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Οι παραγωγικές επιχειρήσεις, θεωρείται ότι βασικό τους σκοπό έχουν την 
αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια, την αύξηση των κερδών 
τους και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό βέβαια δεν είναι 
υπερβολικό και ως στόχος τους, που σε πρώτη μοίρα υπολογίζει τον άνθρω
πο είναι θεμιτός. Επειδή όμως ο άνθρωπος «ουκ επ’ άρτον μόνον ζήσεται» 
αλλά έχει ανάγκη πνευματικής τροφής μέσα σ’ ένα πλούσιο πολιτιστικό περι
βάλλον, η επιχείρησή μας “winter” που επί χρόνια λειτουργεί με έδρα την 
Θήβα, ενδιαφέρεται και γι ’ αυτόν τον τομέα. Έτσι λοιπόν ανταποκρίθηκε στο 
αίτημα του κ. Ιωάννη Λάμπρου και ανέλαβε την έκδοση του βιβλύου, που θ’ 
αποτελέσει πρωτίστως ιστορικό έργο αλλά και πηγή κοινωνικών αναζητήσε
ων και αισθητικής απόλαυσης.

Δημήτρης Κάγκος 
Γενικός Διευθυντής
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Απώτερος στόχος των θεσμών και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται άμεσα 
με τη δημόσια διοίκηση είναι το κοινό όφελος, το οποίο επιτυγχάνεται μέσα 
από ειδικά διαμορφωμένους μηχανισμούς που υπηρετούν προσδοκίες και 
οράματα ηγετικών κοινωνικών ομάδων. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες 
αυτές μετασχηματίζουν ή ακριβέστερα μεταπλάθουν κατά τη διάρκεια της πιο 
έντονης και πληθωρικής λειτουργικότητάς τους τις στάσεις και τις συμπερι
φορές των πολιτών που συμμετέχουν στα δημόσια πράγματα.

Ο ελληνικός 19ος αιώνας είναι γεμάτος με προσπάθειες, αγώνες, αντιπαραθέ
σεις και οραματισμούς για το κοινό όφελος, το οποίο οι υπεύθυνοι πολιτικοί 
φορείς του νεότευκτου ελληνικού κράτους, που ιδρύθηκε από τη Διάσκεψη 
του Λονδίνου στις 22 Ιανουάριου / 3 Φεβρουάριου 1830, έβλεπαν να ευο- 
δώνεται μέσα από δύο δρόμους. Ο πρώτος ήταν η απελευθέρωση όλων των 
αλύτρωτων Ελλήνων και η ενσωμάτωση των τουρκοπατημένων ελληνικών 
περιοχών στον εθνικό κορμό. Και ο δεύτερος δρόμος ήταν ο θεσμικός εκ
συγχρονισμός του μικρού αρτιπαγούς κράτους, προκειμένου να αντιμετωπί
σει εκείνο από μόνο του τις αυξημένες ανάγκες των Ελλήνων που δια- 
βιούσαν στη νοτιοανατολική Βαλκανική.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επίκαιρη η προσέγγιση και η 
μελέτη των διοικητικών συστημάτων που δημίουργήθηκαν, εισήχθηκαν και 
ενσωματώθηκαν στο θεσμικό ιστό του ελληνικού κράτους από τη στιγμή που 
εκδηλώθηκε η επανάσταση του 1821 και ειδικότερα από την έλευση του Κυ-
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βερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στις 8/20 Ιανουάριου 1828 στο Ναύπλιο έως 
τις αρχές του 20ου αιώνα. Και αυτό διότι μέσα στο κρίσιμο αυτό χρονικό 
διάστημα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις πυκνώσεις και τις αραιώσεις, 
τις συνέχειες και τις ρήξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στα διοικη
τικά συστήματα της ελληνικής επικράτειας.

Την ιχνηλάτησα των συστημάτων αυτών στο πλαίσιο της ιδιαίτερής μας πα
τρίδας, της Θήβας, έρχεται να καλύψει η μελέτη του Γιάννη Λάμπρου «Η το
πική αυτοδιοίκηση της Θήβας και οι άρχοντές της (1828-1907», η οποία 
πετυχαίνει τον αντικειμενικό της στόχο με έναν άμεσο και παρορμητικό λόγο 
αλλά και με την περιδιάβαση σε ένα πρωτότυπο εικαστικό υλικό.

Θανάσης Χρήστου 
Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Τ ο π ι κ ή  Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η
Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η  τοπική διοίκηση που διαθε'τει

αυτονομία και η οποία  παράλ
ληλα ή σε συνεργασία με τις κρατικές αρχές ασχολεί- 
τα ι με τις τοπικές υποθέσεις.

Στη νεότερη Ελλάδα η τοπική  αυτοδιοίκηση είναι 
ταυτισμένη με την αυτονομία ορισμένων κατώτερης 
κλίμακας οργανισμών, των δήμων και κοινοτήτων.

Στην αρχα ία  Ελλάδα η ιδέα της «αυτονομίας» και 
της «ανεξαρτησίας» των πόλεων αποτέλεσε τον ακρο
γωνιαίο λίθο του ελληνικού πολιτισμού.

Στη βυζαντινή περίοδο η διαίρεση του κράτους σε 
«θέματα» περ ιόρ ισ αν σημαντικά την πα ρά δοσ η  της 
αυτονομίας και αυτοδιοίκησης των πόλεων.

Η κοινότητα στο Βυζάντιο είναι ο καινούργιος ορ
γανισμός που έρχετα ι να αντικαταστήσει την παλιά  
πόλη-κράτος. Σε δύο Ν εαρές των αυτοκρατόρων, Ρω
μανού, Κωνσταντίνου και Χ ριστοφόρου, συναντούμε

την έννοια του νομικού προσώπου του χωριού ή της 
πόλης του θέματος.

Οι άρχοντες που διοικούν τις κοινότητες των θεμά
των τη ς Β υζαντινής Α υτοκρα τορ ία ς δ ιευθύνουν τα 
κοινά, εισπράτουν τους φόρους και απονέμουν δικα ι
οσύνη σύμφωνα με το τοπικά ήθη και έθιμα που επ ι
κρατούσαν.

Ο ι πόλεις και τα  χω ριά  της Ελλάδος την περ ίοδο  
της τουρκοκρατίας ανέπτυξαν θαυμαστό για την επο
χή βαθμό αυτοδιοίκησης.

Η εκλογή των Α ρχόντω ν, Δ ημογερόντω ν, Π ρ ο ε
στών στις πόλεις κα ι στα χω ρ ιά  επ ί τουρκοκρα τία ς 
δεν αναπτύχθηκε σαν αντιστάθμισμα της διοικητικής 
ανικανότητας της Ο θωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά 
όπως αναφέρει ο μεγάλος ιστορικός Π απαρρηγόπου- 
λος, ε ίνα ι ελληνικός θεσ μ ός, γνη σ ιό τα το ς, π ρ ο ϊό ν  
εθνικώ ν π α ρ α δό σ εω ν  κα ι τη ς  εθν ική ς ευφ υ ΐα ς και 
δραστηριότητας.
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Η Θ ήβα που στη βυζαντινή περίοδο ήταν πρωτεύ
ουσα του θ έμ α το ς  τη ς  Ε λλάδος στη δ ιά ρ κ ε ια  τη ς 
Ο θω μανικής Π εριόδου είναι μια μ ικρή πόλη. Ο ι ά ρ 
χοντες της εκλέγονταν για να επέβλεπαν τα κοινά, να 
προστάτευαν τους κατοίκους, να εισέπραταν τους φό
ρους και να τους π α ρ έδ ιδα ν  στο οθω μανικό κράτος 
και τέλος να έλυναν διαφορές μεταξύ των κατοίκων.

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από 
τον οθω μανικό ζυγό ο Ιωάννης Κ αποδίστρ ιας με το 
Διάταγμα της 16-4-1828 προσπάθησε να συνδέσει το 
π α ρ α δο σ ια κ ό  σύστημα των δημογεροντιώ ν, με την 
αποκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών του νεοσύ
στατου τότε Ελληνικού Κράτους.

Τ ο Διάταγμα αυτό στο Κεφάλαιο Α' ανέφερε:

«II Ελληνική επικράτεια είναι διατεταγμένη εις τμή
ματα... έκαστον τμήμα σύγκειται από επαρχίας, και 
εκάστη επαρχία σύγκειται από κοινότητες... εκάστη 
κοινότης έχει ίδιον κοινόν, ijyovv ιδίους /λημογέρο
ντας, εκλεγομένους υπό τον λαού, ως θέλει διοριαθεί 
εις ιδιαίτερον οργανικόν νόμον περί κοινοτήτων...».

Ο Α δαμάντιος Κ οραής έγραφε επίσης τα εξής χα 
ρακτηριστικά αμέσως μετά την απελευθέρωση:

«Στο ελευθερωμένο τώρα μέρος της Ελλάδας ποιο πο
λίτευμα αρμόζει; Ύστερα από τόσες θυσίες, ποιος άλ
λος είναι σωστό να κυβερνάει την Ελλάδα, παρά οι 
ίδιοι οι Έλληνες που μόνοι τους κέρδισαν την ελευθε
ρία τους;».
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Την περίοδο 1828-1831 το νεοσύστατο μικρό ελλη
νικό κράτος αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα και ο 
Κ υβερνήτης Ιω άννης Κ α π ο δ ίσ τρ ια ς π ροσ πα θούσ ε 
απεγνω σμένα  να επουλώσει τις πληγές της τουρκο
κρατίας και να διοργανώσει το κράτος στα ευρω παϊ
κά πρότυπα.

Με ψ ή φ ισ μ α  που εκ δό θ η κ ε  στις 1/13 Α πριλ ίου  
1828 καθορίστηκε η διο ικητική  δ ια ίρεση  της χώ ρας 
σε 13 τμ ήματα . Ε πικεφ αλής κάθε τμ ή μ α τος ήταν ο 
έκτακτος επ ίτροπος που διοριζόταν από την Κ υβέρ
νηση. Οι έκτακτοι επίτροποι και οι προσω ρινοί δ ιο ι
κητές των πόλεων ήσαν οι εκπρόσω ποι της εκάστοτε 
κυβέρνησης, οι οποίοι υλοποιούσαν όλες τις κυβερνη
τικές αποφάσεις για την οργάνωση και λειτουργία του 
κράτους. Με άλλο διάταγμα που εκδόθηκε στις 17/29 
Απριλίου 1828 ρυθμίζονταν και η περαιτέρω διοικητι
κή δια ίρεση  της χώ ρας και δ ια ιρείτο  το κάθε τμήμα 
σε επαρχίες, η κάθε επαρχία  σε πόλεις, κώμες και χω
ρ ιά . Ο ι πόλεις, οι κώμες και τα  χω ριά  ανήκαν στην 
Π ροτωβάθμια Δημογεροντία, ενώ στη Δευτεροβάθμια 
ανήκε η Επαρχιακή Δημογεροντία, η οποία αποτελεί
το από  τρ ία  μέλη. Τ α  χω ριά  που είχαν από  100 έως 
300 οικογένειες εξέλεγαν δύο έως τρεις δημογέροντες 
ενώ χωριά με 400 οικογένειες εξέλεγαν τέσσερεις δη
μογέροντες. Η διαδικασία εκλογής ήταν η εξής: Στην 
αγορά μαζεύονταν ο ανδρικός πληθυσμός για ένα ε ί
δος γενικής συνέλευσης, όπου επιστατούσε κυρίως ο 
έκτακτος επίτροπος για τη διασφάλιση της νομιμότη-
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Έγγραφο του Διοικητή Θηβών ηρος τον Δήμαρχο Θηβαίων Σταμέλο Βρυζάκη.
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τα ς  τη ς όλης δ ια δ ικ α σ ία ς . Ψ ή φ ιζα ν  όσοι ε ίχαν συ
μπληρώσει το 25ο έτος, ενώ εκλόγιμοι ήταν όσοι πλή
ρω ναν περ ισσότερους φόρους στο κράτος και ήταν 
άνω των 35 ετών.

Ανέφερε περιγραματικά ο νόμος:

«ενούμενοι μ ε τον έκτακτον επίτροπον εις την κεντρι
κήν πόλιν της επαρχίας, εκλέγονσι κατά τον αυτόν 
τρόπον και αναλόγως των κατοίκων της επαρχίας, δύο 
ή τρεις δημογέροντες, εκ των οποίων ο εις ή οι δύο 
ενωμένοι μ ε τους δημογέροντες της ρηθείσης πόλεως, 
σχηματίζουν την επαρχιακήν δημογεροντίαν».

Η Θήβα και η επαρχία, η οποία μαστιζόταν την πε
ρίοδο αυτή από την αναρχία, την τοπική αυτοδιοίκησή 
της, αποτελούσαν οι: Προκριτοδημογέροντες της επαρ
χίας Θηβών, η Επαρχιακή Δημογεροντία Θηβών και οι 
Δημογέροντες Θηβών.

Π αραθέτουμε ορισμένα έγγραφα που αστάλησαν 
το ένα στον Κ αποδίστρια  και τα άλλα μετά τη δολο
φονία του, στον αδελφό του, ο οποίος εκτελούσε χρέη 
προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής.

Στα έγγραφα αυτά σταλμένα από τους προκρίτους 
της επαρχίας μας, οι οποίοι και αποτελούσαν και τις 
μ ικρές θεσμ οθετημένες μορφ ές αυτοδιο ίκησης της 
Επαρχίας, μας δίνουν την εικόνα, καθώς και το μέγε
θος των προβλημάτω ν που αντιμετώπιζε η Θ ήβα και 
η Επαρχία της. Επίσης στα έγγραφα αυτά συναντάμε
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και τα ονόματα όλων των Π ροκρίτων και Δημογερό
ντων της Θ ήβας και της Επαρχίας μας.

ΕΞΟΧΟΤΑΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑ!

Συγκαλέσθημεν από τον Κύριον Ν. Βάλληντα Γραμ
ματέα του Κ. Διοικητού μας, ο οποίος μας ανέγνωσε την 
ΕγκύκΧιον των 11 του νυν Χήγοντος, και μ ε την οφειλο- 
μένην προσοχήν, ηκούσαμεν τα όσα αύτη διαλαμβάνει.

Εζήτησεν ο Κ. Γραμματεύς εις τα εις αυτήν ενδιαΧαμβα- 
νόμενα έκαστος των συνεΧθόντων να εκφράση την γνώμην 
του αΧΧ ’ επειδή οι κάτοικοι των επαρχιών τούτων εν αίσθημα 
έχουν, ούτω και η γνώμη τους είναι μία, και δια της παρού- 
σης προς σε, Κυβερνήτα, την εκφράζομεν, και επαρακαΧέσα- 
μεν τον Κύριον Διοικητήν να σας την διευθύνει.

Έχομεν, Εξοχώτατε Κυβερνήτα! ποΧΧά πλησίον εις 
τους οφθαλμούς μας την κατάστασιν του τόπου, όπου 
εγεννήθημεν, ίνα Χησμονήσωμεν τα παρελθόντα και τα 
αίτια, ή μάλλον ειπείν τους ανθρώπους, οι οποίοι τα 
επροξένησαν.

Ενθυμούμεθα την καταστροφήν του Μεσολογγίου, και 
των αθώων, ενθυμούμεθα την πενίαν των στρατευμάτων 
της Στερεός Ελλάδος, και την εγκατάλειψιν των ιδίων 
επαρχιών εις την διάκρισιν του εχθρού, εν ω αυτοί οι άν
θρωποι, τους οποίους, σεβόμεθα την θέλησίν σας και δεν 
ονομάζομεν, είναι οι ίδιοι, οι οποίοι εφιλονείκουν πολυει- 
δώς περί υπουργημάτων και προεδρείων, και οι άνθρωποι 
όντες οι αυτοί, και τα φρονήματά των είναι τα αυτά.

Φθάνει, Εξοχώτατε! ενώ το έθνος υπεβάλετο εις χρέος
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μιλλιονίων δίστηλων, το Μεσολόγγιον κατεστράχρη δι έλ- 
λειψιν διχιλίων δίστηλων ίνα δια τινων μιστίκων εισα- 
χθώσι τροχραί εις εκείνην την ταλαίτιωρον πόλιν.

Αύτη η πράξις του σχρετερισμού, της πλεονεξίας και 
της αισχράς σπουδαρχίας είναι τα αίτια: της παραφροσύ
νης των, διότι άμα ελάβατε τας ηνίας της Κυβερνήσεως, 
είδομεν τακτικάς δημοσίους νπιψεσίας, είδομεν Εθνικόν 
Ταμείον, και κατά πρώτην φοράν ηκούσαμεν επί συνε- 
λεύσεως εις το Άργος, ανάγνωσιν λογαριασμών και ισοζυ
γίου.

Παραφρονούσιν οι άθλιοι, εάν σκοπόν έχουν να απα
ντήσουν εκ νέου ούτω το Έθνος, ίνα ευχαρίστηση τας ορέ
ξεις των, ή τον έξω κόσμον, εάν την διάθεσιν και τους 
σκοπούς των τα αποδίδουν εις όλον το Έθνος.

Αεν εύρον ει μη τον Τζάμην Καρατάσιον εκ του Ολυ
μπου, και είδον, και αυτοί, και ο κόσμος όλος, ότι άνδρες 
και γυναίκες, νέοι και γέροντες, άπαντες ηγέρθησαν, και 
μ ε  την κατάραν των απεσκοράκισαν από το έδαφος της 
γεννήσεώς των και τον Τζάμην και τους συν αυτώ. Εις 
την γενικήν μας πράξιν αυτήν, και αυτοί, εάν η πόρωσις 
των παθών των δεν τους εμποδίζη, ως ιδώσιν, και όχι εις 
έγγραφα, ή βεβιασμένα, ή επίπλαστα τι φρονούμεν, τι αι- 
σθανόμεθα, και τι θέλομεν.

Επειδή η σύνεσις της Εξοχότητάς σας νομίζει αναγκαί
ο ν να συγκαλέση Εθνικήν Συνέλευσιν με την ελπίδα, εν 
τοσούτω, να δημοσιευθώσιν αι υπέρ του αποφάσεις των 
Σεβαστών Συμμάχων Αυλών, ήμεθα πρόθυμοι να εξαπο-

στείλωμεν και ημείς τους πληρεξουσίους μας, και τότε η 
συνέλευσις θέλει ακούσει, εξετάσει και δικάσει περί παρα
πόνων. Α λλά περί ποιων, θέλομεν παραπονεθεί δια την 
ασφάλειαν, την οποίαν εχάρημεν και χαιρόμεθα; θέλομεν 
παραπονεθεί δια την μείωσιν των φόρων, ή δια την παύσιν 
των εράνων; θέλομεν παραπονεθεί, διότι οι εις δημοσίους 
υπιφεοίας δίδουσι λόγον των όσων εξοδεύουν εθνικών χρη
μάτων; ή διότι οι λογαριασμοί των υποβάλλονται εις έλεγ
χον; θέλομεν παραπονεθεί διότι τα εθνικά μας πλοία, τα 
οποία, ένεκα των υγειονομικών προφυλάξεων, δέχονται εις 
τους ξένους λιμένας άνευ εκκαθαρίσεως, ως τα πολεμικά 
πλοία των άλλων εθνών; ή θέλομεν παραπονεθεί, διότι 
εστήθησαν, και εργάζονται τακτικά δικαστήρια, όπου και 
ο μικρός και ο μέγας απροσωπολήπτως δικάζονται και τε- 
λευταίον θέλομεν ίσως παραπονεθεί δια την οικοδόμησιν 
των σχολείων, δια την εκπαίδευσιν της νεολαίας υμάς ή 
δια την έγερσιν των πόλεων εκ των ερειπίων των;

Ιδού Εξοχώτατε, τα αίτια των αισθημάτων προς την 
ενεστώσαν Κυβέρνησίν μας, και τα πράγματα λόγων ου 
χρήζουσιν, ούτε καταδέχεσθε να σας κολακεύομεν είτε, 
όταν είναι λόγος περί των εθνικών πραγμάτων, κολακεύο
μεν είτε πάθος, είτε άνθρωπον.

Ταύτα όχι μόνον είναι τα υποστηρίγματά μας, αλλά 
βλέπομεν με ανέκφραστον ευχαρίστησιν, και ιεράν δικαι
οσύνην, ότι είναι και τα υποστιψίγματα των αποφάσεων 
των Συμμάχων Δυνάμεων, εις χείρας των οποίων εισέτι 
υπάρχει η τύχη του Έθνους μας.
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£Ν ΝΑΤΟΑΙΩι, ΤΕΤΑΡΤΒι,

ΓΕΝΙΚΙΙ
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X*mi pUpn τβΟ Κρ«τ»«{, naps τΛς Itti* 
• τβτκκ τ ΰ  Ταχν^ρο|ΐ*ίΜ>.

13 μ λ Ιου ι 8 3 ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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κ α ί  α ν  ε ίν α ι,  rat ο π ο ία ς  Α ρ χ ή ς  υ π ο γ ρ α φ ή ν  rat α ν  φ ίρ ω σ ι,  θ εω ρ ο ύ ν τα ι ώ« ε π ίσ η μ ο ι.

ΕΠΙΣΗΜΑ.
Έ ζ β χ ά τ  α τ  ι  i

Λαμζά»ω τη» τόλμην, κατ' αίτηση  των κατοίκων τή{ 
ετααρχιας, καί τη< επαρχιακής Δημογέροντα. θη££», ,« 
εγκλεισω Uf τη» παρούσα» μου τη» αναφοράν ζω> π μ ς  τη» 
Τ . Ε. άφορωσανΤάς πράξεις 7ο5 σΊασιαστοϋ Ύσάμη  Κ«« 
ςατασιου ίιοικητοΰ τον κατά τη» ΈλινιτΓ,α τ·»6ίίτη/*ι>*ν 
1Δ ’Ε λαφρύ Τάγματος, Α*ί τη» αγανάκτηση, η» ϊλα ζ), 
rar αντβν,
__ Κρίνω χρέος μου »ά σας καθυποζάλω,Ήμετερε Κ υζ*ρ- 

»ητα, τη» ιμπιστοσυιη» τούιω, και αφοσίωση , κσί τα 
tikn tp ria lfK jp a ra , » τ η ά  T ft fo v tt i f  τι}» 'Τ . ’1£ξοχο7η7α.

, _*Ύποσημ*ιονμαι μΐ^τ}ββ& ντατο» σέζας.
Ε* θη&ϊ» , τ η » .Α ία /·»  {.S3 I .

0  Αιωχητής Μέγαρα» #ηβΰν α. ορ#*ΗΟΧ.

βοΐϋΐΑΧΒ jui KRISTA mins ιτ«ρλητα.
*A»^i»j»pM.w ατά τη» φίλην μας majfi&a χρόοορς αρ

κετούς h a  τ* τ$» παρουσίαν τ£» «χίρί», ναι δια τη» ά»«£- 
χία», η τ,ς  εμάστιζε Τη» δυστυχή Έ λλ ά Ια  , ειϊομε» τίλος 
πάοτπν μετά  τη , ευκταία» ϊφ ,ξ η  τη / 'Τ . Έξοχότητος εΐι 
τη» 'Ελλάδα, ΙνΙρονισμίνψ τι}» ευταξίαν και ησυχία».

% wPCffrmj l a*H ^τη» Τ . 'Έξςχίτητος ελενίερωσαν καί 
τας 6 jC a ^  από τους εχθρυς , καί ενλογουιτες το όνομα 
τοϊ rot ►οΟ.ημί, Π α τβ3ί, ίτρ ίξα μ*  όλοι h a  »'α επα»ορ9ά- 
σαμει ταςάνεσκαμμένος εστίας μας.

Παρ «Α*( δα β λ ία ο μ ιτ  κατ’ αντας το» Ταγματάρχη» 
Τ ζά μ ητΚ αρα-ovuo» με μέρος τSM υτο τη» εΐηγια» του τάγ- 
Η·*τ ·(  t * · παβρησιασΚ) εις τη» μητ^σπολί» μας. Ή  δ<α- 
εηρνξι ς τον 0/τι» και αρχάς , ότι μεταβαίνει εις άλλη» 
***** > ***** προσταγή* a ta ri fa t ' αφοί ίμως ήκονσαμνε» 
ίουςπνασ,αστικούς του λίγους , ετξεμάξμμεν βλίποντες,
Γ a afio ta  καί κοκονώ ν *ί ζψ  7 $ ,i  ,'Λ ίπανακαλεστ, ε!ς το I 
οβαφος της φιλτάτης ήμύν πατρίϊις ολα τα  κακά της 
πρβτίρας αναρχίας.
t Ελυβηίη^ί» καιρ fat( , ο τ ι  } ίι είμοβα τσροιτιιμασμίιοί 
η/ΜΚ. l i  nAtttH διά ιά χύσς^μον ra t αχιΐις το αΐμα μας 
π/σς άίλληψι» τοιουτοεν κακούργα».

Σ β ,υ ίο μ η Τ μ » ,, ευεργετικότατε Ilarcg, »'α παραστη -

σαμεν εις τη» Τ . ’Εξοχότητα τη» άφοσίνσ/ » μας καί τη( 
προ9υμ.ία» μας εις τη» «τ*λ(σ<» οσα* μίτρα» η9ίλ<· έ γ ·  
κριηΐ ή τ .  ΈΣοχότηί.

Κ.β1 ΰπεσημειοΰμ*6α με βαίΰτατο» σίζας.
*Ε» θ ή β α ις ,  π)» 4· Μα/·» ^8 3 1.

Οί κάτεικει της επαρχίας θηί<5».
Ν<«βλαο« Βοιζά*ηι·, Δράκες Τ ομα^α , θα ρΆ ς Λουκά, 

Σαηηρη· Διάκου, Λαμπρές Δράκου, Βατ/λ«ο< ΪΙρπτίπαπα , 
Β . Α»η^α»τη, Ν . l la m a  ϊεεεργ/ου, ’A ». Μπταμπα>άκου, 
Γιάννης Φ.Καιρός, Α. Μίλίτβι/ Φςάγκος Στεφάνι τση, Α. 
Φλεσερ, Κ. Παι/λβν. Γ. Kaveja, Κ. Τ/δη*·, Σωτήριες 
Τζάβ^η, Sttiup tjf Δημη7ρ·ου, Γιανεάκης θιοίαρή, Γ, Τημε- 
fούτης, I. Παχαγεαογι εν, Δ .  Σπυρευ Κουιίουρόπουλευ, Σ . 
NtreXaet/, Μ«λί7ιβ( O irm pev, Λάαττρος Δούλεν.·»*^Χ. Γ. 
Μ«§»ί Τ π’.ίημογίρο)* τού χωρίου 'Λ γ ί an Θτβδά^»». 
‘Αναγνώστης Χρυσα·9ος 'Τποίημογε^ω» Π ιρί. — Μ. Μτι»<· 
ρης X . Μοξίκαμπα Δημογίςχν. —* Α. Π α νά ’Α ^ λ η ;  Δ η- 
μεγίίω . Βάγκε, Μ. Γ«ά»»η.; Δημεγερω·,. Κ . Φράγκας Δήμε»
γίςω> Μ ανρομμάτη.^Γ . ΙΙελπάιζης Δημογερ»» Μούλκι__
Γ. Γεωργίου Δημογ*ρω* ΣάχΐΜ _ · \ .  I. Δημεγερω»'Ραστε* 
μ ίτη ς , « .  ί. MtXt'raf ΰετείηε^γίρω* Ζαγορά, — Γ. Nrtwat- 
ωιης Δημογ*(ω* Ντεν<ν»ι, Παλαιοπταναγιας ϊημογίραν^ 
Π . Κασινςάρης, -»■ Ν ··χ» /ι Γ.Ζάπας, Λεύκάς Π «τα»βι- 
ταζή'ΎποΙημεγίρων τής Κ,ωμοπίλεως Δο/Λρε*ας, —  Σ τα - 
μάτης Κηρονομιωτης 'Ύ*ο$ήμογ*ρε>ν Ειηροομής,^. Γ. Κά- 
ψ «ί Δημογέρων Κα*α{«’λη, Λ. Ν / r a f  'Δημίγίραιν  
ΙΙάλτζα ι. —  1, Γεωψγόον Δημογερων Τημίμαστρε. -Α· 
I. M n r /η. 'ΎτοΙημογί'ρων '& γιί·ι, —  Δ . Κατζίλη; 'T tri- 
ίημεγέροιν Ν*οχωρι, —· f .  Ντοιίσιβ, Mejrs^evAew Δ~μο- 
γίρω», Γ. Κακκίνας άτο χωρίον Mou^ir* —■ Μ. Zroi^Sac 
Δημογεςωε Τεσο>υαζ, —· Γκΐκας Καραγιάηης 'Ύποΰημ·.- 
γ ί ρ η  Κόκκινου, Λ Ιίαρ& ία λεωιη? Δημογέςο,ν Καρ$ιξίας, 
■— Κ. 'ΐποίημπγίζ^ν Σεγγί*α(, —  F. Μήτρου
Ύποΰημ. Λονεςισιας, —  WA, ΚβληγηαΓη 'Τ»«δηρ. Πράσινης, 
—  Α. Πα»*^ιάτη βτο χ»{/ο» Μπούμποκα, —  Σι^υ^ιδη/ 
Ιημογ. Ληκου^ρας, —- Ζωγράφος Δημογ. Δ('τβα, —  
Α . Κοτξιφης υποίημ. ΣκΖνρΤα, —  Κννστακτ^/ Δημογ ... 
Π .  Μτολϋιίλης Δ ημ . Κ,ατωσελες, —  Α- Γιωτης Τ το ίη μ .  
Καβάααλα, Α .Τ αχτάρα, "ΤηδηιΟίγ. ’E ra / '*  —
Ώ .Δ η μ . Σιαλεσι Μ ευαχλάρ.θ. Ύοΰκα, Δ . ΠαριπεννΤζρ^,

Επιστολή των κατοίκων της Επαρχίας Θηβών προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδος όπου αυτή δημοσιεΰθηκε στην Γενική Εχρημερίδα. 
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Και μένομεν με το βαθύτατον σέβας.
Εκ Θήβαις τη 24 Ιουλίου 1831 

Οι κάτοικοι της Επαρχίας Θηβών.
(θηβών Παΐσιος, Ν. Βριζάκης, Ν. Αντωνάτου, δράκου 

Τομαρά, Σταμέλος Ν. Βριζάκης, Α. Ανδρέα,
Π. Λάμπρου, Γ. Φαρμακάς, Σ. Ιωάνναν,

Β. Πρωτοπαππάς, Α. Ταχλαράς, Σ. Στεφανάκη,
Ν. Σαχάλας, Δ. Σπύρου, Β. Χρύσανθος,
Μ . Παπαδημητρίον, Θ. Παπαγγελής. 

(Έπονται αι λοιπαί υπογραχραί της πρωτενούσης 
και των χωρίων Θιββών, τον Αριθμόν 107).

Η  Επαρχιακή Δημογεροντία Θηβών επικυροί την γνη
σιότητα, και το αυτόγνωμον των όπισθεν και άνωθεν 
Προκριτοδημογερόντων της Επαρχίας ταύτης · καθώς και 
την προς την σημερινήν Σ. Κυβέρνησιν αψοσίωσίν των, 
ως έμπροσθεν τον Γραμματέως της Διοικήσεως, και της 
Επαρχιακής ταύτης Δημογεροντίας εξεψράσθησαν.

Εν Θιψαις, τη 24 Ιουλίου 1831.
Οι Δημογέροντες Σ. Ιωάννον, Β. Πρωτόπαππας,

Α. Ταχλαράς, Μ. Ζιγκούρδας.
Ο Γραμματεύς Σταμέλος Ν. Βριζάκης.

Α ναφορά τη ς  επ α ρ χ ία ς  Θηβών.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟΝ A. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ,

ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Χειρ στυγερά εθνοκαταράτων ανθρώπων έβαφε την ει

κοστήν εβδόμην του παρελθόντος μηνάς εις αιώνιον τάφον 
τον συνεργόν της κοινής των Ελλήνων ευτυχίας, των χρη
στών ελπίδων του έθνους μας.

