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ΠΑΛΑΙΤΥΠΑ ΕΚ ΧΟΤΣΙΣΤΗΣ (HOÇISHT) ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Θ. ΜΠΟΡΤΣΗ Ή ΚΡΑΛΗ

'Η κωμόπολις τής Χοτσίστης εύρίσκεται 20 χλμ. περίπου άπό τά ελληνικά 
σύνορα (Κρυσταλλοπηγή). Στά 1915 λειτουργούσε αστική1 Σχολή, ήτο εύρωστη 
ο’ικονομικά, τό ελληνικό στοιχείο αριθμούσε2 1.536 άτομα, ενώ τό μουσουλ
μανικό 243 άτομα. Τό έτος 1999 ή μαθήτρια Λυκείου Klodianna3, σήμερα 
βαπτισμένη "Αννα Ζωηφόρου-Κράλη, φοιτήτρια τής γαλλικής γλώσσης στό 
Πανεπιστήμιο Έλβασανίου καί δασκάλα στό Φροντιστήριο Ελληνικής γλώσ
σης στή Χότσιστα Κορυτσάς μοΰ έπέδειξε μερικά βιβλία τού παππού της. Ή 
συχνή επαφή πού είχα εκτοτε καί ή ένίσχυσίς μου στό έργο της εκ μέρους των 
χριστιανών τού μετοχιού τού 'Αγίου Γεωργίου Μπασή Θεσσαλονίκης όπου 
εφημερεύω, ήτο αιτία νά μοΰ έμπιστευθή τήν κρυφή4 βιβλιοθήκη τού παππού 
της Σωτηρίου Θεοδώρου Κράλη. Ό παππούς της, μαραγκός στό επάγγελμα, 
άπόφοιτος τής άστικής σχολής Χοτσίστης καί γνώστης τής ελληνικής, φρό
ντισε νά κρύψη τά κάτωθι βιβλία σέ ειδικές κρύπτες πού ό ίδιος έκτισε εντός 
τού τοίχου τής οικίας του. Έγεννήθη τό έτος 1906 καί έκοιμήθη τό 1992 μέ 
διαύγεια νοός. Έως τέλους τής ζωής του έδίδασκε τήν ελληνική γλώσσα στίς 
έγγονές του, τονώνοντας τό ηθικό τής οίκογενείας του υπέρ τής μητρός Ελ
λάδος, αφού ευτύχησε νά ϊδη τόν αύτοκρημνισμόν τού κομμουνιστικού καθε
στώτος τού Ένβέρ Χότζα στήν ’Αλβανία.

Τά βιβλία πού αριθμούσαν τή βιβλιοθήκη του είναι τά κάτωθι:

1. Ιστορία του Πατριαρχείου καί ή εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Ιωακείμ Γ . "Εχει 280 σελίδες. Είναι κολοβόν. Κυρίως άναφέρεται στό βιο- 
γραφικό καί τήν εκλογή τού Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ Τ'. Είναι 
διαστάσεων 14x20 εκ. Έξεδόθη στήν Κωνσταντινούπολή όπως αναφέρει στήν

1. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, «Παλαίτυπα καί ενθυμήσεις Χοτσίστης (Hoçisht) Κορυτσάς», 
Μακεδονικά 33 (2001-2002) 331-338.

2. Βλ. René Puaux, Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος, Πρόλογος Άχιλ. Λαζάρου, Εκδόσεις 
Τροχαλία, Χάρτης Εθνογραφικός Βορείου Ηπείρου. 1913, σ. 6.

3. Τό όνομα προέρχεται άπό τή «λίστα ονομάτων» πού είχαν δικαίωμα νά διαλέξουν γιά τά 
παιδιά τους δίνοντάς το κατά τή δήλωση γεννήσεως στό Ληξιαρχεΐον. Ό Ζωηφόρος Κράλης, γε
ωπόνος, τό διάλεξε γιατί τό δεύτερο συνθετικό είναι Άννα, τό όνομα της μητέρας του.

4. ’Εάν ένα βιβλίο χριστιανικόν καί δή ελληνικόν άνακαλύπτετο άπό τό άθεο κομμουνιστικό 
καθεστώς του Χότζα, θά ήταν αίτια έκκριζώσεως τής οίκογενείας καί εξορίας μέ όλα τά άλλα 
συνακόλουθα.
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αρχή (...). Έν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως τή 18 Ιουνίου 1901 / Κ. ΣΠΑ- 
ΝΟΥΑΗΣ

2. Φυλλάδα εκμαθήσεως τής Ιταλικής γλώσσης με διαλόγους, 32 σελί
δων, άκέφαλος-κολοβή διαστάσεων 12x14 εκ. μάλλον τής πρώτης δεκαετίας 
του 20ού αίώνος.

3. Καινή Διαθήκη ήτοι ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΚΑΙ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΑΩΝ. Είναι δερματόδετο βιβλίο διαστάσεων 23x16 εκ. "Εχει σελίδες 
1-424. Είναι έκδοσις του 1879 μέ ελληνικό κείμενο καί άλβανικό μέ ελληνι
κούς χαρακτήρες άλφαβήτου, διότι δεν υπήρχε γραπτή αλβανική γλώσσα τόν 
19ο αιώνα. Στό φ. 4α γράφει: ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / KAI AI / ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΑΡΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΥ5^..) / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ / 1879

"Εχει ενθυμήσεις γραμμένες όλες μέ απλό γραφίτη άπό τόν Ιδιο γραφέα:
α) Στό φ. Ια Sotirios Th(eodoru) Borshi. Τό επίθετο του Μπόρσης έλαβε 

άπό τή γενέτειρά του χωριό Μπόρσι Κορυτσάς. Τό επίθετό του τό άλλαξε τό 
1935 μετά άπό πιέσεις τού αλβανικού κράτους σέ Κράλης, στά πλαίσια τού 
πλήρους έξαλβανισμοΰ τής Βορείου Ηπείρου.

β) Στό φ. 2α Χρυσάνθη Ήλία Κάλτσου / 1919 mi Hrisandi Elia Caltzos.
γ) Στό φ. 2β Σωτήρης Θεοδώρου Μπόρσης /1918.

4. Είναι ένα βιβλίο θεάτρου άκέφαλον. "Εχει διαστάσεις 12x18 εκ. καί 
αρχίζει άπό 8-65 σελίδα. Διαπραγματεύεται τό θέμα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ / 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ / ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ / (...) κ.τ.λ.

Στή σελ. 64: ΣΚΗΝΗ ΣΤ /ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 
(...) Άχ τί καιρόν εδιάλεξες, ώ Χάρε νά μέ πάρης /

Ένώ άνθίζουν τά βουνά, κι ό κάμπος πρασινίζει /
"Λ δεν άκούεις πώς βροντά τά όπλα του ό "Άρης /
Κ ’ υπέρ πατρίδος πόλεμον απανταχού σαλπίζει; /
- Ψήσατε Τούρκοι, ψήσατε τό εύμορφον μου σώμα/
Αλλά τού Διάκου τήν ψυχήν δέν θέλετε τήν ψήσει /
Αυτή θά ϊδη άνωθεν τού Κράτους σας τό πτώμα / 
τού Γένους τήν άνάστασιν καί τότε θά σκιρτήση /
Καί εις Οίτην άηδών ή φύσις όταν θάλλη / 

γλυκόφωνα θά ψάλλη
Καί εις τούς διαβαίνοντας άπό τάς Θερμοπύλας /

110

5. Τό αναγραφόμενο ελληνικό κείμενο στην Ιδια σελίδα αριστερά υπάρχει καί στά αλβανικά 
στή δεξιά πλευρά μέ ελληνική αλφάβητο.
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φωνή τής φιλομήλας /
’Εδώ θά λέγη, επεσεν ο Διάκος Τούρκους σφάζων/ 

κι ’ ελευθερίαν κράζων.
Έξεδόθη στην ’Αθήνα όπως αναφέρει: ΤΕΛΟΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙ

ΧΑΗΛ ΣΑΑΙΒΕΡΟΥ/ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1914 /ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ (...)

5. ΟΙ / ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΑΙΟΙ. Βιβλίον θεάτρου άκέφαλον, έχει διαστάσεις 
12x18 έκ. καί αρχίζει άπό σελίδα 4 έως 48 σελίδα. Είναι σταχωμένο μαζί μέ 
τό ύπ’ άρίθμ. 4 καί τά επόμενα 5, 6, 7 άπό τόν κτήτορά του.

6. Η ΓΕΝΟΦΕΒΑ / ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ Είναι βιβλίον διήγημα τό γνωστόν ή 
ΓΕΝΟΒΕΦΑ διαστάσεων 12x18 έκ. κολοβόν. ’Έχει σελίδες 1-80 καί είναι 
σταχωμένο μαζί μέ τό ύπ’ άρίθμ. 4, 5, 6, 7 άπό τόν κτήτορά του. Έξεδόθη 
στήν ’Αθήνα. ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΑ ΣΑΑΙΒΕΡΟΣ/ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...) 1914

7. ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΥ / ΜΕΓΑΛΟΥ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ / ΒΙΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ 
ΘΑΝΑΤΟΣ A ΥΤΟΥ / ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 
1914. ’Έχει διαστάσεις 12x18 έκ. ’Έχει σελίδες 1-94 καί περιέχει τήν ιστορία 
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Είναι σταχωμένο μαζί μέ τά ύπ’ άριθμ. 4, 5, 6 
όλα μαζί άπό τόν κτήτορα Σωτήριο Θ. Κράλη ή Μπόρση.

. 8. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ / ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (...) Διήγημα
πού έχει διαστάσεις 13x18 έκ. καί σελίδες άπό 1-48. Έξεδόθη στήν ’Αθήνα. 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/Π. Α. ΔΙΑΑΗΣΜΑ ΚΑΙ ΣΙΑ /ΒΟΡΕΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑΙ.

9. Ο/ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ. ’Έχει διαστάσεις 13χ 
19 έκ. Έχει σελίδες 1-143. Έξεδόθη στήν ’Αθήνα. ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΑΑΣΕΩΣ/ ΥΠΟ/ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Κ. ΜΙΣΙΤΣΗ/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ 1904 /.
Γιά νά έκδοθή χρησιμοποίησε συνδρομητάς Χοτσίστης, όπως θά ίδοϋμε στή 
συνέχεια στήν κατ’ εκλογήν παρουσίασι τού πίνακος των συνδρομητών: 
ΑΘΗΝΩΝ: Πανοσιολογιότατος 'Αρχιερέας

Ηγούμενος Δουλγέρης I. Μ. Πεντέλης
Τιμόθεος 'Αναστασίου 
Χρύσανθος Μακρής 
Γεράσιμος Βεργινιάδης 
Κ. Διαλησμάς 
X. Ίωαννίόης 
Άγ. Διαλησμάς 
Κ. Σακελλαρίου 
Μ. Διβαδινός 
Μπρατσιώτης 
X. Καλαφάτης

’Αρχιμανδρίτης 
Αρχιμανδρίτης 
'Αρχιμανδρίτης

Καθηγητής
Σχολάρχης
ιατρός
ίερεύς
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Δανιήλ Κουτλονμονσιανός 
Δ. X. Ματθόπουλος 
Γ. Στρατούλης 
Άντ. Βαρβαρίγος 
Δ. Τερζόπουλος 
Κ. Μαλικόπουλος 
X. Μητρόπουλος 
Άθ. Χριστογιαννόπονλος 
Ηλ. Μαγγιώρος 
Άθ. Καλουτοϋρος 
Παν. Τρεμπέλας 
Κ. Διαλησμά 
Αίκ. Ματθαιοπούλου 
Ίω. Πέτκος
Μακάριος Μυριανθενς 
Δ. Λεκάκης 
Άρ. Θεοδοσίου 
Ίω. Λαλιώτης 
(................. ;
Βασ. Χριστόπουλος Δεκανεύς ιππικόν
Ίακ. Σταμάτης Ίεροδιάκονος Άγ. Τρίκκης
e................ ;
Μονή Πεντέλης
(.............;
Ηλ. Πετρόπουλος Χοτσιστινός 
Σολομών Νάρ 
(................. ;

Άχαΐας επαρχία έχει αρκετά ονόματα επίσης: ’Αγά Λαμίας, ’Αμφίσσης, 
’Άργους, Άγυιάς Βόλου, Άργαλαστής, Μακρινίτσας έχει συνδρομητάς περί
που 40, Λεχώνια 10, Διστόμου Μονή 'Οσίου Λουκά 9, Ιθάκης, Καρπενησιού, 
Λευκάδος, Πειραιώς, Ποταμού Κυθήρων, Πύργου ’Ηλείας, Φαρσάλων, Ά- 
γιασμένον Κρήτης, Αγίου Όρους Αικατερίνης (Κατερίνης), Βατούμ Ρωσίας 
20 συνδρομηταί, Βοστίνης 12, Δράμας, Μεταλλείων ΔΕΝΕΚ ΔιδΑοι ’Αστικής 
Σχολής καθηγηταί 10 μαθητές 9, Κων/λεως 31 συνδρομητές Σάρδεων 2. 
Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου συνδρομητές 65, Σμύρνης 160 συνδρομητές, 
Καλύμνου 30 άτομα, Μυριόφτιτο 15, Γανόχωρων, Ζίτσης 15, Πανόρμου 2, 
Σάμου 56, Σινώπης Πόντου 21, Σύμης 26, Σερρών 9 ίερεις εκ τού συνόλου 65, 
Νιγρίτης 39, Λιβαδιού Όλύμπου 5 κ.τ.λ.

Τό βιβλίον είναι σταχωμένον μέ τό ύπ’ άρίθμ. 65, 66 καί 67 άπό τόν 
Σωτήριον Κράλη.

μοναχός
φιλόλογος-θεολόγος
έμπορος

»

»
»

φιλόλογος
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10. Καταστήματα ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

Άναφέρω χάριν συντομίας μόνον τούς τίτλους του καθενός βιβλιαρίου, 
ήτοι:

11. Βίος τοϋ Ιησού Χριστού σσ. 1-20
12. Βίος Κασσιανής σσ. 1-25
13. Μάρκος Βότσαρης ήρως τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.

25η Μαρτίου σσ. 1-32
14. Βίος τοϋ ’Αθανασίου Διάκου σσ. 1-32
15. Βίος τοϋ Κων/νου Κανάρη σσ. 1-18
16. Αρματολοί καί κλέφται σσ. 1-40
17. Θυσία Αβραάμ σσ. 1-18
18. Τελευταίαι στιγμαΐ Μεγ. Ναπολέοντος σσ. 1-22
19. Ιστορία Μεγάλου Αλεξάνδρου σσ. 1-26
20. Ή Πατρίς μας σσ. 1-16
21. Ιστορία Ελληνοτουρκικού πολέμου σσ. 1-42
22. Ιστορία Κολοκοτρώνη σσ. 1-18
23. Κατζαντώνης (συγγ.) υπό Ράμφου σσ. 1-48
24. Το καλό καί το κακόν υπό σσ. 1-22
25. Τά 36 νέα παραμύθια σσ. 1-48
26. Τά 45 παραμύθια τού λαού σσ. 1-48
27. Τά 50 παραμύθια τοϋ λαού σσ. 1-48
28. Τά 52 παραμύθια τοϋ λαοϋ σσ. 1-48
29. Βίος τοϋ Μπερτόλδου σσ. 1-14
30. Βίος τοϋ Μπερτολδίνου σσ. 1-14
31. Βίος τοϋ Κακασένου σσ. 1-12
32. Βίος Αισώπου σσ. 1-10
33. Μϋθοι Αισώπου σσ. 1-60
34. Ή Γεννοβέφα σσ. 1-18
35. Τό φρικτόν λάθος σσ. 1-16
36. Μάγη τοϋ Όρωλογίου σσ. 1-12
37. Τά Μυστήρια τοϋ Μπόσκου σσ. 1-18
38. Πνευματικός καθρέφτης σσ. 1-24
39. Όδοιπόρος σσ. 1-24
40. Τό καναρίνι σσ. 1-16
41. Ό Φιάκας σσ. 1-18
42. Άβάξ σσ. 1-14
43. Αφροδίτη ή φιλομιδής σσ. 1-12
44. Τά λιανοτράγουδα σσ. 1-12
45. Ό Σεβνταλής τραγουδιστής σσ. 1-12
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46. Ό νέος τραγουδιστής σσ. 1-12
47. Τραγούδια τοϋ Μαΐου σσ. 1-12
48. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος σσ. 1-22
49. Μικρός ονειροκρίτης σσ. 1-48
50. Άγαθαγγέλου χρησμοί σσ. 1-20
51. Διηγήματα τοϋ ποδογύρου σσ. 1 -22
52. Διηγήματα Αημητρακοπούλον σσ. 1-18
53. Οικιακή μαγειρική σσ. 1-50
54. Βιογραφία τοϋ Πετμεζά σσ. 1-12
55. Παιδικοί διάλογοι σσ. 1-36
56. Ροβινσών σσ. 1-28
57. Ό κύριος Κρομμύδας σσ. 1-18
58. Ναστραδίν Χότζας σσ. 1-40
59. Σεβάχ θαλασσινός σσ. 1-26
60. Συντίπα μυθολογικόν σσ. 1-22
61. Ό νέος Κόσμος σσ. 1-18
62. Ερωτική επιστολογραφία σσ. 1-18
63. Λαϊκή άστρονομία σσ. 1-18
Όλα είναι διαστάσεων 12x18 εκ. τής ιδίας έκδόσεως.

64. ΕΓΚΩΜΙΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ / ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΑΠΟΝΤΕ / Μοναχού Ξεροπο
ταμ ivo 0 / Εις τήν Παναγίαν, τούς 'Αρχαγγέλους καί / διαφόρους Αγίους/. 
ΕΙΑΗΜΕΝΑ / ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ / τοϋ εν άγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου 
τοϋ / Διαλόγου Πάπα Ρώμης / ΕΚΑΙΑΕΤΑΙΔΑΠΑΝΑΙΣ /ΣΑΒΒΑ ΙΕΡΟΜΟ
ΝΑΧΟΥ / Κελλιώτου Βατοπεδινοϋ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ /ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟ Y NI ΚΟΛΑ ΪΔΟΥ / 1908.

’Έχει εν δλω 165 σελίδας καί στά τελευταία φύλλα περιλαμβάνονται οί 
συνδρομηταί. Έκ τοΰ ’Αγίου Όρους εχομεν 139 μοναχούς τό πλειστον καί 
ελάχιστους εκεί εργαζομένους. ’Από τή Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης εχομεν 14 
συνδρομητάς καί άπό τή Σμύρνη 3 μόνον.

65. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ/ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ / ΤΟΥ ΝΕΟ- 
ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ/ (άθλήσαντος εν Μυτιλήνη) / ΕΚΛΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΣΟΥΓΡΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ- 
ΠΩΛΕΙΟΝ I. ΝΙΚ ΟΛΑ ΪΔΟΥ / 1908. Ό "Αγιος αθλησεν εις Μυτιλήνην. Τό βι- 
βλιάριον έχει 32 σελίδες. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩ- 
ΑΕΙΟΝΙ. ΝΙΚ ΟΛΑ ΙΔΟΥ / 1908.

66. ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ /ΣΥΝΤΕΘΕΙ- 
ΣΑ / υπό τοϋ εύγενεστάτου άρχοντας Ποστελνίκου /ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (...) Τό πρώ



τον έξεδόθη άναλώμασι των τιμιωτάτων εν / πραγματευταΐς αύταδέλδων 
Ίωάννον Ρέσσου εις /καί προσηνέχθη δι’ έπιοτασίαις δε κύριον / Φιλίππου 
Θεσ/κης εν ετει 1805 / έκδίδεται το δεύτερον υπό Κοσμά Γ. Καραμηνά μονα
χού ζωγράφον / Σμύρνη / τυπογραφεΐον Ν. Μαρκοπούλον / 1908. ’Έχει σελί
δες 1-22. Είναι κολοβόν.

67. ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ / ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ / τοϋ 
ΣΟΛΩΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΡΤΣΗ / (...) ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙ- 
ΔΟΣ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΤΡ. Τό βιβλίον έχει διαστάσεις 23x16 έκ. καί 286 σελίδες. 
Είναι πανόδετο. Στό φ. Ια αναγράφεται: προς τήν Ελληνική νεότητα / τό νά 
μάθη καί μελετήση / τά παραδείγματα ενός έθνους / πού εγινε μέγα (...).

68. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ/Η/ΚΑΣΣΙΑΝΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΒΙΟΣ/ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ//..) ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗ
ΜΑΤΑ «ΑΤΔΑΝΤΙΔΟΣ» ΕΝΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τό βιβλίο έχει 780 σελίδες καί έξεδό
θη στην ’Αμερική. Είναι πανόδετο διαστάσεων 16x23 έκ.

69. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ /ΕΥΡΩΠΗΣ/ΑΣΙΑΣ/ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ. Άκέφαλον-κολοβόν 
25-102 σελίδες, διαστάσεων 13x18 έκ.

70. ΙΣΤΟΡΙΑ Άκέφαλον-κολοβόν αρχίζει από τήν 5-148 σελίδα. Είναι 
ιστορία αρχαίων χρόνων καί στά περιεχόμενα άναφέρονται έκτος των άλλων 
A ' ΜΕΡΟΣ / Φίλιππος ό Μακεδών, ’Αλέξανδρος ό μέγας, Περί των διαδόχων 
τοϋ ’Αλεξάνδρου. ΜΕΡΟΣ Β ' / Περί κτίσεως τής Ρώμης, Βασιλείς Ρώμης (...) 
Πύρρος ό βασιλεύς τής Ήπειρον, διαστάσεων 12x18 έκ.

71. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΑΟΓΙΑ / ΤΗ. RIBOT/ AI ΑΣΘΕΝΙΑΙ / ΤΗΣ / 
ΠΡΟΣΩΠIΚΟΤΗΤΟΣ /μετάφρασις /Πετρούλας Ψηλορείτη. Είναι διαστάσεων 
14x21 καί έχει σελίδες 156. Είναι κολοβόν.

Στή σ. 19 υπάρχει γραμμένη ένθύμησις στά αλβανικά:
α) Kujtim nga Sotir Krali (= Ένθύμησις άπό Σωτηρίου Κράλη)
β) Εντός τού βιβλίου υπήρχε μία φωτογραφία τού Σωτηρίου Κράλη.
γ) Εντός τού βιβλίου υπήρχε ένα έλληνικό χαρτονόμισμα μέ ημερομηνία 

6.4.1940 ΔΡΑΧΜΑΙ 10 ΑΕΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι ό Σωτήριος Θ. Κράλης 
άπό τή Χοτσίστα είχε δοσοληψίες μέ τήν Ελλάδα έως τό 1945 πού έπεβλήθη- 
κε ό κομμουνισμός στήν ’Αλβανία καί έκτοτε απομονώθηκε στή Χοτσίστα. 6

Παλαίτυπα έκ Χοτσίστης Κορυτσάς τής βιβλιοθήκης Σ. Θ. Μπόρτση 1 15

6. Ό Σωτήριος Θεοδώρου Κράλης προμηθεύεται βιβλία καί άπό τήν ’Αμερική, όπου υπάρ
χει αδελφότητα Ελλήνων Χοτσίστης.
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72. Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ / ΚΑΕΦΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Η / ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ / ΥΠΟ / Κ. ΡΑΜΦΟΥ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ (...) ΣΑΑΙΒΕΡΟΥ / 
ΑΘΗΝΑΙΣ/ 1908 διαστάσεων 18x14 έκ. Έχει σελίδες 1-48.

73. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ/ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ /
Έχει σελίδες 89 αρχίζει μέ τήν ϊδρυσιν τής πρώτης εκκλησίας ήτοι:
I) Ή εορτή τής Πεντηκοστής καί ή επιφοίτησή τοϋ "Αγίου Πνεύματος (...) 

έως καί τήν Βυζαντινήν ιστορίαν μέχρι τον Μέγαν Φώτιον καί περιληπτικά 
κεφάλαια για τούς διαμαρτυρομένους (...)

29) '.Η όιοίκησις τής Εκκλησίας επί Τουρκοκρατίας ό Οικουμενικός Πα
τριάρχης καί τά προνόμια

30) Τά μοναστήρια κατά τήν δουλείαν φύλακες τής εθνικής παιδείας καί 
τής θρησκείας

31) "Η διοίκησις τής Εκκλησίας τού Ελευθέρου κράτους μετά τήν ανε
ξαρτησίαν αυτού

32) Τά άλλα Πατριαρχεία / Επίλογος / (...)/ ΣΙΔΕΡΗ εν Αθήναις. Έχει 
διαστάσεις 14x21 έκ.

74. ΓΕΝΙΚΗ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΣΥΝΤΟΜΟΣ /Δ. Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ δ.φ. / 
(...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑΧΟΥΜΕ / ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΙΤΙΟΥ είναι σχόλιον στό A ' θεώρημα Ή ύπόστασις είναι ώς έκ τής φύσεως 
της προγενεστέρα των τροποποιήσεών της

δ) Στή σ. 4 στό θεώρημα Ε ' / Εις τήν φύσιν δέν δύναται νά υπάρξουν 
δύο ή περισσότε/ραι υποστάσεις τής αυτής ήτοι τής αυτής ίδιότητος (υφής = 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ή λέξις * καί παραπέμπει στην ώα γράφοντας: * ΔΕΝ Τ’ ΑΡΕ
ΣΕΙ Τ’ ΑΝΤΩΝΗ Κ. Η ΑΕΞΙ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ, Η ΑΠΟΛ ΥΤΗ ΕΧΕΙ ΣΥΝΙΘΗΣΕΙ - 
ΚΑΤΑ / ΠΟΘΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ - ΝΑ ΚΛΙΝΗ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ/συμπλεγματικό μονόγραμμα του Σ καί Μ).

ε) στή σ. 45 κάτω ώα: εννοεί τον Καρτέσιον, κυρίως Bruno
στ) στή σ. 46 κάτω eòa: πρβλ. Bucher καί Leibnitz 

. ζ) σ. 48 κάτω ώα: * ΕΝΑ ΤΡΟΜΕΡΟ ΛΑΘΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΧΑ
ΛΑΣ ΟΑΟΤΕΑΑ ΟΛΟ ΤΟΝ / ΕΙΡΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΠΡΟΣΕΧΕ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ / ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΤΗΣ / 11/31 (= Νοέμβριος 1931) ΑΝΤΩΝΗΣ 
Σ(υμεών) ΜΠΟΡΣΗΣ

Ό Αντώνιος Συμεών Μπόρσης είναι αδελφός του Θεοδώρου Μπόρση 
πατέρα τοϋ Σωτηρίου Θεοδώρου Μπόρση. ’Από ότι φαίνεται όλες οί παραπο
μπές στό βιβλίο αυτό είναι τοϋ ίδιου τοϋ ’Αντωνίου Μπόρση, πού προφανώς 
είναι μορφωμένος. ’Από ο,τι μέ πληροφόρησε ό Ζωηφόρος Σωτηρίου Κράλης 
υιός τοϋ Σωτηρίου Μπόρση, πού είναι γεωπόνος, ό ’Αντώνιος είχε σπουδάσει 
στήν Κωνσταντινούπολη καί διετέλεσε καθηγητής στήν ’Αστική Σχολή Χοτσί- 
στης επί πολλά χρόνια. Έζησε καί πέθανε στή Χοτσίστα.
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η) Στη σ. 49 σημειώνει ό ίδιος γραφεύς: ordo ac connexio rerum idem est 
ac ordo / et conexio idearum μεταφυσικός παραλληλισμός εν άντιθέσει πρός 
τόν δυαλισμόν Καρτεσίον/καί εμπειρισμός Locke ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟΝI. ΣΙΔΕΡΗ

Τό βιβλίον έχει διαστάσεις 13x21 καί εν δλψ 112 σελίδες. Σταχωμένη μέ 
τό ύπ’ άρίθμ. 74.

α) Στη σ. 1 άνω ώα γράφει ένθύμησι μέ απλό γραφίτη: Σωτήριος Θεο
δώρου Μπόρσης /1927

β) Στή σ. 65 άνω ώα μέ απλό γραφίτη είναι σημειωμένο: Σωτήριος Θεο
δώρου Μπόρσης τή 19 'Απριλίου / κατά τό έτος 1921

γ) Στή σ. 112 κάτω ώα: Σωτήριος Θεοδώρου Μπόρσης τή 27/ Μαΐου κατά 
τό έτος 1921

Τό επίθετο Μπόρσης είναι τοπωνυμικό του χωριού Μπόρσι απ’ όπου κα
τάγεται ό παππούς τού Σωτηρίου. Αργότερα, όπως άνέφερα, έλαβε τό όνομα 
Κράλης.

75. Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ/ΕΝ ΜΕΣΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΑΝΕΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ του 
R EDDIE MALLET / μετάφρασις Αλεξάνδρας Μιχαηλίδου / (...) ΕΚΔΟΣΙΣ Μ. 
ΣΑΑΙΒΕΡΟΥ / ΑΘΗΝΑΙ. Τό βιβλίον έχει διαστάσεις 10x15 έκ., σχήμα τσέπης 
μέ 152 σελίδες. Διαπραγματεύεται πολλά θέματα όπως: Ξηροφαγία, διαιτη
τική, άλας, κρέας, τά όπωρικά κ.λπ.

76. ΗΘΙΚΗ. Τό βιβλίον είναι κολοβόν, διαστάσεων 20x14 έκ. μέ 314 
έναπομείνασες σελίδες.

’Έχει ενθυμήσεις όπως σ. 1 άνω eòa μέ μελάνι πένης:
a) Libido = τό θυμικόν
β) Ό φίλος Αντώνης Κουγιουμτζέλης πα / ρασυρόμενος άπ’ τόν αχαλί

νωτο καλπα / σμό τής παντογνωσίας του, κάνει την κον / ταμάρα νά ... κρίνη 
καί νά έπικρίνη τόν Σπινόζα καί νά χαρακτηρίζη τήν φιλοσοφία του / άσαφή 
καί τά παρόμοια γιά τόν απλού/στατο λόγο ότι δέν μπορεί νά τήν άντιληφθή 
/23.1.31 (σύμπλεγμα μονογραφής)

γ) απόλυτος προορισμός = τόν κακόν του τόν καιρό σύλληψις στή σ. 3 
γράφει πάλι: α) ΔΗΑΑΔΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ στά νεώτερα χρόνια τέ
τοιο / σύστημα έκανε ό Leibnitz πού άποκλίνει στον ιδεαλισμό Fechner (νόμος 
Weber) έπέκτασις Hoffding/ô Flackenbert / Geschichte der neuen Philosophie 
λέγει τό τού Fechner idealistische gewendeter / Spinozismus (τό όντως ö εινε 
βέβαιον εμφανίζεται / ώς διπλοϋν καί εΐνε άδιαχώριστα - Wundt < οφείλει / 
νά νοείται μόνον ώς εμπειρική κύρωσις τού ότι άντι /στοιχοϋσι κ.τ.λ. *. Ή 
παραπομπή γίνεται γιά τήν ζ' ένθύμησι τής σ. 48.

77. Ό λήσταρχος Κακαπάπης/καί ή 'Ορφανή. Είναι βιογραφικό τού λή
σταρχου Κακαπάπη-Νταβέλη κ.τ.λ. Είναι 14x20 έκ., σσ. 23-850. Άκέφαλον- 
κολοβόν.
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78. Ό Φαντομάς. Είναι ακέφαλο κολοβό, διαστάσεων 14x20 έκ., σσ. 23- 
850. Μυθιστόρημα.

79. ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ / Άθήναι 10.7.1936. ’Έχει 
σελίδες 1-142. Πρόκειται γιά τό γνωστό περιοδικό.

80. /ΗΛΙΑ ΙΟΥΑ. ΤΖΑΝΕΤΗ/ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ /Είναι άκέφαλο-κολοβό. 
'Έχει σελίδες 3-208, διαστάσεων 13x20 έκ. ’Αποκαλυπτικό γιά τή Φιλική Ε
ταιρεία όπως άλλα βιβλία. Μέ όλα τά ονόματα των Φιλικών καί τό άποκρυ- 
πτογραφημένο σύστημά της. Έξεδόθη στην ’Αμερική μάλλον στή Μασσαχου- 
σέτη τό 1928, όπως φαίνεται στό παρακάτω βιβλίο ύπ’ άρίθμ. 84 τού ίδιου 
συγγραφέως πανομοιότυπη έκδοση. Στή σ. 184 γράφει:

Κατάλογος μελών τίνών τής Φιλικής Εταιρείας / άναφερομένων εις 
άνευρεθέντα έγγραφα: Παραθέτωμεν κατωτέρω εις αλφαβητικήν σειράν τά 
ονόματα 1100 περίπου Φιλικών, ώς καί τών / τόπων καταγωγής / των. Ό κα
τάλογος φυσικά ελλιπής / καθ’ ότι ό αριθμός τών μελών άνήρχοντο / εις 
60000 περίπου μελών. Δημοσιεύομεν / τά ονόματα μόνον εκείνων πού / άνα- 
φέρονται εις έγγραφα πού ερεύνησαν / οί άσχοληθέντες μέ τήν Εταιρείαν καί 
τήν Ελληνικήν / Έπανάστασιν. Τά υπόλοιπα ονόματα άποτελονν / τήν με- 
γάλην στρατειάν τών άγνώστων άγωνιστών / τής Εθνικής Εθνεγερσίας. 
Πλεΐστοι εξ’ αυτών έμυήθησαν εις Ρωσίαν /καί αλλας ήγεμονίας καί εις άλ
λος χώρας / Εις τόν κατάλογον αυτών δέον νά προστεθώσιν / Ζαΐμαι, Αό- 
ντιοι, Αεληγιάνναι, Μαυρομιχάλαι, Πλαποϋται / Νοταραΐοι, Μποτσαραιοι 
(...) κ.λπ.

