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Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ (1908)

Στην μνήμη Φανούλας Παπάζογλου

Ο δημοσιευόμενος κώδικας διαθηκών απόκειται σε ιδιωτικό αρχείο στην 
Γουμένισσα Παιονίας του Ν. Κιλκίς. Ανήκει στα τέκνα του Τραϊανού Βούζα, 
εφημερίου της κωμοπόλεως επί πολλά έτη κατά την πρώτη πεντηκονταετία 
του 20ού αιώνα. Ο κώδικας είναι χαρτώος, διαστάσεων 21x33, αστάχωτος 
και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Περιέχει 19 φύλλα, αριθμημένα κατά σε
λίδες (1-36), ενώ το πρώτο φύλλο του αριθμείται ως -α-. Προφανώς υπήρχαν 
και άλλα φύλλα, δεδομένου ότι το κείμενο της τελευταίας εγγραφής δεν πε- 
ρατούται1.

Μία από τις συνέπειες της εφαρμογής των Γενικών (ή Εθνικών) Κανονι
σμών στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ήταν 
η εισαγωγή συγχρόνων προτύπων στην οργάνωσή τους. Η κοινοτική δημογε
ροντία του καθενός πολίσματος είχε πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες, όπως 
ήταν η ενάσκηση έργων υποθηκοφύλακα, με την εγγραφή προικοσυμφώνων, 
πωλητηρίων και διαθηκών σε ειδικό επίσημο βιβλίο, που η ίδια τηρούσε. Ως 
προς τις διαθήκες, η καταχώριση της σχετικής πράξης σε αυτό το βιβλίο, την 
καθιστούσε έγγραφο έγκυρον καί σεβαστόν, εφ’ όσον ο διαθέτης συνέτασσε 
την διαθήκη του ενώπιον μαρτύρων προκρίτων τοϋ έθνους αυτού καί έπικε- 
κυρωμένου [= του εγγράφου της διαθήκης] υπό τοϋ Πατριάρχου, Μητροπολί
του ή τών αντιπροσώπων αυτών2.

Έτσι, η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Γουμένισσας, ύστερα από πρό
ταση του μητροπολίτη Βοδενών Στεφάνου του από Μυρέων (Ιαν. 1904 - Απρ. 
1910), —στην μητρόπολη του οποίου υπαγόταν τότε η Γουμένισσα—, αποφά
σισε στις 25 Μαρτίου 1908 να καταρτίσει και να τηρεί τον κώδικα, στον οποίο 
θα καταχωρούνταν τα κείμενα των διαθηκών. Στο όσο μέρος του έχει διασω
θεί, φέρονται αντιγεγραμμένες δέκα διαθήκες και ένα δηλωτικό. Η αρχική 
σύνταξή τους εξικνείται από 28 Ιανουάριου 1891 έως 4 Οκτωβρίου 1908, 
αλλά δεν μεταγράφονται με την ίδια σειρά στον κώδικα.

Ιδιόχειρη επικύρωση του μητροπολίτη Στεφάνου φέρουν ο κώδικας στο 
εξώφυλλό του και οι πέντε πρώτες σε καταχώριση εγγραφές, που αντιστοι

1. Η μεταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ολόκληρου του αρχείου έχει εγκριθεί ως ερευνητικό 
πρόγραμμα από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προς την οποία 
απευθύνω εγκάρδιες ευχαριστίες.

2. Βλ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης από 14 Ρεβιούλ Αχήρ 1293, που παραθέτει ο 
Μιλτ. Καραβοκυρός, Κώδιξ τοϋ έξ άδιαθέτου καί έκ διαθηκών κληρονομικού δικαίου, Κων
σταντινούπολή; 1889, σ. 166.
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χούν σε διαθήκες των ετών 1904-1908. Στην ογδόη, που είναι αντίγραφο της 
παλαιότερης διαθήκης (28 Ιανουάριου 1891), μνημονεύεται η επικύρωσή της 
από τον τότε μητροπολίτη Ιερόθεο τον από Στρωμνίτσης, —στην μητρόπολη 
Βοδενών παρέμεινε κατά το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 1875 - Απριλίου 
1896. Παρόμοια μνεία επικυρώσεως, από τον αρχιερατικό επίτροπο της μη- 
τροπόλεως Βοδενών στην Γουμένισσα Παπά Ιωάννου, απαντά στην υπ’ 
αριθμ. 6 εγγραφή, της 21 Μαΐου 1907. Οι λοιπές τέσσαρες εγγραφές δεν φέ
ρουν ιδιόχειρη επικύρωση ή μνεία αυτής. Γραμματείς της Κοινότητας, που 
αντέγραψαν και καταχώρισαν τα κείμενα των διαθηκών στον κώδικα φέρο
νται οι Δ. Χατζηδήμου (τρεις εγγραφές, υπ’ αριθμ. 1, 2, 3), I. Άλιος (τέσσα
ρες, οι 5, 7, 9, 10) και Αλ. Κρετσιόβαλης (μία, η 6). Επίσης ως γραμματεύς, 
που συνέταξε το αρχικό κείμενο δύο διαθηκών (4 και 5) καθ’ υπαγόρευσιν του 
διαθέτη και ενώπιον των μαρτύρων, υπογράφει ο Β. Νεράντζης.

Στην συνέχεια δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο του κώδικα. Κατά την 
μεταγραφή του, διατήρησα πιστά την ορθογραφία και την στίξη, και ανέλυσα 
τις βραχυγραφίες. Δεδομένου ότι είναι πενιχρές οι όσες έχουν δημοσιευθεί ει
δήσεις για την ιστορία και τον εν γένει κοινωνικό βίο της Γουμένισσας, ελπί
ζω ότι η παρούσα έκδοση προσφέρει υλικό προς εκπόνηση μελετών ποικίλου 
περιεχομένου εκ μέρους των ενδιαφερομένων ερευνητών, ιδίως των τοπικών.

-1-

(σ. α)

(σ. β, λευκή) 
(σ. 1)

[θέση σφραγίδας: «Ιερά Μητρόπολις Βοδενών»]

Ό Βοδενών Στέφανος έπικυροΐ (υπογρ.)

ΚΩΔΙΞ
διαθηκών καταρτισθείς τη προτάσει / τής Α.Σ. τοϋ Μητροπολίτου άγιου / 

Βοδενών Κου Κου Στεφάνου έν γενική / των αντιπροσώπων τής 
Έλληνορθοδόξου /Κοινότητος Γουμέντζης συνεδρίςι / τή 25ή Μαρτίου 1908.

/ Ό Βοδενών Στέφανος έπιβεβαιοΐ (ταϋτα)
Άρθ. 1

Σήμερον τήν 15ην μηνάς Ιουνίου τοϋ χιλιοστού ένακοσιοστοϋ τετάρτου 
έτους ημέραν τής εβδομάδας τρίτην ή ύποφαινομένη Αικατερίνη Χατζη-Γε(ορ
γίου Μουζούρη, Όρθόδοξος Χριστιανή καί κάτοικος Γουμέντζης, Όθωμανή 
υπήκοος, επάγγελμα έχουσα τά καθήκοντα οίκοδεσποίνης, σώας εχουσα τάς 
φρένας καί νγια τον νοϋν, θέλουσα νά προλάβη πάσαν μετά θάνατον εριν με
ταξύ τών κληρονόμων μου, άπεφάσισα νά διαθέσω τά υπάρχοντά μου κινη
τά τε καί άκίνητα. Καί δή παραστησαμένη μάρτυρας τούς κ.κ. Κωνστ. Ίωάν- 
νου, Ίωανν. Ίντον, Γεωργ. Χρυσοχόον, Γεωργ. Παπακαλιώνην καί Δημητρ. 
Μασλίντσην, γνωστούς μου συμπολίτας, Χριστιανούς ’Ορθοδόξους καί Όθω-
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μανούς υπηκόους, άσχετους δέ πόσης προς εμέ συγγένειας καί εις ούδεμίαν 
υποκειμένους υπό τοϋ νόμου έξαίρεσιν διατάσσω κ(α)ί διαθέτω την περιου
σίαν μου ώς έξης:

Καθίστημι κληρονόμους της κινητής καί ακινήτου περιουσίας την Ιερόν 
Εκκλησίαν Γουμέντζης «°.Άγιος Γεώργιος» Μαρίαν Στοϊάν Δοϊρανλή, Σχο- 
λείον Έλλ. 'Ορθοδόξου Κοινότητος καί έγγόνους μου Κωνσταντίνον, Χρί
στον, Ευάγγελον, Δημήτριον καί Ίωάννην, τάς θυγατέρας μου Σοφίαν, Βασι
λικήν καί Μαρίαν, καί:
1) Εις τήν ιερών Εκκλησίαν «°.Άγιος Γεώργιος» άφιερώ πέντε (όρ. 5) λίρας 
Τουρκίας, ας εξ άναλόγου νά πληρώσωσιν ύποχρεοϋνται οί εγγονοί μ(ου).
2) Εις τήν Μαρίαν Στοϊάν Δοϊρανλή διαθέτω κήπον εις θέσιν «Βάγετα» έξ 
ενός (άρ. 1) στρέμματος συγκείμενον καί συνορευόμενον με όμοιους, Γόνο 
Πέϊκο, Γόνο Παπα-Συενεσίου, ΧατζηΤάνου Ζαρίν καί με οδόν.
3) Εις τό Σχολεϊον τής Έλλ. 'Ορθοδόξου Κοινότητος άφιερώ κήπον εις θέσιν 
«Γραμάδι», έξ ενός τετάρτου (άρ. Ά ) συγκείμενον στρέμματος καί συνορευό
μενον μέ όμοιους Χρ. Μαλέγκου, Κωνστ. Βασήλη, Παπα-Γιάγκου καί μέ 
οδόν.

(σ. 2) / 4) Εις τάς θυγατέρας μου Σοφίαν, Βασιλικήν καί Μαρίαν διαθέτω ό,τι έκα
στη εχει λάβη.
κ(α)ί 5) εις τούς έγγόνους μου Κωνσταντίνον, Χρίστον, Εύάγγελον, Δημή- 
τριον κ(α)ί Ίωάννην, οιτινες όφείλουσι νά διανεμηθώσι μεταξύ των έξ ίσου 
ολόκληρον τό υπόλοιπον τής τε κινητής καί άκινήτου περιουσίας μου.

Κηδεμόνας δέ καί έκτελεστής τής παρούσης διαθήκης μου καθίστημι καί 
όρίξω τούς κ.κ. Δημήτριον Σαμαράν καί Ίωάννην Ρουσσίδην. "ΟΟεν άναγνω- 
σθε'ισα παρευθύς εις υπήκοον πάντων, ή παρούσα διαθήκη εύκρινώς καί με
γαλοφώνως καί παρατηρηθεισα ύπ’ αύτών ύπεγράφη άντ’ έμοϋ άγραμμάτου 
οϋσης υπό τοϋ Κυρίου Ίωάννου Ρουσσίδου καί τών μαρτύρων έβεβαιώθη δέ 
τό γνήσιον τών υπογραφών τών τε μαρτύρων καί τής διαθέτιδος καί έπεκυ- 
ρώθη τή !Αρχιερατική σφραγιδί τε καί υπογραφή.

Εν Γουμέντξη τή 15η Ιουνίου 1904.
Διά τήν διαθέτιδα άγράμ- Οί έκτελεσταί 

Οί μάρτυρες ματον υπογράφω Θάνος Χρ. Ρουσσίδης
Κωνσταν. Ίωάννου Θάνος Χρ. Ρουσσίδης Δημητρ. Γ. Σαμαράς 
Ίωανν. Χρ. Ίντος αύτή δέ σταυροσημειοί +
Γεωργ. Χρυσοχόος 

Γεωργ. Χρ. Παπακαλιώνης 
Δημήτρ. Μασλίντσης.

"Ο,τι ακριβές άντίγραφον 
Ό άντιγράψας 
Δ. Χατξηδήμου.
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-2-

(σ. 3) / [σφραγίδα] Ό Βοδενών Στέφανος βέβαιοί (ταϋτα)
Άρθ. 2

Σήμερον τήν εικοστήν τρίτην Μαρτίου τοϋ χιλιοστοϋ ένακοσιοστοϋ εβδό
μου <1907> έτους ημέραν τής έβδομάδος Παρασκευήν καί ώραν τρίτην π.μ? 
ενώπιον των κάτωθι υπογεγραμμένων μαρτύρων, τοϋ αίδεσιμωτάτου ίερέως 
Παπα ϊωάννον, Θάνου Δ. Μαλέγκου, Ίωαν. Χρ. Οικονόμου, Χρίστου Ρωσσί- 
δου, Κωνσταντίνου Ίωάννου, Χρίστου Γ. Μωματάντση καί Γεωργίου Καλαϊ
τζή, ’Ορθοδόξων Χριστιανών, ’Οθωμανών υπηκόων, ασχέτων πόσης πρός 
εμέ καί μεταξύ των συγγένειας, ό υπογεγραμμένος Χρίστος Θάνου Αόπκας 
γεννηθείς καί κατοικών εν Γονμέντζη Χριστιανός Όρδόδοξος, ’Οθωμανός 
υπήκοος, εργατικός, εν ύγιζι καταστάσει καί πλήρει λειτουργία τών τε σωμα
τικών καί διανοητικών μου δυνάμεων διατελών, έπιθυμών δέ άπό τοϋ νϋν νά 
προλάβω πάσαν ενδεχομένην μετά τον θάνατόν μου φιλονεικίαν περί τής 
διανομής τής περιουσίας μου αποφασίζω καί διαθέτω τήν τε κινητήν καί ακί
νητον περιουσίαν μου υπέρ τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου Γουμέντζης, τής ανεψιάς μου Μαρίας Τράϊκου Αόπκου καί τής 
αδελφής μου Μαρίας Ίβάν Αόπκου ώς εξής:
Ιον. Εις τήν άνεψιάν μου Μαρίαν τήν οικίαν μου μετά τών εν αυτή κατά τήν 
ώραν τοϋ θανάτου μου εύρεθησομένων πραγμάτων κειμένην έν Μητάν μα
χαλά καί συνορευομένην με οικίαν τοϋ Χρίστου Θάνου Αόπκα, μέ όμοίαν τοϋ 
Χρίστου Μωματάντση, μέ τήν τοϋ Σλαμπάκη καί μέ δρόμον.
2ον. Εις τήν ιδίαν ανεψιάν μου κήπον εκ δύο στρεμμάτων κείμενον εις τήν 
θέσιν Γουλέματα Τέκα καί συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Γκώνου Πίτσου, μέ 
δμοιον τοϋ Μήνου Γκέγα καί μέ δάσος.
3ον. Εις τήν ιδίαν άμπελον έκ πέντε (άρ. 5) σποργιών κειμένην εις τήν θέσιν 
Φίδουτ καί συνορευομένην μέ άμπελον τοϋ Ίωάννου Σταμηνίτη μέ όμοίαν 
τοϋ Γκώνου Γκέγα καί μέ τήν τοϋ Χρίστου Παζαρέντση.

(α. 4) 4ον. Εις τήν αδελφήν μου Μαρίαν Ίβάν Αόπκου άμπελον έκ μιάς / (σ. 4) 
σποργιάς κειμένην εις τήν θέσιν Κολύμπη καί συνορευομένην μέ άμπελον τοϋ 
Άγκου Σλαμπάκη, μέ όμοίαν τοϋ Χρίστου Μωματάντση καί μέ τήν τοϋ Πέ- 
νου Τσιασδάρη.
5ον. Εις τήν ’Εκκλησίαν τοϋ άγιου Γεωργίου αγρόν έκ δύο καί ήμισείας (άρ. 
2 %) σποργιών, κείμενον εις τήν θέσιν Δλαμπόκη Πουροί καί συνορευόμενον 
μέ αγρόν τοϋ Γκώνου Γιάνκου, μέ δμοιον τοϋ Χρίστου Ίβάν Αόπκα καί μέ 
δρόμον.

Εκτελεστοί τής παρούσης μου καί μόνης διαθήκης ταύτης ορίζω καί κα
θιστώ τον αίδεσιμώτατον ιερέα Παπα ϊωάννην καί Κωνσταντίνον Ίωάννου
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παντοπώλην, άμφοτέρους κατοίκους Γουμέντζης καί παρακαλώ αυτούς νά 
έκτελέσωσι κατά γράμμα τά έν αύτή κατά τήν άνω μόνην απόλυτον καί άνε- 
πηρέαστον θέλησίν μου.

Προς βεβαίωσήν έγένετο ή παρούσα διαθήκη καθ ’ ύπαγόρευσίν μου καί 
έπανειλημμένως εύκρινώς καί μεγαλοφώνως άναγνωσθεΐσα κ(α)ί διερμη- 
νευθεΐσα ιδία ύπ’ εμού καί ύφ’ έκάστου τών επί τούτο) προσκεκλημένων καί 
ύποσημειουμένων μαρτύρων εύρεθεΐσα δε καθ’ δλα σύμφωνος προς τάς δια
θέσεις καί ύπαγορεύσεις μου ύπογράφεται ύπό τε έμοϋ καί τών μαρτύρων, 
έπικυροϋται δε καί ύπό τής αύτοϋ Πανιερότητος τού Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Βοδενών Κου Κου Στεφάνου.

Διά τον αγράμματον Οί εκτελεστοί
Οί Μάρτυρες Χρίστον Θάνου Λόπκα » Παπα ϊωάννης

» Παπαϊωάννης Γ. Πασιαλ. ύπογράφω εγώ ό Βα- » Κωνσταντίνος Ίωάννου 
» Τάνος Δ. Μαλέγκου σίλειος Νεράντζης
» ’Ιωάννης Οικονόμου κατ’ εντολήν του καί έ-
» Χρίστος Ρουσσίδης. κείνος θέτει τό σημεΐον 
» Κωνστ. Ίωάννου τού σταυρού. +
» Χρηστός Μωματάντσης 
» Γεώργιος Καλαϊτζής

"Ο,τι ακριβές άντίγραφον 
Ό άντιγράχρας 
Δ. Χατζηδήμου.