Χειρ τολμηρά και απάνθρωπος εστέρησε δια του πλέον 
μιαρού της δολοχρονίας εγκλήματος τον ενάρετον του 
έθνους Αρχηγόν, τον υπερασπιστήν του Έλληνος, τον κη
δεμόνα και ανορθωτήν της ευτυχίας του.

Χειρ σατανική, αξία της αιωνίου κολάσεως, και του 
παντοτινού εγκαρδίου των Ελλήνων αναθέματος αφήρεσε 
την πολύτιμον ζωήν του ποθητού σας αδελχρού του αει
μνήστου ημών Κυβερνήτου.

Έλειιρεν από την ζωήν ο μέγας ούτος ανιψ, έλειψαν 
μαζί του και όλαι αι χρησταί της Πατρίδος ελπίδες, αλλά 
θέλειν αιωνίως μείνει εντετυπωμένα εις όλων των Ελλήνων 
τας καρδίας τα μεγάλα  του πολύπειρου τούτου ανδρός 
αγαθοεργήματα. Αιωνίως θέλει είσθαι εγκεχαραγμένη με  
τους πλέον ζωηρούς χαρακτήρας εις όλων τας ψυχάς η 
αγαθοεργός του ευφυούς τούτου ανδρός διάθεοις. Όλοι 
θέλουν ενθυμείσθαι την αξιοσέβαστον αξιότητα του πρω
ταιτίου της ελληνικής ελευθερίας και του πρώτου θεμε- 
λιωτού της ευτυχίας του.

Απερίγραπτος είναι, Εκλαμπρότατε, η λύπη, ο τρόμος 
και η απελπισία, την οποίαν εδοκίμασαν οι κάτοικοι της 
επαρχίας ταύτης εις το φρικτόν τούτο και απροσδόκητον 
άκουσμα . Θρήνοι, κοπετοί και γοεραί φωναί περιστοίχι
ζαν πάσης τάξεως ανθρώπους, και η πλέον αγρία απελπι
σία παρίστατο ζωγραφισμένη εις όλων τα πρόσωπα.

Απερίγραπτα είναι τα δεινά όσα εδοκιμάσαμεν, Εκλα-
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μηρότατε, εις την τρομερόν ταύτην αγγελίαν τον ολέθρου 
της ευτυχίας μας, τα οποία μόλις ηδυνήθη οπωσούν να 
γλυκάνει η χαροποιό είδησις, ότι εδέχθητε μ ’ όλην την 
γενναιότητα να συντελέσητε εις της δυστυχούς μας Πα- 
τρίδος την ανόρθωσιν, δεχόμενος την προεδρίαν της Διοι
κητικής επιτροπής. Πράξις, ητις ελκύονσα έτι μάλλον 
την ευγνωμοσύνην και αφοσίωσιν όλων των Ελλήνων και 
κατ’ ιδίαν των κατοίκων της επαρχίας ταύτης, φέρει μ εθ ’ 
εαυτής και τα πλέον ζωηρά τεκμτψια της γενναίας σας 
διαθέσεως.

Το καθ’ ημάς, Εκλαμπρότατε, επαναλαμβάνομεν να 
σας βεβαιώσωμεν ότι δεν θέλομεν λείψει ούτε στιγμήν 
από του να ενθνμηθωμεν με βαθείαν λύπην ούτε στιγμήν 
από του να ενθυμηθωμεν βαθείαν λύπην και δάκρυα τας

πολυτίμους στιγμάς, τας οποίας ο ενάρετος αδελφός ο 
αοίδιμος Κυβερνήτης μας εθυσίασε δια την ευτυχίαν του 
έθνους μας, καθώς δεν θέλομεν λείψει δεικνύοντες την 
πλέον ακάματον προθυμίαν μας εις υποστύμπξιν των κα
θεστώτων και της Υ. Εκλαμπρότητος. Έχομεν την τιμήν 
να σας προσφέρωμεν την βαθυτάτην υπόληψιν.

Εν Θύ]βαις, τη 16 Οκτωβρίου 1831.

Οι προκριτοδημογέροντες της επαρχίας Θηβων.
Ο 6) ηβών Π  αίσιος, Ν. Βριζάκης, Ν. Αντωνάδου,
Δ. Τομαράς, Ν. Παπαγεωργίου, Σω. Ιωάννου,
Β. ΓΙρωτόπαπα, Λ. Ταρλαράς, Δ. Αντωνάδος,

Α. Δράκου.
(Έπονται και αι λοιπαί υπογραφαί τον Αρ. 82)
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Απόφαση του Ειρηνοδίκου Θηβων Νικολάου Βρυζάκη.
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Έγγραφο του Λημάρχον Θηβαίων Χατζή Αθανασίου Λούρον που αφορά το σχέδιο της πόλης των Θ?]βών.
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Προάστειον Άγιοι Θεόδαροι. Οιδιηοδία κρήνη.
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Η επα ρχια κή  Δ η μ ογεροντία  Θηβών 
Επικνροί την γνησιότητα των ίντικρν 

και άνωθεν νπογραψων.

Εν Θι'ιβαις, τη 16 Οκτωβρίου 1831.
Οι Δημογέροντες Σω. Ιωάννου, Β. Πρωτόηαπας,
Λ. Ταγλαράς, ο Γραμματεύς Στ. Ν . Βριζάκης.

«Σιμά του Νομάρχου, Ετιάρχου και Δημογέροντος 
υπάρχει Συμβούλιον Νομαρχιακού, Επαρχιακού, Δη- 
μογερόθηκου, εκλεγόμενου από τους διοικούμενους»,

Έ γ ρ α φ ε  χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ά  το βασιλικό δ ιά τα γμ α , 
που υπέγραψε ο Ό θω ν Βασιλεύς της Ελλάδος.

Με το πρώτο αυτό βασιλικό διάταγμα σχηματίσθη- 
κε η επαρχία Θηβών με πρωτεύουσά της τη Θήβα.

Σ τις 8 Α πριλ ίου  1835 με βασ ιλικό  δ ιά τα γμ α , το 
οποίο δεν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνή- 
σεως σχηματίσθηκε ο δήμος «Θηβών» ως δήμος της 
επαρχίας Θηβών.

Κ ατατάχθηκε στη Β' τάξη, με πληθυσμό 2746 κα
τοίκους και έδρα του δήμου ορίσθηκε η Θήβα, ο δημό
της ονομαζόταν πλέον Θηβαίος.

Τ ην αρχική  σύσταση του δήμου Θηβών αποτελού
σαν η Θήβα με 1638 κατοίκους, το Π υρί με 450 κατοί
κους, οι Άγιοι Θ εόδωροι με 328 κατοίκους, το Τ άχι με 
124 κατοίκους, το Αμπελοσάλεσι με 81 κατοίκους, το 
Σύρτσι με 125 κατοίκους και οι δύο εν ενεργεία νερό
μυλοι που βρίσκονταν κατά μήκος του Αϊ Γιάννη.

Α ργότερα με άλλα βασιλικά διατάγματα έγιναν οι 
παρακάτω προσαρτήσεις στο Δήμο Θηβαίων.

Ν εοχώ ρι 38 κάτοικοι, Λυκούρεσι 12 κάτοικοι και 
Μονή Σαγματά.

Η αρχική σφραγίδα του δήμου Θηβών ήταν κυκλι- 
κή χω ρίς έμβλημα.Στις 25 Ιανουάριου 1833 (παλαιό 
ημερολόγιο) ο ανήλικος Βασιλιάς αποβιβάσθηκε στο 
Ναύπλιο, πρωτεύουσα του τότε μικρού νέου Βασιλείου.

Τον Ό θω να  συνόδευε το Συμβούλιο Αντιβασιλείας 
με πρόεδρο  τον Κόμη Ά ρμανσπεργκ. Η Ελλάδα πε- 
ρ ιελάμβανε την περ ίοδο  αυτή την Π ελοπόννησο, τις 
Κυκλάδες και τη Στερεά Ελλάδα.

Στις 3 Απριλίου 1833 ο Β αυαρός νομομαθής Μά- 
ουερ προχώ ρισε στην κατάρτιση της πρώ της θεσμ ι
κής ο ρ γά νω σ η ς τη ς  δ ιο ίκ η σ η ς  του νεοσύσ τατου  
κράτους.

«Π ερί της διαιρέσεως τον Βασιλείου και της διοικήσε-
ως τον».

Η όλη αυτή  δ ιο ικ η τ ικ ή  οργά νω σ η  σ τη ρ ίχθ η κ ε  
στους διοικητικούς θεσμούς του Βαυαρικού κράτους, 
όπως αυτοί είχαν εισαχθεί κατά την Ναπολεόντια Κα- 
τάκτηση των Γερμανικών Κρατών.

Με το πρώτο βασιλικό διάταγμα, το Ελληνικό Βα
σίλειο δια ιρείτα ι σε δέκα νομαρχίες, υποδιαιρεμένες 
σε Δήμους. Στο νομό η διοικητική διεύθυνση ανατίθε
τα ι στο Ν ομ ά ρχη  κα ι στην Ε π α ρ χία  στον Έ π α ρ χ ο , 
που κα ι αυτός υπάγετα ι στο Ν ομάρχη . Η δ ιο ίκηση
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του Δήμου ασκείται από ένα Δημογέροντα (το Δημαρ
χείο) που προτείνεται από τους δημότες και ορίζεται 
από το Βασιλιά Ό θω να  ή από το Ν ομάρχη.

Ο ι οδηγίες για  το σχηματισμό των δήμω ν έλεγαν 
τα εξής:

«Ο δήμος αποτελεί το κατώτερον μέλος εις τ ψ  διαίρε- 
σιν του Βασιλείου. Σκοπός της συστάσεως των δήμων 
είναι να κατορθωθεί η οργανωτική ανάπτυξις του πο
λιτικού σώματος και των μελών αυτού και να αποκα
τασταθεί απλουστέρα και καλύτερα η διοίκησις του 
κράτους ώστε η κυβέρντισις να μένει επαναπαυμένη, 
ότι οι νόμοι και οι δημόσιοι σκοποί εκτελούνται εις 
μεν τας Νομαρχίας δια των Νομαρχιακών, εις τας 
Επαρχίας δια των Επαρχιακών και εις τους Δήμους 
δια των Δημοτικών αρχών».

Στις 21 Ιουνίου 1836 δη μοσ ιευθηκε το βασιλικό 
διάταγμα «ΓΙερί διοικητικού οργανισμού».

Τ ο άρθρο 1 και 2 έγραφε χαρακτηριστικά:

1. «Αι αρχι τούδε θέσεις των Νομαρχών, Νομοδιευθυ- 
ντών και Επάρχων, καθώς και η υπηρεσία αυτών κα- 
ταργούνται. Δ ιατηρείται όμως προσωρινώς η εκ 
νομούς και επαρχίας τοπικής διαίρεαις, ως προσδιορι- 
σθεί δια του υπό 3 /15  Απριλίου 1833 διατάγματος 
και δια των μ ετά  ταύτα αναπληρωματικών 
αποφάσεων».
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2. «Χάριν της εσωτερικής διοικήσεως θέλουν διορι- 
σθεί εις όλα τα μέρη του Βασιλείου μας 30 Διοικηται 
και υπό τας διαταγάς πολλών εξ αυτών όπου ήθελε να 
καλέσει η Χρεία, θέλουν διορισθεί υποδιοικηταί».

Η διοίκηση Θ ηβών περ ιέχει την Ε παρχία  Θ ηβώ ν 
με έδρα την Θήβα. Διοικητής ορίσθηκε ο Κ. Αξιώτης. 
Από την περίοδο αυτή αρχίζει η μακρά συγκεντρωτική 
πορεία και η διαχείριση της τοπικής εξουσίας από το- 
ποτηρητές της κεντρικής εξουσίας.

Για την ποιότητα του νόμου αυτοΰ, χαρακτηρ ισ τι
κές είναι οι προσεγγίσεις της εποχής.

«Η εσωτερική πολιτική, ήτοι ο τρόπος διοικήσεως του 
κράτους είναι μεστός... ανωμαλιών καταχρήσεων του 
δημοσίου πλούτου, παύσεων και διορισμών αυθαιρέτων 
και αδίκων... οι ετερόψρονες δήμαρχοι παυόμενοι ανε- 
πληρούντο ουχί κατά το νόμον από των πρώτων αλλά 
υπό των δευτέρων, πολλάκις δε και υπό των τελευταίων 
Παρέδρων. Πράξεις δημοτικών συμβουλίων ενεκρίνο- 
ντο ή απερρίπτοντο κατά το συμφέρον τας αρχάς».

Ο Στρατηγός Μ ακρυγιάννης αναφέρει για το νόμο 
αυτό τα εξής:

«Τότε άρχισε να κόμη και τις εκλογές του δημάρχου 
σε όλο το κράτος. Αγροικαθήκαμεν παντού και δεν 
έλαβεν καμμίαν εκλογήν με το πνεύμα του...».
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Επιστολή του Δημάρχου Θΐ]βαίων προς την Διοίκηση Βοιωτίας.
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Επιστολή τον Δημάρχου Θηβαίων προς την Διοίκηση Βοιωτίας.
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Επιστολή του Δημοτικού Αστυνόμου Θιφών προς τον οικονομικό επίτροπο Θιιβών.
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Η αντιβασιλεία με οδηγία που δημοσιεΰθηκε στις 
15 Απριλίου 1834 ανέφερε ότι:

«Σκοπός της διαιρέσεις ταύτης του Κράτους είναι το 
να κατορθωθεί η οργανική ανάπτυξις του πολιτικού 
σώματος και των μερών αυτού και ν’ αποκατασταθή 
απλουστέρα η διοίκησις του Κράτους, ώστε η Κεντρι
κή Κυβέρνησις να μείνη επαναπαυμένη, ότι οι νόμοι 
εκτελούνται εις μεν τας Νομαρχίας δια των Νομαρ
χιών, εις δε τας Επαρχίας δια των επαρχιών και εις 
τους Δήμους δια των δημοτικών Αρχών.».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεΰθηκε στην εφη
μερίδα  της Κυβερνήσεως στις 27 Δεκεμβρίου 1833 η 
αστυνομική διοίκηση ανετέθει στους δήμους.

Οι δημοτικοί αστυνόμοι διορίζονται με βασιλικό διά
ταγμα και μόνο υστέρα από πρόταση των δημάρχων.

Με βασ ιλ ικό  δ ιά τα γμ α  που εκδόθηκε στις 10-3- 
1834 «περί Δημοτικής Αστυνομίας» στους δημάρχους 
και στους αστυνόμους που εκτελοΰσαν αστυνομικά  
καθήκοντα  ανατέθηκαν  και καθήκοντα  δ ικασ τικής 
αστυνομίας. Η δημοτική αστυνομία διαιρέθηκε σε δι
οικητική και αστυνομική.

Το προσωπικό της αστυνομίας σύμφωνα με τη δ ιά 
ταξη του νόμου:

«ετέλουν υπό την ανωτέραν επιστασίαν τον δημάρχου, 
εις ον ώψειλον να υποβάλλωσι καθ’ εκάστην προψορι- 
κήν αναφοράν.».
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Οι αστυνόμοι των Δήμων την οθωνική περίοδο τις 
περισσότερες φορές διορίζονταν και Δήμαρχοι.

Για την εκτέλεση της δημοτικής αστυνομίας δ ιορ ί
ζονταν από το δήμαρχο, ειρηνοφύλακες, αστυνομικοί 
φύλακες και κλητήρες.

Από το δήμαρχο διορίζονταν έως και το 1856 και 
οι αγροφύλακες.

Στην πόλη των Θηβών τους περισσότερους αστυνό
μους τους συναντάμε να είναι αργότερα και Δήμαρχοι 
Θηβών.

Με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφη
μερίδα της κυβερνήσεως 23 Απριλίου 1833 διορίσθηκε 
Ν ομάρχης Αττικής και Βοιωτίας ο κύριος Μιχαήλ Σχι- 
νάς. Με το υπ’ αριθμόν 3648 βασιλικό διάταγμα διωρί- 
σθηκε γενικός και βασιλικός έφορος Θηβών ο κύριος 
Δημήτριος Αθανασίου. Έ παρχος επαρχίας Θηβών διο
ρίσθηκε ο κύριος Κ. Ν. Καράρης.

Στις εκλογές της 18 Οκτωβρίου 1834 εκλέχθηκε Δη
μογέροντας της πόλης Θηβών ο Νικόλαος Γιαννάκης.

Ο ίδιος επανεκλέχθηκε Δημογέροντας στις εκλογές 
της 11 Μ αρτίου 1835. Ο Ν ικόλαος Γιαννάκης γεννή
θηκε το 1791 στη Θήβα. Έ λαβε μέρος από τους πρώ 
τους στον αγώ να γ ια  την  α π ελ ευ θ έρ ω σ η  α π ό  τους 
τούρκους το 1821 και δ ια κ ρ ίθη κ ε για  την α νδρεία  
του στις μάχες κατά των κατακτητών.

Μετά την απελευθέρωση εκλέχθηκε Δημογέροντας 
Θηβών καθώς και Π ρόεδρος του Δημοτικού Συμβου
λίου Θηβών.
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Σύμφωνα με τον κατάλογο των εχόντων προσόντα 
ενόρκου το 1855 ασκούσε το επάγγελμα του κτηματία 
και η αξ ία  τη ς ακ ίνητης περ ιουσ ία ς του ήταν 8000 
δραχμές.

Ιεραρχικά ο Δήμος Θ ηβαίων όπως και όλοι οι Δή
μοι είχαν την εξής δομή:

Τ ην  α ρχή  του Δήμου αποτελούσε ο Δ ήμαρχος, ο 
Π άρεδρος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ι Π άρεδροι ήταν από 1 έως και 6. Στο Δήμο Θ η
βαίω ν υπήρχε Π ά ρεδρος Π υρίου, Αγίων Θ εοδώ ρω ν 
και Νεοχωρακίου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν από 
6 έως 18 α νάλογα  τον πληθυσμ ό. Στην Θ ήβα  ήταν 
1 Ιμελές το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η θητεία  του Δημάρχου και των Π αρέδρω ν ήταν 
τριετής και προβλέπονταν και η παύση τους πριν από 
τη λήξη της θητείας τους.

Σε κάθε δήμο υπήρχε ο Δημοτικός Ε ισπράκτορας 
και ο Δημοτικός Αστυνόμος.

Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο βοηθούσε το Δήμαρχο στο 
έργο του ως «συμβουλευτική και συνεπιτηρούσα αρχή».

Τον Π ρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εξέλεγε ο 
Δήμαρχος.

Ο ι Δ ημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονταν για 9 χρόνια  
και κάθε 3 χρόνια  γινόταν μερική ανανέωση του Δη
μοτικού Συμβουλίου μέσω εκλογών.

Ο Βασιλιάς μπορούσε με δ ιάταγμά του να διαλύ
σει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στις αρχές του 1835 διεξήχθησαν σε ολόκληρη την 
τότε Ελληνική Επικράτεια οι πρώτες Δημοτικές Εκλο
γές. Δ ήμαρχος εξελέγει ο Χατζή Α θανάσιος Δούρος, 
κάτοικος Π υρίου, άνθρω πος δραστήριος και δυναμι
κός με μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία. Ο Χ α
τζή Α θανάσιος Δούρος το 1836 παρα ιτήθηκε και τη 
θέση του ανέλαβε με δημαιρεσίες που έγιναν ο Συλβέ- 
στρος Στεφανάκης. Η νέα σύνθεση του Δήμου και του 
Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Δήμαρχος Συλβέστρος Στεφανάκης.
Π ρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αναγνώστης Π. 

Ζιώμας.
Δημοτικοί Σύμβουλοι Φράγκος Στεφανάκης, Αντώ

ν ιο ς  Π. Μ α νά ρ α ς, Π α να γ ιώ τη ς  Σ ω τη ρ ίου , Χ ατζή  
Αθανάσιος Δούρος, Αναγνώστης Ανδριανός, Αναγνώ
στης Π απαχατζής.

Δημοτικός Αστυνόμος Άγγελος Ταμβίσκος.
Δημοτικός Εισπράκτωρ Α. Π. Αναστασίου.

Τον Ιούνιο του 1838 ο Δήμαρχος Θ ηβαίων Συλβέ
στρος Στεφανάκης παραιτήθηκε. Το βασιλικό διάταγ
μα που δη μ ο σ ιεύ θ η κ ε  στην εφ η μ ερ ίδ α  τη ς 
Κυβαρνήσεως έγραφε:

«Έγινε δε δεκτή η ηαραίτησις τον Δημάρχου Θηβών
κυρίου Στεψανάκη».

Δημαρχεύων προσωρινά τοποθετήθηκε με βασιλι
κό διάταγμα ο Γεώργιος Μώρος.
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Επιστολή του Δημάρχου Θηβαίων Σ. Στεψανάκη προς τον κ. Χρηστό Τσαγκλή.
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. . 2 , .  . . , · ! _  . . ,  . Λ - r  ή * ^

^  '  '  ' ' ~ ~ >.**crr·** // "> ^  , ·  /  <=*=*
-  />7 7^ / ' ■*r *  * ^  "■ ^  c & ? ^ £ ,A '" "
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Επιστολή του Όθωνα προς το Δημοτικό συμβούλιο Θηβων.
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Π αρακολουθώ ντας τα βασιλικά  δ ιατάγμ ατα  που 
αναφέρονταν σε διορισμούς Δημάρχων καθώς και σε 
παύσεις διαπιστώνουμε ότι κυρίως οι: Γεώργιος Δια- 
μάντης, Σταμέλος Βρυζάκης, Άγγελος Ταμβίσκος και 
Συλβέστρος Σ τεφ ανάκης εναλάσσονται στο αξίω μα 
του Δημάρχου και όταν παύονται τους συναντάμε να 
είναι Δημοτικοί αστυνόμοι οι ειρηνοδίκες.

Π α ρ α θ έτο υ μ ε  ο ρ ισ μ ένα  β α σ ιλ ικά  δ ια τά γ μ α τα  
όπως αυτά δημοσιεύθηκαν.

«Δια τον από 26  Νοεμβρίου 1840 βασιλικού διατάγ
ματος διωρίσθη δημοτικός αστυνόμος Θηβων ο Σταμέ
λος Ν . Βρυζάκης αντί του Γεωργίου Δ ιαμάντη  
Παυόμενου».
«Δια του από 23 Νοεμβρίου 1841 βασιλικού διατάγ
ματος διωρίσθη αστυνόμος του δήμου Θηβών ο κ. Βα
σίλειος Πατιαχατζης».
«Δια βασιλικού διατάγματος υπό ημερομηνίαν 26  Δε
κεμβρίου 1838 ατιελύθη της υπψεσίας ο γραμματεύς 
του Ειρηνοδικείου (θηβων κύριος Γεώργιος Ε. Διαμά- 
ντης διορισθείς εις άλλην θέσιν ασυμβίβαστον μ ε  τα 
δικαστικά καθήκοντα, αντί αυτού δε διωρίσθη γραμ
ματεύς τον διαληθέντος δικαστηρίου ο κ. A . Π  άλλης».

Τ ην περίοδο 1840 έως το Ιούλιο του 1842 Δήμαρ
χος Θ ηβαίων είναι ο Σταμέλος Βρυζάκης.

Ο Σταμέλος Βρυζάκης υπήρξε ένας μεγάλος πατριώ
της και αγωνιστής, ο οποίος έλαβε μέρος ενεργά στο 
Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Γνώριζε πολύ καλά γρα

φή και ανάγνωση και διετέλεσε για πολλά χρόνια γραμ
ματέας της Δημογεροντίας Θηβών. Πέθανε τα χριστού
γεννα του 1842 σε ηλικ ία  45 π ερ ίπ ου  χρονώ ν. Η 
εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη» έγραψε στο φύλλο της 
1 Ιανουάριου 1843 για το θάνατό του τα εξής:

«Θήβαι. Αυθημερόν ασθενήσας ατιεβίωσε ο δυστυχής 
Σταμέλος Βρυζάκης Πρόκριτος της π,όλεως μας εγκα- 
ταλείψας εις δυστυχίαν την οικογένειαν αυτού.».

Ο Σταμέλος Βρυζάκης παύθηκε από Δήμαρχος Θ η
βαίων για αξιόποινη πράξη. Τ η θέση του κατέλαβε ο 
εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αναγνώστης Ζιώμας. 

Το βασιλικό διάταγμα ανέφερε τα εξής:

«Δια του από 14 Ιουλίου 1842 βασιλικού διατάγμα
τος διωρίσθη δήμαρχος τον δήμου Θΐ]βών της διοικη- 
αεως Βοιωτίας ο κ. Αναγνώστης Π. Ζιώμας, αντί του 
καταδικασθέντος επί αξιοπίνου αράξει πρώην δήμαρ
χου Σταμέλου Βρυζάκη».

Τον Ιανουάριο του 1843 δήμαρχος Θ ηβαίων εκλέ
χθηκε ο Συλβέστρος Στεφανάκης. Η θητεία του Συλ- 
βέστρου Στεφανάκη διήρκησε 4 περίπου χρόνια.

Τ η ν  π ερ ίο δο  αυτή ολοκληρώ θηκε κα ι το σχέδ ιο  
πόλεως της Θ ήβας και έγιναν έργα ύδρευσις.

Στις δημοτικές εκλογές του 1847 Δήμαρχος Θ ηβαί
ων εκλέχθηκε ο Αναγνώστης Ζιώμας όπως μας πληρο
φ ορεί το βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 1 Απριλίου 1847.
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«Διορίσθηκε δήμαρχος Θηβαίων, ο Αναγνώστης Π. 
Ζιώμας, μ ε  δημαρχιακούς Παρέδρονς τονς Νικόλαο 
Παπαγεωργίου, Δημητριο Τζώρτζη και Ιωάννη Κα- 
τζώνη.».

Ο Αναγνώστης Ζιωμας υπήρξε μια σημαντική μορ
φή των Θηβών. Γεννήθηκε το 1803 στους Αγίους Θεο- 
δώρους. Έ λαβε από νεαρή ηλικία ενεργά μέρος στον 
αγώνα κατά των Τούρκων κατακτητών.

Μ ετά την απελευθέρω ση της Ελλάδος επέστρεψε 
στη Θ ήβα από την Αίγινα όπου είχε καταφύγει η οι- 
κογενειά του. Δραστήριος και δημιουργικός ασχολή
θηκε ενεργά με την εκμετάλευση των κτημάτων του.

Στην εφ ημερ ίδα  της Κυβερνήσεως τον συναντάμε 
αρκετές φορές μαζί με τον Σταμέλο Βρυζάκη να δ ια 
πρα γμ α τεύοντα ι με το Υ πουργείο Ο ικονομικώ ν και 
τους εμπόρους την τιμή της σταφίδος και του σταφιδο- 
καρπού της επαρχίας Θηβών.

Ο Αναγνώστης Ζιώμας υπήρξε εκτός από άριστος 
οικογενειάρχης και ενεργός Θ ηβαίος πολίτης, ο οποί
ος με ανιδιοτέλεια ασχολήθηκε με τα κοινά και εκλέ- 
κτη κε Ε π α ρ χ ια κ ό ς  Σ ύμ βουλος Θ ηβώ ν, καθώ ς κα ι 
Δημοτικός Σύμβουλος.Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβου
λος Θ ηβαίω ν, δ ιορίσθηκε επίσης και Δ ήμαρχος Θ η 
βαίων την περίοδο 1847-1850.

Στη διάρκεια  της Δημαρχιακής του θητείας έγιναν 
πολλά έργα υποδομής για την επίλυση της ύδρευσης
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τη ς πόλης. Χ αράκτηκαν νέοι δρόμ ο ι, συστάθηκε η 
εμποροπανύγιρης Θηβών και δόθηκε ιδιαίτερη έμφα
ση στο Θ έμα της εκπαίδευσης με τη δημιουργία νέων 
σχολείων.

Ο ίδιος ο Αναγνώστης Ζιώμας σε μ ια  πρω τοφανή 
για την εποχή αυτή χειρονομία διέθεσε ολόκληρη την 
τριετή Δημαρχιακή του αποζημίωση, για την ανέγερ
ση Δημοτικού σχολείου. Υπήρξε ο μοναδικός Δ ήμαρ
χος σε ολόκληρη  την Ελλάδα ο ο π ο ίο ς  π ρ ο έβ ε ι σε 
τέτοιου είδους ενέργεια, γι’ αυτό και η πολιτεία τιμώ 
ντας τον, εξέδωσε βασιλικό δ ιάταγμα όπου ανέφερε 
συγκεκριμένα τα εξής:

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Π ερί εκ φ ρ ά σ εω ς ευ α ρ εσ κ ε ία ς  
ε ις  τον πρώ ην Δ ήμ αρχον  Θ ηβαίων Α. Π. Ζιώμαν.

ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

I IXηροψορηΟέντες, ότι ο τιρωην Δήμαρχος Θηβαίων 
Α.Π . Ζιώμας καθ’ όλον το διάστημα της τριετούς υπη
ρεσίας τον εξεπλήρωσε μετά ζήλον τα χρέη του, δούς 
εγκαίρως τους απολογισμούς της διαχειρίσεώς του, και 
εις τον Δήμον δωρήσας εκ της αντιμισθίας τον δρχ. 
1,022 προς ανέγερσιν Δημοτικού Σχολείου, επ ί τη 
προτάσει τον Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπονρ-
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Επιστήμονες της Θήβας, στο κέντρο διακρίνεται ο Δήμαρχος Θηβαίων Αθανάσιος Ζεγγίνης.
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γού, εκφράζομεν προς αυτόν την ιδιαιτέραν Ημών ευ
αρέσκειαν.

Ο Η μέτερος ετιί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει 
εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθηναις, την 23 Σεπτεμβρίου 1850.
Εν ονόματι του Βασιλέως

Η  Βασίλισσα 
ΑΜΑΛΙΑ

Γ. ΝΟΤΑΡΑΣ

Ο Αναγνώστης Ζιώμας με την ιδιότητα του Δημάρ
χου Θ ηβα ίω ν δ ια π ρ α γμ α τεύ θ η κ ε  π ρος όφελος των 
κατοίκω ν της Θ ήβας τις προσφυγές των Ο θω μανώ ν 
Θ ηβαίων για τα περιουσιακά τους στοιχεία που κατεί
χαν πριν την επανάσταση.

Τ ον Ιούνιο του 1847 το Δημοτικό Συμβούλιο Θ η 
β α ίω ν με α π ό φ α σ ή  του , π ρ ό τε ινε  στον α ρ μ ό δ ιο  
Υ πουργό Εσω τερικώ ν κύριο Π α λα μ ίδα  την ανάγκη 
θεσμοθετήσεως από την πολιτεία εμπορικής πανηγυ- 
ρεω ς από  τις 23 Αύγουστου κάθε έτους και με δ ιά ρ 
κεια 8 ημερών στην πόλη των Θηβών.

Η πρόταση  αυτή του Δημάρχου Θ ηβαίω ν κυρίου 
Αναγνώστη Π. Ζιώμα και του Δημοτικού Συμβουλίου 
έγινε αποδεκτή  από την Κυβέρνηση και τον Σ επτέμ
βριο του 1847 εκδόθηκε το παρακάτω  βασιλικό δ ιά 
ταγμα.
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ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Π ερί σ υσ τά σ εω ς εμ π ο ρ ικ ή ς  π α ν η γ ίιρ εω ς  
ε ις  Θ ήβας 

ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών 
Υπουργού, λαβόντες υπ όψιν την υπ αριθ. 14 από 15 
Ιουνίου ε.ε. πράξιν του δημοτικού συμβουλίου Θηβαί
ων, περ. συστάσεως ενιαυσίου εμπορικής πανηγύρεως 
εις Θήβας, καθώς και την 7 του επαρχιακού, το οποίον 
απεδέχθη την πρότασιν ταύτην του δημοτικού. 
Θεωρούντες, ότι η τοιαύτη πανηγυρις θέλει γίνει 
αφορμή νέας ωθήσεως εις το τοπικόν εμπόριον, απο- 
χρασίσαμεν και διατάττομεν.
1. Εγκρίνομεν την σύστασιν ενιαυσίου εμπορικής πα
νηγύρεως εις την θέσιν Καστέλια εις τους μεταξύ των 
προαστίων και της πόλεως θηβών κειμένους λόφους, 
υπό το όνομα, Θηβαϊκης Πανηγυρις.
Η  πανηγυρις αύτη θέλει άρχεσθαι από της 23 Αυγού- 
στου εκάστου έτους, και θέλει διαρκεί οκτώ, ημέρας.