Στή σελίδα 100 κατ’ αλφαβητική σειρά άρχίζουν τά ονόματα τών Φιλικών 
άπό τά όποια κατ’ επιλογήν αναφέρω μερικά δείχνουν τήν καταγωγήν των:
σ. 185: 
σ. 187:

σ. 188 
σ. 189 
σ. 190

’Αγαθάγγελος επίσκοπος ’Έλους 
"Ανθιμος Γαζής 
Παλαιών Πατρών Γερμανός 
Γρηγόριος επίσκοπος Ναυπλίας 
Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας) 
Ζαχαρίας επίσκοπος Κόρινθόν 
Θεόφιλος επίσκοπος Αλεξάνδρειάς 
Ιωσήφ Θεοδωρόπουλος 
Ιάκωβος Θεοδωρίδης ιερέας 
'Ιγνάτιος επίσκοπος Άρδαμερίου 
Ιερόθεος επίσκοπος Πάρου-Νάξου 
Ιωακείμ επίσκοπος Μαρτίνης 
'Ιωσήφ επίσκοπος Άνδρούτσης 
Αεόντιος Ίωάννου ίερεύς 
Στέργιος Ιωαννίδης

Πελοπόννησος (...) 
Πήλιον
Παλαιαί Πάτραι 
Ναύπλιον (...) 
Πελοπόννησος (...) 
Κόρινθος (...)
'Αλεξάνδρεια (...) 
Κων/λις (...)
Ύδρα (...) 
Άρδαμέριον (...) 
Πάρος (...) 
Μαρτίνη (...) 
Άνδροντση (...) 
Κων/λις (...) 
Πήλιον (...)
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σ. 192 Βυάρος Καποόίστριας Κέρκυρα (...)
Αυγουστίνος Καποόίστριας Κέρκυρα (...)

σ. 193 Α. Καρακίτσιος Μονεμβασία (...)
σ. 199 I. Νίκογλου Φιλιπούπολ ις (...)
σ. 199 Π. Νικολόπουλος Σμύρνη (...)
σ. 199 I. Παπανικολάου Πόντος (...)
σ. 199 Γεωργάκης ’Ολύμπιος ’Ολυμπος (...)
σ. 203 Μιχαήλ Σοϋτσος ήγεμών Μολδαβίας Μολδαβία (...)

Γρηγόριος Σοντσος Κων/λις
σ. 205 Αθανάσιος Τσακάλωφ Ιωάννινα
σ. 205 Νικηφόρος Τσακάλωφ Ιωάννινα
σ. 207 Αλέξανδρος Ύψηλάντης Κων/λις

Νικόλαος Ύψηλάντης Κων/λις
Γεώργιος Ύψηλάντης Κων/λις
Φιλόθεος επίσκοπος Δημητσάνης Αημητσάνα (...) κ.λπ.

Τό βιβλίο ύπ’ άριθμ. 83 καί 84 είναι μαζί σταχωμένα άπό τόν κτήτορα
της βιβλιοθήκης.

81 Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΩΝΕΙΑΣ/ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Γ. Δ. ΦΕΞΗ/ ΑΘΗΝΑΙ.
Είναι διαστάσεων 13x21 έκ., έχει έν δλψ 1-148 σελίδων.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
κεφ. I Αντίφασις τον ανθρώπου σελ. 3
κεφ. 2 Ή αποστολή τής ηθικής » 25
κεφ. 3 Αί άνηθικότητες τής ηθικής » 69
κεφ. 4 Ή ειρωνεία ώς ηθική στάσις » 114 κ.λπ.
82. ΘΕΑΤΗΣ Αθήναι 22 Απριλίου 1939 / άρ. φύλλου 745. Είναι περιο

δικό διαστάσεων, 24x34 έκ. σσ. 1-50. Τό περιοδικό έχει ποικίλα θέματα, όπως 
λ.χ. στη σ. 45 γράφει. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΑΣ ΑΘΗΝΑΣ / Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΑΗΣ /... Τέτοια περιοδικά, εφημερίδας έχει 
οκτώ κομμάτια στή βιβλιοθήκη του ό Σωτήριος Κράλης.

83. ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ /ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ/Έχει σελ. από 195 
έως 724. Τουτέστιν άκέφαλον-κολοβό τό θρησκευτικό γνωστό βιβλίο. ’'Εχει 
διαστάσεις 10x17 έκ.

84. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ / ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΣΥΑΛΟΓΟΥ / «Η ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΜΥΝΑ»/ΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΤΗ23 ΙΟΥΝΙΟΥ/ 1907/εν LOWELL, ΜΑΞΔαχουσέτης) 
/ ΤΥΠΟΙΣ ΑΡΙΣΤ. ΜΑΛΙΚΟΥΡΤΗ/394 MARKETST LOWELL ΜΑΞΞ/αχουσέτης) 
/. Στό τελευταίο λευκό φ. 1β έχει τήν σημείωσι S. Borsjarìs (= Σ. Μπορσάρης)

85. ΦΥΑΑΞ ΑΓΓΕΔΟΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΠΑΠΑ ΥΑΟΥ καί ΣΙΑ / 
1919.
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Είναι διαστάσεων 13x19 εκ. καί έχει τίς κάτωθεν σημειώσεις: 
α) Στό φ. 1β σημείωσις μέ πέννα μελάνης: βάσανα πηκρά / κακά σίμένα 

ήταν γραμένα /άπό μουτάδοσεν η στράτα του χοριού /διχός νά τα περιμενον 
αλα ο Θεός / evi πολι μιγάλους / αφινι να βρουν η απουνι ανθρωπή / να μου 
φάγουν την χριχί μου κι θιος / Λοιπόν αγαπιτί μου θίε μου / Σε εβλογον 
υπομέ(νω) δοξασι / (δυσανάγνωστη φράσι) /(ωάννης) Βαζούρας

β) Στη σ. 3 άνω ώα ό ίδιος γραφεύς μέ την ένθύμησι α ' σημειώνει: ο αν- 
θροπος οτάν τόν βρίσκουν / τα βάσανα τα δικαμου πρεπεί / να κανί επομονίν 
δια τόν λόγον οπού / παρακαλέσι τον Θεόν / Αγαπιτί μου οπού θεός / απά- 
ντήσου εμείς γράμα /Διωτή θα γνορίζουν / πρέπει να μπορεζι αμα ηνι δυνα
τόν / Ιωάννης Βαζούρας

Ό γραφεύς τών δύο ενθυμήσεων είναι άπό τόν "Αλμυρό Βόλου καί ήταν 
στρατιωτικός, μάλλον κατώτερος, μόνιμος ύπαξιωματικός τού ελληνικού 
στρατού. Μετά την άπευλευθέρωσι τής Βορείου Ηπείρου δραπέτευσε άπό τόν 
ελληνικό στρατό εντάχθηκε στόν στρατό Βορειοηπειριυτών καί πολέμησε γιά 
τήν αυτονομία τής Βορείου ’Ηπείρου. Τό 1917 εύρίσκεται στή Χότσιστα, όπου 
νυμφεύεται τήν Άθηνά αδελφή τής μητέρας τού Σωτηρίου Θ. Μπόρση ή Κρά- 
λη. ’Από τόν γάμο του αποκτά δύο παιδιά τόν Κώστα καί τόν ’Ιάκωβο. Ό 
Κώστας είναι γεωπόνος καί ζοΰσε στό Κοσσυφοπέδιο (Kosovo) ώς τόν πόλε
μο μέ τούς Σέρβους. Οί Κοσοβάροι τού έκαψαν τό σπίτι καί προσπάθησαν νά 
τόν σκοτώσουν. Εκείνος κατέφυγε στό Βελιγράδι, όπου ζεΐ σήμερα. Ό ’Ιάκω
βος πέθανε καί άφησε τρία παιδιά. Μεταξύ αυτών τόν Γιάννη Βαζούρα πού 
σήμερα ζεΐ στήν ’Αθήνα καί εργάζεται στόν ’Ιωάννη Κάλτσο πού κατάγεται 
άπό τή Χοτσίστα καί είναι συγγενής του. Ευρίσκουμε τόν πρόγονο τού Ί. 
Κάλτσου στήν ένθύμησι β' τού ύπ’ άριθ. 3 βιβλίου τής παρούσας εργασίας. 
Ό παππούς ’Ιωάννης Βαζούρας στόν πόλεμο τού 1922 κατατάσσεται εθελο
ντής στό Μικρασιατικό μέτωπο όπου φονεύεται. Ή Άθηνά μένει χήρα, δέν 
ξαναπανδρεύεται, άφοσιώνεται στά παιδιά της καί στήν έπιβίωσίν της ώς τέ
λος. Στό αρχείο τού Σωτηρίου Κράλη υπάρχει ολόσωμη φωτογραφία μέ στρα
τιωτική στολή τού Ίωάννου Βαζούρα.

86. ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ / ΤΗΣ / ΛΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ. Είναι 
διαστάσεων 11x16 εκ. καί 1-58 σελίδων. Είναι ή γραμματική τής απλής κα- 
θαρευούσης τής ελληνικής γλώσσης πού διδασκόταν στίς Αστικές Σχολές.

87. ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ /τού έτους 1882. Είναι ακέφαλη, αρχίζει 
άπό σ. 3 έως 182 σελίδα όπου έχει παράρτημα μέ σχήματα /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΑΗ κολοβό σελίδων 1-91 στα- 
χωμένα μαζί άπό τόν κτήτορα.

Στό τελευταίο φ. 182α υπάρχει ένθύμησις μέ αραβική γραφή σέ τέσσερις 
σειρές μέ μελανί γραφίτη τήν οποία αδυνατώ νά άναγνώσω. Στό Ιδιο φύλλο,



άνω ώα, έχει ô ίδιος γραφέας τό όνομά του Πέτρος Γεωργίου Σιμώτα. Ήταν 
καθηγητής στην ’Αστική Σχολή Χοτσίστης καί οί απόγονοί του σήμερα ζοΰν 
στά Τίρανα, όπως μέ πληροφόρησαν.

88. ΣΥΝΟΨΙΣ / ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΑΠ’ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ/ΡΩΜΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΩΣΑΥΤΩΝ/συνταχθεΐσα νπό/κ. 
I. ΙΡΒ1ΓΓΟΣ/Μεταφρασθείσα δέ εκ τοϋ :Αγγλικόν υπό I. ΑΝΤΩΝΙΑΛΟΥ/Κατ’ 
έγρισιν τής επί τών διδακτικών βιβλίων επιτροπής / Προς χρήσιν τών Δημο
τικών Σχολείων / ΕΚΛΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ /Δαπαναις τών ΑΔΕΛΦΩΝ ΦΙΛΙΚΟΥ 
/ Βφλιοπωλεΐον εν Κωνσταντινουπόλει / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ «ΠΡΟΟ
ΔΟΥ» 1872

89. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Λ. DEBAY / 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ μεταφρασθείσα εκ τής 115ης 
Γαλλικής έκδόσεως. / υπό Ο. ΟΡΦΑΝΙΛΟΥ. Περιλαμβάνει τά κεφάλαια όπως: 
περί τοϋ έρωτος - τής εύτυχίας - τής συζυγικής πίστεως - ζηλοτυπίας - μοι
χείας - διαζυγίου - τής άγαμίας - τών συνεπειών αύτής κ.λπ.

Είναι βιβλίον κολοβόν, εκδόσεις πρώτης δεκαετίας 20ου αίώνος, διαστά
σεων 13x21 έκ. Στις σσ. 32-33 υπάρχει σημειωμένο μέ καλλιγράφο έπισυρ- 
μένη γραφή μέ μελάνι πέννας καταλόγου βιβλίων γιά τά όποια φαίνεται ότι 
είχε ενδιαφέρον αγοράς:
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Ψυχολογία έρωτος δρχ· 15
Υγιεινή καί Φυσιολογία γάμου » 25
Υγιεινή ηδονών καί τέρψεως » 15
Φιλοσοφία γάμου » 25
Κατάκτησις τής εύτυχίας » 30
Ηθική τής ειρωνείας » 30
Άσθένειαι ειρωνείας » 30
Ηθική -α έχει έξαντηθεΐ » 56
Επιστήμη τής εύτυχίας » 35
Διά νά είσθε σύζυγος » 25
'Οδοί τής φύσεως » 30

Δρχ 336
ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ (...) Σταδίου 114/ΑΘΗΝΑ /

90. Μ. 1. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΡΙΟΝ/ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ 
/ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ ' ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΒΙΒΛΙΟ- 
ΠΩΛΕΙΟΝI. Ν. ΣΙΔΕΡΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1907. Είναι διαστάσεων 13x20 έκ. καί 
έχει 1-175 σελίδες. Στό τελευταίο φύλλο έχει τίς κάτωθι ενθυμήσεις μέ απλό 
γραφίτη:

α) Σωτήριος Θ. Μπόρσης / 24/5/21
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β) Σωτήριος Θ. Μπόρσης / Sotir Thodf Borshi / me 24//5//21 me 24 me 
Mai ne met / 1921

Την Ιδια ένθύμησι την έπαναλαμβάνει πάλι παρακάτω στό Ιδιο φύλλο. 
Στό βιβλίο υπάρχει μία ξεχωριστή κόλλα αναφοράς πού επάνω ο Σωτήριος 
έχει γραμμένο με πέννα μελάνης τό τραγούδι:

Η ΕΛΑΦΙΝΑ
°Όλο τάπόσκια περπατεΐ /
τα πόζερβαγναντεύει κι ’ όπου εΰρη γάργαρο νερό / 
θολώνει καί τό πίνει. Κι ό ήλιος τήν / 
ερώτησε καί ό ήλιος τήν ρωτάει γιατί ελαφίνα / 
ταπεινή δέν πας κοντά μέ τ’ άλλα μόνον/ 
τά άπόσχια περπατεΐς, τά πού ζερβαγναντεύεις / 
καί δπ’ εϋρης γάργαρο νερό θολώνεις καί πηγαίνεις/
Ηλιε μου σαν μέ ρώτησες θά σοϋ πώ /
ομολογήσω δώδεκα χρόνο υς πήρα χωρίς /
ελάφι καί από τούς δώδεκα καί εμπρός /
γέννησα ελαφάκι καί εκεί πού βγήκε ό βασιλιάς /
νά λαφοκυνηγήση τό πυρ ποϋβόσκουν/
μοναχός ρίχνη καί τό σκοτώνει είχε /
τήν πρώτη τήν δροσιά είχε τού Μαιου τά (δυσανάγνωστα) /
...... κι ο βασιλιάς τό ζήλευσεν /
(δυσανάγνωστη σειρά μία)
άφήνω γειά στόν ’Όλυμπον σ’ δλα τά κορφο /
βούνια σέ σάς λιμέργια έρημα πλατάνια μέ /
τούς ίσκιους Ζήδρο μου καπετάνε μου τού Όλύμπου /
τά ξεφτέρια. "Αφήνω γεια τόν ήλιο μου και /
τό λαμπρό φεγγάρι πού μου φεγγε νά πιρπατώ /
τόν άξιο παλλικάρι. Ζήδρο μου καπετάνε μου/
βρυσούλιες μέ κρύα νερά καί χαμοήλε μου κάμπους /
άφίνω γιά τούς σταυραϊτούς καί/
δλα τά ξεφτέρια Ζήδρο μου καπετάνε μου /

Τέλος. Ή "Ελαφίνα

91. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΚΩΤΙΕ /ΡΟΜΑΝΤΣΟ / 
Γ. I. I. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΛΘΗΝΑΙ. /’Έχει σελίδες 1-154. Είναι σέ σχήμα τσέπης τό 
γνωστό περιοδικό ΡΟΜΑΝΤΣΟ, διαστάσεων 12x16 έκ. 7

7. Thodi = Θώόης, υποκοριστικό του Θεοόώρου καί Θεοδώρας πού τό συναντούμε στή με
ταβυζαντινή περίοδο σέ όλη τήν Ελλάδα. Σήμερα τό συναντούμε στή Βόρειο Ήπειρο. Βλ. Κ. 
Σπανός, «ΟΙ θεσσαλικοί οικισμοί στόν Ίεροσολυμιτικό κώδικα 509, 1649-1669», Θεσσαλικό 
'Ημερολόγιο 40 (2001) 354, 356.
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92. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ /παραφρασθεΐσα / έκ τοϋ άρχετύπον Ελληνικού / 
(τά ίδια στην άλβανική γλώσσα μέ Ελληνικούς χαρακτήρες). Κωνσταντινού
πολή / 1879. Όλο τό κείμενο είναι στην κάθε σελίδα δίστηλο. ’Αριστερά μέ 
Ελληνικά καί δεξιά αλβανικά μέ ελληνικούς χαρακτήρες, όπως περιέγραψα 
στό ύπ’ άρίθμ. 3 τής παρούσης εργασίας. ’Έχει διαστάσεις 16x23 έκ., είναι 
δερματόδετο. Έχει σελίδες 1-724.

