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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ 
Ιστορικός ερευνητής- Συγγραφέας 

 
Παλαιές μενιδιάτικες δικαιοπραξίες 

 
Είναι γνωστό ότι μετά την κατάκτηση της Αττικής από τους Τούρκους το 1456 για μεν τους 

Οθωμανούς λιγοστούς κατοίκους– γαιοκτήμονες, εφαρμόστηκε το ανάλογο δίκαιο των 
κατακτητών. Για τον χριστιανικό όμως πληθυσμό με τα αυτοδιοικητικά προνόμια που 
παραχώρησε ο κατακτητής, ίσχυσε ένα κράμα Ρωμαϊκού και Βυζαντινού δικαίου, άτυπο βεβαίως 
εφόσον δεν υπήρχαν γραπτοί νόμοι. 

Το εθιμικό αυτό δίκαιο καθόριζε εκτός των άλλων και τις συναλλακτικές μεταξύ των 
Χριστιανών σχέσεις και βασιζόταν στην «εξάβιβλο του Αρμενόπουλου» της Βυζαντινής εποχής με 
αναγωγές στη Ρωμαϊκή νομοθεσία αλλά και στοιχεία από την Αθηναϊκή αρχαιότητα.  

Στη σύνταξη των Ελληνικών δικαιοπραξιών καλούνταν ο Έλληνας Νοτάριος 
(Συμβολαιογράφος) της Αθηναϊκής Κοινότητας να συντάξει τα πωλητήρια, τις ανταλλαγές, τις 
διαθήκες, τα προικοσύμφωνα και όποια άλλη δικαιοπραξία, και τούτο ίσχυσε και για την ύπαιθρο 
Αττική και την Αθήνα. 

Σε σοβαρότερες και ευρύτερης σημασίας διενέξεις όπως π.χ. οροθετήσεις χωριών κ.λπ. ή 
σπάνιες προσφυγές Ελλήνων στην Τουρκική εξουσία συμμετείχαν οι Τούρκοι με τον καδή της 
Αθήνας και Τούρκους προκρίτους καθώς και οι Άρχοντες δημογέροντες της Αθήνας και των 
χωριών και τα έγγραφα συντάσσονταν στην Αραβική γραφή των Τούρκων. (Αρχείο Ι.Λ.Ε.Α.). 
Επίσης σε ορισμένες Νοταριακές πράξεις συμμετείχαν Τούρκοι επίσημοι πρόκριτοι κοινώς 
«Αγιάννηδες» οι οποίοι προσυπέγραφαν στην κεφαλή της δικαιοπραξίας μόνο αυτοί και σφράγιζαν 
με σφραγίδα δακτυλιδιού στο τέλος του εγγράφου μετά τους Έλληνες μάρτυρες και το Νοτάριο. 
Τούτο κυρίως όταν Τούρκος πωλούσε σε Έλληνα. 

Το κόστος των Νοταριακών Ελληνικών εγγράφων ήταν σοβαρό, όπως φαίνεται, έτσι στα χωριά 
οι κάτοικοι προσέφευγαν στους εκπροσώπους της εκκλησίας, τους εφημέριους των χωριών ή τους 
«Αναγνώστες» των εκκλησιών ή καλόγηρους για να συντάξουν τις δικαιοπραξίες. 

Οι δικαιοπραξίες αυτές μιμούμενες τις Νοταριακές πράξεις στο λεκτικό τους είχαν σαφή 
διατύπωση που δεν άφηνε ερωτήματα αμφισβήτησης και είχε τη σφραγίδα της εκκλησίας με τρεις 
τρόπους. Στα προικοσύμφωνα, κοινώς «ξωφύλλια» με το σχεδίασμα του σταυρού, καλλιτεχνικό ή 
απλό, με την επίκληση των Αγίων στην αρχή του εγγράφου και με την υπογραφή του συντάκτη 
ιερωμένου. 

