
Οι νοταριακοί κώδικες
της Χίου μαρτυρούν

Τμήμα Γ.Α.Κ. Χίου 2022
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Στα πλαίσια της επετείου των 200 χρόνων από τη Σφαγή της Χίου το 1822 τα 
Γενικά Αρχεία Ν. Χίου προσεγγίζουν το τραγικό αυτό γεγονός μέσα από αναφορές σε 
σφαγιασθέντες, αιχμαλώτους, σκλαβωμένους, εξισλαμισθέντες και ανθρώπους που 
διασώθηκαν από τη φρίκη της ολοκληρωτικής καταστροφής και καταγράφονται στους 
μοναδικής ιστορικής αξίας και σπανιότητας χειρόγραφους κώδικες της Χίου.

Οι πρωτογενείς αυτές αρχειακές πηγές οι οποίες φυλάσσονται στο Τμήμα ΓΑΚ Ν. Χίου 
χρονολογούνται από το 1620 έως το 1914. Πρόκειται για 1200 νοταριακούς, κοινοτικούς, 
εκκλησιαστικούς κώδικες και έγγραφα καθώς και κτηματολόγια των κοινοτήτων της Χίου, 
όπου μέσα από την καταγραφή χιλιάδων διακαιοπρακτικών κειμένων απεικονίζεται και 
ξαναζωντανεύει η κοινωνική, θρησκευτική και οικονομική ζωή του τόπου στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας.

Μελετώντας τους νοταριακούς κώδικες της Χίου στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε 
των δραματικών γεγονότων της σφαγής, όπου είχε καταλυθεί κάθε πτυχή της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, θα βρούμε πλήθος απλών αναφορών σε πράξεις που συντάχθηκαν για να 
εξυπηρετήσουν τις καθημερινές συναλλαγές των λιγοστών ανθρώπων που επέζησαν της 
Σφαγής και παρέμειναν στην πόλη και στα χωριά καθώς και αυτών που αιχμαλωτίστηκαν, 
εξισλαμίστηκαν, ελευθερώθηκαν ή επανήλθαν μετά από χρόνια στον βαριά πληγωμένο 
τόπο τους. Μέσα από αυτά τα τυπικά νοταριακά έγγραφα μπορεί κανείς να αισθανθεί 
τον απόηχο του ολέθρου και της φρίκης των γεγονότων που σημάδεψαν τις ανθρώπινες 
ψυχές.

Οι πράξεις που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε ανήκουν σε κώδικες διαφόρων χωριών 
της Χίου και είναι ενδεικτικές μέσα από πλήθος πράξεων, γραμμένες σε λιτό ύφος όπως 
υπαγορεύει η πρακτική ανάγκη του σκοπού για τον οποίο συντάχθηκαν. 

Το περιεχόμενο τους μπορούμε να το κατατάξουμε στις παρακάτω 
θεματικές κατηγορίες:

Α.   Tην εξεύρεση και εξόφληση χρηματικού ποσού για την εξαγορά σκλαβωμένων 
συγγενών.

Β.   Το εναλογούν κληρονομικό μερίδιο στην κινητή και ακίνητη περιουσία των 
ανθρώπων που επέζησαν, αιχμαλωτίστηκαν ή αγνοούνται.

Γ.    Τον ορισμό επιτρόπων/διαχειριστών της περιουσίας ξενιτεμένου με σκοπό την 
ανεύρεση αγνοούμενων κυρίως σκλαβωμένων συγγενικών προσώπων.

Δ.   Τη σύναψη δεύτερου γάμου μετά την απουσία της αγνοούμενης ή σκλαβωμένης 
συζύγου.

Ε.   Την επιστροφή εξισλαμισθέντων και την διεκδίκηση δικαιώματος τους επί της 
οικογενειακής περιουσίας.