-δ
ία. 5) / [σφραγίδα] Ό Βοδενών Στέφανος βέβαιοί (ταϋτα)

Αρθ. 3
Ό ύπογεγραμμένος Γεώργιος Παπακαλιώνης γεννηθείς καί κατοικών έν 

Γουμέντζη, Χριστιανός ’Ορθόδοξος, ’Οθωμανός ύπήκοος, παντοπώλης, έν 
ύγειζι καταστάσει καί πλήρει λειτουργίμ τών τε σωματικών καί διανοητικών 
μου δυνάμεων διατελών, επιθυμών δέ από τού νϋν νά προλάβω πάσαν ενδε- 
χομένην μετά τόν θάνατόν μου φιλονεικίαν περί τής διανομής τής περιουσίας 
μου αποφασίζω σήμερον τήν Μην ’Οκτωβρίου τού χιλιοστού ένακοσιοστοϋ έ
βδομου <1907> έτους ημέραν τής έβδομάδος Κυριακήν καί ώραν 9 μ.μ. ένώ- 
πιον τών κάτωθι ύπογεγραμμένων μαρτύρων 'Αθανασίου Δ. Τσιμιρίκα, Χα- 
τζηχρήστου Χατζηδημητρίου, Ίωάννου Οικονόμου, Γεωργίου Δ. Σαμαρά, Θά
νου Χρ. Ρωσσίδου, Κωνσταντίνου Ίωάννου κ(α)ί Χρίστου Άλλιου ’Ορθοδό
ξων Χριστιανών, ’Οθωμανών ύπηκόων ασχέτων πόσης πρός έμέ κ(α)ί μετα
ξύ των συγγένειας καί διαθέτω τήν τε κινητήν κ(α)ί ακίνητον περιουσίαν μου, 
ύπέρ τού έγγόνου μου Κωνσταντίνου, τής συζύγου Ζλάτας τών τεσσάρων μου 
θυγατέρων Μαρίας, Αικατερίνης, Σοφίας κ(α)ί Ελένης καί ύπέρ τών Έλληνι-
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κων Εκπαιδευτηρίων της ένταϋθα Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος ώς 
έξης:
Ιον Εις τον έγγονόν μου Κωνσταντίνον τήν οικίαν μου κειμένην εν Παπα- 
παϋλε μαχαλά καί συνορευομένην μέ οικίαν τοϋ Μήνου Μουστακίν μέ όμοι
α ν τοϋ Πένου Γαληνίκι, Μήνου Γαληνίκ, καί Τάνου Γαληνίκ, μέ όμοίαν τοϋ 
Γκώνου Σιάλδα καί μέ δρόμον, χαλκώματα εκατόν είκοσι οκάδων, εφαπλώ
ματα, δύο (άρ. 2) σιδηρά κρεββάτια, δύο (άρ. 2) πατητήρια καί δέκα (άρ. 10) 
βαόνια.
2ον Εις τόν ίδιον τό έργαστήριόν μου κείμενον εν Ζαΐκου μαχαλά καί συνο- 
ρευόμενον μέ τό έργαστήριόν Χατζηδημητράκη, μέ τήν οικίαν τοϋ Ίβάν Πέ
νου Άλλιου, μέ όμοίαν τοϋ Μήνου Παζαρέντση καί μέ τό μεσοχώριον καί ά
παντα τά όμόλογά μου καί δσα προς εισπραξιν έχω χρήματα συμφώνως μέ

(σ. 6) τά βι-/(σ. 6) βλία.
3ον Εις τον ίδιον βαχτσέν, έκ τριών σποργιών κείμενον εις θέσιν γραμάδη 
καί συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Χατζηχρήστου Χατζηδημητράκη καί τοϋ Γ. 
Δ. Σαμαρά, έτερον εκ δύο σποργιών κείμενον κατά τήν θέσιν Πουρόϊσιτ καί 
συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Γκώνου Άριζάν, τοϋ Τάντση Ίτσιου κ(α)ί Μή
νου Σλιούπκα, εις τήν αυτήν θέσιν έτερον εκ μιας σποργιάς καί συνορευόμε
νον μέ δμοιον τοϋ Πένου Μάρκου καί τοϋ Χρίστου Τανάς Τόσιου καί άλλον 
έκ τεσσάρων σποργιών καί συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Γκώνου Σουλτάνη 
καί τοϋ Χρίστου Ρωσσίδου- έκ τεσσάρων επίσης σποργιών έτερον βαχτσέν, 
κείμενον εις τήν θέσιν Πουρόϊσιτ καί συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Χρίστου 
Ίωάννου καί τοϋ Αίνου Γκότσου.
4ον Εις τόν ίδιον βαχτσέν έκ μιας σποργιάς κείμενον εις τήν θέσιν Πουρόϊσιτ 
καί συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Γκώνου Χατζηδημητράκη καί τοϋ Χρίστου 
Ίωάννου, έτερον βαχτσέν εκ μιας σποργιάς κείμενον εις τήν θέσιν Δσέτε-Ρέκη 
καί συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Ίβάν Νίτσιου, τοϋ Χρίστου Μπίνα καί μέ 
τόν τοϋ Γεωργίου Ίωάννου, έτερον έκ μιας σποργιάς κείμενον εις τήν θέσιν 
Μιοναντσιβα Κρούσια καί συνορευόμενον μέ τόν τοϋ Χρίστου Καρακόλιου 
καί Χρίστου Τσαρνάκη, έτερον έκ πέντε σποργιών κείμενον εις Καλβάκουφ- 
Κλέν καί συνορευόμενον μέ δμοιον τοϋ Γκώνου Γιάνκου καί Άντών Τόριν, 
έτερον έκ μιας σποργιάς κείμενον εις Δουδουφ-όρέχ κ(α)ί συνορευόμενον μέ 
δμοιον τοϋ Χατζηγκώνου Μουζούρ κ(α)ί μέ άμπελον Βακούφ καί ετέρους 
τρεις εξ ών ό εις έκ δύο σποργιών συνορευόμενος μέ τόν τοϋ Χρίστου Γαλη
νίκ καί τοϋ Τάνου Δούλια κείται εις τήν θέσιν Καλουγιέρτσκατα-Νίσα, ό δεύ
τερος έκ πέντε σποργιών συνορευόμενος μέ τόν τοϋ Μήνου Κωνσταντίνου καί 
Μήτρε Βαλκαν κείται εις τήν θέσιν Πόπουβα Σιούμα καί ό τρίτος έκ τεσσά
ρων σποργιών συνορευόμενος μέ τόν τοϋ Μήνου Καμτσε κ(α)ί Χρίστου Πέ- 
τσου κεϊται εις τήν θέσιν Γράδιστα.

(σ. 7) /5ον Εις τόν ίδιον άμπελον έξ επτά σποργιών κειμένην εις τήν θέσιν Μπί-

20

25

30

35

40

45

5 0

55



Ο κώδικας διαθηκών της Γουμένισσας (1908) 7

λουτο κ(α)ί σννορευόμένην με τήν τον Χρίστον Σιάλδα τήν τον Γεωργίου Δ ο ϊ- 
ρανλή καί τήν τοϋ Χρίστον Χατζηπαπά, έτέραν εκ τριών σποργιών κεψένην 
εις Μπίλουτο κ(α)ί σννορενομένην μέ άμπελον τοϋ Γκώνου Χατζηαντωνίου 
καί Χρίστον Πέτσον έτέραν εκ τεσσάρων σποργιών εις Τσιτσόλονφ-Ρίτ σννο
ρενομένην μέ όμοίαν τοϋ Ίβάν Γκώνον Στοϊγιάν καί Κώστα Γεώργιον Στο- 
γιάν.
6ον Εις τον ίδιον άμπελον έξ επτά σποργιών κατά τήν θέσιν Δολτσικατα καί 
σννορενομένην μέ τήν τοϋ Πέϊκον Χατζημλάδιν μέ όμοίαν τοϋ Τάσκου Δόϊ- 
ρανλή κ(α)ί μέ τήν τοϋ Χρίστον Οϊνδιν, έτέραν εκ πέντε σποργιών κατά τήν 
θέσιν Καλβάκονφ-Κλέν κ(α)ί σννορενομένην μέ τήν τοϋ Χρίστον Παπαδημη- 
τρίον καί μέ τήν τοϋ Ίτσκον Ίωάννον καί άλλην έκ τεσσάρων σποργιών εις 
Κόνδεφ-Κλάδιντσια κ(α)ί σννορενομένην μέ τήν τοϋ Γκώνον Μπαταντζή κ(α)ί 
μέ τήν τοϋ Μήτρε Γάκιον.
7ον Εις τον ίδιον άμπελον έκ τεσσάρων σποργιών κειμένην εις Γράδιστα καί 
σννορενομένην μέ τήν τοϋ Τανάς Δονλια καί μέ τήν τοϋ Ίβάν Δημοκότσεφ, 
έτέραν μέ βαχτσέν έκ πέντε σποργιών εις Δόϊβα Τσιονκα, σννορενομένην μέ 
τήν τοϋ Γκώνον Πέτρε Πιστόλ κ(α)ί μέ τήν τοϋ Χρίστον Γκώνον Πασιαλή, 
έτέραν μέ βαχτσέν έκ δέκα σποργιών κειμένην εις Τσικαρτσίϊτσα καί σννο
ρενομένην μέ τήν τοϋ Γεώργιον Γιαλονπ καί μέ τήν τοϋ Ίτσιον Μπίσικα Πέτ- 
γας, χωράφιον έκ τεσσάρων σποργιών εις Καλβάκονφ Κλέν, συνορενόμενον 
μέ τον τοϋ Χρίστον Σλιούπκα καί τοϋ Τράϊκον Μούσα καί ήμίσειαν πέτραν 
μύλον μέ τά τοϋ πέριξ αντοϋ δάσονς εις Τοζίϊτσα.
δον Εις τον ίδιον άμπελον έκ τεσσάρων σποργιών κειμένην κατά τήν θέσιν 
Μιάνιτα καί σννορενομένην μέ τήν τοϋ Χρίστον Τονρλούγα καί Βαγγέλ Πα- 
σιαλώκη, έτέραν έκ τεσσάρων σποργιών κειμένην εις Τσιτσόλονφ ρίτ καί σν
νορενομένην μέ τήν τοϋ Άντών Στοϊάν καί Χρίστον Γιαμπαντζή, έτέραν έκ 

(σ. 8) πέντε σπορ/ (σ. 8) γιών κειμένην εις Βίροντ καί σννορενομένην μέ τήν τοϋ 
Δίνον Παπαχρίστον κ(α)ί μέ δρόμον, βαχτσέν έκ δύο σποργιών κείμενον εις 
Κριβέντσκοτο καί σννορενόμενον μέ τον τοϋ Γκώνον Παπαδήμον, άμπελον 
έκ δέκα σποργιών κειμένην εις Λιονμνάσκουτο καί σννορενομένην μέ τήν τοϋ 
Χρίστον Στογιάν Χατζή καί Πένου Ζελένκον, έτέραν έκ δύο σποργιών κει
μένην εις Διονμνάσκοντο κ(α)ί σννορενομένην μέ τήν τοϋ Χρίστον 'Ρόσε κ(α)ί 
τήν τον άδελφοϋ τον κ(α)ί έτέραν έκ τεσσάρων σποργιών κειμένην εις ανλίατα 
καί σννορενομένην μέ τήν τοϋ Γκώνον Πέτσον καί Χρίστον Χατζηπαπά.
9ον Εις τήν σύζυγόν μου Ζλάταν αχυρώνα ευρισκόμενον πλησίον τής Εκκλη
σίας τής κοιμήσεως τής Θεοτόκον από έπτά άραλίκια μέ βαχτσέν έκ δύο 
σποργιών συνορενόμενον μέ όμοιον τοϋ Θάνου Καλδή Χρίστου Γαληνίκ καί 
μέ δύο δρόμους, άμπελον έκ πέντε σποργιών κειμένην εις Δούμοβα Τσεσμα 
κ(α)ί σννορενομένην μέ τήν τοϋ Χρίστου Χατζηστοϊάννον καί Μήνου Δέλιον 
Μητάν κ(α)ί έτέραν έκ δύο σποργιών κειμένην εις Γιούροβιτς καί συνόρευα-
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μένην μέ τήν τοϋ Γκώνον Χρίστον Πέτσον κ(α)ί με δρόμον.
ΙΟον Εις τήν θυγατέρα μου Μαρίαν άμπελον εκ τεσσάρων σποργιών κειμένην 
είς Τσιούκατα κ(α)ί σννορευομένην μέ άμπελον τοϋ Παπαϊωάννου Μπέντσε 
κ(α)ί Πένου Ίτσιο Πέτγας. 100
1 Ιον Είς τήν θυγατέρα μου Αικατερίνην άμπελον εκ τεσσάρων σποργιών κει
μένην είς Τσιούκατα καί σννορευομένην μέ άμπελον τοϋ Τάνου Νεκόλα Πέτ
γας καί Γκώνον Κύρκον Ρωμανοβαλή.
12ον Είς τήν θυγατέρα μου Σοφίαν κληροδοτώ άμπελον εκ τεσσάρων σπορ
γιών κειμένην είς Πέσονκτα καί σννορευομένην μέ άμπελον τοϋ Ίβάν Μου- 105 
ιάντση καί Χρίστου Ίωάννου.
13ον Είς τήν θυγατέρα μου Ελένην άμπελον έκ τεσσάρων σποργιών κειμένην 

(σ. 9) είς Τσιούκατα καί σννορευομένην μέ άμπελον Δη/ (σ. 9) μου Λημογήλε κ(α)ί 
Ίωάννου Άλλιου, ίατροϋ.
14ον Είς δέ τά Ελληνικά Εκπαιδευτήρια τής πατρίδος μου άμπελον έκ 110 
τριών (άρ. 3) στρεμμάτων κειμένην κατά τήν θέσιν Τσιτσόλουφ-'Ρίτ καί συνο- 
ρευομένην μέ άμπελον τοϋ Χρήστου Γεωργιάδου, Πένου Ίτσιο Άλλιου κ(α)ί 
Ίβάν Μουτάντση.
15ον Είς τον έγγονόν μου Κωνσταντίνον άμπελον μέ βαχτσέν έκ πέντε σπορ
γιών κατά τήν θέσιν Μπέλατα-Πρίτ κ(α)ί σννορευομένην μέ όμοίαν τοϋ 115 
Τράϊου Σταβιάν Πέτγας, Ίτσιου Πέτσου κ(α)ί Γκώνον Τουρλουγα.

Εκτελεστός τής παρούσης μου καί μόνης διαθήκης ταύτης ορίζω καί κα
θιστώ τούς κυρίους Θάνον Δ. Μαλέγκου έμπορον κ(α)ί Δημήτριον Γ. Σαμα- 
ράν υποδηματοποιόν άμφοτέρους Χριστιανούς ’Ορθοδόξους ’Οθωμανούς υ
πηκόους κατοίκους Γονμέντζης καί παρακαλώ αυτούς νά έκτελέσωσι κατά 120 
γράμμα τά εν αυτή κατά τήν άνω μόνην άπόλυτον καί άνεπηρέαστον θέλησίν 
μου.

Προς βεβαίωσιν έγένετο ή παρούσα διαθήκη καθ’ ύπαγόρευσίν μου κ(α)ί 
έπανειλημμένως εϋκρινώς καί μεγαλοφώνως άναγνωσθεΐσα καί διερμηνευ- 
θείσα ιδία νπ’ έμοϋ κ(α)ί ύφ’ έκάστου τών επί τούτω προσκεκλημένων κ(α)ί 125 
ύποσημειουμένων μαρτύρων, εύρεθεΐσα δε καθ ’ όλα σύμφωνος προς τάς δια
θέσεις καί υπαγορεύσεις μου υπογράφεται υπό τε έμοϋ κ(α)ί τών μαρτύρων 
έπικνροϋται δέ κ(α)ί υπό τής Αύτοϋ Πανιερότητος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Βοδενών Κου Κου Στεφάνου.

