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’Ραναμάν άντί εξ (6) λιρών / οθωμανικών καί αναγνωρίζω από τοϋόε / τόν είρημένον 
Χρηστόν Γρ. Σιωνίδην άπόλυ/τον κάτοχον από τής σήμερον καί αναλαμβάνω τήν 
ύπο/χρέωσιν Iva άμα τή άποκαταστάσει τών πραγμάτων/επισημοποιήσω τήν άνω πώ- 
λησιν.

Έν Βογδάντζη τή 21η ’Απριλίου 1913

Οί Μάρτυρες Ή πωλήτρια
Χασάν Μουχσίν (;) Χοναεγίν Τσαβούς υιός A ΐσέ Μεμής
Αμπτουλραχμάν (;) Ιμπραχίμ

Χασάν Αλή

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

ΠΑΛΑΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΤΣΙΣΤΑ 
(HOÇISHT) ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Τό έτος 2001 τόν μήνα Σεπτέμβριο μέ τήν έναρξη του σχολικοί) έτους ήλθαν οί 
καινούργιοι μαθητές στην Α' Λυκείου στό σχολείο πού υπηρετώ1. Μεταξύ τών άλλων 
μαθητών καί μία ’Αλβανίδα2 ή Βασιάνα Κώτσιου Κίτα από τήν Ντρενόβα κοινώς Δρύ- 
νοβον, όπως όνομάζετο στήν αρχή τουλάχιστον τού 20οΰ αίώνος στις ταφόπλακες τών 
κοιμητηρίων Κορυτσας3. Ή Βασιλική μέ τό βαπτιστικό της, Ελληνική έχοντας μόλις 
άφυπνισμένην συνείδησιν καθ’ ότι άνήκει στήν τρίτη γενεά βιαίων έξαλβανισμένων 
βορειοηπειρωτών, μετά από συζητήσεις μού παρεχώρησεν έν μέρος από τό άρχείον 
τού προπάππου της πού καταγόταν από τό Otsist, κοινώς Χότσιστα, ένα χωριό στό 
όρος Morava, άπόληξη τοϋ Γράμμου στόν νομό Κορυτσας. Τά πρός μελέτην άντικεί- 
μενα είναι:

1. Καινή Διαθήκη σταχωμένη μέ χοντρά χάρτινα εξώφυλλα σκωληκόβρωτη. Δέν 
υπάρχουν στοιχεία πού νά πιστοποιούν τήν έκδοσιν. Μάλλον είναι τοϋ 19ου αίώνος. 
Οί διαστάσεις τής Κ.Δ. είναι 8,5x13 έκ. ’Αρχίζει από τήν σελίδα 37 καί τελειώνει μέ 
τή σελίδα 310 πού δέν είναι όμως καί τό τέλος της. Έσταχώθη έκ τών υστέρων άπό 
έμπειρον βιβλιοδέτην στίς αρχές τού 20οϋ αίώνος καί έχρησιμοποιήθη ένα φύλλον 
απλού εγχάρακτου τετραδίου πού άπό τήν μίαν όψιν είναι δειγματολόγιον εμπο
ρευμάτων, γραμμένο εις τήν Ελληνικήν (απλή καθαρεύουσα). Ή γραφή είναι ή απλή 
καλλιγράμματος μέ μελάνη πέννας τών αρχών τού 20οΰ αίώνος όρθογραφημένη. Τά 
τεμάχια αυτής πού ένώνουν τό έξώφυλλον μέ τό κυρίως σώμα τής Κ.Δ. αφήνουν νά 
άναγνωσθοϋν τά κάτωθι στό εμπρόσθιο εσωτερικό τού εξωφύλλου: στό φ. Ια: Ιερόν/ 
Εβαγγέλιον/Χρηστός Ή. Πετρόπουλος/.