ΣΤ.  Την ανάγκη της αποκατάστασης των ναών και των ορθόδοξων θεσμών μετά τις 
φρικαλεότητες και τη βεβήλωση που υπέστη η oρθόδοξη εκκλησία.
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Α. Eξεύρεση και εξόφληση χρηματικού ποσού για την εξαγορά 
σκλαβωμένων συγγενών.

Μνημονείο Καλλιμασιάς, Φάκελος 350, ΧΦ 83
Αντίγραφο εξοφλητηρίου του Παντελή Ν. Πουλερέ προς τον Σταμάτη χ΄΄Γ. Λήκαρη ο οποίος 
έδωσε 1500 γρόσια για να ξεσκλαβώσει το γιό του Κωσταντή (30/8/1829)

   Ηιστώονομα του κυρίου αμίν*

Τηνσίμερον παρόν οπαντελής Ιώς τουποτέ ν/
ηκόλα πουλερέ καλημασιώτης παρόν καιηπέδες/
στου όΙωάνης καιωμηχάλης ομολογούν ανφωτέ/
ρος στων επηδή καιήχεν πεδήν αρσενηκόν/
στην σκλαβιάν ονόματη κοσταντήν την σίμερον/
κατατωπαρόν κεκατατηνμαρτηρίαν οπούομολ/
ογούν ταχωριανάμας πεδήα στην μπόλην οπ/
ός των ελεφθέροσεν οσταμάτης Ιώς τουποτέ/
χα΄΄γηόργι  λήκαρη διά γρόσια 1500 λέγω/
χήληα πεντακόσια μηδηνάμενος ο πατερά/
στου καιτα αδέλφηατου τουάνοθεν κοσταντή νατουδόκουν/
τα γρόσιατου την σίμερον τουπαρατούν τουάνοθεν κο/
σταντή τομερίδηον πουτου παρθενέβη απάνο στων/
σταμάτην ήγουν διαταγρόσιατου το μερίδηον που/
του παρθενέβη αποτήνμιτέραντου την μακαρίτρια/
λεμονία πρότη τηποθεσία χωράφην σελέπερ/
ον όλον καθός εστήν σίδεντρον κεσίσκινον πλησίον/
αργιρί μιχαλάκενα και ταρφανόν τουριθηα/
νού καιήωδός έτερον σταλαγγκάδηα χωρά/
φην καθός εστήν ηαπάνο σκάλα πλησίον αντω/
νις πεφάνηως καιτώμαγγ…** τουαγίου γεορ/
γίου ραούσι και ηωδός έτερον στην αύπτήν θέσι/
σκήνοχώραφων πλήσιον Ιωάνις μανέδη καιηοδ/
ός έτερον στασκαληα χωράφην ηαπάνο σκαλα/
σίδεντρον πλησίον όανοθεν πάντελής και παπασταμάτης/
μιχαλάκης καιήωδός αύπτές της τέσερις τηπό/
θεσίες της λαβένη όανοθεν σταμάτης απάνο/
διαταγρόσατου ταχήληα πεντακόσια  νατά/
χη στην εξουσίαντου έως όπουναλάβη ταγρόσατου/
οποτέ τουδόκουν ταγρόσατου να παίρνουν πάλη/
ταχωράφηατον οπήσω ακόλαστα καινάμήν/
νέχη οσταμάτης ναγιρέψη απάνο διατηνσ/
κλαβήαν τουπεδηού άλους παράδες ήτή απέ/
διάφωρα τωνάπροντου των χηλήων πεντά/
κοσίον μώνον νατρόγι ταχωράφια έως που/
νατουδόσουν τα γρόσατου έτζη εστέρχθησαν καιε/
επήησαν το παρόν ενέτη 1829 αγβούστου 30/
οι γέροντες Ιωάνις σταμούλης κεγιόργις θληβί/
της κε γιάνις του νικολή παπαμανόλη

Στο verso του φύλλου γράφει «Ίσων απαράλακτον αποτας πρά/
ξης τουΙωάνου του ποτέ νηκολή παπα/
μανόλη νοταρίου καλημασίας»
* Στη μεταγραφή των πράξεων διατηρήθηκε η ορθογραφία, ο 
τονισμός και η στίξη του μνήμονα
** Δυσανάγνωστο
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Β. Aναλογούν κληρονομικό μερίδιο στην κινητή και ακίνητη 
περιουσία των ανθρώπων που επέζησαν, αιχμαλωτίστηκαν ή 
αγνοούνται.

