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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ή εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο παρουσίασης του τουρκικού 
καί καραμανλίδικου αρχειακού ύλικοϋ πού βρίσκεται κατατεθειμένο στο 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. ’Αποτελεί όμως γενικότερα συνέχεια 
προηγούμενων εργασιών, πού είχαν στόχο τήν καταλογογράφηση του μι
κρασιατικού υλικού πού διασώθηκε καί βρίσκεται σήμερα στήν Ελλάδα1. 
Είναι ή άναλυτική περιγραφή τών περιεχομένων τών τουρκόφωνων καί δί
γλωσσων (ελληνόφωνων καί τουρκόφωνων) κωδίκων τού Κέντρου Μικρασι
ατικών Σπουδών. Μια πρώτη παρουσίαση τών κωδίκων αύτών έγινε από τήν 
Ματούλα Κουρουποΰ τό 1981 με τον τίτλο «Πίνακας II. Καραμανλίδικοι - 
μικτοί κώδικες τού Κ.Μ.Σ.»1 2, σε άρθρο όπου καταλογογραφοΰνται οι ελληνό
φωνοι κώδικες τού Κέντρου.

'Ο κατάλογός μας περιγράφει 22 κώδικες. Στο βιβλίο εισαγωγής τού 
Κ.Μ.Σ. καταγράφονται 29 κώδικες, όσους δημοσιεύει στον κατάλογό της καί 
ή Μ. Κουρουποΰ. ’Από τούς 29 αυτούς κώδικες ό Μάταλα 30 έχει χαθεί3. Οί 
Κίρκ Χαρμάν 44 καί 45 εξαιρούνται, καθώς πρόκειται για δακτυλόγραφα 
τετράδια στα όποια καταγράφεται τό «δημοτολόγιο τού χωριού Κίρκ Χαρ
μάν περιφέρειας Κερασούντας σύμφωνα με τό τουρκικό ληξιαρχικό βιβλίο

1. Σχετικά μέ τήν καταλογογράφηση κοινοτικών κωδίκων βλ. Κ. Ά. Διαμαντή, Τά περιεχό
μενα τών Γενικών ’Αρχείων του Κράτους Α', ’Αθήνα 1972, σσ. 407-474. Κ. Μαμώνη, «Χειρό
γραφοι κώδικες τής βιβλιοθήκης τής “Εστίας” Ν. Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959), 
σσ. 252-253, δπου περιγράφονται τρεις κοινοτικοί κώδικες τοϋ Κασαμπά, καί τής ιδίας, «Τό 
άρχεΐο του Μικρασιατικού Συλλόγου “ΑΝΑΤΟΛΗ”», Μνημοσύνη 7 (1978-1979), σ. 148, όπου 
περιγράφονται κώδικες κοινοτικοί καί μητροπολιτικοί (ΚΣΤ'-ΚΘ'), καί σσ. 148-150, όπου οί 
υπηρεσιακοί κώδικες του συλλόγου «’Ανατολή» (Λ'-ΝΔ'). Μ. Κουρουποΰ, «’Ελληνόφωνοι 
κώδικες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2 
(1981), σσ. 221-241.

2. Μ. Κουρουποΰ, δ.π., σσ. 225-227.
3. Στο ίδιο, σ. 227.
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του ίδιου χωρίου»4. Τέλος εξαιρούνται οί κώδικες Καισάρεια 285 6 7, Προκόπι 
29b καί Νέβσεχιρ 22\ οί όποιοι αποτελούν στην πραγματικότητα χειρόγρα
φα.

Στον τελικό αριθμό των 22 κωδίκων πού περιγράφονται στήν εργασία 
αύτή πρέπει να προστεθεί καί ό κώδικας 2/1 Γκέλβερι, πού εντάσσει ή Μ. 
Κουρουποϋ στούς ελληνόφωνους κώδικες, γιατί πρόκειται για δίγλωσσο 
κώδικα8. Δεκαπέντε από τούς 22 κώδικες είναι τουρκόφωνοι, γραμμένοι μέ 
ελληνικούς χαρακτήρες, έξι δίγλωσσοι καί ένας γραμμένος μέ αραβικούς 
χαρακτήρες.

Στον κατάλογο πού ακολουθεί τό σύντομο αύτό σημείωμά μας οί κώδικες 
παρουσιάζονται άλφαβητικά. Ή χρονολογική κατάταξη δέ διευκολύνει, έφό- 
σον όλοι οί κώδικες είναι τού δεύτερου μισού τού 19ου καί 20οΰ αιώνα μέ 
πολύ μικρές μεταξύ τους χρονολογικές διαφορές9. ’Αντίθετα, θεωρούμε ότι 
μέ τήν αλφαβητική κατάταξη των κωδίκων ό κατάλογος γίνεται εύχρηστος 
καί δίνει μια άμεση εικόνα τού αν καί πόσοι κώδικες υπάρχουν γιά τήν X 
μικρασιατική κοινότητα στό άρχειο τού Κ.Μ.Σ., συμπληρώνοντας αύτήν 
τού καταλόγου Διαμάντη γιά τούς άντίστοιχους των ΓΑΚ10 11, όπου βρίσκεται 
τό κύριο σώμα" των κωδίκων. Γιά κάθε κώδικα, εκτός άπό τόν αΰξοντα 
άριθμό τού καταλόγου μας, δίνουμε καί τόν αριθμό εισαγωγής (ά.ε.) στά 
αρχεία τού Κ.Μ.Σ.

Στήν άνάλυση των περιεχομένων των κωδίκων συμβουλευτήκαμε όσα 
σχετικά σημειώματα υπήρχαν στό Κ.Μ.Σ. άπό τούς παλαιότερους συνεργά
τες του Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη, Χρήστο Τουργούτη, Έμμ. Τσαλίκογλου 
καί Γεώργιο Παντελίδη.

Στό σύντομο αύτό εκδοτικό σημείωμα άπέφυγα νά άναφερθώ στή σημα

4. Στο ίδιο, σσ. 222-223 καί 227 σημ. 4.
5. Στο ίδιο, σ. 226 σημ. 2.
6. Στό ίδιο, σ. 227 σημ. 3.
7. Πρόκειται γιά τετράδιο τοΰ Θ. Άράπογλου, στό όποιο άντιγράφει φιρμάνια, διατάγματα 

του 18ου καί 19ου αιώνα πού άφοροϋν τό Νέβσεχιρ στά τουρκικά, μέ έλληνικούς όμως χαρακτή
ρες. Μετάφραση του τετραδίου αϋτοϋ βρίσκεται κατατεθειμένη στό Κ.Μ.Σ.

8. Μ. Κουρουποϋ, δ.π., σσ. 228-229.
9. 'Ο κώδικας Σκοπή 14 είναι κι αυτός του δεύτερου μισοϋ τοϋ 19ου αιώνα καί αρχών τοϋ 

εικοστού.
10. Κ. Ά. Διαμάντης, δ.π., όπου υπάρχει σύντομη περιγραφή των κωδίκων. Αναλυτικός 

κατάλογος των περιεχομένων τών κωδίκων Καππαδοκίας πού υπάρχουν στά ΓΑΚ έτοιμάζεται 
άπό τις Μ. Κουρουποϋ, Ε. Μπαλτά.

11. Βάσει τοϋ καταλόγου Κ. Άθ. Διαμάντη, δ.π., ό άριθμός τών μικρασιατικών κωδίκων τών 
ΓΑΚ φθάνει τούς 510.
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σία πού έχουν οί κώδικες ώς πηγή για τή μελέτη του μικρασιατικού ελληνι
σμού, ακριβώς γιατί τό σώμα τού Κ.Μ.Σ. αποτελεί ένα μικρό υποσύνολο σέ 
σχέση μέ τον κύριο όγκο πού είναι κατατεθειμένος στα Γενικά ’Αρχεία τού 
Κράτους. ’Εκτενής αναφορά στή θεματολογία των πηγών αύτών θά γίνει 
στον πρόλογο τού καταλόγου πού ετοιμάζεται σέ συνεργασία μέ τήν Ματού- 
λα Κουρουποΰ. Ή έκδοση αύτή θά παρουσιάζει άναλυτικά τά περιεχόμενα 
τών 250 καππαδοκικών κωδίκων τών ΓΑΚ.

ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ.

Α.α/α.ε Προέλευση Χρονολογίες

1/2 "Αι Κωστέν 1853-1924
2/13 ’ A ραβανί 1856-1924
3/17 Βέξε 1859-1920
4/ 18 Βέξε 1909-1924
5/7 Γκέλβερι 1857-1867
6/27 Καισάρεια 1924
7/3 Κερμίρα 1910-1924
8/12 Κωνσταντινούπολη 1853-1867
9/33 Μαλακοπή 1857-1876

10/25 Μπερεκετλί Μαντέν 1917-1920
11/20 Νέβσεχιρ 1924
12/21 Νέβσεχιρ 1924
13/40 Νέβσεχιρ 1924
14/8 Προκόπι 1902-1905
15/10 Σαζάλτζα 1876-1924
16/6 Σαζάλτζα 1881-1921
17/32 Σίλατα 1855-1875
18/41 Σίλατα 1874-1925
19/ 14 Σκοπή 1784-1923
20/ 19 Σκοπή 1897
21/11 Στέφανα 1909-1924
22/42 Ταβλοσούν 1807-1922

Α.ά: Αϋξων άριθμός καταλόγου Α.ε: ’Αριθμός εισαγωγής Κ.Μ.Σ.
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1/2 AT - ΚΩΣΤΕΝ
1853-1924 0,37x0,25 116 σ.

Κατάστιχο κοινότητας με διαθήκες, πωλητήρια, δωρητήρια, πρακτι
κά συνεδριάσεων δημογεροντίας.

Α. Δερματόδετος κώδικας. ’Αρίθμηση μεταγενέστερη, σσ. 1-116. Σελίδες 
λευκές: 51, 62-64, 71-73, 82-84, 86-87, 89-96, 98-101, 103, 105. ’Ανάμεσα στις 
σσ. 98-99 λείπουν αρκετά φύλλα λευκά.

1. σσ. 1-2: Καταχώριση ταμειακών λογαριασμών.
2. σσ. 3-5: ’Εγκύκλιος του πρωτοσύγκελου του 'Αγίου Καισαρείας ’Αθανα

σίου, με τήν όποια συστήνει να καταγράφονται οΐ βαπτίσεις καί οί 
αρραβώνες σέ ειδικό κώδικα, γιά να πάψουν νά συμβαίνουν τα άτοπα 
πού προκαλοϋνται άπό άμέλεια καί άταξία. Καθορίζεται ό τρόπος πού 
θά γίνεται ή καταχώριση τών βαπτίσεων, τών αρραβώνων, τών γάμων 
καί τών θανάτων. ’Επίσης δηλώνεται ότι θά τιμωρηθούν άπό τόν αρχι
ερέα όσοι ιερείς δέν ακολουθήσουν τις συστάσεις. Στή συνέχεια ορί
ζεται τό ποσό πού θά δίνεται στον επίτροπο τής εκκλησίας γιά τις 
βαπτίσεις καί τούς αρραβώνες καί ορίζεται τό τελετουργικό τής παρα
μονής τού γάμου καί τής στέψης.1 Άναφέρεται επίσης ότι οί παπάδες 
θά διαβάζουν κάθε Σάββατο τις «μερίδες» τών κατοίκων καί θά παίρ- 
νου 1 γι’ αυτό, μαζί μέ τό ετήσιο επίδομά τους, 15 γρόσια. ’Ακόμη κι 
εκείνοι πού δέν θέλουν νά διαβάζονται οί μερίδες τους θά δίνουν τό 
χρόνο 12 γρόσια στον παπά.

3. σσ. 6-22: Καταχωρίσεις βαπτίσεων (1853-1901). ’Αναλυτικά κατ’ έτος:
1853:5, 1854:10, 1855:12, 1856:15, 1857:16, 1858:14, 1859:20, 1860:1, 
1864:1, 1865:4, 1866:5, 1868:1, 1869:6, 1870:2, 1872:2, 1873:5, 1875:3, 
1876:3, 1877:3, 1878:6, 1879:12, 1880:3, 1881:2, 1882:2, 1883:1, 1884:1, 
1885:2, 1886:3, 1887:11, 1888:17, 1889:7, 1890:5, 1891:11, 1892:20, 
1893:17, 1894:15, 1895:16, 1896:10, 1897:15, 1898:21, 1899:18, 1900:14, 
1901:12.

4. σ. 23: Καταχώριση διαθήκης.
5. σσ. 24-25: Έλεγχος διαχείρισης τού επιτρόπου Μηνά Κεχαγιά γιά τα έτη

1860-1866.
6. σ. 27: Πρακτικό συνεδρίασης τής δημογεροντίας (1 Μαρτίου 1868). Σ’

αυτό άναφέρεται ότι ή κοινότητα δανείστηκε 20.000 γρόσια άπό ιδιώ
τες γιά νά πληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις προς τό κράτος 
καθώς καί τούς φόρους όσων είχαν ξενιτευτεί στήν Πόλη. Συνολικά τό 
ποσό αύτό έφθανε τά 16.200 γρόσια έτησίως. ’Επειδή όμως οί δανει
στές ζητούν τά χρήματά τους, ή οθωμανική διοίκηση έδωσε τήν άδεια
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στούς δημογέροντες να πουλήσουν τα κτήματα των ξενιτεμένων προ- 
κειμένου νά πληρωθούν τα χρέη τους. Οί δημογέροντες, με τή σειρά 
τους, εξουσιοδοτούν δύο ταμίες για τήν πώληση καί τήν ένοικίαση των 
κτημάτων.

7. σσ. 28-31: Καταγραφή των χρεών των ξενιτεμένων καί τής άξίας των
κτημάτων τους πού πρόκειται νά πουληθούν ή νά νοικιαστούν άπό τήν 
κοινότητα γιά νά εξοφληθούν τά χρέη τους.

8. σ. 32: Πρόσληψη δασκάλου με ετήσιο μισθό 1.700 γρόσια (11 ’Οκτωβρί
ου 1871).

9. σ. 33: Πρακτικό τής 24 Αύγούστου 1869, όπου σημειώνονται σε 8 άρθρα
τά έσοδα τής κοινότητας πού προέρχονται άπό εισφορές των ξενιτεμέ
νων, άπό στεφανώματα, βαπτίσεις, θανάτους, διευθετήσεις διαφορών 
κλπ. Τά ποσά πού είσπράττονται ορίζονται σε κατηγορίες ανάλογα μέ 
τήν οικονομική κατάσταση τών κατοίκων καί διατίθενται γιά τό σχο
λείο. ’Ακόμη δίνεται στο σχολείο ένα μέρος άπό τά χρήματα τού παγ
καριού καί τό προϊόν ενός δίσκου τής εκκλησίας. Ειδικός επίτροπος 
διαχειρίζεται τά εισοδήματα τού σχολείου καί λογοδοτεί στό τέλος 
τής χρονιάς. Τό πρακτικό ύπογράφεται άπό 15 πρόσωπα, ανάμεσα στα 
όποια είναι καί ό ’Αναστάσιος Λεβίδης.

10. σσ. 34-36: Καταχωρίσεις βαπτίσεων (1901-1905). ’Αναλυτικά: 1901:4,
1902:26, 1903:18, 1904:5, 1905:1.

11. σ. 37: Πρόσληψη δασκάλου μέ μισθό 700 γρόσια (11 Μαρτίου 1869).
12. σσ. 38-43: Καταχώριση έσόδων-έξόδων τής κοινότητας (1870-1872).
13. σ. 44: Καταχωρίσεις βαπτίσεων (1903-1905): 1903:5, 1904:10, 1905:5.
14. σ. 47: Πρόσληψη δασκάλου (1873) μέ μισθό 2.000 γρόσια τό χρόνο.
15. σ. 48: ’Εκλογή δεκαμελούς δημογεροντίας (Σύνοδος). Ένα μέλος της

είναι ύπεύθυνο γιά τή λειτουργία τού σχολείου καί τής εκκλησίας. Τό 
πρακτικό επιβεβαιώνει ό Καισαρείας Εύστάθιος (1 ’Ιουνίου 1875).

16. σσ. 49-50: Καταχωρίσεις βαπτίσεων (1910-1924). Κατ’ έτος: 1910:3,
1911:5, 1915:1, 1917:5, 1918:5, 1920:10, 1921:12, 1922:3, 1923:5, 1924:1.

17. σσ. 52-61: Καταχωρίζονται οί κτηματικοί φόροι τού έτους 1290 (1873-
1874).

18. σ. 65: Καταχώριση καθυστερούμενων φόρων τού έτους 1870.
19. σσ. 66-70: Καταχωρίζεται ό στρατιωτικός φόρος τού έτους 1310 (1892-

1893). Οί άρρενες κάτοικοι πού πληρώνουν τό φόρο αύτό είναι 189 καί 
διαιρούνται, βάσει τής οικονομικής τους κατάστασης, σέ 4 κατηγορί
ες. Ή α' πληρώνει 100 γρόσια, ή β' 75, ή γ' 65 καί ή δ' 47. Τό 
συνολικό ποσό τού φόρου φθάνει τά 8.325 γρόσια. Εξαιρούνται 30 
περίπου κάτοικοι άπό τή φορολογία, ώς άποροι.
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20. σσ. 74-85: Καταχώριση πράξεων δωρεάς ή πώλησης κτημάτων.

21. σσ. 102-116: Καταχωρίσεις εσόδων καί εξόδων τής κοινότητας. 
Προέλευση: Δωρεά Σοφίας Τουρκέρογλου.

2/13 ΑΡΑΒΑΝΙ
1856-1924 0,29x0,20 220 σ.

Μητρώο βαπτίσεων.

Α. Κατάστιχο εμπορίου. Σελιδαρίθμηση μεταγενέστερη. Σελίδες λευκές:
116-120. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα: «Άραβάν καργιεσινίν βαπτίς Δε-
φτερίδιρ».
1. σσ. 1-115: Καταχωρίσεις βαπτίσεων άπό 1η ’Ιανουάριου 1856 ως 9 ’Ιουνί

ου 1924. Στις καταχωρίσεις αυτές άναφέρεται ό τόπος προέλευσης, τά 
ονόματα των γονέων καί των αναδοχών, τό όνομα του βαπτισθέντος. 
Στο Άραβανί φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί πληθυσμοί προερχόμε
νοι κυρίως άπό τά χωριά Γούρτονος καί Σαζάλτζα. Λιγότεροι είναι 
εκείνοι πού προέρχονται άπό τό Μιστί, Φάρασα, Καγιά πασί, Φερτέκι, 
Νίγδη, ’Ικόνιο, Νέβσεχιρ, Καισάρεια, Κερμέρα, Γκέλβερι, Δελμο- 
σούν. ’Αναλυτικά οί βαπτίσεις πού καταχωρίζονται κατ’ έτος είναι: 
1856:4, 1857:4, 1858:5, 1859:40, I860:-, 1861:2, 1863:1, 1864:2, 1865:1, 
1866:1, 1867:1, 1868:1, 1869:11, 1870:13, 1871:17, 1872:17, 1873:22, 
1874:8, 1875:10, 1876:13, 1877:15, 1878:24, 1879:22, 1880:22, 1881:19, 
1882:12, 1883:13, 1884:19, 1885:22, 1886:14, 1887:19, 1888:20, 1889:19, 
1890:20, 1891:23, 1892:20, 1893:17, 1894:8, 1895:16, 1896:21, 1897:15, 
1898:17, 1899:11, 1900:15, 1901:21, 1902:17, 1903:17, 1904:18, 1905:9, 
1906:4, 1907:28, 1908:12, 1909:19, 1910:20, 1911:13, 1912:19, 1913:6, 
1914:18, 1915:18, 1916:5, 1917:6, 1918:6, 1919:2, 1920:6, 1921:6, 1922:2, 
1923:2, 1924:7.