Οί μάρτυρες Ό διαθέτης Οί Έκτελεσταί 130
» ’Ιωάννης Χρ. Οίκονόμου Γεώργιος Παπακωνσταντίνου » Δημ. Γ. Σαμαράς 
» ΧατζηχρΙστος Χ'Άημητράκης παραδέχομαι τά άνω εν τή » Θάνος Δ. Μαλέγκου 
» ΚωνΑνος Ίωάννου διαθήκη μου άναγραφόμενα.
» Γεώργιος Δ. Σαμαράς
» Αθανάσιος Δ. Τσιμιρίκας Άρχιερατ.’Επίτροπος. 135
» Θάνος Χρ. Ρωσσίδης Παπαϊωάννης Γ. Πασιαλιόκ βεβαιώ το γνή-
» Χρίστος Δ. Άλλιου. σιον τών υπογραφών.
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Ό,τι άκρίβές άντίγραφον 
όάντιγράψας 

Λ. Χατζηδήμου

-4-
(σ. 10) /[σφραγίδα] Ό Βοδενών Στέφανος βέβαιοί (ταϋτα)

Αριθ. 4
Σήμερον τή εικοστή έκτη τοϋ μηνάς Μαρτίου τοϋ χιλιοστού έννεακοσιο- 

στοϋ όγδοου κοσμοσωτηρίου έτους, ημέρα τής εβδομάδας Τετάρτη καί ώρα τε- 
τάρτη τουρκιστί τής πρωίας παρουσιασθείς ενώπιον έμοϋ, τοϋ εν Γουμέντση 
αρχιερατικού επιτρόπου τής Α. Σεβασμιότητας τοϋ άγιου Βοδενών κυρίου κυ
ρίου Στεφάνου, Παπά Τωάννου Πασιαλιώκη, ό εκ των συνεγχωρίων μου Γε
ώργιος Αημητρίου Σαμαράς, κτηματίας, κάτοικος Γουμέντζης, υπήκοος Οθω
μανός, χριστιανός ορθόδοξος, προσεκάλεσέ με εις τήν εν τή συνοικίμ Ζαϊκου 
κειμένην οικίαν αυτού όπου παρόντων καί τών κάτωθι συνυπογεγραμμένων 
αξιόπιστων μαρτύρων, τών κυρίων κυρίων Τωάννου Χρήστου Σλιουπκα, Γε
ωργίου Χρ. Πέτσου, Κων/τίνου Τωάννου, Τάνου Ρωσσίδου, Θεοδώρου Μη- 
σιουλίδου, Αημητρίου Αθ. Τσιμιρίκα, καί Τωάννου Α. Αλλιου απάντων κατοί
κων Γουμέντζης, υπηκόων, Οθωμανών καί χριστιανών ορθοδόξων οϋδένα δε
σμόν συγγένειας έχόντων προς τόν διαθέτην καί εις ούδεμίαν υπό τοϋ νόμου 
έξαίρεσιν υποκειμένων, παρόντος καί τοϋ χρέη γραφέως έκτελοϋντος διευ- 
θυντοϋ τών εκπαιδευτηρίων τής ελληνικής ορθοδόξου Κοινότητάς μας ελλογί
μου κυρίου Βασιλείου Νεράντζη, έξέφρασε τήν επιθυμίαν αύτοϋ λέγων: «Γνω- 
ρίζων τό άδηλον τοϋ θανάτου καί επιθυμών Iva μη τά κατ’ εμέ μετά θάνατόν 
μου άδιάθετα μείναντα γεννήσωσιν άφορμάς σκανδάλων μεταξύ τών κληρο
νόμων μου θέλω νά συντάξω τήν διαθήκην μου». Οϋτω όρκισθέντων πάντων 
τών παρευρισκομένων ότι θά τηρήσωσι μυστικόν παν ότι θά άκούσωσι παρά 
τοϋ διαθέτου, έξέφρασε τήν τελευταίαν αύτοϋ θέλησιν ύπαγορεύσας αυτήν εις 
τόν γραμματέα καί εχουσαν ωδε:

«Κληρονόμους τής τε κινητής καί ακινήτου περιουσίας μου καθιστώ τήν 
σύζυγόν μου Μαρίαν, τούς δύο υιούς μου Αημήτριον καί Χρηστόν, τήν θυγα- 

(σ. 11) τέρα μου Γαρυφαλιάν καί τά ελληνικά/(σ. 11) έκπαιδευτήρια τής Κοινότητάς 
μας, διαθέτω δέ τήν περιουσίαν μου ώς εξής:
α) «Εις τήν συζυγόν Μαρίαν: 1 ) τόν ήμισυ νερόμυλον, όνομαζόμενον Τάρκω- 
βα άποτελούμενον άπό τρεις (άρ. 3) πέτρας, δν έχω συνεταιρικώς μέ τόν 
Χ'Τάνου. 2) Μίαν άμπελον εκ δύο (άρ. 2) στρεμμάτων, εις τό διαμέρισμα 
τοϋ ποτάμι Τσεκαρτσίϊτσα μετά τών εν αύτή μωρεοδένδρων, συνορευομένην 
ύπό τοϋ κήπου Αήνου Καλδή τοϋ κήπου τοϋ άδελφοϋ μου Χρήστου Σαμαρά 
καί άπό δύο μέρη ύπό τοϋ δρόμου.
β) «Εις τόν υιόν μου Αημήτριον: 1) Μίαν οικίαν έν τή συνοικίμ Ρώση, συνο
ρευομένην ύπό δημοσίας όδοϋ Κρίβας, δημοσίας όδοϋ Τσερνειρέκας υπό κή-
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που Χ'Τάνου, καί υπό τής οικίας Γόνο Άντών Χατζή, μεθ’ όλων των έν αυ
τή επίπλων καί σκευών: δύο (άρ. 2) πατητήρια (1200 οκάδων χωρητικότητος) 
τρία καδιά (45 φορτωμάτων χωρητικότητας) επτά βαϊόνια (3000 χγ. οκά
δων χωρητικότητος) καί εν (άρ. 1) ρακοκάζανον (180 οκάδων χωρητικότητος). 
- 2) Μίαν άμπελον εξ ενός καί ήμίσεως (1 fa) στρεμμάτων, εις τό διαμέρισμα 
Λουμκουβίτς μετά των έν αυτή μωρεοδένδρων, σννορευομένην υπό αμπέλου 
Χρήστου Παζαρέντση, υπό αμπέλου Μήτρε Γοργοπλή αμπέλου του αδελφού 
Χρήστου Σαμαρά καί αμπέλου Γαρυφαλιάς Μήτρε Καραφίλτσε. - 3) έτέρα 
αμπέλων μετά τών έν αυτή μωρεοδένδρων εξ ενός (1) στρέμματος, εις τό δια
μέρισμα χανδάκια, συνορευομένην, ύπό τών αμπέλων Πένου Σαμαρά καί 
Χ'Χρήστου Καρακόλια. - 4) έτέραν άμπελον άπό πέντε (άρ. 5) σποργιές εις 
τό διαμέρισμα Αύλήητα, συνορευομένην υπό τών άμπέλων Χρήστου Σαμαρα 
(καί) Ίωάννου Χρ. Ίνδου καί υπό δρόμου. -5) έτέραν άμπελον μέ μωρεόδεν- 
δρα εις τό διαμέρισμα Ραμνήστη, εξ ενός (καί) ήμίσεως (1Ά) στρεμμάτων, συ
νορευομένην ύπό τών άμπέλων Χρήστου Σαμαρά, χήρας Μήνο Ίωάννου, 
Τραϊκου Μουστακήν καί τού υιού μου Χρήστου εις ον άφίνω την έτέραν ήμί- 

(σ. 12) σειαν ώς κατωτέρω φαίνεται, /(ο. 12) - 6) ένα κήπον μωρεοδένδρων έξ ένός 
(1) στρέμματος εις Πέσουκτα, συνορευόμενον ύπό τών κήπων τού άδελφοϋ 
μου Χρήστου Σαμαρά, Γόνου Μόματάντση καί δρόμου. - 7) έτερον κήπον μω
ρεοδένδρων έξ ένός (1) στρέμματος εις διαμέρισμα Μεγάλο ποτάμι, συνο
ρευόμενον ύπό τών κήπων Χρήστου Σαμαρά καί Χρήστου Ροϋσα καί τού χω
ραφιού Τάνου Κύρκου. - 8) έτερον κήπον άπό τρεις (3) σποργιές εις τό δια
μέρισμα Μάρκοβδόλ, συνορευόμενον ύπό χωράφι Ρουδα Πεϊκου, χωράφι Δή- 
νου Καλδί, ύπό λάκον καί ύπό ήμίσεως κήπου ώς κατωτέρω εις τον υιόν μου 
Χρήστον. - 9) έτερον κήπον άπό δύο καί ήμισυ (2'Δ) ώς έγγιστα σποργιές εις 
τό διαμέρισμα Γκλόπα, συνορευόμενον ύπό τών κήπων Πέτρου οικονόμου, 
Λήμου Κέντσε καί τού άδελφοϋ μου Χρήστου Σαμαρά καί ύπό δρόμου. -10) 
έτερον κήπον άπό τρεις (3) σποργιές εις Πετρώδες μέρος συνορευόμενον, ύπό 
δρόμου κήπου Γόνο Πεϊκου Σαμαρά (καί) X'Χρήστου Χ'Άημητράκη. -11) 
έτερον κήπον άπό δύο (2) σποργιές εις Πετρώδες μέρος συνορευόμενον ύπό 
κήπου Μήτρο Σαμαρά, ύπό Πετρώδες μέρους καί κήπου Μήνου Κίνκερ. - 12) 
έτερον κήπον άπό μίαν (1) σποργιάν εις διαμέρισμα Χατζήου Τσαήρ συνο
ρευόμενον ύπό κήπου Γκόνου Κύρκου, κήπου Παπαχρήστου καί υπό δρόμου. 
-13) έν χωράφιον άπό έν (1) στρέμμα εις διαμέρισμα μεγάλο ποτάμι, συνο
ρευόμενον ύπό άμπέλου Μήνου Καράτζια, υπό χωραφιού Χρήστου Σαμαρά 
καί δρόμου. -14) έτερον κήπον άπό δύο (2) στρέμματα εις διαμέρισμα Λονμ- 
κουβιτς συνορευόμενον μέ χωράφι Ίβάν Μογιάντση άπό ποταμού καί κήπου 
τού Χρήστου Σαμαρά. - 15) έτερον χωράφι εις Κερμαργιό άπό έν (1) στρέμμα 
συνορευόμενον μέ τό έτερον ήμισυ τού χωραφιού, οπερ ώς κατωτέρω φαίνε
ται, άφίνω εις τόν υιόν μου Χρήστον. -
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γ) Εις τόν υιόν μου Χρηστόν: 1 ) Μίαν οικίαν με τά δύο μαγαζιά (τό εν υπο
κάτω καί τό έτερον παραπλεύρως) εν τη συνοικίμ Ζαΐκου, συνορευομένην άφ’ 
ενός υπό δημοσίας όδοϋ, άφ’ ετέρου υπό τής οικίας Γιάννου Μούσα, τής ol

ia. 13) κίας/(σ. 13) Χρήστου Μούση καί τής οικίας Μήνου Πέϊκου Σαμαρά καί άφ’ 80 
ετέρου ύπό τού μαγαζιού Γκόνου Πέϊκου Σαμαρά καί τής εισόδου τής οικίας 
Σαμαράδων, μεθ’ όλων των εν αυτή έπίπλων καί σκευών. Δύο πατητήρια 
(120 φορτωμάτων χωρητικότητος) τρία (3) καδεά (45 φορτωμάτων) εννέα (9) 
βαϊόνια (2500 οκάδων) καί εν (1) ρακοκάζανον (100 οκάδων) ευρισκόμενον 
εις τήν οικίαν τοϋ υίοϋ μου Δημητράκη. - 2) Μία καζανια έξήκοντα (άρ. 60) 85
τετραγωνικών πήχεων, εύρισκομένην εις τήν ιδίαν συνοικίαν καί συνορευο
μένην άπό δύο μέρη ύπό τής οικίας Μήνου Χρή. Πέτσου καί τής εισόδου τής 
οικίας Σαμαράδων. -3) ένα κήπον άπό δυόμισυ (2'h) ώς έγγιστα σποργιές, 
έν τή συνοικία Ζαΐκου συνορευόμενον ύπό κήπου Σχολείου, κήπου Τόνου 
Γκέγα, κήπου Χ”παπά Άντώνη καί Τραϊκου Μούσα καί τής οικίας Μήνου 90 
Σαμαρά. -4) Μίαν άμπελον μετά μωρεοδένδρων άπό δύο (2) στρέμματα εις 
μέρος Μπήλοτον συνορευομένην άπό δύο μέρη ύπό αμπέλου Δημητρίου Μού
σα Χρήστου Σταβήλα καί δρόμου. -5) έτέραν άμπελον εκ δύο (2) στρεμμάτων 
εις χανδάκι, συνορευομένην υπό δρόμου ύπό αμπέλου Γκόνου Πέϊκου Σα
μαρά, Χρήστου Καλαϊτζή καί αμπέλου Δήμου Καρακόλιου. - 6) έτέραν ά- 95 
μπελον άπό εξ (6) σποργιές εις μέρος Ραμνίστιτα, συνορευομένην ύπό αμπέ
λου Ίβάν Νίτσε αμπέλου Μήνου Ίωάννου καί αμπέλου τοϋ υίοϋ μου Δημη
τράκη ώς άνω φαίνεται. - 7) έτέραν άμπελον άπό πέντε (5) σποργιές εις δια
μέρισμα Κίντρατα συνορευομένην ύπό αμπέλου Παπά Ίβάν Μπήντσε αμπέ
λου Χρ. Σταβήλα, αμπέλου Τάνου Τουρουλοϋγκα καί δρόμου. - 8) "Ενα κή- 100
πον μωρεοδένδρων εκ δύο (2) στρεμμάτων εις μέρος Πέσουκτα, συνορευόμε
νον ύπό άμπέλου Χρήστου Πητσανοϋκα, αμπέλου Χρήστου Γεωργιάδου, χω
ράφι Ίωάννου Χρ. Οικονόμου καί δρόμου. - 9) ετερον κήπον εξ ένός (1) 
στρέμματος εις τόν δρόμον τοϋ σταθμοϋ συνορευόμενον ύπό άμπέλου Έμήν 
Βέη κήπου Δημητρίου Πέτρ. Οικονόμου, κήπου X''Χρήστου Καρακόλιου καί 105

(σ. 14) δρόμου. - 10) ετερον κήπον άπό τρεις (3) σποργιές/(ο. 14) εις Μάρκοβδόλ, 
συνορευόμενον ύπο άμπέλου Μήτρε Κάγτιου χωράφι Σχολής, καί λάκον, καί 
κήπου τοϋ υίοϋ μου Δημητράκη. -11) ετερον κήπον άπό τρεις (3) σποργιές εις 
διαμέρισμα Μπλάτουτον συνορευόμενον ύπό κήπου τοϋ άδελφοϋ μου Χρή
στου Σαμαρά, κήπου Νίκου Μούσα, ύπό δρόμου καί κήπου Ίβάν Πέτρου Άλ- 110 
λιον. -12) ετερον κήπον άπό τρεις (3) σποργιές εις Μήλους συνορευόμενον 
ύπό κήπου άδελφοϋ μου Χρήστου κήπου Χρήστου Τσίρτσε καί δρόμου. -13) 
ετερον κήπον άπό δύο (2) σποργιές εις Μήλους συνορευόμενον ύπό κήπου 
Χρήστου Στοϊγάν Χατζή, κήπου Χρήστου Σοϊλεμέζ, κήπου Ίβάν Βαβάμου 
καί δρόμου. 14) ετερον κήπον άπό μίαν (1) σποργιάν εις Χατζήουφ τσαήρι, 115 
συνορευόμενον μέ κήπον Γκόνου Κύρκου, κήπον Μήνο Παζαρέντση, χωράφι

11
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Δήνου Χατζή Γιώργη καί τον υίοϋ μου Δημητράκη. - 15) ενα κήπον από δύο 
(2) στρέμματα εις διαμέρισμα Λούμκουβίτς, συνορενόμενον υπό κήπου Χ"~ 
Χρήστου Χ'Δημητράκη, ποταμού καί κήπου τού υίοϋ μου Δημητράκη. - 16) 
εν χωράφι εξ ενός (1) στρέμματος εις Κερμαργιό συνορενόμενον μέ τού χω
ραφιού τού υίοϋ μου Δημητράκη. -17) ενα κήπον άπό δύο (2) σποργιές εις 
Ποροϊτ, συνορενόμενον υπό κήπου X'Δήμου κήπου Μήνου Πέτσου καί πο
ταμού. - 18) μιαν άμπελον εξ (1 ’Δ) ενός καί ήμίσεως στρέμματος εις διαμέ
ρισμα Κοϊβα Τσούκα συνορενομένην μέ χωράφι Βακήφηκου, άμπελον Γκό- 
νον Ζουγκότ, άμπελον Τόνου Ζέγλια καί άμπελον Σαλαμών Σιμεών. - 
δ) «Εις τήν θυγατέραν μου Γαρνφαλιάν, τήν όποιαν επροίκησα κατά τόν γά
μον αυτής μέ τήν αναλογίαν αυτής άναλόγως τής κοινωνικής μου θέσεως, 
κληροδοτώ ήδη 1) μίαν άμπελον εκ δύο (2) στρεμμάτων εις διαμέρισμα Ρα- 
μνίστα, μέ μωρεόδενδρα, συνορευομένην με κήπον τού αδελφού μου Χρήστου 
Σαμαρά, μέ άμπελον καί χωράφι τού Τόνου Τουρλούγα, μέ άμπελον Βασι- 

(σ. 15) λείου Γεώργι καί μέ ποτάμι. - 2) ενα κήπον/(ο. 15) άπό τρεις (3) σποργιές 
εις Τσιρκέζουτ, συνορευόμενον μέ κήπον Γιάννου Μουγιάντση, Δγγέλου Του- 
σίλοβαλη, δρόμου καί κήπου Χρήστου Δελούς. -3) ενα κήπον άπό δύο σπορ
γιές (2) εις Μήλους συνορευόμενον άπό δύο μέρη μέ δρόμον καί κήπου Τάνου 
Βαβάμου. -
ε) «Εις τά Ελληνικά (Σχολεία) έκπαιδευτήρια τής πατρίδος μου 1 ) ενα κήπον 
μωρεοδένδρων εις Μητάν συνοικίαν άπό (1600) χιλίους έξακοσίους πήχεις 
συνορευόμενον μέ οικίαν Τράϊκου Τζιάνα τήν οικίαν τού άδελφού μου Χρή
στου Σαμαρά τόν κήπον τού Μήνου Πέτσου καί τόν κήπον τού Ίβάν Ματζάρη 
καί δρόμον. -»

«Εκτελεστός δέ τής παρούσης μου διαθήκης άφίνω τούς συνεγχωρίους 
μου Ίωάννην Χρ. Ίνδον καί Χρήστον Δημ. Άλλων κατοίκους Γουμέντζης 
άσχέτως πόσης προς εμέ συγγένειας, υπηκόους Οθωμανούς καί χριστιανούς 
ορθοδόξους, τούς οποίους παρακαλώ νά έκτελέσωσι κατά γράμμα πάνθ’ όσα 
εν αυτή άναγράφονται άτινα ούδέν άλλο εΐνε είμή ή τελευταία μου επιθυμία 
καί θέλησις τήν όποιαν καί παρακαλώ νά σεβασθώσι οί κληρονόμοι μου, εις 
οΰς μέ όλα τά άνωτέρω άφίνω καί τάς πατρικός μου εύχάς καί ευλογίας.-»

Άναγνωσθείσα δέ εις έπήκοον πάντων καί εύρεθεΐσα σύμφωνος, μέ τήν 
κατάθεσιν τού διαθέτου ύπεγράφη υπό τού διαθέτου ίδιοχείρως, υπό των πα- 
ρευρισκομένων μαρτύρων καί εκτελεστών, τού χρέη γραμματέως έκτελοϋντος 
διευθυντοϋ τών Σχολείων, τού άρχιερατικοϋ επιτρόπου, καί έπεκυρώθη τή άρ- 
χιερατική Μονογραφία καί Μητροπολιτική σφραγιδι ϊνα χρησιμεύση εν καιρφ 
τφ δέοντι.