Μνημονείο Νενήτων, ΑΒΕ 155, φ 20v
Μοιραστήριο των κληρονόμων της περιουσίας των σφαγιασθέντων αδελφών Δημητρίου
και Σταμάτη Ν. Μπουδά και των αγνοουμένων συγγενών τους (4/8/1828)

Το παρόν γράμαν δηαλανβάνη επιδήτης και απέδοκεν τοκινον/

χρέως του θανάτου οδημίτρης τουποτέ νηκωλή κ…* μπουδά και ω/

αδελφός αφτού ο σταμάτης καιεκωλούθισεν καιεπίραν και τα πεδιάτος/

σκλάβους ομίως καιτην σινβήαν τουποτέ σταμάτη και έπροςμένα τονα/

φτόν υκληρονόμι έως την σίμερον μίπως καιδόκη ωθεός και φανερο/

θί κανέναντος τέκνος και την σίμερον βλέποντας υαφτή κληρονόμι/

ότη φθίρουν ταέχοντα τοναφτόν του δημίτρη και σταμάτη μάληςτα της/

εβήαζαν καιτοχορήον δηατοβασιληκόν εμιρή καιδηαταληπά δοσί/

ματα καιεπιτούτο επαραςτάθισαν υαφτή κληρόνομι υκατωθεν/

υπογεγραμένη και επροςκάλεσαν γέροντες και προεςτούς καιεθεώ/

ρησαν ταφτα παντα ταπερηέχοντα τονάνοθεν αποθανόν και /

 τα έκαμαν τρήα μερήδηα καιύλαβαν το κάθε μέρος τομερη/

δηόντου υσια μεςκαρφήν. ενπρότης έλαβαν ταπαίδια του ποτέ/

 γεώργη μπουδά το μερηδηόντος …

…………………………………………………………                                                                                               

… … ομολογούν και τα τρήα μέρη ως/

κάθε κερόν καιδόκι ο θεός και φανή κανέναντος πεδιν/

τον ανοθεν αποθανόν ναίνε πάλη τάφτα πάντα σπί/

τηα χοράφηα τοναφτόν πεδήον έος καιτοπρήν ουχή και/

δεν φανεροθί ναύνε τοαφτό γράμαν στερεόν καιαπα/

ρασαλεφτον αληθός νααποκρήνουντε και τατρήα με/

ρη υςτα δοσίματα τοναφτόν αποθανόν ταόσα πα…/

στην λήστα του χορηουμας και να απιλογούντε και υς τα /

ψηχηκάντος και υςσταχρέυτος και αποτην σιμερον έως εφ/

χαρηςτημένη ωπουίνε αφοτερή ταμέρη αποτον μπαρόντα/

σάς μών μένουν εξοφληςμένη καιακαταζητητη και γήνουντεν/ 

ινμπρα ηνςχά αμήν νταβαντά καιτέληον σούρφην καιτέληον/

εξοφλήσιν μινέχοντα τουληπού ενποτέ καιρής ναενοχλη/

σι τήνα γηπολην γηολήγον αποτον μπαρόντα σαςμόν/

εως οβολου αληθός καιπαρελθούσις τηνας διωνακατινα/

λο σι τονμπαρόντα σαςμόν ναέχη ναδίνη στονεβρηκομε/

νον αγων γροσα 1000λεγοχήληα ουτη επιυσαν τοπαρών/

ενετη 1828 αβγουστου 4 καιμαρτηρες

Στη μεταγραφή ένα μέρος της πράξης παραλείφθηκε 

λόγω της μεγάλης της έκτασης 

*Δυσανάγνωστο
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Γ. Ορισμός επιτρόπων/διαχειριστών της περιουσίας ξενιτεμένου 
με σκοπό την ανεύρεση αγνοούμενων κυρίως σκλαβωμένων 
συγγενικών προσώπων.