Ο Η μέτερος επ ί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει 
εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθηναις, την 12 Σεπτεμβρίου 1847.
ΟΘΩΝ

0  Υπουργός Ρ. ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ
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Βασιλικά δ ιατάγματα  που αφορούν την πόλη των 
Θ ηβών και δημοσιεόθηκαν στην εφ ημ ερ ίδα  της Κυ- 
βερνήσεως κατά την οθωνική περίοδο:

Διά Β. Διατάγματος των 19 (31) Αύγουστον 1838 οι 
ταμίαι Βοιωτίας και Θΐ]βών Στ. Βρυζάκης και Λουκάς 
Νάκον έπαυσαν των χρεών των, ένεκα της αταξίας 
μεθ ’ ης εβάσταξαν τ ψ  υπηρεσίαν, και του μεροληπτι
κού και αδίκου τρόπου με τον οποίον εφέρθησαν εις 
την καταδίωξιν των οχρειλετών. Διωρίσθησαν δε αντί 
τούτων, ο πρώην υποδιοικητής Ερμηονίδος Κύριος Ν. 
Ευγενίδης, ταμίας Βοιωτίας, και ο πρώην υποδιοικη
τής Δωρίδος Κύριος Βάϊος Γεωργίου, ταμίας Θιββών.

17 Σεπτεμβρίου 1838, ονομάζεται δασονόμος Βοιω
τίας, ο μέχρι τούδε αρχιδασοφύλαξ και χαρακτψισμέ- 
νος δασονόμος Θηβών Ριχάρδος Βάτσον.

28 Σεπτεμβρίου 1838 διορίζεται γραμματέας εις την 
της Βοιωτίας, ο πρώην γραμματεύς της παυσάσης δι- 
οικησεως Κννουρίας Κύριος Θ. Χάμπας.
Εις το ταμείον Θηβών μετατίθεται ο Κύριος Αριστεί
δης Λογοθέτου, μέχρι τούδε υπουργικός γραμματεύς 
παρά τη επί των Οικονομικών Γραμματεία.

Διά του από 19 (31 Ιανουάριον 1840) Βασιλ. Διά
ταγμα απεψασίσθησαν τα έξης: α. απελύθη της υπη
ρεσίας ο ειρηνοδίκης Δαυλίδος Κύρ. Ν. Αντωνάτος. β. 
αντ αυτού προβιβάσθη ειρηνοδίκης Δαυλίδος ο άρχι 
τούδε γραμματεύς του ειρηνοδικείου Θηβών Κύρ. Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ KtN
'···' AFB

1 »
α Β · ε 1 Κ

Πάλλης. γ. γραμματεύς τον ειρηνοδικείου τούτου δι
καστηρίου διωρίσθη ο Κύρ. Σωκράτης Χοϊδάς.

Διά του από 22 Φεβρουάριου (3 Μαρτίου 1840) Β. 
Διατάγματος ο οικονομικός Επίτροπος Θηβών Κ. Γ. 
Λ έλης μετετέθη ως τοιούτος εις Κυναίθην, ο δε της 
Κυναίθης Κ. Γ. Μ ίχον μετατίθεται ως τοιούτος εις 
Παρνασίδα, αντί τον Κ. Γ. Δημητρίον απολυομένου 
της υπηρεσίας ο δε Κ. Κωνσταντίνος Κυριάκός εκ Κα- 
λαμών, διωρίσθη οικονομικός Επίτροπος Θηβών αντί 
τον μετατιθεμένου Κ. Γ. Λέλη.

Διά του από 14 Ιουλίου 1842 Β. Διατάγματος διωρί- 
σθη δήμαρχος του δήμον Θΐ]βών της διοικησεως Βοιω
τίας ο Κ. Αναγνώστης Π . Ζώμας, αντί τον κατα- 
δικασθέντος επ ί αξιοπίνω πράξει πρώην δημάρχου 
Βρνζάκη.

Δι ετέρου Β. Διατάγματος από 28  Νοεμβρίου (10  
Δεκεμβρίου) 1842) μετατίθενται εναλλάξ, ο μεν Κ. 
Μ παλτζης μέχρι τούδε επιστάτης του τελωνείου και 
ταμίας Κορινθίας εις το τελωνείον και ταμείον Ύδρας 
ο Κ. Ενστ. Μ . Στεφάνου μέχρι τούδε επιστάτης του 
τελωνείον από ταμίας Ύδρας εις το ταμείον Θιββών ο 
δε Κ. Α. Λογοθέτης μέχρι τούδε ταμίας Θηβών εις το 
ταμείον Κορινθίας και Σικυωνίας, εις τον τελενταίον 
ανατίθενται προσωρινώς και τα χρέη του επιστάτου του 
τελωνείου Κορινθίας.

39

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



Δι ’ ομοίον εγένετο δεκτή η από της υπηρεσίας παραί- 
τησις του Β ’ παρέδρου του Ε ιρηνοδικείου Θηβών 
Επαμ. Π απά Βασιλείου και διωρίσθη αντ αυτού ο 
Στεψ. Βρυζάκης.

Δι ετέρου υπό την αυτήν ημερομηνίαν διωρίσθη ο Κ. 
Α. Δανότιουλος Συμβολαιογράφος Θι\βών.

Διά Β. Διατάγματος 27  Οκτωβρίου 1844 της αυτής 
ημερομηνίας διωρίσθη δημοτικός αστυνόμος Θ?/βών ο 
Στ. Ν. Βρυζάκης αντί του Ε. Διαμαντή παυόμενου.

Διά του από 23 Νοεμβρίου 1848 Β. Δ ιατάγματος 
διωρίσθη αστυνόμος του δήμου Θιβών ο Κ. Βασίλειος 
Παπά Χατζής.

Διά του από 4 Ιουλίου 1850 Βασ. Διατάγματος διω- 
ρίσθη πάρεδρος του ειρηνοδικείου Θηβών ο Κ. Δημή- 
τριος Τζωρτζης αντί του παραιτηθέντος Κ. Τάσιου 
Γεωργίου.

Διά του από 30 Αύγουστον Β. Διατάγματος μετετέθη- 
σαν εναλλάξ οι γραμματείς των οικονομικών επιτρό
πων Θηβών και Φωκίδος Η . Ζαβογιάννης και 
Πολυχρονιάδης, ο μεν πρώτος εις Φωκίδα, ο δε δεύτε
ρος εις Θι/βας.

Διά του από 14 Οκτωβρίου ε. ε. Βασ. Διατάγματος ο 
Κ. Γ. Κριεζής, Γραμματεύς του ειρηνοδικείου Θΐ]βών, 
μετετέθη ως Γραμματεύς εις το ειρηνοδικείον Λεβαδίας
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αντί του Κ. Γ. Χαραλαμπίδου, του οποίου απεδέχθη η 
από της υπηρεσίας παραίτησις. Ο Κ. Γ. Κορινόπουλος, 
Γραμματεύς του ειρηνοδικείου Ελευσίνος, διωρίσθη ως 
τοιούτος εις το ειρηνοδικείον (3ηβών. Ο Κ. Χαράλαμπος 
Πολίτης, διωρίσθη Γραμματεύς του ειρηνοδικείου Κο
ρώνης, αντί του Κ. Θ. Κλάπα, απολυθέντος της υπηρε
σίας.

Διά Βασιλικού Διατάγματος υπό ημερομηνίαν 26  Δε
κεμβρίου 1838 (7 Ιανουάριου 1839) απελύθη της 
υπηρεσίας ο γραμματεύς του ειρηνοδικείου Θηβών 
Κύριος Γ. Ε. Διαμάντης διορισθείς εις άλλην θέσιν 
ασυμβίβαστον με τα δικαστικά καθήκοντα, αντ’ αυτού 
δε διωρίσθη γραμματεύς του διαληφθέντος δικαστηρί
ου ο Κύριος A . Π  άλλης.

Διά του από 13 του αυτού μηνός ε. ε. Β. Διατάγματος 
διωρίσθη β  πάρεδρος του ειρηνοδικείου της νοτείου 
πλευράς Αθηνών, αντί του Κ. Α. Φανοπούλου, δικηγό
ρου παρά τω ειρηνοδικείω (θηβών, ο Κ. Δ. Αεβούνης, 
δικηγόρος.

Διά του από 9 του α. μ. Β. Διατάγματος ο μέχρι τούδε 
γραμματεύς του ειρηνοδικείου Θηβών, Γ. Θ. Κορονό- 
πουλος, μετετέθη ως τοιούτος εις το ειρηνοδικείον Γα- 
λαξειδίου, διωρίσθησαν δε ο μεν  Λέων. Π απά  
Νικολάου, γραμματεύς του ειρηνοδικείου Θηβών, ο δε 
Σπ. Δεσποτόπουλος, γραμματεύς του ειρηνοδικείου 
Ελευσίνος (Γόρτυνος).
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10 Ιουλίου 1838 έγεινε δε δεκτή η παραίτησις του 
δήμαρχου Θΐ]βών Κυρίου Στεχρανάκη.

10 Μαΐου 1850 οι Δασονόμοι Θηβών και Λεβαδείας 
Σ. Καλογήρου και Δ. Ελασώνος, και οι Δασονόμοι Π. 
Κίτζος και Λ. Μπαλαούρος.

Ο Κ. Δ. Καλόπαις, μέχρι τούδε Ειρηνοδίκης εν Λ α
μία, ο δε Κωνστ. Παπά-Πάνος, ε ιρψ οδικές Καρύ
στου, μετετέθη ως τοιούτος εις Θήβας.

Διά του από 28  Σεπτεμβρίου 1843 Β. Διατάγματος 
εγένετο δεκτή η εκ της υπιψεσίας παραίτησις του πα
ρά τω Ειρψοδικείω Θ?]βών παρέδρου Κ. Σιλβέστρου 
Στεψανάκη, προς αντικατάστασιν του οποίου ως τοιού
τος διωρίσθη ο Κ. Χρήστος Βρυζάκης.

22 Ιουνίου 1854 δι ομοίου της αυτής ημερομηνίας

διωρίσθη έπαρχος Θηβών ο πρώην βουλευτής Κ .Λ. 
Λαπουσιάδης αντί του Κ. Ιω. Δελιγιάννη μετατεθέντος 
εις το νεοσυστηθέν επαρχείον Άργους.

12 Αυγούστου 1850 δι’ ομοίου της αυτής ημερομη
νίας διωρίσθη δήμαρχος μεν του δήμου Θηβών τη 
ομωνύμου επαρχίας ο Λάμπρος Δούρος, δημαρχικοί 
δε πάρεδροι οι Νικόλ. Παπαγεωργίου, Αθ. Δούρος, 
Αναγνώστης Ανδριανού και Σπύρος Κόρδατσης.

Δ ι’ ομοίου της αυτής ημερομηνίας διωρίσθη αστυνό
μος του δήμου Θηβών ο Κ. Παναγής Ιγγλέσης αντί 
του απολυθέντος τοιούτου Κ. Μ. Ρεβελάκη.

4 Ιανουάριου 1858 δι ομοίου απεδέχθη η από της 
υπηρεσίας παραίτησις του α. παρέδρου του ειρηνοδι
κείου Θηβών Λουκά I. Κατσίνα.
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Διάταγμα του Βασιλέας της Ελλάδος Όθωνα για την διαπλάτινση των οδών Διρκης και Οιδίποδος της Θήβας.
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Βασιλικό διάταγμα ηου αναψερεται στψ> οικοδόμηση της πόλεως των Θιφων.
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Ο ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΘ. 22
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, 23 Αύγουστου 1845

Νόμος ΙΕ '
Αριθ. 12,341.

ΝΟΜ ΟΣ
Π ερί δημοτικών φόρων 

ΟΘΩΝ 
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής και της Γερου
σίας επεκυρώσαμεν και διατάττομεν τάδε.

ΤΜ Η Μ Α Α '
Π ερί προσδιορισμού των δημοτικών φόρων.

Αριθ. 1.
Επιβάλλονται κατά το ενεστώς έτος 1845 οι έξης δη
μοτικοί φόροι.

α'. Οι άμεσοι, ήτοι ο έγγειος, ο επί των ζώων, και ο 
επί των μελισσίων.

β'. Ο έμμεσος.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.
Π ερί των αμέσων δημοτικών φόρων.

Αριθ. 2.
Ο έγγειος δημοτικός φόρος προσδιορίζεται εις δέκα 
εκατοστά του εγγείου δημοσίου φόρου.

Αριθ. 3.
Ο επί των ζώων δημοτικός φόρος προσδιορίζεται εις 
τέσσαρα μεν λεπτά επί των μικρών, οκτώ δε επί των 
όνων και δεκαέξ επ ί των λοιπών μεγάλων ζώων κατά 
κεφαλήν.

Αριθ. 4.
Ο επί των ποιμνίων δημοτικός φόρος επιβάλλεται κα
τά το ημισυ μεν μόνον εις τους δήμους, εν τη περιοχή 
των οποίων παρεχείμασαν μόνον, και εγέννησαν τα 
ζώα, κατά το ήμισυ δε εις εκείνους εν οις βόσκουσι το 
θέρος μόνον.

Αριθ. 5.
Εξαιρούνται των άμεσων φόρων όσα και των δημοσίων 
προϊόντα ή ζώα.

Αριθ. 6
Ο επί των μελισσίων διρμοτικός φόρος προσδιορίζεται 
εις τρία λεπτά το.κοφίνι.

Με βασ ιλικό  δ ιά τα γμ α  που δη μ ο σ ιευ θ η κε  στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12 Αυγουστου 1850
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«διορίσθη δήμαρχος μεν του δήμον Θηβαίων της ομω
νύμου επαρχίας ο Λάμπρος Λούρος, δημαρχιακοί δε 
πάρεδροι οι Ν ικόλαος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος 
Λούρος, Αναγνώστης Ανδριανού και Σπύρος Κόρδα- 
τσης».

Ο Λ άμπρος Δοΰρος υπήρξε μια δυναμική προσω 
πικότητα των Θηβών. Γεννήθηκε το 1912 στη Θ ήβα, 
ήταν κ τη μ α τία ς με αξία  ακ ίνητης περ ιουσ ία ς 8000 
δραχμές. Ή τα ν  γιος του Σωτήρη Δοΰρου πληρεξουσί
ου Θηβών και αγωνιστή του 1829. Εκλέχθηκε πολλές 
φ ο ρ ές επ α ρ χ ια κ ό ς  σύμβουλος. Δ ήμαρχος Θ ηβαίω ν 
διετέλεσε την περίοδο 1850-1856 καθώς και δημοτι
κός σύμβουλος για πολλά χρόνια.

Τ ο  1856 ερ χό μ ενο ς σε ρή ξη  με π α ρ ά γο ντες  της 
Θ ήβας, παύθηκε από δήμαρχος με βασιλικό διάταγ
μα που εκδόθηκε στις 3 Μ αρτίου 1856 με το παλαιό 
ημερολόγιο.

Λι ομοίον της 3 του αυτού μηνάς, επαύθη της θέσεως 
του δημάρχου Θηβαίων ο Κ. Λ. Σ. Λούρος ως ολίγω- 
ρος και αδρανής περί την υπηρεσίαν του εν γένει και 
ιδίως εις το περί της δημοσίου ασφαλείας αντικείμε- 
νον.

Είναι χαρακτηριστικά το βασιλικό διάταγμα.
Στο μεταβατικό διάστημα από το 1856 έως το 1858 
που δή μ α ρχος εκλέχθηκε ο Γεώργιος Δ ιαμάντης, 
διετέλεσε δημαρχεύω ν του Δήμου Θ ηβαίω ν ο Ν ι

κόλαος Π α π α γεω ρ γ ίο υ , Α' Δ η μ α ρ χ ια κ ό ς  Π άρε- 
δρος.
Δ η μ οτικός ε ισ π ρ ά κ τω ρ  του δήμου  Θ ηβώ ν ήταν 
από το 1850 ο Αναστάσιος Λεμπέσης.

Με βα σ ιλ ικό  δ ιά τα γμ α  τη ς  10 Ν ο εμ β ρ ίο υ  1855 
απολύθηκε της υπηρεσίας του ο Κ. Λεμπέσης και διω- 
ρίστηκε νέος δημοτικός εισπράκτω ρ ο Γεώργιος Π. 
Θ ρεψιάδης.

Αστυνόμος του δήμου Θ ηβαίων ήταν την περ ίοδο  
1855-1859 ο Ευθύμιος Δ. Βρυζάκης.

Στις 23 Μ αρτίου 1859 με βασιλικό δ ιάταγμα διω- 
ρ ίσθηκε Αστυνόμος του Δήμου Θ ηβαίων ο Μ ανώλης 
Φεβελάκης, απολυθέντος του Κ. Βρυζάκη. Στην εφ η
μερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν το 1852 τα 
εξής διατάγμαγα:

Λι ετέρου Διατάγματος της αυτής ημερομηνίας διωρί- 
σθησαν ειδικοί πάρεδροι κατά τον δήμον Θηβών οι 
Κ.Κ. Θεόδωρος Α. Σνκαράς του χωρίου Ταχίου, και 
Τάσης Κωνσταντίνου τον χωριού Νεοχωρίου αντί των 
αποβιωσάντων.
Διά του από 12 Αυγούστου Β. Διατάγματος απηλλά- 
γησαν των χρεών των οι πάρεδροι του ειρηνοδικείου 
Θηβών, Κ. Κ. Κύρος, X. Σίμου, και Γ. Διαμάντης, 
και αντ αυτών διωρίσθησαν οι Πανούσος Δ. Οικονό
μου και Σιλβέστρος Στεφανάκης.
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Λ ηξίαρχοι στην δεκαετία  1850-1860 ήσαν στους 
Αγίους Θ εοδώρους ο Βασίλειος Π απαχατζής με ανα
πληρωματικό τον κύριο Α. Δασκαλάκη.

Στο Σ ιίρτσι ο Α ναγνώ στης Δήμου Ν ίκας και στο 
Τ άχι ο Ιωάννης Λαλιώτης.

Στο Π υρί Θ ηβών ήταν αναπληρω ματικός ληξίαρ- 
χος ο Λουκάς Μπάκας.

Δ η μ α ρχια κός Π ά ρεδρο ς στο Δήμο Θ ηβαίω ν την 
δεκαετία 1850-1860 ήταν ο Χρήστος Βρυζάκης.

Τ ο Ν οέμβριο του 1859 με βασιλικό διάταγμα

«εηαύθη της θέσεώς τον ο δημαρχιακός πάρεδρος τον
δήμον Θΐ]βαίων κύριος Χρηστός Βρυζάκης».

Ο Χρήστος Βρυζάκης γεννήθηκε το 1806 στη Θήβα. 
Π ατέρας του ήταν ο Νικόλαος Βρυτζάκης ο οποίος είχε 
ενεργή συμμετοχή στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
του 1821. Μ ετά την κατάλυψ η της Θ ήβας α πό  τον 
Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ ο Χρήστος Βρυζά
κης μαζί με την οικογένειά του εγκατέλειψαν την Θήβα 
και κατέφυγαν αρχικά στην Σαλαμίνα και κατόπιν στον 
Πόρο και στην Αίγινα.

Ε πέσ τρεψ ε στην Θ ήβα το 1828 και ασχολήθηκε 
ενεργά για την αποκατάσταση της κατεστραμένης πε
ριουσίας της εύπορης οικογένειάς του.

Σύμφωνα με το Κ ατάλογο των εχόντων προσόντα 
ενόρκων Θ ήβας, ο Χρήστος Ν. Βρυζάκης το 1859 εί
χε όλα τα προσόντα για ένορκος, η αξία της ακίνητης 
περιουσ ίας του ήταν 8000 δραχμές και το ετήσιο ει
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σόδημά του 1500 δραχμές. Εκλέχθηκε αρκετές φορές 
Δ ημοτικός Σύμβουλος κα ι δ ιετέλεσε Δ η μ α ρ χ ια κ ό ς 
Π ά ρ εδ ρ ο ς  του Δήμου Θ ηβα ίω ν την π ερ ίο δο  1858- 
1859 και 1862-1863.

Δ ήμ αρχος Θ ηβα ίω ν στις 27 Ιουλίου 1858 δ ιο ρ ί
σθηκε ο εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θ ηβαίων 
Γεώργιος Διαμάντης.

Το εκδοθέν διάταγμα που δημοσιευθηκε στην εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως μας πληροφορεί:

«Διά Βασιλικού Διατάγματος εκδοθέντος τη 27 Ιούλι
ον 1858 διωρίσθη δήμαρχος τον Ατιμου Θ?ιβαίων ο Κ.
Γεώργιος Διαμάντης, δημαρχιακοί πάρεδροι οι Χρη
στός Βρυζάκης, Αντώνιος Παπακωνσταντίνου, Γ.
Ανδριανός και Αθανάσιος Ν. Μπασιάκος».

Η θητεία του Γεωργίου Διαμάντη στο Δήμο Θ ηβαί
ων διήρκησε τέσσερα ολόκληρα χρόνια και ήταν πολύ 
παραγω γική. Αλλαγές στο Δήμο Θ ηβαίων έγιναν την 
περίοδο αυτή μόνο στους Δημαρχιακούς Π αρέδρους 
Χ ρήστο Ν. Βρυζάκη και Αντώνιος Π απακω νσταντί
νου.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παράλληλα με την 
δημαρχιακή  του θητεία , ο Γεώργιος Δ ιαμάντης ήταν 
συνχρόνως και Βουλευτής.

Ο Γεώ ργιος Δ ιαμ άντης γεννήθηκε το 1814 στην 
Θ ήβα . Η ο ικογένειά  του έλαβε ενεργό  μ έρ ο ς στην 
επανάσταση του 1821 και ο ίδιος μικρός ακόμα έζησε 
τις κακουχίες του αγώνα, ακολουθώντας την οικογέ-
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Διομήδης Γ. Διαμαντής.

νειά  του στη Σ αλαμ ίνα  όπου κατέφ υγε κυνηγημένη 
από τους Τούρκους.

Στη Σ α λ α μ ίνα  ο Γ εώ ργιος Δ ια μ α ντή ς  έμ α θε  τα  
πρώτα του γράμματα.

Ο Γεώργιος Διαμαντής υπήρξε αναμφισβήτητα μια 
μεγάλη μορφή της εξαιρετικά δραστήριας γενιάς του

1830, η οπ ο ία  γεννήθηκε στην τουρκοκρα τούμ ενη  
Ελλάδα. Έ ζησε και βίωσε τον μεγάλο εθνικοαπελευ- 
θερω τικό  αγώ να του 1821 κα ι ήταν αυτή η γεν ιά  η 
οπο ία  εκαλείτο πλέον να κτίση και να ανανεώ σει το 
πρόσωπο του ελεύθερου πλέον ελληνισμού.

Ο Γεώργιος Δ ιαμάντης από νεαρά ηλικία ασχολή
θηκε ενεργά με τα κοινά της Θ ήβας, προσπαθώ ντας 
να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της κατεστραμένης 
από τον αγώνα πόλης.

Διετέλεσε πρώτος Δημοτικός αστυνόμος στο Δήμο 
Θ ηβαίων, δίνοντας μεγάλες μάχες για την καταπολέ- 
μιση της ληστείας.

Διετέλεσε Δήμαρχος Θ ηβαίων από το 1858 έως το 
1862 και εκλέχθηκε Βουλευτής Α ττικοβοιω τίας στις 
εκλογές του 1856, του 1859 και του 1868.

Η αξία  τηα  ακ ίνητης περ ιουσ ία ς του στην δ ιά ρ 
κεια  της Δ ημαρχιακής και Βουλευτικής του θητείας 
ήταν 8000 δραχμές και το ετήσιο εισόδημά του 1500 
δραχμές.

Στην οδό Π ινδάρου και Κ έβητος ο Γεώργιος Δια- 
μάντης έκτισε την νεοκλασικού ρυθμού κατοικία του 
στην δεκαετία του 1870. Για την διακόσμηση των δ ια 
φόρων δωματίων εργάστηκαν πολλοί έλληνες και ξέ
νοι ζωγράφοι.

Η οικία αυτή χρησιμοποιήθηκε στην δεκαετία του 
1890 γ ια  την  στέγασ η  των γρ α φ ε ίω ν  τη ς Α γγλικής 
εταιρείας για την αποξήρανση της Κωπαΐδας. Στις 31 
Οκτωβρίου 1860 το Δημοτικό Συμβούλιο των Θηβών
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με τον υ π ’ α ρ ιθ μ ό ν  ΙΗ ’ α π ό φ α σ ή  του πρότεινε  στο 
α ρμόδιο  υπουργείο την έγκριση του σχεδίου πόλεως 
των Θηβών.

Τ ο βασιλικό διάταγμα που επικύρωσε την α πόφ α 
ση αυτή του δημοτικού συμβουλίου εκδόθηκε τον Ιού
λιο του 1861 και ανέφερε τα εξής:

Περί του σχεδίου της πόλεως Θηβών.
ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβόντες υη όψιν την νη αριθ. από 31 Οκτωβρίου η. 
ε. ηράξιν του δημοτικού συμβουλίου Θηβαίων, επί υξ 
τιροτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών υπουργού 
ασπεγασίσαμεν και διατάττομεν.
Η  πόλις Θηβών θέλει οικοδομείσθαι κατά το συνημέ- 
νον και γέρον την υπό σημερινήν ημερομηνίαν Ημετέ
ραν έγκρισιν διάγραμμα.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπυργός θέλει δημο
σιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις τη 4 Ιουλίου 1861 
Εν ονόματι του Βασιλέως 

Η  Βασίλισσα 
ΑΜΑΛΙΑ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η παράδοση που θέλει ως πατρ ίδα  του Ευαγγελι- 
στού Λουκά, την πόλη των Θηβών, καθώς και τον τά 
φο του , να ε ίνα ι στο ομ ώ νυμο  ναό που β ρ ίσ κ ετα ι
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Ν οτιοδυτικά της πόλεώς μας, ήταν βαθιά  ριζω μένη, 
αιώνες τώρα, στους κατοίκους όχι μόνο της επαρχίας 
μας, αλλά και σε άλλα πολλά μακρινά κράτη με ορθό
δοξη πίστη.

Μ ετά την απελευθέρω ση της Θ ήβας ο ναός ήταν 
τελείως κατεστραμένος.

Η ρωσσική πρεσβεία τον Νοέμβριο του 1860 αντα- 
ποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Δήμου Θηβαίων, 
αποφάσισε να βοηθήσει οικονομικά την προσπάθεια  
ανέγερσης του ερειπωμένου ναού του Αγίου Α ποστό
λου και Ευαγγελιστού Λουκά.

Η παρακάτω  είδηση που δημοσιεύθηκε στην «Γε
ν ική  εφ η μ ερ ίδ α  της Ελλάδος» μ α ς δ ίν ε ι χρ ή σ ιμ ες  
πληροφορίες.

ΕΙρο καιρού ήδη, η ενταύθα Ρωσσική Πρεσβεία απέ- 
στειλε 2200 δραχμάς κληροδότημα του αοιδίμου μητρο
πολίτου Κιέβον Κ. Φιλαρέτου υπέρ της ανοικοδομήσεως 
του εν Θήβαις της Βοιωτίας ηρειπωμένου ναού του αγίου 
Αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά, ένθα κατ’ αρχαιοτά- 
την παράδοσιν ετάγη ο ευαγγελιστής ούτος. Ή δη δε πά
λιν η αυτή Πρεσβεία απέστειλε δραχμάς 809 και λεπτά 
72, άς, ο διάσημος εκκλησιαστικός συγγραγεύς και εν 
ενεργεία σύμβουλος της Ρωσσικής αυτοκρατορίας Κ. 
Μουραβιέβος θείω ζήλω προσήνεγκε προς αυτόν τούτον 
τον σκοπόν. Το δημοτικόν συμβούλιον Θηβαίων αποδεξά- 
μενον μ ετ’ ευγνωμοσύνης τας ειρημένας δωρεάς, το μενό- 
νομα του μακαρίτου Μητροπολίτου Φιλαρέτου ενέγραγεν 
εις τα δίπτυχα του προκειμένου ναού, ίνα μνημονεύηται
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εσαεί, προς δε τον Κ. Μονραβιέβον εξέψραοε δια της υτι 
αριθμόν 54 πράξεως τον πλήρεις τας ευχαριστίας και την 
ευγνωμοσύνη αυτού.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1861 έγινε δολοφονική επ ίθε
ση εναντίον της βασίλισσας Αμαλίας.

Τ ο  δημοτικό συμβούλιο Θ ηβών συνεδρίασε έκτα
κτα και έστειλε την παρακάτω  καταγγελία , η οποία  
μας π ερ ιγρ ά φ ε ι και τις  α ντιδρά σ εις του Δήμου και 
των κατοίκων όταν πληροφορήθηκαν για την στυγερή 
αυτή πράξη.

Εν Θήβαις τη 8 Σεπτεμβρίου 1861.

Η  στυγερά ηράξις κατά της ζωής της Α. Μ . της Σε
πτής ημών Ανάσσης διήγειρεν ενταύθα, άμα γνωσθέ- 
ντος σήμερον του ανοσιωτέρου τούτου των 
κακουργημάτων, τα ζωψότερα κατ’ αυτού αισθήματα 
αγανακτήσεως του λαού και ευγνωμοσύνης προς τον 
Ύψιστον τον σώσαντα την Σεπτήν ημών Άνασσαν και 
την πατρίδα.
Την 3 μ.μ. ώραν εψάλη εκτενής δοξολογία εν τω Ναώ 
ένθα σννέρρενσεν άπασα η πόλις δοξάσασα και ευλο- 
γήσασα μετά πλείστης όσης συγκινήσεως και κατανί-

ξεως το όνομα τον Υψιστον, διασώσαντος την ζωήν της 
Βασιλίσσης και μ ετ’ αυτής την πατρίδα.
Άκρα ησυχία και τάξις επικρατεί.
Το Δημοτικόν Συμβούλιον Θηβαίων σννελθόν αυθω
ρ εί εξέδοτο κατάλληλον ψήψισμα επί τη διασώσει της 
Σεπτής Ανάσσης.
Τα αυτά αισθήματα θέλει εγείερει η είδησις του στν- 
γερωτάτου κακουργήματος και εις όλον τον λαόν της 
Επαρχίας.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων 
Γεώργιος Διαμάντης

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ

Η πόλη των Θηβαίων, η οποία βγήκε σχεδόν κατε- 
στραμένη  από  το εθνικοαπελευθερω τικό αγώνα του 
1821, αντιμετώπιζε έντονα την έλειψη μεγάλων ιερών 
ναών, για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των 
κατοίκων της Θήβας.

Ο ι Δήμαρχοι με επαναλημένες επιστολές στην κυ
βέρνηση ζητούσαν πάντοτε την συνδρομή της πολιτεί
ας για την ανέγερση μητροπολιτικοΰ Ναού.

Τ ον Ιούνιο του 1869 εκδόθηκε το παρακάτω  Διά
ταγμα.
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ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Προ ανεγέρσεως ιερού ναού εν τη πόλει Θηβών

ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε π ί τη ηροτάσει του Η μετέρου επ ί των Εωτερικών 
υπουργεία απεφασίσαμεν και διατάττομεν.
Ο εν τη πόλει Θηβών εγερθηαόμενος Ιερός Ναός θέ
λει οικοδομηθή κατά το επισυνημμένον και γέρον τ ψ  
Ημετέραν έγκρισιν διάγραμμα.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δη
μοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθηναις την 5 Ιουλίου 1861.
Εν Ονόματι του Βασιλέας 

Η  Βασίλισσα 
ΑΜΑΛΙΑ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Στις 13 Ο κτωβρίου 1862 δημοσιευθηκε στην εφη
μ ερ ίδα  τη ς Κ υβερνήσεω ς η π α ρα κά τω  αγγελ ία , με 
την οποία  δόθηκαν χρήματα για την ανέγερση Ιερού 
ναού.