οί Μάρτυρες ό διαθέτης
» Ιωάννης Χρ. Σλιούπκας » Γεώργιος Δημ. Σαμαράς
» Γεώργιος Χρ. Πέτσος
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» Κω/τΐνος Ίωάννον 
» Θάνος Χρ. Ρουσσίδης 
» Θεόδωρος Δη μ. Μησιολίδης 
» Δημήτριος Άθ. Τσιμιρίκας 
» Ιωάννης Δημ. 'Αλως

οι εκτελεστού
» Ιωάννης Χρίστου Ίνδος 
» Χρηστός Δημ. Άλως

ό Γραμματεύς 
» Βασίλειος Νεράντζης

-5-
(σ. 16) / [σφραγίδα] Ό Βοδενών Στέφανος βέβαιοί (ταϋτα)

Δριθ. 5
Σήμερον, τήν Τετάρτην τοϋ μηνάς ’Οκτωβρίου τοϋ χιλιοστού έννεακοσιο- 

στοϋ όγδοου έτους, ημέραν τής εβδομάδας Σάββατον (καί) τετάρτην ώραν τής 
πρωίας Τουρκιστί, ό υποφαινόμενος Χρήστος Γόνδος, κάτοικος Βοεμίτσης 5 
κ(αί) προσωρινώς παρεπιδημών εν Γουμέντζη, χριστιανός ’Ορθόδοξος, υπή
κοος όθωμανός, σώας εχων τάς τε σωματικός κ(αί) πνευματικός μου δυνά
μεις κ(αί) επί παρουσίςι των κάτωθι υπογεγραμμένων αξιόπιστων μαρτύρων, 
των κ.κ. X'Χρήστου Χ'Δημητράκη, Γεωργίου Δ. Σαμαρά, 'Αθανασίου Τσιμι- 
ρίκα, Ίωάννου Ίνδου, Τάνου Δ. Μαλέγκου, Δημητρίου Παζαρέντση κ(αί) Γε- 10 
(οργίου Χρ. Πέτσου, απάντων κατοίκων Γουμέντζης, Χριστιανών ’Ορθοδό
ξων, υπηκόων όθωμανών, ούδεμίαν συγγένειαν εχόντων προς μέ κ(αί) προς 
άλλήλους κ(αί) εις ούδεμίαν υπό τοϋ νόμου έξαίρεσιν υποκειμένων, άπεφάσί
σα τήν σύνταξιν τής παρούσης κ(αί) μόνης διαθήκης μου, ϊνα μή τά κατ’ εμε 
άδιάθετα μείναντα μετά θάνατόν μου γεννήσουσι άφορμάς σκανδάλων κ(αί) 15 
διενέξεων μεταξύ τών κληρονόμων μου. -
a «Άπάσης τής κινητής κ(αί) άκινήτου περιουσίας μου (μουλκικής φύσεως) 
εγκαθιστώ γενικούς κληρονόμους μου τούς δύο υιούς μου !Αθανάσιον Χρ. 
Γόνδου κ(αί) Εύάγγελον Χρ. Γόνδου. Άφίνω δέ εις αυτούς τά εξής: 1) Τάς 
δύο οικίας μου, παλαιόν κ(αί) νέαν, τάς κειμένας εν τή Βοεμίτση κ(αί) συνο- 20 
ρευομένας άπό Χρήστον Παπά, :Αναστάσιον Βάγκου, Χότζα-Αμέτ Μαγιάδα- 
γλη κ(αί) δρόμον. - 2) Τό εν Βοεμίτση λιθόκτιστον παντοπωλεΐον μου, τό κεί
μενον παρά τον δρόμον κ(αί) συνορευόμενον άπό Κιουτσούκ Μουσταφά, άπό 
ίδικόν μου κήπον κ(αί) άπό δημοσίαν οδόν. -3) Κήπον εκ τριών (3) στρεμμά
των, τόν κείμενον εις τήν θέσιν κάτωθεν τής Πλότσκας κ(αί) συνορευόμενον 25 
άπό :Αντώνιον Σουμίλαν, Πένον Μήτρε, Βησελ Μοκράτ κ(αί) άπό δρόμον. -
4) Κήπον άπό δύο (2) αυλάκια, τόν κείμενον εις τήν θέσιν Βαρδαρηζήκ κ(αί) 
συνορευόμενον άπό Γιάννην Σουμίλαν, Μπαρή Βεήν, Δράμου Χρήστου κ,(αί) 
δρόμον. - 5) Κήπον άπό τρία (3) αύλάκια, τόν κείμενον πλησίον τής παλαιός

(σ. 17) οικίας μου κ(αί) τοϋ παντοπωλείου μου. - 6) Κήπον άπό/(σ. 17) τρία (3) 30
αύλάκια, τόν κείμενον εις τήν θέσιν κάτωθεν τοϋ Καρακόλι κ(αί) συνορευόμε
νον άπό Γραμματήκ Νικόλα, Χρήστον Καλόγηρον, Νασκήρ Χότζαν κ(αί) δρό-
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μον - 7) :Αμπελώνα άπό πέντε (5) αυλάκια, κείμενον εις θέσιν Ρέσκοδρόμον 
κ(αί) σννορευόμενον από Σάββαν Άγγελον, Γεώργιον Σαμαράν, Δρόμον Τό
νου κ(αί) δρόμον. - 8) ’Αμπελώνα άπό πέντε (5) αυλάκια κείμενον εις θέσιν 
Τσούτοκοβο κ(αί) σννορευόμενον άπό Καλαβάν Άντών, Πρεμετάρ Άμέτ, Λε
ρέ κ(αί) δρόμον. - 9) Αμπελώνα άπό εν κ(αί) ήμισυ (1 %) αυλάκι κείμενον εις 
θέσιν Τουρένο, κ(αί) σννορευόμενον άπό Τερζή Τάνον, Καραδέλιον, Λιπαρή 
Βεήν κ(αί) δρόμον. - 10) Αμπελώνα άπό τρία (3) αυλάκια εις θέσιν δρόμον 
Γονμέντζης κ(αί) σννορευόμενον άπό Τάνον Κρεονσή, Χρηστόν Τσουρλίνην, 
Καζανλή Τραϊάν κ(αί) δρόμον. - 11) "Ολα τά οικιακά έπιπλα κ(αί) σκεύη, 
χαρανιά, μπακιρικά, βουτσιά κ(αί) λοιπά ενδύματα. κ(αί) 12) Άπαντα τά εν 
τώ μαγαζίφ ευρισκόμενα εμπορεύματα χρήματα κ(αί) βερεσέδια. - 
β '. «Άπαντα τά ανωτέρω άναφερόμενα δύο οικίας, εν μαζαγίον, τέσσαρας 
κήπους, τέσσαρας άμπελώνας, οικιακά έπιπλα κ(αί) σκεύη, χαρανιά, μπακι- 
ρικά, βουτσιά, ενδύματα, εμπορεύματα, χρήματα κ(αί) βερεσέδια θά μοιρα- 
σθώσιν εξ ήμισείας οί δύο υιοί μου Αθανάσιος κ(αί) Ευάγγελος άφ’ οϋ προη
γουμένως πληρώσωσι τά μετά τον θάνατόν μου τυχόν εύρεθησόμενα χρέη 
μου.
γ '. «’Επίσης διατάσσω τούς δύο υιούς μου ’Αθανάσιον κ(αί) Ευάγγελον ϊνα 
εις μέν την θυγατέρα μου Αικατερίνην Χρήστου Γόνδου, τήν οποίαν έπροικο- 
δότησα ήδη άναλόγως τής κοινωνικής μου θέσεως, μετά τον θάνατόν μου 
πληρώσωσιν αυτή λίρας οθωμανικός τριάκοντα (όρ. 30), τήν δέ σύζυγόν μου 
Δόσταν Στογιάν περιποιηθώσι κ(αί) γηροκομήσωσι μέχρι τέλους τού βίου 
αυτής άναλόγως τής κοινωνικής των καταστάσεως. - Έν ή δέ περιπτώσει δέν 

(σ. 18) ήθελον περιποι/(α 18) ηθή κ(αί) γηροκομήσει αυτήν νά ϋποχρεώνται νά με- 
τρήσωσιν αυτή έφ’ άπαξ λίρας οθωμανικός πεντήκοντα (άρ. 50) προς συντή- 
ρησίν της.
δ '. «’.Εκτελεστός τής παρούσης κ(αί) μόνης διαθήκης μου διορίζω τούς έκ τής 
Βοεμίτσης καταγομένους κ.κ. Λέλιον Π. Παπαρίδην κ(αί) Ευθύμιον Χρή
στου, άμφοτέρους χριστιανούς '<Ορθοδόξους, κ(αί) υπηκόους Οθωμανούς, οϋς 
παρακαλώ όπως κατά γράμμα έκτελέσωσι τήν τελευταίαν μου ταύτην θέλη- 
σιν».

Έφ’ φ συνετάχθη ή παρούσα κ(αί) μόνη διαθήκη μου υπό τού χρέη γραμ- 
ματέως έκτελοϋντος Βασιλείου Νεράντζη, άνεγνώσθη εις έπήκοον εμού κ(αί) 
τών προσυπογεγραμμένων μαρτύρων κ(αί) ύπεγράφη ίδιοχείρως νπ’ εμού 
κ(αί) τών μαρτύρων, κ(αί) έπεκυρώθη τή άρχιερατική Μονογραφίμ τής Α. Σε- 
βασμιότητος τού Μητροπολίτου ημών αγίου Βοδενών Κυρίου Κυρίου Στεφά
νου. -

Οί μάρτυρες Ό διαθέτης
» Χ'Χρήστος ΧΆημητράχης » Χρήστος Γόνδος.

» Γεώργιος Λ. Σαμαράς
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» 'Αθανάσιος Τσιμιρίκας 
» ’Ιωάννης Ίνδου 
» Τόνος Δ. Μαλέγκου 
» Δημήτριος ΙΙαζαρέντσης 
» Γεώργιος Χρ. Πέτσου

Οί έκτελεσταί.
» Δέλιος 77. Παπαρίδης 
» Ευθύμιος Χρήστου.

"Ο,τι ακριβές άντίγραφον Ό γραμματεύς
’Ιωάννης Δημ. Αλιος Βασίλειος Νεραντζη

75

-6-

(σ. 19) /Αριθ.6
Ή υπογεγραμμένη Μαρία Μήνου Πούλκα γεννηθεΐσα καί κατοικούσα εν 

Γουμέντζη Χριστιανή ’Ορθόδοξος, υπήκοος Όθωμανίς, εν ύγειμ καταστάσει 
καί πλήρει λειτουργίμ τών τε σωματικών καί διανοητικών μου δυνάμεων δια- 
τελοϋσα, επιθυμούσα δέ από τού νϋν νά προλάβω πάσαν ένδεχομένην μετά 5 
τον θάνατόν μου φιλονεικίαν περί τής διανομής τής περιουσίας μου αποφα
σίζω σήμερον τήν εικοστήν πρώτην (21 ) Μαϊου τού χιλιοστού ένεακοσιοστοϋ 
έβδομου (1907) έτους ημέραν τής εβδομάδας Δευτέραν καί ώραν 9 μ.μ. ενώ
πιον τών κάτωθι υπογεγραμμένων άξιοπίστων Θάνου Μαλέγκου, Γκώνον 
Χρίστου Πέτσου, Γεωργίου Χρίστου Παζαρέντση, Ευαγγέλου Χατζηαντωνίου, 10 
7ωάννου Βούζα, Θάνου Ρωσσίδη καί Χρίστου Αλλιου, ’Ορθοδόξων Χριστια
νών, 'Οθωμανών υπηκόων ασχέτων πάσης προς εμέ καί μεταξύ των συγγέ
νειας καί διαθέτω τήν τέ κινητήν καί ακίνητον περιουσίαν μου τήν προερχο- 
μένην εις τήν κατοχήν μου εκ διαθήκης τού μακαρίτου πατρός μου, υπέρ τού 
συζύγου μου Αθανασίου, τού θείου μου Κωνσταντίνου Χρίστου Πούλκα, τού 15 
υιού μου Δημητρίου καί υπέρ τών 'Εκπαιδευτηρίων τής ενταύθα 'Ορθοδόξου 
Ελληνικής Κοινότητος ώς εξής.
Ιον Εις τόν σύζυγόν μου 'Αθανάσιον Δημητρίου Σαμαράν άμπελον άπό εξ 
(άρ. 6) σποργιες κειμένην κατά τήν θέσιν Μπίλοτο καί συνορευομένην μέ 
άμπελον τού Χρίστου Μωματάντση μέ όμοίαν τού Χατζητάνου, μέ τήν τού 20 
Κωνσταντίνου Πούλκα καί μέ δρόμον.
2ον Εις τόν ίδιον βαχτσέν εξ ενός στρέμματος κείμενον κατά τήν θέσιν 
Μπλάτουτο κ(αί) συνορευόμενον μέ δμοιον τού Μήτρε Γοργοπλή, μέ δμοιον 
τού Χρίστου Βαλκάν, μέ τόν τού Τάνου Χρίστου Πούλκα καί μέ δρόμον.
3ον Εις τόν ίδιον τό ήμισυ τής οικίας μου εύρισκομένης εν τή συνοικία Ρώσια 25 
καί συνορευομένης μέ όμοίαν τού Ίβάν Δομονά, μέ τήν τού Ίβάν Γκίγκερ, μέ 
δρόμον σπητιοϋ καί δημόσιον.

(σ. 20) /4ον Εις τόν εκ τού πρώτου μου άνδρός Χρήστου Κωστράκη υιόν μου Δημή-
τριον, τό ετερον ήμισυ τής προαναφερθείσης οικίας μου τό προς τήν οικίαν 
τού Ίβάν Δομονά. 30
δον Εις τόν ίδιον βαχτσέν εκ μιας (1) σποργιάς κείμενον κατά τήν θέσιν
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Μπλάτουτο καί συνορευόμενον μέ κήπον τοϋ Γκώνου Ίτσκο Άντών, μέ 
ομοιον τοϋ Βαγγέλη Τσιόρα, μέ τον τοϋ Μήνου Γώτσκα καί μέ βάλτον.
6ον Εις τον θεΐόν μου Κωνσταντίνον Χρήστου Πούλκα βαχτσέν έκ δύο (άρ. 2) 
σποργιών καί πέντε (άρ. 5) πλατάνων κείμενον κατά την θέσιν Τοχρίϊτσα καί 
συνορευόμενον μέ ομοιον τοϋ Χρήστου Σελεμές, μέ τον τοϋ Ίβάν Κριβέντση, 
μέ το ποτάμι καί κουρί.
7ον Εις δέ τά Εκπαιδευτήρια τής ενταύθα Όρθοδόξυ Ελληνικής Κοινότητος 
βαχτσέν εξ είκοσι πέντε (άρ. 25) μεγάλων μωρεοδένδρων κείμενον κατά τήν 
θέσιν Βοδινίτση καί συνορευόμενον μέ ομοιον τοϋ Τράϊκου Νάκου, μέ τά νε
ρά τοϋ μύλου τοϋ Χατζητάνου, μέ βαχτσέν τοϋ Γκώνου Πέτρου Οικονόμου 
κ(αί) μέ χωράφιον άκαλλιέργητον.

Εκτελεστός δέ τής παρούσης μου κ(αί) μόνης Διαθήκης ταύτης ορίζω 
κ(αί) καθιστώ άφ’ ενός τον κύριον Ίωάννην Οικονόμου κ(αί) άφ’ ετέρου τόν 
κ. Πέτρον Παπαγεωργίου, άμφοτέρους Χριστιανούς ’Ορθοδόξους, ’Οθωμα
νούς υπηκόους κατοίκους Γουμέντζης τούς όποιους παρακαλώ νά έκτελέσωσι 
κατά γράμμα τά εν Αυτή κατά τήν άνω μόνην απόλυτον καί άνεπηρέαστον 
θέλησίν μου.

Προς βεβαίωσιν έγένετο ή παρούσα διαθήκη καθ’ ύπαγόρευσίν μου καί 
έπανειλημμένως εύκρινώς καί μεγαλοφώνως άναγνωσθείσα καί διερμη- 
νευθείσα ίδίμ ύπ’ έμοϋ καί άφ’ έκάστου τών επί τούτο) προσκεκλημένων καί 
ύποσημειουμένων μαρτύρων εύρεθεΐσα δέ καθ’ όλα σύμφωνος προς τάς δια
θέσεις καί υπαγορεύσεις μου υπογράφεται υπό τε έμοϋ, τών μαρτύρων καί 
τοϋ ’.Αρχιερατικού ’Επιτρόπου, έπικυροϋται δέ καί υπό τήςΑύτοϋ Πανιερότη

τα. 21) / τος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοδενών Κου Κου Στεφάνου.