Μνημονείο Πατρικών, ΑΒΕ 178, φ.147v
Επιτροπικό έγγραφο της Πλουμούς συζ. Ν. Κριθίνα προς τον διακο Μιχάλη Ν. Μετόνη 
γιατί θα μισέψει για την Πόλιν διά την κόρη της την σκλαβωμένη (29/3/1826)

Το παρόν γράμαν δηαλανβάνη επιδήτης και απέδοκεν τοκινον/

χρέως του θανάτου οδημίτρης τουποτέ νηκωλή κ…* μπουδά και ω/

αδελφός αφτού ο σταμάτης καιεκωλούθισεν καιεπίραν και τα πεδιάτος/

σκλάβους ομίως καιτην σινβήαν τουποτέ σταμάτη και έπροςμένα τονα/

φτόν υκληρονόμι έως την σίμερον μίπως καιδόκη ωθεός και φανερο/

θί κανέναντος τέκνος και την σίμερον βλέποντας υαφτή κληρονόμι/

ότη φθίρουν ταέχοντα τοναφτόν του δημίτρη και σταμάτη μάληςτα της/

εβήαζαν καιτοχορήον δηατοβασιληκόν εμιρή καιδηαταληπά δοσί/

ματα καιεπιτούτο επαραςτάθισαν υαφτή κληρόνομι υκατωθεν/

υπογεγραμένη και επροςκάλεσαν γέροντες και προεςτούς καιεθεώ/

ρησαν ταφτα παντα ταπερηέχοντα τονάνοθεν αποθανόν και /

 τα έκαμαν τρήα μερήδηα καιύλαβαν το κάθε μέρος τομερη/

δηόντου υσια μεςκαρφήν. ενπρότης έλαβαν ταπαίδια του ποτέ/

 γεώργη μπουδά το μερηδηόντος …

…………………………………………………………                                                                                               

… … ομολογούν και τα τρήα μέρη ως/

κάθε κερόν καιδόκι ο θεός και φανή κανέναντος πεδιν/

τον ανοθεν αποθανόν ναίνε πάλη τάφτα πάντα σπί/

τηα χοράφηα τοναφτόν πεδήον έος καιτοπρήν ουχή και/

δεν φανεροθί ναύνε τοαφτό γράμαν στερεόν καιαπα/

ρασαλεφτον αληθός νααποκρήνουντε και τατρήα με/

ρη υςτα δοσίματα τοναφτόν αποθανόν ταόσα πα…/

στην λήστα του χορηουμας και να απιλογούντε και υς τα /

ψηχηκάντος και υςσταχρέυτος και αποτην σιμερον έως εφ/

χαρηςτημένη ωπουίνε αφοτερή ταμέρη αποτον μπαρόντα/

σάς μών μένουν εξοφληςμένη καιακαταζητητη και γήνουντεν/ 

ινμπρα ηνςχά αμήν νταβαντά καιτέληον σούρφην καιτέληον/

εξοφλήσιν μινέχοντα τουληπού ενποτέ καιρής ναενοχλη/

σι τήνα γηπολην γηολήγον αποτον μπαρόντα σαςμόν/

εως οβολου αληθός καιπαρελθούσις τηνας διωνακατινα/

λο σι τονμπαρόντα σαςμόν ναέχη ναδίνη στονεβρηκομε/

νον αγων γροσα 1000λεγοχήληα ουτη επιυσαν τοπαρών/

ενετη 1828 αβγουστου 4 καιμαρτηρες

Στη μεταγραφή ένα μέρος της πράξης παραλείφθηκε 

λόγω της μεγάλης της έκτασης 

*Δυσανάγνωστο

Τινσίμερον εδόπαρόν ηπλουμού σιβμια/
του ποτέ νικολι κριθινα εμελέτιςεν διανα/
μισέψι διατινπόλιν διατίν κόριτις την σκλα/
βόμενι ηδού οπουαφινι τόνδιάκομιχαλιν/
του ποτε νικολι μετόνι επόντις*  ειςε όλον το ήνε/
και να ήνε επίθεορι τίς καινικοκιρις σε σοδα/