Διά Διατάγματος από 13 Οκτωβρίου π.ε. ενεκρίθη ναχο- 
Ρηγηθωαι τα εν τη Εθνική Τραπέζη, υπάρχοντα υπόλοι
πα των υπέρ των εκ τον σεισμού παθόντα Θιββαίων 
συνεισφορών, συμποσούμενα εις δραχ. 11,775,:87 εις 
τον δήμον Θηβαίων ίνα διατεθωσιν νπ αυτού αποκλειστι- 
κάς εις την ανέγερσιν Μητροπολιτικού ναού εν (θήβαις.
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ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟΝ ΘΗΒΩΝ

Οι ενέργειες του Δήμου Θηβαίων για την σύσταση τη
λεγραφείου στην Θήβα μετά τις συνεχείς επισκέψεις 
του Δημάρχου Κ. Γ. Διαμάντη στο υπουργείο εσωτε

ρικών είχαν θετικά αποτελέσματα.
Με βασιλικά δ ιά τα γμ α  της 9-2-1862 συστάθηκε 

στην πόλη των Θηβών τηλεγραφείο.
Δημοσιεύουμε τα Βασιλικά Δ ιατάγματα που ανα- 

φ έροντα ι στο τηλεγραφ είο , που για  την εποχή αυτή 
ήταν πολύ σημαντικότατο γεγονός που βοηθούσε τα 
μέγιστα τους κατοίκους.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί συστάσεως εν Θήβαις τηλεγραφε ίου .

ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντες υπ όψιν τα άρθρα 2 και 3 του Χ Ν Δ ’ νόμου, 
επ ί τη ηροτάσει τον Ημετέρου επ ί των Εσωτερικών 
Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν. Εγκρίνο- 
μεν να ανστηθεί εν (θήβαις τηλεγραφείον Γ  τάξεως.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών υπουργός θέλει εκτε- 
λέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθηναις τη 9 Φεβρουάριου 1862.
ΟΘΩΝ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Άποψη της Θήβας σε ιρωτογραψία τον 1880.
Διακρίνεται ο Καταλανικός Πύργος καθώς και αρχοντικές κατοικίες Θι/βαίαν Προεστών.

51

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί της τάξεως και των της υπηρεσίας 
ωρών του τηλεγραφε ίου  Θηβών.

ΟΘΩΝ 

ΕΛΕΩ ΘΕΩΥ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΩΣ

Έχοντες υη όφιν το από 9 Φεβρουάριον ε.ε. Ημέτερον 
Διάταγμα, το άρθρον 3 του Χ Ν Δ ' νόμου και το άρθρον 
19 από 13 Οκτωβρίου 1861 Ημετέρου Διατάγματος, 
εν ηροτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουρ
γώ αηοτρασίσαμεν και διατάσσομεν.
Το εν Θήβαις συστηθέν τηλεγραφείον τάσσεται εις την 
τάξιν των τηλεγραφείων, και ως προς τας ώρας της υπη
ρεσίας υπάγεται εις την ιδίαν κατηγορίαν. Εις το τηλε
γραφείο ν γίνονται δεκτά προς μεταβίβασιν από της 
σήμερον ίδιον εσωτερικά και διεθνή τηλεγραφήματα.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει και 
εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις τη 10 Φεβρουάριον 1862.
ΟΘΩΝ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τ α εγκαίνια του τηλεγραφείου Θηβών έγιναν στις 
10 Φ εβρουάριου 1862 (παλαιό ημερολόγιο) η «Γενική 
Εφημερίς» έγραψε την εξής ανταπόκριση:

ΕΚ ΘΗΒΩΝ την 11 Φεβρουάριου 1862 
Χθες περί την ενδεκάτην ώραν π.μ. εγένετο η εγκαθί- 
δρνσις του σνσταθέντος ενταύθα τηλεγραφείου.
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Ο σεβσ. επίσκοπος Θηβών και Λεβαδείας μετά  του 
κλέψου έψαλεν αγιασμόν, εις όν παρέψαν άπασαι αι 
αρχαί, πολιτικοί και στρατιωτικοί, ο δήμαρχος μετά  
των μελών τον δημοτικού συμβουλίου και πλήθος πο
λιτών.
Μ ετά τον αγιασμόν εφάλη ο βασιλικός ύμνος, τον 
οποίον παρηκολούθησαν ζωηρότατοι ζητωκραυγαί. Εί- 
τα δε ο έπαρχος (θηβών, κ. I. Κ. Δελιγιάννης, απηύ- 
θυνε την έξης προσλαλιάν.
Κύριοι!
«Την ημέραν ταύτην καθ’ ην συνηλθομεν ενταύθα διά 
να παρενρεθώμεν εις τον φάλεντα υπό του σεβασμ. 
επισκόπου μας αγιασμόν δια την εγκαθίδρυσιν του τη
λεγραφείου, την ημέραν, λέγω, ταύτην πρέπει να κα- 
τατάξωμεν μεταξύ των ωραιοτέρων της ζωής μας  
ημερών. Και τωόντι, τοιαύτη είναι η σημερινή ημέρα 
όταν αναλογισθώμεν ότι η πόλις αύτη, εις ην συνεστά- 
θη ο τηλέγραφος, η Καδμεία αυτή, ήτις προς τόσων 
χιλιάδων ετών κατέστησεν εις τους προπάτοράς μας  
γνωστά τα γράμματα, δι ών εδοξάσθη η πατρίδα μας, 
δύναται σήμερον δια της μυθώδους ταύτης εφευρέσεως 
του ανθρωπίνου νούς να συνεννοήται εν βραχιτάτω  
χρόνω μεθ’ όλης της Ευρώπης.
Είθε δε η μεγίστη αύτη των ανθρωπίνων επινοήσεως 
να χρησιμεύοη εις το να μεταδίδη εις τα πέρατα της 
γης ουχί δυσπραγίας την πατρίδος, ουχί σπαραγμούς 
εσωτερικούς, αμαυρόνοντας το ένδοξον ελληνικόν όνο
μα, αλλά τη ευημερίαν, την εύκλειαν, και το μεγαλεί-
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ον της πατρίδος μας υπό το πατρικό σκήητρον των κα- 
θημένων ετιί του θρόνον της Ελλάδος. Όθεν ας δεωμε- 
θα εκ βάθους καρδίας του υψίστου περί τούτου και ας 
ευχωμεθα υπέρ των Α.Α. Μ. Μ. των σεβαστών βασιλέ
ων μας.

«Ζητώ ο Βασιλεύς, ζητώ η Βασίλισσα».

Ο Γεώργιος Δ ιαμαντής πέθανε στις 20 Αυγούστου 
του 1875.

Η Ε φ η μ ερ ίδ α  Β οιω τία  που εξέδ ιδ ε  ο Λ ουκάς 
Μπέλλος έγραψε για τον θάνατο του Γεωργίου Διαμά- 
ντη τα εξής:

Δι έλλειψιν χώρον δεν ηδυνηθημεν εγκαίρως ναναγ- 
γείλωμεν τον κατά την 20 Αυγού στον συμβάντα θάνα
τον του Γ. Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η  ανδρός, τιολλάκις, ανε- 
λθόντος εις τα ύπατα της ημετέρας επαρχίας αξιώμα
τα. Ο μακαρίτης δια της αξιέπαινου ψιλοπονίας εκτη- 
σάμενος ικανήν περιουσίαν διέοωσεν ταύτην δια 
λελογισμένης οικονομίας. Εχρήσαντο δε ταύτη ελευ- 
θερίως ικανά εξοδεύσας περί τε τ εν Ευρώπη εκπαί- 
δευσιν των υιών του Νικολάου και Διομηδους και εις 
την προίκα της καλής και αξιεράστου θνγατρός του 
Θεανούς, ης ο πρόωρος θάνατος ως και της ενάρετου 
συζύγου τον Εαρουψαλιάς, θνγατρός του αείμνηστου 
Μηλαΐτον, Ψαριανού. Υπύψξε δια τον μακαρίτην βαθύ 
τραύμα. Μ η προψθάσας να συντάξη διαθήκην ούτε εις 
εκκλησίαν, όυτε εις σχολείον ή άλλο φιλανθρωπικόν 
έργο αφείκέ τι εκ της εις εκατοντάδας χιλιάδων δραχ

μών ανερχομένης περιουσίας του. Είθε οι υιοί ανα- 
πληρώσουσι την έλλειψιν ταύτην του πατρός.

Ο Βασιλέας Ό θω νας τον Οκτώβριο του 1861 ζήτη
σε από το Ναύαρχο Κωνσταντίνο Κανάρη να σχημ α
τ ίσ ε ι Κ υβέρνηση . Ο Ν α ύ α ρ χο ς  υπ έβ α λε ένα 
υπόμνημα με προϋποθέσεις για να σχημάτιζε Κυβέρ
νηση. Το υπόμνημα αυτό το απέριψε ο Βασιλιάς. Από 
την περ ίοδο  αυτή εκδηλώθηκε αρχικά  στο Ν αύπλιο 
και αργότερα  επεκτάθηκε η εξέγερση εναντίον του 
Βασιλιά. Η Κυβέρνηση του Μ ιαούλη που είχε διορι- 
σ θ ε ί α π ό  το Β ασιλιά  ανησύχησε. Ο Κ υβερνητικός 
Στρατός που έσπευσε στο Ναύπλιο κατέπνιξε την εξέ
γερση. Στην Θ ήβα σύμφωνα με τον έπαρχο  Κ. Δελι- 
γιάννη επικρατούσε την περίοδο αυτή το εξής κλίμα.

Εν Θήβαις,  την 25 Μαρτίου 1862 ώρα 2 μ.μ.

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μ ετά πλείστης λαμπρότητος και ευθυμίας επανηγι- 
ριάσθη ενταύθα η εορτή. Ζωηραί ζητοκραυγαί υπέρ 
του ΑΑ. Μ Μ . ετελείωσαν την τελετήν. Άκρα ησυχία 
και τάξις.

I. Κ. Δελιγιάννης, Έπαρχος Θηβων.

Την 1η Οκτωβρίου του 1862 το βασιλικό ζεύγος ξε
κίνησε ένα ταξίδι στην επαρχία, έχοντας αντικαταστή
σει την κυβέρνηση Μ ιαούλη με αυτήν του Γενναίου 
Κ ολοκοτρώνη. Ο ι σ ταθμ οί της βασιλικής π ερ ιο δ ία ς
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ήταν πάρα πολλοί. Στις 10 Οκτωβρίου η Αθήνα επανα
στάτησε και ο στρατός πέρασε με το μέρος των αντιβα- 
σιλικώ ν επαναστατώ ν ζητώ ντας και αυτός την 
αποχώρηση του βασιλιά από την Ελλάδα. Το ψήφισμα 
που εκδώθηκε συντάχθηκε από το σημαντικό στέλεχος 
της επανάστασης, τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη.

Ο Ό θω νας αναγκάσθηκε στις 11 Οκτωβρίου να ανα- 
χωρήση εκδιω γμένος από την Ελλάδα. Π άρα πολλοί 
κάτοικοι τις πρώτες επαναστατικές ημέρες ζητούσαν 
επίμονα την απομάκρυνση οθωνικών δημάρχων. Στην 
Θ ήβα μετά από διαδήλωση ζητήθηκε η απομάκρυνση 
του Γεωργίου Διαμάντη δημάρχου Θηβαίων.

Η προσωρινή κυβέρνηση για να νομιμοποιήσει τις 
ενέργειες αυτές των πολιτών προχώρησε στην θεσμο
θέτηση νόμων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Περί των υπό της επαναστάσεως 
παυθέντων δημάρχων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προσωρινή Κυβέρνησις 

//Λ τροφορ ηθέντες, ότι εν τισι δήμοις του Κράτους ο λα
ός εγερθείς και ανακηρύξας την κατάλυσιν της πεσού- 
σης δυναστείας, προέβη συγχρόνως και εις την παύσιν 
των εν τοις δήμοις τούτοις δημάρχων, εν άλλοις δε δή
μαρχοι, άμα ιδόντες τον λαόν εγερθέντα και διεκδικού- 
ντα τα εαυτού δικαιώματα, καταλιτιόντες την 
εμπιστευθείσαν αυτοίς αρχήν έχρυγον.
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Θεωρούντες, ότι η κατάλυσις αύτη των δημάρχων, η υπό 
του ετιαναστάντος λαού εν τω κυριαρχικώ αυτού δικαιώ- 
ματι γενομένη, εμφαίνει την κατά των παυθέντων δη
μάρχων αγανάκτησιν τον πλήθους, είτε ως γενομένων 
κατά το παρελθόν ασυστόλως και αναντιρρήτως οργά
νων της αθετήσεως των νόμων, είτε ως άλλως καταθλι- 
ψάντων τους εαυτών συνδημότας, ή νοθενσάντων την 
κατά τας εκλογάς έκφρασή των.
Ότι η πράξις αύτη του επαναστάντος λαού, όπου επρά- 
χθη μαρτυρεί ευκρινώς, ότι οι υπ αυτού παυθέντες απώ- 
λεσαν την εμπιστοσύνην των συνδημοτών των, είναι δε 
δια τούτο ανάξιοι εντολοδόχοι αυτών, ουδ’ ικανοί να 
διαχειρισθώσιν επί πλέον τα κοινά πράγματα των οικεί
ων δήμων. Ότι οι τας εαυτών θέσεις εγκαταλιπόντες κα
τά τον χρόνον της επαναστάσεως δήμαρχοι παρέλειψαν 
σπουδαιότατον καθήκον, το να διατιψήσωσιν και εν τη 
επαναστάσει την κοινήν ησυχίαν και φροντίσωσιν προς 
πρόληφιν των πράξεων ή συμβεβηκότων, τα οποία εδύ- 
νατο ν’ αναιρέσωσι αυτήν, παράλειψις δε τοιαύτη καθι
στά αυτούς αναξίους της εμπιστοσύνης των συνδημοτών 
των. Και ότι οι ως είρηται απολέσαντες την εμπιστοσύ
νην των εκλογέων των δεν δύνανται ν’ απολαμβάνωσιν 
την της Κυβερνήσεως.
Κατά γνωμοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου και 
κατά πρόταση του επί των Εσωτερικών Υπουργού.

Ψηφίζομεν
A ) Κιψύττομεν ηεπαυμένους των δημαρχιακών καθηκόντων
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εκείνους των δημ άρχων ή των εκπλψούντων τα χρέη δη
μάρχων δημαρχιακών τιαρέδρων, τους οποίους οι συνδη- 
μόται των επαναστατησαντες έπαυσαν κατά το από της 
ενάρξεως της επαναστάσεως εν Βονίτση μέχρι της 18 
Οκτωβρίου, συμπερίλαμβανομένης χρονικόν διάστημα.

Β) Κυρύττομεν ωσαύτως πεπαυμένης των δημαρχικών κα
θηκόντων των εκείνους των δημάρχων η των εκπληρού- 
ντων τα έργα δημάρχου δημαρχικών παρέδρων, όσοι 
κατά το ειρημένον διάστημα εγκατέλιπον τας εαυτών 
θέσεις.

Γ) Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει 
και εκτελέσει το παρόν Ψήφισμα.

Εν Αθηναις την 19 Οκτωβρίου 1862,
Η  Προσωρινή Κυβέρνησις 

Λ. Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πρόεδρος 
Κ. ΚΑΜΑΡΗΣ, Μ. ΡΟΥΦΟΣ 
Οι Υπουργοί της Επικράτειας 

Θ. Α. ΖΑΪΜΗΣ, Τ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ, Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ, 
Α. ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ,

Δ. ΚΑΑΑΙΦΡΟΝΑΣ, Δ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΑΗΣ,
Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Εενικός Γραμματεύς 
Ν. Α. Χατσόπουλος 
Εθεωρηθη και ετέθη η μεγάλη  
σψαγίς της Επικράτειας.
Εν Αθηναις, την 10 Νοεμβρίου 1862 
Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης 
Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Περί της αναπληρώσεως των υπό 

της επαναστάσεως παυθέντων δημάρχων 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προσωρινή Κυβέρνησις

Ιδόντες το από 10 ληγοντος Ψήφισμα περί των υπό 
του λαού καταλυθέντων η εγκαταλιπόντων τας θέσεις 
αυτών Δημάρχων η Παρέδρων.
Θεωρούντες, ότι ενιαχού ή υπό του λαού γενομένης 
κατάλυσις περιέλαβε πάντα τα όργανα της εκτελεστι
κής των Δήμων αρχής, αλλαχού δε πάντα επίσης τα 
όργανα ταύτα εγκατέλιπον τας θέσεις αυτών.
Θέλοντες να θεραπεύσωμεν εκ των ενόντων την ανά
γκην της διοικησεως των δήμων τούτων.
Ακούσαντες την γνώμην του Συμβουλίου των Υπουρ
γών της Επικράτειας κατά πρότασιν του επί των Εσω
τερικών υπουργού.

Ψηφίζομεν

1) Εν τοις Αημοις, εν οις, είτε κατελύθησαν υπό του 
λαού είτε εγκατέλιπον τας θέσεις αυτών πάντα τα όρ
γανα της εκτελεστικής αρχής, θέσεις διορισθη δι ειδι
κού Θεσπίσματος προσωρινός Δήμαρχος εις εκ των 
Δημοτικών Συμβούλων.
2) Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει 
και εκτελέσει το παρόν Ψήφισμα.

Αθήνησι, τη 20 Οκτωβρίου 1862.
Η  Προσωρινή Κυβέρνησις 

Δ. Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πρόεδρος
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Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ
Οι Υηουργοί της Επικράτειας 

Θ. Α. ΖΑΪΜΗΣ, Τ. Μ Λ ΓΓIN  ΑΣ, Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ, 
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ,

Δ. ΚΑΛΑΙΦΡΟΝΑΣ, Δ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΑΗΣ,
Β. ΝΙΚΟΑΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Εενικός Εραμματεύς 
Ν. Α. Χατσόπουλος 
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη  
σψαγίς της Επικράτειας.
Εν Αθηναις, την 10 Νοεμβρίου 1862 
Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης 
Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Στις δύσκολες αυτές ημέρες η πόλη των Θηβών βυ
θίστηκε στην αναρχία. Η ληστεία στην πόλη αλλά και 
γενικότερα σε ολόκληρο το νομό Βοιωτίας πήρε ανη- 
συχιτικές διαστάσεις. Προσωρινά δημαρχευον δ ιορ ί
στηκε ο Χ ρη σ τός Ν. Β ρυζάκης, δ η μ α ρ χ ια κ ό ς  
πάρεδρος Θ ηβών την περ ίοδο  αυτή. Μια εικόνα της 
πό λη ς τω ν Θ ηβώ ν την π ερ ίο δ ο  αυτή  μ α ς δ ίν ε ι η 
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.

Θήβα 3 Απριλίου 1863 
(ιδιαιτ. άλληλ. Παλιγγενεσίας)

Αμέσως μετά την μεταπολίτευσιν αι επαρχίαι Θηβών 
και Λεβαδείας διετέθησαν ανωμάλως και πολλά εν αυ- 
ταίς έλαβον χώραν αδικήματα, η δε ληστεία τόσα την
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κεφαλήν έδειξεν απειλητικήν ώστε και εν τη πόλη Θη
βών τολμήσασα εισέβαλε και τρεις απήγαγεν αιχμα
λώτους. Η  εμφάνισις όμως του ταγματάρχου κ. 
Βακάλογλου ως διοικητού του μεταβατικού και κατά 
συνετά μέτρα οις αχρήσατο προς καταδίωξιν της λη 
στείας ανήνεγκον εις τους κατοίκους το απολεσθέν αυ
τών θάρρος και εχορήγησαν ούτως ειπείν αυτοίς την 
ελευθέραν ενέργειαν. Τα μάλλον δε τούτων συντελε- 
στικά εις την επανέλευσιν της κοινής τάξεως μου εφά- 
νησαν ή έμφρων και γλυκεία  προς πάντας 
συμπεριφορά του κ. ταγματάρχου, η ανάθεισς της δι- 
οικήσεως της μοίρας Βοιωτίας εις την επίσης αξίαν 
των περιστάσεων επιδείξαντα συνετήν διαγωγήν υπο
μοίραρχον Ιω. Φωτοβάτιον, ο διορισμός του γενναίου 
ανθυπομοιράρχου Ζ. Κρικελοπόλου ως μεταβατικού 
κατά τας επαρχίας Θηβών και Αεβαδείας, του γνωστού 
δια τας οποίας επήνεγκεν επί εικοσαετίαν φοβερός εις 
την ληστείαν καταστροφάς, δια και μόνον το όνομά 
του εμπνέει πανικόν φόβον εις την της κοινωνίας και η 
περιοδεία ανακρυτού μαρτυρούσαν προδήκως ότι ο νό
μος υφίσταται σταθερώς ενεργών με Θ’ όλης της δρα
στηριότητας και αυστηρότητας ανεξαρτήτως και 
ακεραίως, μη φειδόμενοι ούτε δημάρχων, ούτε παρέ- 
δρων εγκληματιών,

Η  κατά την εποχήν όμως ταύτην γόνιμον πολλών αι
τιών παραγουσών την ληστείαν και άλλα αδικήματα 
κατά τας επαρχίας αυτάς, απομάκρυναις τον ανακρι- 
τού αποθάρρυνε τους φίλησύχους κατοίκους και έκαμε
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να ανακύψωσιν οι εις ιας αδικοπραγίας ρέηοντες, διό 
και εκρίθη αυστψως αηοδοθείοα εις αυτογνωμοσύνην 
τον ανακρηού, αηοχωρήσαντος ίσιος χάριν των εψετών.

Την ανάγκην της παρουσίας ανακρηού κατά τους μ ή 
νες αηριλίον και μάϊον και της περιοδείας δυνατού τί
νος αποσπάσματος πεζικού υπό συνετόν και έμπειρον 
αξιωματικόν παρακαλώ να σνστήσητε όπου δει δια της 
εντίμου εχρημερίδος σας και βεβαιωθητε ότι ευεργετεί
τε την κοινωνίαν.

Στο χώρο της τοπικής Ατοδιοίκησης έγιναν την πε
ρίοδο αυτή οι παρακάτω αλλαγές οι οποίες και δημοσι- 
εόθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 1862 επαυθει 
της θέσεώς του ο Α' Δημαρχιακός Π άρεδρος Θηβών. 
Έ πα ρχος Θηβών διορίσθει ο Α. Τσαμαδός αντί του Λ. 
Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ  που α ντ ικ α τα σ τά θ η κ ε . Ν ο μ ά ρ χη ς  
Βοιωτίας τοποθετήθηκε ο Κ. Θ εοδώρου αντί του Ιω 
άννη Μ αυρομμάτη που απομακρύνθηκε.

Α στυνόμος του Δήμου Θ ηβαίω ν το ποθετήθη κε ο 
Σπύρος X. Δούρος και απομακρύνθηκε ο Β ασίλειος 
Φλώρος.

Έ π α ρ χο ι Θηβών στην περίοδο 1862-1866 τοποθε
τήθηκαν οι κύριοι Νίκος Δίκαιος και Ξ. Μοναστηριώ- 
της.
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Απόδειξη πληρωμής του Δήμου Θηβαίων με την υπογραχρη του Αημψρίου Καστάνη.

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



- π  „  „  Η επ α νά σ τα σ η  του 1862
η  Π ε ρ ί ο δ ο ς  1
ΤΟΥ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  α ' εκτός από τι1ν εξωσΠ του

Ό θ ω ν α  π ρ ο χώ ρ η σ ε  κα ι σε
φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις αναβαθμίζοντας μετα
ξύ των άλλων και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοικήσε- 
ως. Για τις αναγκαίες μεταβολές που έπρεπε να γίνουν 
στο χώρο των δημαρχιώ ν έγραψε πρωτοσέλιδο εφ η 
μερίδα ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ στις 26 Νοεμβρίου 1863.

Περί δημαρχιών
Μετά την εις τον θρόνον ανάβασιν του βασιλέας, γενο- 
μένην υπό αρίστους οιωνούς και την σύστασιν νέας κυ
βερνήσεως, εισερχόμεθα εις τον νέον πολιτικόν βίον. 
Το υπουργείον, σχηματισθέν κατά πρότασιν του πρω
θυπουργού εκ προσώπων της εμπιστοσύνης αυτού, και 
μη περιλαμβάνον ετερογενή στοιχεία, δύναται να βα- 
δίση απαρέγκλιτας την κυβέρνητικην πορείαν. Τα έρ
γα εκάστης κυβερνήσεως είναι πάντοτε σπουδαία και 
σοβαρά, σπουδαιότερα όμως και σοβαρωτερα καθίστα
νται εις ανωμάλους περιστάσεις και εις εποχήν ανα- 
διοργανάσεως. Π ολλά  και διάφορα είναι τα 
αντικείμενα τα οποία απασχολησωσι την προσοχήν της 
νέας κυβερνησεως και τα οποία περιττόν ίσως είναι να 
μνημονεύσωμεν. Νομίζομεν δε ότι εν των σπουδαιοτέ- 
ραν αντικειμένων τα οποία πρέπει να εφελκύσωσι 
σπουδαίας την προσοχήν της, είναι και το περί διοική- 
σεως των δήμων και η επανόρθωσις των λαβόντων χω
ράν ατοπημάτων δια της παύσεως των δημοτικών

αρχών των πλείστων δήμων και της αντικαταστάσεως 
αυτών δια προσώπων διορισθέντων υπ αυτής της εκτε
λεστικής εξουσίας. Η  υπηρεσία των δήμων ευρίσκεται 
ως εκ τούτου εις παραλυσίαν, οι δε δημόται, των οποί
ων αι δημοτικαί αρχαί κατελύθησαν αδίκως και εκ 
πνεύματος φατριαστικού, δικαιούνται να επικαλεσθωσι 
θεραπείαν παρά της νυν κυβερνήσεως, δυσανασχετού- 
ντες δια την παραβίασιν δικαιώματος καθιερωθέντος 
δι οργανικού νόμου, ήτις δεν είναι άσχετος προς αυτόν 
τον θεμελιώδη νόμον. Ουδείς αγνοεί ότι από της μετα
βολής μέχρις αυτής της ευτυχούς ελεύσεως του βασιλέ- 
ως, ο κατά των δημοτικών αρχών πέλεκυς απηνώς 
κατεφέρετο χάριν φατριασμού και πολιτικών σκοπών, 
οι δε δήμαρχοι και οι πάρεδροι έσχον την τύχην των 
ατυχών υπαλλήλων, επαύοντο ίνα διορίζωνται άλλοι 
αλλά δυνάμει τίνος νόμου εγίνετο τούτο; τίνες οι υπα- 
γορεύσαντες τας παύσεις λόγοι; Εκιφύχθησαν άρα γε 
οι παυθέντες κατά της μεταβολής, την οποίαν όλον το 
έθνος ησπάσθη; Ουδέν άλλο παρά το συμφέρον του να 
κενωθώσιν αι κατεχόμεναι υπ αυτών θέσεις και διορι- 
σθώσι πρόσωπα της εμπιστοσύνης των φίλων των 
υπουργών και υπομονή εάν το μέτρον τούτο εφηρμόζε- 
το εν γένει καθ; όλων των δημοτικών αρχών, διότι, 
προκειμένου περί γενικών μέτρων, τα μερικά δεν λαμ- 
βάνονται υπ όψιν. Δύο είναι τα εκδοθέντα αρχών, διό
τι, προκειμένου περί γενικών μέτρων, τα μερικά δεν 
λαμβάνονται υπ όψιν. Δύο είναι τα εκδοθέντα υπό της 
προσωρινής κυβερνήσεως θεσπίσματα περί των δημοτι
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κών αρχών, το από 19 Οκτώβριον 1862, δι ου εκηρύ- 
χθησαν πεηαυμένοι των δημαρχικών καθηκόντων εκεί
νοι οι δήμαρχοι και οι αναπλωρωταί αυτών 
δημαρχικοί τιάρεδροι, τους οποίους οι συνδημόται των 
επαναστατήσαντες έπαυσαν κατά το από της επανα- 
στάσεως εν Βονίτζη μέχρι της 18 Οκτωβρίου, συμπε- 
ριλαμβανομένης, χρονικόν διάστημα, ως και εκείνοι 
οίτινες εγκατέλιπον, τας εαυτών θέσεις, και το από 20  
του αυτού μηνός και έτους, καθ’ ό εις τους δήμους, εν 
οις είτε καυτελύθησαν υπό του λαού, είτε εγκατέλει- 
πον τας θέσεις αυτών πάντα τα όργανα της εκτελεστι
κής αρχής, θέλει διορισθεί δι ειδικού θεσπίσματος 
προσωρινώς εις δήμαρχος εκ των δημοτικών συμβού
λων. Το θέσπισμα τούτο έκαστος εννοεί ότι εξεδόθη 
προς αναπλιψωσιν του προεκδοθέντος, αφού πάντα τα 
όργανα της εκτελεστικής αρχής κατελύθησαν υπό των 
δημοτών εις τινας δήμους. Α λ λ ’ ατυχώς το θέσπισμα 
τούτο, το τόσον απλούν και αφελές εις την φύσιν του, 
έμελλε να παρεξηγηθή και δώση αφορμήν εις πολλά 
άτοπα , έμελλε να χρησιμεύση ως μέσον προς επιτυ
χίαν φατριαστικών σκοπών με προφανή παράβασιν του 
περί δήμων νόμου, διότι αι παύσεις δεν περιορίζοντο 
εις μόνον τους δημάρχους, ως έχοντας τους εαυτών 
αναπληρωτάς, αλ λ ’ εξετείνοντο προς όλους τους παρέ- 
δρους, και ούτω επετυγχάνετο ο σκοπός του να διορί- 
ζωνται εις τας θέσεις αυτών τα πρόσωπα της 
εμπιστοσύνης των φίλων της κυβερνήσεως των δήμων. 
Εις την κατηγορίαν ταύτην δεν υπάγομεν τας δημοτι-
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κάς αρχάς τας καταλυθείσας υπό των δημοτών κατά 
την αρχήν της επαναστάσεως, επειδή η κατάλυσις αυ
τών δύναται να δικαιολογηθή, καθώς και εκείνας κατά 
των οποίων εδόθησαν σπουδαίοι υποψίαι αντιδράσεως, 
αν αληθώς εδόθησαν διότι, ημείς δεν ηκούσαμεν ότι 
επαρουσιάσθη τοιαύτη αντίδρασις εκ μέρους δημοτι
κών αρχών, ασπασθείς της μεταβολής υ φ ’ όλου του 
έθνους. Α λ λ ’ έστω ότι εκ κυβερνητικής προνοίας η 
προσωρινή κυβέρνησις ηθέλησε να προβή εις τοιαύτα 
προληπτικά μέτρα εις δήμους τινάς αλλά βραδύτερον 
μετά  την συγκρότησιν της συνελέυσεως, μ ετά  την 
εκλογήν του βασιλέως, τίνες οι λόγοι οι υπαγορεύσα- 
ντες την παύσιν των τε δημάρχων και των παρέδρων; 
Εν τίνι λόγω η επελθούσα κυβέρνησις προέβη εις την 
παύσιν των δημοτικών αρχών τόσων δήμων, άνευ δί
καιο λ ο γ  ο υμ εεςεν η ς αιτάις; Μ άτην ανεμένομεν ν ’ 
ακούσωμεν φωνήν εν τη συνελεύσει δια τας τοιαύτας 
παραβιάσεις του νόμου τούτο βεβαίως αντέκειτο εις τα 
συμφέροντα πολλών των καλουμένων πατέρων του 
έθνους , χάριν των οποίων εγένοντο όλα ταύτα. Είδο- 
μεν προ ολίγων μηνών επιστολήν πληρεξουσίων τινών 
προς τον πρώην υπουργό Αοντίδην, δι ης παρεκάλουν 
να παύση, τας δημοτικός αρχάς δήμων τινών.