93. Ίωάννου Β. Ίωάννου / ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (...) ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗΣ Γ 
και Δ ' ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΑΕΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ. 
’Έχει σελίδες 1-142, διαστάσεων 14x22 έκ.

94. Σχολική βιβλιοθήκη αυγής Αθηνών / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ /ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΑ- 
ΑΑΔΟΣ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΗΣ Δ ' ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΟΑΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ
ΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΥΠΟ / ΜΙΧΑΗΑ I. ΣΙΓΑΛΑ / Διευθυντοϋ τοϋ Δημο
τικού Σχολείου Θήρας /ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΝ 1904-1909 (...) 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1904. Έχει σελίδες 1-64, καί διαστάσεις 14x22 έκ.

95. Βιβλίον Γεωμετρίας, άκέφαλο-κολοβό, διαστάσεων 11x16 έκ. καί έχει 
σελίδες 9-150.

96. Βιβλίον Οκτώηχος, άκέφαλο-κολοβό τού 19ου αίώνος, έχει σελίδες 
19-150. Έχει διαστάσεις 12x18 έκ.

97. Βιβλίον Θεάτρου, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 7-96 τού Σπ. Περεσιάδου- 
Έσμέ, διαστάσεων 14x22 έκ.

98. Βιβλίον παραμυθιών γιά τόν Χότζα, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 53-98, δια
στάσεων 13x18 έκ.

99. Βιβλίον Γεωγραφία Ελλάδος, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 5-92, διαστάσεων 
14x22 έκ.

100. Βιβλίον Στοιχειώδους ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ /μαθήματα, άκέφαλο-κολοβό, 
σσ. 5-170, διαστάσεων 14x23 έκ.

101. Βιβλίον Ελληνικόν Αναγνωσματάριον, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 23- 
146, διαστάσεων 14x19 έκ.

102. Μύθοι Αισώπου, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 17-158, διαστάσεων 12x18 έκ.
103. Βιβλίον Θεάτρου ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 67-414, δια

στάσεων 16x23 έκ.

104. Μυθιστόρημα Ή συμμορία τών 13, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 5-679, δια
στάσεων 13x23 έκ.

105. Σχολείο καί Ζωή (...) Η ΚΑΤΑΧΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ/, διαστάσεων 
10x19 έκ., δερματόδετο. Έχει σελίδες 1-414. Ή πρώτη σελίδα γράφει ΣΧΟ
ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ/βιβλιοθήκη γιά δασκάλους καί Γονείς / Δ/ντής Κ. Δ. ΣΩΤΗ
ΡΙΟΥ / τού PA ΥΟΤ / Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ / μετάφραση /1. Βαχ-
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βεόλου / τέως Εκπαιδευτικού συμβούλου / ΑΘΗΝΑ /A. I. ΡΑΛΗΣΣΙΑ 1926.
106. Ακολουθία / εις τον Ακάθιστον ύμνον / τής Θεοτόκον. Βιβλίον άκέ

φαλο-κολοβό μέ σελίδες 43-444, διαστάσεων 10x14 έκ.

107. Εγκυκλοπαιδική βιβλιοθήκη / ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΑΟΓΙΑ / ΤΟΥ / 
ΓΑΜΟΥ / ΗΤΟΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ / (...) ΕΚ
ΔΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΦΕΞΗΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1927. Βιβλίον κολοβόν μέ σελί
δες 1-78, διαστάσεων 14x28 έκ.

108. ΥΓΙΕΙΝΗ /ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΨΕΩΝ. Βιβλίον άκέφαλο-κολοβό μέ 
σελίδες 3-126, διαστάσεων 14x28 έκ.

109. Ό καπετάν-Γιαγκονλας. Βίος καί κατορθώματα του Γιαγκοΰλα, βι- 
βλίον άκέφαλο-κολοβό, σσ. 9-46, διαστάσεων 14x20 έκ.

110. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (...) ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ / 1904. ’Έχει σε
λίδες 1-614, διαστάσεων 23x14 έκ.

111. Σύνοψις, άκέφαλη-κολοβή, σσ. 53-942, διαστάσεων 10x17 έκ.
112. Βιβλίον Αριθμητικής δημοτικού σχολείου, άκέφαλο-κολοβό, μέ σσ. 

21-110, διαστάσεων 14x22 έκ.
113. Βιβλίον άρχαίων Ελληνικών Ξενοφώντος Ελληνικά, άκέφαλο-κο

λοβό, σσ. 15-184, διαστάσεων 14x21 έκ.

114. Βίος τον Μπερτολδίνου, διήγημα άκέφαλο-κολοβό, σσ. 11-70, δια
στάσεων 13x19 έκ.

115. Ό Μαρμαρωμένος βασιλιάς, άκέφαλο-κολοβό, σσ. 17-396, διαστά
σεων 16x23 έκ.

116. ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΜ- 
ΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ/(...) ΒΙΒΑΙΟΔΕΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ/Π. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ/ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ/1911. Στό έξώφυλλο του βιβλίου ή ση- 
μείωσις: Georgios A. Papadopolos / etos 1914 / Petros / Marcou.

117. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ/ΤΗΣ/ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ/ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ/ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΘΗΑΕΩΝ / ΜΙΧΑΗΛ I. ΣΑ
ΛΙ ΒΕΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ/ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ 1898. Έχει διαστάσεις 12x18 έκ„ σσ. 1- 
142. Στή σ. 13, δεξιά ώα, μέ μελάνι πέννας σημειώνει: Σωτήριος Θεοδώρου 
Μπόρση.

118. X. ΚΑΡΜΙΤΣΗ / ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟ- 
ΡΥΤΣΑΣ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΤΗΣ / ΚΟΡΥΤΣΑΣ / ΚΑΙ / ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΙΚΙΔΟΣ / ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ / ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ 
ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ / ΤΗΣ ΠΟΑΕΩΣ / Αδεια του Υπουρ
γείου τής Παιδείας / ποιείν τι δει ας γόνυ χλωρόν / ΘΕΟΚ ΙΔ 170 / ΕΝ ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / 1888.



Τό βιβλίον έχει διαστάσεις 13x19. ’Έχει σελίδας 1-97. Είναι σταχωμένο 
από τόν Σωτήριο Κράλη με χοντρά χάρτινα εξώφυλλα. Άξιοσημείωτον είναι 
ότι στά κράτη τής Χερσονήσου του Αίμου συμπεριλαμβάνονται τό Μαυρο- 
βούνιον καί ή ’Ανατολική Ρωμυλία. ’Ενθυμήσεις έχει στή σ. 20.

α) Στήν άριστερή ώα με γραφίτη: Ιωάννης Άν. Παπαόόπουλος 1925.
β) Πρό τής σ. 53 στό λευκό φύλλο γράφει ô ίδιος γραφέας τό όνομά του 

στά Λατινικά: Jani Andoni / Παπαόόπουλος / 1925 / καί άπό κάτω εχει ζω
γραφισμένη τήν ελληνική σημαία έγχρωμη. Παρ’ ότι έχει πέντε χρόνια ή Βό
ρειος Ήπειρος αλβανική κατοχή τό πατριωτικό συναίσθημα είναι έντονο στόν 
’Ιωάννη Παπαδόπουλο.

γ) Σέ λευκό φύλλο πρό τής σ. 73 έχει γραμμένο ό ίδιος γραφέας τό έτος 
1924 ζωγραφισμένο μέ γραφίτη μέσα σέ μαύρο πλαίσιο καί άπό κάτω τήν 
ελληνική σημαία πάλι ζωγραφισμένη έγχρωμη.

δ) Στήν άριστερή ώα τής σ. 74 μέ γραφίτη γράφει: Ιωάννης Άν. Παπα- 
δόπουλος.

ε) Στό τελευταίο έγχρωμο φ. Ια οί αριθμοί 7920καί αμέσως μέσα σέ ένα 
τετράγωνο μαύρο μέ γραφίτη ζωγραφισμένο μέ άσπρο φόντο τό έτος 1993. Ή 
ένθύμησις είναι τού Σωτηρίου Κράλη πού σημαίνει τήν προσδοκία έπανευ- 
ρέσεως τής ελευθερίας μέ τήν πτώσι τού κομμουνισμού.

119. ομόλογον διά 490
Άπό σήμερον μέχρι, τών έλευσομένων άγιων ά-/ποστόλων τρέχοντος έ

τους 1885 πέμπτου ν-/πόσχομαι ό υποφαινόμενος, / ϊνα μετρήσω τά άνω τε
τρακόσια έννενήκοντα / γρόσια τη διαταγή τον τυχόντος έπί-/τρόπου τής εκ
κλησίας Άγιου Νικολάου, / εάν δέ μετρηθώσιν εμπροθέσμως θέλει τοΐς/ύπο- 
λογισθή καί ό νόμιμος τόκος. /
Τή 19 Μαρτίου 1885 πέμπτου έν Χοτσίστη / 
μαρτυρώ δήμος παπακώστα 
κωστής παπ(πάς) μαρτυρώ
Δημήτριος Θ. διδάσκαλος έγραφα κατ’ εντολήν/του καί μαρτυρώ 
Τουρκικόν χαρτόσημον έτέθη καί επάνω έγραφαν οί μάρτυρες τίς υπογραφές 
των δηλαδή τό επικύρωσαν.
Έξωθεν γράφει:
ομόλογον / παπά άδάμος / γρ(όσια) 490 / Ν 11

120. 'Ομόλογον πού έξωθεν γράφει: σαλή σατίκου γρ(όσια) 143
21

164
Αριθμός 143 ήτοι εκατόν τεσσαράκοντα τρία γρό/σια εδανείσθην ό κάτω

θεν υποφαινόμενος παρά / τοϋ Κυρίου Χρήστου Ήλία, τά οποία υπόσχομαι 
πλη/ρώσαι αϋτώ ή τή διαταγή αυτού κατά τάς 15 τοϋ / έλενσομένου Αυγού-
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στον μηνάς παρελθούσης όέ της προ/θεσμίας θέλουσι τρέξη με νόμιμον τόκον. 
'Όθεν εις / ένδειξιν του νποφαίνομαι 1873 Ιουνίου 2 / εγώ Άμέτης Σαλή 
Σατή υπόσχομαι /τά άνωθεν / Βελής Μάλιο έγγυοϋμαι διά τό άνωθεν/ 
ό γράψας κατ’ αιτησιν τοϋ διδάσκαλος) Δημή/τριος Π. μαρτυρώ 

Παναγιότης Ιωάννου μαρτίρο 
(δυσανάγνωστο) μαρτηρο 
(δυσανάγνωστο) Χρήστου μαρτυρώ 
(...) δασανάγνωστα
Τό ομόλογον είναι επικυρωμένο επάνω δεξιά με τουρκικό εθνόσημο.

121. Επιστολή τοϋ Θεοδώρου Κράλη από τά Τίρανα άποσταλείσα στή 
Χοτσίστα.
Έν Λυρραχίω τή 1η Φεβρουάριου 1938

Σεβαστή μοι μήτερ άσπάζω τήν δεξιάν σου / ώς καί τής αγαπητής μοι 
θείας Κωνσταντίνας καί 'Αθήνας /προσφέρω τά σέβη μου.

Προχθές άπό τόν Σπϋρο Πλάκου έλαβον τήν πολυ/γλυκητάτην σας επι
στολήν, καί έχάρην, μαθών διά /τήν καλήν σας υγείαν ώς καί ημείς μεταξύ 
Κλεάρχου/δοξάζομεν τόν Ύψιστον διότι ύγιαίνομεν καλώς, τό/αυτό επιθυ- 
μοϋμεν καί δι ’ υμάς καί σάς ποθοΰμεν. /'Ιδιαιτέρως σάς ευχαριστούμεν, διά 
τό τορβά ποϋ / πήραμεν μέ όσα είχε μέσα, ό Θεός νά μάς άξιώση / νά σάς τά 
άνταποδώσωμεν πολλαπλασίως / 'Όσον αφορά ποϋ μάς γράφεται ημάς εχε- 
ται στείλει / γράμματα μέ τόν Άντών Τάσο καί Σπύρο Παπουτσή, / ημείς δέν 
έχομεν λάβει τίποτες διά τοϋτο / σάς παρακαλοϋμεν, γράφεται μας ταχυδρο- 
μικώς / μήν κάμνεται οικονομίαν καί στά γράμματά μας / καί μάς άφήνεται 
νά στεναχωρούμεθα καί χάνοντας / καί αί έπιστολαί μας μέ τούς ανθρώπους 
ποϋ μας / στέλνεται.

Ιδού πού σάς εξηγώ διά τόν αυτόν Άντών, / πού καί μένα μέ έχουν σκά
ση νά γράφω μέ αυτόν/τόν άνθρωπον, μοϋ ήρθε πρό τριών εβδομάδων / καί 
όπως σάς είχα γράψη καί προηγουμένως τόν / έστειλα εις τόν Μιχαήλ Σπύ- 
ρου μέ συμφωνίαν / εκατόν δέκα λέκ τόν μήνα καί τόν συμβού/λευσον, όπως 
καί αν τοϋ τύχη νά μοϋ γράψη. /

Αυτός πού λέται έφυγε καί εγώ τόν ήξευρα έν ασφαλεία / περίμενα νά 
μοϋ άπαντήση άπό τόν Μιχαήλ όταν προχθές / πού ήμουνα στά Τύραννα διά 
τήν αιτίαν τών / χρημάτων μου, πού έχω νά λάβω, καί πήγα νά / εδώ τόν 
Παϋλο τόν όποιον τόν βρήκα έν πλήρη / υγείαν, αντάμωσα καί τόν Κώστα μέ 
τόν όποιον / καί μάλωσα, διά τήν αιτίαν τοϋ Ανδρέα, τώρα / άπορώ καί εγώ 
πώς έχη κάμνη έτσι αυτός ό άνθρωπος/πού έχη φύγη άπό εκεί πού τόν έστει
λα έγώ καί δέν / μοϋ άπάντησε καθόλου, τώρα πιστεύω μέ καταλάβατε / όσον 
αφορά διά τόν Παύλη σάς άσπάζεται τήν δεξιάν σας. /

Ιδού τώρα άπό τόν Χρήστο Πλάκου θά λάβεται / τό τορβά μέ δύο κιλά



ζάχαριν μισό κιλό καφέ καί / δύο καλούπια με σαπούνι τά όποια είναι δικά 
μου /ώς καί ένα είκοσάφραγκο άπό τόν οποίον δύο / δολλάρια θά δώσης της 
Αθήνας από τόν Κλέαρχου / νά τά ξοδεύεται μέ υγείαν μέ τό όνομα τού 
Θεού / πάλιν θά σάς στείλομεν /

Τώρα τά αγαπητά μου έξαδέλφια 'Ανδρόνικον / καί Ιακώβ τού άδελ/ζο- 
μαι ώς καί σάς όλους τούς / συγγενείς καί φίλους προσφέρεται τά δέοντα. Ό 
Κλέαρχος / σάς άσπάζεται την δεξιάν σας, ώς καί ό Σπυράκης Νύμφη / Κώ
στα καί Βαγγέλια ύγιείαν καί σάς χαιρετούν.