Αυτό το τυπικό έδινε στο έγγραφο ομόλογο, προικοσύμφωνο (ξοφύλλι) κ.λπ. μια 
αδιαμφισβήτητη ιερότητα, αλλά και εγκυρότητα συναλλακτικής πράξης μια και στα χρόνια αυτά η 
θρησκευτική προσήλωση των Χριστιανών ήταν το σίγουρο καταφύγιο των Ελλήνων, το στήριγμα 
και η ελπίδα ότι οι θείες δυνάμεις ενέκριναν τις πράξεις τους. Έτσι η επίκληση των Αγίων ως 
διαμεσολαβητών στις συναλλαγές των ανθρώπων αντικαθιστούσε κάτι ασύγκριτα εγκυρότερο 
από την επίκληση μιας επίγειας ανώτατης και παραδεκτής Αρχής που δεν υπήρχε για τους 
Χριστιανούς. Προσέφευγαν λοιπόν στα όσια και ιερά στα οποία ήλπιζαν, για την απελευθέρωση 
από τα βάσανα της υποδούλωσης, αλλά και για τις καθημερινές συναλλαγές τους. 

Αυτά για το «ξωφύλλι», το προικοσύμφωνο δηλαδή, που συντάσσονταν λίγο πριν το γάμο και 
περιλάμβανε την προικοδότηση της μελλόνυμφης από τον πατέρα της ή και τη μητέρα της, ακόμα 
και από θείους ή θείες άκληρες ή αντικαταστάτες των γονέων που δεν ήταν εν ζωή, ή προσέβλεπαν 
στη «γεροτρόφησή τους» από το νέο ζευγάρι. Στην περιγραφή των προικώων περιλαμβάνονται τα 
είδη ενδυμασίας και οικοσκευής και ακολουθούν τα ακίνητα, χωράφια, δένδρα, σπίτι κ.λπ. Ο 
σημερινός μελετητής βρίσκει τόσο στα ξωφύλλια, όσο και στα ομόλογα κ.λπ. δικαιοπρακτικές 
πράξεις πληροφορίες για την τοπογραφία της εποχής, τα επώνυμα, την αξία των κτημάτων, τους 
γλωσσικούς ιδιωματισμούς της εποχής, τις ονομασίες των οικιακών αντικειμένων και σε γενικές 
γραμμές ξεδιπλώνεται μπροστά του διαβάζοντας τα έγγραφα αυτά, μνημεία πραγματικά σήμερα, η 
ζωή των προγόνων από το 18ο – 19ο αιώνα. 
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Κάνοντας ένα ευρύτερο σχολιασμό από τα δημοσιευόμενα σήμερα δικαιοπρακτικά αυτά 
έγγραφα των ετών 1769, 1779, 1788, 1803 (νοταριακό) 1813, 1820, 1835, 1836, 1837, 1859, 
σημειώνουμε ότι αυτά προέρχονται, εκτός από δύο, από το μεγάλο Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. όπου είναι 
κατατεθειμένα τα πρωτότυπα, τα οποία με πολύ κόπο μεταγράψαμε γιατί κατά κανόνα ήταν 
δυσανάγνωστα και περιλάμβαναν λέξεις και όρους που σήμερα είναι αδόκιμοι ή και άγνωστοι. Για 
το λόγο αυτό στο τέλος της ανακοίνωσης θα περιληφθεί ένα απαραίτητο ερμηνευτικό γλωσσάρι. 

Κατά το παρελθόν (το 1990) δημοσίευσα στο βιβλίο μου «Οι Μενιδιάτες ….» 45 τέτοια έγγραφα 
προερχόμενα είτε από το Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. (πάντα από τα κατατεθειμένα πρωτότυπα) ή ελάχιστα 
από φωτοτυπίες που συμπολίτες μας χορήγησαν επιτρέποντάς μου να φωτοτυπήσω τα 
πρωτότυπα των Αρχείων τους. Το 2002 δημοσίευσα επίσης στο περιοδικό «Λαμπηδόνα» του 
Πνευμ. Κέντρου Ασπροπύργου μια σειρά 15 τέτοιων εγγράφων προερχομένων από τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και από παραχωρήσεις συμπολιτών που παρακάλεσα, όχι σε μένα, αλλά στην 
Ι.Λ.Ε.Α. να καταθέσουν τα πρωτότυπα, όπως και έγινε. Η δημοσίευση αυτή αφορούσε έγγραφα για 
Μενίδι, Κιούρκα, Χασιά και Αθήνα, κατά το πλείστον Νοταριακές πράξεις. Σημειώνω επίσης ότι στο 
βιβλίο «Η Μενιδιάτικη λαϊκή φορεσιά» της κ. Μαρίας Μαρίνη, έκδοση Ι.Λ.Ε.Α. όπως και στη δεύτερη 
επαυξημένη έκδοση της Ι.Λ.Ε.Α. με τίτλο «Η Μενιδιάτικη παραδοσιακή φορεσιά» δημοσιεύτηκαν 
άλλα τέτοια έγγραφα, προερχόμενα τα πρωτότυπα από το μεγάλο Αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α. (ορισμένα 
από αυτά δημοσιεύτηκαν ημιτελή). 

Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα σοβαρό Αρχείο τέτοιων σημαντικών εγγράφων που προστίθεται 
στα δημοσιευμένα από τους Αθηναιογράφους και προσφέρει στον Ιστορικό ερευνητή ή Λαογράφο 
την ανάλογη ύλη για περαιτέρω ανάλυση της ζωής και των ηθών και εθίμων των υπόδουλων 
Ελλήνων ή των πρώτων μετά την απελευθέρωση ετών. Η πλήρης ψηφιοποίηση του Αρχείου 
Ι.Λ.Ε.Α. θα δώσει τη δυνατότητα ενδελεχούς μελέτης τόσο των δημοσιευμένων όσο και των 
αδημοσίευτων ακόμα εγγράφων. Σ’ αυτά ευελπιστούμε να προστεθούν όσα οι συμπολίτες μας 
πρόκειται να καταθέσουν βλέποντας την αξία αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας στην 
ανάδειξη της Ιστορίας και Λαογραφίας του τόπου. Όλα μαζί θα προστεθούν στα δημοσιευμένα από 
τον αθηναιογράφο Δ. Καμπούρογλου στο τρίτομο έργο του «Μνημεία της Ιστορίας των Αθηνών», 
στη δημοσίευση από τον Καθηγητή Γ. Πετρόπουλο του Κώδικα του Νοταρίου Παν. Πούλου για τα 
έτη 1823 – 1834, αρκετά από τα οποία αφορούν το Μενίδι. Τέλος, διάφορες δημοσιεύσεις 
Αθηναιογράφων συμπληρώνουν τη βιβλιογραφία και συμβάλλουν στη μελέτη της ιστορίας του 
τόπου. 

Παρενθετικά αναφέρω επίσης για σύγκριση ορισμένα Τουρκικά πωλητήρια ή έγγραφα που 
ανακοίνωσε ο συνάδελφος κ. Γιάννης Ματουκάς στο 7ο Συμπόσιο από κατατεθειμένα στο Αρχείο 
Ι.Λ.Ε.Α., μεταφρασμένα από Τουρκολόγο, αλλά μην έχοντας την εγκυρότητα επίσημης μετάφρασης, 
έχοντας όμως ιστορική σημασία και τρία επίσης Τουρκικά πωλητήρια από το Αρχείο Σταμ. 
Βασιλείου που ανακοινώθηκαν από μένα στο 9ο συμπόσιο. Τα έγγραφα αυτά μεταφράστηκαν από 
τον Τουρκολόγο κ. Αναστασόπουλο του Κέντρου Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Ρεθύμνου. Δημοσιεύτηκαν στη «Λαμπηδόνα». 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ  
αρ. 1    (αδημοσίευτο) 
Η ωμωλοΓηα οπού / άλαξαν το χορά / φη με τογιορ / γο πάλη 
1769  μενίδι 17 μαρτίου (;) 
το παρόν συμφωνησαν τα δύο μέρη κ’ έκα / μαν ανταλαγή ο μήτρος καλογράνης με το γιόρ / γω 