Τ ην μεταβατική περ ίοδο  1863-1865 ο Δ ημαρχια 
κός Π άρεδρος Θηβών Αντώνιος Π απακωνσταντίνου 
τοποθετήται από την Κυβέρνηση Δημαρχευον της πό- 
λεως Θηβών. Ο Αντώνιος Π απακωνσταντίνου γεννή
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θηκε στο Βράτσι της Τανάγρας το 1810. Η οικογένεια 
του έλαβε ενεργά μέρος στο ερθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα του 1821. Σύμφωνα με το κατάλογο των εχό- 
ντω ν τα  πρ ο σ ό ντα  ενόρκου, ο Π α πα κω νσ τα ντίνου  
ασκούσε το επάγγελμα του γεωργού η αξία της ακίνη
της περιουσίας του ήταν 6000 δραχμές και το ετήσιο 
ε ισ ό δη μ ά  του 1000 δρ α χμ ές . Δ ιέμενε μ όν ιμ α  στην 
Θ ήβα  κα ι δ ιετέλεσε αρκετές φ ορές εκλεγμένος Δη
μαρχιακός πάρεδρος. Έ λαβε ενεργά μέρος στην εκ
δ ίω ξη  του Ό θ ω ν α  κα ι τά χ θ η κ ε  με το μ έρ ο ς  τη ς 
επανάστασης. Δημαρχευων Θηβών, όπως συνηθίζετο 
να ονομάζονταν οι τοποθετημένοι προσωρινά Δήμαρ
χοι, διετέλεσε για την περίοδο 1864-1866 οπότε και οι 
Δημοτικές εκλογές διεξήχθησαν με λαϊκή ετυμηγορία.

Στις πρώ τες ελεύθερες πλέον δημοτικές εκλογές 
που έγιναν στις 31 Μ αρτίου του 1866 δήμαρχος Θ η
βαίω ν εκλέχθηκε ο Δ ημήτριος Κ αστάνης Π αντοπώ 
λης.

Με το νέο αυτό νόμο π ερ ί δ ιμ α ιρεσ ιώ ν η εκλογή 
του Δημάρχου, των Δημαρχιακών Π αρέδρω ν και του 
Δημοτικού Συμβουλίου γίνονταν με άμεσες εκλογές.

Στις Δημοτικές Εκλογές που έγιναν στις 14 Μ αρτί
ου 1870 επανεξελέγει και πάλι Δήμαρχος Θ ηβαίων ο 
Δημήτριος Καστάνης.

Τον Οκτώβριο του 1870 με Βασιλικό Διάταγμα κα
θορίστηκε η παρακάτω  σφ ραγίδα , για  το Δήμο Θ η 
βαίων.

«... η του δήμου Θηβαίων, εν τω μέσω μεν  «βούν 
Οκλάζουσαν ετιί εδάφους» γύρωθεν δε τας λέξεις «δή
μος Θηβαίων...».

Η  νέα σφραγίδα «συμβολίζει την Δάμαλιν ην ο Κάδ
μος συνήντησε καθ’ οδόν και κατά συμβουλήν της Π υ
θίας παρηκολούθησε. Αυτή αηαντήσααα, κατέπεσεν εν 
τω μέσω της Βοιωτίας, όπου ο Κάδμος ως είχε διατα- 
χθεί υπό της Πυθίας ίδρνσεν την πόλιν...».

Αυτά ανέφερε το Βασιλικό Διάταγμα.
Στις Δημοτικές Εκλογές που έγιναν στις 5 Ιανουά

ριου του 1874 Δήμαρχος Θηβαίων εξελέγει με αρκετή 
πλειοψ ηφ ία  ο Δ ικηγόρος Γεώργιος Π ετοΰσης. Ο Γε
ώ ργιος Π ετοΰσης π α ρ α ιτή θη κ ε  από  Δ ή μ α ρχος και 
εξελέγει Βουλευτής στις εκλογές της Βίας και της Ν ο
θείας που έγιναν στις 23 Ιουνίου 1874 από την Κυβέρ
νηση Βούλγαρη.

Ο ι 81 Βουλευτές του Βούλγαρη που στήριξαν την 
Κ υβέρνησή του, ονομάσθηκαν στηλίται, όπω ς στην

61

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



Η  Θήβα τον 1874 σε ξυλογραφία τον Henri Belle.
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αρχαιότητα  που σε ατιματική στήλη εγράφοντο ονο
μαστικά οι απάτριδες και οι προδότες.

Μόνο την περίοδο αυτή τα ονόματα τους γράφ τη 
καν στις εφημερίδες πρωτοσέλιδα με παρόμοιο «στη- 
λ ιτ ικ ό  σχήμα» . Α νάμεσα  στα ο νό μ α τα  αυτά  που 
αποδοκ ίμ αζε ο Λαός ήταν και αυτά του Γ. Πετούση. 
Έ γρα φ α ν  οι εφ ημερίδες της εποχής για  τον Στηλίτη 
Πετουση.

Ο Βουλευτής Πετούσ?ις ιρίσας προς τους τέως συμά- 
χους του ατιήλθεν ωργισμένος εις Αθήνας γέρων μεθ ’ 
εαυτού και κατάλογον παύσεων και διορισμών ώστε 
και πάλιν οι δυστυχείς υπάλληλοι θα δοκιμάσωσι την 
πικρίαν της ελεεινής των θέσεως, ήτις εξαρτάται εκ 
της φρενοτροπίας του άλλον. Ελεεεινολογούμεν δε και 
την λεγομένην Κυβέρνησιν Βούλγαρη ήτις και της 
μηδέν άλλο έχουσα να επίδειξη η παύσις και διορι
σμούς, και εις αυτούς έτι κατέστη παλίμβουλος και γε
λοία, διότι αν λάβωμεν ως παράδειγμα μόνην την 
επαρχίαν Θΐ]βών βλέπομεν ότι εις μίαν και την αυτήν 
θέσιν τρεις τουλάχιστον μέχρι τούδε διώρισε και τρεις 
μ ετ’ ολίγον έπαυσεν, εις δε την θέσιν του υπάρχου τέσ- 
σαρες διήλθεν εκ Θηβών επί της πρωθυπουργίας του 
Βούλγαρη, ήτοι οι κ.κ. Αιακόπουλος, Κρομμύδας, Βι- 
σβίζες και νυν ο κ. Δασκαλόπουλος εις ους προσθεσίον 
και τον επί ένα μήνα εταρχεύσαντα πρώην γραμματέα 
του επαρχείου κ. Σπυράκην Θωματζίκον. Έπειτα εν- 
ρίσκονται άνθρωποι κατηγορούντες την σοφήν και πα
τρικήν Κυβέρνησιν των Νικολοπούλων.

Μανθάνομεν ότι ο στηλίτης Πετούσης μετά του χαρα- 
κτιψίξοντος αυτόν θράσους ενοχλεί τινας των ενταύθα 
αρχών διότι αρνούνται να εκτελέσωσι τας απαιτήσεις 
του, ακόμη ο άθλιος δεν ενόησεν ότι έληξεν η εποχή των 
ρουσφετιών. Δεν ευχαριστείται ότι η Κυβέρνησις Τρι- 
κούπη, χλιαρώς κατά τούτο τρερομένη, του διατηρεί ανέ- 
παψον έτι όλον σχεδόν το προσωπικόν και ιδίως αναξίως 
τον γαμβρόν του ως συμβολαιογράφον και τον αδελφόν 
του ως ιατρόν του στρατιωτικού θεραπεντιψίου.

Για το χρονικό διάστημα, από την παραίτηση  του 
Γεωργίου Πετουση, έως και τις επερχόμενες Δ ημοτι
κές εκλογές. Δημαρχεΰων Θηβών διετέλεσε ο Δ ημαρ
χιακός Π ά ρεδρο ς Ν ικόλαος Ρίζος. 1874-1875. Μια 
εικόνα της διαχείρησης των Δημοτικών θεμάτων από 
τον Ν ίκο Ρίζο μας δ ίνει δημοσ ίευμ α  εφ η μ ερ ίδα ς  η 
οποία αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εν τη πόλει ιμιών υπό του δημαρχεύοντος κατά κακήν 
τύχην αστυνομεύοντας Ν. Ρίξου συχναί πράξεις, βάναυ
σοι και βάρβαροι διαπράττονται. Την παρελθούσαν μά
λιστα παρασκευήν 2 Μαϊ'ου εορτήν του Αγίου  
Αθανασίου, ότε νέοι τινές της πόλεώς μας ευάγωγοι και 
σώφρονες διασκεδάζοντες εν πρασιά τινί, έξωθεν της πό- 
λεως, περί την 6ην ώραν μ.μ. επέστρεφον, ίνα μεταβώσιν 
εις φιλικήν οικίαν, ο διαβόητος επί βαρβαρότατι ούτος 
δημαρχεύον, αφού προηγουμένος δια των αστυνομικών 
υπαλλήλων του τοις αφιψεσε τα μουσικά όργανα χωρίς 
ουδέίς τούτων ν’ αντιλέξη τι, κατόπιν τους διέταξε να δια
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λυθούν διότι σκοπόν έχει να τους τσάκισή εις το ξύλο, 
ότε τινές τούτων -με τον πλέον ευγενή και εύσχημον τρό
πον τω είπον ότι κ. δήμαρχε, διευθυνόμεθα εις φιλικήν 
μας οικίαν, όπου και θα διαλυθώμεν, αν και ονδέν άτο- 
πον πράττομεν. Ο Ήρως του δράματος χωρίς να χάση 
καιρόν δίδει διαταγάς εις τα nap ακολουθούντο αυτόν 
αστυνομικά όργανα να χτυπήσουν τους νέους τούτους, ως 
και έπραξεν μη  θέλων δε και ούτος να μείνη ξένος της 
σκηνής τούτης., δι ης έφερε ράβδου του (ποιμαντικής) 
ώρμησεν, ως λυσσαλέον θερίον, και, τινάς μεν τούτων 
έδειρεν ανιλεώς τινάς δε έτρεφεν εις φυγήν, τον δε μεγα- 
λείτερον υιόν του πρώην δημάρχου Δ. Καστάνη Γεώρ
γιον ετραυμάτισε σπουδαίως κατά τε τον βραχίονα και 
την κεφαλήν, εξ ης αίμα έρρευσεν άφθονον θραυσθείσης 
εις δύο και της ποιμαντικής του ράβδου, την δε εποιού- 
σαν έφερεν ανά χείρας ετέραν ομοίαν, εξ εκείνων τας 
οποίας αιτεί και λαμβάνει ως δωρον, παρά παντός διερ- 
χομένου επαίτου. Η  άτοπος και άνομος αύτη πράξις του 
πολυθρυλλήτου δημάρχου πολλούς των πολιτών εξιψέθι- 
σεν, ώστε αν κατά καλήν τύχην δεν επαρουσιάζετο κατ 
αυτήν την στιγμήν ο συνετός και ευγενίας τους τρόπους 
έπαρχος κ. Δασκαλόπουλος η σκηνή ήθελε λάβει χαρα
κτήρα σπουδαιότερον. Συγχαίρομεν τον κ. δήμαρχον δια 
τας πράξεις του.

Δημοτικοί Σύμβουλοι επ ί Δημαρχεΰοντος Ν ικολά
ου Ρίζου ήταν οι:

Σωτήριος Θ ρεψ ιάδης, Γεώργιος Τζώρτζης, Π ανα-
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γής Π απαχατζής, Μ. Μ παϊκουσης, Θ. Νάκος, Αντώ
νιος Π ατζόπουλος, Α θανάσιος Μ πασιάκος, Ιω άννης 
Παλιγγίνης, Κώστας Π αναγαινάς και Γ. Σκουμας.

Τον Ιανουάριο του 1875 ανακοινώθηκε επίσημα η 
προκήρυξη των νέων Δημοτικών εκλογών.

Υ π ο ψ ή φ ιο ι γ ια  το δ η μ α ρ χ ια κ ό  α ξ ίω μ α  ήταν οι 
εξής:

Παντελής Οικονόμου Ιατρός.
Βασίλειος Τυρρηνόπουλος Ιατρός 
Λουκάς Μπέλλος Ιατρός 
Αναστάσιος Π αυλίδης Δικηγόρος 
Χρήστος Βρυζάκης
Σωτήριος Δουρος και Λάμπρος Δουρος 
Δημήτριος Καστάνης 
Σωτήριος Μ ανάρας 
Π αναγώτης Λογοθέτης

Η προκαταβολή των υποψ ηφίω ν για τα εκλογικά 
είδη ορίσθηκε σε 60 δραχμές.

Π ρώ τος έσπευσε να προκαταλάβει τα χρήμ ατα  ο 
Παντελής Οικονόμου.

Ο Π. Λογοθέτης και ο σεβάσμιος γέροντας αγω νι
στής του 1821 Χ ρήστος Β ρυζάκης δήλω σαν ότι δεν 
θα κατέλθουν στον εκλογικό αγώνα και αποχώρησαν.

Ε π ίσ η ς ο Λ άμ προς Δ ουρος δ ή μ α ρ χ ο ς  Θ ηβα ίω ν 
από  το 1850-1855 απέσυρε την υποψ ηφ ιότητά  του, 
υπέρ του ανηψιου του Σωτήριου Δουρου. Τελικά έλα
βαν μέρος στις δημοτικές εκλογές 7 συνδιασμοί.

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



Δημήτρης Καστάνης, Δήμαρχος Θηβαίων.
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Ο Αναγνώστης Δημητρίου υποστήριζε για Δ ήμαρ
χο Θ ηβαίων το γαμπρό του Παντελή Οικονόμου, είχε 
όμως δυο πολύ σοβαρά αρνητικά στοιχεία, την κατα
γωγή του, δεν ήταν Θ ηβαίος αλλά γεννήθηκε στα πα- 
λ α ιο κ ο ΰ ντο υ ρ α  κα ι ότι σαν ια τρ ό ς  π ρ ο σ έφ ερ ε  τ ις  
υπηρεσίες του μόνο εάν τον πλήρωναν. Την δύσκολη 
αυτή περ ίοδο  όπου η φτώ χεια κυριαρχούσε λίγοι εί
χαν χρήματα για να πληρώνουν τους γιατρούς.

Για να έχουμε μια εικόνα της προεκλογικής περιό
δου αναδημοσιεύουμε ορισμένες ειδήσεις όπως αυτές 
γράφτηκαν στις εφημερίδες της εποχής:

Οι Βουλευταί Κατσίνας και Αναγν. Δημητρίου υπο- 
στηρίζουσι τον κ. Π. Οικονόμου, εις το πρόσωηον του 
οποίου θεωρούσι βεβαίαν την επιτυχίαν, αλλ’ αν ακού- 
ση τις τον Λαόν, όστις σύσσωμος σχεδόν ηγέρθη κραυ- 
γάζων ότι δεν θέλει δήμαρχονΚουντονριώτην, ο οποίος 
χρεωστεί ακόμη 8 ψήφους εις τα Μ έγαρα από την 
προπαλελθούσαν βουλευτικήν εκλογήν και αν ίδη, ότι 
μεθ; όλην την χραινομένην διαίρεσιν οι άλλοι έχουν ας 
σύνθημα «ο Κουντουργιωτης να μη  γείνη και όποιος 
άλλος θέλη ας γείνη», αν δε εις ταύτα προσθέση και 
την πικρόν εντύπωσιν την οποίαν έκαμε το ότι ο αγω
γιάτης Νάκος Χουχούμης εδάρη με ξύλα και μ ε  λ ί
θους εις την Μ άνδραν από πατριώτες του Παν. 
Οικονόμου, ευκόλως πείθεται ότι ο συνάδελφος δεν θα 
ίδη την δημαρχίαν διότι και η φιλοτιμία της πόλεως 
τον αποκρούει.
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Ο κ. Οικονόμου κ. διατριβογράφε δεν στηρίζεται ούτε 
τας προς τους Θηβαίους ευεργεσίας τους ούτε εις την 
ικανότητά του, ούτε εις την καλοκαγαθίαν του, α λλ ’ 
εις μόνον το παραμύθι του λύκου, το οποίον επειδή σοι 
είναι γνωστόν, περιττόν κρίνομεν να παθέτομεν μ ύ 
θους ενταύθα, λέγομεν μόνο, ότι κακώς ωδηγήθη εκ 
των αποτελεσμάτων του κατά των προβάτων ύρρωος, 
και ενόμισε εύθετον τον καιρόν δια των ολίγων οφειλε
τών του ναναδειχθή δήμαρχος ωφελούμενος εκ της δι- 
αιρέσεως της πόλεως εχούσης εξ ως γνωστόν 
υποψηφίους εκ των πολιτών της. Δεν σκοπούμεν να 
κατηγορήσωμεν τα περαιτέρω, ουχ ήττον δεν θέλομεν 
να ενεχθωμεν τοιαύτην κατά της πόλεως μας περιφρό- 
νησιν και ξύβρισιν να επικυρωσωμεν δε δια της σιωπής 
μας ό,τι γράφουσι και ό,τι άλλοι δύναται να είπωσι 
περί Θιιβαίων. Οι Θΐ]βαίοι δεν είναι κούφοι ως νομί
ζει, γνωρίζουσι καλώς ότι τας εκατόν χιλιάδας δραχ
μών ο κ. Οικονόμου, δια τας οποίας καυχάται 
αρθρογράφος, τας εκέρδισεν εις τας Θιββας δια της 
αμισθί προσφερομένης ιατρικής του θεραπείας και δια 
των άλλων παντοίων περιποιήσεων του και ούτε στενή 
γην καν εν τω τόπω έκαμε επομένως ας μην αμφιβάλη 
ότι θα τον θέσωσιν εις ην τω ανήκει θέσιν.
Εν τούτοις επειδή τον κ. Οικονόμου θεωρούμεν ως ξε- 
νιζόμενον πρόσωπον απέχομεν επ ί του παρόντος να 
γράψωμεν κατ’ αυτού και να αναλύσωμεν οποία τινές 
οι τυχοδιωκται οι εν τη ιδιαιτέρα των δηλαδή πατρίδι 
εξασκούντες το επάγγελμά των ή οι εν τη ξένη; εάν
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όμως πεισθώμεν ότι εξακολουθεί να θεωρεί εαυτόν 
υποψήφιον δήμαρχον τότε θα μας συγχωρέστι εάν εν 
ιδιαιτε'ρω φυλλαδίω γράψωμεν τα περί αυτού. 
Διατάχθη υπό της Κυβερνήσεως η δημοτική εκλογή 
του ημετέρον δήμου και ωρίσθη υπό του Επάρχου ως 
ημέρα ενάρξεως αυτής η 13 Μαρτίου. Ήρξατο λοιπόν 
η κίντηαις των βλεμμάτων και των γλωσσών, θα επανα- 
ληφθώσιν ίσως και πάλιν αι αναιδείς εκείναι αισχρών 
δημοκόπων και αγυρτών υποσχέσεις, περί αποξυράν- 
σεως του Καναβάρεως, περί κατασκευής ωρολογείου 
της πόλεως, περί δενδροφυτείας κλπ, αλλ’ έφετος δεν 
θα έχωαιν βεβαίως πέρασιν τα τοιαύτα, διότι ο Λαός 
ικανώς εγνωρισε τους κιβδήλους και αθλίους χαρακτή
ρας. Εκ των μέχρι τούδε λεγομένων 13 υποψηφίων εν 
οις και ο συντάκτης της «Βοιωτίας», ολίγοι φαίνονται 
οι συχνότερον τους πολίτες ασπαζόμενοι και εντονώτε- 
ρον και μακρόθι αυτούς προσαγορεύοντες και εν γένει 
δια του βαδίσματος και της στάσεως δεικνύοντες ότι 
προς μέγαν τινά αγώνα αποδύονται. Ην τούτοις, δε 
διακρίνεται ο επί δύο περιόδους διατελέσας δήμαρχος 
θιφαίων, ο αγαθός πολίτης Δ. Καστάνης, όστις υπό
σχεται ότι θέλει διευθετήσει τας οδούς της πόλεως κα
τά την χαρακτηρίσου σαν αυτόν φιλοκαλίαν. 
Οπωσδήποτε πεισματώδεις προαγγέλλεται η εκλογή 
αύτη η περί της τύχης του δήμου Θηβαίων αποφασί- 
σασα. Επιφυλασσόμεθα δε και ημείς να επανέλθομεν 
πολλάκις.

Βοιωτία 1 5-2-1 875

Κατωτέρω πλέκων τον αμάραντον στέφανον του αξιότι
μου συναδέλφου κ. Π. Οικονόμου επιτίθεται καθ’ ημών. 
Και δη λέγει, ότι σύσσωμος ο λαός ηγέρ&ιι ζητών αυτόν 
δήμαρχον και ότι τα εκλογικά είδη κατετέθησαν εν 
αγνοία αυτού κτλ. Αν εκ των 100 εργαστηρίων της αγο
ράς αφαιρέση 5 ή έστω και 10 μόνον, δεν πηγαίνει ο κ. 
διατριβογράφος εις τα άλλα 90 νακούση τι λέγουσι και 
πως εκφράζονται περί του κ. Οικονόμου, και αν εξαιρέση 
τις τους συγγενείς του κ. Κατσίνα και τινες ατενώς συν- 
δέοντες την ύπαρξίν των προς το κόμμα αυτού, τις άλλος 
συνηγορεί υπέρ του Οικονόμου μηδ’ αυτών των στενοτά- 
των κομματαρχών σας; μ η δ ’ αυτού του Καστάνη και 
Παυλίδου; Αν δε ο κ. Π. Οικονόμου αγαπά και εκτιμά 
τους Θηβαίους, ενώ ο συντάκτης της «Βοιωτίας» τους 
ελησμόνησε και τους περιεφρόνησε και έτρεχεν εδώ και 
εκεί όπως εύρη ζωής πόρον και εδίωκε τύχην, δεν απα- 
ντώμεν διότι κολακευόμεθα πιστεύοντες ότι τα πράγματα 
μαρτυρούσι περί τούτων, ως και περί των πολυετών εκ
δουλεύσεων και των άλλων ευεργεσιών και καλοκαγα- 
θιών του κ. Οικονόμου, αίτινες τω παρέσχον, ως λέγετε, 
περιουσίαν 100 τουλάχιστον χιλιάδων δραχμών. Τοιαύ- 
ται ευεργεσίαι, ομολογούμεν, είναι πρωτοφανείς και 
πρωτότυποι. Αυπούμεθα, δε ότι δι έλλειψιν χώρου δεν 
δυνάμεθα ν’ αναλύσωμεν περαιτέρω την υπέρ του κ. Οι
κονόμου διατριβήν, αλλά συγχαίροντες τω διατριβογρά- 
φω δια το πνεύμα και το ύψος, μεθ’ ου γράφει αναμιγνύων
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Επιστολή τον αστυνόμου Θηβαίων προς τον οικονομικό επίτροπο Θι/βών.
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και τας εκλογάς του Συλλόγου, εν μόνον τα ηαρατψούμεν 
ως ηρος τα μέσα, άτινα ημείς διαθέτομεν δια την εκλογήν 
ότι ούτε χρήματα δίδομεν (διότι ευτυχώς ή δυστυχώς και 
δεν εχομεν) ούτε απεάούμεν τινά ότι θα του πωλήσωμεν το 
σπίτι ουδ' εκφοβίζομεν τα χυδαία πνεύματα λέγοντες ότι θα 
είναι εχθρός του κόμματος, όοτις δεν μας υποσττρίξη.

Ο Γεώργιος Πετούσης θέλησε να παρέμβει την πε
ρ ίο δο  αυτή στα Δ ημοτικά Θ έματα  υποστηρ ίζοντας 
τον  δ ρ α σ τή ρ ιο  Θ η β α ίο  Δ ικηγόρο  Σ πΰρο  Μ ανάρα. 
Ό μ ω ς οι κάτοικοι που θεωρούσαν τον «στηλίτη» Πε- 
τούση ως αποστάτη απέρ ιπταν  κάθε κίνησή του. Το 
παρακάτω  δημσίευμα τοπικής εφημερίδας είναι α ρ 
κετά κατατοπιστικό.

Η  τέως υφιστάμενη συμμαχία των ημετέρων βουλευτών 
διεσπάσθη, αποχωρισθέντος του υπό τον κ. Σπύρον Μα- 
νάραν κόμματος, οίντινα δεν ηθέλησαν οι έτεροι δύο να 
υποστηρίξωσιν ως δήμαρχον Θηβαίων. Ο δε βουλευτής 
της αποστατησάσης ομάδος, παρέχει θέαμα ηδν και 
θανμάσιον ενεργών να προσηλυτίση φίλους υπέρ του 
υποψηφίου τον και δη παύει εισπράκτορας υπισχνείται 
διαφόρους δημοσίας θέσεις και αυτό το βουλευτικόν 
αξίωμα εις πολλούς ονς νομίζει εύπιστους και απλοϊ
κούς. Α λ λ ’ εις μάτην οι άνθρωποι τον διδάσκουσιν ότι ο 
ψεύστης και ο κλέπτης τον πρώτον χρόνον χαίρονται, 
τόσον ο κόσμος τον εσυχάθη, ώστε δεν ευρίσκει ανθρώ
πους να διορίση, νομίζουσι δε αίσχος να διορισθώσιν 
υπό Πετούση, επαινούμεν τους πολίτας τούτους, οίτινες

έδειξαν ότι απέναντι της συνειδήσεώς των ονδέν ισχύει 
το δέλεαρ του συμφέροντος, εν τοις άλλοις δε και τον 
πολίτην Σωτήριον Ζήσιον, όστις και τοι επανειλημμέ- 
νως κληθείς απέρριψεν υπερηφάνως την θέσιν του δη
μοσίου εισπράκτορος.

Επίσης η επιστολή φίλων του γιατρού Ο ικονόμου 
στην εφ η μ ερ ίδα  «Αλήθεια» καθώ ς και η απάντησ η  
των Θ ηβαίων είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και μας με
ταφέρει το κλίμα πόλωσης που επικράτησε στις εκλο
γές αυτές.

Κύριε Συντάκτα 
Τη 4 Μαρτίου 1875 Θήβαι 

Αμφιβάλλομεν πολύ εάν είναι Θηβαίος ο γράψας εις 
την εφημερίδα «Αλήθεια» περί του κ. Οικονόμου, επει
δή δε πιστεύομεν ότι δεν ευρίσκεται χειρ πολίτου Θη
βαίου να γράψη αδιακρίτως κατά συμπολιτών, δεν 
σφάλλομεν, νομίζομεν, αποδίδοντες την υβριστικήν ταύ- 
την διατριβήν εις αυτόν τούτον τον αυτοκαλούμενον Δή
μαρχόν μας. Τινές ηθέλησαν ν’ αποδώσωσι τα γραφέντα 
εις τον κ. Κατσίναν, τούτο όμως, πεποίθαμεν ότι απέχει 
πολύ της αλήθειας, καθ; όσον γνωρίζοντες καλώς τον κ. 
Κατσίναν ομολογούμεν ότι αναγνωρίζων την οποίαν έχει 
αξίαν, δεν ηδύνατο ποτέ ούτος να εκπέση τόσον της θέ
α εώς του προβάλλων την καλήν πίστιν του και αναφέ- 
ρων πράγματα ανάξια εαυτού, ισχυροποιεί δε τας 
πεποιθήσεις μας ταύτας και εις εκ των εις τον κ. Οικο
νόμου επιδαψηλευομένων επαίνων, ότι δηλαδή ούτος
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Η  αρχοντική κατοικία τον Διομήδους Διαμάντη στην οδό Πινδάρου σε φωτογραφία του 1878.
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παρέχει τ ψ  ιατρικήν του συνδρομήν εις τον πτωχόν Θη
βαίον αμισθί κλπ. τον οποίον έπαινον βεβαίως ο κ. Κα- 
τσίνας δεν ηδύνατο ποτέ να χαράξη, έχων υπ όψιν του 
πρόσφατα εναντία όλως παραδείγματα και μάλιστα της 
πτωχής συγγενούς του χιψας Ξηροτύρη, ήτις ηναγκά- 
σθη να πωλήση τον τεντζερέ της δια να εξοικονόμηση εν 
τάλληρον το οποίον ο κ. Οικονόμου ο πολυεύσπλαχνος 
των Θηβαίων ιατρός, εζήτησε προπλιψωτέον δια να επι- 
σκεφθή την κινδυνεύουσαν θυγατέρα της.

Τελικά η πόλωση και η έντονη προεκλογική περίοδος 
ανέδειξαν και πάλι δήμαρχο τον Δημήτριο Καστανή.

Ο Δ ημήτριος Κ αστανής γεννήθηκε το 1815 στην 
Θ ήβα. Έ ζησ ε και αυτός μ ικρό π α ιδ ί τα βάσανα και 
τ ις  κ α κ ο υ χ ίες  του Ε θ ν ικ ο α π ελευθ ερ ω τικ ο υ  αγώ να 
ακολουθώ ντας την ο ικογένειά  του στην Σ αλαμ ίνα , 
όπου κατέφυγε.

Μετά την απελευθέρωση ασχολήθηκε με το εμπό
ριο και διατηρούσε δικό του παντοπωλείο στην Θήβα. 
Διετέλεσε Δ ήμαρχος Θ ηβαίων για τρεις συνεχείς τε 
τραετίες υποστηριζόμενος από τους πολίτικους παρά
γοντες της εποχής αυτής, Αναγνώστη Δημητρίου και 
Λουκά Κατσίνα.

Χ αρακτηριστικό  είναι επίσης και το δημοσίευμα 
του Λουκά Μπέλλου για τον Δημήτριο Καστάνη, αμέ
σως μετά την επανεκλογή του το 1875 στο Δημοτικό 
Θώκο του Δήμου Θηβαίων.

Μετά τετραήμερον προ εκλογήν δημάρχου από της 6

μέχρι της 9 Ιουνίου πανηγυρικώς διαρκέσαντα αγώνα 
ανεδείχθη δήμαρχος Θηβαίων ο κ. Δημ. Καστάνης και 
επί άλλας δύο περιόδους ως τοιούτος διατελέσας. Η  
ανάδειξις του κ. Καστάνη οφειλομένη εις την σύντονον 
υποστήριξιν ισχυρών κομματαρχών ήτοι των κ.κ. Λου
κά Κατσίνα, Αναγν. Δημητρίου και Π. Οικονόμου, 
όσον υπήρξε απροσδόκητος, εις τόσον πένθος ενέβαλε 
την αγοράν Θτ]βών, ήτις σύσωμος είχεν εξεγερθή κατ’ 
αυτού, καίτοι διηρημένη εις πέντε κόμματα. Αν δε και 
υμείς δεν ενδιαφερόμεθα προσωπικώς ηθέλομεν δρι- 
μείς επιτεθύι κατά των υποστηριξάντων αυτόν καίτοι 
αναγνωρίζοντες ότι εν μέρει εισίν δεδικαιολογημένοι, 
αφού, ως μη ώφειλεν, η θέσις του δημάρχου Θηβαίων 
μέχρι χθές εθεωρείτο ως μάστιξ κομματική παντοει- 
δώς επηρεάζουσα ιδίως τους δυστυχείς χωρικούς. Α λ λ ’ 
όσον και αν θελήση της υπό κομματικήν έπογιν να δι- 
καιολογήση τους κομματάρχας, βέβαιον είναι ότι ού- 
τος έθεντο το κομματικόν συμφέρον υπέρ την 
φιλοτιμίαν της πόλεως και την κομματικήν μικροφιλο
τιμίαν προετίμησαν της ιερότητος της θέσεως διό γι- 
γνώσκοντες ότι η επιτυχία πάντοτε παρά τοις αυτοίς 
έχει τα θέλγητρά της και μάλιστα  όταν είναι παρ’ 
αξίαν και προσδοκίαν, ουχ ήττον ημείς συλλυπούμεθα 
τοι, κομματάρχαις επί τη επιτυχία του υποφηφίου των, 
ούτινος και αυτοί αναγνωρίζουσιν και ομολογούσι την 
παχυλήν αμάθειαν και ανικανότητα. Οπωσδήποτε δύο 
τινά παρηγορούαιν ημάς α) ότι οι ισχυροί κομματάρ- 
χαι αναγνωρίζουσι βαθέως την ευθύνην, ήν ανέλαβον
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απέναντι της πόλεως αναδείξαντες άρχοντα αυτής κατά 
το 1875 τον πεπαλαιωμένον Δ. Καστάνη και β) η φι
λοτιμία και ο προς εκτέλεσιν δημοτικών έργων πόθος 
αυτού του κ. Καστάνη. Διό και ημείς καίτοι θεωρού- 
ντες σκλιρόν αναχρονισμόν την ανάδειξιν αυτού θέλο- 
μεν πρώτοι τον επαινέσει αν φ ιλοτιμηθή να φανή 
άξιος της υψηλής θέσεως, εις ην τρίτην ταύτην περίο
δον ανεβίβασεν αυτόν η ψήφος και η αγάπη ως λέγει, 
του λαού.