Προέλευση: Δωρεά ’Αναστασίας Σ. Κάζη (1958).

3/17 ΒΕΞΕ
1859-1920 0,27x0,20 β'+98σ.

Μητρώο βαπτίσεων.

Α. Κατάστιχο εμπορίου. Στάχωση άπό χοντρό ναστόχαρτο. Σελίδες λευ
κές: α', 23-92, 98.
1. σ. β': «Πού τεφτέρ Βέξε καριεσί Γέννησις τής Θεοτόκου κοινοτησινήν
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σιμτιέ καδάρ τεφτερί όλτουγού ταστίκ όλουνούρ. Βέξε 1910 Μαρτίου 
12» (Βεβαιώνεται ότι στο κατάστιχο αυτό καταγράφονται οί βαπτίσεις 
πού τελέστηκαν στήν κοινότητα Γέννηση τής Θεοτόκου του χωριού 
Βέξε). ’Ακολουθούν οί υπογραφές: Νικόλαος Ίωάννου, Ίορδάν Προ
δρόμου, Μ. Ίορδάνου, ’Ιορδάνης Χα'Ήροδρόμου, Παπά ’Ισαάκ ίερεύς 
οικονόμος.

2. σσ. 1-22: Καταχωρίσεις βαπτίσεων' άπό 13 Σεπτεμβρίου 1859 ως 27 Μαΐου
1920. Οί βαπτίσεις πού καταχωρίζονται κατ’ έτος είναι: 1859:3, 1860:4,
1861:1, 1862:2, 1863:1, 1864:3, 1865:-, 1866:1, 1867:2, 1868:4, 1869:1,
1870:4, 1871:3, 1872:4, 1873:5, 1874:2, 1875:-, 1876:3, 1877:5, 1878:5,
1879:3, 1880:3, 1881:5, 1882:3, 1883:3, 1884:3, 1885:6, 1886:3, 1887:5,
1888:4, 1889:2, 1890:5, 1891:1, 1892:4, 1893:2, 1894:5, 1895:2, 1896:3,
1897:3, 1898:1, 1899:-, 1900:1, 1901:1, 1902:2, 1903:5, 1904:4, 1905:1,
1906:5, 1907:2, 1908:1, 1909:3, 1910:4, 1911:1, 1912:4, 1913:4, 1914:2,
1915:7, 1916:2, 1917:2, 1918:5, 1919:2, 1920:1.

3. σσ. 93-94: Καταγραφή 25 αργυρών σκευών τής εκκλησίας (24 Αύγούστου
1893). Καταγραφή 94 χάλκινων σκευών (20 Σεπτεμβρίου 1887).

4. σσ. 95-97: Κανονισμός τής κοινότητας πού συντάχθηκε τήν 1η ’Ιανουάρι
ου 1872. Άποτελεΐται άπό 30 άρθρα πού άφορούν τήν αμοιβή τού ιερέα 
γιά τις διάφορες τελετές καί μυστήρια. Επίσης καταγράφονται έθιμα 
σχετικά μέ τήν προίκα καί τό τελετουργικό τού γάμου.

Προέλευση: Δωρεά ’Αγάπιου Άβραμίδη (1958).

4/18 ΒΕΞΕ
1909-1924 0,28x0,20 70 σ.

Βιβλίο εσόδων καί έξόδων τής εκκλησίας.

Α. Κατάστιχο εμπορίου. ’Αρίθμηση χειρόγραφη άπό 1-68 (verso-recto).
Σελίδες λευκές: 2, 12, 20-42, 56-70.

1. σ. 1: «Σενέ 1909. 9/βρίου 1 ταριχδέν Ίορδάν άγά Καρά Σάβα όγλού 
έπιτροποσλούκ βακτινήν έκκλησίανην ίράτ βέ μεσαριφάτ τεφδερίδιρ. 
t Παπά ’Ισαάκ» (Βιβλίο εσόδων καί έξόδων τής εκκλησίας, όταν ήταν 
επίτροπος ό Ίορδάν αγάς Καρά Σάββα όγλού. 1 Σεπτεμβρίου 1909 
Παπά Ισαάκ). Άπό τήν υπογραφή τού παπά Ισαάκ, ή οποία ύπάρχει 
καί σέ ένα δίφυλλο λυτό χειρόγραφο κατάλογο, όπου καταγράφονται 
τά ονόματα τών χριστιανών κατοίκων τού χωριού Βέξε, ταυτίζεται ό 
κώδικας, διότι πουθενά στις σελίδες του δέν άναφέρεται τό όνομα τού 
χωριού.
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2. σσ. 3-19: Καταχώριση εσόδων άπό 1η Σεπτεμβρίου 1909 ώς 10η Μαΐου
1924. Τά έσοδα αύτά προέρχονται άπό το παγκάρι, άπό εισπράξεις 
διαφόρων τελετών (βαπτίσεις, γάμους, κηδείες, λειτουργίες), άπό άφι- 
ερώματα (είδη υφαντικής πού εκποιούνται άπό τόν επίτροπο, ζώα πού 
εξαγοράζονται άπό τούς άφιερωτές), άπό εισφορές τών κατοίκων του 
χωριού καί τών ξενιτεμένων, άπό δωρεές υπέρ τής εκκλησίας σέ χρήμα 
(άπό τήν οικογένεια τού γαμπρού ή τόν κουμπάρο) ή δωρεές μετά 
θάνατο, άπό εκποίηση παλιών εικόνων, άπό πανηγύρεις, άπό πωλήσεις 
ή ενοικιάσεις στασιδίων στό γυναικωνίτη.

Ή εκκλησία όμως έχει καί άπό άλλες πηγές έσοδα: Καθώς διαθέτει 
ρευστό, δανείζει, καί εισπράττει τόκους. Έχει επίσης βακουφικά σπί
τια, χωράφια, αμπέλια, φούρνο, τά όποια νοικιάζει ή πουλά. Καλλιερ
γεί για δικό της λογαριασμό χωράφια καί πουλά τό προϊόν (τή φυτική 
χρωστική ουσία, ράμνος ή χρωστική). Τέλος πουλά καυσόξυλα, κέ
δρους, ασβέστη καί καρύδια άπό τά βακουφικά της κτήματα.

3. σσ. 43-56: Καταχώριση εξόδων άπό 15 ’Οκτωβρίου 1909 έως 15 ’Οκτω
βρίου 1923. Τά έσοδα πού σημειώνονται είναι: λάδι, κερί, θυμίαμα, 
άλεύρι καί πρόσφορα, μισθός ιερέα καί δασκάλου, επιχορήγηση μη
τροπολίτη, συντήρηση εκκλησίας καί σχολείου, έλεημοσύνες. Στα 
έξοδα καταχωρίζονται οί φόροι πού πρέπει να πληρώνει ή εκκλησία 
στό οθωμανικό κράτος γιά τά βακουφικά της κτήματα, τά ποσά πού 
δίνει στούς καλλιεργητές τών χωραφιών της καθώς καί τά ποσά πού 
δανείζει. ’Επίσης ή έκκλησία πληρώνει τά έξοδα τής μετάβασης τών 
στρατευσίμων στήν Καισάρεια γιά τή στρατολογική τους εξέταση, τά 
έξοδα τού όθωμανοΰ υπαλλήλου πού έρχεται τό 1923 γιά τήν καταγρα
φή τού πληθυσμού, πληρώνει τήν εισφορά ύπέρ τού παπά Έφτίμ1, τό 
δικαίωμα έπί τού οινοπνεύματος κλπ.

B. 1. Δίφυλλο λυτό. «Οί ορθόδοξοι χριστιανοί τού χωρίου Βέξε τής 
επαρχίας Καισαρείας». Πρόκειται γιά αντίγραφο καταλόγου πού συν-

1. Βλ. Έκκλησις προς τόν όρθόδοξονλαόν καί άπολογία Παπά Ευθυμίου, χ.χ., 32 σ. Τόΐδιο 
φυλλάδιο κυκλοφόρησε καί στα καραμανλίδικα: Παπά Εύθύμ έφένδινιν όρθόδοξος έχαλιέμου- 
ραδζαατή βέ πατρικχανελέ καρσή μουδαφααναμέ, χ.χ., 36 σ., καί Α. Άλεξανδρής, «Ή άπόπει- 
ρα δημιουργίας Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας στην Καππαδοκία 1921-1923», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών 4 (1983), σσ. 159-210. ’Επίσης βλ. σχετική άρθρογραφία στις έφημε- 
ρίδες: Βασ. Ήλιάδης, «Παπά Εύθύμ ό Ψευδοπατριάρχης», Ό Ταχυδρόμος ΙΒ ', φ. 600 
(9.10.1965). Sam Cohen, «‘Ο Παπά Εύθύμ, κατευθυνόμενον όργανον τής τουρκικής κυβερνήσε- 
ως», Τό Βήμα (26.10.1965), Γ. Μόδη, «Οί τουρκοορθόδοξοι τού Παπά Εύθύμ», δ.π. (16.11.1965), 
Π. Παλαιολόγος, «Φαιδρά καί θλιβερά», δ.π. (18.7.72), Γ. I. Παντελίδη, «Μερικά πράγματα πού 
άπό Ιδίαν άντίληψιν ξέρω καί όσα άπ’ άλλους έμαθα γιά τόν παπά Εύθύμ», Προσφυγικός 
Κόσμος (15.6, 22.6, 29.6, 6.7, 20.7, 3.8, 10.8, 17.8, 24.8, 31.8, 7.9, 14.9, 21.9, 28.9, 10.10, 12.10, 
19.10, 26.10 καί 23.11.1974).
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τάχθηκε στίς 11 ’Ιουνίου 1924 καί στο όποιο καταχωρίζονται τα 65 
μέλη των 26 χριστιανικών οικογενειών του χωριοϋ. Έγγράφεται ή 
ηλικία τους, τό επάγγελμα, ή πατρίδα ή ό τόπος διαμονής καί τό άν 
έχουν αφήσει περιουσία στο χωριό μετά τήν ’Ανταλλαγή.

2. Γράμμα του Θόδωρου καί τής ’Ελισάβετ Σολομωνίδου προς τόν γαμβρό
τους Παπά ’Ισαάκ (26 Μαρτίου 1925).

3. Τρία φύλλα λευκά με τή φίρμα του φαρμακείου του Θεόδωρου Σολομωνί
δου στήν Πόλη (στά ελληνικά, γαλλικά καί τουρκικά, μέ άραβική 
γραφή).

Προέλευση: Δωρεά ’Αγάπιου Άβρααμίδη (1958).

5/7 ΓΚΕΛΒΕΡΙ
1857-1871 0,32x0,21 110 σ.

Πρακτικά κοινότητας, καταχωρίσεις δωρεών, διαθηκών, πωλητηρί- 
ων.

Α: Κώδικας δερματόδετος. ’Από φύλλο κολλημένο στήν εσωτερική επι
φάνεια τής στάχωσης μαθαίνουμε ότι ό κώδικας είχε 194 σελίδες. Μεταγενέ
στερη αρίθμηση 1-110 σ., διότι φαίνεται ότι άποσπάσθηκαν στό μεταξύ 
φύλλα. Σελίδες λευκές: 1, 13, 17, 19,21, 23, 26, 28, 30, 33, 34, 37,41,43,45, 48, 
50, 51, 53, 58, 59, 67-106 καί 108, 109.

1. σ. 2: Πρακτικό πού ορίζει τήν αμοιβή τού κανδηλανάπτη κατά τις διάφο
ρες ιεροτελεστίες (1865).

2. σ. 3: Πρακτικό πού κανονίζει τά ποσά πού εισπράττει ή κοινότητα άπό
τήν τέλεση διαφόρων μυστηρίων (1η ’Ιανουάριου 1865).

3. σ. 4: Πρακτικό πρόσληψης κανδηλανάπτη (1η Δεκεμβρίου 1866).
4. σ. 5: Διευθέτηση κληρονομικής διαφοράς.
5. σ. 6: Πρόσληψη δασκάλου μέ μισθό 1.100 γρόσια τό χρόνο. Ό μισθός

αύξάνεται κατά 100 γρόσια κάθε χρονιά.
6. σ. 7: Πρακτικό πώλησης όλης τής κινητής περιουσίας τού Προδρόμου

Άτλαμάζογλου Συμεών στήν κοινότητα.
7. σσ. 8-12: Καταχωρίσεις διαθηκών.
8. σσ. 14-18: Διευθετήσεις οικονομικών διαφορών μεταξύ συγγενών.
9. σ. 26: Πρόσληψη δασκάλου μέ μισθό 1.000 γρόσια τό χρόνο (23 ’Απριλί

ου 1860).
10. σ. 28: Πρακτικά πρόσληψης δασκάλων γιά τά έτη 1860 καί 1861.
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11. σ. 31: Δωρητήριο οικοπέδου για την ανέγερση σχολείου.
12. σ. 33: Διευθέτηση κληρονομικών δικαιωμάτων ορφανών.
13. σ. 35: Παράδοση λογαριασμού διαχειριστών σχολικών χρημάτων.
14. σ. 36: Πρακτικό πού ρυθμίζει τά σχετικά με τήν προμήθεια τών άπαιτού-

μενων γιά τή λειτουργία.
15. σ. 39: Καταχώριση πωλητηρίου.
16. σ. 40: Εξοφλητικό χρέους.
17. σ. 43: Καταχώριση διαθήκης.
18. σ. 54: Πρακτικό στο όποιο άναφέρονται τά περιουσιακά στοιχεία τής

εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου στά Κενάταλα. Επικυρώνεται άπό 
τον Μελιτουπόλεως Εύγένιο (18 Νοεμβρίου 1864).

19. σ. 59: Πωλητήριο.
20. σ. 62: Διάλυση άρραβώνος.
21. σ. 107: Δύο σύντομα πρακτικά μέ χρονολογίες 1862 καί 1864. Παραδίδε-

ται το ποσόν τού δίσκου τής εκκλησίας.
22. σ. 110: Πρακτικό επιτροπής πού διόρισε δύο επόπτες ύπεύθυνους γιά τήν

ανέγερση τού σχολείου.
Προέλευση: Δωρεά Μηνά Κάλφογλου (1952).

6/27 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
1924 0,30x0,20 76 σ.

Βιβλίο πρακτικών τής Επιτροπής ’Ανταλλαγής.

Α. Κατάστιχο εμπορίου. Σελίδες λευκές: 1-4, 28-53, 66-76. Σφραγίδες: α) 
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1924». Στο κέντρο: «ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», β) 
«ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙ
ΩΝ». Στο κέντρο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

1. σ. 5: Πρακτικό συνεδρίασης τής 29ης ’Απριλίου 1924. Πρόεδρος τής 
συνεδρίασης ό έπίσκοπος Καισαρείας Γερβάσιος. ’Αντικείμενο τής 
συνεδρίασης ό διορισμός επιτροπής πού:

α) Θά άχρηστεύσει τήν κοινοτική περιουσία πού δεν έχει αξία 
καθώς καί αύτήν πού δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεΐ.

β) Θά καταγράψει καί θά συσκευάσει σέ κάσες τήν κινητή πολύτι
μη κοινοτική περιουσία τών εκκλησιών τού 'Αγίου Νικολάου καί τού 
'Αγίου Βασιλείου, ώστε νά είναι έτοιμη γιά μεταφορά.

γ) Θά συντάξει κατάλογο τών συσκευασμένων άντικειμένων καί θά 
τά καταχωρίσει στο βιβλίο πρακτικών. 'Ο κατάλογος θά παραδοθεΐ
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στή δευτεροβάθμια Επιτροπή για τήν ’Ανταλλαγή καί στον Πρόεδρο 
τής Επιτροπής, πού αντιπροσωπεύει τήν κοινότητα τής Καισαρείας. 
Διορισμός τριμελούς επιτροπής άπό τούς: Θεόδωρο Τουρμούσογλου, 
αντιπρόεδρο (πρόεδρος είναι ό Γερβάσιος), Θωμά Μίλκογλου, ταμία, 
Ήλία Ήλιάδη, γραμματέα. 'Έπονται οί υπογραφές: ’Επίσκοπος Γερ- 
βάσιος, Βασίλης Ίσαακίδης, Θωμάς Μίλκογλου, B. Ν. Τσαβτάρο- 
γλου, Γιαννάκης Κυριακίδης, ’Ιωσήφ Καρακιόγλου, ’Ιωάννης Άβρα- 
μίδης, Ήλ. Ήλιάδης.

2. σ. 6: Πρακτικό δεύτερης συνεδρίασης (30 ’Απριλίου 1924). Ή έπιτροπή
ξεχωρίζει ένα μέρος των πολύτιμων άντικειμένων πού πρόκειται νά 
μεταφερθοΰν.

3. σ. 7: Πρακτικό συνεδρίασης τής 1ης Μαΐου 1924. 'Ολοκληρώνεται ό
κατάλογος των άντικειμένων πού θά μεταφερθοΰν καί γίνεται έλεγχός 
τους με τίς καταχωρίσεις στα παλιά βιβλία τής ’Εκκλησίας. Γιά τον 
έλεγχο αυτό ή ’Επιτροπή συμπληρώνεται καί μέ άλλα μέλη. Διορίζε
ται άλλη έπιτροπή γιά νά προσδιορίσει καί νά τακτοποιήσει τά προς 
μεταφοράν αντικείμενα των μοναστηριών. Στήν έπιτροπή αύτή θά άν- 
τιπροσωπεύονται καί τά χωριά μέ έναν άντιπρόσωπο. Νέα έπιτροπή 
διορίζεται γιά τά έπιπλα καί τά σκεύη πού δέν θά δηλωθούν, ώς δήθεν 
πουλημένα. ’Απολογισμός τού Θ. Τουρμούσογλου γιά τή διαχείριση 
των κοινοτικών κτημάτων. Ό απολογισμός υποβάλλεται στον έπί- 
σκοπο Γερβάσιο. 'Υπογραφές: ’Επίσκοπος Γερβάσιος, πρόεδρος, Θ. 
Τουρμούσογλου, άντιπρόεδρος, Ή. Ήλιάδης, γραμματεύς. Μέλη: Γι- 
αννακός Κυριακίδης, Β. Τσαβτάρογλου, Ί. Άβραμίδης, Β. Φιλιππί
δης, Β. Ίσαακίδης, Θ. Μίλκογλου, Ίωσ. Καρακιόζογλου, Έλέξ. Κοζά- 
νογλου.

4. σσ. 8-13: Λεπτομερής κατάλογος ιερών σκευών, άμφιων καί άλλων αντι
κειμένων τού θησαυροφυλακίου πού προορίζονται γιά μεταφορά.

5 σ 14· Πρακτικό συνεδρίασης τής 13 Μαΐου 1924.
α) Τά κοινοτικά κειμήλια πού παραδίδει ò έπίτροπος Θ. Τουρμού

σογλου —διαδέχτηκε τόν πεθερό του ’Ιωσήφ Μιχαηλίδη— ταυτίζον
ται πλήρως μέ έκεΐνα τής άπογραφής τού 1890. ’Εκφράζονται ή ικανο
ποίηση καί οί εύχαριστίες τής κοινότητας. 'Ο Θ. Τουρμούσογλου 
έξουσιοδοτεΐται νά κρατήσει τά κλειδιά τού θησαυροφυλακίου τής 
κοινότητας μέχρι νά γίνει ή μεταφορά τών κειμηλίων.