Οί μάρτυρες Οί εκτελεστοί Ή διαθέτις
Γεώργιος Χρ. Πέτσου Ιωάννης Χρ. Οικονόμου Διά τήν αγράμματον Μαρίαν 
Τόνος 11. Μαλέγκου Πέτρος ΠαπΓεωργίου Μήνου Πούλκα υπογράφω κατ’
Θάνος Ρωσσίδης εντολήν της ό Χατζηδήμου καί
Γ. Παζαρέντσιος εκείνη θέτει τό σημεϊον τοϋ
Βαγγέλης ΧΆντωνίου σταυροϋ.
Χρήστος Δ. Άλιου +

’Ιωάννης Βούζας. Ό άρχιερατ. επίτροπος
ΙΙαπα Ιωάννης έπιβεβαιώ τάς άνω ύπογραφάς 

κ(αί) τό περίεχόμενον τής Διαθήκης 
"Οτι ακριβές άντίγραφον.

’Αλέξανδρος Κρετσιόβαλης

(σ. 22) / Άριθ. 7 -7-
Ό υπογεγραμμένος Παπά-Ζαχαρίας ΧΆημητρίου Οικονόμου ορθόδο

ξος καί κάτοικος τής Κωμοπόλεως Γουμέντζης εν ύγειμ καταστάσει καί πλή-
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ρει λειτουργείς των τε σωματικών καί διανοητικών μου δυνάμεων δ ιατελών 
καί έπιθυμών από τοϋ νϋν νά προλάβω πάσαν ένδεχομένην μετά τον θάνα
τόν μου φιλονεικίαν περί τής διανομής τής περιουσίας μου εκ μέρους τών 
κληρονόμων μου αποφασίζω σήμερον την 22 Αύγουστου τοϋ χιλιοστού οκτα
κοσιοστού εννενηκοστοϋ + έκτου (1896) έτους ημέραν Πέμπτην καί ώραν 4ην 
π.μ. καί διαθέτω την τε κινητήν καί ακίνητον περιουσίαν μου μεταξύ τών θυ
γατέρων μου Μαρίας καί Γαρυφιλιάς τοϋ εκ τής θυγατρός μου Μαρίας Γαμ
βρού μου Χρήστου Τραΐκου Προτάν καί δ ή καί τού Σχολείου τής ελληνικής 
ορθοδόξου Κοινότητος κληροδοτών αύτοίς καί μόνοις ώς μόνους κληρο
νόμους μου ταύτην κατά την τελευταίαν έλευθέραν καί άνεπηρέαστον θέλησίν 
μου καί κατά τό άναντίρρητον καί άδιαφιλονείκήτον επ’ αύτής κυρίου καί 
ιδιοκτήτου ώς εξής.
Αον. - Κληροδοτώ καί διαθέτω εις την μεγαλειτέραν θυγατέραν μου Μαρίαν 
σύζυγον Χρήστου Τραΐκου Πρόταν ολόκληρον τήν οικίαν μου τήν κειμένην εν 
τή συνοικίςι Παπά Μήτρου Μαχαλά καί συνορευομένην μέ τήν οικίαν τοϋ 
Χατζή Τάνου X'Χρήστου Ζαχαρέη μέ όμοίαν τοϋ Μίνου καί Έπαμινώνδα 
Πέτρου Οικονόμου μέ Μπαχτσέν Γεωργίου Τζέκου καί μέ δημόσιον δρόμον. 
- Εις τήν αύ τήν Μαρίαν κληροδοτώ τά εν τή οίκίς υπάρχοντα εν πατητήριον 
χωρητικότητος /8/ όκτώ περίπου χιλιάδων οκάδων Σταφυλών καί εν Βαένι 
/230/ διακοσίων τριάκοντα περίπου οκάδων χωρητικότητος. Εις τήν ιδίαν 
Μαρίαν κληροδοτώ εν αμπέλι ενός καί ήμίσεως (ΙΆ) στρέμματος κείμενον εν 
τή θέσει Μπίλου καί συνορευόμενον μέ δμοιον Γκόνου Πέτρου Οικονόμου 
Γκόνου Χ'Άημητράκη καί Πένου Κόη. - "Εν άμπέλιον ενός στρέμματος εν τή 
θέσει Αύλίστα καί συνορευόμενον μέ δμοιον Χρήστου Στάμου Αθανασίου 
Παπά Στοίάν καί Παπά Γιοβάν-Αεπίδα. - "Ενα Μπαχτσέν μέ / 150/ εκατόν 
πενήντα σύκα μενοδένδρων, εν τή θέσει Μπλάτουτο καί συνορευόμενον μέ 

(σ. 23) δμοιον Χρήστου Μήτρου Βαλκάμ Αθανασίου/(σ. 23) Κοΐου καί μέ δημόσιον 
δρόμον. - °Ενα Μπαχτσέν μέ /120/ συκαμηνόδενδρα έν τή θέσει Μπλάτουτο 
καί συνορευόμενον μέ δμοιον Τάνου Παπά Πέτρου Οικονόμου, Ντίνου Στέ
ψου καί παπά Γιοβάν Μπέντση. - "Ενα Μπαχτσέν μέ όγδήντα /80/ συκαμινό- 
δενδρα εν τή θέσει Ραμνίνατα καί συνορευόμενον μέ χωράφιον Γκόνου Χρή
στου Πέτσα καί μέ Μπαχτσέν Θανάση Μήντου. - ”Ενα Μπαχτσέν μέ διακό
σια πενήντα /250/ συκαμινόδενδρα έν τή θέσει Ντουμκοβς καί συνορευόμενον 
μέ δμοιον Γκόνου Πέτρου Οικονόμου μέ Μήτρου Καραφίλτση καί μέ δημό
σιον δρόμον. Ταϋτα πάντα κληροδοτώ καί διαθέτω εις τήν μεγαλειτέραν θυ
γατέραν μου Μαρίαν. -
Βον. Εις τήν μικροτέραν θυγατέραν μου Γαρουφαλιάν τήν σχισματικόν σύζυ
γον παρά τήν θέλησίν μου προτιμήσασαν κληροδοτώ καί διαθέτω εν άμπέλιον 
ένός στρέμματος ευρισκόμενον εν τή θέσει Μπίλωτο καί συνορευόμενον μέ 
δμοιον Χρήστου Γ. Ντούλια, Τραΐκου Γκίγκερ καί Χρήστου Σταβίλα. - "Εν
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αμπέλι τριών τετάρτων (3Α ) τοϋ στρέμματος ήτοι τρεις Σποριαϊς εν τή θέσει 
Μπίλουτο καί συνορευόμενον μέ ομοιον Πένου Ντοϊα Τράϊκου Γκέγκερ καί 
Έπαμινώνδα Πέτρου Οικονόμου. - εν αμπέλι ενός στρέμματος εν τη θέσει 
Αύλιϊστα καί συνορευόμενον μέ ομοιον Παπά. - Ίωάννου Λεπίδα καί Χρή
στου Τζήκου. - ενα Μπαχτσέν μέ εκατόν πενήντα /150/ συκαμινόδενδρα έν τή 
θέσει Μπλάτουτο καί συνορευόμενον μέ ομοιον Χατζή Νέδα Σουλούντσια καί 
μέ δημόσιον δρόμον. - "Ενα Μπαχτσέν μέ όγδοήκοντα συκαμινόδενδρα έν τή 
θέσει Ραμνίνατα καί συνορευόμενον μέ ομοιον Έπαμινώνδα Πέτρ. Οικονό
μου καί Αθανασίου Μίντου. - Ένα Μπαχτσέν μέ διακόσια μωρεόδενδρα έν 
τή θέσει Βίδουτ καί συνορευόμενον μέ ομοιον Μίρτση Γιάννου, Χρήστου Τό
νου Ρούση καί Τράϊκου Γκίγκερ. - ενα Μπαχτσέν μέ πενήντα (50) συκαμι- 
νόδενδρα έν τή θέσει Ραμνίνατα καί συνορευόμενον μέ ομοιον X” Τάνου 
X”Χρήστου Ζαχαρία μέ Χ'Τκόνου Μουζούρ καί Τάνου Παπά Πέτρου Οικο
νόμου. - εις τήν αυτήν θυγατέρα μου Γαρυφιλιάν κληροδοτώ καί εν Βαένιον 
διακοσίων /200/ μέτρων ή Βέδρων χωρητικότητος.

(σ. 24) /Τον. Εις τον εκ τής θυγατρός μου γαμβρόν μου Χρήστον Τραϊαν Πρόταν 
κληροδοτώ καί διαθέτω ενα Μπαχτσέν μέ διακόσια όγδοήκοντα /280/ συκα- 
μενόδενδρα έν τή θέσει Κουκούδοφ σιουμάρ καί συνορευόμενον μέ ομοιον 
Χρήστου Δ. Σαμαρά, Τάνου Πετρ. Οικονόμου καί μέ δημόσιον δρόμον. - εις 
τόν αυτόν γαμβρόν μου Χρήστον κληροδοτώ εν αμπέλι ενός στρέμματος έν τή 
θέσει Τσαρηβίσκιτο καί συνορευόμενον μέ ομοιον Δελή Γιαούρ Γκόνου Αβρα
άμ καί δημόσιον δρόμον, έν άμπέλιον δύο /2/ στρεμμάτων έν τή θέσει Τσι- 
κούτους καί συνορευόμενον μέ ομοιον Παπά Δημητρίου έκ τοϋ χωρίου Περι- 
σλάφτση μέ ποτάμιον καί μέ σύνορον τοϋ χωρίου Πέτγας. - 
Δον. Εις τό Σχολείον τής Ελληνικής ορθοδόξου Κοινότητος κληροδοτώ καί 
διαθέτω εν Αμπέλιον ενός στρέμματος κείμενον έν τή θέσει Δούμκοβιτς καί 
συνορευόμενον μέ ομοιον Τάνου Οικονόμου Παπά Πέτρου, Τάνου Αρτάλ καί 
μέ δημόσιον δρόμον. - εις τό ίδιον Σχολείον τής ελληνικής ορθοδόξου κοινό- 
τητος κληροδοτώ καί διαθέτω ενα Μπαχτσέν ήμίσεως Στρέμματος μέ εκατόν 
/100/ συκαμινόδενδρα ευρισκόμενα έν τή θέσει Παπά Στο ϊκουβα Κουρί καί 
συνορευόμενον μέ ομοιον Χατζή Δήμου Χ'Δημητράκη Μήτρου Βαλκάμ καί 
Μίνου Κωνσταντίνου. -

Εκτελεστός τής παρούσης μου καί μόνης διαθήκης ταύτης ορίζω καί κα
θιστώ τούς κυρίους κ. Δημήτριον Γ. Παζαρέντση καί Γεώργιον Δ. Σαμαράν 
ορθοδόξους εμποροκτηματίας καί κατοίκους Γουμέντζης καί παρακαλώ αυ
τούς νά έκτελέσωσι κατά γραμμα τά έν Αυτή καί νά διενεργήσωσι όπου δει 
Iva έκδοθώσι οί ιδιοκτησίας επίσημοι τίτλοι κατά τήν άνω διανομήν καί διά- 
θεσιν ήτις έστίν ή μόνη απόλυτος καί άνηπηρέαστος θέλησίς μου.

Πρόςβεβαίωσιν όλων τούτων έγένετο ή παρούσα διαθήκη καθ’ ύπαγόρευ- 
σίν μου καί έπανειλημμένως εύκρινώς καί μεγαλοφώνως άναγνωσθεϊσα καί
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διερμηνευθεΐσα ίδίμ ύπ’ έμοϋ καί νφ’ έκάστου τών επί τούτοι προσκεκλημένων 
καί ύποσημηουμένωνμαρτύρων εύρεθεΐσα δέ καθ’όλα σύμφωνος πρός τάς 

(σ. 25) διαθέσεις καί ύπαγο/(σ. 25) ρεύσεις μου υπογράφεται υπό τε έμοϋ καί τών 
μαρτύρων έπικυροϋται δέ καί ύπό τής αύτοϋ Πανιερότητος τοϋ Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου Βοδενών Κου Κου Νικολάου

Έν Γουμέντζη τή 22μ Αύγούστον 1896 έννηνικοστοϋ έκτου έτος

ό Διαθέτης οί έκτελεσταί
Παπά Ζαχαρίας « Δημήτριος Παζαρέντσης
Χ"Δ Οικονόμου » Γεώργιος Δημ. Σαμαράς

(υπογραφή)

οί Μάρτυρες 
Ιωάννης Χρ. Ίντου 

Τάνου Ίβάν Παπά Καρμές 
Κων/τίνος Χρ. Χατζή Γεωργίου 

’Αθανάσιος Δ. Τσιμιρίκας 
Δημήτριος Γ. Σαμαράς 
Ξενοφών Δ. Καραβίδας 

Χρίστος Δ. Σαμαράς

Έπιβεβαιοϋται καί έπικυροϋται τό γνήσιον τών άνωτέρω υπογραφών καί τοϋ 
διαθέτου καί τών μαρτύρων καί τών έκτελεστών.

<έν Γουμέντζη τή 24η Αύγούστου 1896

[θέση σφραγίδας: ότι ακριβές άντίγραφον ô άντιγράψας
«Ιερά Μητρόπολις Βοδενών»] ’Ιωάννης Δημ. Άλιος.

(σ. 26) / Αριθ. 8 -8-
Ό υποφαινόμενος ορθόδοξος χριστιανός καί κάτοικος Γουμέντζης εχων 

ύπ’ όψιν τό άδηλον τοϋ θανάτου καί διατελών ετι έν ύγιεΐ καταστάσει καί 
πλήρει λειτουργία τών τε σωματικών καί διανοητικών μου δυνάμεων αποφα
σίζω σήμερον καί διαθέτω τήν κινητήν μου καί ακίνητον περιουσίαν κατά τήν 
μόνην τελευταίαν έλευθέραν καί άνηπερέαστον θέλησίν μου καί άναντίρρητον 
δικαίωμά μου ώς νομίμου καί άδιαφιλονικήτου· καί τοϋτο πρός αποφυγήν 
πάσης μετά θάνατον εριδος καί φιλονεικίας περί κληρονομιάς. -

Καί πρώτον μέν άφίημι εις όλους τούς αδελφούς μου χριστιανούς τήν 
άπό καρδίας μου συγχώρησιν έξαιτούμενος κάγώ παρά τούτων πάντων εις 
όσα ώς άνθρωπος τοΐς επταισα εκουσίως τε καί άκουσίως έπειτα δέ διαθέτω 
τήν περιουσίαν μου ώς εξής. -
Αον. Εις τά σχολεία τής έλληνικής ορθοδόξου κοινότητος Γουμέντζης κληρο
δοτώ καί άφιερόνω τήν οικίαν μου τήν κειμένην έν τή συνοικίμ Πασσαλή καί
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συνορευομένην μέ τάς οικίας τον Χρίστου Τόνου Γαλινίτσα τοϋ Δόστα Τόνου 
Ζίλέγκου τοϋ Παπά Ίωάννου, τοϋ Γεωργίου Πασλιόκ καί μέ τον δημόσιον 
δρόμον, μετά των εν αυτή τεσσάρων (άριθ’ 4) βαγιονίων οίνου χωρητικότητος 
δέκα χιλιάδων οκάδων (άριθ. 10,000) ενός άλλου βαγιονίον από ρακί χωρη
τικότητος δώδεκα χιλιάδων ήτοι (12,000 άριθ.) καί ενός χάλκινου καζανιού 
άπό ρακί εκ (40) οκάδων. -
Βον. Επίσης εις τά ίδια σχολεία κληροδοτώ, καί άφιερόνω ενα μπαχτσέ κεί
μενον εις μέρος καλούμενον Κωστανδίνοβα Πάδινα έχοντα τριακοσίας 
(άριθ. 300) συκομωρέας καί συνορευόμενον μέ τον Μπαχτσέν τοϋ Ίτσιου Ζι- 
λέγκου, τοϋ Μήνου Κάμτσε καί μέ τον ποταμόν. -
Τον. Επίσης εις τά ίδια σχολεία άφιερόνω καί κληροδοτώ τόν μπαχτσέν μου 
κείμενον Πρόϊτσιβα Κορία έχοντα τετρακοσίας (400) συκομωρέας καί συνο
ρευόμενον μέ τό κτήμα τοϋ Μήτρε Πένου 'Αλιου καί μέ την άμπελον Τάνου 
Παπά Κάρμέζ. -

(σ. 27) Δον. Επίσης εις τά ίδια σχολεία άφιερόνω καί κληροδοτώ μίαν/(ο. 27) ά
μπελον κειμένην εις τό μέρος Προϊτσιβα κορία συνισταμένην έκ δύο στρεμ
μάτων (2) καί συνορευομένην μέ τήν άμπελον τοϋ Τάνου Παπά Κάρμεζ καί 
την τοϋ Τανάς Μήτρε Τόδε. -
Εον. Επίσης εις τά ίδια σχολεία άφιερόνω καί κληροδοτώ μίαν άμπελον κει
μένην εις τό μέρος Τσιούκιτε συνισταμένην εκ τριών (3) στρεμμάτων καί συν
ορευομένην μέ τάς άμπέλους τοϋ Βασιλείου Γεωργίου, τοϋ Γόνου Νόνκτσε 
καί Γιαννάκη Ίμφιετζή. -
Στον. Επίσης εις τά ίδια σχολεία άφιερόνω καί κληροδοτώ καί τήν άμπελον 
τήν κειμένην εις τό μέρος τό καλούμενον Τσαρηβίσκετο συνισταμένην εξ ενός 
καί ήμίσεως στρέμματος (1 '/>) καί συνορευομένην μέ τάς άμπέλους τοϋ Χρή
στου Διάσε, τοϋ Τάνου Μιτσεπόν καί τοϋ Χρίστου Στογιάν Χατζή. - 
Ζον. Εις τήν αύταδέλφη μου Σοφίαν εις ήν πολλά μέχρι τοϋδε εχάρισα κλη
ροδοτώ τήν οικίαν μου τήν εν τή συνοικίμ Πασσαλή κειμένην καί συνορευομέ
νην μέ τάς οικίας τοϋ Γόνου Γότα, τοϋ Μήνου Κάμτσε καί τόν δημόσιον δρό
μον. -
Ηον. Εις τήν θυγατέρα τής υίοθετηθείσης ύπ’ έμοϋ μακαρίτιδος Δόστας τήν 
Πρόγιαν Χρίστου κληροδοτώ μίαν άμπελον κειμένην εις τό μέρος Μπέλα 
πράς συνισταμένην εξ ενός καί ήμίσεως στρέμματος (I'/>) καί συνορευομένην 
μέ τά κτήματα τοϋ Ίωάννου Παπά Γεωργίου τοϋ Άντώνη Ταντσιοϋκα καί μέ 
τόν δρόμον. -