Σαν Δ ήμ αρχος Θ ηβα ίω ν ο Δ ημήτριος Κ αστανής 
υπήρξε μ ια  αμφιλεγόμενη προσω πικότητα. Ας αφή- 
σουμε το τοπ ικό  τύπο της εποχής να μας «περ ιγρά 
φει» την δρασ τηρ ιότητα  της Δ ημ αρχιακής Θ ητείας 
του Δημήτρη Καστάνη.

ΣΦΙΞ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1878

Μ ετά λύπης π λ ηρ ο φ ορ ο ύμε θα ότι κ. Δήμαρχος Θη
βαίων επί διαφόροις προφάσεσιν αρνείται να παραλά- 
βη το άρτι οικοδομηθέν κατάστημα της δημοτικής 
σχολής των κορασίων και ανέχεται να ενεργήται η δι
δασκαλία εν οικίσκω ακαταλλήλω και ετοιμορρόπω, 
απειλούντι δια της καταπτώσεώς του την ζωήν των μα 
θητριών. Νομίζομεν ότι η εφορευτική επιτροπή οφεί
λει να εκθέση εις την δημοτικήν αρχήν την κατάστασιν 
ταύτην του εκπαιδευτηρίου και να παραστήση τον κίν
δυνον ον διατρέχουσιν αι διδασκόμεναι εν αυτώ.
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Ο κ. Δήμαρχος Θηβαίων όσον αξιέπαινος είναι δια ζή
λον και την προθυμίαν του δια την κατασκευήν των δη
μοτικών οδών τιρ  πόλεως, τοσούτον αξιοκατάκριτος 
φαίνεται, δεν συμβουλεύεται μιγχανικόν υπό την επίβλε- 
ψιν του οποίου πάντοτε κατασκευάζονται τα τοιαύτα έρ
γα  αλλά ειπή και ως έτυχεν δαπανά το χρήμα  του 
δημοτικού Ταμείου ανοίγων οδούς ακανόνιστους, και 
φανταζόμενος μόνη η ισοπέδωσις αρκεί να τας καταστή- 
ση βατάς τας άμαξας, όσον δήποτε μεγάλη και αν υπάρ- 
ξη η κλίσης των. Ελπίζομεν ότι ο κ. Δήμαρχος, πριν 
αποπαιρατώση τα έργα ταύτα θα συμβουλευθή μιρχανι- 
κόν, διότι είναι άδικον να υποχρεωθή κατόπιν ο Δήμος 
εις νέας τινάς δια να επαναλάβη και εκ δευτέρου τα έρ
γα, τούτο συμβαίνει δια τας οδούς Πινδάρου και Γορ
γία.

ΣΦΙΞ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1877 

Από του θανάτου του αοιδήμου πρωθυπουργού Κωνστ. 
Κανάρη καθ’ εκάστην ο τηλέγραφος εξ’ όλης της Ελλά
δος και του εξωτερικού διαβιβάζει τη σεβαστή αυτού Χή
ρα, ως εν Γαλλία τη Χέρα του αειμνέιστου Θιέρσου, τα 
συλλυπητέρια Δήμων, Συλλόγων και ατόμων επί τω θα- 
νάτω αυτού, άτινα ο Αθηναϊκός τύπος σωρηδόν δημοσιεύ
ει. Το εθνικόν τούτο χρέος λίαν φιλοτίμως εκτιλιρών και 
ο αξιόλογος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θΐ]βαί- 
ων κ. Νικόλαος Γ. Διαμάντης, ου μόνον συνεκάλεσε το 
δημοτικόν συμβούλιον όπερ τη προτάσει αυτού εψήφισεν
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το κατωτέρω ψήφισμα αλλ ’ ίνα και εηισημότερον εκφρα- 
σθώσι τα αισθήματα νχρ ά διατελούν το δημοτικόν Συμ- 
βούλιον τιροέβη εις το ελάχιστον τούτο δείγμα της προς 
τον αοίδιμον Κανάρην οφειλομένης άπειρου εθνικής ευ
γνωμοσύνης μεταβάς αυτοπροσώπως ενεχείρισεν αυτό εις 
την σαβαστην αυτού Χψαν.
Το δημοτικόν συμβούλιον Θηβαίων
Συνελθόν τη προσκλήσει του προέδρου αυτού επί του
ακούσματι της εθνικής συμφοράς. Λπεφάσισε παμψηφεί
1) Ν α εκφρασθή προς την οικογένειαν του ενδόξου 
πρωθυπουργού και ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη, 
η βαθεία θλίψις αυτού τε και του δήμου Θιββαίων επί 
τω θανάτω του μεγάλου του έθνους πολίτου.
2) Ν α επιφορτισθή ο πρόεδρος αυτού, ίνα μεταβιβάση 
τη παρούσαν πράξιν προς την χιμάν Κανάρη.

Ο Πρόεδρος 
Ν. Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Όποια όμως τω όντι φρικαλέα και τερατώδης αντίθε- 
σις των ευγενων αισθημάτων, της ακεραιότητας, δρα- 
στηριότητος και της αξιαγάστου συμπεριφοράς του 
παντός επαίνου άξιου Προέδρου του δημοτικού συμ
βουλίου, προς την αβελτηρίαν, αδράνειαν και την με
ροληπτικήν εν πάσιν ενέργειαν και ανικανότητα του 
Δημάρχου Θηβαίων Δημ. Καστάνη, και την υπ αυτού 
πλημμελή διαχείρισιν της περιουσίας του ατυχούς Δή
μου Θηβαίων υπό πολλάς απόψεις.

Καθήκον δημοσιογραφικόν εκπληρούσα η «Σφίξ» θέ
λει αφιερώσει ικανάς στήλας αυτής, κατάδειξη και εις 
τας προϊσταμένας αρχάς και εις τους ατυχείς συνδημό- 
τας της πως εννοεί και εφαρμόζει ο Δήμαρχος Καστά- 
νης τον δημοτικόν νόμον και τας διαταγάς των 
προϊσταμένων αυτού, και οποία η υπ αυτού διαχείρι- 
σις της δημοτικής περιουσίας. ΔΤ έλλειψιν δε χώρου 
σήμερον αρξόμεθα από του προσεχούς φύλλου.

ΣΦΙΞ 24-5-1877

Από της παρελθούσης Δευτέρας ήρξετο η ισοπέδωσις 
και του υπολοίπου μέρους της οδού Πινδάρου, από της 
οδού Οιδίποδος μέχρι του μεσημβρινού άκρου της πόλε- 
ως, εις τίνα δε μέρη θέλει εκχωματωθή τέσσαρα περί
που μέτρα και τινας οικίας αποκοπτομένας θέλει 
αποζημιώσει ο δήμος. Εκ της κατασκευής δε της οδού 
ταύτης η πόλις μας θέλει καλλωπισθή ουκ ολίγον και δι 
αυτής θέλει καταστή άπασα σχεδόν η πόλις βατή δ ι’ 
αμαξών. Ή ταν αξιέπαινος ο δήμαρχος Θιββαίων κ. Δ. 
Καστάνης δΤ ας καταβάλλει φροντίδας προς τακτοποίη
ση  των οδών της πόλεως. Δέον όμως να φροντίση και 
περί κατασκευής μικρών υπονόμων και ιδρορροών άνευ 
των οποίων αι κατασκευασθείσαι οδοί τάχιστα θα κατα- 
στραφώσι και τα γενόμενα έξοδα αποβήσονται μάταια. 
Επειδή δε εις πολλά μέρη της πόλεως ρίπτονται ακα- 
θαρσίαι έξωθεν των οικιών δέον να ληφθι'ι και περί τού
του μέτρον χάριν της υγείας των πολιτών.
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Ο Καταλανικός Πύργος, το Πυρί και στο βάθος ο Ελικώνας και ο Παρνασσός σε λιθογραφία τον 1870.

ΊΑ
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ΣΦΙΞ ΙΟΥΝΙΟΣ 1877

Μολονότι από του Μαΐου απεφασίσθη η ενταύθα σύ- 
στασις τον στρατοπέδου και πολύς έκτοτε συνεκεντρού- 
ντο εις αυτό στρατός, έχων απόλυτον ανάγκην της μετά 
της πόλεως ευκόλου συγκοινωνίας, όπως εξ αυτής προ- 
μηθεύηται πάντα τα αναγκαιούντα, μόλις προχθές ήρ- 
ξατο ισοπεδουμένη οδός από της πόλεως μέχρι της 
πηγής του αγίου Ιωάννου τούτο δε οφείλεται εις την 
ασύγγνωστοι’ αδράνειαν και αβελτηρίαν του Δημάρχου 
Θηβαίων, όστις ενώ προ τόσου καιρού κατεσκήνωσεν εν 
αγίω Ιωάννη ικανός στρατός, τοσαύτα παρέχων εκάστο- 
τε οφέλη εις την πόλιν, δεν εφρόντισεν ινα δημοτική 
δαπάνη ισοπεδώση την οδόν ταύτην τοποθετών εν αυτή 
και τινας φανούς, προ ευκολίαν των πολλάκις διερχο- 
μένων αυτήν νυκτός και ημέρας αξιωματικών και στρα
τιωτών. Άλλοι δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια προς 
το συμφέρον των σννδημοτών των μνρίας παρέχουσιν 
ευκολίας, τινές δε και διατροφήν και κατοικίαν υπέρ 
των εφέδρων των εις ολοκλήρους λόχους, τα αξιέπαινα 
όμως αυτών παραδείγματα ουδόλως συνεκίνησαν και 
τον δήμαρχόν μας, όστις περί παντός άλλου σκέπτεται 
ή περί της προόδου και των συμφερόντων του δήμου 
και της ευημερίας των συνδημοτών του. Αλλοίμονον 
όταν η δημοτική διοίκησις περιέχεται εις ανθρώπους 
αγνοούντας οποίος ο προορισμός του δημάρχου και μη  
θέλοντας ή μη  δυναμένους να εννοήσωσι που έγκειται 
το σύμφέρον του δήμου των, αλλ’ αεί περί μικρά τυρ
βάζοντας, θέλομεν επανελθεί προσεχώς.

ΣΦΙΞ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1877

Τη πρωτοβουλία και προτάσει του κ. Προέδρου του Δη
μοτικού Συμβουλίου Θηβαίων κ. Νικολάου Διαμάντη, 
και μετά πεισματώδη αντίδρασιν του Δημάρχου, το Δη
μοτικόν Συμβούλιον εψηψίοατο να χορηγώνται εκ του 
δημοτικού ταμείου ανά 35 δρχ. κατά μήνα επί επτά 
μήνας προς τους επιμελεστάτους και αξιολόγους Θη
βαίους φοιτητάς, της ιατρικής κ. Βασίλειον Σ. Δράκου 
και Γεώργιον Μ ελετίου μέχρι αποφοιτήσεώς των. 
Επαινούντες την ευγενι'ι ταύτην πράξιν Δημοτικού Συμ
βουλίου μας, την υπό πνεύματος δικαιοσύνης και φι
λανθρωπίας υπαγορευθείσαν, πεποίθαμεν εκ προοιμίων 
ότι και οι υπέρ ων αύτη κ. φοιτηταί θέλουσι δικαιώσει 
πλψέατατα τας προσδοκίας των συμπολιτών των.

Κύριε συντάκτα της «Εύβοιας».
Εν τω υπ αριθ. 52 φύλλω της παρ’ υμίν εκδιδομένης 
αξιότιμου εφημερίδας η «Εύβοια» είδον ότι δημοτική 
δαπάνη είχον γίνει αι δέουσαι προετοιμασίαι εν τη οι
κία του κυρίου Βυρίνη προς υποδοχήν του εκ Λεβαδεί- 
ας αναμενομένου Δον Κάρλου, τουθ’ όπερ τυγχάνει 
πάντα αναληθές, του εντίμου συμπολίτου μου κ. Βυρί
νη εχόντος την ευγενι'ι καλοσύνην να καταναλώση τα 
προς φιλοξενίαν των επισήμων ξένων εξ ’ ιδίων και 
απαξιώσαντος να δεχθή οιανδήποτε αποζημίωσιν.

Εν Θήβαις τη 4 Ιανουάριου 1877 
Ο Δήμαρχος Θΐ]βαίων 

Δ. Γ. Καστάνης
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Στις εκλογές χου Απριλίου του 1879 υποψήφιοι Δή
μαρχοι για το Δήμο Θηβαίων ήσαν οι εξής:

Χρήστος Ν. Βρυζάκης 
Νικόλαος Διαμαντής 
Δημήτριος Καστανής 
Βασίλειος Τυρρηνόπουλος 
Νικόλαος Ηλ. Μερεντίνης 
Λουκάς Μπέλλος 
Αναστάσιος Παυλίδης

Για την θέση των δημαρχιακώ ν παρέδρων υποψ ή
φιοι ήσαν οι εξής Θ ηβαίοι πολίτες:

Δημήτριος Αγραφιώτης
Δημήτριος Βενιζέλος
Αθανάσιος Βυρίνης
Βασίλειος Λ. Δουρου
Σταμέλος Δημητρίου
Κωνσταντίνος Ζουκιος
Ευστράτιος Καλόπαις
Νικόλαος Κουλουργιώτης
Σωτήριος Κοφίνης
Αντώνιος Πατσόπουλος
Θ ωμάς Σαχάλας
Δημήτριος Σ. Στάικος
Αναστάσιος Φ αρμακάς
Αγαθοκλής Ανδριανού
Γεώργιος Βουρδουμπάς
Δημήτριος Γιανίτσης, Π απαθεωδόρου
Ό θω ν X. Δουρου
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Αθανάσιος Ζερβόπουλος 
Αντώνιος Θ ωμαΐδης 
Ιωάννης Καραμαγκιόλης 
Ιωάννης Κουλοχέρης 
Σπυρος Λιόκης 
Χ αράλαμπος Πετοΰσης 
Σπυρος Σκουμας 
Εμμανουήλ Στεργίου

Ο Λουκάς Μπέλλος λίγες ημέρες μετά την δημοσί
ευση του ο νό μ α το ς του ως υ π ο ψ η φ ίο υ  Δ η μ ά ρ χο υ , 
απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Πολύ αξιόλογη, σημαντική και ενδιαφέρουσα ε ί
ναι και η επιστολή που έστειλε στο λαό της Θ ήβας ο 
Λουκάς Μπέλλος. Στην επιστολή αυτή η οποία  είναι 
επ ίκα ιρη  έως και στις μέρες μας ο μεγάλος Θ ηβαίος 
πολιτικός αναλύει τους λόγους που τον αναγκάζουν να 
μην θέσει υποψηφιότητα για το Δημαρχιακό αξίωμα.

Φίλοι συμπολίται  Θηβαίοι  
Ευγνωμονών νμίν επί τη έννοια, ην επιδείξατε ανακη- 
ρύξαντές με υποψήφιον δήμαρχον, λυπούμαι ότι δεν δύ
ναμαι να λάβα την τιμήν και ενχαρίστησιν όπως 
σνναγωνισθώ τον καλόν τούτον αγώνα. Και τούτο ουχί 
διότι φοβούμαι την αποτυχίαν, καθόσον πολλαί ήτται 
πολλών νικών πολλω ενδοξότεροι εισίν, ουδέ διότι μετέ- 
βαλον γνώμην περί της του δημάρχου θέσεως, ην και 
νυν ως και προ τεσσάρων ετών, θεωρώ ιεράν και νψη-
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λήν. Καθόσον αν επί Ρωμαίων οι δήμαρχοι ήσαν μόνοι 
«φύλακες και προστάται των τον λαού ελευθεριών». Δια 
την Ελλάδα νυν πρέπει να είναι και ηγεμόνες και διδά
σκαλοι και φιλόστοργοι πατέρες ον μόνον των ελευθε
ριών αλλά και πάντων των υλικών και ηθικών 
συμφερόντων τον δήμου, ως και πάσης υλικής και πνευ
ματικής προόδου. Διό δικαίως πολλοί δεν ανταλλάσονσι 
την δημαρχιακήν τήβεννον προς την βασιλικήν πορφύ
ραν καθόσον η μεν είναι καθαρώς πνευματική και ηθι
κή θέσις ελεύθερον το στάδιον εις θερμουργούς και 
ρέκτας αφίνουσα προς μόρφωσιν πολιτών και ευημερίαν 
του δήμου, η δε μάλλον παθητική και υλική όταν μάλ- 
λιστα δεν συνοδεύηται υπό καυστικής φιλοδοξίας ή 
εκτάκτου μεγαλοφυίας. Δεν περιφρονώ λοιπόν την δη- 
μαρχίαν, αλλά τουναντίον θεωρώ εμαντόν ανίκανον. 
Μ ηδέ νομίσατε τούτο ψευδή μετριοφροσύνην ή ειρωνεί
αν αλλά ειλικρινή εξομολόγησιν. Δεν δύναμαι φύλτα- 
τοι, πλέον, ουδ’ έχω την όρεξιν ν’ ανταποκριθώ εις τας 
ελπίδας των φίλων και τας ανάγκας της όλης επαρχίας, 
προ ήν ο (Θηβαίων δήμος πρέπει να ίσταται ως λύχνος 
και φάρος οδηγών και φωτίζων. Δεν αισθάνομαι πλέον 
την δύναμιν να εργαστώ (ως οι φίλοι μου θα απαιτώσι) 
προς ανίδρευσιν των αρχαίων Παμβοιωτίων δια της συ- 
γκλέσεως των της όλης Βοιωτίας ή τουλάχιστον της 
επαρχίας Θηβών δημάρχων προς περί των καθόλου της 
Βοιωτίας και του έθνους συμφερόντων ως δεν αισθάνο
μαι πλέον την όρεξιν προς ανίδρυσιν γυμνικών αγώνων 
και σκοποβολής. Ταχέως θα απαυδήσω εργαζόμενος

Ν

προς σύστασιν επαρχιακού εν Θήβαις νοσοκομείου και 
θα αηδιάσω προ των μικρών κωλημάτων, άτινα ήθελε 
φέρει η ανίδρυσις και στερέωσις των διαφόρων συλλό
γων και εταιρειών του λαού, οίον του Παμβοιωτίου, του 
Υμιναίου και των άλλων θα δειλιάσω δε προ των σκομ- 
μάτων, άτινα τα χυδαία πνεύματα ήθελον εκτοξεύσει 
κατά των προσπαθειών μας προς σύστασιν γεωργικού 
συλλόγου και βιβλιοθήκης επαρχιακής. Η  φλοξ της φι
λοδοξίας δεν θα με θερμάνη ώστε να επιδιώξω ανενδό- 
τως την εκ νέου εισαγωγήν της υφαντικής των 
μεταξωτών, ήτις επί του Μεσαίωνος εις τοσούτον ευημε
ρίας και πλούτους είχεν ανυψώσει τας Θήβας, αίτινες 
μόναι, ως γνωρίζετε, προεμήθευον εις τον τότε πεπολιτι- 
σμένον κόσμον τα μεταξωτά, άτινα ευκόλως πάλιν ηδύ- 
ναντο να υφαίνωνται, αν ο δήμος εφρόντιζε να 
σπουδάση τας ευφυεστέρας και φιλοπονιστέρας των 
παρθένων ή γυναικών με την υποχρέωσιν αυτή άμα εξ’ 
Αθηνών ή Καλαμών επιστρέψασαι να διδάξουσιν εις τας 
βουλομένας την τέχνην. Το αυτό δε θα πάθω και ως 
προς τας άλλας των φίλων απαιτήσεις ως προς την δια
παιδαγώγησή τουτέστιν του λαού δια συχνής συγκαλέ- 
σεως εκκλησιών, εν αις να σκέπτεται μεν ο λαός περί 
συμφερόντων του δήμου, να δίδη δε λόγον των πράξεων 
και της διαχειρίσεώς του ο άρχων και δια της συστάσεως 
δημοτικού θεάτρου και δημοτικής μουσικής ως προς την 
μόρφωσιν και επιτήρησιν των ηθών της νεολαίας και δι 
άλλων και του διορισμού παιδονόμων και της ιδρύσεως 
γυμνασίου, ως προς την κατασκευήν σχολείων και το-
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μήν δρόμων και καλλωπισμόν της πόλεως, και ως προς 
τόσα άλλα, ων απόλυτην έχει ανάγκην ο ημέτερος ως 
και πας άλλος εν Ελλάδι δήμος.
Ενώ δε εγώ αποδειλιώ προς ταύτα έχομεν τύχη αγαθή 
άνδρας και νέους πολλούς και ικανούς εξ εκατέρου 
κόμματος δυναμένονς και τούτων την εχραρμογην να 
επιδιώξωσι και άλλα πλείονα να προσθέσωσι. Τούς 
γνωρίζετε, ώστε μ ε  εξάγετε και της οχληράς θέσεως 
τον να προσβάλω την μετριοφροσύνην των ανδρών δια 
της δημοσιεύσεως των ονομάτων. Τούτων λοιπόν τον 
άριστον, φίλοι σνμπολίται, σπεύσατε να υποστιψίξητε 
εις εμέ δε επιτρέψατε να μη  δεχθώ την τιμήν ταυτήν 
μη μ ε  κατακρίνετε δε σψορδώς, αν εν στιγμή εθνικές 
οδύνης και απελπισίας εκψύγη των χειλέων μου το 
αδικαιολόγητον ίσως και εγωιστικόν του Έκτορος.

Έρρωσθε!
Εξ Αθηνών, 2 Μαρτίου 1870  

Ο συμπολίτης σας 
ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Μια εικόνα της προεκλογικής περιόδου, καθώς και 
των παρασκηνίων, μας δίνει και η εφημερίδα «Σφίξ» 
σε αφιέρωμά της.

Όσω πλησιάζουσιν αι ημέραι των εκλογών επί τόσον 
παρατιψείται επιτεινομένη και η κίνησις των υποψη
φίων δημάρχων, παρέδρων και συμβούλων. Ιδίως όμως 
τΐ θέση του δημάρχου κινεί κατά μείζονα λόγον, το εν
διαφέρον πολλών πολιτών. Τα λεγάμενα κόμματα πα-

λαίουν να αναδείξουν δημάρχους προς εξυπηρέτησιν 
κομματικών συμφερόντων αποκλειστικώς, οι δε ανε
ξάρτητοι και φρόνιμοι πολίται γιγνώσκοντες εκ πείρας 
μακράς ότι ο δήμαρχος ίνα ο πραγματικός άρχων του 
δήμου και να υπερασπίζιμαι ειλικρινώς τα αλιβή συμ
φέροντα τον δ?ίμον και τα δίκαια των δημοτών, χρησι
μοποιεί δε τους ίδρωτάς των εις έργα κοινής ωφελείας 
και ονχί κομματικι'ις ανάγκης, συνελθόντες συναποφά
σισαν πανδήμως ίνα δια πάσης επιμονής και θυσίας 
υποστιψίξωσιν από κοινού πάντα υποψύμριον μη  avij- 
κοντα εις κόμμα. Τοιούτοι δε υποψήφιοι είναι προς το 
παρόν ο νυν δήμαρχος κ. Δ. Καστάν7\ς, οι ιατροί κ. 
Τυρρινόπουλος και Μπέλλος και ο κ. Παυλίδης. Δια 
της τοιαύτης συμπράξεως ελπίζεται ότι οι κομματικοί 
υποψήφιοι των οποίων οι τάξεις εκάστοτε επαισθητώς 
αραιούνται, θέλουσιν υποστή δεινήν αποτυχίαν.

Δήμαρχος Θ ηβαίων εκλέχθηκε ο Νικόλαος Δ ιαμα
ντής, αδελφός του Βουλευτου Θηβών Διομίδη Δ ιαμα
ντή.

Παραμονε'ς των δημοτικών εκλογών του 1883 και ο 
εκλογικός νόμος για  την εκλογή Δ ημάρχω ν άλλαξε. 
Από εφημερίδα της περιόδου διαβάζουμε:

Ο νέος εκλογ ικός νόμος 

Εάν κρίνωμεν εκ των μέχρι τούδε διαβιβασθεισών πλιψο- 
φοριών, αι δημοτικάι εκλογαί διεξιρχθιισαν ως επί το 
πλείστον άνευ ταραχών, και όπερ κάλλιστον άνευ κολπο- 
νοθεύσεων. Το νέον σύστημα της διεξαγωγής της εκλογής
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εν μια μόνη ημέρα, πρώτον ήδη εφαρμοζόμενην γενικώς, 
καθώς και η αντιπροσώπευσις της δικαστικής και διοικη
τικής αρχής εν εκάστω εκλογικώ τμήματι, όπως ο νέος 
εκλογικός νόμος καθιέρωσε, παρήγαγον κυρίως τα ευχά
ριστα ταύτα αποτελέσματα. Άλλοτε επί τέσσαρας όλας 
ημέρας διήρκει η ψηφοφορία, και εν αυτοίς έτι τοις δή- 
μοις, ων οι ψηφοφόροι δεν υπερβαίνον τους διακοσίους ή 
τριακοσίους, η δε εφορευτική επιτροπή ήτο παντοδύνα
μος, ως επό το πλέιστον καταρτιζομένην κατά το δοκούν 
τη επικρατούση μερίδι. Αλλά διά του νέου εκλογικού νό
μου, ή γνησιότης της εκλογής εξησφαλίσθη αρκούντως 
δια του μονοημέρου της εκλογής η δε παντοδυναμία της 
εφορευτικής επιτροπής, η χρησιμιεύσασα πολλάκις ως όρ- 
γανον προς φανεράν παραβίασιν του νόμου, εμετριάσθη 
σπουδαίως υπό του παριστανομένου αντιπροσώπου της δι
καστικής αρχής, εις ον η κοινή γνώμη δεν εδίδστασε ν’ 
απονείμη τον τίτλον του ανακριτού και τοι ο νέος νόμος 
δεν εκφράζεται καθαρώς περί τούτου.

Στις δημ οτικές εκλογές που έγιναν στις 8 Μα'ίου 
του 1883 Δ ήμαρχος Θ ηβαίω ν εκλέχθηκε ο Σω τήρης 
Δοΰρος.

Ο Σ ω τή ρ η ς Δ ούρος α ν η ψ ιό ς  του αγω νισ τή  του 
1821 Σωτήρη Δούρου γεννήθηκε στο Π υρί Θηβών το 
1838. Π ατέρας του ήταν ο Λ άμπρος Δούρος ο οποίος 
διετέλεσε Δήμαρχος Θηβών το 1855.

Υ πήρξε δρασ τήρ ιος πολίτης της Θ ήβας και πολύ 
αγαπητός σε όλους τους κατοίκους της Θήβας.

Η Δημαρχιακή του θητεία υπήρξε αρκετά εποικο- 
δομιτική και πολλά έργα υποδομής έγιναν την περ ίο
δο αυτή στην πόλη των Θηβών.

Η οικογένεια Αναγνώστου υπήρξε από τις πιο δυ
ναμικές και σημαντικές του 19ου αιώνα στην επαρχία 
Θηβών. Ο Αναγνώστης Δημητρίου αμέσως μετά την 
απελευθέρωση κατόρθωσε και πολαπλασίασε την πε
ρ ιουσ ία  του και θεω ρείτο  ως π ιο  πλουσ ιότερος της 
επ α ρ χ ία ς  μας. Π αράλληλα συμμετείχε ενεργά στην 
πολιτική ζωή της επαρχίας μας εκλεγόμενος για  μια 
περ ίπου  τρ ιαντακονταετία  Βουλευτής. Στις εκλογές 
που έγιναν το 1879 παραχώρησε την θέση του στο γα
μ π ρό  του ια τρό  Π αναγή  Ο ικονόμου ο ο πο ίος εκλέ
χθηκε Βουλευτής και διετέλεσε α ντιπ ρ ό εδρ ο ς  στην 
Βουλή των Ελλήνων. Στις εκλογές του 1881 πα ρα ιτή 
θηκε για να εκλεγεί Βουλευτής ο γιός του Αναγνώστη 
Ε παμ εινώ νδας Δ ημητρίου. Στις Δ ημοτικές εκλογές 
που έγιναν το Σεπτέμβριο του 1887 Δήμαρχος Θ ηβαί
ων εξελέγη ο Π αναγής Οικονόμου ο οποίος υποστηρί- 
χθηκε από τον Επαμεινώνδα Δημητρίου. Ο Π αναγής 
Ο ικονόμου γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 1832. Μετά 
τις εγκύκλιες σπουδές του φοίτησε στην ιατρική σχο
λή του Π ανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρετώντας σαν ια 
τρ ό ς  στα Δ ερ β ενο χώ ρ ια  ο Π α να γή ς  Ο ικονόμ ου  
γνω ρίστηκε με τον Αναγνώστη Δ ημητρίου ο οπο ίος 
και τον έκανε γαμπρό του. Π αρ’ όλο που υπήρξε ένας 
δυναμικός πολιτικός και αρκετά δραστήριος, η κατα
γω γή του που ήταν α πό  την Ελευσίνα λειτούργησ ε
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Το Ισμήνιον. Νοτιανατολική άποψις της Καδμείας.
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Βορειοανατολικόν άκρον της Καδμίας. Το Άμφιον.
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ανασταλτικά για την εκλογή του ως Δημάρχου Θ ηβαί
ων. Τελικά στις δημοτικές εκλογές του 1887 μετά από 
σκληρό προεκλογικό  αγώνα ο Π αναγής Ο ικονόμου 
έχοντας την υποστήριξη της τρικουπικής παράταξης 
εξελέγει δήμαρχος Θηβαίων.

Έ γρα φ ε χαρακτηριστικά εφημερίδα της περιόδου 
αυτής:

«Από της προχθές διαδίδεται ότι οι σύμμαχοι βουλευ- 
ταί εν συμβούλια απεχράσισαν όπως εκλέξωσιν ως δή
μαρχον Θηβών τον ιατρόν Οικονόμου. Αγνοούμεν  
κατά πόσον η φωνή στέκεται αλήθειας οπωσδήποτε 
καλόν νομίζομεν μη επισπενθή η δημαρχιακή εκλογή 
κατά πάσαν πιθανότητα εντός του τρέχοντος θα έχω- 
μεν βουλευτικός εκλογάς. Ας αναπαυθή ολίγον ο Λ α
ός και ας κατευνασθώσιν τα άγρια κομματικά πάθη, 
άτινα ως εκ του συχνούν και επανειληγμένων εκλογών 
κατάντησαν ατομικά και θηριώδη.

Ο Π αναγής Ο ικονόμου πέθανε στις 3 Φ εβρουάρι
ου 1896 στην Θ ή β α , μ ετά  α π ό  άν ισ η  μ ά χη  με την  
επάρατο  νόσο. Στην κηδεία  του παρευρέθησαν όλοι 
οι κάτοικοι του Δήμου Θ ηβαίω ν και συγκηνητικους 
επ ικείδ ιους απήγγειλε ο Δ ήμαρχος Θ ηβαίω ν και εκ
πρόσωποι φορέων της πόλεως των Θηβών.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στο φΰλλο τη ς  6 Φ εβ ροουα ρ ίου  
1896 δημοσίευσε το εξής κείμενο για τον Π αναγή Ο ι
κονόμου.
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ΠΑΝΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Απεβίωσε την παρελθούσαν Πέμπτην εν Θήβαις ανήρ ευ
υπόληπτος και σεβαστός, ο ιατρός Παναγής Οικονόμου. 
Εξ Ελευσίνας καταγόμενος ο αείμνηστος ανήρ εχριρμάτι- 
σε και βουλευτής επανειλημμένως της επαρχίας Θΐ]βων 
και αντιπρόεδρος της Βουλής κατά το 1879 επί της επο
χής του αοιδίμου Κουμουνδούρου, κατά την παρελθού
σαν τριετίαν και δήμαρχος πλείστας όσας παρασχών 
εκδουλεύθεις εις την πόλιν των Θηβών.
Την επομένην εγένετο η κηδεία δημοτελεστάτη παρακο- 
λουθούσης απάσης της πόλεως, του δημάρχου και των εν 
τη πόλει αρχών, εν ειλικρινεί πένθει μέχρι της τελευταίας 
κατοικίας.
Στέφανοι πολλοί κατετέθησαν εξαίροντες τας αρετάς και 
λόγοι εξεφωνήθησαν δια τας αρετάς του ανδρός ως ιατρού 
και πολιτικού των αρετών του οποίου αίδιον θα τηρούσιν 
την μνήμην αι Θήβαι, άπαντος του Κλέψου. Παρηκολού- 
θησαν την εκφοράν του το Δημοτικόν Συμβούλιον εν σώ- 
ματι, αι Αρχαί της πόλεως και πλήθος πολιτών πάσης 
τάξεως και αποχρώσεως εκ της πόλεως των προαστείων 
και των περιχώρων. Στεφάνους κατέθεσεν ο Δήμος Θη
βαίων και ο κ. Σκουλούδης.