Ούδέν έτερον 
Διατελώ μετά σεβασμού / 
ό ταπεινός υιός σας Σωτήρης Μπορσάρης
Αιά τόν Δήμο πού θέλει νά πάρη τό πάγκο μου νά τόν πάρη άλλά τόν παρα
καλώ νά μήν μοΰ το χαλάση / 

ίδιος
Στην επιστολή υπάρχει καί τό κάτωθεν υστερόγραφο του Σωτηρίου Μπορ- 

σάρη:
Σάς τό στέλνομεν την κατσαρόλαν νά μάς / στείλεται πάλιν μέ βούτυρον 

εάν είνε δυνατόν / ώς καί διά ένα σακάκι διά τόν Κλέαρχον /πώς νά κάμνω 
του φτιάχνει εκεί ή Θειά Αθήνα / ή νά τού κάμνω εγώ εδώ διότι δέν έχη / 
σακκάκι τής εργασίας γράφε πώς νά κάμνω /
Σάς γλυκο/ασπάζομαι Σωτήρης

"Ανωθεν τής ύποσημειώσεως γράφει μέ αλβανικά γραφή καί ό έξάδελφος 
του Κώστας Βαζούρας υιός του ’Ιωάννη, πού εΰρίσκεται στό Δυρράχιο καί 
αυτός μαζί μέ τόν Σωτήριο.

Αγαπήτή μου μητέρα / Τήν πρώτη φορά ρωτάω διά τήν υγείαν σας / αν 
ρωτάτε καί διά εμένα είμαι καλά δόξα τώ Θεω /όλα τά ρούχα πού μοϋ έστεί- 
λατε μέ τόν Πάτσο (Σπϋρο Πλιάκου) τά πήραμε μέ ένα χαρτί /Χαιρετίσματα 
άπό τόν Ντivo, Άννα. Ιάκωβο, Άνδρονίκη, Ευθυμία, Μαριγώ καί τήν οικο
γένεια Άννας/οικογενειακά άπό τήν συνυφάδα καί όσους ρωτούν γιά μάς/ 
ό υιός σας Κώστας Βαζούρας

122. Δευτέρι λογαρισμών. Δείγμα τού δευτερίου Σωτηρίου Κράλη κατά τό 
έτος 1924.
Θεός βοηθός
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Τετάρτη 3 % lΉ » » »
Πέμπτη 4 1 1 » » »
Παρασκευή 5 1 1 » » »
Σάββατο 6 + + » » »
Κυριακή 7 + + » » »
Δευτέρα 8 Ά 'h » » »
Τρίτη 9 Ά !% » » »
Τετάρτη 10 1 1 » » »
Πέμπτη 11 0 0 » » »
Παρασκευή 12 + + » » »
Σάββατο 13 1 1 » » »
Κυριακή 14 + + » » »
Δευτέρα 15 1 1 » » »
Τρίτη 16 1 1 » » »
Τετάρτη 17 1 1 » » »
Πέμπτη 18 1 1 » » »
Παρασκευή 19 1 1 » » »
Σάββατο 20 1 1 » » »

Είναι ένα δευτέρι λογαριασμών από τό έτος 1924 έως 1929 πού εργα
ζόταν στην Κορυτσά σέ κάποιο εμπορικό κατάστημα. Κρατάει κάθε ήμερα 
τού μηνός λεπτομερή λογαριασμό τού μισθού του καί τί πληρώνει σέ άλλους 
εργάτες καθημερινώς. Είναι ένα AEYTEPß παρόμοιον εκράτουν οί νοικοκυ- 
ραίοι κατά τούς προηγούμενους αιώνας στό σπίτι τους με λεπτομέρεια έσοδα, 
έξοδα, ομολογίες κ.τλ. ’Άρχιζαν πάντα όπως καί επί τού παρόντος ο Σω
τήριος Κράλης.

!Αρχή κερόίσεως Θεός βοηθός /
Σεπτέμβριος έτος 1924 /
(■........................)
Μήν Αύγουστος 1929 Θεός βοηθός

............ ;

123. Σταχωμένα τμήματα γεωγραφίας Εύρώπης δύο διαφορετικών βι
βλίων άκέφαλα-κολοβά, άπό σσ. 33-104 καί 17-48 άντίστοιχα. Έχουν καί τά 
δύο τίς ίδιες διαστάσεις: 13x18 εκ.

Ενθυμήσεις με μελάνι πέννας δηλοποιοΰν τόν κτήτορα τού βιβλίου πού 
αναγράφουν τά κάτωθι: 8

8. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, «Τό ΝΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΙ του Πολυνερίου (Κωθώνης) Τρικάλων της 
άρματολικης οικογένειας τών Στουρναραίων», Θεσσαλικό 'Ημερολόγιο 23 (1993) 225 (στό έξης: 
«Τό ΝΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΙ»).
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α) Πέτρος Χρήστου Δαόόλης 1925. Είναι πρόγονος τής οικογένειας Δα
δόλη ή Νταντόλη πού ζεΐ σήμερα στη Χοτσίστα. Ή ένθύμησις είναι στή σ. 77.

β) Στή σ. 20, άνω ώα, με γραφίτη είναι σημειωμένο τό όνομα πάλι τού 
ίδιου γραφέως Πέτρος Χρήστου Δαδώλης / Έν Χοτσίστη τή 5 Δεκεμβρίου 
1925.

γ) Στό φ. όπισθεν τού Χάρτου τού νομού Κωνσταντινουπόλεως πρό τής σ. 
25, με μελάνι πέννας γράφει τόν κάτωθι στίχο: 

τ’ αγαπημένο μυστικό / 
τόν πόνο τής καρδιάς μου / 
την νύκτα πάντα ψάλλω / 
μ’ ελπίδα μέ καϋμό

Είναι απαύγασμα τού καϋμοϋ τής ελευθερίας τής πατρίδος του πού εμ
φωλεύει στήν καρδιά τού Βορειοηπειρώτη, κάτι άγνωστο στά αισθήματα των 
ξένων Αυστριακών ή ’Ιταλών κ.τλ. πού λυσσαλέα πολέμησαν τήν ελευθερία 
τής Βορείου ’Ηπείρου καί τήν ενσωμάτωσαν στό φτιαχτό κράτος τής ’Αλβα
νίας.

δ) Όπισθεν τού χάρτου τού νομού Θεσσαλονίκης πρό τής σ. 37 μέ μελάνι 
πέννας μέ καλλιγραφική έπισυρμένη γραφή σημειώνει ό ίδιος κτήτορας τού 
βιβλίου:

Σεβαστέ μοι πάτερ / σέ άσπάζομαι φιλώ τήν δεξιά σας /
εγώ ό υιός σου μετά πόθου /Πέτρος Χρήστου Δ(αδόλης)
ε) Όπισθεν τού χάρτου τού νομού Σκόδρας σημειώνεται πάλι μέ καλλι

γραφική έπισυρμένη γραφή στά Γαλλικά: Pierre Christ Dadoli / Hotsista 21 
Novembre 1918.

124. ΙΟΥ ΔΕΤΑ / Γ ΟΝΕ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / Φ. ΓΕΡΟΜΙΧΑ / ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟ
ΔΙΚΟΥ /«ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΗ» /ΔΥΚΟΥΡΓΟΥ 8 ΑΘΗΝΑΙ. Τό βιβλίον-μυθιστόρημα 
είναι τού 20οΰ αιώνα, έχει διαστάσεις 14x21 έκ. Είναι κολοβό καί έχει άπό 
τίς 1-126 σελίδες.

125. ΣΥΝΤΑΓΑΙ /ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΑΥΡΙΩΤΟΥ. Τό βιβλιάριον είναι διαστά
σεων 12x17 έκ., κολοβό καί χωρίς έξώφυλλα. ’Έχει σελίδες 1-28 καί περιέχει 
συνταγές πρακτικής Ιατρικής, ως λ.χ.: περί τών άποτελεσμάτων τής στουμπι
σμένης τσουκνίδας στά χτυπήματα... ποία άποτελέσματα εχει ή σκορδοφαγία 
κ.τ.λ.

126. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. ΦΕΡΜΠΟΥ / ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΤΗΣ / ΝΕΑΣ ΕΔΑΗ- 
ΝΙΚΗΣ ΓΔΩΣΣΗΣ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΑΕΙΩΝ / ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΤΕ ΚΑΙ ΘΗΑΕΩΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΜΙΧΑΗΑ ΣΑΔΙΒΕΡΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ / 1898. 
Είναι γραμματική τής απλής καθαρευούσης καί έχει σταχωθεΐ άπό τόν κτή- 
τορά της Σωτήριο Κράλη ή Μπόρση γιά νά μήν χαλάση άπό τήν χρήσιν της. 
"Εχει διαστάσεις 13x19 έκ. καί άπό τήν 1-88 σελίδα. Έχει μία ένθύμηση.στή
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σ. 33 δεξιά ώα, μέ πέννα μελάνης γράφει: Σωτήριος Θεοδώρου Μπόρση.

127. ΛΕΞΙΚΟΝ / ΤΟΥΡΚΟΕΑΛΗΝΙΚΟΝ / ΜΕΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙ
ΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ / ΥΠΟ / ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΜΗΑΙΟΠΟΥΑΟΥ/ ΕΚΔΟΤΑΙ/ A. ΚΟΡΟ- 
ΜΗΛΑΣ καί A. Κ. ΓΕΡΑΡΛΟΣ ΚΑΙΣΙΑ/ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ/ 1894.

Τό λεξικό εχει διαστάσεις 12x17 εκ. Είναι δερματόδετο σταχωμένο μέ χο
ντρά εξώφυλλα καί έχει σελίδες άπό 1-860. Είναι γραμμένο σέ κάθε σελίδα 
στην ελληνική καί στην τουρκική τήν οποία αποδίδει μέ αραβικούς χα
ρακτήρες καθότι τό σημερινό λατινικό αλφάβητο έπεβλήθη στό τουρκικό κρά
τος άπό τόν Κεμάλ Άτατούρκ πολύ αργότερα. Στό τελευταίο λευκό φ. Ια έχει 
μέ γραφίτη σημειωμένες τίς κάτωθι ενθυμήσεις:

α) βάσανα / πικρία κι καϊμί άφίστεμον / να ζίσου γιατί εχου φλόγα στήν 
καρδιά / όσο τοϋ άλιζμονισον τόρα τι θα γίνισι / οδιστιχις κε τρέμισ

β) Όπισθεν στό φ. 1β μέ γραφίτη ό ίδιος γραφέας τής ένθυμήσεως α, 
γράφει: 19 8/βρίου 1911 /Janis Vazouris9

γ) αμέσως απέναντι γράφει ο ’ίδιος γραφέας μέ γραφίτη: ό κόζμος να χα- 
θι παραποννο δεν / εχουμι τόρα θά ζμίξουμι ολι μαζί / θα ακολοθύμι τορα 
τιραγια δεν εχομε /....... γιλού αναστεναγμέ πικρία σαβανα10 / τρομάρα.

128. "Ενα καρτ-ποστάλ πού απεικονίζει δημόσιο κτίριο τοϋ Δυρραχίου τό 
όποιον άπεστάλη άπό τόν Σωτήριο Θ. Μπορσάρη στήν ’Άννα Θ(εοδώρου) 
Μπορσάρη:

Σεβαστή μοι μήτερ / Σάς εύχομαι τό νέον έτος 1929 καί τάς έπισίμους / 
ημέρας των άγιων Θεοφανείων / όπως τάς διέλθεται / έν υγεία / καί αγαλ
λιάσει / καί ετη πας πολλά / καί τοϋ χρόνον μαζί / ό άσπαζόμενος τήν / δε
ξιάν σας / κοινώς υιός σας /Σ. Θ. Μπορσάρης

’Αξιόλογη ή γλώσσα τοϋ γραφέως καί παρ’ ότι άπό τό 1920 απαγορεύεται 
ή ελληνική γλώσσα στήν αλβανική επικράτεια καί οί ανατολικές επαρχίες δέν 
εμπίπτουν στίς διατάξεις τών νόμων περί μειονοτικών ζωνών ό Σωτήριος Θ. 
Μπόρσης επιμένει νά εκφράζεται όπως εδώ εννιά χρόνια άπό τήν άπαγό- 
ρευση στήν προγονική του γλώσσα αψηφώντας τούς μύριους κινδύνους πού 
εμφωλεύουν.

129. Μία φωτογραφία μέ πέντε φίλους τοϋ Σωτηρίου Θ. Μπόρση πού 
τώρα υπογράφει ώς Κράλης καθ’ ότι άλλαξε τό επίθετο, όπως προαναφέ-

9. Πρόκειται γιά τόν ’Ιωάννη Βαζούρα, γαμβρό τής αδελφής του ’Αθήνας, άπό τόν 'Αλμυρό 
Βόλου, εθελοντή αγωνιστή γιά τήν ελευθερία τής Βορείου ’Ηπείρου άπό τό 1910-1920. Βλ. Έλ. 
Καρακίτσιος, «"Ενας εθελοντής στρατιωτικός άπό τόν 'Αλμυρό Βόλου, γιά τήν άπελευθέρωση 
τής Βορείου ’Ηπείρου (1910-1920)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 44 (2004) (υπό έκόοσιν).

10. Είναι τά αισθήματα πού τόν κυριαρχούν, διότι άνήκει σέ αντάρτικό σώμα στήν άνατολι- 
κή περιοχή Κορυτσάς καί καταζητείται άπό τούς ’Αλβανούς γι’ αυτό καί άργότερα φεύγει άπό τή 
Χότσιστα στά 1920 (στό Μικρασιατικό μέτωπο) χωρίς νά επιστρέφει.
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ραμε. Ή φωτογραφία είναι βγαλμένη στό Δυρράχιο όπου εργάζεται καί έχει 
τήν ένθύμησι (πού επιμένει πάλι στην πατρική του γλώσσα έν έτει 1935): Ευ
θύμιον Δυρραχίου /πλησίον τοϋ μαγαζιού/μας έτος 1935 / Tfj σεβαστή μου 
μητέρα /Άννη Θ. Κράλλη/ô υιός Σ. Θ. Κράλης Τ.Σ. (τουρκική σφραγίδα).

130. ομολογία τοϋ άποστόλι / γιόργι Γρ.-(όσια) 575 / εις τό χρόνο αυτό / 
του έδωσα άκόμη 500/τό 1866 Ιουλίου: 2/

Αυτά είναι γραμμένα κατά μήκος έξωθεν τής κόλλας τοϋ ομολόγου. Ένώ 
παραπλεύρως κατά πλάτος τής κόλλας τοϋ ομολόγου αναγράφονται τά κά
τωθι:

δι' εμέ πληρόσετε εις διαταγήν τοϋ / κου Ιωάννη Μαυρουδή, ισότιμον 
ελα/βε εις λ/σμόν (λογαριασμόν) /
Κων/πόΑει11 τή 26 Οκτωβρίου 1877 / Ν/45

Χρίστου Ηλιοϋ (σβυσμένη ή υπογραφή αλλά φαίνεται)
Τ.Σ.

Αριθ. 575 εις πεντάρια / "Ομολογία διά πεντακόσια εβδομήντα πέντε / 
έδανείσθην ό υποφαινόμενος εις τήν διαταγήν / τοϋ Θ. επιτρόπου τοϋ λάσου 
Χρήστου Ηλιοϋ / διά προθεσμίαν έως τοϋ ερχομένου πρώτη / μαρτίου θέλω 
τοϋ πληρώσαι εις τήν πρώτην ζήτησιν του διά τοϋτο δίδω τό παρόν εις /χείρας 
του εις ένδειξιν καί άσφάλειαν ώς / ύποφαίνονμε /

1865 Μαρτ(ίον): 22
εις Κων/λιν (Κωνσταντινούπολιν)

νικόλαος γεωργίου υπόσχομαι διά τά άνωθεν / μηχάλις γιάνη ενγιτης 
(εγγυητής) διατα ανοθεν γροσια.

131. 506 ομολογία τοϋ ίοΐβαν άντώνη τέμο/Τ.Σ.
Γιωβάν Άντ. Τέμον/νπ. εγγ. Κώτση Χρήστου

Γρ(όσια) 506
Ν. 39 ΤΣ

Τά ανωτέρω αναγράφονται έξωθεν τοϋ ομολόγου καί έσωθεν τά εξής:
Αριθ. 506 γρόσια εις πεντάρια / "Ομολογία διά γρόσια πεντακόσια έξη 

καί-/φάλαιον καθαρόν έδανείσθην εγώ ό κά-/τωθεν υποφαινόμενος εις τήν 
διαταγήν / του κου εφόρου τοϋ λ άσσου Χρήστου Ηλία διά /προθεσμίαν έως 
τοϋ ελευσομένου α. Μαρ/τίου εις τήν πρότην ζήτησιν τοϋ θέλω τά με/τριίσει εί 
δέ καί παρέλθει ή διορία τοκούνται / δύο τά % τόν μήνα διά τοϋτο δίδω τό /
παρόν ομόλογον εις χείρας του εις..../ θέν καί ασφάλειαν ώς ϋποφαίνομαι /

Τό 1865 / Μαρτίου πρώτη /

11. Ή κώμη τής Χοτσίστης εχει «δοΰναι-λαβείν» μέ την Κωνσταντινούπολη αλλά καί μέ τήν 
υπόλοιπη Ελλάδα ποικιλοτρόπως. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, «Παλαίτυπα καί ενθυμήσεις Χο
τσίστης (Hoçisht) Κορυτσας», Μακεδονικά 33 (2001-2002) 331-338.
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ηοαννης αντωνηον ηποσκοίμε τα ανοθεν / Κωνσταντίνος Χρίστου εγγυητής 
διά τά άνωθεν /Ναούμ παππάς μαρτυρώ.