Ταϋτα δέ πάντα μετά θάνατόν μου θά μεταβώσι εις τήν κυριότητα τών 
άνω όνομασθέντων προσώπων, προς à διά τής διαθήκης κληροδοτούνται καί 
θά θεωρώνται ώς ιδιοκτησία νόμιμος καί άδιαφιλονείκητος. Επί τούτο) όθεν 
καί προς πρόληψιν πάσης ένδεχομένης φιλονεικίας καί διαμάχης μεταξύ τών 
κληρονόμων μου συνετάχθη ή παροϋσα μία καί μόνη διαθήκη υπό τοϋ έκ Βο-
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δενών Νικολάου Τρ. Παπαδοπούλαν εν τη ιερά Μητροπόλει τών Γενετσών 
καθ’ ύπαγόρευσίν μου ήτις πολλάκις υπό τοϋ ίδιου μοι άναγνωσθεΐσα σαφώς 
καί εύκρινώς καί μοι έξηγήθη εν τη λαλουμένη μου γλώσση πιστώς καί άκρι- 
βώς ενώπιον τοϋ κυριάρχου ημών 'Αγίου Βοδενών Κυρίου Κυρίου '.Ιεροθέου 

(σ. 28) τών εξ προεπητρόπων /(σ. 28) τών εκπαιδευτηρίων της ελληνικής ορθοδόξου 
κοινότητος Γουμέντζης, Κυρίων Γεωργίου Δ. Σαμαρά καί Χρίστου Παζαρέν- 
τση, του ώς επιτρόπου τής καθ ’ ημάς εκκλησίας Χρίστου Ροϋσε καί τών υπο
γεγραμμένων μαρτύρων. Ευρών δε ταύτην κατά γράμμα σύμφωνον με την 
ύπαγόρευσίν μου παρεκάλεσα τόν πρωτόπαπα Παπά Κων/τΐνον εκ Γενιτσών 
νά μέ ύπογράψη άγράμματον όντα, θέσας εγώ μόνον αντί υπογραφής τό ση
μείοV τοϋ σταυρού καί τούτου ενεκεν επικαλούμαι ίκετικώς καί την άντίληιpiv 
τού σεβαστού ημών κυριάρχου 'Αγίου Βοδενών Κυρίου Ιεροθέου καί τόν σκο
πόν μου, iva άφοϋ μέ έφοδιάση διά τών εύπροσδέκτων καί θεοπειθών αυτού 
ευχών εύαρεστηθή νά έπιβεβαιώση τούς εν τη παρούση μου διαθήκη όρους καί 
σκοπούς καί καταχώριση ταύτην εν τω κώδικι τής ίεράς Μητροπόλεως Γενι- 
τσών διά νά τύχη πληρεστάτης εκβάσεως ή βούλησίς μου καί άπόφασις αϋτη 
καί ούτως αϋτη άποβήσεται κυρία καί καθολική ενώπιον θεού καί ανθρώπων, 
ενώπιον παντός κριτηρίου επί τής γής. Επίσης δέ επικαλούμαι τήν κατάραν 
καί τιμωρίαν εις πάντα όστις λόγω ή εργω ήθελεν άποπειραθή νά διαστρέψη 
ή καταστρέφη τήν διά τής παρούσης μου διαθήκης έκφραζομένην βουλησιν. - 

Κωδίκελλον. - . Λιατάσσω δε καί παραγγέλλω, όπως ή διαχείρισις τών 
ύπ’ εμού άφιερουμένων κτημάτων εις τα ελληνικά ορθόδοξα σχολεία τής Γου
μέντζης υπέρ τής συντηρήσεως καί πάσης ανάγκης τούτων γήνηται ύπό τών 
κατά καιρούς εφόρων τών ελληνικών σχολείων υποχρεωμένων τούτων, όπως 
κατ’ έτος δίδωσι λόγον τής εύσυνειδήτου αυτών διαχειρίσεως εις τόν έκάστοτε 
Μητροπολίτην Βοδενών. Πάσα δέ πράξις μονομερής τών εφόρων μόνος είναι 
άκυρος. Επομένως ούτε έκμίσθωσις τών κτημάτων μου μετά θάνατόν μου 
ούτε εν άπολύτω άνάγκη χάριν μεγάλης πάλιν τών σχολείων ώφελείας έκποί- 
ησις εΐνε έγκυρος άνευ προηγουμένης συνεννοήσεως τών έφορων μετά τοϋ 
Άρχιερέως Άγ. Βοδενών καί τής συγκαταθέσεως τούτου. -

’Εκτελεστός δέ τής παρούσης μου διαθήκης διορίζω τούς έκ Γουμέντζης 
(σ. 29) Κυρίους Γεώργιον Δημητρίου Σαμαράν καί Χρίστον Ροϋσε ./ (σ.29) οϊτινες 

παρακαλοϋνται ϊνα μετά θάνατον διενεργήσωσι τήν έκδοσιν τών επισήμων 
τίτλων τής ιδιοκτησίας μου επ’ όνόματι τών τε εφόρων τών ελληνικών σχο
λείων Γουμέντζης καί τών άλλων διαληφθέντων εν τή διαθήκη κληρονόμων 
κατά τήν άνω γενομένην διανομήν συν τή θελήσει μου.
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εν Γενετσοΐς τή 28 Ιανουάριου 
1891.

+
Τον Τάνε Ίτσον ζελένκον έκ Γουμέντζης άγραμματον 
όντα υπογράφω ό πρωτόπαπας Παπά Κωνσταντίνος. 

Έπιβεβαιοΐ το γνήσιον τής διαθήκης καί τών 
υπογραφών τών μαρτύρων, 
ό "Αγιος Βοδενών Ιερόθεος

οι μάρτυρες.
Τάννο Τούδες Γιαν(νου) 
Χρίστος Χ"Δημητριού 
Χρήστος Τρ. Μπόσκου 
Πέτρος Κοτζαμάνης 
Μποζινός
Κων/τΙνος Χρ. Λιάστσε 
Δημήτριος Παζαρέντσης 
Χρήστος Παζαρέντσης 
Γεώργ. Χατζή Στοϊάν 
'Ιωάννης Χρ. "Ινδός 
Δημ. Γ. Σαμαράς 
Χρ. Δημ. Σαμαράς 
Ταν. Γεωργ. Παζαρέντσης

οί έκτελεσταί 
» Γεώργιος Δ. Σαμαράς 
» Χρήστος Ροϋσε.

95

100

105
έπιβεβαιοϋται καί υπό τών imoσημειουμένων 
μαρτύρων έκ Γουμέντζης.
'Ιωάννης Α. Οικονόμου 
Θάνος Μ. Ζάπηνο
Τάντσε Ίτσου Τζιάντσε \ ι ο
ΤανόςΑ.
Δημήτριος Μαλέγκου 
Μίνον Χ"Μουζούρ 
Χ'Ύάνου Ζαχαρίου
Τανο οικονόμου 115
Αθαν. Τσιμιρίκας 
Τάνο Παπά Κορμές

-9-
(σ. 30) / Αριθ. 9 Δηλωτικόν

Διά τοϋ παρόντος δηλωτικού εγγράφου ή ύποφαινομένη αδελφή τού μα
καρίτου Τάνου Ζελέγκου τοϋ διαθέντος έκών περιουσίαν του άπασαν σχεδόν 
εις τά σχολεία τής 'Ορθοδόξου ελληνικής κοινότητος ενταύθα δηλώ ότι ώς νό
μιμος κληρονόμος τοϋ μακαρίτου επί τών μετά τόν θάνατον αυτού άφεθέν- 5 
των κινητών τε καί ακινήτων τών μή περιεχομένων εντός τής Διαθήκης, ήν 
κατέλιπε ό μακαρίτης, λαβοϋσα υπό την κυριότητά μου την άμπελον την εις 
θέσιν Καρτιτίρουτ καί συνορεύουσαν με γείτονας Χρίστου Γ. Πασιαλή άμπε
λον καί μέ χωράφιον Χ"παπϋ. Ζαχαρίου μέ χωράφιον Χρίστου Μ. Πιστόλ 
καί μέ δρόμον, όπως καί τό έκ 4000 όκ. χωρητικότητος πατητήριον εύρισκό- ι ο 
μενον έν τή οίκίμ τού μακαρίτου παραιτούμαι πόσης άπαιτήσεως επί τών 
επίλοιπων άτινα κατά τήν θέλησιν τοϋ μακαρίτου διετέθησαν. Πάσα λοιπόν 
τοϋ λοιπού εγερσις αξιώσεων έπί τών ώς άνω έκ μέρους μου πρέπει νά θεω- 
ρηθή άκυρος.
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Έφ’ φ καί έγένετο τό παρόν εις διπλοϋν, τό μέν κατατεθειμένον παρά τη 15 
έφορείμ των σχολείων τής ήμετέρας ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος τό δέ 
παρ’εμοϋ προσεπικεκυρωμένον καί υπό των επί τούτφ κληθέντων μαρτύρων.

Έν Γουμέντζη τή 2μ Φεβρουάριου 1899 
οί Μάρτυρες ώς αγράμματος υπογράφομαι
Γεώργιος Δημ. Σαμαράς διά χειρός τοϋ Άρχ. επιτρόπου Αίδ.
Γόνος Χρ. Πέτσος Παπά Ίωάννου. Σοφία Χρίστο Ζελέγκο
K. X''Γεωργίου καί προς επιχερώ τό δάκτίλον μου
Τάνος Παζαρέντσης 
Λημήτριος Στ. Μαλέγκος 
Χρίστος Ρουσίδης

δ,τι ακριβές άντίγραφον ό άντιγράψας 
’Ιωάννης Δημ. "Αλως

20

25

(σ. 31) /Άριθ.10 -10-
Ό υποφαινόμενος Γόνος Ίωάννου Κοβάτς ορθόδοξος χριστιανός καί 

κάτοικος τής συνοικίας Μετάν τής κωμοπόλεως Γονμέντζης διατελών έν 
πλήρη λειτουργίμ των τε διανοητικών καί σωματικών μου δυνάμεων, διά τής 
παρούσης μου διαθήκης δηλοποιώ δτι σήμερον τή άπαραβιάστφ θελήσει καί 5 
συγκαταθέσει μου έκ τής περιουσίας μου, ής είμί κάτοχος δυνάμει Κυβερνη
τικών τίτλων ιδιοκτησίας, διαθέτω τά κατωτέρω κτήματα εις τό ενταύθα 
ελληνικόν Σχολειον έπιφυλαττόμενος όπως βραδύτερον διαθέσω κατά βούλη- 
σιν άνεπηρέαστον καί την λοιπήν περιουσίαν μου.
A Έν άμπέλιον κείμενον εις θέσιν Τοϋρτκι-Πήτ καί συγκείμενον έξ ενός 10 
καί ήμίσεος στρέμματος άρ. = 1Ά = γειτνιάζον δέ μέ τό άμπέλιον τοϋ κ. Δή
μου ΚαρέΚόλ μέ τό χωράφιον τοϋ οικονόμου Παπά Συνεσίου καί μέ δρόμον.
Β εν έτερον άμπέλιον εις θέσιν Δουμκοβίτς, συγκείμενον έξ ενός στρέμμα
τος άρ. = 1 καί γειτνιάζον μέ τά αμπέλια τών κυρίων Μήτρε Πέτρου Οικο
νόμου, Χρίστου Σάλδε καί ’Αντωνίου Μποϋζα. 15
Γ '. Τόν εις τήν θέσιν Γύφτικα κείμενον κήπον μου καί συγκείμενον έκ δύο 
σπορείων άριθ. 2 - γειτνιάζοντα δέ μέ τήν οικίαν τοϋ Πένου Μάρκου μέ τόν 
κήπον τοϋ κ. Μήτρε Γότσου καί μέ δρόμον.

Τά ανωτέρω τρία κτήματα άπό τής σήμερον μεταβαίνουσιν εις τήν κυριό
τητα τοϋ είρημένου Σχολείου, εις δ κληροδοτούνται καί θεωρούνται ώς ίδιο- 2 0 
κτησία αύτοϋ νόμιμος καί άδιαφιλονείκητος άποκλειομένων τών κληρονόμων 
καί συγγενών μου έκ τών τριών τούτων κτημάτων καί μη κεκτημένων πλέον 
ούδέν κληρονομικόν δικαίωμα επ’ αυτών, δυνάμει τής παρούσης διαθήκης 
μου. ’Επί τούτφ οθεν συνετάχθη καθ’ ύπαγόρευσίν μου ή παροϋσα διαθήκη 
ήτις καί άναγνωσθείσα πολλάκις ενώπιον μου καί εύρεθεΐσα αυτή ταύτη ή 25



24 Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης

(σ. 32)

ύπαγόρευσίς μου ύπεγράφη μέν αϋτη κατ’ εντολήν μου υπό τοϋ εφημερίου τής 
ενορίας μου Α'ώεσιμωτάτον Παπά Ίωάννου Γεωργίου άτε έμοϋ άγραμμάτον 
οντος έμαρτυρήθη δέ καί τής υπογραφής τών υποφαινομένων αξιόπιστων 
μαρτύρων καί έπεκυρώθη υπό τοϋ άντιπροσωπεύοντος τον Μηροπολίτην 
άγων Βοδενών Πανιερωτάτου αγίου Λίτης κυρίου κ. ’Αλεξάνδρου4 * * * * εις μόνι
μον καί διηνεκή την ασφάλειαν.

/ Εκτελεστός τής παρούσης μου διαθήκης διορίζω τούς κυρίους Χρίστον 
Σαμαράν κ(αί) Μίνον Μαλέγκου οίτινες καί παρακαλοϋνται νά διενεργήσωσι 
την εκδοσιν τών τίτλων τής ιδιοκτησίας, συνωδά τή θελήσει μου προς τό 
είρημένον Ελληνικόν σχολείον Εφ’ φ καί ύποφαίνομαι.

Έν Γουμέντζη τή 12η ’Οκτωβρίου 1888 
ô διαθέτης οί εκτελεσταί οί μάρτυρες
Διά τον αγράμματον Γόνο Τάννου Χρήστος Δ. » Ίωαν. Χρ. Άλιος
Κουβάτση κατ’εντολήν του ύπο- Σαμαράς » Χρίστος Γ. Παζαρέντσης
γράφω ό εφημέριος Παπά Δημήτριος Στ. » Γεωργ. Δ. Σαμαράς
'Ιωάννης Γεωργίου έγω δέ κάμνω Μαλέγκου » Θεόδωρος Μησιολίδης
τό + σημείον τοϋ σταυρού. » Δημ. Παζαρέντσης

» Ταν. Γ. Παζαρέντσης 
» Χ"ρισ. Ροϋσε

ότι άκριβές άντίγραφον ό άντιγράψας 
Ιωάννης Δημ. Άλιος
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ia. 33) /Ό υπογεγραμμένος Χρίστος Στογιάν Πίψης, γεννηθείς έν Κρίβα καί κα

τοίκων έν Γουμέντζη, Χριστιανός ’Ορθόδοξος, ’Οθωμανός υπήκοος, κτημα
τίας τό επάγγελμα, έν υγεία καταστάσει καί πλήρει λειτουργεία τών τε σωμα
τικών καί διανοητικών μου δυνάμεων διατελών, έπιθυμών δέ άπό τοϋ νϋν νά 
προλάβω πάσαν ενδεχομένην μετά τον θάνατόν μου φιλονεικίαν περί τής 5 
διανομής τής περιουσίας μου άποφασίζω σήμερον την όγδόην Αύγουστου τοϋ 
χιλιοστού έννεακοσιοστοϋ ενδεκάτου (1911) έτους ημέραν τής έβδομάδος Δευ
τέραν καί ώραν τετάρτην π.μ. Τουρκιστί, ενώπιον τών κάτωθι υπογεγραμμέ
νων μαρτύρων Ίωάννου Δ. Άλιου Δημητρίου Γ. Σαμαρά, Τάνου Μαλέγκου, 
Γεωργίου Παπά Αστεριού Ίωάννου Δ. Σλιούπκα, Ίωάννου Οικονόμου καί 10 
Κων/τίνου Ίάννου ’Ορθοδόξων Χριστιανών, ’Οθωμανών υπηκόων, άσχετων