του πάλη τον υιό και του έδοσε ο γιόργος το / χοράφη οπού ήχε αγορά από το γιόργο πα / πού …… 
του μήτρου καλογράνη εις τον άγιον / νικόλαω στρ. 2 πλισίω θανάσι βρετός και / κοληα λάζαρος 
αγιος νικόλαως και / ….μπαναγάς σπαής και έταξαν τα διω / μέρη πως ευρίσκετε οάνωθεν μήτρος 
κα / θολικός νηκοκύρης να κάμη ως βού / λεται μηδενώς εναντηούμενος και / δια το αλληθες 
έγινεν το παρόν \ εις ασφάλληαν 

 
νικολός του παπαγιοργάκη μαρτιρό / 
Κοσταντίς παστάλιας μαρτιρό / 
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νικολός παπαδημήτρη υός μαρτιρό / 
αργυρός κρίκης μαρτιρώ / 
γιάνης πόκας μαρτιρώ / 
διμήτριος ιερεύς εφιμέριος του μενιδίου / 
 
αρ.  2   (αδημοσίευτο) 
   Η ομολογία του / γιόρΓου καπετάνιου / δια τα χοράφια 
1779   Ιανουαρίου 27 μενίδι 
με το παρόν γράμα φανερώνη και ο / μολογί ο γιόργος καπετάνιος το πος μετά βουλίς / και 

θελίσεως του θέλι και πουλί χοράφια από πατρι / κόν του ης τοποθεσία στιν κατεβασιάς την / 
στράτα(;) Στρ. 2 πλισίον μουκτίς το άλο μέρος / μήτρος γγίκας τι άλη μεριά οδός εις το μολότιχο / 
στον σίνορο του μονοματίου στρ. 4 πλησίον το / σίνορο του Κατζανά το άλο μέρος μήτρο φι \ τάς 
εις το σίνορο του μονοματιου στον αυτόν τόπον / στο σίνορο του μονοματιου στου σκίνα στρ. 4 / 
πλισίον το μονομάτι το άλο μέρος παναγιότης / καπετάνιος και μήτρος καπετάνιος τα αυτά χορά / 
φια τα πούλισε του γιόργου κολολού δια ριάλια / εξι ήτι νούμερ ριάλ 6 τα οποία χωράφια του / 
έδοσε τα άσπρα του άνοθεν πουλιτι και εξενόθη / άπαντα και από την σίμερον εγρικάτε ογιόργος 
κολο / λός ήδιος και καθοληκός νικοκήρις οθέλη και βού / λετε και δια το αληθές έγινε το παρόν ης 
ασφάλι / αν  

γιόργος του Χαντζή μαρτυρί / 
θανάσις ηός παπαδιμήτρι μαρτυρί / 
δημήτριος ιερεύς εφιμέριος του μενιδίου έγραψα / 
 
αρ.  3   (αδημοσίευτο) 
Το γράμα οπου εγρα / ψαμε το πράμα ο / απέμηνε τάζη μαζί  
της ενγκονις του καλογράνη(;) 
1788  μαρτίου 6 μενίδι 
την σίμερον γράφομε εις το παρόν δια τα πράματα απέμινε(;) της ανεψιάς του / του αναγνόστη 

Καλογράνη της μαρίας σπιτοκάθηση μία νοτινά γαβρίλις / βορινά άγιος νικόλαος δυτικά Κυριάκος 
τζαμάλης και οδός και ασ / πρα(;) ολλ – 70 και εις του διμα(;) μπάφι στρ. ολλ 28 ρουχικό καμιζόλα 
/ ρούχηνι μήα ζηπούνι ρούχηνο ένα τινάγι(;) μπουτατένιω ένα / ασημογκούπα – 27 τραχηλέα 
χρισή ένα μπεζεμαλι κόκηνο / μεταξοτό. ένα αμπέλι εις τα απάνο αμπέλια στρ-1 πρικίσω / έτερο 
αμπέλι στη στράτα του μονοματίου στρ. 1 πρικήσο ελεόδεν / τρα εις το λουτρό ρίζες . 5 με ότι 
ευρίσκεται μέσα / και κτινο. ένα και γελάδα μήα κλαβίνα. 1 προσκεφαλ / αδα. 1 σάκος 1. 
αντρομήδα μηα και όποτες καιρός έχη να αραφο / νιάζι η μαρία να έχη να κάνει δυω η μάνα της. 
ποκάμισα τέσερα / και δια τούτο εγράψαμε να εγρικάτε /  