132. Έξωθεν γράφει: 
σημηον καί δημη/τρη
ηανακ (γιαννάκη) γεργο παπάς 
γρόσ(ια) 620/
"Εσωθεν αναγράφονται: ^

'Ομόλογον διά γρόσια (Αριθ. 620) μέ λίρ(ας) όθωμ(ανικάζ) 107 / Τά 
άνωτέρω εξακόσια είκοσι γρόσια έδανείσθημεν οι υποφαινόμενοι /παρά τοϋ 
'/ω(άννου) γεώργη Σάββα άτι να ύποσχόμεθα άλληλεγίως πλειρώσαι / αυτά 
εις την διαταγήν αυτού μέχρι των ελευσομένων "Αγίων Αποστόλων / πάρελ- 
θούσης δέ τής προθεσμίας ταύτης θέλουσι τοκισθή νομίμως διό δίδομεν / τό 
παρόν μοι εις χείρας του πρός ένδειξιν καί άσφάλειαν των όπως υποφαι- 
νόμεθα /
Έν Χοτσίστη τή 28 8/βρίου (σβυσμένο διότι άπεκολλήθη τό εθνόσημο)/ 
Διμίτριος γιανάχι ηποσκομε
Σιμεών Χρήστου υπόσχομαι τά άνωθεν (άναγραφόμενα) όπως δέ υπογρά
φομαι /κατ’ αιτησιν του παρά τοϋ Τωάννον (...) όπως δέ δεδήλοτε / 
μηνάς παπ(πάς)12 Κονσταντίνου μαρτυρώ /
Ιωάννης παπ(πάς) Κωνσταντίνον μαρτυρώ /.

133. "Εξωθεν του ομολόγου άναγράφονται: ομολογία του μανό/λη χρή
στου 1865 / υπό εγγεγραμμένου) Χρ. Ήλιου /Γρ(όσια) 875/Ν. 43/

"Εσωθεν τό ομόλογον γράφει τά κάτωθι, ενώ εις τό άνω δεξιόν μέρος 
όπως καί σε όλα τά ομόλογα είναι ή τουρκική σφραγίδα μέ άραβικούς χαρα
κτήρες γύρωθεν, ενώ εις τό μέσον υπάρχει πάντοτε «αραβούργημα» αποσπά
σματος τού κορανίου:
αρηθμόν 875 / Τ.Σ.

οκτακόσια ενδομήντα πέντε κεφαλεο καθαρό / το οπηω ελαβον εγο ο ηπο- 
κατουθεν ηποφενομενος / εις διαταγήν του σχολαρηου χρηστό ηληου επητρο- 
πος τον λά /βον της σχολής Χοτζηστη υπόσχομε Απωδοθούνε / αύτω μεχρη 
εις τήν προθεσμήαν δηορηαν: a μαρτιου / να τα ευκαρηστησο κόρης (χωρίς) 
τηνα πληρώσιος (;) εγώ / πρόστεν τους μαρτήρους δηωβεβίον της αληθηας / 
1865 μαρτιου προτης / μανόλης χρήστου ηπόσκομε τα ανοθεν / Χρηστός 
Ήλιου εγγυητής διά τά άνωθεν γρόσ(σια) /

’Από τό ομόλογον αυτό πληροφορούμεθα ότι στην κώμη τής Χοτσίστης 
λειτουργεί ή ’Αστική Σχολή Χοτσίστης (Γυμνάσιο σημερινό) καί σχολάρχης

12. Παρατηρούμε δτι ή Χότσιστα εχει όύο ιερείς αδέλφια έκ τών όποιων δ ένας είναι 
ανορθόγραφος.



είναι ό Χοτσιστιανός Χρηστός Ήλιου εγγράμματος καί καλλιγράφος, όπως 
φαίνεται στήν υπογραφή του. Τό ομόλογο άνορθόγραφο συνέταξε σίγουρα 
άλλος γραφέας γιά αυτό καί διαφέρει ό γραφικός χαρακτήρας, όμως μάς 
πληροφορεί ότι ή σχολή Χοτσίστης έχει λάββον (κληροδότημα) καί επίτροπος 
είναι ό σχολάρχης Χρηστός Ήλιου. Σημαντική είδησις διά τήν κώμην τής 
Χοτσίστης πού άναφέρεται στά ύπ’ άριθ. 134, 135, 137, 138 ομόλογα πού μέ 
τούς τόκους των λειτουργεί ή Σχολή Χοτσίστης άφ’ ενός αλλά καί διευκολύ
νονται οι κάτοικοι άφ’ ετέρου.

134. 'Εξωθεν τού ομολόγου άναγνώσκομεν:
ομολογία του / ναονμ πα(ππάς) Γρ(όσσια) 1748 = 20 / ύπ. έγγ. βασίλ. 
παπ(πά) Ίωαν(νον) /Ν/37/

Έσωθεν τό ομόλογον έχει ώς εξής:
Άριθ. 1748:'3 L γρ(όσσια) πεντάρια / ομολογία διά χίλια επτακόσια σα

ράντα οκτώ /καί μισό γρόσια έδανίσθην εγώ ό ύποφαινό /μένος εις τήν δια
ταγήν τοϋ κυρίου επιτρόπου / του λάσου13 14 Χρήστου Ήλιου διά προθεσμίαν / 
έως τοϋ ερχομένου πρώτης μαρτίου θέλω / τά πληρώση εις τήν πρώτην ζήτη- 
σιν του / διά τοΰτο δίδω τό παρόν ομόλογον εις /χείρας του εις ενδειξιν καί 
άσφάλειαν ώς / ύποφαίνωμε.
1865 μαρτίου β/
Ναούμ πα(ππάς) ιωάννου υπόσχομαι τά άνοθεν / 
βάσηλης πα(ππάς) ηγητης (έγγυητής) δηα τα ανοθεν /
Κωνσταντίνος Χρήστου μαρτυρώ /

έξωφλήθη (συμπλεγματικό μονόγραμμα)

135. Έξωθεν τό ομόλογον σημειώνει:
Εις έτος: 1866 / βακούφικα15 16 ομολογία / τοϋ σφέτηκο νόσε διά /γρόσια 287: 
20'6/αριθ. 14.

Έσωθεν τό ομόλογον άναγράφει:
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13. Τό L σημαίνει μισό γρόσι καί σημειοΰται αυτή τήν εποχή κατ’ αυτόν τόν τρόπο στους 
λογαριασμούς, βλ. Καρακίτσιος, «Τό ΝΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΙ», ό.π., σ. 230.

14. Λάσο είναι τό κληροδότημα (μεγάλη δωρεά). Βλ. Άχιλ. Λαζάρου, Ή άρωμωνική καί αί 
μετά τής Ελληνικής σχέσις αυτής, Άθήναι 1976, σ. 159- Χρ. Λιόλιος, «'Ένα κληροδότημα τού 
Γαβριήλ Σταγών στήν Δεσκάτη τό 1813», Μετέωρα 31 (1977) 151-152 σημ. 64: ...λάσσον παντο
τινόν τοϋ αειμνήστου άρχιερέως Σταγών κ. Γαβριήλ εθηκεν εις τήν εκκλησίαν τήν εις τό χωρίον 
Δουσκάταν των μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ελένης γρ. SO: ήτοι πεντήκοντα καί διά τό 
χρονικόν αϋτοϋ, διάφορον γρ. 6: έξι νά είναι υποχρεωμένοι οί κατά καιρούς, τής αυτής χώρας νά 
μνημονεύουσι Γαβριήλ ’Αρχιερέας των γονέων καί άδελφών αύτοϋ...

15. Βλ. Ήλ. Κωνσταντίνου, Λεξικό τών ξένων λέξεων στήν Ελληνική γλώσσα, ’Αθήνα 1992, 
σ. 24. Στα τουρκικά vakif = εκκλησιαστικό κτήμα.

16. Τά 20 είναι παράδες, ΰποδιαίρεσις τού γροσίου πού εχει 40 παράδες ή 120 άσπρα. Βλ. 
Δικ. Βαγιακάκος, Συμβολή εις τήν μελέτην τών ναυτικών εμπορικών καί οικονομικών όρων τοϋ 
Ελληνικού χώρου (16ος-19ος αιών), Άθήναι 1992, σ. 52.
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ομόλογο διά γρόσια 287:20 διακόσια / Τ.Σ.
όκδόντα επτά καί μισό έδανίσθην ό ύποφε / νόμενος εις διαταγήν του 
εμπόρου Ίωάννον/χρήστου εχομεν τήν διορίαν ώς εξής: β / αύγούστου διά 
νά τά δόσω χορίς τινάς φόρους / εάν περάση από τήν διορίαν τά τρέχη / μέ 
τόκους τά δύο είτε τής εκατόν / τό παρόν ομόλογον εις κάθε ζητησίν του/εις 
ενδειξιν καί άσφάλειαν ώς ϋποφαίνομε / 
τήβ' αύγούστου 1866/ 
εγο ο σφετκος ηποσκομε το ανοθεν / 
εγο ο γιωργος μαρτιρας.

136. Τ.Σ. 
ομόλογον δηα γροσιά τριακοσιά δέκα πέντε Ν 315 /

εδανήσθην εγω υποφενος απο τον κηριόν Χρίστον / ηληού ηποσκομε δε πλη-
ροσω αυτό εις διαταγήν αυ / του του ανοτερου τριακοσιά δέκα πεντε γροσια
κόρης / τηνός προφασεός κατά τήν προτήν ηουληου πάρε λ / θουσης δε της
προθεσμηας να τρεχωσι με(χ)κρονηκον / τοκόν προς δέκα πεντε της % δηα
τούτο δηδομή / το παρόν αυτό εις ενδειξιν 1867 ηουληου 20 / σαλη οζσμανή
μαζή με τον πεδηομου υποςκομε τα ανοθεν / γροσια.
μουεχτάρης17 σπαχής18 μαρτηρο
μουεχτάρης ουδελασα μαρτις
μουεχτάρης ασανης παρηακταρις μαρτηρό
εγώ ò τέλης19 πηνέ με λογον του σαλη οςμανή γραφών μαρτηρο /

"Αξιόν λόγου στό παρόν ομόλογον ότι άπό τό λάσον έδίδοντο ομόλογα 
καί εις τούς μουσουλμάνους. Επίσης μαθαίνουμε ότι ή Χότσιστα στά 1867 
είχε μουχτάρη καί Σπαχη.

137. Τ.Σ. 
187/γρόσια εκατόν ογδοήκοντα επτά ποσόν τά όποια τά έλαβά εγό υπο /

φαινο κατοθεν με μαρτυρους πιαρα Απο τον Χρίστον ή/λιού κε υποσκομε να 
τα μετρισο Απο σιμερων εντός /τον δεκά πέντε ημέρες αυγουστου να του τα 
μετρισο /εις διαταγήν ηδίου απογραμενου και αν περασόν A /πο την διοριάν 
ηποσκομέ πλερόσι νόμιμόν / τοκο ουτος κε υποσκομεθα

Χοτσίστη 1870 απριλίου 5
εγο ασαν σαλή και με το πεδή μου ηποσκομεθα τα ανοθε / γροσια

17. Muhtar ή μουχτάρης ή μουκτάρης ή μιχτάρης: αιρετός δημοτικός η κοινοτικός σύμ
βουλος τών χωρίων ή συνοικιών. Βλ. Άντ. Θεοφυλακτίδου, Τουρκο-ελληνικόν Λεξικόν, Nur 
Basimeri 3/1 1960, σ. 465.

18. Σπαχης η σπανς, τουρκικά sipah. σημαίνει ίππεύς. Έδόθη ώς τίτλος τού τιμαριούχου έπί 
τουρκοκρατίας πού συγκέντρωνε καί τούς φόρους.

19. Είναι τό όνομα ’Αριστοτέλης Πίνο η Μπίνο τού όποιου υπάρχουν οί απόγονοι ακόμη 
σήμερα στή Χότσιστα, μάλιστα ό Δημήτριος είναι τοπογράφος μηχανικός.
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μουσταφά σπαχής μαρτιρό 
Ασαν παηρακταρι μαρτιρό
εγό αυτούς ως ομολογούν τα να γραφόμενα γραφο / μαρτερό /

138. Έξωθεν τό ομόλογον γράφει: 
τής βαγγελήτζας Ίτζη /
σοντι Γρ:(οσια) 496/
τεφά Γρ: 150/

Γρ: 646/
τεφά Γρ: 73/

719
Έσωθεν αναγράφονται στό ομόλογο τά κάτωθι:

Τ.Σ.
Αριθ. 496 Γρ(οσσια) /

Τα ανώτερα τετρακόσια ενενήντα εξ γρόσια υπόσχομαι /πληρώσει εγώ ή 
υποφαινόμενη εις διαταγήν τού Κυρίου /Χρήστου Ήλιου εις προθεσμίαν μέ
χρι των ερχομένων / 'Αγίων Αποστόλων. ”Iva τά πληρόσωμεν δίχως τινας / 
προφάσεως παρελθούσης δέ τής προθεσμίας νά / τρέξουν μέ Νόμιμον τόκον 
διά τούτο δίδω τό πα/ρόν μου. Εις ασφάλειαν καί εις ενδειξιν διό καί ύπο/- 
φαίνομαι.

Έν Χοτίστη 1872 Δεκεμβρίου 20/
Έλαβον προσέτι εκατόν πεντήκοντα άριθ 150 γρόσια / εγώ ή βαγγελίτζα 

Ίτση υπόσχομαι τά άνωθεν / καγώ ή φίλια ηζφετκοβέτζα εγγυοϋμαι διά τά / 
γρόσια. Ελάβαμεν προσέτι γρόσια 73 έβδομήντα τρία / καγώ δέ ό παπά 
εύαγγέλιος Ναούμ μέ λόγον / των γράφω20 καί μαρτυρώ / 
τηρωοβητζα ητοϋρο μάρτυς / 
σωτηρίτζα σιώντα μάρτυς/
Βασίλεως Δημητρίου Μαρτυρώ/ 
διδάσζκαλος) Δημήτριος Παναγιώτου μάρτυς / 
εγό ο βασιλης ναουμι μάρτυρας /

Στό ομόλογο αυτό πού έγραψε ό Ιερέας τού χωριού παπά-Εύάγγελος βρί
σκουμε εκτός τών άλλων στοιχείιυν τή φίλια ηζφετκοβέτζα ώς έγγυήτρια, την 
τηρκοβήτζα ητοϋρο πού άπό τά όνόματά τους φαίνονται σλάβες καί υπογρά
φει ό γραφέας τού ομολόγου άντ’ αύτών.

Στή Χότσιστα υπογράφει ώς μάρτυς καί ό δάσκαλος αύτής Δημήτριος 
Παναγιώτου, ορθογράφος καί καλλιγράφος. Τό ομόλογον είναι άπό τό λάσον 
τής σχολής Χοτσίστης, όπως φαίνεται, γιατί τό χορηγεί ό επίτροπός της 
Χρήστος Ήλιοΰ έκ Χοτσίστης.