καισε  έξοδα ναστοχάζετε κατά θεόνήσεο/
σο κερόνλιπι ακόμη να παρασταθι/
διατόπεδίν το μικρό οπου αφικεδο και/
να εχι να απιλογάτε ο άνοθενμιχάλις/
εις τα βασιλίκά δοσίματα και να έχι η α/
νοθεν πλούμου νάάπιλογά τεσεότι/
έξοδα κάμι  έτσιεστέρξαν και επιησαν/
το παρόν επιτροποχάρτιν -
ενετι-1826- μινιμαρτου 29-
μάρτιρες η κατοθεν
» π΄΄παναγιότις πασαδι-
κοστατίς χοτράκι γερότας-
αντόνισ αρσινικουδι-
μιχαλις του ποτε γεοργι μετονι-

*Δυσανάγνωστο
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Δ. Σύναψη δεύτερου γάμου μετά την απουσία της αγνοούμενης 
ή σκλαβωμένης συζύγου

Μνημονείο Θολοποταμίου, ΑΒΕ 65,φ.70v
Υποσχετικό έγγραφο του Ιω. Γ. π΄΄ Μονιόδι προς την δεύτερη γυναίκα του Μαρούκα στην 
περίπτωση που επιστρέψει η αγνοούμενη πρώτη γυναίκα του Ανθούλα (8/10/1824)

. Εις το . όνομαν . τουκυρίου .  αμήν .  τηνσίμερον/
Ιωάννης . π΄΄.  μονίοδι .  τούποτέ .  γεοργίου .  κάμνι .  ηπό/
σκετε .  διανά .  στεφανοθί .  τηνμαρούκα .  θιγάτηρ/
τουποτέ .  διμητρίου κλιαμενακίου .  καιανισός  . και έρτι/
η πρότιτου .  γινέκα .  ονόματη .  ανθούλα . καιθελίσι .  διά/
ναπάρη .  πάλη .  τηνπρότηντου  .  γινέκα .  να έχι/
δίναμην .  η άνοθεν μαρούκα .  νατόνπιάνι .  τον /
άνοθεν .  Ιωάννη π΄΄μονιόδι .  νατούπέρνι  . γρ 1000/
χίλια .  έτζη .  εστερξαν .  ένπροστεν .  τον κά/
τοθέν .  μαρτιρον . 1824 .  οκτομβρίου 8
»Ιωάνιςπ΄΄μονιώδη ηποςκομέν
γεοργής μωσκοβάκη και ηωάννης σιταράς γέροντες
»σταμάτις πητζάκη μαρτιρο
;χ΄΄Ιωάννης  πρόης μαρτιρώ
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Ε. Επιστροφή εξισλαμισθέντων και διεκδίκηση δικαιώματος 
τους επί της οικογενειακής περιουσίας.

Μνημονείο Ευφημιανών, Φάκελος 52, ΧΦ 3
Απόφαση για την κυριότητα ακινήτων των δύο εκτουρκισθέντων αδελφιών στα Ευφημιανά 
(28/11/1847) 

. Εις το . όνομαν . τουκυρίου .  αμήν .  τηνσίμερον/
Ιωάννης . π΄΄.  μονίοδι .  τούποτέ .  γεοργίου .  κάμνι .  ηπό/
σκετε .  διανά .  στεφανοθί .  τηνμαρούκα .  θιγάτηρ/
τουποτέ .  διμητρίου κλιαμενακίου .  καιανισός  . και έρτι/
η πρότιτου .  γινέκα .  ονόματη .  ανθούλα . καιθελίσι .  διά/
ναπάρη .  πάλη .  τηνπρότηντου  .  γινέκα .  να έχι/
δίναμην .  η άνοθεν μαρούκα .  νατόνπιάνι .  τον /
άνοθεν .  Ιωάννη π΄΄μονιόδι .  νατούπέρνι  . γρ 1000/
χίλια .  έτζη .  εστερξαν .  ένπροστεν .  τον κά/
τοθέν .  μαρτιρον . 1824 .  οκτομβρίου 8
»Ιωάνιςπ΄΄μονιώδη ηποςκομέν
γεοργής μωσκοβάκη και ηωάννης σιταράς γέροντες
»σταμάτις πητζάκη μαρτιρο
;χ΄΄Ιωάννης  πρόης μαρτιρώ