Κάτωθι αύτών ζωγραφισμένος ό τίμιος Σταυρός μέ τό ίδιο μολύβι γραφίτου μέ 
τριγωνικές απολήξεις έχοντας κυκλικήν τήν κεφαλήν στά τέσσερα σημεία καί τήν 
άνωθεν μέ τά άρχικά κεφαλαία ΙΝΒΙ τό σύνηθες επίγραμμα εις τόν Έσταυρωμένον. 
Στό φ. 1β μέ πέννα μελάνης τό απόσπασμα τού δείγματος εμπορευμάτων άναγράφει:

1. Είναι τό 8ο Λύκειο Θεσσαλονίκης όπου υπηρετώ από τό 1995.
2. "Ετσι ονομάζουν όλους τούς προερχόμενους έξ ’Αλβανίας αδιακρίτως καταγωγής των οί 

απληροφόρητοι Έλληνες.
3. Βλ. Έλευθ. Καρακίτσιος, ’Ορθόδοξοι Ιερείς καί διάκονοι πού έπέξησαν τού άθέου κα - 

θεστώτος (1945-1990) στήν ’Αλβανία. Αυθεντικές μαρτυρίες άπό τήν Βόρειο Ήπειρο, Θεσσα
λονίκη 2001, σ. 467.
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...αξίαν των Γρ(όσια) 123,40... /Δείγματα .../επειδή δέν ήμποροϋμ(εν) / δέν φαίνονται, 
άλλά .../(κα)νένα πανταλόν δύνα... /(άνοι)κτόν καί κλειστόν δούζ... /διαλέξαμεν ημείς 
διό(τι)... /άλλά ούτε φαίνονται... /διότι έχεις 35, 40, 45,... /τί τιμή θέλεις.

...4/8 πήχ(εως)* μάλλινο πρός 12 γρ(όσια) 90 
» » » » 14 » 28

τόνη τρασετεράν » 5,20 » 5.20
123,20

Στό τελευταίο λευκό φ., Ια πού σταχώνει τό εξώφυλλο μέ τό κυρίως σώμα της 
Κ.Δ., έχομεν απόκομμα τού ίδιου φύλλου χαρτιού από τό δειγματολόγιον πού περι- 
γράψαμε άνωθεν στό φ. Ια καί φ. 1β καί αναγράφονται τά κάτωθι: ...νά σοΰ τό στείλω 
σήμε(ρον... /... τό στείλω άλλά εις γνώσιν... /... είνε άνω των 1000 γροσίων... /... τά τό 
Πάσχα νά μου στεί(λης)... / Άνεν έτέρου διατελώ φιλ.../Θεοδόσιος... /

30/
28/
25/
15/
15/

115
100
=15

Στό Ιδιο φ. 1β Ιδιος φιλοτεχνημένος μέ άπλό γραφίτη ό τίμιος Σταυρός καί κάτω
θεν αυτού γράφει μέ τόνΐδιο γραφίτη (μολύβι): Σωτήριος /Δημήτριος / Τραίνης/. Πα
ραπλεύρους αυτών γράφει Lend/4 5/ίν/πον σημαίνει σειρά ή γραμμή (ή τάξη ή διάταξη) 
πού γράφτηκαν εδώ έγινε τό (19)14.

Εντός τής Καινής Διαθήκης εχομεν τίς εξής ενθυμήσεις:
Σελίς 67 στήν δεξιά ώα μέ πέννα μελάνης σημειοΰται ή ονοματοθεσία Βασίλειος 

Γεωργίου Βασιλειάδης καί στήν κάτω ώα Dimitraq είναι στά άλβανικά τό όνομα Δημη- 
τράκη.

Στή σελίδα 71 υπάρχει ή άσπρόμαυρη εικόνα Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ καί 
όπισθεν στή λευκή σελίδα 72 μέ μπλέ μελάνι πέννας καλλιγραφική ή εξής ένθύμησις: 
Έμόν έστί κτήμα6, άγορασθέν μέ χρήμα/καί όποιος μοΰ τό κλέψει εις πυρ άσβεατον / 
νά πέση ή κάλιο χέρι του νά πέση / Βασίλειος Γ. Βασιλειάδης / Basilios georgiu / Ce jar
diniere de notre onde est bon /etunfante de vottre jandiniere /est un bon enfante παιδίον.

Ή σημείωση στή Γαλλική δηλώνει άσφαλώς καί τήν επιθυμία τού Βασιλειάδη νά 
έκμάθη τή Γαλλική.

Στή σελίδα 115 πού έχει άσπρόμαυρη εικόνα τού Ευαγγελιστή Λουκά έχει ση
μειωμένα: Η Β.Σ./1914.

Στή σελίδα 228 σημειώνει άπό τό εδάφιο (Ίω. ιγ ', 31) καί μετά τό διαχωρίζει μέ

4. Είναι ό τεκτονικός πήχις 0,64 έκ. πού προλάβαμε έως τή δεκαετία τού 1950-1960 στόν 
ελληνικό χώρο.