β) Ή έκποίηση τής κοινοτικής περιουσίας (χαλιά, κιλίμια τής 
Σχολής κλπ.) πού δέν είναι δυνατόν νά μεταφερθεΐ άνατίθεται στούς Θ. 
Τουρμούσογλου καί Θ. Μίλκογλου. Ό τελευταίος συγκεντρώνει καί 
τά χρήματα.

γ) 'Ο Θ. Τουρμούσογλου πρέπει νά παρουσιάσει τόν ισολογισμό 
τής διαχείρισης τών σχολικών κτημάτων καί μαζί μέ τόν Θ. Μίλκο-
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γλου να συνεχίσουν τή διαχείρισή τους μέχρι τήν ’Ανταλλαγή.
6. σ. 15: Πρακτικό συνεδρίασης τής 24 Μαΐου 1924. Πρόεδρος τής συνεδρί

ασης ό επίσκοπος Γερβάσιος. Άποφασίζεται:
α) Νά σταλούν τα εκκλησιαστικά κειμήλια στή Μερσίνα, στο όνο

μα του Χαράλαμπου Κεδίκογλου, μέ τις υπογραφές των Γερβασίου καί 
Θ. Τουρμούσογλου.

β) Νά εκποιηθούν τα ασημικά για νά εξασφαλιστεί ή μεταφορά των 
άπορων οικογενειών.

γ) Παρουσιάζεται άπό τον Θ. Τουρμούσογλου ό ισολογισμός τής 
διαχείρισης των κοινοτικών καί σχολικών κτημάτων, ό όποιος καί 
έγκρίνεται.

7. σ. 16: Πρακτικό 27ης Μαΐου 1924. 'Ορίζεται τετραμελής επιτροπή πού θά
συντάξει ονομαστικό κατάλογο τών άπορων οικογενειών.

8. σσ. 17-18: Κατάλογος ιερών σκευών τής εκκλησίας του 'Αγίου Βασιλεί
ου. Παραδόθηκαν καί φυλάσσονται σε κάσες στήν εκκλησία τού 'Αγί
ου Νικολάου.

9. σ. 19: Πρακτικό 2ας ’Ιουνίου 1924. Πρόεδρος τής συνεδρίασης ό Γερβά-
σιος. Συμμετέχουν οί εκπρόσωποι τών οργανώσεων κοινωνικής Πρό
νοιας άπό τά διάφορα χωριά. Θέμα: Ή εξασφάλιση τής συντήρησης 
τού μητροπολίτη καί τών επισκόπων. 'Ομόφωνη άπόφαση νά διατε
θούν για τή συντήρησή τους 150 λίρες μηνιαίως: 25 για τά έξοδα τού 
μητροπολίτη, 25 γιά τόν επίσκοπο Μελέτιο καί οί ύπόλοιπες 100 γιά 
τόν επίσκοπο Γερβάσιο. Γίνεται ή κατανομή τού ποσού στις διάφορες 
κοινότητες: Καισάρεια: 2.500 λίρες, Τάλας: 2.500, Ταβλοσούν: 1.500, 
Κερμίρα: 1.500, Ζιντζίντερε: 1.000, Έντουρλούκ: 1.500, Ταρσιάχ: 750, 
Βέξε: 200, Σκοπή: 500, Άγιρνάς: 750, Πουγιάν: 500, Καρατζόρεν: 300, 
Τασλίκ: 500, Ρουμκαβάκ: 500 καί Τσουκούρ: 500. Σύνολο: 15.000 λί
ρες. ’Ακολουθούν 16 υπογραφές τών εκπροσώπων τών κοινοτήτων.

10. σσ. 20-21: Κατάλογος απόρων, πού όμως άκυρώνεται.
11. σ. 23: Πρακτικό 11ης Αύγούστου 1924. Πρόεδρος τής συνεδρίασης ô

Γερβάσιος.
α) Τά πολύτιμα σκεύη τής εκκλησίας τού 'Αγίου Νικολάου παρα- 

δίδονται στή 12η δευτεροβάθμια επιτροπή ’Ανταλλαγής, τής όποιας 
πρόεδρος είναι ό Σιλπέν καί πληρεξούσιος τής Ελλάδας ό Μανδανά- 
κης1.

β) Έμβασμα 2.370 λιρών τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Αδελφότητος 
γιά τούς φτωχούς.

I. Το άρχείο τού Ξεν. Μανδανάκη είναι κατατεθειμένο στο Κ.Μ.Σ.
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γ) Δώρα στον Γερβάσιο γιά το ζήλο πού έπέδειξε στή διαχείριση 
των κοινοτικών υποθέσεων.

12. σσ. 24-27: Κατάλογος 334 άπορων ατόμων στά όποια μοιράστηκαν 2.600
γρόσια.
13. σσ. 54-65: Καταχώριση άριστερά τών εσόδων άπό τήν πώληση τών εκ

κλησιαστικών καί σχολικών επίπλων καί δεξιά τών εξόδων γιά τή 
μεταφορά τής υπόλοιπης περιουσίας (7 Μαΐου - 29 Αύγούστου 1924). 
Σύνολο εσόδων (σ. 64) 307.124 γρόσια. Σύνολο δαπανών 305.797 γρό
σια. Πλεόνασμα 1.327 γρόσια, πού παραδόθηκε στον επίσκοπο Γερβά- 
σιο. Πέντε ομολογίες τών ’Ανατολικών σιδηροδρόμων, τών όποιων 
άναφέρονται οί άριθμοί, παραδόθηκαν γιά λογαριασμό τής κοινότητας 
στον ταμία Θ. Μίλκογλου, ό όποιος, όταν άργότερα, τό 1929, ιδρύθηκε 
τό Ταμείο ’Ανταλλαξίμων, τίς παρέδωσε σ’ αύτό, όπως φαίνεται άπό 
σχετική άπόδειξη παραλαβής του Ταμείου ’Ανταλλαξίμων πού είναι 
καταχωρισμένη στο τέλος τής σ. 65.

Προέλευση: Δωρεά Θωμά Μίλκογλου (1959).

7/3 ΚΕΡΜΙΡΑ
1906-1924 0,39x0,27 134 σ.

Πρακτικά δημογεροντίας πού άφοροΰν τή συντήρηση τών δύο έκ- 
κλησιών καί τών σχολείων τής κοινότητας.

Α: Κατάστιχο εμπορίου πανόδετο. Στή στάχωση ύπάρχει ετικέτα: «Jour
nal», στά παράφυλλα τής στάχωσης τό σήμα κατατεθέν τής κατασκευάστρι- 
ας εταιρείας «Large Manufactory of the Best Registers and Copy Books». 
Έντυπη άρίθμηση 1-134. Σελίδες λευκές: 1, 2, 9, 17, 33, 35, 71, 101, 103, 
111-115, 118. 'Ο κώδικας περιλαμβάνει 90 πρακτικά, τά όποια άριθμήθηκαν 
άπό συνεργάτη τού Κ.Μ.Σ. Πέντε πρακτικά, τά ύπ’ άριθ. 27, 28, 29, 81 καί 86, 
είναι γραμμένα στά ελληνικά. Σφραγίδα: Στρογγυλή, διάμετρος 0,035, «ΔΗ
ΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΚΕΡΜΥΡΑΣ». Στο κέντρο δάφνινο στεφάνι.

1. σ. 3: «Κώδιξ τής Δημογεροντίας Κερμύρας άπό τής 25ης ’Ιανουάριου
1910».

2. σσ. 4-6: Καταγραφή εσόδων τής εκκλησίας 'Αγίων Θεοδώρων.
3. σ. 7: Δύο πρακτικά (τά ύπ’ άριθ. 4 καί 5) σχετικά μέ τήν έκδοση πιστο

ποιητικού γεννήσεως γιά τούς χριστιανούς πού στρατολογοΰνται μετά 
τήν άνακήρυξη τού Συντάγματος. Άποφασίζεται ότι ή έκδοση τών 
πιστοποιητικών αύτών θά βασίζεται στούς κώδικες βαπτίσεων πού 
κρατούν οί ιερείς στις εκκλησίες. Οί τελευταίοι θά εισπράττουν γιά
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τήν έκδοσή τους ένα μετζήτι. Τα πιστοποιητικά αύτά, για να μήν επι
κυρώνονται κάθε φορά άπό το Γραφείο Καισαρείας, θά έκδίδονται στο 
έξης άπό τον παπά Ευγένιο, πού ορίστηκε ύπεύθυνος για τήν έκδοσή 
τους.

4. σ. 8: ’Έσοδα των εκκλησιών 'Αγίων Θεοδώρων καί Παναγίας.
5. σσ. 10-32: ’Ισολογισμοί καί πρακτικά συνεδριάσεων των εκκλησιαστι

κών επιτροπών σχετικά με τή διαχείριση τών εσόδων τής εκκλησίας 
γιά τό χρονικό διάστημα (1906-1911).

6. σ. 34: Πρακτικό (ύπ’ άρ. 23) γιά τή σύμπτυξη δύο σχολών, τής «Ελληνι
κής Σχολής» καί τής «Δημοτικής», σέ μία, τήν «’Αστική». Τό 1915 
στήν Κερμίρα υπήρχε όκτατάξιο Γυμνάσιο, Παρθεναγωγείο καί Νηπι
αγωγείο.

7. σ. 36: Πρακτικό (ύπ’ άρ. 25), στο όποιο καταγράφεται ή απόφαση τής
Δημογεροντίας νά πουλήσει μέρος τής κινητής περιουσίας της καθώς 
καί τά άφιερώματα τών εκκλησιών, γιά τή συντήρηση τών σχολείων. 
Λαμβάνεται αύτή ή απόφαση, διότι τά έσοδα τής κοινότητας έχουν 
λιγοστεύσει, λόγω τής μετανάστευσης (20.11.1911).

8. σσ. 38-39: Πρακτικό (ύπ’ άρ. 27) τής συνέλευσης τής Σχολικής Εφορεί
ας ύπό τήν Προεδρία τού Καισαρείας ’Αμβροσίου (10 Μαρτίου 1913). 
Άποφασίζεται: α) ή 'ίδρυση Νηπιαγωγείου, β) ή 'ίδρυση Παρθεναγω
γείου («έκ τής τοιαύτης ή τοιαύτης άναπτύξεως τών μητέρων έξαρτάται 
καί πηγάζει ή τοιάδε ή τοιάδε τού οίκου καί τής κοινωνίας εύημερία 
καί άνάπτυξις») καί γ) ό περιορισμός τής ’Αστικής Σχολής σέ τέσσε
ρις τάξεις καί ή ίδρυση, πέραν τής ’Αστικής Σχολής, «έμπορογλωσσι- 
κοΰ τμήματος». Τού τελευταίου καθορίζεται ό σκοπός, ή ύλη καί τά 
μαθήματα: θά διδάσκεται ή τουρκική, γαλλική, ελληνική (άρχαία καί 
νέα). Τά βοηθητικά μαθήματα, 'Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική, Μαθη
ματικά καί Λογιστικά, θά διδάσκονται εναλλάξ σέ μία άπό τις τρεις 
αυτές γλώσσες, γιά τήν εκμάθηση «τών τεχνικών όρων έκάστης γλώσ- 
σης». ’Επίσης στό τμήμα αύτό «θεωρείται έπιβάλλουσα» καί ή έκμά- 
θηση τής αγγλικής γλώσσας.

9. σ. 40: ’Αποφάσεις (πρακτικό ύπ’ άρ. 28) τής γενικής συνέλευσης τών
ορθοδόξων κατοίκων τής Κερμίρας, πού έλήφθησαν παρουσία τού μη
τροπολίτη Καισαρείας ’Αμβροσίου, σχετικά μέ τήν εξεύρεση πόρων 
γιά τή λειτουργία καί συντήρηση τών έκκλησιών καί τών σχολείων 
τής κοινότητας.

10. σσ. 41-43: Πρακτικό (ύπ’ άρ. 29) συνέλευσης τής Σχολικής ’Εφορείας 
ύπό τήν προεδρία τού Καισαρείας ’Αμβροσίου (12 ’Ιουνίου 1913). Οί 
σπουδαιότερες άποφάσεις είναι: α) ’Εφαρμογή τού ποινολογίου γιά 
τούς άτίθασους μαθητές, β) ’Απομάκρυνση μή ικανών δασκάλων, γ)
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Πρόσληψη νέων δασκάλων μέ ευρύτερες γνώσεις, πού καλύπτουν πε
ρισσότερες απαιτήσεις των σχολείων, δ) Για τη διδασκαλία τής τουρ
κικής «να προσληφθή άπόφοιτος τουρκικού γυμνασίου (ΐδαδιέ), επει
δή ή διδασκαλία τών τουρκικών επιβάλλεται να είναι τελεία», ε) 
Πρόσληψη ελληνόφωνου επιστάτη «'ίνα... έξοβελισθή τής Σχολής τό 
ξενόφωνον».

11. σ. 47: Πρακτικό (ύπ’ άρ. 35), στό όποιο καταγράφονται τά χρυσά καί τά
άσημένια ιερά σκεύη τών δύο εκκλησιών τής κοινότητας.

12. σσ. 48-49: ’Ισολογισμός τής εκκλησίας τών 'Αγίων Θεοδώρων.
13. σσ. 50-53: Καταχώριση κοινοτικών κτημάτων.
14. σσ. 54-63: Πρακτικά πού άφοροϋν διανομή περιουσιακών στοιχείων,

δωρητήρια, άμοιβές ψαλτών, ιερέων κλπ.
15. σσ. 64-65: ’Ισολογισμός τής κοινότητας (1914).
16. σσ. 67-70: Πρακτικά πού άφοροϋν έκποίηση ήσημικών τής εκκλησίας

(βλ. σ. 47), δωρεές, διορισμό κανδηλανάπτη.
17. σσ. 72-77: ’Ισολογισμοί (1909-1913) τής κοινότητας.
18. σσ. 79-82: Πωλητήρια, εκλογή μουχτάρη.
19. σσ. 83-84: Πρακτικά σχετικά μέ τό προσωπικό τών σχολείων (1915-1916).
20. σ. 85: Πρακτικό πού ορίζει τούς όρους υπηρεσίας τών ιερέων.
21. σσ. 86-90: ’Εκλογή εφορείας.
22. σσ. 91-95: Πρακτικά σχετικά μέ τήν πρόσληψη δασκάλων τό Πρακτικό

ύπ’ άρ. 73 (σ. 92) άφορά τή στρατιωτική εισφορά τής κοινότητας.
23. σ. 96: Διανομή ένοριών στούς ιερείς (1917).
24. σσ. 97-104: Πρακτικά πού αφορούν τή μισθοδοσία τού προσωπικού τών

σχολείων καί τών έκκλησιών, ισολογισμοί τών ετών 1917-1918.
Προέλευση: Δωρεά Χρυσόστομου Πεχλίδη (1953).

8/12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ1 
1853-1867 0,34x0,24 362 σ.

Λογιστικό βιβλίο εμπορικής επιχείρησης.

Α. Κατάστιχο δερματόδετο. Στή στάχωση ύπάρχει ετικέτα: «4 μουκερέρ 
1853-1867. Πιριντζή Κώδηξ». Μεταγενέστερη σελιδαρίθμηση 1-362. Σελίδες

1. 'Ο κώδικας αυτός έχει καταχωρισθεΐ ώς ΓΚΕΛΒΕΡΙ 12, έπειδή οϊ συνεταίροι τής έμπορι-
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λευκές: 7, 10-11, 23, 28,43-44, 56, 69, 72, 77-78, 89-90, 94, 96-97, 108, 113-114, 
127-128, 137-138, 160, 162, 166-300, 309-312, 358-362.

1. σσ. 1-362: Έγγράφονται ετήσιοι Ισολογισμοί, άπογραφές εμπορευμά
των, χρεοπιστωτικοί λογαριασμοί καθώς καί δωρεές προς τούς φτω
χούς, νοσοκομεία κλπ. Πρόκειται για λογιστικό βιβλίο τής συνεταιρι
στικής εμπορικής επιχείρησης των αδελφών Χατζή Προδρόμου, Ίω- 
άννου καί Έρμολάου Άνδρεάδη με τόν Πρόδρομο Καπλάνογλου. Οί 
συνεταίροι κατάγονται άπό τό Γκέλβερι καί ξενιτεύθηκαν στήν Κων
σταντινούπολη, όπου άσχολήθηκαν μέ τό εμπόριο τροφίμων. Ό κώδι
κας αύτός, πού είναι τό πρώτο λογιστικό βιβλίο τής επιχείρησης, καλύ
πτει τά έτη 1853-1867.

Προέλευση: Δωρεά Έρμολάου Άνδρεάδη (1955).

9/33 ΜΑΛΑΚΟΠΗ
1857-1876 0,39x0,25 100 σ.

’Έσοδα-εξοδα τής έκκλησίας των Ταξιαρχών*.

Α. Κατάστιχο δερματόδετο. Κακή κατάσταση. Μεταγενέστερη σελιδα- 
ρίθμηση 1-100. Σελίδες λευκές: 6-7, 9, 13, 15, 31, 35-37, 40-41, 45, 63, 66, 79, 
84-100. Ό κώδικας είναι γραμμένος καραμανλίδικα καί έλληνικά.

1. σσ. 1-84: Έσοδα-εξοδα τής έκκλησίας τών Ταξιαρχών κατά τά έτη 1857- 
1876.

- 10/25 ΜΠΕΡΕΚΕΤΛΙ ΜΑΝΤΕΝ
1917-1920 0,30x0,20 30 σ.

Πρόχειρο ταμειακό βιβλίο.

Α. Κατάστιχο εμπορίου. Διπλό χάρτινο εξώφυλλο, τού όποιου ή εσωτε
ρική επιφάνεια φέρει λογαριασμούς. Ή πρώτη σελιδαρίθμηση είναι μέ άρα- 1

κής επιχείρησης κατάγονται άπό τό Γκέλβερι. Ή έδρα τής έπιχείρησης είναι ή Κωνσταντινού
πολη. ^

1. Βλ. φάκελο Μαλακοπή 174 του άρχείου του Κ.Μ.Σ., δπου υπάρχουν πληροφορίες για τις 
έκκλησίες τής κοινότητας. Στή Μαλακοπή υπήρχαν δύο μεγάλες έκκλησίες: τών 'Αγίων Θεο
δώρων στόν «κάτω» μαχαλέ καί τών Ταξιαρχών στόν «έπάνω» μαχαλέ.
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βικούς αριθμούς (1-30), άρχίζει όμως άπό τά αριστερά προς τα δεξιά. Σελίδες 
λευκές: 24, 27.

1. σσ. 1-30: Πρόχειροι λογαριασμοί καί καταχωρίσεις των εισπράξεων τής 
εκκλησίας τής κοινότητας Μπερεκετλί Μαντέν, ή όποια εκκλησιαστι
κά υπάγεται στον 'Άγιο Χαλδείας, όπως συνάγουμε άπό τήν υπογραφή: 
Άρτοποιάδης, έξαρχος του Αγίου Χαλδείας (σ. 20). Ή προέλευση 
τού κώδικα συνάγεται άπό δύο ενδείξεις: στή σ. 20, πάνω άπό τήν 
υπογραφή τού έξάρχου, διαβάζουμε: «Μαδέν 20 Ζανουάρ 919» καί στή 
σ. 26: «Έν Μεταλλείω Περεκετλή τή 22α ’Ιουλίου 1918».