ii ή ένοια τού φερμανίου: .  τού χατζή γιώργη ποτέ μηχάλη/
Βρουλλίοτη τα παιδιά. είς τον Χαλασμόν ήτον τού υιού/
του το ονόματου μπακυρζέ οσμάν . καί τής/
θυγατρόςτου ζουμπεϊντεν σεμπαχάτ . αυτοί οί δύω/
επαρρησιάσθηκαν εις το κρητήριον σεϊσλάμ Κα-/
πησή . και ήπαν όλα τα χωράφιατως . ένα/
σπήτη διορθομένο και δύω χαλάσματα . καί/
μικρά μεγάλα χωράφια καί αμπέλια./
αυτά όλα τα μούλκια, ζώντας ο πατέρτως ήτον/
εδικάτου . και αποθανώντας έμεινε των παιδιώντου/
άπαντα τα πατρομητρηκάτως . αυτά όλα τά η-/
γώρασεν ο Κύρ Ανδρέας γρ: 4000 . τέσσερεις χιλλιάδες/
και έμινεν μάλλητου . έφεραν δε μαρτύρους δύω τούρκους/
μπασμαζή νουρή και χρουσέτ . οίτινες εμαρτύρησαν/
ότι τα κτήματα ήτον αυτών των παιδίων,/
και το επώλησαν είς τον Κύρ Ανδρέα . και να εμ-/
ποδήσουν αυτόν  τον  άνθρωπον οπού λυστρη-/
κώς τά έλαβε: -/
ii Δυνάμει του φερμανίου και χοζετίου και διά προ-/
σταγής της Σεβαστής . Δημογεροντίας . οί άνωθεν μπα-/
κερζί οσμάν . και ή αυταδέλφητου ζουμπεϊντέν/
σαμπαχάτ . των οποίων κατ΄αρχάς ήτο τά ονό-/
ματα Ιωάννης . και Σταματού,  παιδιά ποτέ Χατζή Βρουλ/
λιότη ή μαστρομιχαλάκι, έξ εφημιανών . /
αυτοθελήτως και αβιάστοι πωλούσι και πιπράσκουσι/
διά τελείας και καθοληκής πωλήσεως . είς τον Κ: Ανδρέα/
ποτέ γεωργίου Ψαρρού, και οι δύω όλατως τα πατρο-/
μητρηκά καταστήματα και δικαιόματα . τα είς/
Ευφημιανά και Τραχύ Πύργον . με χωράφια, και/
Αμπέλλια . και οσπήτια αγαιοκάτωγα πάντα ομού/
καθώς εστί σύδενδρα . τα είς διαφόρους θέσεις με δια/
φόρους πλησιαστάς . διά τημής . άπαντα τα ηρημένα γρόσσια/
4000: τέσσερεις χιλλιάδες . τα οποία έλαβον οι/
πωλητές από χειρός του αγωραστού σώα και ανελληπεί/
και ως πληρωμένοι και καλά ευχαρηστημένοι παρα-/
τούσιν  άπαντα μέτα δικαιόματάτως . προς τον αγωρα/
στήν από της σήμερον . ποιείν αυτά ό αγωραστής ως/
θέλει και βούλεται πωλείν χαρίζειν ανταλλάτζειν ταύτα : υπό/
σχόμενοι και διαυθεντεύειν αυτόν αζήμιον, παρά παντός/
προσώπου, κατά το φερμάνη και χοζέτιτους . και εγράφη/
εις τα αωμζ : 1847 : 9μβρ : 28 : σαββατω ωρ : στ : μμ/
διά προσταγής τών γερόντων ευφημιανών ως αγραμμάτους σιμειώ/
νω τα ονοματάτως , μαστρονικωλής παφήλλης, και Χ : Παν./
τελής γούλας . παρόντες καί με το καβούλιτως./
μηχαήλ φατούρως . /απεράσθη είς τας πράξεις είς φύλον 309-
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10
ής το ώνομα του κιρίου αμήν, την/
σήμερον παρόν Ι εβρισκόμενη/
Ιερής τουχορίου καλάμο τίς πα΄΄/
μιχάλης χρησόλουράς χα΄΄πα΄΄μι/
χάλης κριτίς χα΄΄πα΄΄νικόλαος κί/
νιγός. πα΄΄μιχάλης κινιγός παρόν/
και ο πα΄΄ γεόργης. μεγαλίτερος./
και  η γέροντες τουαυτού χορίου και ό/
κινός λαός ομολογούν ε πιδή και/
μας έκαψαν τες εκλισίες ήτούρ/
κι ης τον κερόν του εχμαλοτισμού/
της χίου και μετονα επόμιναν/
(αφ)τής εκλισίες απίραχτες από/
τιν φοτιάν Ίαγία κιρίακί και/
ο άγιος κονσταντίνος. και η κά/
το παναγία. τιν σίμερον Ίβραν/
έβλογον όλη Ιερής και λαηκί/
να παγένουν Ίεβρισκόμενη/
Ιερής όσή εβρήσκουντεν τιν/
σήμερον εδό και ώση λήπουν εις/
τανισία. να παίρνουν όλη τιν/
αράδα τον. διανα μίν έχουν/
καμίαν διχόνιαν Ίνε αδελ/
φή δενήνε ναμίνεχουν από/
κανέναν καμίαν ενόχλησην/
έος οσπουναέλθη αρχιερεύς/
να του βάλη Ισετάξην έτζι/
έστρεξαν και επήησαν το πα/
ρον ενέτη 1822 νοεβρίου
17   -        -   -     -