5. Βλ. Κων. Παφίλης, Λεξικό Άλβανοελληνικής, έκδοσις Μ. Σιδέρη, Αθήνα, ο. 663.
6. Είναι κοινή ενθύμηση πού συνήθιζαν νά γράφουν οί "Ελληνες ’Ορθόδοξοι τουλάχιστον 

άπό τά βυζαντινά χρόνια. Βλ. Ν. Βέης, Τά χειρόγραφα των Μετεώρων, I. Μ. Βαρλαάμ, ’Αθήνα 
1994 καί Ελ. Καρακίτσιος, «Πέντε ανέκδοτα χειρόγραφα τής Ίεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτό
κου Σταγιάδων Τρικάλων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 24 (Λάρισα 1993).
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μελανί γραφίτη (μολύβι) καί δυσανάγνωστη λέξη. Επίσης ό ίδιος γραφέας έχει ίδια 
σημείωση στή σελίδα 236 (Ίω. ιη', 1) τή λέξη δεύτερο, στή σελίδα 233 άπό (Ίω. ιη', 
28) διαχωρίζει με τόν ίδιο τρόπο καί γράφει τή λέξη τέταρτον. Πάλι στή σελίδα 241 
(Ίω. ιθ', 25-37) τή λέξη ένδέκατον. Προφανώς διαχωρίζει τά ευαγγέλια τής ακολου
θίας τής Μεγάλης Πέμπτης τού Πάσχα.

Στή σελίδα 370 μέ γραφίτη στό τέλος τής A ' πρός Κορινθίους μετά τό τέλος στό 
λευκό σημειώθηκαν καί σβήστηκαν διακρίνουμε μόνον τήν ημερομηνία (...) 1952/πού 
σημαίνει δτι άναγινώσκεται ή Κ.Δ. έως αύτή τήν ημερομηνία.

Στή σελίδα 382, αριστερή ώα, γράφει μέ απλό γραφίτη (μολύβι) στά άλβανικά 
πού διαβάζεται Sotir Dhimitri Treni 1920 είναι ό ίδιος ό γραφέας πού τόν συναντούμε 
στήν ενθύμηση τήν ελληνική στό πίσω φ. 1β πού περιγράψαμε παραπάνω.

Στή σελίδα 387 στή δεξιά ώα ή ένθύμησις μέ μελάνι πέννας: Βασίλειος Γ. Βασι- 
λειάδης ’Ιούνιος 5.

Στή σελίδα 418 στή δεξιά ώα μέ απλό γραφίτη ή ένθύμησις Σωτήριος Δημητρίου 
Τραίνης 1914, όπως καί στις υπόλοιπες ενθυμήσεις.

2. Βιβλίον Γεωγραφίας διαστάσεων 11,5x16,5 εκ. μέ είκονογραφημένον έξώφυλ- 
λον. Ή Άθηνά μέ δόρυ καί στό βάθος όπισθεν μέσα σέ "Ηλιο άνατέλλοντα ή Άκρόπο- 
λις καί τά άλλα μνημεία τής ’Αθήνας. Στό επάνω άκρο γράφει: ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ/1. Α. 
ΒΡΕΤΟΥ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ/ΜΕΤΑ /29 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ/ Άδεια τοϋ Υπουργείου της Παι
δείας / άρ. 205 καί ήμερ. 3 (Μουχαρέμ 1312). Στό κάτω μέρος έχει τήν ετικέτα: Γ. ΣΕΪ- 
ΤΑΝΙΔΗΣ/ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ / Έν Γαλατμ όδφ Μαχμουδιέ / άριΟ. 7 καί 9/ 
Στό φ. Ια τό όποιον είναι κολλημένο στό εξώφυλλο διαβάζουμε: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ /ΕΥΡΩ
ΠΗ/ ΜΕΤΑ 29 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ /. Αδείμ τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας / ύπ’ 
άριθ. 205 καί υπό ήμερομ. 13 ’Ιουνίου 1311 (1 Μουχαρέμ 1312) /ΚΑΙ / ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΡΩΤΗ / ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 
ΠΟΛΕΙ/Γ. I. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ /ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ / Έν Γαλατμ όδφ, Μαχμουδιέ 
άρ. 7 καί 9, /1895.