Έ να γραφικό περιστατικό που συνέβη επ ί δημαρ- 
χία , Π. Ο ικονόμου μας διηγήται με το δικό του γλα
φ υρό  τρ ό π ο  ο α είμ νη σ τος Α ριστείδης Μ πασ ιά κος, 
Βουλευτής και Υπουργός.
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Ο δήμαρχος Θι\βών (77. Οικονόμου 1 8 8 7 -1 8 9 1 )  
αντιμετώπισε εις την πόλιν πλήρη κατάσταση αναρ
χίας. Οι κουτσαβάκηδες και οι παλληκαράδες τρομο
κρατούσαν κάθε βράδυ τους πολίτες. Για να τους 
αντιμετώπιση ο δήμαρχος ησθάνθη την ανάγκην να 
βρη ένα δυναμικό βοηθό και να τον διωρίση ως δημο
τικό αστυνόμο γιατί ως τότε δεν είχε ιδρυθεί το σώμα 
της χωροφυλακής. Ως τέτοιον εδιάλεξε τον πατέρα 
μου και γιατί ήταν σημαντικός πολιτικός παράγων αλ
λά και διότι φοιτούσε τότε εις την τετάρτην τάξην τον 
γυμνασίου των Αθηνών και ως εγγράμματος θα εγίνε- 
το ευπρόσδεκτος από τους νομοταγείς πολίτες. Κι έτσι 
ο πατέρας παρά τις αρχικές του αντιρήσεις εδέχθη τον 
διορισμόν εγκατέλειψε τις σπουδές του και με σιδερέ
νιο χέρι επέβαλλε την τάξιν με τον βούρδουλα και με  
τας μεθόδους που εμνημόνενσα εις το κεφάλαιον περί 
Αθανασίου Ζεγγίνη,
Οι αντίπαλοι όμως του δημάρχου εδημοσίενσαν ανω- 
νύμως ένα λίβελλον κατά του δημάρχου κατηγορού- 
ντες αυτόν και τον πατέρα μου ότι εφι'ψμοζε δήθεν 
τρομοκρατικές μεθόδους εις βάρος αθώων πολιτών «Ν. 
Εφημερίς Καμπούρογλου της 6-1-1890» άριστα μεν 
συντεταγμένην επιστολήν αλλά σε πολύ τσουχτερό 
ύφος και προκάλεσε τον ανωνυμογράφον να υποβάλλη 
μύνησιν επώνυμον προς τον εισαγγελέα για να αποκα- 
λυφθή το ψευδές της καταγγελίας και να αποφανθή η 
αμερόληπτος δικαιοσύνη. Τρομοκρατηθείς όμως ο

ανωνυμογράφος εσιώπησε ως χαμηλοβλεπούσα... αρ
σακειάδα.

Ο ι Δημοτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 1891 διεξή- 
χθησαν μέσα σε κλίμα πόλωσης των δύο μεγάλων τό 
τε παρατάξεων.

Ο Π α να γή ς Π α π α χα τζή ς  υπ ο σ τη ρ ιζό μ ενο ς α πό  
την παράταξη  του Χαριλάου Τ ρικούπη, εξελέγει Δή
μ αρχος Θ ηβαίω ν. Σημαντική  υπήρξε η υποστήριξη  
που πα ρείχε  στον Π αναγή  Π α πα χα τζή , η χήρα  του 
Δ ιομήδη  Δ ιαμάντη, Ξένη, καθώ ς και η βοήθεια  του 
Βουλευτού κυρίου Επαμεινώ νδα Δημητρίου. Η εφ η
μερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ μας δίνει μια εικόνα των Δημο
τικών εκλογών που διεξήχθηκαν την περίοδο αυτή.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΘΗΒΩΝ 

Ο θρ ίαμβος του Κ. Παπαχατζή 

- At διαδηλώσεις - Ο κ. υπομοίραρχος 
- Φατριασμός υπαλλήλων 8 Ιουλίου 1891 

Αι εκλογαί ενταύθα διεξήχθηοαν καλώς η δε πλάστιγξ 
της επιτυχίας έκλινε υπέρ του Κ. Παπαχατζή, υποψη
φίου υποστιμιιζόμενου παρά των αντιπροσώπων της 
τρικουπικής ενταύθα μερίδος κ. Κ. Διαμάντη και Δη
μητρίου, υπερτερήσαντος κατά 170 περίπου ψήφους 
του αντιπάλου του. Την 7ην της πρωίας της Κυριακής 
ιψξατο ιι ψηφοφορία διαρκέσασα δι όλης της ιγμέρας. 
Πάντες οι πολίται μετέχουν της διεξαγομένιμ εκλογής 
τιθέμενος υπέρ της μιας ί\ της άλλιμ μερίδος. Διαδιβλώ- 
σεις μικραί καθ’ όλην την ημέραν ελάμβανον χώρα και
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Έγγραφο Δηλωσεως των χωραφιών του Ιωάννη Κατσίνα υιού του Βονλεντού Λουκά Κατσίνα. 
Το έγγραφο υπογράφει ο Δήμαρχος Θηβαίων Αθανάσιος Ζεγγίνης.
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κλάδους ελαίας εχρησίμευον ως σύνθημα των ΤΙαπαχα- 
τζηστών. Το εσπέρας ως εγνώσθη το αποτέλεσμα και η 
επιτυχία του Κ. Παπαχατζή μεγάλη διαδήλωσής έλαβε 
χωράν καθ’ ην άπειροι πολίτες έλαβον μέρος, περιελθό- 
ντες δε την πάλιν κατέληξαν εις την οικίαν του Κ. Πα- 
παχατζή όπου εξελθών ούτος τους ηυχαρίστησε 
διαβεβαιώσας αυτούς υπέρ του δήμου.
Κατά την διάρκειαν της εκλογής ο ενταύθα υπομοίραρ
χος έδειξε λαμπρόν διαγωγήν μη παρεμβαίνων υπέρ του 
ενός μίμε πιέζων τους αντιθέτους. Είναι άξιος συγχαρη
τηρίων. Οι δημίσκοι όμως υπάλληλοι αναφανδόν λαμβά

νουν μέρος εις τους πολίτας προς υποστιψιξιν του κορδο
νιού και εκφοβίζοντες αυτούς ότι θέλουσι τους καταδιώ
ξει δια τας προς τον δημόσιον οφείλάς των.
Ο Κ. Δημητρίου επανέκαμψεν εις τας Θήβας εκ Τα
νάγρας όπου είχε μεταβεί χάριν των εκλογών και όπου 
επέτυχε ο υποψήφιος ον υποστήριζε Κ. Ντούνιας, δια 
καταπληκτικής πλειοψηφίας. Κατά την επάνοδόν του 
έγινε μεγάλη διαδήλωσις ήτις τον συνοδέυσε μέχρι της 
οικίας ζητοκραυγαζόντων πάντων των πολιτών υπέρ 
του Κ. Διαμάντη και του Κ. Δημητρίου ηγουμένης 
μουσικής.
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Π α ι δ ε ί α  Τ °  ζή τη μ α  τη ς π α ιδ ε ία ς , υ π ή ρ ξε  
ένα καυτό  π ρ ό β λη μ α  γ ια  τη ν  πόλη 

των Θηβών, για ολόκληρο σχεδόν το 19ο αιώνα. Τ η 
λεγραφήματα όπως το παρακάτω  δημοσιεύονταν συ
νεχώς στον Αθηναϊκό τύπο.

ΕΚ ΘΗΒΩΝ

20 Ιανουάριου 1 889
Η  δημοτική μας εκπαίδευσης καρκινοβατεί δυστυχώς. 
Εν τη επαρχία ημών τα πλείστα των δημοτικών σχολεί
ων παρέλυσαν, ένεκα της νωθρότητος των δημοδιδα
σκάλων, προφασιζομένων το ψύχος, όπως μη  
εργάζωνται. Ουδεμία ανωτέρα επίβλεψις υπάρχει, αι 
εφορευτικοί επιτροπαί κατ’ όνομα μόνον υφίστανται. 
Αρκεί ότι έχομεν ολίγα δημοτικά σχολεία είνε φοβερόν 
και ταύτα να μη λειτουργωσιν. Αναμένομεν θεραπείαν 
παρά του υπουργείου.
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Η Κ υβέρνηση  του α να μ ο ρ φ ω τή  του Ε λληνικού 
Κράτους Χαριλάου Τ ρικούπη , έδωσε μια σημαντική 
ώθηση και στην παιδεία , η οποία ήταν για ολόκληρη 
την Ελλάδα σχεδόν ανήπαρκτη. Έ τσ ι ένα χρόνο α ρ 
γότερα το 1890 στο Δήμο Θηβαίων λειτουργούν 6 δη 
μ ο τικ ά  σ χολεία  με 299 μ α θ η τές , α γ ό ρ ια  κα ι 176 
μ αθήτρ ιες. Διδάσκουν 8 δημοδιδάσκαλοι με ετήσιο 
μισθό 11.260 δραχμές όλοι τους. Το ενοίκιο της κα
τοικίας στην μικρή τότε Θήβα ήταν σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του κράτους 1620 δρα χμ ές το χρόνο 
γ ια  όλους τους δασκάλους. Δ ιορ ίσ θηκαν  τότε στην 
Θ ήβα και δυο Εραμματοδιδάσκαλοι με ετήσιο εισό
δημα 800 δραχμές και οι δύο. Τ ο  ενοίκιο του σχολεί
ου Θ ηβώ ν ήταν 600 δ ρ α χμ ές . Η σ υ μ μ ετο χή  του 
Δήμου Θ ηβαίω ν για ολόκληρο το σχολικό έτος ήταν 
6418 δραχμές.
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Ο ι Δ ημοτικές εκλογές του 1895 προκυρ ίχθηκαν για 
τις 10 Σ επτεμβρίου , το πολιτικό κλίμα σε ολόκληρη 
την επ ικ ρ ά τε ια  ήταν φ ο ρ τισ μ ένο  α π ό  τις  σ υνεχείς  
αντιπαραθέσεις των οπαδών του Δεληγιάννη (κορδό
νι) και του Χαρίλαου Τρικούπη.

Δήμαρχος Θ ηβαίων εξελέγει ο Αθανάσιος Ζεγγίνης 
Δ ικηγόρος, Τον Ιούλιο του 1899 με νομοσχέδιο  που 
κατατέθηκε έγιναν μεταβολές στον ισχΰοντα τότε νό
μο περ ί δημάρχων.

Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν πρωτοσέλιδα.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤ. ΝΟΜΟΝ 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ως σχετικόν δια τας άρτι διεξαχθείσας δημοτικός 
εκλογάς αναγράψομεν και τ ψ  έξης είδησιν. Ο κ. πρω
θυπουργός ως εμάθομεν, ομίλων προς πολιτικούς τον 
ψιλούς είπεν ότι σκοπεί να νποβάλη εις την ψήψισιν 
της βουλής νομοσχέδιον δια τον οποίου θα ορίζεται ότι 
νόμιμος αναπληρωτής του δημάρχου εν απουσία αυτού 
θα είνε αντί των παρέδρων, όπως μέχρι τούδε γίνεται ο 
πρόεδρος η ο προεδρεύων του δημοτικού συμβουλίου. 
Και τούτο χάριν της αξιοπρεπεστέρας παραστάσεως 
των δήμων. Το νομοσχέδιον θα υποβληθή εις την προ
σεχή σύνοδον της βουλής.

Στις Δημοτικές Εκλογές που έγιναν στις 5 Σεπτεμ
βρίου 1899 Δήμαρχος Θ ηβαίων επανεξελέγει και π ά 
λι ο Αθανάσιος Ζεγγίνης, ο οποίος προτοστάτησε στον

αγώνα για την ανακήρυξη της Θ ήβας ως πρω τεύου
σας της Βοιωτίας και όχι της Λειβαδιάς.

Ο Αθανάσιος Ζεγγίνης έχοντας παρουσιάσει μεγά
λο έργο  στην Θ ήβα, ο δο π ο ΐα , ύδρευση , φ ω τισ μ ός, 
κ.λ.π. επανεξελέγει και πάλι Δ ήμαρχος στις Δ ημοτι
κές εκλογές που έγιναν στις 7 Σεπτεμβρίου του 1903.

Μ εγάλη δ ιαμ άχη  ξέσπασε το Ο κτώ βριο του 1905 
ανάμεσα στο Δήμαρχο κ. Ζεγγίνη και στον δημοτικό 
εισπράκτορα , με αποτέλεσμα η πόλη των Θ ηβών να 
παρουσιάζει μια απαράδεχτη εικόνα.

Το δημοσίευμα του ΚΑΔΜΟΥ είναι πολύ διαφωτι- 
στικό.

ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ 

Έρις Δημάρχου και Δημοτικού Εισπράκτορος 
Η  όψις της πόλεως μας και μάλιστα την εποχην αυτήν, 
παριστά όντως αθλίαν κατάστασιν, υπό άποψιν φωτισμού 
και καθαριότητος, διότι κυριολεκτικώς βαδίζομεν εις τα 
σκοτεινά επί κόπρων λογικών τε και αλόγων ζώων και επί 
παντός είδους βρώμας. Και τούτο διότι ο κ. Δημοτικός ει- 
σπράκτωρ ισχυριζόμενος ότι τας εισπράξεις πάσας έχει 
κατάσχει εις χείρας του το Δημόσιον δια τα προς αυτό 
χρέιι του Διρμου δια την Δημοτικήν Εκπαίδευσιν αρνείται 
την πληρωμήν μισθοδοσιών εις τε τους φωτανάπτας τους 
οδοκαθαριστάς και τα κάρρα της καθαριότητος, ο δε Δή
μαρχος θέλων και αυτός να γίνη αισθητόν τούτο, απέλυσε 
αυτούς της υπψεσίας των και έπαυσε τα κάρρα και ούτω 
αναγκάζονται οι άνθρωποι να ρίπτωσι τα σκουπίδιά των
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Επώνυμοι Θηβαίοι σε φωτογραφία του 1896.
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εντός των δρόμων. Ημείς αδιαψορούντες δια τας μεταξύ 
Δημάρχου και δημοτικού εισπράκτορα έριδας, εν μόνον 
λέγομεν ότι ο κοσμάκης δεν τους χρωστάει τίποτε να κυ
λιέται μέσα εις της βρώμαις και συνιστώμεν εις αυτούς 
να εύρωσι τρόπον να παύση αυτό το κακόν διότι τρέχομεν 
τον κίνδυνο να πάθωμεν από καμμίαν επιδημίαν. Προς 
δε δεν θεωρούμεν άσκοπον να συστησωμεν και εις τους κ. 
βουλευτάς μας ότι καλόν είναι όπως και αυτοί ως αντι
πρόσωποι της δόλιας πόλεώς μας κάμωσι παραστάσεις εις 
τον Υπουργόν των Οικονομικών ίνα άρη εν μέρει την επι- 
βληθείσαν κατάσχεσιν επί τω τελεί του να μένωσιν ας τον 
εισπράκτορα χρήματα διά πρώτας και μεγίστας ανάγκας 
της πόλεώς μας, ητις κυλιέται μέσα εις τα σκουπίδια και 
μάλιστα την νύκτα όπου έχομεν άπλετον σκότος.

Η ά ν α ν δ ρ η  δο λ ο φ ο ν ία  του Π ρω θυ π ο υ ρ γο ύ  τη ς 
Ελλάδος Θ εοδώρου Π. Δελιγιάννη, συγκλόνισε τους 
κατοίκους της πόλης των Θ ηβών. Σε έκτακτη συνε
δρίαση  του το Δημοτικό Συμβούλιο Θηβών με επικε
φαλής τον Δ ήμαρχο κ. Ζεγγίνη και τον πρόεδρο  του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ν. Αναστασίου εξέδοσαν το 
εξής ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνελθόν σήμερον εκτάκτως τη πρώτη Ιουνίου 1903 
Μ. Μ. εν τω Δημαρχικώ καταστηματι επί τω θλιβε- 

ρώ αγγέλματι του δια δολοφόνου χειρός θανάτου του 
Πρωθυπουργού και πρώτου Πολίτου του Έθνους 

Θεοδώρου Π. Δελιγιάννη.

Ψηφίζει
Ν α εκφρασθώσιν εις τους συγγενείς αυτού τα συλλυ- 
πητι'ιρια του Σώματος.

2) Να κατατεθή εις την ο ορόν Αυτού στέφανος.

3) Να ηχώσιν από σήμερον και μέχρι της καταθέσεως 
του νεκρού εν τω τάφω οι κώδωνες των εκκλησιών του 
Δήμου πενθίμως.

4) Ν α τελεσθη πάνδημον μνημόσυνον εν τω Μητρο- 
πολιτικώ Ναώ υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Αυτού.
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ο ι  Τ ε λ ε υ χ α ι ε ς  Τ ο Μάιο του 1907 η Κυβέρνη- 

Δ η μ ο τ ι κ ε ς  σι1 Θ ετόκη ανακοίνωσε ότι οι
Δ ημοτικές Εκλογές θα γίνουν 

Ε κ λ ο γ έ ς  , Τ
στις 1 Ιουλίου του τρέχοντος

έτους. Ο ι ανακηρυχθέντες υποψ ήφιοι του Δήμου Θ η
βαίων ήσαν οι παρακάτω:

ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Οι κύριοι: ΖΕΓΓΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ δικηγόρος 
ΓΙΑΠΑΧΑ ΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ κτηματίας και 

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ κτηματίας

ΠΑΡΕΔΡΟΙ

Οι κύριοι 1) Αναστασίου Νικόλ. Νάκου, 2) Βουρδου- 
μπάς Γεώργιος, 3) Βνλλιότης Λουκάς, 4) Γιαννίτσης 
Δημ., 5) Δελβενακιώτης Δημ., 6) Ζερβόπονλος Στυ
λιανός, 7) Μτιέλλος Δημήτριος, 8) Πετούσης Ευστά
θιος, 9) Στάμου Ά γγελο ς, 10) Φουφούνης 
Κωνσταντίνος, 11) Χατζηαντωνίου Ιωάννης.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι κύριοι: Αγάτσας Ευάγγελος, 2) Αναστασίου Ανα
στάσιος, 3) Αναστασίου Επαμεινώνδας, 3) Ανδριανός 
Ανδρέας, 5) Ανδριανός Γεώργιος, 6) Ανδριανός Σπό
ρος, 7) Αντωνίου ή Ανυφαντής Λάζος, 8) Βάγιαννης 
Δημήτριος, 9) Βουρδουμπάς Τιμολέων, 10) Βυλλιό- 
της Σωτήριος, 11) Γεωργίου Στυλιανός, 12) Γκαβέας 
Τιμολέων , 1 3 )  Διαμαντής Γεώργιος, 14) Δρόλιας
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Σωτήριος, 15) Ελληνικού Ιωάννης, 16) Ευθυμίου  
Αθανάσιος, 17) Θεόδωρόν Θεόδωρος, 18) Καραμα- 
γκιόλης Ιωάννης, 19) Κρανιώτης Γεώργιος, 20) Λνψι- 
νιώτης Γρηγόριος, 21) Μ άλλιος Στέφανος, 22) 
Μπασιάκος Χρήστος, 23) Νάκου ή Πλιάφης Νικόλα
ος, 24) Παπαγεωργίου Γεώργιος, 25) Πάσπαλης Βα
σίλειος, 26 ) Π αυλίδης Ε υάγγελος, 27 ) Πρέζας 
Αντώνιος, 28) Ρόδης Γεώργιος, 29) Σάλτας Γιαννού- 
λης Κ., 20) Σκούμας Αλέξ., 31) Σκουτέρης Θεόδω
ρος, 32) Στάικος· Κίμων, 33) Στουρίτης Δημήτριος, 
34) Τζώρτζης Χρήστος, 35) Φαρμακάς Αλέξ., 36) 
Φασουλόπουλος Γεώργιος, 37) Χατζηδούρος Θωμάς, 
38) Χατζηδούρος Κωστής, 39) Χατζηδούρος Όθων, 
40) Χαι ζηχρονόγλου Δημήτριος.

Ο ΚΑΔΜΟΣ σε πρω τοσέλιδο  κείμενο  έγραφ ε για  
την σημασία των Δημοτικών αυτών Εκλογών τα εξής 
ενδιαφέροντα:

ΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

Κατόπιν της κατηγορηματικής δηλώσεως εν τη Βουλή 
του Πρωθυπουργού κ. Θεοτοκά η ενέργεια των Δημο
τικών εκλογών δεν αναβάλλεται και ωρισμένως θέλου- 
σιν ενεργηθή αύται την 1 Ιουλίου τρέχοντος έτους. 
Μ έχρι της στιγμής ταύτης δεν μας χωρίζει μεγάλο  
χρονικόν διάστημα, ώστε ανάγκη όπως από τούδε κα- 
ταβάλλωμεν την προσήκουσαν ενέργειαν και μέριμναν 
ίνα κατά την εκλογήν ταύτην αναδείξωμεν τους σχετι-

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



κώς αρίστους και κρείττονας να διαχειρισθώσι τα των 
Δήμων. Ε ις τας παρούσας κρίσιμους περιστάσεις αι 
εκλογαί αύται δέον να θεωρηθώσιν υψίστης και σπου- 
δαιοτάτης σημασίας, οι εκλογείς όθεν αψίνοντες κατά 
μέρος τας συμπάθειας και τας αντιπαθείας και δίδο- 
ντες αλλήλοις τας χείρας ας ενωθώσι προς κοινόν αγώ
να και ως ελεύθεροι πολίται ας ασκήσωσι το Ιερώτερον 
και πολυτιμότερον των δικαιωμάτων τω μετά μεγίστης 
προσοχής μακρών πάσας ιδιοτελούς εμπειρίας μακράν 
παντός κομματισμού όστις ιδιοτελή συμφέροντα εξυ- 
πιψετών κατέστρεψε και τα εθνικά συμφέροντα. Οι 
εκλογείς δέον να έχωσι κατά νούν ότι οι Δημοτικοί άρ
χοντες είναι οι κυριότεροι παράγοντες της εθνικής ευ
ημερίας, εάν τύχωσιν ούτι να είναι χρηστο ί και 
φιλοπάτριδες άνδρες. Ανάγκη λοιπόν οι πολίται οι πο- 
θούντες την τάξιν, την ασφάλειαν, την αγαθήν διοίκη- 
σιν και την ευημερίαν του Δήμου να αποφασίσωσιν να 
κάμωσι ελευθέραν χρήσιν της ψήφου των, αποτινάζο- 
ντες τον ζυγόν του ολέθριου κομματισμού και της ιδιο
τέλειας καθόσον η επί πλέον αδιαφορία είναι αντίκρυς 
Εθνική Προδοσία.

Στις εκλογές αυτές υπερψηφίστηκε και πάλι με 180 
ψ ή φ ο υ ς πάνω  α πό  τον α ντίπα λο  του Π α π α χα τζή  ο 
Αθανάσιος Ζεγγίνης. Η εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ στο 
φύλλο της 6 Ιουλίου 1907 δημοσίευεσε την παρακάτω 
είδηση για την επανεκλογή του Αθανασίου Ζεγγίνη.

ΘΗΒΑΙ, 2 Ιουλίου. Εξακολουθούν αι διαδηλώσεις των 
νικητών φίλων του Δημάρχου κ. Ζεγγίνη, διατρέχου- 
σαι την πόλιν μας. Ο κ. Ζεγγίνης ωμίλησεν από του 
εξώστου του δημαρχείου ενχαριστήσας το πλήθος συ- 
στήσας να φέρωνται με τάξιν και κοσμίαν καθ’ όλον το 
διάστημα των εκλογών παραδειγματική. Το απόγευμα 
εγένετο νέα πολυπληθής διαδήλωσις, προσεφέρθη δε 
και στέφανος εις τον κ. Ζεγγίνην υπό του μικρού λα
ού. Ο κ. δήμαρχος συνεχάρη τηλεγραφικώς τους κ. 
Ράλλην Μερκούρην και Κοκαράν. Το ψηφοδέλτιον 
του κ. Ζεγγίνη και των δημοτικών συμβούλων πλειο
νοψηφεί κατά 250-350 ψήφους.

Ο Αθανάσιος Ζεγγίνης υπήρξε αναμφισβήτητα μια 
μεγάλη μορφή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Θ εω ρήται ως ο μακροβιώ τερος Δ ήμαρχος Θ ηβαίων. 
1895-1914 διετέλεσε επίσης και πρόεδρος της κοινό
τητας Θηβών για αρκετά χρόνια.

Για τις δρ α σ τη ρ ιό τη τές  του ως δη μ ά ρχου  έχουν 
γ ρ α φ τε ί δ εκ ά δες  κείμενα  στον Α θηνα ϊκό  τύπ ο  της 
εποχής.

Έ να  απάνθισμα κειμένων που αναφέρονται σε έρ
γα δημοτικά  αναδημοσ ιεύουμε από  τις  εφ η μ ερ ίδες 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και ΑΣΤΥ.

ΤΑ ΕΠΙΝΙΚΕΙΑ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ

( Ι δ ι α ι τ έ ρ α  υ π η ρ ε σ ί α  « Α κ ρ ο π ό λ ε ω ς » )
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Φανάρια χωρίς φας.
Χρήματα που κοιμούνται 
Η  καθαριότης
ΘΗΒΑΙ, 1 7 Ιουλίου. Το να υπάρχασι χρήματα δια
θέσιμα διά τας ανάγκας της τιόλεάς μας, περί τας τρι- 
σχιλίας δραχμάς ας βαβαιοί ο Δημαρχεύαν κ. 
Πετούσης εις χείρας του δημοτικού εισπράκτορος και 
ο τελευταίος να κατακρατή αυτάς, άγνωστον δια ποι
ους λόγους γνωστόν όμως διότι δεν συνδέεται και τό
σον φιλικώς μ ε  τον δήμαρχόν μας, αυτό είνε 
ακατανόητον αν μη το χαρακτηρίσωμεν αλλέως.
Το να υπάρχωσι δε από τινός δημοτικά όρια του εθνι
κού φωτισμού και να μένωσι τα ελλείψει... οινοπνεύ
ματος, αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον εις μ ια  
μ εγά λη  ειρωνία της προόδου προς τους αρμοδίους 
μας.
Εχαιρετίσαμεν άλλοτε τον νέον μας φωτισμόν, ύστερα 
από τόσα έτη σκοτίας... απλέτον, μετά χαράς και εξή- 
ρομεν το σπουδαιότατον αυτό γεγονός ως βήμα προό
δου της πόλεως διότι ουδέποτε εφανταζόμεθα ότι θα 
ευρίσκοντο και φωτοσβέσται, μάλιστα από τους κυρί
ους εκείνους, οίτινες διαχειρίζονται το σημαντικόν 
χρήμα.
Α λλά  δυστυχώς καταδικασθέντος από τινων ημερών 
εις το σκότος, επανήλθομεν εις την παλαιόν μας δό
ξαν, όπου την νύχτα τα χαντάκια αδελφικώτατα μας

ΙΟΥΛΙΟΣ 1908 ΑΠΟ ΤΑΣ ΘΗΒΑΣ

( Ι δ ια ιτ .  τ η λ ε γ ρ .  « Α κ ρ ο π ό λ ε ω ς » )
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υποδέχοντο εις τας αγκόλας των προς δόξαν και τιμήν 
των αρμοδίων μας.
Ευτυχώς όμως εδανείσθη ο δήμος δια του κ. ΙΊετούση 
χρήματα διά την αγοράν του αναγκαιούντος οινοπνεύ
ματος και ούτως είδομεν φως, όπως περιμένομεν να 
ίδωμεν φως και δια την άρνησιν ους την του φωτοσβέ
στου εισπράκτορος, τώρα με την άφιξιν εξ Αθηνών του 
δημάρχου μας κ. Ζεγγίνη.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1907

ΘΗΒΑΙ, 10 Φεβρουάριου. Δεν γνωρίζω εάν η αποστο
λή του τόπου περιορίζεται εις σενεντεύξεις αφωρώσας 
πράξεις μήπως συντελεσθείσας (αν μετά  τοσούτον) 
θάρρους επελείφθη φίλος συνάδελφος μόλις διελθών 
εντεύθεν το βέβαιον είναι ότι όταν η ασφάλεια μιας  
πόλεως ευρίσκεται εν το σημείον ή των Θηβών και 
όταν η ληστεία εγείρη την κεφαλήν απειλούσα την πό
λην των Θηβαίων η αποστολή δημοσιογράφων οσωδή- 
ποτε αποβλεπούντος δεν πρέπει να περιορίζεται εις την 
ξηρόν δημοσίευσιν της γνώμης του Α και Β πολίτου 
επί υποθέσεως η οποία ούτε κρύο ούτε ζέστη θα έκανε 
εις τον πανταχόθεν από αργόμισθους εξαντλούμενον 
προϋπολογισμόν αλλά δέον ν’ αποβλέπη την εξνπηρέ- 
τησιν των αμεσοτάτων εκείνων συμφερόντων, άτινα 
ετάχθη εν τη υψηλοτάτη τούτον αποστολή να εξνπηρε- 
τήση ο τύπος.
Και να μην μακρηγορώ, πληροφορώ υμάς μετά φρί
κης ότι τρεις λυμαίνονται τα πέριξ ενασπείρωση τον
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Προάστειον Πνρί. Αμαξιτή οδός εις Λεβάδειαν.
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τρόμον και τον πανικόν εις τοιούτον βαθμόν άστε να δια
κόπτεται ιι κίνησις της πόλεως και να κλείνονται τα κατα
στήματα από της 8μμ ενώ αν κανείς ξεχασμένος διαβάτης 
έμεινε έξω κατά την ώραν αυτήν να σπεύση εκ φόβου μη  
συλληφθή από τους σνμμορίτας του Σαντά, του Κόλια η 
του ΙΙαπαγεω ργίου, ένεκα τούτου δε ο αμεταπόνητος 
όσον και δραστήριος αστυνόμος κ. Σ. Καράμπελας, ανθυ
πομοίραρχος ευρέθη εις την ανάγκην να εκδώσει διατα
γήν δυνάμει της οποίας οιοσδηποτε πολίτης διερχόμενος 
πέραν της 8ης μμ  άνευ φαναριού τας οδούς της πόλεως 
συλλαμβάνεται και οδηγείται εις την αστυνομίαν όπου 
και διανυκτερεύει.