μάρτιρες ηκάτοθεν – 
πα΄΄μιχάλις χρισολουράς/
πα΄΄γεοργίς μεγαλίτερος/
χα΄΄πα΄΄μιχαλις κριτις μαρ/
πα΄΄μιχαλις. κινιγος μαρτιρά/
Χα΄΄ πά΄΄ νικολας κινιγώς/
γέροντες χ΄΄γεοργης βαρ/
λας. νικολης μιχαλάκι/
μιχάλις γαλάτουλας/
μιχαλις μελισινός/
& γιανις τριανταφιλος μαρτιρας

ΣΤ. Ανάγκη της αποκατάστασης των ναών και των ορθόδοξων 
θεσμών μετά τις φρικαλεότητες και τη βεβήλωση που υπέστη η 
ορθόδοξη εκκλησία. 

Μνημονείο Καλαμωτής, ΑΒΕ 99, φφ 16v-17r, αρ. Πράξης 10                                                   
Κοινοτική απόφαση σχετική με την λειτουργία των ναών μετά την καταστροφή (17/11/1822) 
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10
ής το ώνομα του κιρίου αμήν, την/
σήμερον παρόν Ι εβρισκόμενη/
Ιερής τουχορίου καλάμο τίς πα΄΄/
μιχάλης χρησόλουράς χα΄΄πα΄΄μι/
χάλης κριτίς χα΄΄πα΄΄νικόλαος κί/
νιγός. πα΄΄μιχάλης κινιγός παρόν/
και ο πα΄΄ γεόργης. μεγαλίτερος./
και  η γέροντες τουαυτού χορίου και ό/
κινός λαός ομολογούν ε πιδή και/
μας έκαψαν τες εκλισίες ήτούρ/
κι ης τον κερόν του εχμαλοτισμού/
της χίου και μετονα επόμιναν/
(αφ)τής εκλισίες απίραχτες από/
τιν φοτιάν Ίαγία κιρίακί και/
ο άγιος κονσταντίνος. και η κά/
το παναγία. τιν σίμερον Ίβραν/
έβλογον όλη Ιερής και λαηκί/
να παγένουν Ίεβρισκόμενη/
Ιερής όσή εβρήσκουντεν τιν/
σήμερον εδό και ώση λήπουν εις/
τανισία. να παίρνουν όλη τιν/
αράδα τον. διανα μίν έχουν/
καμίαν διχόνιαν Ίνε αδελ/
φή δενήνε ναμίνεχουν από/
κανέναν καμίαν ενόχλησην/
έος οσπουναέλθη αρχιερεύς/
να του βάλη Ισετάξην έτζι/
έστρεξαν και επήησαν το πα/
ρον ενέτη 1822 νοεβρίου
17   -        -   -     -

μάρτιρες ηκάτοθεν – 
πα΄΄μιχάλις χρισολουράς/
πα΄΄γεοργίς μεγαλίτερος/
χα΄΄πα΄΄μιχαλις κριτις μαρ/
πα΄΄μιχαλις. κινιγος μαρτιρά/
Χα΄΄ πά΄΄ νικολας κινιγώς/
γέροντες χ΄΄γεοργης βαρ/
λας. νικολης μιχαλάκι/
μιχάλις γαλάτουλας/