αναγνώστης κουρκατιώτγης μαρτυρώ / 
γιάνη διμασκως μαρτυρώ / γιανις …. μαρτυρό                                 γιανις …… μαρτηρό        
μήτρος κατσατρις μαρτυρό  παναγιωγτης δημασκος παναγιωτης διμά(σ)κος 
γιάνις δημάσκος μαρτιρό μαρτιρό                                                     μαρτηρό             
δημήτριος ιερεύς κρίκης και εφημέριος του μενιδίου    
 
αρ.  4 
1803. απρηλίου 22 : αθήνα 
΄΄δια του πααρόντος γράμματος γίνετε δήλον ότι ομπαγής εφέντη ηός μουφτή εφέντη με αγαθήν 

του /  γνώμην και καλήν προέρεσιν επούλησε από τα χοράφια το μεράδιόν του οπου έχη ης το 
χορίον μενή \ δι ος φανερώνει εις το τεφτέρι οπού έχη το νοδαρικόν οπού του έδοσε ο μπαμπάς 
του: λέγομεν από αυτά \ εις την μπερούνα στρέματα δυο : πλησίον μητρος καλογριάνης το άλλο 
παπα ιωακείμ : το άλλο: τριαδίτης/ ης τον αυτόν τόπον : στρέμα: ένα: πλισίον του Χ΄΄κιουρκατιότι: 
το άλλο: νικολός τζίκας και γιοργάκις τζικας: στο μολότιχος. / και ης το μάρμαρο: στρέματα: έξη: 
πλησίον: μήτρος θανάσι λάζαρος: το άλλο κηριακός κιαμάλις: και με το μο / λότιχο και του 
πουλητού: και ης την στράτα στροφιλέα στομολότιχο: στρέματα οκτώ– πλησίον παίδες 
μουλάμπεκγίρι / το άλλο πάλη του πουλητού. το άλλο: του οσμάν εφέντι και το μολότιχο: και ης τα 
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απάνο μέρη στρέματα τρήα : πλη / σίον του παπα : αναστάσι το άλλο : ηστράτα χαμοστέρνας το 
άλλο : μήτρος φιτάς και τζιάνος(;) τα αυτά : χοράφια / ης τοποθεσίες πέντε : όλα στρέματα ήκοσι : 
νου : στρ : 20 : την σήμερον τα επούλησε ο άνω μπαγής / εφέντη. ης τελείαν πούλησιν ης τον 
μηχάλη διμάσκο δια γρόσια εκατόν πενήντα : νου : γρ : 150 / και έλαβε τα γρόσια την αυτήν όραν 
σόα μετρητά και εξεπληρώθι και εξενώθι από τα αυτά / χοράφια ης το παντελές και από του νυν 
και ης το εξής αγρικιέτε ίδιος και καθολικώς / νικοκήρις ο αγοραστής ο μιχάλης διμάσκος να κάμμη 
ης αυτά ος θέλη και βούλεται ης την εξουσίαν του / : προς τούτοις και δια πλέον σιγουριτά τον 
αυτόν χοραφίον του βάζη και επίτροπον τον καθαυτόν σπαί / μουσταφάσπαή ναν του δίδη και 
ταπή δια την τελειαν πούλησιν οπού του εποίησε ο μπαγής εφέντις / ουτως του εποίησε το παρόν 
γράμμα με αξιοπίστους μάρτιρας και εδόθι ης χείρας του αγοραστού / μηχάλη διμάσκου ης ένδειξιν 
της αληθείας και ασφάλειαν : / 

                                                                     (σφραγίδα) 
  ισίδορος ρούφος νοτάριος: 
 
αρ.  5 
1813 σεπτεμβρίου : α : μενίδι 
΄΄Ενονόματη του πατρός και του ηού και του αγίου πνεύματος της κυρίας / και αληθηνίς 