Προέλευση: Δωρεά Τικταμπάνη (1953).

11/20 ΝΕΒΣΕΧΙΡ
χ.χ., προφανώς όμως το 1923 ή 1924 0,56x0,41 32 σ.

Καταγραφή δηλώσεων των κατοίκων του Νέβσεχιρ γιά τήν κτηματι
κή περιουσία πού άφηναν στο χωριό τους.

Α: Σπάραγμα. Σελίδες πού άποσπάστηκαν άπό κώδικα. Φέρουν τήν εξής 
σελιδαρίθμηση: 14-19 καί 28-53. Σελίδες λευκές: 19, 28-40 καί 49-53.

1. σσ. 14-18: Δηλώσεις των κατοίκων τής συνοικίας «Μπάς μαχαλλέ» τής
κοινότητας Νέβσεχιρ. Οί δηλώσεις πού σώζονται είναι οί ύπ’ άρ. 263 
ως 450. Δίπλα στό όνομα τού ιδιοκτήτη καταγράφεται τό όνομα αύτού 
πού υπέγραψε τή δήλωση καί άκολουθεί ό άριθμός της. ’Εκτός αύτών, 
δηλώνεται τό είδος τού κτήματος (σπίτι, χωράφι, άμπέλι, βοσκότοπος, 
μαγαζί κλπ.), ό τόπος κατοικίας καθώς καί ό τόπος καταγωγής τού 
Ιδιοκτήτη. Στή συνέχεια έγγράφεται ή άξια τού κτήματος, ή άξια των 
προϊόντων του, οί ζημιές. Ή συνολική άξια των καταγραμμένων κτη
μάτων φτάνει σε 1.566.324 τουρκικές λίρες. Τά βακουφικά κτήματα τής 
εκκλησίας είναι συνολικής άξίας 1.840.700 τουρκικών λιρών καί τά 
κοινοτικά 542.870 (σ. 18).

2. σσ. 41-48: Δηλώσεις (ύπ’ άρ. 1-366) τών κατοίκων τής συνοικίας «Άσ-
σαγή μαχαλλέ». Ή συνολική άξια τής κτηματικής τους περιουσίας 
άνέρχεται σέ 629.998 τουρκικές λίρες (σ. 48). Στή σ. 48 καταγράφεται 
άνά συνοικίες ή συνολική άξια τών κτημάτων καί δίνονται τά περιεχό
μενα τού κώδικα. Άπό τήν άνακεφαλαίωση αύτή πληροφορούμαστε 
ότι ό κώδικας, άπό τόν όποιο προέρχεται τό σπάραγμα πού περιγρά
φουμε, περιλάμβανε στις σελίδες του δηλώσεις τών κατοίκων άπό τις 
τρεις συνοικίες τής κοινότητας Νέβσεχιρ:
Πάς μαχαλλέ (σσ. 9-17): 1.566.324 τουρκικές λίρες
Όρτά μαχαλλέ (σσ. 21-27): 662.754 »
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Άσσαγή μαχαλλέ (σσ. 41-48): 629.998 »
Νέβσεχιρ εκκλησία βακουφλαρή (σ. 17): 1.840.700 »
Νέβσεχιρ κοινότησινε άΐδ (σ. 17): 542.870 »
Όρτά μαχαλλέ σαχσά άΐδ (σ. 27): 37.024 »

Σύνολο 5.279.670 »
Προέλευση: Δωρεά Βασίλη Δοπτόγλου (1953).

12/21 ΝΕΒΣΕΧΙΡ
χ.χ., προφανώς όμως το 1923 ή 1924 0,27x0,21 56 σ.

Καταγραφή των χριστιανών κατοίκων.

Α: Τετράδιο χωρίς στάχωση. Κατάσταση κακή. ’Αρίθμηση μεταγενέ
στερη: 1-56.

1. σσ. 1-51. Καταγραφή 261 οικογενειών γηγενών Νεαπολιτών. Άναφέρον- 
ται ό οικογενειάρχης, τά μέλη τής οικογένειας, ή ήλικία, το επάγγελμα 
του οικογενειάρχη καί αν εχει ξενιτευθεΐ. Ένα δείγμα τέτοιας άπο- 
γραφής:
Άρ. ’Ιδιοκτήτης *Άτομα Ήλικία ’Επάγγελμα Τόπος διαμονής

1 Άποστόλ όγλού Βασίλ 1 44 Γεωργός
Ελισάβετ σύζυγος 1 35 — —
Όδυσσεύς γιος 1 10 — —
Ευανθία κόρη 1 5 — —
Λάζαρος γιος 1 2 — —

5

Στο τέλος τής σ. 51 καταγράφονται οί κάτοικοι τής Νεάπολης, 
σύμφωνα μέ τον τόπο καταγωγής τους:

Νεβσεχιρλή 985
Μαδενλί 39
Σουβιρμεζλί 50
Χασά Κιοϊλί 14
Μιστιλί 10
Δενιζλή 8
Τιρχινλί 6
Καϊσερλή 4
Ζιλελί 3
Κηρητλί Πουρσαλί 3

1120
3Άραβοσονλού

1123
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2. σσ. 52-53: Καταγραφή των έπήλυδων οικογενειών. 
Προέλευση: Δωρεά Βασίλη Δοπτόγλου (1953).

13/40 ΝΕΒΣΕΧΙΡ
1924 0,33x0,21 β' + 108σ.

Βιβλίο πρακτικών τής ’Επιτροπής ’Ανταλλαγής.

Α: Κατάστιχο εμπορίου. Μεταγενέστερη σελιδαρίθμηση 1-108. Στήν αρ
χή ένα φύλλο, πού δε συμπεριλήφθηκε στήν παραπάνω σελιδαρίθμηση. Σε
λίδες λευκές: β', 27, 36-105, 107.

1. σ. α': Καταγραφή των σπιτιών καί των κατοίκων τριών μαχαλάδων τού 
Νέβσεχιρ:

Οίκίαι Πρόσφυγ.
άνω συνοικία 251 26
μέση συνοικία 210 20
κάτω συνοικία 250 19

711 65 776 οίκίαι
723 εν Κων/πόλει

Κάτοικοι 
άνω 985 
μέση 724 
κάτω 900

2609

1499 υλαι αί οίκίαι μετά των ά- 
ναχωρησάντων

2. σσ. 1-35: Πρακτικά τριάντα συνεδριάσεων τής Επιτροπής Ανταλλαγής 
τοΰ Νέβσεχιρ (24 Μαΐου - 17 Σεπτ. 1924), στα όποια καταγράφονται 
καί τα βοηθήματα προς τούς πτωχούς. Μέλη τής επιτροπής είναι οί: 
Άνέστης έφέντη Κιουλπαληγί, Κωστάκης Τούνογλου, δόκτωρ Δανι
ήλ Δανιηλίδης, Βασιλάκης Ίωάνογλου, Γεωργάκης Χατζησπύρογλου, 
Ίωαννάκης Ταρακδζόγλου.

Προέλευση: Δωρεά Γ. Μαυροχαλυβίδη (1962).



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΛ

Ό κώδικας των Σιλάτων (ύπ’ άρ. 18/41) στα χέρια τής κυρίας Χατζηφιλιππίδου, συζύγου του 
δωρητή. (Φωτογραφία του Έρμόλαου Άνδρεάδη, ’Απρίλιος 1955.

’Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.)
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14/8 ΠΡΟΚΟΠΙ
1902-1905 0,40x0,25 96 σ.

Φορολογικός πίνακας των άρρένων κατοίκων πού ύπόκεινται σέ 
στρατιωτικό φόρο (bedel-i askeriye).

A: Κατάστιχο εμπορίου μέ σκουρόχρωμο χάρτινο εξώφυλλο. Είναι 
γραμμένο στά τουρκικά με αραβικούς χαρακτήρες. Ό κώδικας άρχίζει από 
αριστερά προς τά δεξιά. Διαιρείται σέ δύο μέρη μέ άντίστοιχη άρίθμηση 
1-43 καί 1-26. Μεταγενέστερη σελιδαρίθμηση 1-98, άπό δεξιά προς τά άρι- 
στερά. Σελίδες λευκές: 1-2, 49, 76-96.

1. σσ. 1-48: Άπογραφή των άρρένων κατοίκων τού Προκοπίου πού ύπό- 
κεινται σέ στρατιωτικό φόρο. Άπογράφονται κατά μαχαλάδες άπό τις 
τοπικές άρμόδιες τουρκικές ύπηρεσίες:

Σαρμισακλή (σσ. 3-13): 157 άτομα: 18.950 γρόσια
Καπουδάν (σσ. 14-20): 99 » : 14.160 »
Σαμουήλ (σσ. 21-27): 96 » : 10.680 »
Ντουά γερή (σσ. 28-35): 123 » : 18.090 »
Μουπαγιατζή (σσ. 36-45): 148 » : 23.820 »
Σύνολο 85.700 »

'Ο στρατιωτικός αύτός φόρος, ό όποιος στή σ. 48 καταγράφεται ώς 
ποσό 85.719 γροσίων καί 10 παρόδων, ποικίλλει άπό 10 ώς 400 γρόσια, 
άνάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τού φορολογούμενου, καί πρέ
πει νά καταβληθεί σέ τέσσερις ισόποσες δόσεις τά έτη 1320-1323 
(1902-1905), άρχίζοντας άπό τό 1320. Στις σσ. 46-48 καταχωρίζονται 31 
ονόματα άδήλωτων Προκοπίων ή ξένων, πού έχουν δηλωθεί πιθανόν 
στήν πατρίδα τους, διαμένουν όμως στό Προκόπι. 'Ο φόρος αύτός άνά 
άτομο κυμαίνεται άπό 407 ώς 872 γρόσια. Συνολικά τά 31 αύτά άτομα 
υποχρεώνονται νά πληρώσουν 22.477 γρόσια. Ή σ. 48 κλείνει μέ τό 
πρακτικό όπου καταγράφονται: 
α) Ό στρατιωτικός φόρος τού έτους, σύμφωνα

μέ τό δεύτερο πίνακα: 47.886 γρόσια
β) Ό φόρος τού έτους 1320, πού πρέπει νά πλη

ρώσουν οί άδήλωτοι: 85.719,10 »
γ) 'Ο φόρος τού έτους 1320 των διπλογραμμένων

(πού θεωρούνται ώς άδήλωτοι) ή των ξένων: 22.840 »

156.445,10 »
'Ο φόρος τού μή μουσουλμανικού μιλλέτ τού καζά Προκοπίου κα

τά τό έτος 1320 συνίσταται σέ 47.886 γρόσια καί κατανεμήθηκε στούς 
κατοίκους του, όπως φαίνεται άπό τό δεύτερο πίνακα. Στό μεταξύ, κατά
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τήν άπογραφή βρέθηκαν 178 άτομα άδήλωτα, πού ό φόρος τους φθάνει 
τα 108.547 γρόσια καί 10 παράδες. Επειδή ή Δημογεροντία των Ρωμι
ών διαμαρτυρήθηκε ότι δεν είναι δυνατόν το ποσό αυτό να πληρωθεί 
εφάπαξ, το τοπικό διοικητικό συμβούλιο ένέκρινε τήν πληρωμή του σέ 
δόσεις. Κατά τήν εξέταση όμως των αδήλωτων προέκυψε διαφορά 31 
ατόμων, τά όποια, επειδή δεν εξακριβώθηκε αν πλήρωσαν τό φόρο 
στον τόπο τους, έπρεπε να καταβάλουν τό ποσό των 22.840 γροσίων. 
Τά υπόλοιπα 85.719 γρόσια καί 10 παράδες μοιράστηκαν στον υπόλοι
πο πληθυσμό, άνάλογα μέ τήν οικονομική του δυνατότητα, καί έπρό- 
κειτο να είσπραχθοϋν σέ δόσεις μέχρι τό τέλος τού 1323.

2. σσ. 50-75: «Τεφτέρι κατανομής του στρατιωτικού φόρου (bedel-i askeriye) 
τού καζά Προκοπίου τής χρονιάς 1320 (1902)». Κατά συνοικίες:

Σαρμισακλή (σσ. 50-55): 224 άτομα: 11.370 γρόσια
Καπουδάν (σσ. 56-60): 167 » : 8.450 »
Σαμουήλ (σσ. 61-64): 150 » : 7.220 »
Ντουδ γερή (σσ. 65-69): 189 » : 9.110 »
Μουπαγιατζή (σσ. 70-75): 238 » : 11.700 »

Σύνολο 968 47.850 »
Προέλευση: Δωρεά Θ. Παπαδοπούλου (1952).

15/10 ΣΑΖΑΛΤΖΑ
1876-1924 0,35x0,23 370 σ.

Καταχωρίσεις γάρων καί βαπτίσεων, διαθηκών καί έσόδων τής κοινό
τητας.

Α: Κατάστιχο εμπορίου, πανόδετο, μέ δερμάτινη ράχη. Στή στάχωση 
ύπάρχει ετικέτα: «Εκκλησία Δεφδερί. Γιάνη βαπτισλερήν βέ στεφαναλα- 
ρήν, καΐτ ναμελερήδηρ 1885, Μαρτίου 1. Σαζάλδζα καργέϊ» (Κώδικας τής 
εκκλησίας όπου καταχωρίζονται βαπτίσεις καί γάμοι. 1 Μαρτίου 1885. Χω
ριό Σαζάλτζα). Σελίδες λευκές: 47-179, 206-341, 347-368. Σφραγίδα έλλειψο- 
ειδής (0,015x0,010): «N, K, B, C, 1870»· στό εσωτερικό: παράσταση πτηνού.

1. σσ. 1-46: Ληξιαρχικές πράξεις γάμων καί βαπτίσεων των έτών 1876-1922.
Οί καταχωρίσεις αύτές άκολουθοΰν μετά άπό τήν κεφαλίδα: «ΕΚΚΛΗ
ΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΗΞ. Κατάστιχον Ληξιαρχικόν άρχόμενον άπό τού 
1879 έτους». Στή σ. 46 έχουν καταχωρισθεΐ δύο ληξιαρχικές πράξεις 
γάμου, τού 1934 καί τού 1936.

2. σσ. 180-205: Έσοδα κοινότητας άπό τήν 1η/ 14η ’Οκτωβρίου 1921 ως τόν
’Ιούλιο 1924.
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Χάρτινη εικόνα (κώδικας ύπ’ άρ. 18/41 Σιλάτων).
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3. σσ. 342-346: Δύο διαθήκες, τοό 1896 καί τού 1912. Ή πρώτη, τής Ραχήλ 
Χρυστόμογλου, είναι επικυρωμένη από τον "Αγιο Ίκονίου ’Αθανάσιο.

Β: Σέ φύλλο λυτό, πού έπικολλήθηκε στήν εσωτερική πλευρά τής στά
χωσης, καταγράφονται τα ποσά πού εισπράττει ή εκκλησία, ό παπάς καί ή 
κανδηλανάπτρια άπό τελετές διαφόρων μυστηρίων.
Προέλευση: Δωρεά αδελφών Κωνσταντινίδη (1953).

16/6 ΣΑΖΑΛΤΖΑ
1881-1921 0,33x0,24 188 φ.

Καταγραφή έσόδων-έξόδων τής κοινότητας, κατάλογος Ιερών σκευ
ών τής έκκλησίας, πρακτικά εκλογής τών κοινοτικών σωματείων.

Α: Κώδικας έμπορίου χαρτόδετος μέ δερμάτινη στάχωση σέ καλή κατά
σταση. Στή στάχωση έτικέτα: «1881 σενεσί καριεμίζ Σαζάλτζα Άδελφότη- 
σιν Δεφτέρι Μουφρεδατίδιρ» (Κώδικας άπογραφής τής αδελφότητας του 
χωριού μας Σαζάλτζα τό 1881). Στό έξώφυλλο τού κώδικα έπικολλημένο 
φύλλο, στό όποιο αναγράφονται τα ονόματα τών κατοίκων καί ό αριθμός 
φύλλου τού κώδικα όπου είναι καταχωρισμένη ή μερίδα τους (εισφορές προς 
τήν έκκλησία). ’Έντυπη αρίθμηση άπό 1-189 (verso-recto). Λείπουν τά φύλ
λα: 138Γ-139ν καί 187r-188v. Σελίδες λευκές: 16/ 19/ 24/ 29™, 51™, 55/ 60™, 
117™, 132Μ33/ 134Μ52/ 163/ 164r-164/ 167r-169/ 17Ρ-178/ 180Μ85/ 187/

1. φφ. 1ν-9ν: Καταχωρίζονται συνδρομές μελών άδελφότητας, τής όποιας τό
όνομα δέν άναφέρεται.

2. φφ. 10ν-33ν: Καταχωρίζονται διάφορα έσοδα τής κοινότητας άπό εισιτή
ρια, τελετές κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται πρακτικά έκλογής κοινο
τικών σωματείων, καταγραφές ιερών σκευών τής έκκλησίας, έπισήμων 
έγγράφων, ομολόγων, τίτλων κλπ.

3. φφ. 34ν-132ν: Καταχώριση τών εισφορών προς τήν έκκλησία άνά οικογέ
νεια (1906-1921).

4. φφ. 153ν-166Γ: Καταχώριση έσόδων καί έξόδων τής κοινότητας.
5. φ. 170νΓ: Καθυστερούμενες συνδρομές (έπιχώρισις) τού Δεσπότη.
6. φ. 186v_r: Καταγραφή τών έπίπλων τού θανόντος Παύλη άγδ. 

Προέλευση: Δωρεά άδελφών Κωνσταντινίδη (1953).
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Ή σελίδα 220 xcì κώδικα ύπ’ άρ. 18/41 των Σιλάτων.
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17/32 ΣΙΛΑΤΑ
1855-1875 1914 0,40x0,35 148 σ.

Κοινοτικό κατάστιχο πού περιλαμβάνει διαθήκες, πωλητήρια, δωρη
τήρια, πρακτικά δημογεροντίας.

Α. ’Ακέφαλος κώδικας. Στάχωση κατεστραμμένη. Λείπουν οί 21 πρώτες 
σελίδες καί οί 40-41. ’Ανάμεσα στις σσ. 133-134 καί 135-136 άντίστοιχα 
φαίνεται νά λείπουν 4 λευκά φύλλα. Ή σελιδαρίθμηση είναι διπλή: ή πρώτη 
αραβική. Σελίδες λευκές: 43, 88, 117-143. Κάθε πράξη τοϋ κώδικα επικυρώ
νεται μέ τή σφραγίδα τής κοινότητας. Σφραγίδα: στρογγυλή· διάμετρος 
0,040. Τετραμελής: «ΧΟΡΙΟΝ ΖΗΛΕ [1849] ΕΠ ΑΡΧΗ ΑΣ ΗΚΟΝΗΟΥ». Στο κέν
τρο ή παράσταση τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πού σκοτώνει το δράκο.