20. Τό ομόλογο εγραψε ό παπά-Εύάγγελος Ναούμ από τή Χότσιστα καλλιγράφος καί 
ορθογράφος πού δείχνει τή μορφωτική του παιδεία.
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139. ομόλογον τοϋ Κώτσο / 
πήνε άπό 1872 / 
γροσίων -2,572 /
Αριθ. Ιος
Έσωθεν γράφει τό ομόλογον:

Όμόλογον γροσίου 2,572/
τά άνωθεν δύο χιλιάδες καί πεντακόσια έβδομήκοντα δύο / γρόσια εδα- 

νείσθην ό κάτωθεν υποφαινόμενος παρά / τοϋ επιτρόπου τοϋ 'Αγίου Νικολάου 
Κυρίου Βασιλείου παπά Ίω/άννου άπό τοϋ της εκκλησίας, τά όποια υπόσχο
μαι πληρώ / σας εις διαταγήν του των ελευσομένων "Αγίων Αποστόλων πα- 
/ρελθούσης δέ τής προθεσμίας ταύτης θέλουσι τρέξη μέ / νόμιμον τόκον. 
"Όθεν εις ενδειξιν καί ασφάλειαν δίδωμι / τό παρόν καί ούτως ϋποφαίνομαι / 
Τή 29 8/ρίου 1872 έν Χοτσίστη/ 
εγο ο κότας πίνε ηποσκομε /
Κωνσταντίνος χρηστόν μαρτυρώ / 
αν των τασε μαρτηρο /

Είναι τό πρώτο ομόλογο τοΰ 'Ιερού Ναού 'Αγίου Νικολάου Χοτσίστης πού 
εκδίδει γιά τήν ένίσχυσίν του καθ’ ότι ό Ί. Ναός χτίζεται αυτή την εποχή καί 
είναι ενα κόσμημα τής περιοχής, όπως δείχνει ή φωτογραφία του.

140. Έξωθεν αναγράφει τό όμόλογον: 
όμόλογον τοϋ θέμελη /
Ιωάννου γρ(οσια) 887προθ(εσμία) / 
τώνΑγ. Αποστ(όλων) 1875 
Ν / 6 /
Κάτωθεν καί άντίθετα τής άνω καταγραφής τοΰ ομολόγου άναγραφέντας 

στήν έξωτερική πλευρά τό ακόλουθον:
εμέτρησεν ô Κύριος Χαράλαμπος θεμελης / διά τά όπισθεν χρήματα 

χρ(οσια) τριακόσια / πενήντα Αριθ. 350/
1881 τή a ' μαρτίου Χότσιστα 

Έσωθεν τό όμόλογον γράφει:
887/Γρόσια/ Τ.Σ.
Τά άνωθεν οκτακόσια όγδοήκοντα επτά / γρόσια έδανείσθην ό υποφαινό

μενος πα/ρά τοϋ λάσου τής Εκκλησίας δοθέντα / μοι διά χειρός τοϋ έφοροϋ- 
ντος Κ(υρίου) Κων/νσταντίνου Παπαδοπούλου καί υπόσχομαι / πληρώσαι 
αυτά εις διαταγήν αύτοϋ μέ /χρι των Αγίων Αποστόλων τοϋ έλευσομέ/νου 
έτους. Παρελθούσης τής προθεσμί/ας θέλει τοίς λογισθή καί νόμιμος τόκος/. 
Καί εις ενδειξιν τή 13η 8μβρίου 1874 Χότζιστα /
Κ(ύριος) θεμελής Ίωάννου υπόσχομαι τάνωθεν /
Γεώργιος Σπυρ. Σούρλα διδάσκαλος διά τόν άγράμματον θεμελή Ίωάννου
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κατ’ άίτησιν /
τον τον νπέγραχρα καί μαρτνρώ /
Γίοβάν CΙωάννης) Χρήστον μαρτνρώ 
δημήτρης χρήστον μαρτηρο

Γραφέας τού ομολόγου είναι ό διδάσκαλος Γεώργιος Σπυρ. Σούρλα ό 
όποιος είναι όρθογράφος-καλλιγράφος, έχει μόνον τόν δμβριον αντί δμβρίου 
τό σωστόν. Στό ομόλογο βρίσκουμε τά πρώτα επίθετα Παπαδόπουλος, Σούρ
λα καί Πίνε έξαλβανισμένο τού επιθέτου Μπίνος (βλάχικη προέλευση) πού 
υπάρχει μέχρι σήμερα στή Χότσιστα. Μνημονεύεται καί τό λάσον (κληρο
δότημα) τού 'Ιερού Ναού 'Αγίου Νικολάου γιά πρώτη φορά άπό τόν όποιον 
δανείζουν χρήματα. Όπως δέ βλέπουμε άπό τίς δοσοληψίες, ή κώμη τής Χο
τσίστης έχει εύρωστη οικονομία καί έχει υψηλό βιοτικό επίπεδο γιά τήν εποχή 
αυτή.

141. "Εξωθεν τό ομόλογον άναγράφει: 
ομόλογον τον Εύαγγέλλον / 
στέριον γρ(οσια) : 1510/ 
προθεσμία τών 'Αγίων Άποστ(όλων) / 
τοϋ 1875/
Ν/9

Έσωθεν τό ομόλογον αναγράφει:
Χρεομόλογον γρ(όοια) 1510:
Τά άνωθεν χίλια πεντακόσια δέκα γρόσια έδα/νείσθημεν ήμείς οί νποφαι- 

νόμενοι εις διαταγήν τοϋ / Κνρίον εύφορον τής εκκλησίας διά προθεσμίαν 
διά / τό έτος ολόκληρον παρελθούσης δέ τής διορίας / νά τοκισθώσι μέ νόμι
μον εστεν δίδομαι / τό παρόν μας εις ενδειξιν ώς ύποφαινόμεθα /

1874 τη 7 8(βρίον) /
εναγγέλιος Στέριον καί Μήτα Ηλιον/ 
λενγγίηος (άλληλεγγίως) νποσχόμαιθα τά άνο /
Κωνσταντίνος Χρήστον μαρτνρώ 
ό γράψας Νικόλας άντωνίου μαρτνρώ

142. Έξωθεν τό ομόλογον αναγράφει:
Όμόλογον τον Χρήστον/
Γκίνον γρ(όσια) 560/ 
τοϋ 1875 
άριθ 3 / 1 /
"Εσωθεν άναγινώσκομεν τά κάτωθι: 
όμόλογον γροσίων 560/
τά αν(ωθεν) (κατεστραμμένη ολόκληρη ή σειρά) λιρών / ô νποφαινόμενος
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εις διαταγήν τοϋ τυχόντος επιτρόπου / τής εκκλησίας τοϋ ’Αγίου νικολάον 
Χοτσίστης μέχρι / των Αγίων ’Αποστόλων, παρελθούσης δέ τής προθεσμί/ας 
ταύτης θά ύπολογίζωνται με νόμιμον τόκου / δι ’ ö δίδωμεν τό παρόν εις εν- 
δειξιν καί οϋτως / ύποφαίνομαι / 
τή 25 8/βρίου 1875 εν Χοτσίστη /
Χρηστό γκίνο ηποςκομε /
ΧαράλαμποςΜκολ(άκη;) μαρτυρώ/

143. Έξωθεν τό ομόλογον γράφει:
μολοηα (ομολογία) τουτήνε (αυτή) γέργο /
παπα θεμελης γρ(όσια) 270/
τιφα 27/

297/
τιφ +28/

325/
.... δουλιεία 5.20/

319.20/
’Έσωθεν τό ομόλογο γράφει:
’Έλαβαν οί υποφαινόμενοι βασιλίτσα Τανάσι παρά / τοϋ κυρίου Χρήστου 

Ήλία γρόσια 270: ήτοι διακό-/σια εβδομήντα σωστά ύπομνήσκομε νά τά / 
δώσο εις αυτών ειται εις διαταγήν αυτόν /μέ προθεσμίαν μέτιρι άγιων άπο- 
στόλων τα με/τρου παρελθούσης δέ τής προθεσμίας θέλουσι / τρέξη με νόμι
μον τόκων καί ύποφαινόμεθα / τεφά ετει ελαβα γρόσια είκοσι επτά 27/

8/βρίου 7: 1876/
εγώ ο βασιλίς θανάσι ηπόσκιμε τανοθεν γρόσια / 
ο Γράψας21 κατ’ αίτηση Διονύσιος ίερεύς /
Γράφω καί μαρτυρώ /
Νικόλαος Αντωνίου μαρτυρώ/
ραφαήλη βαγγέλη μαρτηρο
ετι ταιφα ελαβα 28 : ητι ηκουσι οχτο /

144. ’Ομόλογον 2/
Γιαννάκ(η) Αθ. Πίντσα /
τής άδελφ(ότητος) Σελασφόρος /
Διά λίρ(ας) όθ(ωμανικάς) 1 1/4 /
Ν / 59 /

Είναι γραμμένο έξωθεν του ομολόγου. Είναι γραμμένο τό ομόλογο σέ 
απλό τετράγωνο χαρτί καί έξεδόθη εις Χοτσίσταν 22 Νοεμβρίου 1882 από τήν

21. Γραφέας τοϋ ομολόγου είναι ό Διονύσιος ίερεύς, όπως αναφέρει ό Ιδιος πού υπογράφει 
μέ τόν Ιδιο γραφικό χαρακτήρα.



αδελφότητα «Σελασφόρος»22, όπως ακριβώς άναφέρει: 
λίρας οθωμανικός) 1 1/4/
'Ελαβε ό υποφαινόμενος παρά των κυρίων υιών Χρ. / Αδάμου ταμείου 

τής εν Χοτσίστη αδελφότητος ή Σελασφόρος / τή όποίςι υπόσχομαι πληρώσαι 
εις τήν διαταγήν της άποδερκαρ(που) / μεν ημέρας εξήκοντα μία. παρελθού- 
σης τής παραδομής (νά παραδοθή) θέλει τρέξει / μέ τους τόκους ύπερ τιμής 
εις π(αράόες) ένδεκα.

Τή 22 9/βρίου (1)882 Θεοφάνης / 
γιαννακης αθανασίου / 
ηποςσκομε τα ανοθεν /

Τή 25 8/βρίου 1875 εν Χιοτίστη /
Χρήστο γκίνο ηποςκομε /
Χαράλαμπος Μκολ.(άκη) μαρτυρώ /

145. Έξωθεν τό ομόλογον σημειώνει: 
ομόλογον τοϋ Βα/ 
κουφίου τοϋ Βασίλ(η)/ 
μανοϋσε Γρ. 45 /
Ν57 
Αρ’ 15
Έσωθεν δε γράφει:
"Ομόλογον διά γρόσια τεσσαράκοντα /πέντε Αρ. / 45 / 
έδανείσθην ό ύπο / φαινόμενος εις μετρητά παρά τοϋ επί/τροπου τής 

εκκλησίας τοϋ '.Αγίου Νικο-/λάου καί υπόσχομαι πληρώσαι τή διατα/γή τοϋ 
τυχόντος εφόρου τής εκκλη/σίας μέχρι τών Αγίων Αποστόλων. Πα/ρελθού- 
σης δέ της προθεσμίας ταύτης / θέλουσι τοκισθή νομίμως καί εις ενδει/ξιν 
ϋποφαίνομαι /
Χότσιστα τή 28 8/βρίου 1882. δευτέρα/ 
βασίλης μανοϋσε ηποσκομε τανοθεν/
Νικόλαος (Εθνόσημο) μαρτυρώ /
(δυσανάγνωστο)
ο γράψας κατ’ αιτησιν του Ναθαναήλ Αντω / 
νίου οστις καί μαρτυρώ

Ό γραφέας Ναθαναήλ "Αντωνίου είναι εγγράμματος, ορθογράφος καί
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22. Ή αδελφότητα «Σελασφόρος» υπήρχε στή Χότσιστα στά 1875, όπως μαρτυρειται στό 
ομόλογο αυτό, σέ ανάμνηση τής αρχαίας πόλεως Σελασφόρου, πλησίον τής σημερινής Πόγιανης 
καί 'Αγίου Γεωργίου Κορυτσάς. Αυτή τήν εποχή συνηθίζεται στίς εύρωστες κώμες νά έχουν 
αδελφότητες εντός ή εκτός τής επικράτειας των. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, ’Ορθόδοξοι ιερείς καί 
διάκονοι πού επέζησαν τον άθέου καθεστώτος στήν 'Αλβανία (1945-1990), Αυθεντικές μαρτυ
ρίες άπό τήν Βόρειο Ήπειρο, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 434-437.
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καλλιγράφος καί αντί τής τουρκικής σφραγιδος άνωθεν, ώς έσυνηθίζετο, 
τώρα θέτει τουρκικό χαρτόσημο γιά έπικύρωσι του ομολόγου τό όποιον προσ
υπογράφουν οί δανειζόμενοι καί έγγυηταί.

146. Έξωθεν αναγράφονται τά κάτωθι:
Απόδειξις παρά τής Κωστάνως συζύγου του / Μακαρίτου Κώτη Γεωργ. 

Βλάχου καί υιού της / Στεφάνου, διά τό χρέος των εις Εκκλησίαν τού / Α
γίου Νικολάου Χοτσίστης / έναρξις τήν 9ην - 9/βρ(ιου) 91 λήξις των "Αγ. 
Αποστόλ(ων) 1898 /Αρθ / 63 /

Έσωθεν τό ομόλογον έχει ώς εξής:
Εις ενδειξιν άσφαλίας δήδομε τό παρόν μας εις χείρας τού / επιτρόπου 

τής εκκλησίας Χοτσίστης ότι δέ εις χρέος όπου χρεοστοϋμε / από ενοίκια 
οπού έχουμε κατεχίση γο (εγώ) τό οσπίτιον τής εκκλησίας /Χοτσίστης Αγίου 
Νικολάου κατά τόν κόδικα τής εκκλησίας / διό όσον ποιεί καί έγγεγραμένο 
εις τόν ίδιον κώδικα / όμοϋ μέ τους τόκους του μέχρι σήμερα καί εις τό έξής 
δέ όσον/καιρόνπαρέλθει υποσχόμεθα. πληρώσει αυτά εις τόν τυχόντα ή/εις 
διαταχθέντα άνευ άναβολής παρελθούσες δέ τής ληφθεί/σης προθεσμίας υπο
σχόμεθα πληρώσει άλληγγύησι ώφέλεια / καί τόκους έτει διαλίετει και στεριτε 
μέχρι έξοφλίσεος τού άνω / λογ-μοϋ. διά αύτόν τόν λογ-σμόν έχουμε δώσει 
μία άγγελά/δα του Ναθαναήλ Αντωνίου καί άποδίξαμε ότι έχωμε / δοσεί 
αυτού την άγγελάδα διά αϋτοοϋ τού λογ-μοϋ θά έφερε / δέ απο τού avo λογ- 
μου: εκτός τής διαληφθείσης προθεσμίας εάν τυχόν και δεν άποδίξομε μέχρι 
τής άνω προθεσμίας υπο / γήν τού τυχόντος επιτρόπου διο πρός ενδειξι και 
ωφέλεια / τού ανωτέρου χρέους μας δίδομι το παρόν μας εις χείρας τού / 
Χαραλάμπους Ν. Κάλτσο δια λογ-ζμόν τής έκλησίας Χοτσίστης / του Αγίου 
Νικολάου ως υποφαίνομαι άλεγηγίος (άλληλεγγύως) /
Έν Κορυτσά τή 9: 9/βρίου 1897/
εγώ ή Κοστένω σύζηγος του μακαρίτου Κώστα Γεωργίου Βλάχου
μετά τού υιού μου στεφάνου άληλεγύηος υποσχόμεθα τα άνωθεν (εθνόσημο)
υπογραφομεσθε κατιποσκόμαι διάχηρός τού Γράματος τό παρόν
καί υπογράφω / υμείς η δη...............και μείς δέ δεκατηλοτηπούμαι /
ο Γράψας το παρόν ή ύπογράφη του αγραμάτου κατετησήτου (κατ’ αιτησιν 
του) έγραψα και τούς υπέγραψα /

Βασίλεως Δ. Αφεζόλου καί μαρτυρώ /
Ηλίας Δ. Αφαζόλου μαρτιρώ /
Ναούμ Θ. κατηχτζης μαρτιρώ /
Περιη Ευθ. Φάντη μαρτιρώ /

147. Επιστολή 24.6.1924 πρός τήν Ίεράν Μονή Προφήτου ΊΙλία:
Έν Κορυτσμ W 24 Ιουνίου 1924 /
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"Αγιε Ηγούμενε καί κύριοί επίτροποι / τής ίεράς Μονής τού 'Αγίου Ήλία, 
/Ή οικία τήν οποίαν ή ιερά Μονή ε/χει εδώ καί εις τήν οποίαν κατοικώ εγώ / 
σχεδόν κινδυνεύει νά πέση καί θά / είχε πέσει, αν δέν έφρόντιζα κάθε / ώρα 
καί στιγμή νά τό επισκευάζω /διά τάς έπισκευάς δέ τούτης έχω / δαπανήσει 
τρεις λίρας, τάς οποίας / μέ πολλάς καί κοπώδεις εργασίας / είχε βγάλει. 
Εφέτος λοιπόν / θά μείνω χωρίς ψωμί. Διά τούτο / σάς παρακαλώ θερμώς, 
όταν ελθη / ô καιρός τού άλωνίο, νά μου στεί-/λετε 150 οκάδες σιτάρι, διά νά 
μή άποθά-/νω τής πείνας τώρα εις τά γηρατεία / διότι ή εργασία μου δέν 
έπαρκεί εις / διατροφήν μου. /
Σάς προσκυνώ ή δούλη σας /
Ίσακίτσα /

Ή Ιερά Μονή Προφήτου Ήλιου Χοτσίστης υπήρχε έως τό 1967 επάνω 
στό βουνό τής Χοτσίστης όχι πολύ μακριά άπό τό χωριό. Στή δικτατορία τού 
Χότζα χρησιμοποιήθηκε γιά στρατώνας επί πολλά έτη. Στά 1967 πού άπηγο- 
ρεύθη ή θρησκεία στήν Αλβανία ή Ιερά Μονή κατεδαφίσθηκε όπως καί άλλα 
παρεκκλήσια καί 'Ιεροί Ναοί. Γλύτωσαν ό 'Ιερός τών Αγίων Αναργύρων λίγο 
επάνω άπό τά τελευταία σπίτια τού χωριού. Αύτός χρησιμοποιήθηκε μέχρι τό 
1994 ώς φυλάκιο του αλβανικού στρατού όπου έμεναν μόνιμα στρατιώτες. 
Σήμερα επανήλθε στή λατρεία άπό τούς ορθοδόξους χριστιανούς τής Χοτσί
στης. Παραμένουν μέ λατρεία άπό τούς ορθοδόξους χριστιανούς τής Χοτσί
στης. Παραμένουν μέ όλονύκτιες προσευχές Χριστιανοί άπό τήν γύρω 
περιοχή τής Κορυτσας πολλές φορές γιά τήν ιασί τους άπό ψυχικά νοσήμα
τα. Οί Χριστιανοί τής περιοχής ευλαβούνται πολύ τόν 'Ιερό Ναό τών 'Αγίων 
’Αναργύρων Χοτσίστης.