μιχαλις μελισινός/
& γιανις τριανταφιλος μαρτιρας

+ Προς την πανηερότιτάνσας γράφο. και σας προσκυνού/
μεν και σας δίνομεν . τιν . είδισιν. οτι. οταξιάρχις/
χοριανός φένετε. οτι .από. τον κερόν όπου τιν. έ/
καψαν οιτούρκοι σάθρεψεν και μελι  να πέσι μέσα/
τορα εκάμαν τιν οικονομίαν. δια να τιν διορ/
θόσουν. ομος είναι. διστιχισμένι. οιεπιτρόπι και/
σας περικαλούμεν. να δόσετε μιάν. υποδιξιν εις/
τον μιχάλιν μαντράν δια να πάγι να γιρίσι δι/
α βοήθειαν τις εκλισίαν ταυτα. είπας προσκινού/
μεν 1843 σεπτεβιου 28
+προτοπαπας βολισού γραφο. και προσκινό

                                                             Προτοπαπας της βολισού

Συλλογή Αντ. Στεφάνου, ΑΒΕ 1187, ΧΦ 6                                                                                            
Επιστολή του Πρωτόπαππα Βολισσού και των γερόντων προς τον Πανιερότατον σχετικά με 
την κατεστραμμένη από τους Τούρκους εκκλησία του Ταξιάρχη, 28 Σεπτεμβρίου 1843
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Προς. την. πανιερότητάσας . σας . προσκυνούμεν . οι . γε/
ροντες . ασπαζόμεθα . την . δεξιάσας .  και . σας . παρι/
καλούμεν διατήν . υ . πώθεσιν . οπουσάς . γράφι/
οπροτωπαπας . νακάμετε . τωκαλώ . διατή . είνε . διστη/
χισμένη . ηεκλισία . ταύτα . και . σας . προσκυνούμε./

την. 28 . σεμτερίου . 1843
γέροντες . βολησός
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Τα γραπτά αυτά τεκμήρια μας περιμένουν καρτερικά σαν 
σιωπηλοί αυτόπτες μάρτυρες των συνεπειών της επόμενης 
μέρας της τραγικότερης περιόδου στην Ιστορία της Χίου, 

έτοιμες σαν από καιρό να ρίξουν δέσμη φωτός στο μοναδικό 
μονοπάτι της ιστορικής αλήθειας.

Συντελεστές Yλοποίησης:
Βασιλεία Κούνουπα, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Ν. Χίου

Ανδρέας Ανθίτης
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