1. σ. 22: Ή σελίδα αύτή άρχίζει μέ τό τέλος ενός άνυπόγραφου πρακτικού,
πού άναφέρεται στήν πώληση αφιερωμάτων τής εκκλησίας. Στήν ίδια 
σελίδα καταχωρίζεται πρακτικό τής δημογεροντίας (Σύνοδος), σύμ
φωνα μέ τό όποιο ό ’Επίτροπος θά εισπράττει ένα γρόσι καί ένα πιάτο 
στάρι άπό κάθε χριστιανικό σπίτι γιά πρόσφορα καί «νάμα» 
(26.10.1855).

2. σσ. 23-25: Διαθήκη τοϋ Δανιήλ, γιου τοϋ Ήλία (12.12.1855), στήν όποια
άναφέρεται ή κινητή καί άκίνητη περιουσία του καί καταγράφονται τά 
σύνορα των κτημάτων. Στο τέλος τής διαθήκης, δίπλα στις ύπογραφές 
των μαρτύρων, έχει έπικολληθεΐ ό τίτλος ιδιοκτησίας ενός κτήματος 
πού άνήκε προηγουμένως στο βακούφι τοϋ Ίμπραήμ πασά.

3. σσ. 26-27: Καταχώριση πωλητηρίων.
4. σ. 28: 'Ομολογία τής Ελένης, κόρης τοϋ Μάρκου, στήν όποια δηλώνεται

ότι πήρε τό μερίδιό της άπό τήν πατρική περιουσία (4.000 γρόσια).
5. σ. 29: Πωλητήριο φούρνου. Στή σελίδα αύτή έχει έπικολληθεΐ οθωμανι

κό έγγραφο, πού είναι συμφωνία άνάμεσα στούς χριστιανούς καί μου
σουλμάνους κατοίκους τοϋ χωριοϋ γιά τήν κατασκευή υδραγωγείου. 
Οί χριστιανοί θά πληρώσουν 6.000 γρόσια καί οί μουσουλμάνοι 2.000. 
Ή άναλογία αύτή θά ίσχύσει καί στήν περίπτωση πού θά χρειαστούν 
επιπλέον χρήματα.

6. σ. 30: Διαθήκη τοϋ Τρύφωνα Θεοδώρου (24.2.1857). Κατανέμει τήν κινη
τή καί άκίνητη περιουσία του στά πέντε παιδιά του. Τό ενοίκιο τοϋ 
μαγαζιού του διατίθεται γιά άγαθοεργίες.

7. σ. 31: 'Ο Μάης Μενιτζόγλου χαρίζει στήν εκκλησία των 'Αγίων ’Απο
στόλων ένα οικόπεδο, τό όποιο άργότερα πουλιέται.

8. σ. 33: Πράξη συμβιβασμού άνάμεσα σέ άδέλφια. Στή σελίδα αύτή έπι-
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Ή σελίδα 221 του κώδικα ΰπ’ άρ. 18/41 των Σιλάτων.

κολλήθηκε γράμμα (στα ελληνικά) τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Αδελ
φότητας των Σιλατινών προς τήν Έφοροδημογεροντία καί τούς συμ
πατριώτες τους (7.8.1911). Άναφέρεται ή αποστολή οικονομικής ενί
σχυσης για τήν επισκευή τής εκκλησίας. Ή επιστολή φέρει καί τή 
σφραγίδα τής ’Αδελφότητας: «Η ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΛΑΤΕΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 1908».

9. σσ. 34-102: Καταχωρίζονται διαθήκες. Στις σελίδες όμως αυτές περιλαμ
βάνονται καί πωλητήρια (σσ. 44 καί 48), δωρητήρια (σ. 46), πράξη 
υιοθεσίας (σ. 51) κλπ. Στή σ. 93 έχει έπικολληθεΐ έντυπη διπλότυπη 
απόδειξη πληρωμής των Εκπαιδευτηρίων Ζήλλης· στήν επόμενη σε
λίδα παρομοίως: «Τίτλος παραχωρητήριος τού Νεκροταφείου των Δώ
δεκα ’Αποστόλων». Στή σ. 99 έχει έπικολληθεΐ ομολογία δανείου 1.000 
γροσίων, τό όποιο έκαναν οί Επίτροποι τής εκκλησίας των 'Αγίων 
’Αποστόλων για να επισκευάσουν τήν εκκλησία.

10. σ. 103: Έπικολλημένο συμβόλαιο πρόσληψης δασκάλου.
11. σ. 104: Έπικολλημένο συμβόλαιο (στα ελληνικά) ανάμεσα στήν κοινό

τητα καί τον Θρασύβουλο Ρίζο1, πού θά φέρει νερό στο χωριό.

1. Γιά τό θέμα αυτό βλ. τον κώδικα του Κ.Μ.Σ. Σίλατα 18/41, σ. 304.
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12. σ. 105: Έπικολλημένη κατάσταση των εκκλησιών καί παρεκκλησίων
τής κοινότητας.

13. σσ. 106-112: Διαθήκες.
14. σ. 113: Έπικολλημένο αντίγραφο συνοδικού γράμματος πού συντάχθηκε

τον Σεπτέμβριο Ίνδικτιώνος ιδ ', έπί πατριαρχίας ’Ιωακείμ. ’Αναγ
γέλλεται ή εκλογή του μητροπολίτη Κορυτσάς Δωρόθεου στό θρόνο 
Ίκονίου, μετά τό θάνατο τού Άγαθαγγέλου. 'Υπογράφουν: ό Κυζίκου 
Νικόδημος, ό Μελινίκου Προκόπιος, ό Δεβρών καί Βελεσών ’Άνθι
μος, ό Χαλκηδόνος Καλλίνικος, ό Μηθύμνης Νικηφόρος, ό Σάμου 
Γαβριήλ, ό Σερρών Ναθαναήλ, ό Μεγλενών Καλλίνικος, ό Λιτίτζης 
’Ιγνάτιος.

15. σ. 115: Καταχωρίζεται πίνακας 122 οικογενειών (1884) πού πληρώνουν τό
«ετήσιον κανονικόν» στον ιερέα. Διαιρούνται σέ τρεις κατηγορίες:
43 οικογένειες τήςΑ' κατηγορίας x 15 γρόσια 
50 » » B' » x 10 »
29 » » Γ ' » x 8 »

16. σ. 116: Κανονισμός πληρωμής γιά τήν τέλεση μυστηρίων.
17. σ. 117: Έπικολλημένος κατάλογος εράνου πού διενήργησε ή ’Εφορεία

γιά τήν επισκευή τής εκκλησίας καί τού σχολείου (10.10.1879).
18. σ. 120: Έπικολλημένη εγκύκλιος τού μητροπολίτη Ίκονίου Προκοπίου

(10.8.1914), με τήν όποια γνωστοποιεί στις δημογεροντίες καί στούς 
ιερείς τής επαρχίας του τήν κήρυξη γενικής επιστράτευσης. Συνιστά 
σέ όλους φρόνηση καί ύπακοή.

19. σ, 122: Έπικολλημένο πωλητήριο μύλου. ’Αγοραστής ή εκκλησία τής
κοινότητας.

20. σ. 123: Συμβόλαιο τού Συμεών Ζαφειρόπουλου γιά τήν ύδροδότηση τού
χωριού.

21. σ. 124: Έπικολλημένο οθωμανικό έγγραφο πού αφορά συμβιβασμό άντι-
δίκων γιά εξύβριση. Στήν περίπτωση άποδεδειγμένης παράβασης τής 
συμφωνίας ό παραβάτης ύποχρεώνεται νά πληρώσει στό σχολείο τών 
χριστιανών 3 χρυσές λίρες.

22. σσ. 144-146: Περιεχόμενα τού κώδικα.

Β: Δίφυλλο λυτό έγγραφο, πού είναι λογοδοσία τού ταμία τής Εφορείας 
(6.8.1904).
Προέλευση: Δωρεά Λάζαρου Χατζηφιλιππίδη (1960).
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18/41 ΣΙΛΑΤΑ
1874-1925 0,49x0,35 I-IV+798 σ.

Περιεχόμενα: διαθήκες, προικοσύμφωνα, πωλητήρια, έξοφλητικά, 
ενοικιάσεις, διανομές κληρονομιάς, άπογραφες περιουσιών, συμφω
νητικά, κανονισμοί κοινότητας, διορισμοί δασκάλων, ιερέων, εγκατά
σταση προσφύγων άπό τά Σίλατα στην Ελλάδα (1925).

Α: Κώδικας γραμμένος ελληνικά καί τουρκικά μέ ελληνικούς χαρακτή
ρες. Στα φύλλα του έχουν έπικολληθεΐ καί λυτά έγγραφα γραμμένα τουρκικά 
μέ αραβικούς χαρακτήρες. Κατάσταση καλή. Ή στάχωση προστατεύεται μέ 
μεταλλικές γωνίες. Στο πρόσθιο μέρος της ύπάρχει έτικέτα: «Κώδηξ τής 
Ζήλας διά τάς διαθήκας», καί στο εσωτερικό της έχει κολληθεί εικονογρα
φημένο χαρτί (0,285x0,205), πού στό πάνω μέρος του φέρει τήν εικόνα τού 
'Αγίου Γεωργίου καί: «'Ως των αιχμαλώτων ό ελευθερωτής καί των πτωχών 
υπερασπιστής, άσθενούντων ιατρός, βασιλέων ύπέρμαχος, Τροπαιοφόρε 
Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεω σωθήναι τάς ψυχάς 
ήμών». Στό κάτω μέρος τής χάρτινης εικόνας υπάρχει ή παράσταση τής 
εκκλησίας του 'Αγίου Γεωργίου στά Σίλατα καί ή έπιγραφή: «Ο ΕΝ ΖΙΛΛΗι 
(ΣΥΛΑΤΑ) ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΣ ΝΑΟΣ (1080) ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο ΝΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣ (1907)». Έντυπη άρίθμηση σελίδων 1- 
797. Σελίδες λευκές: IV, 3, 4, 11, 19, 22, 37, 198, 260 καί 305-789. Στό παρά
φυλλο τής στάχωσης έπικολλήθηκε. έγγραφο γραμμένο στήν τουρκική 
γλώσσα μέ αραβικούς χαρακτήρες «civar Zile karyesi hristiyani raiyet ihtiya- 
risine... 1218». Σφραγίδες:

α) Στρογγυλή· διάμετρος 0,035. «Η ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΑΤΕΝΩΝ ☆ ΟΙ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ☆».

β) Στρογγυλή· διάμετρος 0,040. «ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ». Στό κέντρο: «ΕΝ ΚΑΡΒΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1925».

γ) Στρογγυλή- διάμετρος 0,042· διαιρείται σέ τέσσερα μέρη: «ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΕΙΚΟΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΝ ΖΗΛΕ 1849». Στό κέντρο υπάρχει ή παράσταση τού 
'Αγίου Κωνσταντίνου καί τής 'Αγίας Ελένης.

δ) Στρογγυλή· διάμετρος 0,040- διαιρείται σέ τέσσερα μέρη «ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΝ ΖΗΛΕ 1849». Στό κέντρο παράσταση τού 'Αγίου Γεωργί
ου τού Τροπαιοφόρου.

ε) Στρογγυλή· διάμετρος 0,42. «ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΝ ΖΗΛΑΙ 
1849». Στό κέντρο παράσταση τού 'Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου.

στ) Στρογγυλή· διάμετρος 0,038. «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ 
ΣΥΛΛΑΤΩΝ». Στό κέντρο σταυρός.

1. σ. II: Σημείωμα (12.8.1963) τού δωρητή Περικλή Χατζηφιλιππιάδη σχε
τικά μέ τήν κατάθεση τού κώδικα στό αρχείο τού Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών.
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2. σ. III: «Κώδηξ τής κοινότητος τοϋ χωρίου Σύλλατα υποκειμένου είς τήν
επαρχίαν τοΰ 'Αγίου Ίκονίου· άφιερώθη αύτή όπως αποκλειστικός 
ώδε καταγραφθώσιν τά’ίσα καί όμοια των προτωτύπων έκάστης διαθή
κης προς άποφυγήν κηλήδος καί ύποψίας καί εύτελοΰς ένεργείας τής 
θελήσεως των διαθέτων ... κτλ... κτλ... Έν Κωνσταντινουπόλει 1874 
’Ιουλίου 20
φέρων αυξων αριθμών σελλίδων επτακόσια έννεκήκοντα επτά προ- 
σφέρθη δωρεάν παρά τοΰ φιλογενεστάτου καί ’Αξιότιμου συμπατριώ
του Λουκά Γιάννη Μενετζόγλου Μπακάλη έν Γαλατά χρηματίσαντα, 
προς αιώνιον Μνημόσυνον τής παρελθούσης καί μελλούσης γενναίας 
αύτοϋ- είθε καί οί υιοί του καί τά έγκονά του να μιμιθώσιν τά καλά καί 
γενναιόδωρα έργα αύτοϋ, καί φανώσιν χρήσιμοι καί είς δλα άξιοι καί 
καλοί συμπατριώται τής Σύλλατας· είθε- είθε, καί άμήν αμήν».

3. σσ. 1-2: «Παντί τω άνθρώπω πρόκειται άπαξ άποθανεΐν. ’Αγαθάγγελος
έπιβεβαιοΐ». Κανονισμός γιά τή σύνταξη διαθήκης. (Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1874, ’Ιουλίου 20). 'Ο παραβάτης ύποχρεώνεται να πληρώσει 
20-50 οθωμανικές λίρες στήν έκκλησία ή στό σχολείο. 'Ο κανονισμός 
υπογράφεται άπό έφορους τής έν Κωνσταντινουπόλει κοινότητας Σιλά- 
των.

4. σσ. 5-27: Συμβόλαια, πωλητήρια, διαθήκες κλπ. Τά περισσότερα έχουν
συνταχθεί στα ελληνικά.

5. σσ. 28-29: «Κανονισμός συντεταγμένος κατά τήν όγδόην Δεκεμβρίου τοΰ
1879 έτους διά τήν έφορίαν τοΰ χωρίου Σύλλατας, όστις καί έπικυρώθη 
παρά τής Α. Σεβασμιότητος τοΰ 'Αγίου Ίκονίου Γέροντός μας κ.κ. 
Άγαθαγγέλου». Περιλαμβάνει 19 άρθρα. 'Υπογράφεται άπό τούς έφο
ρους.

6. σ. 30: «Ένταΰθα καταχωρεΐται ή διαίρεσις τής Χώρας μας είς δύο ’Ενο
ρίας έξ ών ή μέν έστί τοΰ παπά Διονυσίου ή δέ τοΰ παπά Μακαρίου 
αϋτη άναλόγως τής καταστάσεως έκάστης διαιρείται είς 5 τάξεις 'ίνα 
πληρώνη έτήσιον μισθόν ήτοι αί μέν πρώται οίκίαι να πληρώνωσι 35 
γρ., αί Βαι άνά 30 γρ., αί Γαι άνά 22 γρ. αί δέ Δαι 12 γρ. αί δέ Ε ' άνά 8 γρ. 
Τή 1880φ τή 4η Φεβρουάριου». ’Ακολουθεί ονομαστική κατάταξη των 
οικογενειών. Συνοπτικά ή ένορία τοΰ παπά Διονυσίου περιλαμβάνει: 

20 οικογένειες Α' κατηγορίας x 35 γρόσια
» x 30 »
» x 22 »
» x 12 »

15
12
6

Β'
Γ'
Δ'
Ε'



ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 231

’Αντίστοιχα ή ενορία του παπά Μακαρίου περιλαμβάνει:
20 οικογένειες A ' κατηγορίας x 35 γρόσια 

8 » B' » x 30 »
15 » Γ' » x 22 »
13 » Δ' » χ 12 »
6 » Ε ' » χ 6 »

’Ανάλογα με τήν οικονομική τους κατάσταση, «διά γάμον όσοι 
έπλήρωνον 35 γρόσια διά τήν χαράν νά δώσουν 45 γρόσια. Όσοι 
έπλήρωνον 30 καί 22 γρόσια νά δώσουν 30 καί όσοι έπλήρωνον 12 καί 
8 νά δώσουν 25 γρόσια. Διά βάπτισιν κατά τήν παλαιάν συνήθειαν 
πτωχοί καί πλούσιοι εις τούς ιερείς 8 είς τήν εκκλησίαν 5 γρόσια. Διά 
θάνατον όσοι έπλήρωνον 35 καί 30 γρόσια νά δώσουν 15. Όσοι έπλή
ρωνον 22 καί 12 νά δώσουν 10 γρόσια καί όσοι έπλήρωνον 8 νά δώσουν 
5 γρόσια. Περί άμώμου = 100 παράδες είς τούς ιερείς καί 60 παράδες είς 
τήν εκκλησίαν. Διά Σαρανταλείτουργον 10 γρόσια. Διά Εύχέλαιον άνά 
3 γρόσια είς κάθε παπά καί διά Τετραευαγγέλιον άνά l/ι γρόσια είς 
κάθε παπά».

7. σσ. 31-32: «Κανονισμός συνταχθείς παρά τής αύτόθι Σ. ’Εφορίας περί
των ήθών καί εθίμων τής εν ’Επαρχία Ίκονίου χώρας ήμών Ζήλλης. 
Τω 1897 τής 20 Σεπτεμβρίου».

8. σσ. 33-95: Πωλητήρια, διαθήκες, ένθετοι τίτλοι οθωμανικού κτηματολο
γίου, καταγραφή περιουσιών μετά θάνατον κλπ. Στή σ. 91 έχει έπικολ- 
ληθεΐ ασυμπλήρωτο στέλεχος πιστοποιητικού βαπτίσεως- προέρχεται 
άπό τήν έκκλησία τών «Δώδεκα ’Αποστόλων τής Ζήλλης».

9. σ. 96: «’Ενταύθα γενομένης τής διανομής είς δύο ενορίας οί κάτωθι
γεγραμμένοι συνέπεσον είς τήν ενορίαν τού π.π. Διονυσίου. Τω 1891 
τή 9η Φεβρουάριου.

Τμήμα A' x 25 γρόσια = 13 οικογένειες
» Β' χ 20 » =12 »
» Γ' χ 15 » =15 »
» Δ' χ 12 » =15 »
» Ε' χ 10, » = 14 »

Γάμος Τμήματος Α': Τά άνωθι είς Αον τμήμα καταχωρημένα όσπήτια 
ύποχρεούνται νά πληρώσωσι εκατόν είκοσι γρόσια είς τήν εκκλησίαν 
εκ τών όποιων τά τεσσαράκοντα θά δοθώσιν είς τόν ιερέα τής ενορίας 
τού τελοΰντος τό μυστήριον. Γάμος Τμήματος Β': 100 γρόσια είς τήν 
εκκλησίαν καί 30 είς τόν ιερέαν. Γάμος τού Τ', Δ' καί Ε' Τμήματος: 
80 γρόσια είς τήν εκκλησίαν καί 25 ή Γ' τάξι είς τόν ιερέα- αί Δ' καί 
Ε' 20 γρόσια. 'Οσάκις προσκαλούνται είς τάς στέψεις οί δύο ιερείς 
τότε είς τά άνω κανονικά θά προστίθενται έτι άνά δέκα γρόσια. Βάπτι- 
σμα, διά όλας τάς τάξεις: Ό άνάδοχος πληρώνει είς τόν ιερέα 8 γρόσια
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καί εις τήν εκκλησίαν 5. Διά τό λείψανον: Ai A' καί Β' τάξεις θά 
πληρώνουν 20 γρόσια εις τόν ιερέα, αί Γ' καί Δ' 15 καί ή Ε' 10. 
Μνημόσυνο: 4 γρόσια όλοι γενικώς έκ των όποιων 100 παράδες θά 
δοθώσιν εις τούς ιερείς. Σαρανταλείτουργο: 10 γρόσια εις τόν παπά. 
Τετραευαγγέλιον: άνά 5 γρόσια είς κάθε ιερέα. Εύχέλαιο: άνά τρία 
γρόσια».