δεσπίνις ημον θεοτόκου τον αγίον θεοστέπτον και ησαπο / στόλον μεγάλον βασιλέος 
κωνσταντήνου και ελένις του αγίου / μεγαλομάρτιρος προκοπίου και πάντον τον αγίων αμην / ότη 
εγό ο παναγιότις καματερός. έχον θιγάτηρ ονόμα / τη καλομίρα εβουλίθιν του σιζεξε με τον ηών. 
του σιδερι γγί / κα επονόματι μίτρο τάζο δε αυτής δια πρίκαν ως αρα / βόνατης το μέγα και 
πλούσιον έλεος! αρχής σκλαβι(να) : 1 : ανδρομίδα : 1 : σάησμα : 1 προσκεφαλάδες 1 : / πουκάμισα 
με του γαμπρού : 11 : ζιπούνια : 8 : σιγούνες : / 3 : πόλες : 8 : ματίλια : 6 : ζόστρες : 3 : σακιά : 2 : 
ταγά / ρια : 3 : ταψί : 1 : τενκερε : 1 : σαχάνια : 1 : λιχνάρι …. / …. τροτρίφτα(;) : 1 : σιδροστιά : 1 : 
τηγάνι : 1 : τραχιλέα χρι / σι : 1 : ξιλιάρι 1 αμπέλι στρ. : 1 : ης το δραγουμάνο : ης τον αυ / τον τόπον 
λαχίδι : 1 : οπου εστί! ελεόδεντρα : 3 : γιδοπρόβα / τα : 10 : καστρομένα : γελάδα : 1 : νάχτη γρ! 21 
και η ευχή / τον γονέον 

    γιανις διμάσκος μαρτιρό 
    παπαδαμιανός : εφιμέριος του μενιδίου : έγραψα 
 
                             οπισθογράφηση 
                                   το ξοφίλι την νίφις 
 
αρ.   6   (αδημοσίευτο) 
Αρχείο Γεωργ. Κρεούζη 
182(;) δηκεμβρηου 12 
δια του παροτατος γραματος φανερονο και ομολογό και κάνο δηαθήκη / στα πεδηα μου εγό 

ογηανάκης σοτήρηχος τα ότι έχο χρειμου καλομου / ισταπεδηα μου …….. πεδημου σταμάτη 
πεδήμου πετρο και / τους τα παραδονο χρει μου σπιτια μου απεληα μου δετρα μου περιβοληα μου 
χορα / φηα μου τα όσα εχο και αξουσηάζο έδοσα του σταματι του …….. γροσια δοκα 12 / εδοσα 
ρουχα ης ρουχο γροσηα καμιζολες του σταμάτη 12 ξηναρι του σταματι …… / γρ. 6 πελεηα ζηγι μια 
γροσια δεκα γρ. 10 δαχτιληδη μαλαματενιο ένα γριζο τουτου σταματι τιγανι κοστ γρ 14, …… του 
σταματι …….. σταπεληα / γροσια 6 επηρα και βαρελη εγω ο σταματης γροσια 10 και …… προβατα / 
επηρε ο σταμάτης ένα πελη στολογκο στρέμα ενα επηρε και μια μοσκ(ι)δα 

του πετρου του αδελφού του του μικρού χαρηζο το σπιτη …… πα / τρογονικό του να ινε του 
πέτρου με τινευχή μου ταδηο αλογα να ινε του πέτρου / ηνα εχουν να πλερι …… χρεη τα δηο 
αδέλφηα οπου βρεθη ιστημεση τα διοα / αδέλφηα να την πληρώσουν ξεχο του παπα γιανη μας να 
πλερωνι ο σταμάτι / ξεχός δηα το αληθες έκαμε(;) τι διαθηκη εγό ο πατέρας γηανης σοτήχος / στα 
πεδιά μου το σταμάτη και πετρο να μεράζουν τα οσα εχο …… μονα στο / γράμα με την ευχή μου 
επροστεν το μαρτήρον/ 

     γιανάκης πατέρας τους τανεγραψα και τους τα μιρασα τον εδικο αδελφον / 
      πετρου και σταμάτη βεβαιο με την ε(υ)χή μου / 
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      νικολι τετε λαζαρος μαρτιριρο / 
      μιτρο στουραιτη μαρ τιρο / 
      διονησιος ιερομοναχος εφιμεριος του με(νι)δήου / 
 