4. Επισκοπή Λιτής (ή Λητής) και Ρενδίνης της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με έδρα την
κωμόπολη Αϊβάτι (σημ. Λητή). Ο αναφερόμενος επίσκοπος είναι ο Αλέξανδρος Ρηγόπουλος
(1851-1928), ο οποίος αργότερα διετέλεσε μητροπολίτης Πελαγονίας (1891-1895), Νεοκαισα-
ρείας (1895-1903), Θεσσαλονίκης (1903-1910) και Νικομήδειας. Μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη.
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πόσης προς εμέ συγγένειας κ(αί) εις ούδεμίαν ύποκειμένους υπό τον νόμον ε
ξαίρεσή δια τάσσω κ(αί) διαθέτω τήν τε κινητήν καί ακίνητον περιουσίαν μου. 
υπέρ των άνεχριών μου Πέτρου, Ιφιγένειας, Ίωάννου, Ευαγγέλου, Δήμου, 
τοϋ υίον μου Ευαγγέλου, κ(αί) των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων Γουμέντζης 
ως εξής.
Ιον Εις τον ανεψιόν μου Πέτρον διαθέτω a'.) Τήν οικίαν μου κειμένην εν 
Μητάν μαχαλά, μετά των εν αυτή μετά τον θάνατόν μου, εύρεθησομένων 
επίπλων, καί συνορευομένην με όμοιας τοϋ Τόνου Καλδή, Τόνου Τάκου, Τό
νου Κόλιου, κ(αί) δρόμον
β '.) άμπελον εις θέσιν «πέσουκτα» ενός (άριθ. 1 ) στρέμματος συνορευομένην 
με όμοιας τοϋ Άντών Ταντσιούκα, Τόνου Μάρκου Βαγγέλ Μποϊτζή κ(αί) Χρ. 
Τζάκου.
γ'.) άμπελον εις θέσιν «Δουϊτσίνοβα Βουδινίτσα» εκ δύο (άρ. 2) σποργιών 
συγκειμένην κ(αί) συνορευομένην με όμοιας τοϋ Γκόνου Δήμκου, Χρίστου Βί
τσιου, Τανάς Στρύτστου κ(αί) δρόμον
δ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Μίσγουτα» εκ δύο (άρ. 2) σποργιών συγκείμενον καί 

(σ. 34) συνορευόμενον μέ όμοιας τοϋ Γόνου Γουμενωλκου, Τραγιάν/(ο. 34) Τραγιάν 
Κόϊου καί δρόμον.
ε'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Ρούσκουφ Ρίτ» έκ δύο (άρ. 2) σποργιών συγκείμενον 
καί συνορευόμενον μέ όμοιας αγίου Τάφου έγγόνων μου Ίωάννου, Ευαγ
γέλου Δήμου, μέ οχετόν ποσίμου ϋδατος κ(αί) μέ δρόμον, 
στ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Ρούσκουφ ρίτ» έκ δύο καί ήμίσεως στρεμμάτων συγ
κείμενον καί συνορευόμενον μέ όμοιους Γκόνου Στοϊκου Μήτρε Κιόσε τοϋ 
υίοϋ μου Ευαγγέλου κ(αί) μέ δρόμον
ζ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «λιπατα» έκ δύο (άρ. 2) σποργιών συγκείμενον καί 
συνορευόμενον μέ όμοιους Γκόνου Γιούγκου, Τόνου λέντσε, Γκόνου Στογιόν 
ΙΙόρε καί μέ δρόμον
η'.) Βαχτσέν εις θέσιν «°Αγιος ’Αθανάσιος» έκ τριών (άρ. 3) σποργιών συγ
κείμενον καί συνορευόμενον μέ όμοιους Ελισάβετ Γιαντσε, Γκόνου Ζέγλε, 
Γκόνου Σούλιου κ(αί) δρόμον, εις τήν αυτήν θέσιν καί άμπελον έκ τριών 
σποργιών μέ τά αυτά σύνορα.
θ'.) *Αμπελον εις θέσιν «Δούκοβα τσουκάρκα» έξ ενός (άρ. 1) στρεματος συγ
κείμενον καί τριών (άρ. 3) σποργιών καί συνορευόμενον μέ όμοιας Γόνου 
Τσουπουλίδα, Γκόνου Κόνη, οχετόν ποσίμου ϋδατος καί δρόμον 
Γ.) Άμπελον εις θέσιν «Μπάριτη» ενός (άρ. 1) στρέματος καί χωράφιον εις 
τήν αυτήν θάσιν ενός (άρ. 1 ) στρέματος συνορευόμενα μέ κτήματα Μήτρε 
Γιάντσε, Τόνου λέντσε, κ(αί) δρόμον
ια'.) Καστανέας εις θέσιν «Γκίσιοβα λάκκα» ενός καί ήμίσεως στρέμματος 
(άρ. Ι'/ι) συγκειμένας καί συνορευομένας μέ όμοιας Ίβάν λιτετάρ, Χρ. Βαλ- 
κάν Ζέγλε καί μέ βράχον.
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φ'.) Καστανέας εις θέσιν «Ραλφη κωνστέϊνικ» εκ τεσσάρων στρεμμάτων (άρ. 
4) συγκειμένας καί συνορευομένας μέ όμοιας Γιάννου Στ. Πίψης, Άθ. Χρ. 
Οικονόμου, Μήτρε Ρότσκου κ(αί) Γκόνου Στ. Πίψη.
ιγ'.) Καστανέας εις θέσιν «Μπατάνια» εκ μιας κ(αί) ήμισίας (άρ. 1 ’/) σπορ- 
γιάς συγκειμένας καί συνορευομένας μέ όμοιας Δήμου Τσιάρου μπατάνα, 
καί δρόμον.
ιδ '.) Καστανέας εις θέσιν «Μόστουτ» μιας σποργιας (άρ. 1) συνορευομένας 

(σ. 35) /με όμοιας Χρ. Κοϊου Ταννάς Σένου, γιάζουτ κ(αί) δρόμον.
ιε '.) Καστανέας εις θέσιν «γηράσιβη μπάχτση» έκ δύο (άριθ. 2) σποργιών, 
συνορευομένας μέ όμοιας Πέτρα Μοϋχα, Γιώργε Γιάνκου, Γιάζιν καί δρόμον 
ιστ'.) Οίκόπεδον εις συνοικίαν «Τανούφ» γειτονεϋον μέ οικίαν Γιάννου Στ. 
Πίψου, καί Δήμον. Αυτό τό οίκόπεδον εις τούς ανεψιούς μου Ίωάννην, 
Ευάγγελον.
2ον Εις την άνεψιάν μου Ιφιγένειαν διαθέτω βαχτσές εις θέσιν «ποπωστόέ
κοβα κουρία» έκ μιας καί ήμισείας σποργιας (άριθ. 1Ά) συνορευόμενον μέ 
όμοιους τοϋ Βαγγέλ Σόφτση, Δίτου Χατζή Γεωργίου καί μέ δρόμον.
3ον Εις τόν υιόν μου Ευάγγελον διαθέτω
a '.) Βαχτσέν εις τήν αυλήν του εκ δύο (άρ. 2) σποργιών συγκείμενον καί 
συνορευόμενον μέ όμοιους Ίωαν. Γατσικα, Χρ. Ό'ίδα κ(αί) μέ οικίαν Μήνο 
Βουζίν Ματζιάρη.
β'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Γράδιστα» έκ δύο (άρ. 2) σποργιών συγκείμενον καί 
συνορευόμενον μέ όμοιους Μήτρε Όϊδαρε, Χρ. Βίτσιου, Γκόνου Στ. Πίψη 
κ(αί) μέ δρόμον.
γ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Μίσγατα» εξ ενός (άρ. 1) στρέμματος συγκείμενον 
καί συνορευόμενον μέ όμοιους Γκόνου Τουμπούλκου, Τραγιάν Κόγιου, 
Εβραίου Ίντου κ(αί) Γεωργ. Κίνε.
δ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «°Αγιος Αθανάσιος» έκ τριών (άρ. 3) σποργιών συγ
κείμενον καί συνορευόμενον μέ όμοιους Πέτρου έγγόνους μου, Ελισάβετ, 
Γιάντσε, Γκόνο Ζέγλε καί δρόμον.
ε'.) Καστανές εις θέσιν «Γρίτα Κλαντεντσΐινα» εξ ενός καί ήμίσεως στρέμ
ματος (άρ. 1 %) συγκειμένας καί συνορευομένας μέ όμοιας Γρ. Γεωργ. Κίνε 
κ(αί) μέ οδόν.
4ον Εις τούς άνεψιούς μου Ίωάννην, Ευάγγελον κ(αί) Δήμον διαθέτω, 
a '.) Άμπελον εις τήν θέσιν «Άγιος Αθανάσιος» κειμένην και συγκειμένην εξ 

(σ. 36) ενός κ(αί) ήμίσεως (άρ. 1 '/) στρέματος κ(αί) συνορευομένην/(σ. 36) μέ όμοι
ας Πέτρου άνεψιοϋ μου, Έλισα Γιανεση, Γκόνου Ζέγλε κ(αί) μέ βράχον, 
β'.) Βαχτσέν εις θέσιν «λιπατα» εξ ενός καί ήμίσεως (1 ’/?.) στρέμματος συγ
κείμενον καί συνορευόμενον μέ δρόμον βράχον, βαχτσέν Μήτρε Ήλκου κ(αί) 
λιπατα.
γ'.) Βαχτσέν εις θέσιν Αύλήα» έκ μιας (άρ. 1) σποργιας συγκείμενον κ(αί)
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συνορευόμενον μέ όμοιους Τραγιάν Σοφτση Τράγιάν Σιάγλα Δήμον Δίτζιον 
κ(αί) μέ δρόμον.
δ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «αύλήα» εξ ήμισείας σποργιάς (άρ. %) συγκείμενον 
κ(αί) συνορευόμενον μέ όμοιους Άθαν. Καρμέζη, Τραϊανού Ζιάγγλα Χρ. 
Τωβάν κ(αί) μέ δρόμον
ε'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Ροστόπη-Γκραδη» εκ δύο (άρ. 2) σποργιών συγκείμε
νον κ(αί) συνορευόμενον μέ όμοιους Ίβάν Όϊδαρ, Τόνου Τζιάντζη όδον κ(αί) 
ρύακα.
στ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Καρδίρματα» εκ τριών (άρ. 3) σποργιών συγκείμενον 
κ(αί) συνορευόμενον μέ άμπελον Τωαν. Πίπτσου, βαχτσέν [...] γεωργίου κ(αί) 
Γεώργ. Καραμούτα κ(αί) δρόμον.
ζ'.) Βαχτσέν εις θέσιν «Ρούσκουφ Pi τ» έκ δύο (αρ. 2) περίπου σποργιών συγ
κείμενον καί συνορευόμενον μέ όμοιους Πέτρου ΙΙίψη, όδόν, οχετόν ποσίμου 
ϋδατος κ(αί) μέ βαχτσέν Ίβ. λιπάνου
η’.) Βαχτσέν εις θέσιν «"Αγιος Αθανάσιος» έξ ενός (άρ. 1) στρεματος συγ
κείμενον κ(αί) συνορευόμενον μέ όμοιους Πέτρου Πίψη, δρόμον κ(αί) βαχτσέν 
τού υιού μου Ευαγγέλου
θ'.) Άμπελον εις θέσιν «Τσιούρκατα» εξ ενός στρέματος (άρ. 1) συγκειμένην 
κ(αί) συνορευομένην μέ όμοιας Αθαν. Σιόφα, Χρ. Μίντσε, βράχον κ(αί) όδόν. 
Τ.) Άμπελον εις θέσιν (Τσιούρκατα» έξ ένός κ(αί) ήμίσιως στρέματος (άρ. 
1 %) συγκειμένην καί συνορευομένην μέ όμοίαν Πρ μέ όδόν καί μέ άγρόν. 
ια '.) άγρόν εις θέσιν «Γιαόαρνιτσα» έκ μιας σποργιάς (άρ. 1) συγκείμενον 
κ(αί) συνορευόμενον μέ όμοιους Γόνου Στ. ΙΙίψη, Μήτρε Γιάντσε, Μήτρε 
Μπασιαϊκα καί δρόμον [...].
ιβ'.) άμπελον έκ μιας σποργιάς καί χωράφιον έκ μιας καί ήμισείας
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
(Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες του κώδικα) 

Α. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 

1. Γουμένισσας

"Αγιος ’Αθανάσιος 34, 35, 36 
Αΰλήητα (Αύληα, Αύλίατα, Αυλίϊτα,

f ιάζουτ 35 
Γιούροβιτς 8

Βοδινίτσι 20

Βάγετα 1 
Βίδουτ 23 
Βίρουτ 8

Αΰλίστα) 3,8,11,22,23,36 Γκίσιοβα λάκκα 34 
Γκλόπα 12 
Γουλέματα Ρέκα 3 
Γράδιστα 6, 7, 35 
Γραμάδι 1,6 
Τρίτα Κλαντεντσίϊνα 35 
Γύφτικα 31

Γηράσιβη μπαχτσέ 35 
Γιαδάρνιτσα 36 Δλαμπόκι Πουρόϊ 4
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Δόϊβα Τσισύκα 7 
Δολτσίκατα 7 
Δουφούφ-ορέχ 6 
Δουϊτσίνοβα Βουδινίτσα 33 
Δούμκο(υ)βίτς 14, 24, 31 
Δούμοβα Τσέσμα 8 
Δρόμος του σταθμού 13 
Δσέτε-Ρέκη 6

Ζάϊκου μαχαλά 5, 12, 13

Καλβάκουφ-Κλεν 6, 7 
Καλουγιέρτσκατα-Νίσα 6 
Καρδίρματα 36 
Καρτιτίρουτ 30 
Κερμαργιό 12, 14 
Κίντρατα 13 
Κόϊβα Τσούκα 14 
Κολύμπι 4
Κόνδεφ-Κλάδιντσια 7 
Κουκούδοφ Σιουμάρ 24 
Κρίβα (χ.) 11 
Κριβέντσκοτο 3 
Κωνστανδίνοβα Πάδινα 26

Λιουμνάσκουτο 8 
Δίπατα 34, 36 
Λούκοβα Τσουκάρκα 34

Μάρκοβδόλ 12, 14 
Μεγάλο ποτάμι 12 
Μητά(ν) μαχαλά 3, 15, 33 
Μιάνιτα 7
Μιονάντσιβα Κρούσια 6 
Μίσγα[ου]τα 33, 35 
Μόστουτ 34 
Μπάριτη 34 
Μπατανία 34 
Μπέλα-Πρας 27 
Μπέλατα-Πριτ 9 
Μπί[ή]λο(υτο) 7, 13, 19, 22, 23 
Μπλάτουτο 14, 19, 20, 22, 23 
Μύλοι 14, 15

Ντούμκοβς 23

Παπά Μήτρου μαχαλάς 22
Παπά Παύλε μαχαλάς 5
Παπά Στοΐκο(υ)βα κουρί(α) 24, 35
Πασ(σ)αλή μαχαλάς 26, 27
Περισλάφτσι 24
Πέσουκτα 8, 12, 13, 33
Πέτγα 24
Πετρώδες μέρος 12 
Πόπουβα Σιούμα 6 
Ποπωστοΐκοβα κουρί 35 
Πόροϊτ 14 
Πουρόϊσιτ 6 
Προΐτσιβα κο(υ)ρία 26, 27

Ραλίβη Κωνστέϊνικ 34 
Ραμνίστα (Ραμνήστη, Ραμνίνατα, Ραμνί- 

στιτα) 11,13,14,23 
Ραστόπη-Γκράδη 36 
Ρίδουτ 3
Ρούσκουφ Ριτ 34, 36 
Ρώση(ια) μαχαλάς 11, 19

Σποργιές 23

Τανούφ 35 
Τάρκωβα 11 
Τοζίϊτσα 7 
Τούρτκι-Πητ 31 
Τοψίϊτσα 20 
Τσαρηβίσκι[ε]το 24, 27 
Τσε[ι]καρτσίϊτσα 7, 11 
Τσερνειρέκα 11 
Τσικούτους 24 
Τσιούκατα[ικε] 8, 27 
Τσιούρκατα 36 
Τσιρκέζουτ 15 
Τσιτσόλουφ-Ριτ 7, 9

Χανδάκι[α] 4,11,13 
Χατζήου[φ] Τσαήρ 12, 14

Βοέμιτσα (χ.) 16 
Βαρδαρηζήκ 16

2. Βοέμιτοας

Καρακόλι 17 
Πλότσκα 16
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Ρεσκοδρόμος 17 Τσούτοκοβο 17
Τουρένο 17

ΚΠΡΟΣΩΠΑ

Αβραάμ, Γκ. 24 
Αγγέλου, Σ. 17
Αλέξανδρος, (επίσκ. Λητής) 31
Αλ(λ)ιος, I. (ιατρός) 9
Αλ(λ)ιος, 1. Δ. 10, 15, 18, 25, 30, 32, 33
Άλ(λ)ιος, I. Π. 5, 14
Αλ(λ)ιος, I. Χρ. 32
Άλ(λ)ιος, Μ. Π. 26
Άλ(λ)ιος, Π. I. 9
Άλ(λ)ιος, Χρ. Δ. 5,9,15,19,21
Αντών, Γκ. I. 20
Αριζάν, Γκ. 6
Αρτάλ, Τ. 24
Αστεριού, Γ. Π. 33

Βαβάμος, I. 14
Βαβάμος, Τ. 15
Βάγκος, Α. 16
Βαλκάμ (ή Βαλκάν), Μ. 6,24
Βαλκάμ (ή Βαλκάν), Χρ. Μ. 19,22
Βασίλη, K. 1
Βίτσιος, Χρ. 33, 35
Βούζας, I. 19,21

Γάκιος, Μ. 7 
Γαληνίκ, Μ. 5 
ΓαληνίκΤ. 5 
Γαληνίκ, Χρ. 6, 8 
Γαληνίκι, Π. 5 
Γαλινίτσας, Χρ. Τ. 26 
Γάτσικας, I. 35 
Γεώργη, Β. 14 
Γεωργιάδης, Χρ. 9,13 
Γεωργίου, Β. 27
Γεωργίου, Παπά Ιωάννης (ιερεύς) 31, 32
Γ ιάζιν 35
Γιαλούπ, Γ. 7
Γιαμπαντζής, Χρ. 7
Γιάνκου, Γ. 35
Γιάνκου, Γκ. 6
Γιαννίση, Ελίσα 36
Γιάντσε, Μ. 34,36
Γιάντσι, Ελισάβετ 34, 35