10. σ. 97: «Ενταύθα γενομένης τής διανομής είς δύο ενορίας οί κάτωθι 
γεγραμμένοι συνέπεσον διά κλήρου είς τόν π.π. Ίωάννην X" Σταύρου. 
Τω 1890 τή 9η Φεβρουάριου».

A' X 25 γρόσια
B' X 20 
Γ' X 15 
Δ' X 12 
E' X 10

13 οικογένειες
12 »
15 »
15 »
14 »

’Ακολουθούν οί εισφορές για τήν τέλεση των μυστηρίων.
11. σσ. 98-155: Συμφωνητικά, αγορές, πωλητήρια, διαθήκες κλπ.
12. σ. 156: Άπογραφή των σπιτιών τής ενορίας τού παπά Διονυσίου.

Α' τάξη X 20 γρόσια = 28 σπίτια
Β' » X 15 » = 17 »
Γ' » X 10 » =16 »
Δ' » X 5 » = 12 »

«Διά γάμον θά πληρώνουσιν όπως είναι καταγεγραμμένον είς τήν 96ην 
σελίδα τού κωδικός. Διά τό βάπτισμα ό έκτελών τό μυστήριον νουνός 
είς τόν ιερέα 6 γρόσια, είς τήν εκκλησίαν 5 γρόσια, είς τούς κανδηλα- 
νάπτας άνά 1 γρόσι. 'Ο γονεύς των τέκνων 5 είς τόν ιερέα τής ενορίας 
των. Διά τό άμωμον 4 γρόσια έκ των οποίων 100 παράδες λαμβάνει ό 
ίερεύς. Διά Σαρανταλείτουργο καί Τετραευαγγέλιον 10 γρόσια. Διά 
Εύχέλαιο νά δίδωσιν 3 γρόσια είς τόν ιερέα».

13. σ. 157: Άπογραφή τής ενορίας τού παπά Ίωάννου:
Α' τάξη X 20 γρόσια = 28 σπίτια
Β' » X 15 » =17 »
Γ' » X 10 » =16 »
Δ' » X 5 » = 12 »

14. σσ. 158-167: Πωλητήρια, διαθήκες, άπογραφές περιουσιών μετά θάνατο
κλπ.

15. σσ. 168-169: Άπογραφή τών οικογενειών κατά τάξεις, σύμφωνα μέ τό
ποσό πού πληρώνουν στον ιερέα (1η Σεπτεμβρίου 1897).

Α' τάξη x 13 γρόσια = 32 οικογένειες
B' » x 10 » =35 »
Γ' » x 7 » =41 »
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Δ' » X 4 » =31 »
Ε' » X 2/ι » = 10 »

16. σσ. 171-177: Πωλητήρια, διαθήκες, συμφωνητικά κλπ.
17. σσ. 178-181: Συμβόλαια διδασκάλων, σύσταση επιτροπής (έφοροεπιτρο-

πή) γιά τή διαχείριση τής σχολής.
18. σσ. 182-183: Πωλητήρια.
19. σσ. 184-185: Σύσταση επιτροπής (Δημογεροντία), ή όποια θά ασχοληθεί

μέ τίς πολιτικές υποθέσεις τής κοινότητας.
20. σσ. 186-298: Συμβόλαια, πωλητήρια, διαθήκες, προικοσύμφωνα, κατα

γραφές περιουσιών μετά θάνατον κλπ. Στις σελίδες αύτές περιλαμβά
νονται οι Κανονισμοί τής εκκλησίας του έτους 1919-20 (σ. 287) καί του 
1920-1921 (σ. 288).

21. σ. 299: Καταχώριση δύο εγγράφων σχετικών μέ τήν παράδοση ιερών
σκευών καί εικόνων στό Ταμείο ’Ανταλλαξίμων Κοινοτικών καί Κοι
νωφελών Περιουσιών (1933).

22. σσ. 301-304: Ιστορία του χωρίου Σίλατα.
23. σσ. 790-791: «Τό άντίτυπον του καταλόγου τής συνδρομής καί τών συν

δρομητών τής ιερός ήμών Σχολής».
24. σσ. 792-797: Περιεχόμενα του κώδικα.
Προέλευση: Δωρεά Περικλή Χατζηφιλιππιάδη (1962).

19/14 ΣΚΟΠΗ 14
1856-1923 0,28x0,20 350 σ.

Μητρώο βαπτίσεων, θανάτων. Βιβλίο πρακτικών δημογεροντίας.

Α: Κατάστιχο χαρτόδετο μέ δερμάτινη ράχη. Κατεστραμμένη στάχωση. 
'Ο κώδικας είχε διπλή χρήση: άπό άριστερά προς τά δεξιά ήταν βιβλίο 
καταχώρισης βαπτίσεων καί άπό τό άλλο εξώφυλλο (δεξιά προς τά αριστε
ρά) αποτελούσε βιβλίο πρακτικών τής εκκλησίας. Γιά τό λόγο αυτό είχε 
πολλές άριθμήσεις τών σελίδων του: α) 1-16 σ., β) 1-64 σ. καί γ) 1-28 σ. 
Ενοποιήσαμε τή σελιδαρίθμηση (1-350 σ.). Τά τελευταία όμως 14 φύλλα 
(σσ. 321-348 στή δική μας σελιδαρίθμηση), καθώς είναι άντίστροφα γραμμέ
να —είναι τά πρακτικά τής δημογεροντίας τοϋ χωριού—, περιγράφονται 
αρχίζοντας άπό τήν τελευταία σελίδα τοϋ κώδικα 348 καί προχωρώντας προς 
τά άριστερά. Σελίδες λευκές: 2, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 209-237, 241, 242, 
246, 250-320, 323, 324, 328, 329, 331, 333, 343-345, 347, 349.
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1. σ. 1: Χρονικό πού άναφέρεται στήν επισκευή τής εκκλησίας τής Κοίμη
σης τής Θεοτόκου- υπογράφεται από τον παπά Πρόδρομο Οίκονόμο. 
'Η επισκευή του ναού άρχισε τήν 1η Μαΐου 1885 επί των ήμερων του 
σουλτάνου Χαμήτ Χάν καί επί πατριαρχίας τού ’Ιωακείμ Δ \ Οί κάτοι
κοι τού χωριού, μέ τήν παρακίνηση των προεστών Ούτζούζ όγλού Χα" 
Στεφάνου, Καζάκογλου Ίωάννου, Γελεγέν όγλού ’Ιακώβου κλπ., επι
διόρθωσαν τή σκεπή καί τό νάρθηκα. Τόν επόμενο χρόνο, στά μέσα 
Μαρτίου 1886, χτίστηκε τό καμπαναριό. Μάστορες ήταν ό Γιώργης 
Παπα-Παυλήογλου καί ό Πρόδρομος άπό τά Στέφανα.

2. σσ. 3-208: Καταχωρίσεις βαπτίσεων. Τό σύνολο τών καταχωρίσεων διαι
ρείται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο (σσ. 3-79) αρχίζει άπό τήν 1η Φεβρουά
ριου 1856 καί τελειώνει στις 15 Σεπτεμβρίου 1892. Στό μέρος όμως 
αύτό καταχωρίζονται άναδρομικά καί βαπτίσεις πού τελέστηκαν πολύ 
παλαιότερα. 'Η άρχαιότερη χρονολογία βάπτισης είναι: 14 Σεπτεμ
βρίου 1784 (σ. 11). Οί βαπτίσεις αυτές προφανώς καταγράφηκαν τό 
1856 στον κώδικα πού περιγράφουμε, άπό κάποιον άλλο κώδικα. Στή 
σ. 80 καταχωρίζεται τό έξης σημείωμα τού παπά Νικόλα: «Στον κώδικα 
τού παπά Προδρόμου έχω 7 βαπτίσεις. Στό άντικρινό μέρος τίς βάλαμε 
σέ τάξη σπίτι-σπίτι. Τή 24η Μαΐου 1892/93. 'Ο εφημέριος Σινάνογλου 
παπά Νικόλαος». ’Εννοεί ότι στις σελίδες πού ακολουθούν (σσ. 83- 
207) καταχωρίζει τίς βαπτίσεις κάθε οικογένειας σέ ξέχωρες σελίδες. 
Τό δεύτερο αύτό μέρος τών καταχωρίσεων ξεχωρίζει άπό τό πρώτο μέ 
ένα φύλλο πού ζωγράφισε ό παπά Νικόλαος Χα" Δημητρίου. Στό πάνω 
μέρος, ανάμεσα σέ δύο έξαπτέρυγα, υπάρχει μία κολυμβήθρα μέ σταυ
ρό. ’Ακολουθεί ή επιγραφή: «Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου. Παναγία 
έκλήσαμηζήν Κώδικασι Ίσκόπιτε τογάν τζοτζουκλαρήν καγιτλαρή. 
Τή: 20: Μαΐου 1893. Εφημέριος Παπά Νικόλας» (Κώδικας τής εκκλη
σίας μας. Καταχώριση τών γεννήσεων). Στό κάτω μέρος τής σελίδας 
είναι ζωγραφισμένος ένας κώδικας ανοικτός καί δίπλα του τό χέρι ενός 
γραφέα. Στις 126 σελίδες τού δεύτερου μέρους τών καταχωρίσεων άπο- 
γράφονται κατά οικογένεια οί βαπτίσεις πού τελέστηκαν άπό τό 1893 
ως τίς 11 Φεβρουάριου 1923 (σ. 189). Ούσιαστικά άπογράφονται οί 
βαπτίσεις 64 οικογενειών, καθώς 52 οικογένειες δέν άπέκτησαν παιδί.

3. σσ. 238-240: Συγκεντρωτικός πίνακας τών 64 οικογενειών πού βάπτισαν
τά παιδιά τους καί οί βαπτίσεις τών οποίων καταγράφηκαν στις προη
γούμενες σελίδες του κώδικα (83-207).

4. σσ. 243-245: Καταγραφή θανάτων (3 ’Οκτωβρίου 1903 ως 6 Μαρτίου
1915). Σέ στήλες έγγράφεται ή ήμερομηνία θανάτου, όνομα καί ήλικία 
τού θανόντα. Στά 12 αύτά χρόνια άπογράφονται 66 θάνατοι.

5. σσ. 247-249: Ημιτελής κατάλογος οικογενειών πού βάπτισαν τά παιδιά
τους μετά τό 1856. Περιλαμβάνει 44 ονόματα.
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6. σ. 348: ’Ανυπόγραφο πρακτικό κοινότητας (1 Ίανουαρίου 1856), στό
όποιο καθορίζονται τα ποσά πού εισπράττει ή κοινότητα για τήν ’Εκ
κλησία, τό σχολείο καί τό ταμείο των φτωχών άπό:

α) Στεφάνωμα. 10 γρόσια για τήν εκκλησία, 10 γιά τό σχολείο, 5 γιά 
τό ταμείο των φτωχών.

β) ’Αποφοίτηση. Όταν ένα παιδί τελειώσει τό κοινό (-σχολείο), 
θά δώσει άνάλογα με τή φορολογική κατηγορία τής οίκογένειάς του α' 
(άλέ) 120, β' (έβσάτ) 80, γ' (έτνά) 40 παράδες.

γ) Ταξίδια. Όποιος πηγαίνει στήν Πόλη πληρώνει 1 γρόσι, ενώ 
έπιστρέφοντας 5. Όταν μεταβαίνει στά 'Ιεροσόλυμα, 25 γρόσια. 

δ) Κηδεία. Ή εκκλησία εισπράττει 5 γρόσια. 
ε) ’Αγοραπωλησία. Ή κοινότητα εισπράττει 2% άπό τόν πωλοϋντα 

καί 5 γρόσια επί τοίς εκατό άπό τόν άγοραστή. Στήν περίπτωση όμως 
πού οί συναλλασσόμενοι είναι άποροι δέν πληρώνουν τά παραπάνω 
ποσοστά.

7. σ. 342: Διακανονισμός κληρονομιάς. 'Υπογράφουν 4 μάρτυρες (23 Φε
βρουάριου 1857).

8. σ. 341: Πενταετές συμβόλαιο τού παπά Προδρόμου, στό όποιο ορίζεται ό
ετήσιος μισθός του σέ 3.000 γρόσια. 1.300 γρόσια πληρώνεται ώς πα
πάς καί 1.700 ώς διδάσκαλος. 'Υποχρεώνεται νά δίνει επί δύο χρόνια 
άπό τό μισθό του επίδομα (100 γρόσια) στον προκάτοχό του παπά 
Βασίλη. Ό παπά Πρόδρομος υπογράφει ότι δίνει 500 γρόσια τό χρόνο 
στον παπά Βασίλη. ’Ακολουθούν 12 ύπογραφές δημογερόντων.

9. σ. 340: Πρακτικό στό όποιο ορίζονται τά εισοδήματα τής κοινότητας,
προκειμένου νά εξασφαλιστεί ό μισθός τού παπά Προδρόμου (1 Μαρ
τίου 1864).

10. σσ. 339-338: Καταχωρίζεται τροποποιημένος καί άναλυτικότερος κανο
νισμός τών εισοδημάτων τής εκκλησίας. Προστίθενται καί άλλες υπο
χρεώσεις τών πιστών, π.χ. δίσκος γιά τά Φώτα καί τό Πάσχα, δώρα τών 
μαθητών στό δάσκαλο κατά τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα κλπ. Ό 
κανονισμός αυτός καταργεΐται.

11. σ. 337: Πρακτικό στό όποιο ορίζεται ό μισθός τού παπά Προδρόμου σέ
100 μετζήτια (άτικ πιάζμετζήτ), προς 20 γρόσια τό μετζήτι (1 Μαρτίου 
1880). Τό πρακτικό αύτό άκυρώνεται.

12. σσ. 336-334: Πρακτικό κατάργησης ορισμένων έθίμων τού γάμου (20
Νοεμβρίου 1878).

α) Κατά τόν άρραβώνα, οί προσκεκλημένοι πού θά έπισκεφθοϋν τό 
σπίτι τής νύφης δέ θά υπερβαίνουν τούς 20.

β) Ό ύποψήφιος γαμπρός δέ θά έπισκεφθεΐ τό σπίτι τής νύφης μέ 
τή δικαιολογία νά τή δει ούτε καί οί συγγενείς τής νέας θά έπισκε-
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φθούν τό σπίτι του γαμπρού για να τον γνωρίσουν. Τα γλέντια καί τα 
φαγοπότια πού γίνονται μ’ αυτές τίς ευκαιρίες καταργοΰνται.

γ) Όταν στολίζεται ό γαμπρός δέ θά μοιράζονται γλυκά καί ξηροί 
καρποί. Στο συγκεντρωμένο κόσμο θά προσφέρεται μόνο καφές, ρακί 
ή κρασί.

δ) Τό ’ίδιο ισχύει καί για τό σπίτι τής νύφης.
ε) Δέ θά γίνουν τραπεζώματα στούς συγγενείς τού γαμπρού άπό τήν 

οικογένεια τής νύφης ή άντίστροφα. Επίσης δέ θά παρατεθεί τραπέζι 
στον κουμπάρο.

στ) Όταν πηγαίνουν γιά να πάρουν τόν κουμπάρο ή τή νύφη στήν 
έκκλησία, αύτό θά γίνεται χωρίς τή συνοδεία οργάνων.

ζ) Στο γαμπρό, άντί τού καθιερωμένου μπόγου μέ δώρα, θά προ- 
σφερθεΐ ένα δώρο άξίας 50-150 γροσίων στή μάνα καί στον πατέρα τού 
γαμπρού άντίστοιχα πετσέτα προσώπου καί μανδήλα. Στα άδέλφια καί 
τούς λοιπούς συγγενείς δέ θά δοθεί κανένα δώρο.

η) 'Ομοίως καταργοΰνται τά δώρα προς τόν κουμπάρο καθώς καί ή 
υποχρέωση τού τελευταίου προς τή νύφη. Ό κουμπάρος πληρώνει 
μόνο στον παπά 5 γρόσια, όταν διαβάζονται τά ρούχα τής νύφης, καί 
λαμβάνει ώς δώρο μιά πετσέτα προσώπου άπό τή μεριά τής νέας.

θ) Τό σπίτι τού γαμπρού θά προσφέρει στή μελλόνυμφη μιά φορε
σιά. Στήν περίπτωση πού αδυνατεί, ό γαμπρός χρεώνεται στή νύφη μέ 
ομόλογο 600 γροσίων.

ι) Ή νύφη προικίζεται άπό τούς γονείς της άνάλογα μέ τήν οικονο
μική τους κατάσταση. Άπαραιτήτως όμως πρέπει να έχει πέντε αλλα
ξιές.

ια) Στό τραπέζι τού γάμου παρευρίσκονται μόνο οί προσκεκλημέ
νοι.

ιβ) Άπό τό τραπέζι τού γάμου ή τού άρραβώνα δέν πρέπει να άφαι- 
ροΰνται κουτάλια, πιρούνια, πετσέτες κλπ., μέ τή δικαιολογία ότι είναι 
γούρι, γιατί πρόκειται γιά κλοπή καί άντίκειται στούς ιερούς κανόνες 
τής εκκλησίας.

ιγ) Ό άρραβωνιασμένος να μήν πηγαινοέρχεται στό σπίτι τής 
μνηστής του ούτε νά διανυκτερεύει εκεί, γιατί άπ’ αύτό προέρχονται 
πολλά άτοπα.

ιδ) Στή μητέρα τής μελλόνυμφης δέ δίνεται δώρο άλλά στή νουνά 
της.

ιε) Καταργεΐται τό παλιό έθιμο, κατά τό όποιο ό άϊλακτζής (=άμι
σθος κήρυκας) φώναζε δυνατά τά δώρα πού προσφέρονταν στή νύφη. 
Όσοι δίνουν δώρα στή νύφη θά τά δίνουν τής’ίδιας καί θά πίνουν άπό 
τό χέρι της ένα ποτήρι κρασί.

'Η παράβαση τών παραπάνω άρθρων σημαίνει πρόστιμο 100 γρο
σίων. ’Ακολουθεί ή υπογραφή τού παπά Προδρόμου καί 10 προυχόν
των.
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13. σσ. 332-330: Καταγραφή ιερών σκευών τής εκκλησίας (17 Φεβρουάριου
1893).

14. σσ. 327-325: Νέος κανονισμός εσόδων τής εκκλησίας (25 Νοεμβρίου
1893).

α) Γάμος πού τελείται στο χωριό: 30 γρόσια. Δεύτερος ή τρίτος 
γάμος: 30 γρόσια.