"Οπισθεν τοϋ φ. 1β έχει εκ τοϋ τυπογραφείου τά εξής: Παν άντίτυπον μή φέρον τήν 
υπογραφήν ... /ώς έκ τυπολοκίας προερχόμενον/κατά τόν νόμον. / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΟ / (Όδφ Κιοντσούκ Κενδέκ άριθ. 29...

Τό εξώφυλλο έμπροσθεν καί όπισθεν είναι κολλημένο μέ τό υπόλοιπο σώμα τοϋ 
βιβλίου μέ τεμάχιον κόλλας χαρτιού μέ μικρά τετράγωνα άπό μπλέ γραμμές. Επάνω 
είναι άναγεγραμμένα μέ μελάνι πέννας καί μικρογράμματη καλλιγραφή τά κάτωθι: 
Ενδεικτικόν / Ό Νικόλαος Δημητρίου μαθητής τής ε ' τάξεως τής άστικής σχολ(ής) .. / 
(Έξ)ετασθείς δημοσία εις όσα διήκουσε μαθήματα, θρησκευτικά / ... / (Έλ)ληνικά, 
ιστορικά, Γαλλικά, Μαθηματικά, Τουρκικά, Γεωγρ(αφία(/...

Τό βιβλίον τής γεωγραφίας είναι κολλημένο μέ τεμάχιον τοϋ ίδιου χάρτου τοϋ 
υπολοίπου Ενδεικτικού στή σελίδα 118-119 καί γράφει: ...κα άπεκρίνατο πάνυ κα
λώς <9> έπεδείξατο δε καθ’ άπαν τό σχ(ολικόν) / έτος διαγ(ωγήν) λίαν καλήν /Έν Χο- 
τσίτση τή 23 ’Ιουνίου 1895 / Ό Διδάσκαλος Γεώργιος Σιμώτας

Τό έξώφυλλον στήν τελευταία του όψη έχει τυπωμένα τά κάτωθι: ΕΡΓΑ I. Α. 
ΒΡΕΤΟΥ/ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ/ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ/

'Ετος σχολικόν A. Α ' έξάμ. Είκ. 26, Γρ(όσια) 1,20/
» » Α.Β’ » Είκ. 54, » 2/
» » Δεύτερον » Είκ. 75, » 3,20/
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» Τρίτον » Είκ. 88, »
» Τέταρτον » Είκ. 85, »

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Πρώτον είκον 35 Γρ(όσια) 3/
Δεύτερον » 35 » 4/
Τρίτον » 28 » 4/

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΩΝ ΝΕΩΝ
Μετά εικονογραφιών παρ(άδες) 20

Κάτω γράφει γιά τό βιβλίον τής Γεωγραφίας ό εκδότης την τιμή του
Τιμάται γρόσ(ια) 4/
Αεδεμένον » 5/

3. Βεβαίωσις προσφοράς πρός τόν 'Ιερόν Ναόν 'Αγίου Νικολάου Χοτσίτσης τού 
Δημητρίου Κιόσε ή όποια έχει ώς έξης:

Άριθ. 112/
1910
(ΤΣ) ΣΦΡΑΓΙΣ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΧΟΤΣΙΤΖΗΣ/

Δημήτριος Κιόσε/
Εισφοράν πρός άνέγερσιν τής Εκκλησίας/
°Άγιος Νικόλαος Γρ(όσια) 300

Ή σφραγίδα είναι στό άριστερό άκρο στρογγυλή καί τά υπόλοιπα ατό μέσον τοΰ 
τεμαχίου χαρτιού άπό λευκή κόλλα χαρακωμένη μέ μπλέ σταυρωτές μικρού διαστή
ματος γραμμές. Τό ποσόν των 300 γροσίων είναι σεβαστόν ποσόν διά τήν εποχήν άν τό 
συγκρίνουμε μέ τό ποσόν έκποιήσεως οικίας μετά τής άχυρώνος είς τήν Χοτσίσταν τό 
έτος 1915 στό Πωλητήριον πού ακολουθεί παρακάτω.