Όσο γιά τήν οικία στήν Κορυτσά περιουσία τής 'I. Μονής Προφήτου Ή
λιοι Χοτσίστης άλλά καί ή υπόλοιπος εκκλησιαστική περιουσία τής ’Ορθόδο
ξης Εκκλησίας ’Αλβανίας κατασχέθηκε άπό τό κράτος καί δόθηκε σέ ανθρώ
πους τού κόμματος τίς περισσότερες φορές καί ελάχιστες σέ άλλους απλούς 
πολίτες. Σήμερα αποδόθηκε στήν Εκκλησία έλάχιστον μέρος τής κλαπείσης 
περιουσίας άπό τό κράτος ή άκόμη διεκδικεΐται άπό τήν Εκκλησία.

Ή 'Ιερά Μονή Προφήτου Ήλιοΰ Χοτσίστης έπανεκτίσθη τό έτος 1815 καί 
κατεδαφίσθη άπό τό κομμουνιστικό καθεστώς Ένβέρ Χότζα τό 1974. Είχε 40 
δωμάτια κελλιά καί κάθε δωμάτιο ανήκε καί σέ ένα χωριό τής περιοχής όπου 
πήγαιναν οί κάτοικοι γιά προσκύνημα. Γέροντες τής Χοτσίστης ένθυμήθηκαν 
μοναχούς τής I. Μονής τούς κάτωθι:

Τόν μοναχό Δημήτριο Πριφτούλη, τόν μοναχό Σάββα Κοκονόζη, τόν μο
ναχό Ευθύμιο Ναούμ. Τελευταίος ηγούμενος ήταν ένας ευλαβής Γερμανός 
στήν καταγωγή (κανείς δέν θυμάται τό όνομα) ό όποιος συνελήφθη άπό τό 
καθεστώς Ένβέρ Χότζα καί άφοΰ τόν φυλάκισαν μετά Όί παρτιζάνοι τόν 
έκτέλεσαν «χωρίς ποτέ κανείς νά μάθη γιά τά βάσανα αυτού τού άνθρώπου»,
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όπως χαρακτηριστικά μου άνέφεραν αυτοί οί γέροντες στή Χότσιστα.

148. Συμφωνητικό 9.9.1941 μεταξύ 'Ιερού Ναού 'Αγίου Νικολάου Χοτσί- 
στης καί τής Όλγας Χρίστου Καραβακή, σε μετάφραση23 από τά αλβανικά 
όπου είναι γραμμένο:

Ή υπογεγραμμένη "Ολγα Χρίστον Καραβακή ή γυναίκα / τον Κώστα 
Γιώργη Αφεζόλη πού κατοικεί στή Χοτσίστα / δηλώνει ότι θά αναβάλλω όλα 
τά δικαιώματα όσα / αφορούν τά χωράφια μας γιά τό χρέος πού μου /χρω
στούσε ή Εκκλησία τού 'Αγίου Νικολάου Χοτσίστας / 450 χρυσά Ναπολεό- 
ντια, επειδή έχω πάρει πολλές / φορές χρήματα (ρήτρα) καί όπως έχουμε / 
αποφασίσει στίς 10.5.1938 μέ τήν επιτροπή τής Εκκλησίας / τό ποσοστό πού 
έχουμε άποφασίσει γιά τήν πληρωμή / καί τό τελευταίο ποσοστό πού πρέπει 
νά μέ / πληρώσουν. ’Αποφασίσαμε νά μήν έχω δικαίωμα γιά / τό ποσοστό. 
Κάναμε αυτή τή δήλωση καί τό δέχτηκαν καί / οί μάρτυρες καί από τήν 
επιτροπή τής Εκκλησίας /
Χότσιστα 9.9.1941/ 
ή υπογεγραμμένη /
Οί μάρτυρες είναι: / "Ολγα Χρίστο Καραβακή /
Γιώργος Αφεζόλης /
Νικος Γκιάτα /
Ιωσήφ Πλάκου / '

Ό μεγαλοπρεπής 'Ιερός Ναός 'Αγίου Νικολάου Χοτσίστης ευτυχώς λόγιο 
τού χώρου αλλά καί τής μεγαλοπρέπειας του δέν κατεδαφίσθη μετά τήν 
επιβολή τής αθεΐας τό 1967 άλλά χρησιμοποιήθηκε από τό μέσον καί πίσω ώς 
αίθουσα κινηματογράφου καί διαλέξεων κομμουνιστικής προπαγάνδας καί 
άπό τό μέσον καί εμπρός ώς βιβλιοθήκη τού κομμουνιστικού κόμματος γιά 
τήν κώμη τής Χοτσίστης. Φυσικά τροποποιήθηκε ό εσωτερικός χώρος μέ τοί
χους, αφού άφαιρέθηκαν τέμπλο, εικόνες, γυναικωνίτης, προσκυνητάρια καί 
ό,τι άλλο εμπόδιζε στήν καινούργια διαμόρφωση.

Ό 'Ιερός Ναός άπεδώθη στή λατρεία.
Μέχρι σήμερα γίνεται άποχωμάτωση, άποτειχισμός καί λοιπαί έργασίαι 

πρόσθεται, γιά νά άποδωθει ô 'I. Ναός πλήρης στήν πρώτερή του μορφή γιά 
τίς λειτουργικές ανάγκες τής Χοτσίστης. Μετά τήν επιβολή αθεΐας άπό τόν 
Ένβέρ Χότζα τό 1967 ô 'I. Ναός 'Αγίου Νικολάου πρωτολειτουργήθηκε τό 
1992 άπό τόν νΰν ιερέα π. Παντελή Πλιάκου. Ό 'I. Ναός άρχισε νά κτίζεται 
τό 1906 καί τελείωσε τό 1926 κατά πληροφορίες τών γερόντων τής Χοτσίστης. 
Ή Χότσιστα είχε πρό τού 1967 τούς κάτωθι I. Ναούς: 'Αγίου Νικολάου, 
'Αγίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού, 'Αγίου Κων/νου, Άγ. Ίωάννου,

23. Ή μετάφρασις εγινε από τήν Άννα Ζωηφόρου Κράλη, φοιτήτρια τής γαλλικής γλώσ- 
σης, άπό τή Χότσιστα.
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'Αγίου ’Αθανασίου, 'Αγίας Κυριακής, 'Αγίου Δημητρίου, 'Αγίας Παρασκευής, 
'Αγίου Πέτρου καί την 'Ιερά Μονή Προφήτου Ήλιου.

Σήμερα διασώθηκαν μόνον οί κάτωθι 'ιεροί Ναοί: 'Αγίου Νικολάου, 'Α
γίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού, 'Αγίου Κων/νου, 'Αγ. Ίωάννου, 'Α
γίας Κυριακής.

149. Τό ήμισυ τού συμβολαίου24 τού Ί. Ναού Νικολάου25 Χοτσίστης έτους 
1928:

ασφάλεια αφήνουμε εξαγορά (6) κομμάτια στην περιουσία τής Εκκλη
σίας του 'Αγίου Νικολάου μέ συμβόλαια μέ αντίγραφα γιά τούς δύο Νου 5-10 
ημερομηνία 1 Ιανουάριου 1928 τά όποια κομμάτια είναι: ένα χωράφι οικόπε
δο, ένα χωράφι οικόπεδο, ενα μαγαζί μέ πλευρά οίκοπέδου-κήπου, ενα άλλο 
μαγαζί μέ κήπο καί τό έκτο κομμάτι ενα μαγαζί πού συνορεύει μέ γείτονες 
όλα αυτά μαζί καί τό κόστος όλων αυτών όπως γράφουμε καί στό δευτέρι 
(πρακτικό) μαζί μέ αυτό τό συμβόλαιο καί τό δευτέρι (πρακτικό) θά τό παρα
δίνουμε σέ αυτούς πού μάς έχουν τό δικαίωμα (απόλυτο) νά έχουν ενέχυρο 
όλα αυτά τά (6) έξι κομμάτια πού άναφέραμε παραπάνω τού 'Αγίου Νικο
λάου. Τά όποια μετά θά είναι περιουσία τού δανειστή άλλά θά είμαστε υπο
χρεωμένοι νά έχουν μιά άσφάλεια άπόλυτη.

Όλο τό κείμενο είναι στά αλβανικά καθ’ ότι απαγορεύεται ή χρήσις τής 
ελληνικής γλώσσης μετά τό 1920. ’Όπισθεν τού μισού αυτού συμβολαίου 
έχουμε τίς κάτωθι υπογραφές:

Λάμπη Χουράτι (γραμμένο αλβανικά)
θέσις τεσσάρων / Ντώνη Σωτήρη (γραμμένο αλβανικά)
άλβανικών έθνοσήμων / δυσσανάγνωστο σύμπλεγμα

Μιχάλ Ρέξη (γραμμένο αλβανικά)
Κρίστο Φ. Ντορτολής (γραμμένο αλβανικά)
Νικόλας Πόπρας (γραμμένο ελληνικά)
Θύμη Ντιμονίδης (γραμμένο αλβανικά)
Νικόλας Σκούρτης (γραμμένο αλβανικά)
Κωνστ/νος Πόπλες (γραμμένο ελληνικά)
Ηλία Κελέτσι (γραμμένο αλβανικά)
Βαγγέλ Ματκούλη (γραμμένο αλβανικά)
Παντελεήμων Πύρο Κώτση (γραμμένο αλβανικά) 
Παντη Πλιάκου (γραμμένο αλβανικά)

24. Τό συμβόλαιον μετέφρασε ή φοιτήτρια Άννα Ζωηφόρου-Κράλη.
25. Τό συμβόλαιον ανήκει στό άρχειον του Σωτηρίου Θ. Κράλη, πού επί χρόνια ήταν 

επίτροπος τού Τ. Ναού 'Αγίου Νικολάου καί ό όποιος διέσωσε όλο τό αρχείο τοϋ Ί. Ναού καί τό 
παρέδωσε πρό τοϋ θανάτου του στήν Ιερά Μητρόπολη Κορυτσάς.
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’Από την παρουσίασε της διασωθείσης βιβλιιοθήκης τού Σωτηρίου Θεοδώ
ρου Κράλη εξάγουμε πολλά στοιχεία γιά τό χωριό Χότσιστα. Ή ’Αστική Σχο
λή Χοτσίστης πού κατηργήθη μετά τήν ένσωμάτωσι τού χωριού στό νεοσύστα
το αλβανικό κράτος έδωσε πολλούς μορφωμένους στήν κρατική μηχανή. Ή 
ώθηση στά γράμματα καί τόν πολιτισμό γιά τό χωριό ήταν μεγάλη. Παρά 
πολλοί άπόφοιτοι των Πανεπιστημίων ’Αλβανίας καταγόμενοι άπό τή Χότσι- 
στα στελεχώνουν ακόμη σήμερα τό αλβανικό κράτος ή εύρίσκονται εργαζόμε
νοι στήν Ελλάδα ως πολιτικοί μηχανικοί ή τοπογράφοι26. Ό Θεόδωρος, 
όπως συμπεραίνεται, κατείχε σημαντικά τήν ελληνική παιδεία καί διά τούτο 
τόν υιό του Ζωηφόρο τόν προώθησε στά γράμματα. Είναι σήμερα γεωπόνος 
καί έχασε τήν εργασία του στήν κοινότητα Χοτσίστης, γιατί ή κόρη του ’Άννα 
λειτουργεί τό Ελληνικό Φροντιστήριο Χοτσίστης, οπότε μπήκε στό στόχαστρο 
ανθελληνικών κύκλων τού χωριού πού σκοπίμως δέν αναφέρω. Όλη ή βι
βλιοθήκη είναι ένα ελάχιστο δείγμα πολιτισμού πού άπέμεινε άπό τήν ανθού
σα άλλοτε έλληνική κωμόπολι τής επαρχίας Κορυτσάς τής όμορφης Χοτσί
στης πού σήμερα ξεγυμνώθηκε στήν προσπάθεια τής πλήρους έξαλβανίσεώς 
της άπό τό 1920 καί εντεύθεν.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ 
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

26. Είναι οι αδελφοί Μπίνο πού εργάζονται στή Θεσσαλονίκη, ενώ ό Δημήτριος Μπίνος 
εργάζεται σήμερα στή Χότσιστα ώς τοπογράφος.



SUMMARY

Eleftherios Karakitsios, Books of Old Editions from the Sotirios Bortsis’s 
or Kralis’s Private Collection in Hotsista, Koritsa.

The town of Hotsista is ten kilometers from Greek-Albanian borders on 
the side of Albania. When the Albanian State was formed in 1912-1914, 
Hotsista together with a substantial part of Northern Epirus passed under 
Albanian command. The town populated by Greeks held an Urban School ftom 
the mid- 19th century till the early 20th century. Many of the Greeks were 
successful in their academic pursuits and came to hold senior oflices of the 
Albanian State. St. Nikolaos’s Church’s council established a bank (Lasso) in 
the town. Numerous contracts that the bank made with Hotsista’s residents in 
conjunction with various informative remarks known as enthymises (ενθυμί
σεις) can be found in Bortsis’s collection. Contracts and enthymises in the 
volumes of the collection total up to 152. He managed to store and keep them 
in fine condition, saving them from destruction. Considering that these docu
ments were forbidden by Enver Hoja’s communist regime, we can be sure that 
Bortsis protected them by risking his life. I hold these documents to be of 
great historical importance and this is why I chose to base my project on them.
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Είκ. 1. Φωτογραφία τής κυρίας δψεως του ομολόγου «του λάσσου τής Εκκλησίας (...)» 
I. Ν. Αγίου Νικολάου Χοτσίστης Κορυτσάς 1.3.1881 (ύπ’ άρίθ. 140 παλαιτύπου στην 
παρούσα εργασία).
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Είκ. 3. :Από τήν «Γεωγραφία Κορυτσάς (...) τό ύπ’ άρ. 118βιβλίον τής παρούσης. ’Εδώ 
καταφαίνεται τό εφήμερο κράτος «’Ανατολικής Ρωμυλίας» πού ενσωμάτωσε ή Βουλ
γαρία μέ πραξικόπημα.

Είκ. 4. I. Ν. Αγίου Νικολάου Χοτσίστης (Hoçisht). Αεπτομέρεια νότιας εισόδου μέ τά 
σκαλιστά θυροστόμια από ντόπια πέτρα. (Φωτ. π. Έλευθ. Καρακίτσιος, 2002). (’Επί 
τής εισόδου, όπως βλέπομε εξ άριστερών πρώτος ό π. Παντελής Πλιάκου, ίερεύς Χο
τσίστης, ό Ίω. Μανίκας, νΰν ίερεύς στόν Βόλο, ô κ. Αθαν. Καραθανάσης, καθηγητής 
Α.Π.Θ., ό π. Σπΰρος Κατούντης άπό τήν Κορυτσά, 10.7.2002).
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