
 Περί καταπατουμένων εθνικών κτημάτων

Έκθεση οικονομικού επιτρόπου Θηβών Η.Γ. Γκίκα 
προς την των οικονομικών 

βασιλική γραμματεία της επικρατείας
Αφορά διαμάχη κατοίκων της Λιάτανης και των Χαλίων

 για καταπάτηση εθνικών γαιών.

  Θήβα 19 Μαρτίου 1842



- Μεταγραφή κειμένου

αριστερή πλευρά 1ης & 2ης σελίδας εγγράφου
σελίδα1
843 αριθ. 111
Δ170
απαίτησις εις την υπ’αριθμ 3756
4 φεβρ. Εγκύκλειος της Βασιλικής Γραμματείας
Θήβαι
19 Μαρτίου 1842
     8928

Ανάθεση
Εγκρίνομεν τα κατά την από 19 τρέχοντος υπ’ αριθ 111 αναφορά και προτεινόμενα
και προσκαλούμε να μινήσητε παρά των ιδιοκτήτην των Χαλιών (....)παρατηρήσεις
και  να  προσκαλέσετε  τον  γεωμέτρην  να  κάμει  την  καταμέτρησιν  των  τριών
ζευγαρίων των κατοίκων της (Λιάτανης)
2697

σελίδα 2
Λιάτανης.  Μετά  την  αποπεράτωσιν  της  εργασίας  ταύτης  και  αφ  ου  λάβεις  τας
αναγκαίας  πληροφορίας  περί  των  ορίων  του  χωριού  χαλιών,   εντέλεσε  όπως
αναφέρεις λεπτομερώς διά τα περαιτέρω. Αθήναι ..25 Απρ 1842

δεξιά πλευρά εγγράφου

σελίδα 1
Θήβα τη 21 Μαρτίου 1842
Προς την επί των Οικονομικών Βασιλ. Γραμματείαν της Επικρατείας.
Περί καταπατουμένων εθνικών κτημάτων.
Εις  την  εξετεζομένην  απαρίθμησιν  επιτόπου  περιοδεύσας  ο  Γραμματικός  της
Επιτροπείας  και  εξετάσας  περί  καταπατουμένων  εθνικών  κτημάτων
επληροφορήθην τα ακόλουθα.-
α. ο  ιδιοκτήτης  των  Χαλιών  ενοικιάζων(;)  εις  τους  κατοίκους  τας  νομάς  του
εκτήνεται η (...) του και εις εθν. Νομάς, δηλ. αντί να περιορισθεί εις την περιφέρειαν
του ανωτέρω χωρίου κατά τα παλαιά όριά του, συμπεριλαμβάνη και εν μέρος εκ του
εθν. χωρων λουκίσια και Βαθέως, αναγνωρισμένα παρά των κατοίκων ως καθ’ αυτό
εθνικά.
β. οι  κάτοικοι του χωρίου  Λιάτανης ευρέθη να έχουσιν απόδειξιν(;)  επί  τουρκίας
ιδιόκτητα αγορασμένα τρία μόνο ζευγάρια.



σελίδα 2
τα  τρία  όμως  ταύτα  ζευγάρια  πλησιάζοντας  εις  την  έκτασιν  είδα  και  περιπλέον
ζευγαριές  καθότι  έχουν  π.χ.  εις  εξ  αυτών  30  στρέμματα μεταξύ  των  εθνικών
καταπατηθή.  Ίσως  άλλα  τόσα  εθνικά.  Φρονώ  λοιπόν  και  εις  τας  δύο  ταύτας
περιπτώσεις  είναι συμφέρον να ληφθώσι τα ακόλουθα μέτρα.
α. Να προσκληθεί ο ιδιοκτήτης των Χαλίων να παρουσιάσει τους τίτλους του δια να
παρατηρηθεί εάν συμπεριλαμβάνονται εις αυτά και τα μέρη τα οποία ως ανωτέρω
(...),  και επομένως να διορισθούν οι γεροντότεροι των προεστών  εκείνων οίτινες
γνωρίζουν τα παλαιά όρια διά να τα προσδιορίσουν, και ως εκ τουτου περιορισθεί εις
μόνα εκείνα τα οποία ηγόρασε.

σελίδα 3
β. Διά τας εκ μέρους των κατοίκων της Λιάτανης καταπατουμένας εθν. γαίας, πολλά
ευκόλως δύναται το δημόσιον δια να τα ανακαλύψει. Όταν μεταβεί ο γεωμέτρης και
κάμεις τακτικές(;)  καταμετρήσεις μόνον των τριών ζευγαρίων, και  διακρίνει αυτά
από τας λοιπάς εθν. γαίας, τότε όμως δύναται να επιτύχει περισσότερα όταν ήι\θελε
ζητήσει(;)  δε αντίγραφα ή τα πρωτότυπα των ταπιών των αγοραστών του χωρίου
τούτου, τα οποία αναμφιβόλως η Βασ. Γραμματεία θα τα λάβει  παρ αυτών αι μέχρι
τούδε δεν τα παρέλαβεν.
Τόσον λοιπόν τα ταπία ταύτα, καθώς και αι αναμεταξύ των κατοίκων διαιρέσεις, θα
βοηθήσουν το δημόσιον εις την περίστασιν ταύτην όχι ολίγον
Καθότι εκ των ταπίων τούτων θα γνωρισθεί η κατά θέσιν εθνική μερίς και αφετέρου
εις εκ της διαιρέσεως των κατοίκων

σελίδα 4
διότι οι μεν έχουν εθνικήν γην καταπατημένην ως ιδιοκτησίαν των οι δε όχι, οίτινες
βεβαίως λυπούμενοι διότι και αυτοί δεν έχουσι να αποδείξουσι τα παρά των άλλων
καταπατουμένας
Άλλα δε κτήματα δεν ευρέθησαν επί του παρόντος καταπατημένα,
Ευπιθέστατος
Ο Βασιλικός Επίτροπος Θηβών
Η.Κ. Γκίκας

                                                                                                              μεταγραφή
                                                                                                   Γεώργιος Ηλία Ζωίτσης