4. "Ενα πωλητήριον οικίας μετά άχυρώνος είς τήν Χότσισταν τό έτος 1915 τό 
όποιον έχει ώς εξής:

Πωλητήριον/
Διά τοΰ παρόντος πωλητηρίου εγγράφου ή υποφαινόμενη / Ειρήνη Κων. Μπίνω 

(σύζυγος Άόάμ Μ. Τσίλη) δη σήμερον εύχα/ριστως καί οίκιοθελώς επούλησα είς τόν 
Νικόλαον Δημ. Μπίνω / τήν οικίαν μου μετά τής άχυρώνος κειμένων είς θέσιν «Μέσος 
Μαχα/λάς». Διά γρόσια Δύο χιλιάδες τετρακοσίας (άριθ. 2.400) τάς / όποιας ελαβον 
παρ ’ αϋτοϋ σώας καί άκεραίας / Ή άνω οικία καί άχνρώνα συνορεύει ώς έξης: /Πρός 
Άνατολάς καί Λυσμάς μέ τήν τοΰ Δημητρίου Μπίνω οικίαν/πρός βορράν καί Νότον 
μέ τήν τοϋ Δημητρίου Γιάντσου οικίαν / Κηρύττω δέ άπό σήμερον καί είς τό έξης τόν 
είρημένον Νικόλαον / Δημ. Μπίνω τέλειον καί άνενόχλητον ιδιοκτήτην τής άνω / 
οικίας καί άχυρώνος παραιτούμενη εγώ τέ καί οί κληρονόμοι / μου παντός έπ’ αϋτοϋ 
δικαιώματος ιδιοκτησίας, καί ύπόσχο/μαι όπόταν αυτός βούλητε ϊνα δόσω ενώπιον 
των αρμοδίων αρχών / τήν σχετικήν μου κατάθεσιν δυνάμει τής οποίας νά μεταβι- 
βάσ/θώσιν έπ’ όνόματί του καί οί έπίσημοι τίτλοι τοϋ κτήμα/τος τούτου

Έφ’ φ συνετάχθη τό παρόν καί έδόθη είςχεΐρας του/πρός άσφάλειαν του
Εν Χοτσίτση τή 25 ’Ιουλίου 1915 /

Οί Μάρτυρες Διά τήν άγράμματον Ειρήνην Κων. Μπίνω
Χρήστος Τάσκας πάρεδρος (τό άποτύπωμα χειρός) ή όποια βάζω τό

δάκτυλόν της, υπογράφω / 
εγώ ό γράψας Νικόλαος I. Δημόπουλος /Σύμβουλος
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(ΤΣ) Αν. Χερπίος καί μαρτυρώ (Τα ώς άνω γραμμένα καλύ
πτουν τό έπίκοληθέν χαρτόσημον εκ 4 
δραχμών)

Ή τεθεΐσα σφραγίδα τοϋ παρέδρου είναι κυκλική μεγαλογράμματος καί στό μέ
σον έχει τό Ελληνικόν Έθνόσημον: Σταυρός μέ βασιλική κορώνα. Γύρωθεν γράφει: 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ. Στό δεύτερο κύκλο γύρωθεν των ανω γράφει: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙ
ΤΡΟΠΗ * ΧΟΤΣΙΣΤΗΣ*.

Τό χαρτόσημον είναι τής αυτονόμου Β. Ηπείρου τό όποιον έχει χρώμα μπλέ καί 
στό μέσον απεικονίζει τή νίκην, φτερωτήν άρχαίαν γυναίκα πού κρατεί στό αριστερόν 
χέρι δάφνινο στεφάνι. Έχει φωτεινόν ορίζοντα μέ εικόνες στό βάθος δεξιά τόν 
Λευκόν Πύργον Θεσσαλονίκης καί αριστερά μία πόλη κάτωθεν αυτών θάλασσα πού 
στό άκρο προβάλλει ξηρά. Γύρωθεν τού στρογγυλού όρίζοντος έχει κυκλικά τις λέ
ξεις ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ. Είναι ή άπελευθερωμένη 
Ελλάς τού 1915. Στό έπάνω μέρος γράφει ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ καί άπό κάτω ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 4 ΔΡΑΧΜΩΝ 4.

Περίπου στό μέσον μέ κεφαλαία κόκκινα γράμματα γράφει: Β. ΗΠΕΙΡΟΣ. Είναι 
άπό τά σπάνια διασωθέντα χαρτόσημα τής Αυτονόμου Β. Ηπείρου των 4 δραχμών τού 
έτους 1915.