β) Γάμος πού τελείται στό χωριό τού γαμπρού: 100 γρόσια. 
γ) Βάπτιση: 3 γρόσια. 
δ) Κηδεία ενήλικου: 10 γρόσια. 
ε) Κηδεία παιδιού: 5 γρόσια.
Καταργεΐται τό γλέντι μετά τό μυστήριο τού γάμου. Άντ’ αύτοΰ 

εΐσάγονται τά έξης δοσίματα προς τήν Εκκλησία: 
α) ’Από τά πρώτης τάξης σπίτια: 150 γρόσια 
β) » » δεύτερης » » : 100 »
γ) » » τρίτης » » : 50 »
δ) » » τέταρτης » » : 25 »
Καταργεΐται τό γλέντι μετά τόν άρραβώνα. Άντ’ αύτού κανονίζον

ται τά εξής δοσίματα προς τήν Εκκλησία:
α) ’Από τά πρώτης τάξης σπίτια: 150 γρόσια 
β) » » δεύτερης » » : 100 »
γ) » » τρίτης » » : 50 »
δ) » » τέταρτης » » : 25 »

Αντί τών καθιερωμένων, τραπεζωμάτων θά προσφέρεται ρακί, 
κρασί, καφές ή γλυκό. Τά χρήματα πού θά είσπράττονται σύμφωνα μέ 
τά παραπάνω άρθρα θά διατίθενται γιά τή μόρφωση καί άνατροφή τών 
παιδιών, γιά τό σχολείο καί τήν Εκκλησία. Ακολουθούν οί ύπογρα- 
φές τών προυχόντων.

15. σσ. 322-321: Νέος κανονισμός έσόδων τής Εκκλησίας, στον όποιο άλλά-
ζουν τά ποσά (1 Σεπτεμβρίου 1893). Στό περιθώριο τής σ. 322 υπάρχει 
ή έξης σημείωση: «Προσθέτουμε καί τό έξης: 'Ο παπάς, προκειμένου 
νά τελέσει όποιαδήποτε ιεροπραξία ή νά έπικυρώσει ένα έγγραφο, 
πρέπει νά ζητήσει τή γνώμη τής Εφορείας». 'Υπογράφει ό παπά Νικό
λαος σε ένδειξη ότι δέχεται.

Προέλευση: Δωρεά ’Ισαάκ Σινάνογλου (1952).
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1897 0,25x0,17
20/19 ΣΚΟΠΗ 

96 σ.

«Μεριδολόγιον» όπου καταχωρίζονται οί ζωντανοί καί οί πεθαμένοι 
64 σ π ιτιών τής Σκοπής.

Α: Κατάστιχο εμπορίου. Σελιδαρίθμηση μεταγενέστερη 1-94. Στήν αρχή 
ένα φύλλο (α'-β'). Σελίδες λευκές: 65-90. Στή σ. α': «ΜΕΡΙΔΑ Έντηπώθη 
Έν Σκοπίω τής Καισαρείας, υπό Διδασκάλου Ισαάκ Ί. Άβρααμίδου. Έν 
έτει Σωτειρείω 1897. Ίανουαρίου. 20».

1. σσ. 1-64: Καταχωρίζονται οί ζωντανοί καί οί πεθαμένοι 64 οικογενειών 
(χανέδων) τής Σκοπής. Κάθε σελίδα είναι αφιερωμένη σ’ ένα σπίτι. 
Στο πάνω μέρος τής σελίδας αναγράφεται το όνομα τοϋ αρχηγού τής 
οικογένειας, π.χ. Σεπετδζόγλου Άββραάμ χανεσί (σ. 35). Κάτω άπό 
τον τίτλο αύτόν υπάρχει στά ελληνικά ή φράση υπέρ ελέους ζωής καί 
ακολουθούν σε γενική πτώση τά ονόματα των ζώντων τής οικογένειας. 
Συχνά στο τέλος ύπάρχουν προσθήκες ονομάτων πού γράφτηκαν με 
μολύβι άπό άλλο χέρι, μεταγενέστερα. ’Ακολουθεί ή άπογραφή των 
πεθαμένων τής οικογένειας, οί όποιοι καταχωρίζονται επίσης σε γενι
κή πτώση κάτω άπό τή φράση υπέρ άναπαύσεως.

Άπό άρκετές μερίδες ζωντανών έχουν διαγράφει μέ μολύβι ορισμέ
να ονόματα καί έχουν προστεθεί στή μερίδα τών πεθαμένων, πού ση
μαίνει ότι έγινε έλεγχος τού μεριδολογίου καί διαγράφηκαν εκείνοι 
πού στό μεταξύ άπεβίωσαν καί πέρασαν στή μερίδα τών πεθαμένων. Δε 
σημειώνεται τό έτος τής άναθεώρησης τού μεριδολογίου. Ό άριθμός 
τών ζώντων άνά οικογένεια κυμαίνεται άπό 5 έως 29 άτομα. Συνολικά 
καταχωρίσθηκαν 1.112 ονόματα ζώντων, αν εξαιρεθούν οί διαγραμμέ
νοι.

2. σσ. 91-93: «Τερούνι τεφδερδέ μουκαΐτ όλάν χανέ Νόμερολαριδιρ». Κατά
λογος τών οικογενειών πού καταχωρίσθηκαν στις σσ. 1-64 τού κώδικα. 

Προέλευση: Δωρεά ’Ισαάκ Σινάνογλου (1952).

’Έσοδα καί έξοδα τής έκκλησίας τής Θεοτόκου. Κατάλογος ιερών 
σκευών καί εικόνων.

1909-1924 0,27x0,20
21/11 ΣΤΕΦΑΝΑ 

164 σ.

Α. Κώδικας μέ κατεστραμμένη στάχωση. Δίγλωσσος. Σελίδες λευκές: 1,
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18-19, 76-164. Σφραγίδα: «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ». 
Στο κέντρο: δικέφαλος αετός.

1. σσ. 2-17: Έσοδα καί έξοδα τής εκκλησίας τής Θεοτόκου των Στεφάνων
από 1ης Σεπτεμβρίου 1909 ως 6 ’Ιουνίου 1911. Στήν αριστερή σελίδα 
καταχωρίζονται τα έσοδα καί στή δεξιά τά έξοδα. Το άθροισμα κάθε 
σελίδας μεταφέρεται στις επόμενες. Προϋπήρχε καί άλλο βιβλίο μέ 
αριθμό 42, όπως άναφέρεται, άπό τό όποιο έγινε ή μεταφορά στό παρόν 
έσόδων 3.019 γροσίων καί εξόδων 3.003.

2. σσ. 20-21: ’Ισολογισμός γραμμένος στά ελληνικά γιά τό διάστημα 1
Σεπτεμβρίου - 2 Μαΐου 1911. Έσοδα: 6.666,50 γρόσια. Έξοδα: 
6.656,75. 'Υπόλοιπο: 9,75 γρόσια. Στά έσοδα καί έξοδα περιλαμβάνον
ται καί τά μεταφερθέντα άπό τό προηγούμενο όπ’ άρ. 42 βιβλίο. Τόν 
ισολογισμό ύπογράφει ό «διαχειρισάμενος» ’Ιωάννης Ε. Τζαμκερτέ- 
νογλου. Τόν επικυρώνει ό Καισαρείας ’Αμβρόσιος.

3. σσ. 22-23: ’Ισολογισμός γραμμένος στά ελληνικά γιά τό χρονικό διά
στημα άπό 12 Μαΐου - 2 ’Οκτωβρίου 1911. Έσοδα: 5.017,50 γρόσια. 
Έξοδα: 4.375,75. 'Υπόλοιπο: 642 γρόσια. Επικυρώνεται άπό τόν Και
σαρείας ’Αμβρόσιο.

4. σσ. 24-72: Λεπτομερής καταγραφή έσόδων καί εξόδων γιά τό διάστημα 2
’Οκτωβρίου 1911-2 Αύγούστου 1924. Περιλαμβάνονται καί οί εξής 
ισολογισμοί: α) σσ. 43-44 μέ ήμερομηνία 23 Μαρτίου 1914. Έσοδα: 
12.569. Έξοδα: 12.020. 'Υπόλοιπο: 549 γρόσια. 'Υπογραφή Τζαμκερδά- 
νογλου καί Οικονόμος Παπά Νικόλας. β) σσ. 57-58: Ήμερομηνία 10 
’Απριλίου 1919. Έσοδα: 19.909. Έξοδα: 20.807. Έλλειμμα: 898 γρό
σια. γ) σσ. 61-62: Ήμερομηνία 28 Φεβρουάριου 1920. Έσοδα: 26.365. 
Έξοδα: 26.410,75. Έλλειμμα: 45 γρόσια καί 30 παράδες. δ) σσ. 67-68: 
’Αθροίζονται τά έσοδα έως τόν ’Οκτώβριο 1921 (34.110 γρόσια) καίτά 
έξοδα έως τόν ’Ιούλιο (31.329 γρόσια). Τό ύπόλοιπο (2.781 γρόσια) 
μεταφέρεται στή στήλη τών έσόδων τής σ. 69. ε) σσ. 71-72: Ήμερομη
νία Αύγουστος 1924. Έσοδα: 12.042 γρόσια. Έξοδα: 12.330. Έλλειμ
μα: 288 γρόσια. Άπό τή μερίδα τών έσόδων διαφαίνεται ότι ή κοινότη
τα τών Στεφάνων είχε ξενιτεμένους στή Σαμψούντα, οί όποιοι είχαν 
δημιουργήσει έκεΐ αδελφότητα καί έστελναν μεγάλα ποσά στό διαχει
ριστή έπίτροπο.

5. σσ. 72-75: Κατάλογος τών ιερών σκευών, άμφιων καί εικόνων τής έκκλη-
σίας, πού παραδόθηκαν στον πρόεδρο τής έπιτροπής ’Ανταλλαγής 
έπίσκοπο Γερβάσιο στις 6 ’Ιουλίου 1924. Μεταφέρθηκαν στό μοναστή
ρι τού Τιμίου Προδρόμου (Ζιντζίντερε) γιά νά σταλούν στήν Ελλάδα 
μαζί μέ τις εικόνες τού μοναστηριού.

Β: Στον κώδικα υπάρχουν δύο λυτά έγγραφα γραμμένα στά οθωμανικά.
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’Αφορούν τον κάλφα Ίω. Τσαμκερτένογλου.
1. Έπαινος για τήν εργασία του στην τροποποίηση του Λυκείου Καισα

ρείας σέ αίθουσα τής Μ. Εθνοσυνέλευσης, ή οποία, έξαιτίας του πολέμου, 
είχε μεταφερθεΐ στήν Καισαρεία. 12 ’Οκτωβρίου 1337 (1919). 'Υπογραφή: 
βουλευτής Ίκονίου, εντεταλμένος έπί των κατασκευών.

2. Αίτηση του Ίω. Τσαμκερτένογλου προς τή Νομαρχία Καισαρείας. 
Παρακαλεΐ να του δοθεί άδεια άσκησης του επαγγέλματος του.
Προέλευση: Δωρεά ’Ελευθερίας Εύδοκιμίδου (1955).

22/42 ΤΑΒΛΟΣΟΥΝ
1807-1922 0,31x0,21 268 σ.

Καταχωρίσεις βαπτίσεων, γάρων, θανάτων, διαθηκών. ’Εγκύκλιοι 
του μητροπολίτη Καισαρείας Παϊσίου, «Μετάφρασις τον υψηλού 
βερατίου τού χορηγηθέντος υπό χρονολογίαν 16 Μουχαρρεμ (1884) 
τη Λ. Θ.Π. ’Ιωακείμ τω Δ '». Πατριαρχικοί πίνακες όπό 36 μ.Χ. εως 
1873 κλπ.

Α: Κώδικας δερματόδετος. Στάχωση φθαρμένη. Σελιδαρίθμηση διπλή· 
από δεξιά προς τα άριστερά: 1-89 καί αντίστροφα: 1-180. (Ή σελίδα 89 
ταυτίζεται με τήν 180- άριθμήθηκε δύο φορές). ’Επειδή ή διπλή σελιδαρί- 
θμηση δημιουργεί προβλήματα στήν περιγραφή των περιεχομένων, τήν ενο
ποιήσαμε συνεχίζοντας από τή σ. 89 ως τό τέλος τοϋ κώδικα (σ. 268). 'Η 
περιγραφή των περιεχομένων μετά τή σ. 89 —πρόκειται γιά τις αντίστροφα 
γραμμένες σελίδες τοϋ κώδικα— γίνεται άπό τό τέλος (σσ. 268-290) προχω
ρώντας άπό δεξιά προς τά άριστερά. Άπό τόν κώδικα έχουν άφαιρεθεΐ, 
ανάμεσα στις σσ. 56-57, 3 φύλλα, καί 2, τά όποια ήταν καί γραμμένα, μεταξύ 
των σσ. 64-65. Σελίδες λευκές: 20-64, 120, 126-180. Δίγλωσσος κώδικας. 
Ελληνικά στις σσ. 1, 65, 67, 83-89, 91, 111, 184, 187, 191, 192. Στήν εσωτερι
κή επιφάνεια τής στάχωσης (άπό άριστερά προς τά δεξιά) δοκιμές κονδυλίου 
καί διάφορες σημειώσεις, μεταξύ των όποιων μία γραμμένη άπό τόν Πλάτω
να διδάσκαλο σχετικά μέ τήν πρόσληψή του ώς δασκάλου «ελληνικού» (26 
’Απριλίου 1826). Στήν άλλη έσωτερική επιφάνεια τής στάχωσης «πού κου- 
τούκ παπά Ίάκωβοσουν βέ παπά Χαραλάμπης μαριφετήγιλεν όλτού» (ό κώ
δικας αύτός καταρτίστηκε μέ τίς φροντίδες τοϋ παπά ’Ιακώβου καί τοϋ παπά 
Χαραλάμπη).

1. σ. 1: «1834, ’Ιανουάριου 1. Ούτος ό Κώδηξ κατεσκευάσθη μέν διά προ
τροπής τοϋ 'Αγίου Καισαρείας Παϊσίου, γραφής δέ έτυχον ο'ί τε βαπτί- 
ζοντες καί οι βαπτιζόμενοι διά χειρός έμοϋ τοϋ Πλάτωνος Διδασκά
λου... έτι καί οί τεθνεώτες πότε καί ποΰ καί πόσων όντες χρόνων... έτι
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δέ καί οί άρραβωνιασθέντες, πάντα δέ ταϋτα διά προσταγής του 'Αγίου 
Καισαρείας Παϊσίου. Πλάτων Διδάσκαλος».

2. σ. 2: Καταγραφή γεγονότων πού άφοροΰν τή ζωή του ιερέα ’Αβραάμ
Παπάζογλου (1807-1837).

3. σσ. 3-6: Καταχωρίσεις βαπτίσεων. 'Η σ. 3 φέρει ήμερομηνία 25 Μαΐου
χωρίς έτος· άπό τή συνέχεια, πού είναι τό έτος 1841, συμπεραίνουμε 
ότι πρόκειται γιά τό 1840. Οί καταχωρίσεις συνεχίζονται ως τό 1844. 
'Ιερείς: ό παπά ’Ιάκωβος καί ό παπά Χαράλαμπος. Οί βαπτίσεις κατ’ 
έτος είναι: 1840: 15, 1841: 18, 1842: 14, 1843: 21, 1844: 19.

4. σσ. 7-19: Καταχωρίσεις θανάτων (15 ’Απριλίου 1862 ως 17 ’Ιανουάριου
1906). Στή σ. 19 καταχωρίζονται έκ των ύστέρων δύο θάνατοι (1904 καί 
1921).

5. σ. 65: «Κατάλογος των 'Ιεραρχών τού Ελληνικού Κράτους κατά τά
πρεσβεία τής χειροτονίας». Δέν σημειώνεται χρονολογία. Καθώς όμως 
συμπεριλαμβάνονται καί οί ιεράρχες Δημητριάδος Γρηγόριος (άρ. 18) 
καί Πλαταμώνος ’Αμβρόσιος (άρ. 19), συνάγεται ότι ό κατάλογος κα
ταρτίστηκε μετά τήν προσάρτηση τής Θεσσαλίας στήν Ελλάδα.

6. σ. 66: Καταχωρίζονται δύο πράξεις άρραβώνος γραμμένες άντίστροφα.
7. σ. 67: ’Ιδιόχειρη βεβαίωση τού 'Αγίου Καισαρείας μέ χρονολογία «Έν

τή κατά Ζιντζίδερεν ιερά Μονή τού Τιμίου Προδρόμου τή 27 Σεπτεμ
βρίου 1874», ότι ό παπά ’Ιγνάτιος έκ Μουταλάσκης συμφώνησε μέ 
τούς προκρίτους «τής κωμοπόλεως Ταυρουσουνίου» νά ύπηρετήσει ώς 
έφημέριός τους. Στήν ’ίδια σελίδα βιογραφικές σημειώσεις τού Παπά 
Σεραφείμ Γιαχτσόγλου.

8. σσ. 68-69: Χρονολογικός πίνακας των Βυζαντινών (Ρούμ) αύτοκρατόρων.
'Ο κατάλογος άρχίζει μέ τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο καί κλείνει μέ τόν 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, «πού άνήλθε στό θρόνο τό 1449 καί βασί- 
λευσε ώς τό 1453, χρονιά κατά τήν όποια παρέδωσε (τεσλήμ έγιλετή) 
τήν Κωνσταντινούπολη στον Μεχμέτ τόν Πορθητή».

9. σσ. 70-74: Σύντομη ιστορία τών όθωμανών σουλτάνων (1259-1876). Τό
λήμμα παρουσιάζεται ώς εξής: π.χ., «Όσμάν. ’Έτος γεννήσεως τού 
σουλτάνου Όσμάν Χάν Γαζή, γιού τού Έρτογρούλ Χάν Γαζή, γιοΰ 
τού Σουλεϊμάν Σάχ 657 (1259). ’Έζησε 69 χρόνια. Έτος θανάτου 726 
(1326). Έτος ένθρόνισης 699 (1300). Έτη βασιλείας 27. Άπεβίωσε 
στήν Προύσα». Κατ’ αύτόν τόν τρόπο καταχωρίζονται καί οί υπόλοι
ποι 32 σουλτάνοι, μέχρι τόν 33ο Μουράτ Χάν, τού οποίου μόνο τό 
όνομα, όπως καί τού πατέρα του, σημειώνονται. Άπό μεταγενέστερο 
χέρι σημειώνονται τά ονόματα τών μετέπειτα τριών σουλτάνων, τού 
τελευταίου χαλίφη καθώς καί τό όνομα τού Μουσταφά Κεμάλ.
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10. σσ. 75-78: Χρονολογικός κατάλογος των πατριάρχων άπό τό 36 μ.Χ. ώς
το 1873. Ό κατάλογος άρχίζει μέ τον ’Απόστολο Άνδρέα καί κλείνει 
με τή δεύτερη πατριαρχία του ’Ιωακείμ Β'. Στο κάτω μέρος της σ. 78: 
«όπως καταλαβαίνει κανείς άπό τον Πίνακα των Πατριάρχων πού πα
ραθέτομε παραπάνω, άνήλθον στον πατριαρχικόν θρόνον άπό τόν 
’Απόστολον Άνδρέαν (ώς τό 1873) 244 Πατριάρχες. Μερικοί άπ’ αύ- 
τούς δυό, τρεις καί πέντε φορές. Οί Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως 
εκαλούντο πριν Επίσκοποι. Τό πρώτον, τό 320 στον Μητροφάνη Α' 
έδωσαν τόν τίτλο Πατριάρχης καί ό τίτλος οικουμενικός άπεδόθη τό 
321 στον Ίωάννην Β' τόν Νηστευτήν».