Επειδή όμως και η ανωτέρω λεπτομέρεια δυνατόν να 
εκληφθή ως το άκρον άοτον της υπερβολής πληροφορώ 
υμάς ότι η διαταγή αύτη εδημοσιεύθη συνεπεία παντε
λούς σχεδόν ελλέιψεως φωτισμού της πόλεως εκ της 
ανεπάρκειας των προσόδων του δήμου προελθούσης εκ 
της κατασχέσεως του ταμίου Θηβών επ ί του φόρου 
ωνίαν και εμπορευμάτων ανερχόμενον εις δραχμάς 
27.500 του κυριωτέρου δηλονότι εισοδήματος του δή
μου, εφ ’ ου βασίζεται η καθαριότης, ο φωτισμός και η 
εν γένει ευπρόσωπος παράστασις της πόλεως και του 
δήμου ολοκλιψου.
Και η πολιτεία τυφλώττουσα προ της εκρύθμου αυτής 
καταστάσεως προβαίνει εις κατασχέσεις προσόδων ουχί 
βεβαίως δια να υποστήριξή την κινδυνεύουσαν τιμήν, 
ζωήν και περιουσίαν των πολιτών αλλά δια να επαρκή 
εις τον φωμισμόν των πολυωνύμων χασομέρηδων, οίτι-
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νες παράσιτοι αφαιρούν και την τελευταίαν ικμάδα 
του ραγιά λαού.
Ιδού πως ο κ. Αθ. Ζεγκίνης δήμαρχος Θΐ]βαίων εκθέ
τει τα πράγματα εν συνεντεύξει ην έσχον μ ετ’ αυτού. 
Ηναγκάσθην κατόπιν εκθέσεώς μου προς τον Νομάρ
χην και το υπυργείον να περικόφω την δαπάνην φωτι
σμού και καθαριότητος της πόλεως και την εν γένι 
υπηρεσίαν της δημαρχίας λόγω κατασχέσεως εκ μ έ 
ρους του ταμίου Θηβών επί του φόρου εμπορευμάτου, 
επιβληθείσης παρανόμως ως εκ των ενεργειών της 
ισχύουσας πολιτικής καθ’ όσον τυγχάνει γνωστόν ότι 
κατά τας διατάξεις του Νόμου του 1852 απαγορεύε
ται πάσα συντιψητική κατάσχεσις επί των ετησίων δη
μοτικών προσόδων. Ως προς την δημοτικήν  
εκπαίδευσιν όμως δι ην υποχρεούται ο δήμος να κατα- 
βάλη τα από του δημοσίου προκαταβαλλόμενα έξοδα 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ο Νόμος κανονίζει τον τρό
πον της αποδόσεως τούτων προς το δημόσιον κατ’ άλ
λον τρόπον ουδέποτε δε δια κατασχέσεως ή άλλων 
καταναγκαστικών έργων.

Ο φωτισμός των Θηβών δ ι ’ ασετυλίνης - Απο
στολή επιτροπής ε ις Αθήνας 

Θ Η Β Α Ι 19 Νοεμβρίου. Ο ελεεινός της πόλεως δια 
πετρελαίου φωτισμός, υπάρχει επ ί τέλους ελπίς ν ’ 
αντικατασταθή δια παλητέρου. Δύο καλοί εργολάβοι 
έχουν υποβάλη εις το δημοτικόν συμβούλιον προτάσεις 
φωτισμού δ ι’ ασετυλίνης αξίας πόσης προσοχής και
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μελέτης. Το συμβούλων κατά την τελείη αίαν αυτού 
σννεδρίασιν ετιεσκέψθη επί των προτέρων τούτων, αλ
λά πριν λάβη οριστικήν απόφασιν έκριναν, ότι ώφειλε 
να θέση τούτας ατιό την κρίσιν και τον έλεγχον ειδικού 
μηχανικού. Εξέλεξε δε η επιτροπή εκ των κ. Ζεγγίνη 
δημάρχου, Ν. Αναστασίου προεδρεύοντος του δημοτι
κού συμβουλίου και Α γ. Στάμου και Δημοσθένους 
Βουρδουμπά συμβούλων, όπως μεταβη εις Αθήνας 
και υποβάλη τας γενομένας προτάσεις υπό μελέτην ει
δικού ίνα επί τη βάσει των πορισμάτων αυτού κριθωσιν 
αύται.
Η  επιτροπή ανεχωρησε προς τούτο εις Αθήνας προτί- 
θεται δε πρωτείστως ν ’ απευθυνθή προς τον παρά τη 
ηλεκτρολογική Εταιρεία Θόμφων Χούστων έγκριτος 
εκ Θτ/βών μηχανικόν κ. Κωνσταντίνου Στάμου, όστις 
μετά της διακρινούσης αυτόν φιλοπατρίας εδηλωσε, 
ότι προσφέρει εις τον δήμον δωρεάν τας γνώσεις του, 
έρχεται δ’ εν ανάγκη και εις Θήβας εάν προηγουμένως 
ζητηθή η συναίνεσις της διευθύνσεως της Εταιρείας 
παρά τη οποία εργάζεται.

Διακοπή συγκοινωνίας.

Απερίγραπτα τα χάλια της από του σιδιγροδρομικού 
σταθμού μέχρι της πόλεως οδού. Αι άμαξαι αδυνατού- 
σαι να περάσουν μέσα από τον βόρβορον και τους λάκ
κους της, διέκοφαν το προς τον σταθμόν δρομολόγιόν 
των. Οι δε επιβάται αναγκάζονται να έρχονται εις την 
πόλιν πεζή υποφέροντας τα πάνδεινα.

Κύριε Δήμαρχε κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε ερ
γολάβε που ανέλαβες την κατασκευήν της, δεν είνε κα
τά στάσις αυτή.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

(του ανταποκριτού μας)

ΘΗΒΑΙ, 29 Οκτωβρίου. Μετά το πάθημα του αυτοκι
νήτου περί του οποίου χθές σας ετηλεγράφησε ο πρί- 
γκηψ Ανδρέας κατέλιπεν αυτό εις το προάστειον των 
Θηβών Πυρί. Μετά τούτο επιβάς αμάξης μετά του κ. 
Μ εσσαλά ήλθεν εις το τηλεγραφείον όπου αμέσως 
ετηλεγράφησαν εις τα Ανάκτορα.
Εις το τηλεγραφείον προήλθον ο βουλευτής Θηβών κ. 
Α. Μπέλλος, ο δήμαρχος κ. Ζεγγίνης και ο πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου κ. Ν. Αναστασίου και ετέ- 
θησαν υπό τας διαταγάς του Πρίγκηπος. Ούτος εξέ- 
φρασεν ευχαριστίας και εδήλωσεν ότι δεν ήθελε  
τίποτα.
Το εκ Αθηνών μέχρι Θηβών διάστημα σιήνωσι εις 
τρεις ώρες. «Ήθελα να παραλάβω μεθ’ εαυτού και την 
σύζυγόν μου, είπεν αλλά δεν το έκαμε, διότι το ταξείδι 
είνε πολύ κοπιαστικόν».
Το μεσονύκτιον, ανεχώρησε δΤ εκτάκτου αμαξοστοι
χίαν εις τας Αθήνας.
Το αυτοκίνητον, διορθωθέν υπό του μηχανικού του αυ
τοκινήτου και του κ. Φράμ, εξεκίνησε δΤ Αθήνας.
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Εν τω τηλεγραφεία ο ΤΊρίγκηψ εδείχθη ομιλητικώτα- 
τος, ηρώτησε μάλιστα και τον γραφόντα τας γραμμάς 
ταύτας οις ποιαν εφημερίδα είνε ανταποκριτής. Ότε δε 
ηκουσεν ότι είνε της «Α κροπόλεως», απήντησε «Καλά! 
Ωραία!».

Η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα οι Δήμαρχοι 
όπως λειτουργούσαν ήταν κυρίως φερέφωνα των Βου
λευτών και των οικονομικών παραγόντων της κάθε πό
λης. Από τις α ρχές του 20ου αιώνα είχαν α ρχίσ ει οι 
δημοσιεύσεις όπου καυτηρίαζαν το θεσμό του Δημάρ
χου όπου αυτός λειτουργούσε. Α ντιγράφουμε από το 
ΚΑΔΜΟ ένα σχετικό άρθρο γνωστού δικηγόρου με τίτλο 
οι ΔΗΜΑΡΧΟΙ, το οποίο είναι αρκετά διαφωτιστικό.

01 ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Περιμένω τας κρίσεις των «Θηβων» περί των δημοτι
κών πραγμάτων εν γένει. Δεν μπορώ εν τούτοις να εν
νοήσω τούτο γ ια τ ί τάχα πρέπει να στρέφωμεν την 
ψυχήν μας προς τους γιατρούς και δικηγόρους, ενώ 
και ούτοι είναι απλούστατα επαγγελματίαι όπως κάθε 
άλλος πολίτης.
Δικηγόρος είμαι και εγώ αλλά δεν μπορώ παρά να 
ομολογήσω ότι οι δικηγόροι ιδίως πάντοτε κακού εγέ- 
νοντο πρόξενοι στην ανθρωπότητα.
Νομίζω ακόμη ότι κάθε πολίτη, είναι τότε μόνον κα
τάλληλος, για κάθε αξίωμα, όταν έχη τον κοινόν νούν, 
αγαθήν την θέλησιν και προ πάντων, όταν είναι υλι-
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κώς ανεξάρτητος διότι δεν μπορεί κανείς να αφηση τη 
δονλιά τον και το σπίτι του να περνά και αυτός να 
φροντίζη για τα κοινά συμφέροντα. Δεν γίνεται άλλως 
και συνεπώς ο φτωχός δεν μπορεί ποτέ να είναι εις το 
ύφος τον αξιώματος.
Δεν λέγω βέβαια ότι μόνος ο πλούτος αρκεί αλλά θέλω 
να πω, ότι ο πάσχων οικονομικώς και εργαζόμενος διη- 
ναιώς για το ψωμί σου δεν έχει καιρόν ούτε κέφι για 
να φροντίζη περί των κοινών συμφερόντων.
Καθώς δε γνωρίζετε κάθε αξίωμα είναι και ένα βάρος. 
Ο βουλευτής δε και ο Δήμαρχος εργάζονται για  τα 
συμφέροντα όλων μας. Είναι σαν να λέμε το ίδιο να 
πη κανείς εις άλλον «κάνε μου τη χάρι εκεί που ψωνί
ζεις για το σπητι σου να λάβης το βάρος το βάρος να 
ψωνίζης και για το δικό μου» αυτός ο άλλος θα απα- 
ντηοη φυσικά «ξεφότονέ μου χριαστιανέ μου», για να 
δεχθη δε θα πη ότι η θα πληρωθη για τον κόπο του η 
θα λάβη από τα ψώνια.
Έπειτα θα πούμε και του στραβού το δίκηο στην κοι
νωνία που ζούμε σήμερα, αν δεν έχης παράδες δεν σε 
χαιρετάνε κάν και έτσι το κλέπτειν κατηντησε μόδα 
και ανάγκη.
Και από αυτήν την ανάγκη και την κατάστασιν λέει ο 
λαός, ο Δήμαρχος δεν μας έκανε και τίποτε μόνον 
κλέβει, λοιπόν αλλαγή, αλλά συγχρόνως ο Δήμαρχος 
κάνει έργα αλλά ξέρεις γιατί; για να κλέβη!! πάρτονε 
λοιπόν αυτό το λαό στο γάμο σου να σου πη και του 
χρόνου.
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II  Κρήνη της Δίρκης (παραπόρτι) φωτογραφία 1894.
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Ανάγκη λοιπόν ο Δήμαρχος να είναι υποληψεως και 
θελησεως πολίτης, οικονομικές ανεξάρτητος και να 
πληρόνεται τουλάχιστον με πεντακόσιαις δραχμές μη
νιαίας; αλλιώτικα θα πεινά θα κλέβη από τα ψώνια. 
Παραπονούμεθα συγχρόνως: ότι οι ιατροί και δικηγό
ροι δεν αποφασίζουν να αναμειχθούν στα δημοτικά· 
εγώ νομίζω ότι παρά θέλουν μάλιστα την δόξαν και 
του Δημάρχου Παρακαμτυλίων, ουδείς εμίσησεν, αλ
λά για να γίνουν, θα τραβήξουν το διάολό τους και θα 
δαπανήσουν χιλιάδες δηλ. θα αγοράσουν το αξίωμα 
και επειδή το αγόρασαν... θα κλέβουν από τα ψώνια. 
Κάποιος μάλιστα εκλογεύς μιας νήσου έλεγε. Ο Δή
μαρχος μας πληρώνει για να τον ψηφίσουμε, έπειτα 
αυτός τρώει τον προϋπολογισμό και έτσι ερχόμαστε 
ίσια, ίσια, και πολύ σωστά έλεγε.
Τώρα ημείς οι πολίταιΐ! αντί να παραπονούμεθα κατά 
των εκάστοτε Δημάρχων θα κάναμι καλλέσιτε να συμ- 
βαζωμεν μόνοι μες του; Α και Β και αγωνιζόμενοι, όχι 
δια χρήμα να εκλέξωμεν τον ένα ή τον άλλον είναι 
τούτου απλούδστερον και ευγενέστερον; αλλά προς 
τούτο πρέπει να έχομεν, την όρεξιν και δεν την έχομεν 
την δύναμιν, μας λείπει, το δικαίωμα!!! μας το αφήρε- 
σεν, ήτοι έπρεπε να είμεθα πολίται ελεύθεροι και δυ-
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στυχώς είμεθα δούλοι και οι δούλοι κάνουν, ότι τους 
διατάσσουν τα αφεντικά.
Αφεντικά είναι οι βουλευταί μετά τας εκλογάς, αυτών 
και τούτοι αλλά και μετά τας εκλογάς, είναι πάλιν 
δούλοι του λαού, όλοι πάλιν είναι δούλοι των Κυβερ
νήσεων αι οποίοαι πάλιν είναι δουλικά του λαού και 
των βουλευτών και εννοείται ευκόλως ότι μέσα σαυτη 
τη δουλοπρεπη κατάστασι επνίγη κάθε ευγενούς φιλο
δοξίας αίσθημα και πάει λέγοντας και βλέπομεν ότι τα 
αποτελέσματα.
Συνεπώς φέρτε μας τα ίδια νυν και αεί.

ΦΩΣ

Η ανάλυψη της πρω θυπουργίας από  τον Ελευθέ
ριο Βενιζέλο και οι εκσυγχρονιστικές και αναμορφω 
τικ ές  αλλαγές που σ η μ ειώ θη κ α ν  την π ερ ίο δ ό  του, 
άλλαξαν ριζικά τον παλαιό αυτό θεσμό ο οποίος ήταν 
αναχρονιστικός και κάθε χωριό είχε τον πρόεδρό του 
και το κοινοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Θηβαίων καταργήθηκε και στην θέση του 
λειτούργησαν τρεις κοινότητες των Θηβών, του Πυρί- 
ου και των Αγίων Θεοδώρων.

Ο πληθυσμός του δήμου Θ ηβα ίω ν στο π έρα σ μ α  
των χρόνων εξελίχθηκε ως εξής:
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1848 4414
1849 4383
1850 4300
1851 4221
1852 4187
1853 4350
1854 4367
1855 4432
1856 4534
1861 5014
1870 5273
1879 6023
1889 5879
1896 6586
1907 7138

Στην πόλη των Θηβών τις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αιώνα υπήρχαν και λειτουργούσαν οι πα ρ α κ ά 
τω σύλλογοι.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΣΦΕ) 

έτος ίδρυσεως 1875.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» έτος ιδρύσεω ς 1876. 
«ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ» έτος ιδρύσ εω ς

1884.
Εταιρεία  εν Θ ήβαις «Ο ΥΜΕΝΑΙΟΣ» έτος ιδρύσεως

1885.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο «ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ» έτος ιδρύσεως 1877. 
ΓΙΑΜΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ έτος ιδρύσεως 1876.

Π αρουσ ιάζουμ ε ορ ισμ ένα  κείμενα  και έγγραφ α  
Θ ηβαϊκώ ν συλλόγων του 19ου αιώ να για  να έχουμε 
μια άμεση εικόνα των δραστηριοτήτω ν και της π ρ ο 
σφοράς των συλλόγων στην τοπική κοινωνία.

«Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ»

Εις τοιαύτας περιστάσεις το γένος όπως και πριν ούτως 
και σήμερον στρέφεται προς την εκκλησίαν του γένους, 
ητις πάντοτε εφάνη πρώτη και κατά την ανάριαν και κατά 
τας θυσίας. Ιδίως αι Μοναί του έθνους έλαβον την πρωτο
βουλίαν, διότι επί της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου 
υφώθη το λάβαρον της Εθνικής Παλιγγενεσίας κατά το 
1821. Όπως λοιπόν, τότε, ούτω και σήμερον έχομεν την 
πεποίθησιν, ότι αι Μοναί της επαρχίας μας θα φανώσι 
πρόθυμοι προς ευόδωσιν του εθνικού σκοπού και την λα
μπρόν δόξαν του αγίου Σταυρού. Το έθνος, Σεβαστοί γέ
ροντες και πατέρες, έχει ανάγκην του οβολού της χήρας. 
Επί τη προσδοκία δε ταύτη προσφεύγοντες εις την συν
δρομήν μας, παρακαλούμεν άμα τη παραλαβι'ι της πα- 
ρούσης να συγκροτήσητε το Συμβούλιόν σας και προβήτε 
χριοτιανικώς και πατριωτικές εις την επιψήφισιν χρημα
τικού ποσού ουχί απλώς αναλόγου των πόρων σας αλλ ’ 
ανταξίου τον πατριωτισμού και του χριστιανικού καθήκο
ντος σας. Το ψηφισθησόμενον ποσόν, παρακαλείσθε, να 
πέμφητε ταχέως και ασφαλώς προς ημάς εδρεύοντας εις 
το εν Θήβαις Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης, 
όπως διευθύνωμεν εις τον προς ον όρον.
Θήβαι 15 Ιουλίου 1877 Έρρωσθε
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Τα αντεηιστέλλοντα μέλη  
του Συλλόγου «Η Αδελφότης».

Προς Τους Κυρίους Δημάρχους της επαρχίας Θηβιόν. Ο 
Ελληνισμός κινδύνευαν απολέση ανεπιστρεπτεί τ’ απαρά
γραπτα δικαιωματά αυτού, τας ελπίδας του και τους πό
θους του, ένεκα ταν συμβαινόνταν εν τη Ανατολή, 
συνεκίνησε και την ελευθέραν Ελλάδα, ητις προετοιμάζε
ται προς διεκδικητήν ταν δικαιαμάταν τον γένους. Ως εκ 
τούτον εσχημάιισε κυβέρνησιν εξ όλων των επίσημων αν- 
δρών της Ελλάδος και Σύλλογοι συνεστηθησαν προς προ- 
παρασκευην των εθνικών δυνάμεων. Ο δε Σύλλογος «Η 
Αδελφότης» σκοπόν έχουσα την πραγματοποίησιν των εθνι
κών πόθων ωνόμασεν ημάς αντεπεστέλλοντα μέλη αυτού. 
Ως μέλη λοιπόν τον Συλλόγου αποτεινόμεθα προς τους 
δήμους της επαρχίας Θ?]βων έχοντες την πεποίθησιν ότι 
ούτοι θέλουσι μιμηθη κατά τον πατριωτισμόν και τας θυ
σίας όλου τον βασιλείου πτωχούς δήμους, οίτινες προσέ- 
φεραν ήδη, δια την τιμήν τον Έθνους και την απε- 
λενθέρωσιν των δεινοπαθούντων δούλων αδελφών μας δέ
κα, είκοσι και τριάκοντα χιλιάδας δραχμών.
Αι περιστάσεις είναι σπουδαίοι, οι δε δύγμοι της επαρχίας 
πρέπει να μη φανώσι κατώτεροι των δημογερόντων, του 
1821, αίτινες μόναι διετήρησαν πόλεμον επτά ετών δια 
την απελενθέρωσιν του Έθνους.
Όπως οι πατέρες μας τότε, ούτω και ημείς σήμερον πρέ
πει να δείξωμεν τον πατριωτισμόν εκείνων δεικνυόμενοι 
άξιοι απόγονοί των.
Σας παρακαλούμεν, επομένως, κύριε Δήμαρχε, όπως συ-
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γκαλέσητε το δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου σας και 
προτείνψε ας αυτό να ψηψίση χρηματικόν ποσόν ανάλο- 
γον προς τας περιστάσεις και αντάξιον προς τους σκοπούς 
του Έθνους.
Το δε ψηφισθέν ποσόν, παρακαλείσθε να πέμψητε ταχέ
ως και ασφαλώς προς ημάς εδρεύοντας εις το εν Θήβαις 
Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης, όπως διευθύνω- 
μεν αυτό ας τον προς όν όρον.

Εν Θήβαις 15 Ιουλίου 1877  
Τα αντεηιστέλλοντα μέλη του Συλλόγου «Η Αδελφότης»

Στην οκταμελή επιτροπή του συλλόγου «Η Αδελφό
της» είχαν εκλεγεί οι εξής:

Αναγνώστης Δημητρίου 
Λουκάς Κατσίνας 
Παντελής Οικονόμου 
Διομήδης Διαμαντής 
Γεώργιος Πετοΰσης 
Σταύρος Αλεξανδρίδης 
Λουκάς Φ αρμακόπουλος 
Αθανάσιος Βυρίνης 
Λάμπρος Δούρος

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ

Υπέρ του Ταμείου της Αδελφότητας συνεισήνεγκον εκ της 
Επαρχίας μας από της 14 Ιουλίου και εφεξής μέχρι της 8 
Οκτωβρίου εν έτους και κατέβαλαν ας το ενταύθα υποκα- 
τάστιρμα της εθνικής Τραπέζης κατά τον υπό της επιτροπής
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δοθέντα ημίν κατάλογον, μόνοι οι εξής Κύριοι. Αδελφοί 
Πετούση ψράγ. 200. Αδελφοί Διαμάντι φραγ. 200. Πα- 
ναγής Οικονόμου φραγ. 100. Σταύρος Αλεξανδρίδης 
φραγ. 100. Αθανάσιος Βυρίνης φραγ. 50. Ευθύμιος A . 
Γκορίτσας φραγ. 25. Κωνσταντίνος Φασουλότιουλος φραγ. 
100. Πέτρος Ζέρβας φραγ. 150. Γεράσιμος Καϊμάκης 
μοναχός φραγ. 25. Επαμεινώνδας Κορομάντζος φραγ. 25. 
Κώτσος Τζιμόπουλος φραγ. 3. Λουκάς Θωμά φραγ. 10. 
Δ ημ ήιρ. Φαρμακόπουλος φραγ. 25. Νικόλαος Ταμβίσκος 
φραγ. 25. Νικόλαος Αθ. Νίκα ή Χασιωτάκης φραγ. 15. 
Γεώργ. Ευαγγέλου φραγ. 25. Νάκος Αναστασίου φραγ. 
20. Σταμέλος Παπαβασιλείον φραγ. 25. Αναστάσιος Λ. 
Χατζής φραγ. 50, Νικόλαος Δ. Ελαφρός φραγ. 10. Movif 
Σαγγιατά φραγ. 100. Αγαθάγγελος Σιαμπάνης ηγούμενος 
φραγ. 25. Γεβριήλ Κορότης μοναχός φραγ. 25. Μονή 
Ταξιαρχών δια του Επάρχου φραγ. 17. Αναγνώστης Δη- 
μητρίου φραγ. 200. Λεωνίδας Ζαχαρίου φραγ. 20. Μ  ια
τρός Μπότης φραγ. 9. Σωτήρχος Μπέλλου φραγ. 25. 
Διμιήτριος Λιανός φραγ. 10. Λουκάς Μ. Μελέτου φραγ. 
5. Δημήτριος ΓΙαναγιωτίδης φραγ. 10. Επαμεινώνδας A . 
Δημητρίου φραγ. 100. Σωτήριος Λιόκης φραγ. 15. ή εν 
λόγω δραχ. 2,094 και 15, αίτινες απεστάλησαν εις τον 
Πρόεδρον της Αδελφότητος.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Θ Η ΒΑΙ 30 Μαρτίου - Δαφνοστεφή Έλληνα νικητήν 
Μαραθωνίου δρόμου Λούην εν Αθήνας
Ο πεζοπορικός σύλλογος Θηβών διερμηνεύων και τον

κατέχοντα τους κατοίκους της πατρίδας τον Πινδάρου 
απερίγραπτον ενθουσιασμόν επ ί τη περιφανεί νίκη 
Μαραθωνίου δρόμου συνελθών εκτάκτως σήμερον 
ανεκήρυξεν υμάς επίτιμον μέλος τον Συλλόγου.
Πόλις δε δΤ ημών απευθύνει θερμότατα συγχαρητή
ρια εις υμάς και τους γονείς σας.
Ψήφισμα μετά στεφάνου δάφνης αποστελήσεται εξ 
απογώνων υμνωδού των Ολυμπιακών αγώνων. Διοικη
τικόν Συμβούλιον

Ο ΥΜΕΝΑΙΟΣ

Εταιρία εν Θιψαις « Ο  Υ Μ Ε Ν Α Ι Ο Σ »  Καλούνται τα μέλη  
της ενταύθα εταιρίας ο Υμέναιος εις Γενικήν Συνέλευ- 
σιν ενταύθα και εν τω δημοτικώ Σχολείω των αρμένων 
τη μεθεπομένη Κυριακή (4 Δεκεμβρίου) ώραν 3ην μ.μ. 
ίνα εκλέξωσι το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον και την 
ελεγκτικήν Επιτροπήν. Το παρόν δημοσιευθήτω και 
δια της εφημερίδας η «Παλιγγενεσία».

Θι'ιβαι τη 22 Νοεμβρίου 1888.
Ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου 

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  Σ Ε Ρ Β Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Τα μέλη Ν. Αθανασίου, Σ. Αιώκης, Π. Α. Παπαχα- 
τζής, Στυλιανός Δ. Γκαβέα.

Μ ια περ ιγρα φ ή  του Π αντεχνικού Συνδέσμου μας 
δίνει με πολύ εμπεριστατομένο λόγο ο Θ ηβαίος δημο
σιογράφος Α. Ζερβόπουλος

Ο ΠΑΝΤΕΧΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Είναι ο «παπούς» των συλλόγων της πόλεώς μας. Ιδρύ-
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θη την Ιην Ιούλιον 1898 την εποχήν καθ’ ην δεν είχεν 
αποκρυσταλλωθεί εις τον τόπον ακόμη ο συνασπισμός 
και η συσσωμάτωσις των πολλών εις κοινωνικός ομάδας 
δια να επιτύχωσι ταχύτερον και ασφαλέστερον εκείνο το 
οποίον δια τον ένα ήτο εντελώς αδύνατον και ακατόρθω- 
τον. Εγεννήθη λοιπόν προ δέκα εξ ολόκληρων ενιαυ- 
τιών, εις εποχήν καθ’ ην η τοκογλυφία ενρίσκετο εις την 
ακμήν της αποπνίγουσα ως πολύπονς κάθε τάσινπρό 
πρόοδον, και αποξηρένουσα κάθε ικμάδα ζωής. Οι τε
λευταίοι κοινωνιστικοί νόμοι, οι θέτοντες χαλινόν εις το 
κεφάλαιον, όταν τούτο απομυζά τας παραγωγικός τά
ξεις δια της μεθόδου τον βαρέως τόκου δεν υπήρχον. 
Και όπως εις τας παλαιότερας εποχάς, εις την πρώτην 
περίοδον της ανθρώπινης ηλικίας, κατενοήθη αφ’ εαυ- 
τής η ανάγκη της συγκεντρώσεως των πολλών δια την 
επιτυχίαν ενός σκοπού, ή την απόκρουσιν ενός κινδύνου, 
έτσι οι πρώτοι ιδρυταί του «Κάδμον» εσκέφθησαν πρω- 
τίστως πως να χειραφετηθούν από την τοκογλυφίαν που 
εμάστιζε τον τόπον. Και δια τούτο ως μόνον σκοπόν του 
Συλλόγου των καθώρισαν τότε την αλληλοβοήθειαν των 
μελών, γινομένην πολυειδώς, δια παροχής ιατρικής συν
δρομής, νοσηλείας, μέσων εκπαιδεύσεως εις τους από
ρους, και προ παντός δια δανείων με ελαγρότατον τόκον 
επί τη βάσει τριτεγγυητών. Κατ’ αυτόν τον τρόπον εδόθη 
το πρώτον κτύπημα εις την τοκογλυφίαν. Μικρόν και 
ασήμαντον κατ’ αρχάς- μόλις 500 δρ. ήτο το κεφάλαι- 
ον του Συλλόγου εις το πρώτον έτος- μεγαλύτερον και
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σοβαρώτερον αργότερον, όσον ο Σύλλογος ηύξανε τα 
μέλη του.
Μ ετά μίαν δεκαετίαν το κεφάλαιον του Συνδέσμου 
ανήλθεν εις 5.805.65
διανεμημένον εις δάνεια προς τα μέλη  μ ε  τόκον 8%  
ετησίως. Υπολογιζομένου δε κατά μέσον όρον του συνή
θους τόκου τότε 15% οι πλείστοι εδανείζοντο με 18%  
και 20% και 24%, αναλόγως της ανάγκης που είχον οι 
οφείλεται βλέπομεν μίαν διαφοράν 350 δραχμών ετη
σίως εις τόκους, τους οποίους ωφελούντο τα μέλη του 
συνδέσμου. Εφέτος το κεφάλαιον του συνδέσμου -  έχο- 
μεν υπ όψει τον τελευταίον απολογισμόν του -  ανήλθεν 
εις 15,949.30, εκ των οποίων αι 12,000 ευρίσκονται 
εις το εμπόριον του τόπου εις τας χείρας των δανεισθέ- 
ντων μελών.
Το κεφάλαιον αυτό θα ήτο τουλάχιστον κατά 10 χιλ. 
δρ. υπέρτερον εφέτος, αν υπό του συνδέσμου δεν εχαρί- 
ζοντο οι τόκοι και αι μηνιαίαι συνδρομαί εις τα επίστρα- 
τα μέλη του, και η έκπτωσις αύτη συνέτεινεν εις την 
υποβίβασιν του συλλογικού κεφαλαίου. Ο υπολογισμός 
της διαφοράς των τόκων την οποίαν εκέρδισαν τα μέλη  
τού συνδέσμου τα μη καταφυγόντα εις την τοκογλυφι- 
κήν απόχην είναι δια την τελευταίαν εξαετίαν πέντε 
χιλ. δραχμαί. Αι οποίαι μη περιελθούσαι εις τον όγκον 
των κεφαλαίων, κυκλοφορούσιν τις οίδε εις ποιας εμπο
ρικός επιχειρήσεις και άλλας επαγγελματικός εργα
σίας, εκ των οποίων συντηρούνται τόσοι τεχνίται.
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Η  πρόοδος όμως επ ήλθε παντού ριζική. Ο ένας σύλλο
γος, εγένετο τρεις. Η  κοινωνία δεν εθεώρησεν ότι έπρε
πε μόνον να προστατευθεί από την τοκογλυφίαν. 
Ηθέλησε θεάματα. Επεζήτητσε ναόν της ισχύος και της 
ρώμης. Και έτσι εδημιούργηθησαν οι δύο άλλοι σύλλο
γοί μας, ο Γυμναστικός και ο Μουσικός. Το ίδιο νεωτε
ριστικόν πνεύμα, η ίδια σύγχρονος και νωνιστική 
αντίληψις διήλθεν και από τους ιθύνοντας τον σύνδε
σμον των τεχνιτών. Και προ διετίας το καταστατικόν του 
συνδέσμου μετέβαλεν αυτό δι ελλείψεις -  πολλοί και 
απροεπτον συνεπλιψώθησαν. Το δε σωζόμενον κεφά- 
λαιον από 300 δρ. ευρέθη εις το διπλάσιαν. Ενώ ο τό
κος εμειώθη. Από 8%  εις 6% ετησίως Λαμβάνεται 
πρόνοια πλέον ενεργότερα δια τους απόρους. Ορίζεται

ιατρός και φαρμακοποιός τακτικός του συνδέσμου. Κα
νονίζεται ο τρόπος της διαθέσεως των μετοχών επ’ ωφέ
λειας των μελών. Γίνονται δεκταί και γυναίκες μέλη, 
και έτσι ανοίγεται κάποια θυρίδα για την φεμινιστικήν 
κίνησιν του τόπου. Μεταβάλλεται η συγκρότησις του 
συμβουλίου, αυξάνεται η διάρκεια και δίδεται κάποια 
ελευθερία μεγαλυτέρα εις την οικονομικήν διαχείρισιν 
αυτού.
Τώρα δε ο «Κάδμος» ανθρωθείς πλέον, με περιουσίαν 
σημαντικήν με μέλη εκ των ανθρώπων της αγοράς και 
με νέας αρχάς εισέρχεται εις το 16ο έτος και προβαίνει 
ευοίωνος εις την πλήρωσιν ενός σκοπού, ο οποίος απο- 
δεικνύει το ευγενικόν αίσθημα της φιλαλήθειας και του 
αλτρουϊσμού όπερ επικρατεί μεταξύ των μελών του.
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