5. Χειρόγραφος επιστολή μέ φάκελλο διαστάσεων 2,5x11,5 εκ., πού δέν έφθασε 
στόν προορισμόν της. Ό φάκελλος άπό έξω γράφει τή διεύθυνσιν τού άποστολέως 
καί παραλήπτου: ’Επιστολή / Κοσμά Κατσάνη / Έξ Άδραμυττίου / έτους 1914 / καί 
’Ιωάννη ’Ασημένιου. Κάτω άριστερά ή διεύθυνσις τού παραλήπτου μέ πέννα μελάνης: 
Κύριο Ευθύμιο Γ. Άδαμίδην / Εις Σιδηρόκαστρον / Άν. Μακεδονίας. Ή επιστολή 
γραμμένη σέ άσπρη κόλλα μέ μπλέ τετράγωνες ραβδώσεις έχει ώς ακολούθως:

Έν Άδραμίτιον1 13 Φεβρουάριου /
’Αγαπητοί μου Έξαδέλφαι, διμίτρι καί νικόλα πρότων εροτοϋμαι/περί τήν καλήν 

σας ηγίαν άν εροτάται καί διά ημάς καλά ήμεθα / Εκίνην τήν ημέραν πού εφίγαται 
εκοπήκαν τα πόδια μου καί δέν / ημπορούα να πάγω εις τό σπίτη και εις τό σπίτη πού 
πίγα εκείνην/ τήν ημέραν δέν έβγίκα έξο καθόλου, καί να εβγο πού νά πάγω/πάγο στήν 
ταβέρνα μοϋ φένεται μάβρη καί σκοτινή τήν αλην τήν / ημέραν έπιγα εις τόν Τάμη ή 
ορα 9 καί πίρα άχυρο τό άμανέτη πού εληζμονίσαται τό ευρίκα εγό νά μί στενοχορί- 
σται καί ήνε (σ)ζίγορα / στα ηδικά μας ταχαίργια. ηναι 95 μαιτσίκγια τόρα να μί τα γι- 
ρεβαιτε/του άγιου διμητρίου τόται νά λθιται καί νά τά πάρεται /

Αυτή ταΐς παράδαις θά ταίς σοδγιάσομεν κάρβουνα εις την ρεγάλην (;) / διά τη 
τόρα τό κάρβουνο δεν κάνη παράδες να μή γράφης να ταις / δόσομεν ταί(ς) παράδαις 
σε κανέναν άλον διατί μαί κακοφαίνετε καί δέν/σε δινο πεντάρα. Ασπαζμούς άπό τόν 
κόστα άπό τόν άντόνη άπό τόν άσιμαίνου / καί άπό όλους τούς φίλους. Τό αίμαθαν 
όλη αύτη και εσταιναχοριθικαν / και ήπαν τή στεναχόρια θα έχεται. Αμαίσος που θα 
λάβετε τήν επιστολήν, να μας απαντήσαιτε. Άσπαζμούς εις τον διμήτρη καί εις τόν νι
κόλα /καί εις ταίς γινεκαίστου Ασπαζμούς εις τον ήλία κλέτση και ης την γυνέκα του/ 
Ασπαζμούς και εις την γιαγ(ι)ά μου καί εις την θιτσαμου εβγαινίαν και / εις την θία 
μοϋ μαρία απο την μαμα μου καί άπο εμαί την παναγιωτούλα / Εγό ή παναγοτούλα σας 
γράφο και άσπάζομαι την δεξιάν σας χίρα.

Στο πίσω μέρος ή επιστολή αναγράφει Κωζμά καί στήν δεξιά ώα Μαρτίου 8. 'Η 7

7. Άδραμίτιον καί Άδραμύττειον πόλις τής Ιωνίας στή Μ. Άσία 10 χλμ. άπό τίς άκτές τοϋ 
Αιγαίου. Στά 1922 με τήν ανταλλαγή πληθυσμών είχε 10.000 κατοίκους.
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Επιστολή είναι γραμμένη από τή γραφέα Παναγιωτούλα είναι των αποστολέων Κο
σμά Κατσάνη άπό τό Άδραμμύτιον τό έτος 1914 καί τού ’Ιωάννη ’Ασημένιου. Είναι 
έξαδέλφια τού Δημητρίου καί Νικολάου Μπίνιου άπό τήν Χοτσίσταν Κορυτσάς, 
όπως διαπιστώνεται άπό τό Πωλητήριον πού αναλύουμε στην παρούσα εργασία. 
Έχουν τό επάγγελμα τού άνθρακέα (καρβουνιάρη) όπως βλέπουμε παρακάτω στην 
άδεια Θήρας τού Νικολάου Δ. Μπίνου. Αυτοί αποστέλλουν τήν επιστολή στόν Ευθύ
μιον Γ. Άδαμίδην, πού είναι ό έργοδότης των, στό Σιδηρόκαστρον Άν. Μακεδονίας, 
όπου φαίνεται εργάζονται ή διαμένουν εργαζόμενοι στήν περιοχή.