Γιούγκου, Γκ. 34
Γκέγας, Μ. 3
Γκέγας, Τ. 13
Γκίγγερ, I. 19
Γκίγκερ, Τρ. 23
Γκότσου, Δ. 6
Γκώνος, Γ. 4, 6
Γκώνος, Π. 3
Γόνδος, Αθ. Χρ. 16, 17
Γόνδος, Ευ. Χρ. 16, 17
Γόνδος, Χρ. (παντοπώλης) 16, 18
Γόνδου, Αικατερίνη Χρ. 17
Γόνδου, Δόσταν Στ. 17
Γοργοπλής, Μ. 11,19
Γότα, Γ. 27
Γότσος, Μ. 31
Γουμενώλκος, Γ. 33
Γραμματήκ, Ν. 17
Γώτσκας, Μ. 20

Δελή Γιαούρ 24 
Δελούς, Χρ. 15 
Δερέ 17 
Δήμκος, Γκ. 33 
Δημογήλε, Δ. 9 
Δημοκότσεφ, I. 7 
Δίτζιος, Δ. 36 
Δοϊρανλή, Μαρία Στ. 1 
Δοϊρανλής, Γ. 7 
Δοϊρανλής, Τ. 7 
Δούλιας, Τ. 6, 7 
Δρόμος, Χρ. 16, 17

Εμήν βέης 13

Ζάπηνο, Θ. Μ. 29
Ζαρίν, Χατζητάνος 1
Ζαχαρίου, Χατζητάνος, (ιερεύς) 29, 30
Ζέγλε, Γκ. 34, 36
Ζέγλε, Χρ. Β. 34
Ζέγλιας, Τ. 14
Ζελέγκος, Τ. 30
Ζελέγκου, Σοφία Χρ. 30
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Ζελένκος, Π. 8 
Ζελένκος, T. I. 29 
Ζελένκου, Δόστα 27 
Ζελένκου, Σοφία 27 
Ζιάγγλα, Τρ. 36 
Ζιλέγκος, I. 26 
Ζιλέγκος, Δ. Τ. 26 
Ζουγκότ, Γκ. 14

Ήλκος, Μ. 36

Ιάννου, Κ. 33 
Ιάκου, Τ. 33
Ιερόθεος, (μητρ. Βοδενών) 27, 28, 29 
Ιμφιετζής, Γ. 27
Ίντ[δ]ος, I. Χρ. 1, 2, 11, 15, 16, 18, 25, 

29, 35
Ίτσιος, Τ. 6 
Ίτσκος, I. 7 
Ιωαβάν, Χρ. 36 
Ιωάννου, Γ. 6
Ιωάννου, Κ. (παντοπώλης) 1,2, 3,4,5, 9, 

10, 15
Ιωάννου, Μ. 11,13 
Ιωάννου, Χρ. 6, 8

Κάγτιος, Μ. 14 
Καζανλή, Τρ. 17 
Καλαβάν,Α., 17 
Καλαϊτζής, Γ. 3,4 
Καλαϊτζής, Χρ. 13 
Καλδής,Δ. 11,12 
Καλδής, Θ. 8 
Καλδής, Τ. 33 
Καλόγηρος, Χρ. 17 
Καμτσέ, Μ. 6, 26, 27 
Καραβίδας, Ξ. Δ. 25 
Καραδέλιος 17 
Καρακόλιος, Δ. 13, 31 
Καρακόλιος, Χατζηχρίοτος 11,13 
Καρακόλιος, Χρ. 6 
Καραμούτας, Γ. 36 
Καράτζιας, Μ. 12 
Καραφίλτοε, Γαρυφαλιά Μ. 11 
Καραφίλτσης, Μ. 23 
Καρμές (ή Καρτέζ), Τ. Παπά Ιβάν 25,26, 

27, 29

Καρμεζής, Αθ. 36 
Κένταε, Δ. 12 
Κίνε, Γ. 35 
Κίνε,Γρ. Γ. 35 
Κίνκερ, Μ. 12 
Κιοσές, Μ. 34 
Κιουτσούκ, Μουσταφά 16 
Κοβάτς,Γ. I. 31 
Κόγιος, Τρ. 35 
Κόης, Π. 22 
Κόϊος, Αθ. 23 
Κόϊος, Τρ. Τρ. 34 
Κόϊος, Χρ. 35 
Κόλιος,Τ. 33 
Κόνης, Γκ. 34 
Κοτζαμάνης, Π. 29 
Κουβάτσης, Γ. Τ. 32 
Κρεούσης, Τ. 17 
Κρετσιόβαλης, Αλ. 21 
Κριβέντοης, I. 20 
Κΰρκος, Γκ. 12, 14 
Κΰρκος, Τ. 12 
Κωνσταντίνου, Μ. 6,24 
Κωστράκης, Δ. Χρ. 20

Λέντσε, Τ. 34
Λεπίδας, Παπά Ιωάννης (ιερεύς) 22, 23
Λιάσε, Χρ. 27
Λιάστσε, Κ. Χρ. 29
Λίπανος, I. 36
Λιπαρή βέης 17
Λιτετάρ, I. 34
Λομονάς, I. 19, 20
Λόπκας, Χρ. Θ. 3,4
Λόπκας, Χρ. I. 4
Λόπκου, Μαρία I. 3
Λόπκου Μαρία Τρ. 3

Μαγιάδαγλη, Χοτζά-Αχμέτ 16 
Μαλέγκος, Δ. (Μ.) Στ. 29, 30, 32 
Μαλέγκος, Θ. Δ. (έμπορος) 3, 4, 9, 16, 

18, 19, 21, 33 
Μαλέγκος, Χρ. 1 
Μάρκου, Π. 6,31 
Μάρκου, Τ. 33 
Μασλί(ν)τσης, Δ. 1,2 
Ματζάρης, I. 15
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Ματζιάρης, Μ. Β. 35
Μή[ί]ντος, Αθ. 23
Μησιο(υ)λίδης, Θ. Δ. 10, 15, 32
Μητάν, Μ. Δ. 8
Μήτρε, Π. 16
Μίντσε, Χρ. 36
Μίρτσης, Γ. 23
Μιτσεπόν, Τ. 27
Μοκράτ, Β. 16
Μοματάντσης, Γ. 12 (βλ. Μωματάντσης) 
Μου[γ]ιάντση, I. 8, 12,15 
Μουζούρ, Χατζιγκώνος 6,23 
Μουζούρη, Αικατερίνη Χατζηγεωργίου, 

1
Μουζούρη, Βασιλική 1, 2 
Μουζούρη, Μαρία 1,2 
Μουζούρη, Σοφία 1,2 
Μουζούρης, Δ. 1,2 
Μουζούρης, Ευ. 1,2 
Μουζούρης, I. 1,2 
Μουζούρης, Κ. 1,2 
Μουζούρης, Χρ. 1,2 
Μούσας, Γ. 12 
Μούσας, Δ. 13 
Μούσας, Ν. 14 
Μούσας, Τρ. 7,13 
Μούσης, Χρ. 13 
Μουστακήν, Τρ. 11 
Μουστακίν, Μ. 5 
Μουτάντσης, I. 9 
Μούχας, Π. 35 
Μπαρή βέης 16 
Μπασιαΐκας, Μ. 36 
Μπατάνας, Δ. Τσ. 34 
Μπαταντζής, Γκ. 7
Μπέ[ή]ντσε[η], Παπαϊωάννης 8, 13,23
Μπίνας, Χρ. 6
Μποζινός 29
Μποϊτζής, Β. 33
Μπόσκος, Α. 31
Μωματάντσης, Χρ. Γ. 3,4,19

Νάκος, Τρ. 20 
Νασκήρ χότζας, 17 
Νεράντζης, Β. 4, 10, 15, 18 
Νικόλαος, μητρ. Βοδενών 25 
Νίτσε[ιος], I. 6,13

Νόνκτσε, Γ. 27 
Ντόϊα, Π. 23 
Ντούλιας, Χρ. Γ. 23

Όϊδαρ, I. 36 
Όϊδαρε, Μ. 35 
Όϊδας, Χρ. 35 
Οικονόμου, Αθ. Χρ. 34 
Οικονόμου, Γαρυφαλιά 22, 23 
Οικονόμου, Γκ. Π. 20, 22, 23 
Οικονόμου, Δ. Π. 13 
Οικονόμου, Επαμ. Π. 22, 23 
Οικονόμου, 1. 20, 21, 33 
Οικονόμου, I. Α. 29 
Οικονόμου, I. Χρ. 3,4,5, 9, 13 
Οικονόμου, Μαρία (σύζ. Προτάν) 22, 23 
Οικονόμου, Μ. Π. 22, 31 
Οικονόμου, Παπά Ζαχαρίας Χατζηδημη- 

τρίου 22, 25
Οικονόμου, Παπά Συνέσιος 31
Οικονόμου, Π. 12
Οικονόμου, Τ. 29
Οικονόμου, Τ. Παπά Πέτρου 23, 24
Όϊνδιν, Χρ. 7

Παζαρέντσηςβος], Γ. Χρ. 19, 21 
Παζαρέντσης, Δ. Γ. 16, 18, 24, 25, 29, 32 
Παζαρέντσης, Μ. 5, 14 
Παζαρέντσης, Τ. Γ. 29, 30, 32 
Παζαρέντσης, Χρ. 3,11,28, 29, 32 
Παπά Γεωργίου, I. 27 
Παπαγεωργίου, Π. 20,21 
Παπά Γιάγκος 1 
Παπαδημητρίου, Χρ. 7 
Παπά Δη μητρ ίου 24 
Παπαδήμος, Γκ. 8 
Παπαδόπουλος, Ν. Τρ. 27 
Παπαϊωάννου, Γ. Π. (ιερεύς) 3, 4,21,26, 

30
Παπακαλιώνη, Αικατερίνη Γ. 5,8 
Παπακαλιώνη, Ελένη Γ. 5,8 
Παπακαλιώνη, Ζλάτα 5, 8 
Παπακαλιώνη, Μαρία 5, 8 
Παπακαλιώνη, Σοφία 5, 8 
Παπακαλιώνης, Γ. Χρ. 1,2 
Παπακαλιώνης, Γ. Παπά Κωνσταντίνου 

(παντοπώλης) 5, 9
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Παπακαλιώνης, Κ. 5, 9
Παπά Κωνσταντίνος 28,29
Παπαρίδης, Δ. Π. 18
Παπά Στοϊάν, Αθ. 22
Παπά Συνεσίου, Γ. 1
Παπάς, Χρ. 16
Παπαχρήστου 12
Παπαχρίστος, Δ. 8
Πασιαλής, Χρ. Γκ. 7, 30
Πασιαλιόκ, Παπαϊωάννης Γ. (αρχιερ.

επίτρ.) 4, 9, 10 
Πασιαλώκης, Β. 7 
Πασλιόκ, Γ. 26 
Πέϊκας, Ρ. 12 
Πέϊκος, Γ. 1 
Πέτγας, I. Μπ. 7 
Πέτγας, Π. I. 8 
Πέτγας, T. Ν. 8 
Πέτγας, Τρ. Στ. 9
Πέτσος, Γ. Χρ. 8, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 

23, 30
Πέτσος, Ίτσ. 9
Πέτσος, Μ. Χρ. 13, 14, 15
Πέτσος, Χρ. 6, 7
Π ητσανούκας, X ρ. 13
Πιστόλ, Γκ. Π. 7
Πίπτσος, I. 36
Πιστόλ, Χρ. Μ. 30
Πίτσος, Γκ. 3
Πίψη, Ιφιγένεια 35
Πίψης, Δ. 34, 35
Πίψης, Ευ. Χρ. 34, 35, 36
Πίψης, I. 34, 35
Πίψης, Π. 33, 35, 36
Πίψης, Χρ. Στ. 33
Πίψος [ε και ης], Γ. Στ. 34,35,36
Πούλκα, Μαρία Μ. 19,21
Πούλκας, Κ. Χρ. 19, 20
Πούλκας, Τ. Χρ. 19
Πρεμετάρ, Α. 17
Προτάν, Μαρία 22, 23
Προτάν, Χρ. Τρ. 22, 24

Ρότσκου, Μ. 34 
Ρούσας, Χρ. 12 
Ρούσε, X. 8,28,29,32 
Ρούσης, Χρ. Τ. 23

Ρωσσίδης, Τ. [Θ.] Χρ. 2, 5, 9, 10, 15, 19, 
21

Ρω[ου]σσίδης, Χρ. 3,4, 6, 30 
Ρωμανοβαλής, Γκ. Κ. 8

Σάλδε, Χρ. 31 (βλ. Σιάλδας)
Σαμαρά, Γαρυφαλιά Γ. 10, 14 
Σαμαρά, Μαρία 10, 11 
Σαμαράς, Αθ. Δ. 19
Σαμαράς, Γ. Δ. 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 

24, 25, 28, 29, 30, 32, 33 
Σαμαράς, Γ(κ.) Π. 12, 13 
Σαμαράς, Δ. Γ. (υποδηματοποιός) 2, 9, 

10, 11, 13, 14, 25, 29 
Σαμαράς, Μ. Π. 12,13 
Σαμαράς, Π. 11 
Σαμαράς, Χρ. Γ. 10, 11, 12 
Σαμαράς, Χρ. Δ. 11, 12, 14, 15, 24, 25, 

29, 32
Σένος, Τ. 35 
Σελεμές, Χρ. 20 
Σιάγλας, Τρ. 36 
Σιάλδας, Γκ. 5 
Σιάλδας, Χρ. 7,31 
Στόφας, Αθ. 36 
Σλαμπάκης, Α. 3, 4 
Σλιούπκας, I. Δ. 33 
Σλιούπκας, I. Χρ. 10, 15 
Σλιοΰπκας, Μ. 6 
Σλιούπκας, Χρ. 7 
Σοϊλεμέζ, Χρ. 14 
Σούλιος, Γκ. 34 
Σουλούντσια, Χαζή Νέδα 23 
Σουλτάκης, Γκ. 6 
Σουμίλας, Αντ. 16 
Σουμίλας, Γ. 16 
Σόφτσης, Β. 35 
Σόφτσης, Τρ. 36 
Στρύτστου, Τ. 33 
Σταβήλας, Χρ. 13,23 
Σταμηνίτης, I. 3 
Στάμος, Χρ. 22
Στέφανος, μητρ. Βοδενών 1, 2, 3, 4, 5, 9, 

10, 16, 18 
Στέφος, Ντ. 23 
Στογιάν, I. Γκ. 7 
Στογιάν, Κ. Γ. 7
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Στο'ι'άν, Α. 7 
Στόϊκος, Γκ. 34 
Συμεών, Σαλ. 14

Τανός, Α. 29 
Ταντσιούκας, Αντ. 27, 33 
Τερζής, Τ. 17 
Τζάκος, Χρ. 33 
Τζέκος, Γ. 22 
Τζήκος, Χρ. 23 
Τζιάνας, Τρ. 15 
Τζιάντσε, T. I. 29 
Τζιάντζης, Τ. 36 
Τόδες, Τ. Μ. 27 
Τούδες, Τ. Γ. 29 
Τόσιος, Χρ. Τ. 6 
Τουμπούλκος, Γκ. 35 
Τουρλούγας, Γκ. 9 
Τουρλούγας, Τ. 14 
Τουρλούγας, Χρ. 7 
Τουρσυλούγκας, Τ. 13 
Τουσιλόβαλης, Αγγ. 15 
Τσαρνάκης, Χρ. 6 
Τσιασδάρης, Χρ. 6 
Τσιασδάρης, Π. 4
Τσιμιρίκας, Αθ. Δ. 5, 9, 16, 18, 25, 29 
Τσιμιρίκας, Δ. Αθ. 10, 15 
Τσιόρας, Β. 20 
Τσίρχσε, Χρ. 14 
Τσουπουλίδας, Γ. 34 
Τσουρλίνης, Χρ. 17

Χαχζηαντωνίου, Γκ. 7 
Χατζηαντωνίου, Ευ. 19,21 
Χατζηγεωργίου, Δ. 35 
Χατζηγεωργίου, Κ. Χρ. 25, 30 
Χατζηγιώργη, Δ. 14 
Χατζηγιάννου, Τ. 29 
Χατζηδημητράκης, Γκ. 6, 22 
Χατζηδημητράκης, Χαχζηδ. 24 
Χατζηδημητράκης, Χατζηχρ. 6, 12, 14, 

16, 18
Χατζηδημητρίου, Χατζηχρ. 5, 9 
Χατζηδημητρίου, Χρ. 29 
Χατζηδήμου 14, 21 
Χατζηδήμου, Δ. 4, 9 
Χατζηδήμου, Χρ. 2 
Χατζημλάδιν, Π. 7 
Χατζή Μουζούρ, Μ. 29 
Χατζηπαπάς, Αντ. 13 
Χατζηπαπάς, Χρ. 7, 8 
Χατζηστοϊάν, Γ. 29 
Χατζηστοϊάννος, Χρ. 8 
Χατζής, Γ. Α. 11 
Χατζής, Τ. 22 
Χατζής, Χρ. Στ. 8, 14,27 
Χατζητάνος 11,19,20,23 
Χατζηχρήστου, Ζαχ. 22, 23 
Χρήστου, Ευθ. 18 
Χρίστου, Πρόγια 27 
Χρυσοχόος, Γ. 1,2

Θεσσαλονίκη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ



SUMMARY

Charalambos K. Papastathis, The Testaments’ Code of the Town of Gou- 
menissa (1908).

During the Tanzimat reform era (1839-1876) in the Ottoman empire, the 
Ecumenical Patriarchate introduced the application of the General (or Natio
nal) Regulations for the Orthodox people. These Regulations had adopted 
various innovations for the community system, as the systematic organization 
of the local communities. In this framework Metropolitan Stephanos proposed 
in 1908 to the Greek-Orthodox community of Goumenissa (in the region of 
Kilkis) to keep an official code for the testaments. Only a part of this manu
script has been preserved. It contains ten testaments and one statement. All 
these texts are published here.
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H σελίδα 29 τον κώδικα.
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Η σελίδα 30 του κώδικα.
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