11. σσ. 79-82: Τακτικό (συνταγμάτων καί νιζαμναμέ στό κείμενο) γιά τούς
βαθμούς, τίς «φήμες» καί τή σειρά των μητροπολιτών πού άνήκαν στό 
Πατριαρχείο τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό τακτικό επικυρώθηκε άπό 
τήν 'Ιερά Σύνοδο τόν ’Ιανουάριο τού 1868. 'Ο πρώτος θρόνος (ελληνι
κά στό κείμενο) καί ή «φήμη» (ούνβάν) έχει ως εξής: «ό Καισαρείας 
Καππαδοκίας ύπέρτιμος καί έξαρχος πόσης ’Ανατολής». Έπονται 11 
άλλοι τίτλοι καί φήμες μητροπολιτών. Εντός παρενθέσεως παραθέ- 
τονται οί τουρκικές ονομασίες τών πόλεων, π.χ. ό Έφέσσου (Μάγνη- 
σα), ό Ήρακλείας (’Έρεγλι), ό Κιζίκου (Έρτέκ βέ καπού ταγή) κλπ. 
Οί 12 αύτοί μητροπολίτες είναι έγκριτοι (μουτεπέρ). ’Ακολουθούν 73 
μητροπολίτες μέ πρώτον τόν Ίωαννίνων καί 73ο τόν Καρπάθου καί 
Κάσσου.

12. σ. 82: Τεραρχική τάξη άρχιεπισκοπών, μητροπόλεων καί επισκοπών.
’Αναγράφονται 85 θρόνοι μέ πρώτο τόν Καισαρείας καί 85ο τόν Καρπά
θου καί Κάσσου. Δίπλα στό θρόνο μητροπόλεως σημειώνεται ό άρι- 
θμός τών επισκοπών τους- π.χ.: 2. Έφέσσου (Μάγνησα) έχει 2 επισκό
πους.

13. σσ. 83-89: «Μετάφρασις τού 'Υψηλού Βερατίου τού χορηγηθέντος υπό
χρονολογίαν 16 Μουχαρρέμ 1302 (28 ’Οκτωβρίου 1884) τή Α. Θ. Π. 
’Ιωακείμ τω Δ'»1.

14. σσ. 268-247: Καταχώριση βαπτίσεων (1819-1841). Καταχωρίζονται συνο
λικά: 1819: 13, 1820: 20, 1821: 13, 1822: 28, 1823: 22, 1824: 17, 1825: 15, 
1826: 20, 1827: 11, 1828: 16, 1829: 22, 1830: 27, 1831: 12, 1832: 15, 1833: 
19, 1834: 16, 1835: 17, 1836: 20, 1837: 16, 1838: 18, 1839: 12, 1840: 5, 
1841: 5. Οί βαπτίσεις τών ετών 1819-1831 τελούνται έπί εφημερίας τού 
παπά ’Ιακώβου Πυρλόγλου. Οί βαπτίσεις τών ετών 1832-1833 άπό τόν

1. Φ. Δ. Άποστολόπουλος, «Τρία έγγραφα του κώδικα Ταβλοσούν τής Καππαδοκίας: 1 
αύτοκρατορικό βεράτι καί 2 επιστολές του Παϊσίου, μητροπολίτου Καισαρείας», Δελτίο Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών 1 (1977), σσ. 217-220 καί σσ. 224-228.
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παπά ’Ιάκωβο καί τον παπά Χαρελέν (=Χαράλαμπος)2. Στή σ. 253 κα
ταχωρίζονται βαπτίσεις πού έγιναν τον ’Ιανουάριο τού 1834 καί διαγρά
φονται γιά να καταχωρισθοϋν ξανά στή σ. 252. Στο πάνω μέρος τής 
σελίδας αυτής σημειώνεται: «’Από το 1834, οπότε χειροτονήθηκε ό 
"Αγιος Καισαρείας Παΐσιος, δηλώνονται τά παιδιά πού γεννιούνται 
καί βαπτίζονται». Οί καταχωρίσεις συνεχίζονται μέχρις 20 Αύγούστου 
1841.

15. σσ. 246-245: ’Ενθυμήσεις: «’Άρχισε τον Σεπτέμβριο τού 1834 γιά νά 
προσεύχονται όσοι τά διαβάζουν, γράφτηκαν ορισμένα παράδοξα πρά
γματα πού συνέβησαν στον κόσμο. 1834, Σεπτεμβρίου 2, ήμέρα Δευτέ
ρα. Τή νύχτα χιόνισε. Πολύ πρόωρα. 1834: Σιτοδεία- τό μούττοϋ στα
ριού έφτασε τά 250 γρόσια, τό μπατμάνι τού άλευριου τά 7. 1835, 1η 
Αύγούστου: ’Έγινε μεγάλος σεισμός. Κράτησε 15 λεπτά. Γιά 5-10 μέ
ρες συνεχίστηκαν οί δονήσεις. Οί κάτοικοι κατέφυγαν στούς κήπους 
καί τ’ άμπέλια. Άν δε μάς σπλαχνιζόταν ό Θεός, θά καταστρεφόταν ή 
χώρα. Στις 15 Αύγούστου, 2 ή ώρα τή νύχτα, έπαναλήφθηκε ό σεισμός 
μέ ήχο καί βουή. Εύτυχώς δέν διάρκεσε πολύ. Στούς σεισμούς αύτούς 
σκοτώθηκαν στήν Καισάρεια καί στα γύρω χωριά συνολικά 398 άτομα 
καί 3.000 άτομα τραυματίστηκαν καί άρρώστησαν. Στό χωριό μας σκο
τώθηκε ένα κορίτσι. Οί σεισμοί συνεχίστηκαν 3-4 μήνες νύχτα-μέρα. 
Ήταν μικρής διάρκειας. Χάρη στό έλεος τού Θεού δέν γκρεμίστηκαν 
σπίτια καί δέν συνέβη κάτι τό φοβερό. Είθε ό Θεός νά μάς φυλάξει άπό 
άλλη τέτοια συμφορά. Όλα αύτά συνέβησαν γιά τίς αμαρτίες μας. Οί 
σεισμοί κράτησαν ως τίς 6 Ίανουαρίου. Τό 1835 είχαμε πολυκαρπία. 
Τόσο πολλά ήταν τά βερίκοκα, τά μήλα, τά άχλάδια, τά δαμάσκηνα, 
πού οί χωρικοί δέν μπόρεσαν νά τά μαζέψουν. Τόν Σεπτέμβριο πάνω 
στά δέντρα υπήρχαν άγουρα καί ώριμα βερίκοκα. Τό 1835 έπεσε πείνα 
πάλι. Ή τιμή τού μούττοϋ σταριού έφτασε τά 300 γρόσια καί πάλι δέν 
τό βρίσκεις. Ό Θεός νά βοηθήσει τούς άπορους. Στις 22 Δεκεμβρίου 
1835, ήμέρα Κυριακή ως τό πρωί τής Δευτέρας χιόνισε τόσο πολύ, πού 
ήταν άδύνατο νά επικοινωνήσουν οί γείτονες. 1836, 29 Ίανουαρίου, 
ήμέρα Τετάρτη, τή νύχτα πάλι έγινε δυνατός σεισμός. Διάρκεσε 6-7 
λεπτά- σείστηκαν τά σπίτια. Στό χωριό μας δέν είχαμε θύματα. Στά 
άλλα χωριά σκοτώθηκαν 20 άτομα. Μετά 4 ήμέρες, τό Σάββατο, ξαναέ- 
γινε σεισμός συνοδευόμενος μέ μεγάλη βουή. Στις 23 Φλεβάρη, ήμέρα 
Πέμπτη, ενώ όλοι ήμαστε στήν εκκλησία, σείστηκε ή γη γιά μια στι
γμή- τήν’ίδια μέρα άλλες τρεις φορές. Μέ τή βοήθεια καί τήν προστα
σία τού Θεού δέν προξενήθηκαν ζημιές. 1836, Μαΐου 2, ήμέρα Σάββα
το, κατά τό βράδυ χιόνισε πάρα πολύ. Τέτοιο χιόνι δέν είχε πέσει ούτε

2. Βιογραφικά στοιχεία του παπά Χαριλέν στή σ. 2 του κώδικα.
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στήν καρδιά του χειμώνα. Στις 19 Μαΐου, ήμέρα Τετάρτη, έγινε σφο
δρός σεισμός. Μέ τή χάρη τοϋ Θεοΰ δεν είχαμε συμφορές. ’Ακόμα άπό 
καιρό σέ καιρό σείεται ή γη». Παρακάτω: «Αίωνία ή μνήμη των έναντι 
άναγραφομένων». Στή σ. 245 μνημονεύεται ό θάνατος τοϋ διδασκάλου 
Πλάτωνος άπό τόν «ταπεινόν» μαθητή του Λάζαρο. Στή συνέχεια βιο- 
γραφικά στοιχεία τοϋ παπά Σεραφείμ3.

16. σσ. 244-237: Καταχωρίσεις θανάτων (1836-1864). Ό πρώτος στίχος τής
σ. 244: «’Αναγράφονται οί θανόντες τοϋ χωριοϋ μας Ταβλοσούν μετά 
τήν 1η ’Ιανουάριου 1834». Στή σελίδα αυτή καταγράφεται ό θάνατος 
τοϋ διδασκάλου Πλάτωνος: «1836, 11 Μαρτίου, πέθανε ό διδάσκαλος 
Πλάτων. Αυτός έφτιαξε τόν παρόντα κώδικα».

17. σσ. 236-181: Καταχωρίζονται βαπτίσεις άπό 30 ’Ιουλίου 1844 ως 6 ’Ιου
νίου 1921. 'Υπάρχουν όμως καί προγενέστερες καταχωρίσεις. ’Αναλυ
τικά: 1835: 2, 1838: 1, 1841: 1, 1844: 8, 1845: 18, 1846: 12, 1847: 21, 1848: 
15, 1849: 15, 1850: 14, 1851: 14, 1852: 14, 1853: 18, 1854: 22, 1855: 18, 
1856: 14, 1857: 17, 1858: 24, 1859: 14, 1860: 9, 1861: 20, 1862: 18, 1863: 
11, 1864: 13, 1865: 12, 1866: 18, 1867: 13, 1868: 24, 1869: 10, 1870: 14, 
1871: 16, 1872: 13, 1874: 13, 1875: 14, 1876: 18, 1877: 14, 1878: 18, 1879: 
13, 1880: 8, 1881: 13, 1882: 9, 1883: 12, 1884: 13, 1885: 12, 1886: 10, 1887: 
1, 1888: 9, 1889: 6, 1890: 10, 1891: 12, 1892: 8, 1893: 7, 1894: 8, 1895: 7, 
1896: 2, 1897: 6, 1898: 5, 1899: 9, 1900: 6, 1901: 4, 1902: 5, 1903: 7, 1904: 
3, 1905: 7, 1906: 7, 1907: 5, 1908: 6, 1909: 7, 1910: 1, 1911: 1, 1913: 2, 
1917: 1, 1921: 3.

18. σσ. 122-125: Διαθήκη άντίστροφα γραμμένη (άπό δεξιά προς τά άριστε-
ρά)· συντάσσεται άπό τό δάσκαλο ’Ιορδάνη Δημητριάδη, άπό τή 
Σπάρτα, καί τούς άλλους δασκάλους τοϋ σχολείου τοϋ Ταβλοσούν (28 
Μαΐου 1922). 'Η Έλένκω Παυλόσογλου κληροδοτεί τό σπίτι της στήν 
εκκλησία τοϋ 'Αγίου Βασιλείου.

19. σ. 121: ’Αντίστροφα πάντα γραμμένα συνεχίζουν τά ονόματα των πατρι
άρχων Κωνσταντινουπόλεως (1881-1895)4. Στή συνέχεια καταχωρίζον
ται τρεις βαπτίσεις (1904-1905), πού διαγράφονται.

20. σσ. 119-117: ’Εγκύκλιος τοϋ Καισαρείας Παϊσίου5, πού έκδόθηκε όταν

3. Βιογραφικά στοιχεία του παπά Σεραφείμ στή σ. 67 τοϋ κώδικα.
4. Ό κατάλογος αυτός είναι ή συνέχεια έκείνου τής σ. 78 του κώδικα.
5. Φ. Δ. Άποστολόπουλος, ό'.π·., σσ. 222-223 καί σσ. 234-239. Στοιχεία για τή ζωή καί τά 

έργο του βλ. Ίω. Η. Κάλφογλους, Ζιντζίδερε καργεσινδέ πουλουνάν ’Ιωάννης Πρόδρομος 
Μοναστηρή ... ΓιάχοδΜονή Φλαβιανών..., Δέρισααδετδε 1898 (δακτυλόγραφη μετάφραση στο 
Κ.Μ.Σ.), σσ. 121-139, 153-165, 169-181, 189-194,214-221,248-254. Γιά τούς άγώνες του Παΐσιου 
κατά των μισσιοναρίων βλ. Κυριακή Μαμώνη, «Άγώνες του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά



ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 245

έπρόκειτο να μεταβεί ώς συνοδικός στήν Κωνσταντινούπολη το Σε
πτέμβριο τοΰ 1847. Στήν αρχή μιλά με λεπτομέρειες για τό πότε ήλθε 
στήν Καισαρεία, για τα χρόνια πού μαθήτευσε κοντά στον Γερμανό, 
πότε χειροτονήθηκε ήγούμενος τής Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου στό 
Ζιντζίδερε καί πότε μητροπολίτης Καισαρείας. Στό τέλος γνωστοποιεί 
ποιούς ορίζει αναπληρωτές του στή διοίκηση τής επαρχίας του κλπ.

21. σσ. 116-113: Εγκύκλιος τοΰ Παϊσίου Καισαρείας6 προς τούς ιερείς,
έξάρχους καί επιτρόπους των εκκλησιών τής έπαρχίας του σχετικά με 
τήν τέλεση αρραβώνων, βαπτίσεων καί τήν καταχώριση θανάτων (27 
’Ιανουάριου 1839). Παραγγέλλει στους ιερείς να έχουν πάντοτε μαζί 
τους πρόχειρο τετράδιο για νά καταγράφουν άμέσως τούς αρραβώνες, 
τις βαπτίσεις καί τούς θανάτους. Στούς επιτρόπους παραγγέλλει νά 
προμηθευθοΰν τρία κατάστιχα τών 100 φύλλων, ένα για τούς αρραβώ
νες, ένα για τίς βαπτίσεις καί ένα γιά τούς θανάτους, στα όποια νά 
καταγράφουν αύθημερόν οί ιερείς τούς άρραβώνες, τίς βαπτίσεις καί 
τούς θανάτους άπό τά πρόχειρα τετράδιά τους. 'Ως προς τήν ονομασία 
τών βαπτιζομένων, παραγγέλλει αύστηρά νά άποφεύγονται ονόματα 
ξενικά, τουρκομανικά, περσικά κλπ. καί νά προτιμώνται ονόματα αγί
ων καί μαρτύρων τής Εκκλησίας. Σχετικά μέ τούς άρραβώνες έφιστά 
τήν προσοχή τών ιερέων σέ ο,τι άφορδ τήν ήλικία καί τό βαθμό συγγέ
νειας (έξ αίματος ή έξ αγχιστείας ή πνευματικής).

22. σσ. 113-112: Κάτω άπό τήν εγκύκλιο πού άναφέρθηκε ύπήρχε μικρή όβάλ
φωτογραφία τοΰ Καισαρείας Παϊσίου. ’Αριστερά άναφέρεται ότι ό 
είκονιζόμενος Παΐσιος είναι 98 ετών. 'Η φωτογραφία σήμερα δεν 
υπάρχει. Στό κάτω μέρος τής σ. 113 σύντομη βιογραφία τοΰ Παϊσίου: 
«...γεννήθηκε τό 1778 στό χωριό Φάρασα (βαραχίσιος) τής Καισάρει- 
ας» άπό γονέα ιερωμένο. 17 ετών ήλθε στήν Καισάρεια καί μαθήτευσε 
στον ιερομόναχο διδάσκαλο Γερμανό7. Τά έτη 1804-1832 ήταν ήγού
μενος τής Μονής Τιμίου Προδρόμου στό χωριό Ζιντζίδερε. Τό 1832 
χειροτονήθηκε μητροπολίτης στήν Κωνσταντινούπολη, όταν τό 1831 
τό Πατριαρχείο έπαυσε τόν Γεράσιμο. Άπεδήμησε εις Κύριον στις 30

τών Μισσιοναρίων (’Εκκλησιαστική Πνευματική Κεντρική ’Επιτροπή (1836-38)», Μνημοσύνη 
8 (1980-81), σ. 192. Για τήν έκδοτική δραστηριότητα τοΰ Παϊσίου βλ. Εύαγγελία Μπαλτά, «Τό 
καραμανλίδικο έντυπο», Τά 'Ιστορικά 9 (1989), σ. 222 καί σημ. 32.

6. Φ. Δ. Άποστολόπουλος, ο.π., σσ. 220-221 καί σσ. 229-234.
7. Ό Παΐσιος τον άποκαλεΐ στήν άποχαιρετιστήρια έγκύκλιό του «φώς τής ’Ανατολής». Φ. 

Δ. Άποστολόπουλος, δ.π., σ. 222 σημ. 17. Στοιχεία γιά τή ζωή καί τό έργο του βλ. Ίω. Η. 
Κάλφογλους, δ.π., σσ. 100-117 καί 147-153. Ό Γερμανός είναι συγγραφέας τοΰ καραμανλίδικου 
βιβλίου Σοφός Σολωμωνούν Παροιμίαλαρή. Βλ. E. DaUeggio-S. Salaville, n° 28.. ’Επίσης Μ. I. 
Γεδεών, Πατριαρχικές εφημερίδες (1500-1913), ’Αθήνα 1938, σ. 353.
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Ίανουαρίου 1871, εορτή των τριών 'Ιεραρχών. Στή συνέχεια, μετά τή 
σύντομη βιογραφία του Καισαρείας Παϊσίου, σημειώνεται: «Πολύ 
σύντομη βιογραφία τού σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Καισαρείας Κυ
ρίου Εύσταθίου». ’Αντί όμως τής βιογραφίας του, σημειώνονται τα 
βιογραφικά στοιχεία τού παπά Σταύρου, πού τον χειροτόνησε ιερέα το 
1877 ό Καισαρείας Μεθόδιος.

'fs. σ. 111: Περίληψη τών παραγγελιών τού 'Αγίου Καισαρείας Παϊσίου 
σχετικά μέ τήν τελετή τών αρραβώνων από τήν εγκύκλιο πού καταχω
ρίζεται στις σσ. 117-113. Στό κάτω μέρος τής σελίδας σύντομη βιο
γραφία τού παπά Σταύρου στα ελληνικά (27 Αύγούστου 1881).

24. σσ. 110-89: Καταχωρίσεις άρραβώνων (1 Ίανουαρίου 1834-9 ’Οκτωβρί
ου 1882).

Β: Δύο λυτά έγγραφα φαίνεται νά έχουν άποσπαστεϊ άπό άλλον κώδικα. 
Τό πρώτο φύλλο λευκό· στό δεύτερο καταγράφονται άποφθέγματα, πού 
υπήρχαν στις σελίδες του κώδικα, γιατί δίπλα άπό τά άποφθέγματα σημειώ
νονται καί άριθμοί σελίδων.
Προέλευση: Δωρεά (1964).

Βιβλιογραφία: Φ. Δ. Άποστολόπουλος, «Τρία έγγραφα του κώδικα Ταβλοσοΰν τής Καππα
δοκίας: 1 αύτοκρατορικό βεράτι καί 2 έπιστολές τοΰ Παϊσίου, μητροπολίτου Καισαρείας», 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1 (1977), σσ. 217-239.
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