Αιτία τής άποστολής τής επιστολής είναι τό άμανέτι8 (υποθήκη) πού ξέχασαν στό 
Άδραμμύτιον όπου ήταν καί έφυγαν γιά δουλειά φαίνεται στό Σιδηρόκαστρο. Είναι 
95 μετζίτια9 (λίρες τουρκικές), τούς διαμηνύουν ότι τώρα είναι σίγουρα στά χέρια 
τους καί θά τά πάρουν τού Αγίου Δημητρίου (26 ’Οκτωβρίου), θά εμπορευτούν τά 
χρήματα σέ κάρβουνα τό δίχως άλλο νά μήν στείλουν όποιον δήποτε νά τά πάρη. Κρα
τήθηκε ή επιστολή άπό τούς παραλήπτες γιά τήν πιστοποίηση τυχόν άναιρέσεως τής 
κατακρατήσεως τών 95 τουρκικών λιρών έκ μέρους τής οικογένειας τού παραλήπτου.

6. Ό Νικόλαος Δημητρίου Μπίνος τό έτος 1931 εύρίσκεται στό χωριό Ταξιάρχης 
Χαλκιδικής εργαζόμενος ώς άνθρακεύς (καρβουνιάρης). Έκει ζήτησε άδεια κυνηγού 
άπό τό δασαρχειον Πολυγύρου τήν όποια καί έλαβε. Σήμερα εύρίσκεται στό άρχεΐον 
τής έγγονής του Βαλλεντίνης καί είναι έντυπη μέ όλες τίς γενικές διατάξεις Θήρας 
στήν ελληνική επικράτεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛ Y ΓΥΡΟΥ /
Αϋξ. άριθ. 296/
ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ/
ΙΣΧΥΟΥΣΑ /

άπό σήμερον μέχρι, τέλους Φεβρ. 1932 /
Διά τόνκ. Νικόλαον Δ. Μπϊνον/ 
καταθέσαντα δι’ αΐτήσεώς τον τό νπ’ άριθ’ /
43 /15-9-1931 γραμμάτων διπλότυπον τοϋ /
Ταμείου Πολυγύρου /
Πατρίς Χώτσιστα /
Διαμονή Ταξιάρχης/
Επάγγελμα Άνθρακεύς /
Ηλικία 45 /
Έν Πολυγύρω τή 21 Σεπ/βρίου 1931 /

Ό Δασάρχης Πολυγύρου

(Τ.Σ.)
Χώρος έπικολλήσεως φωτογραφίας 

(Φωτογραφία) (Τ.Σ.)

Άποτίμησις στοιχείων:
Άπό τά άνά χείρας παλαίτυπα καί τίς μαρτυρίες τών άδελφών Βαλλεντίνης Θωμά

8. Βλ. Ήλιας Κωνσταντίνου, Λεξικό τών Ξένων λέξεων στήν 'Ελληνική Γλώσσα, 'Αθήνα 
1992, σ. 18: amanat τουρκικά < ενέχυρο, ύποθήκη, παρακαταθήκη.

9. Ό.π., σ. 81.
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Βεβαίωσις Ερανικής Επιτροπής άνεγέρσεως τοϋ Ί. ναού 'Αγίου Νικολάου.
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(Μάκιο = βλαχιστί) Μπίνο από τήν Χοτσίστα, τής Έλβίρα Κώτσιο Κίτα άπό τήν Δρε- 
νόβα Κορυτσάς προκύπτουν τά κάτωθι στοιχεία:

Ή Βασιλική Κώτσιου Κίτα είναι κόρη τής Έλβίρας Κώτσιου Κίτα πού διαμένει 
στή Θεσσαλονίκη στό ίδιο σπίτι μέ τη θεία της Βαλεντίνο Μπίνο ή όποια είναι καί ή 
κάτοχος των παλαιτύπων. Οί δύο αδελφές είναι πτυχιοϋχες Οικονομικών τού Πανεπι
στημίου των Τυράννων καί ή Έλβίρα έχει φανερά Ελληνική συνείδηση γιά αυτό 
έμαθε τήν Ελληνικήν γραπτώς καί προφορικώς. Ώς μορφωμέναι δύνανται νά παρέ
χουν σαφείς Ιστορικές πληροφορίες. Τά παλαίτυπα ήταν ιδιοκτησία τού Νικολάου 
Δημητρίου Μπίνου κατοίκου Χοτσίστης, γεννηθείς τό έτος 1886, όπως προκύπτει 
άπό τήν άδεια Θήρας τού δασαρχείου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ό Χρήστος Ήλία Πε- 
τρόπουλος τής ένθυμήσεως στήν Κ.Δ. είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν δάσκαλος στήν 
Χοτσίστα καί μουσικός, έπαιζε εκτός τών άλλων οργάνων πολύ καλό μαντολίνο. Ό 
Σωτήριος Δημητρίου Τραίνης είναι φίλος τού Νικολάου Μπίνου όπως καί ό Βασί
λειος Γ. Βασιλειάδης μάλλον καί οί δύο άπό τήν Κορυτσά όπου υπάρχουν άπόγονοι 
έως σήμερα.

Ό Νικόλαος Δημ. Μπΐνος τελείωσε τήν αστική σχολή Χοτσίστης όπου ήταν πολύ 
καλός μαθητής. Πάντα διάβαζε μέχρι τά βαθιά γεράματά του. Ό πατέρας του Δημή- 
τριος λεγόταν Κιόσε καί επειδή τό επίθετο αυτό έλαβον πολλοί μουσουλμάνοι τό 
άλλαξε σέ Μπΐνος. Τό 1895 διδάσκαλος στήν Χοτσίστα ήταν ό Γεώργιος Α. Σιμώτας. 
’Απόγονοί του υπάρχουν μέχρι σήμερα στήν Χότσιστα όπου λειτουργούσε αστική 
Σχολή μέχρι τό 1920, όπως μοΰ άνέφεραν οί άνωθεν πληροφοριοδότριαι. Σήμερα έπι- 
ζεϊ ή Λευκοθέα Λάμπρου Σκορδάνη 93 ετών μιλά καί γράφει τά ελληνικά άπόφοιτος 
σχολείου Χοτσίστης.

Ό ναός τού 'Αγίου Νικολάου πού κτιζόταν τό 1910 υπάρχει μέχρι σήμερα εύτυ- 
χώς δέν καταστράφηκε άπό τό καθεστώς Ένβέρ Χότζα, δπως τό μοναστήρι του Προ
φήτου Ήλιου καί ό ναός τής 'Αγίας Κυριακής στή Χοτσίστα. Σήμερα υπάρχουν 
απόγονοι τού Κοσμά Κατσάνη στή Χοτσίστα καί τού Άδάμ Μ. Τσίλη ό όποιος είναι 
πρώτος έξάδελφος τής μητέρας τής Βαλλεντίνης καί ζεΐ στά Τύραννα.

’Απόγονοι Γιάνσου υπάρχουν ακόμη σήμερα στή Χοτσίστα. ’Απόγονοι τού Χρή
στου Τάσκα έκ Χοτσίστης ζοΰν σήμερα στήν Αυλώνα. ’Αλλαγή επιθέτων καί τοπωνυ
μίων έγιναν στήν Χοτσίστα μετά τό 1920 ότε καί ό βίαιος έξαλβανισμός έως τό 1990. 
Σέ όλα τά παλαίτυπα φαίνεται ή αυτονομία τής Βορείου Ηπείρου, άπό τήν ελληνική 
γλώσσα, τή σύνταξη επισήμων εγγράφων, τή βεβαίωση τής ερανικής επιτροπής άνε- 
γέρσεως τού Τ. ναού 'Αγίου Νικολάου Χοτσίστης, τίς σφραγίδες τών επίσημων εγγρά
φων τού Ελληνικού χαρτοσήμου τών 4 δραχμών. Παρ’ όλο πού τό 1914 ιδρύθηκε τό 
’Αλβανικό κράτος, ή Βόρειος Ήπειρος κράτησε τήν αυτονομία της ώς τό 1920 σύμ
φωνα μέ τή συμφωνία τής Κέρκυρας καί Φλωρεντίας. ’Αργότερα τήν καταργεί ή 
’Αλβανία μονομερώς μέ τήν υποστήριξη τών μεγάλων Δυνάμεων καί προπάντων ’Ιτα
λίας, Γαλλίας καί Αυστροουγγαρίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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