αρ.   7 
Αρχείο Ι. Κ. Τσαμάλη 
1835 : μαρτήου : 10 
Ενωνόματη του πατρώς και του ηού και του αγίου πνεύματος / της κυρήας ενδώξου δεσπήνης 

ημον θεοτόκου και αηπ / αρθένου μαρήας δηνάμη του τημίου και ζωοπηού σταυ / ρού 
πρωστασήαις των τημίων επουρανήον νωερών θή / ων δηνάμεων ασωμάτων του τημίου ενδώξου 
πρωφήτου / ενδόξου πρωφήτου πρωδρώμου και βαπτηστού ιωάνου των / αγίον ενδόξον και 
πανεφήμον αποστώλον και τον αγίον / ενδόξον και ης αποστόλον θεω(στέπτων;) μεγάλον 
μαρτήρον και ης αποστόλον κωνσταντήνου και ελένης …… / μάρτηρος πρωκωπήου και πάντον τον 
αγίων αμήν κα-/ γό ω γιωργάκυς νήκας έχων θηγατέρα ονόματη μαρήας / με του σηζεύξε με τον 
ηόν του αναστάση πουραήμη ονώμα \ τη αθανάσηος καθός διακελέβουν η θήοι και ηερή νό / μη 
της εκλησήας τάση δε αυτή αυτού(;) το μέγα και / πλούσηον ελεος αμήν.  

αρχής κασέλα: 1:  πουκάμησα της νήφης: 10:  και του / γαπρού … 1: ζηπούνια της νήφης: 9 / 
ζηνάρηα της νήφις: 4: σηγούνες της νήφης: 3: / πώληαις της κεφαλίς: 5: μαντήληα της νήφης: 5: / 
Βαγιώληα …. 4: πεσκύρη …. 1: / σκλαβήνα …. 1: / ………. προσκεφαλάδες : 2 : / σακυά ……: 2:    
ταγάρηα …… : 4 : / τεκερέδες …… : 1 : τηγάνη ……: 1: / ταψή …: 1:  σαχάνηα …: 1: / κουτάλα …… : 1 : 
τρηρωτρήφτα …… 1 : / σηδρωστηά …: 1:  και χωράφηα ης τον απάνο / ης το πάτημα ης την 
κωπρησηά του σταμάτη βρετού στρ: 2: / βορηνά κυρηάκος τζαμάλης νοτηνά αναγνόστης τρι / 
βέλα έτη ης το παλεω Κατζανά ης το παλεό πηγάδι / ποπάνω στρ: 1: νοτηνά αναγνόστη 
καλογράνη βόρη / να γιανάκως νήκας έτη ης τον αυτόν τόπον / βορηνά παναγιώτης(;) βαρελάς(;) 
νοτηνά γιωργάκης / μήτρου βρετού έτη ης τοποδη του κατζανά ποκάτο στρ.: 1 / νοτηνά πέδες 
κώληα σταμα βωρηνά λαζαρέη έτη \ ης τον αυτόν τόπων ης την π(λ)αγιά(;) για στρ: 2: νοτηνά / 
γιαννάκος νήκας βορηνά σεραφήμης έτη ης τον … / κά(μ)πο ης τον πήργο: στρ. 5: βορηνά 
σεραφήμης δυ / σηκά κυρηάκως τζαμάλης έτη (σωποπω) από τα αλόνηα / το διμασιω(;) πέρα 
κατά που ευγένη ωήληος στρ.: 1: δι(τικα) / γιανάκος νήκας. ανατοληκά ωπατέρας της νήφης / έτη 
απέλη ης τον λογγον ης την στράτα του μονωμάτη / στρ: 1: ανατοληκά γιανάκως μήχας: και ης την 
κυβησιά / ελεώδεντρα τρήα και τρήα (η αδελφή της νατα μοιράσουν οι αδελφάδες) / και 
πρώβατα: 5 και πέντε ζηγουράδες μεγάλα και μικρά / ώλα κεφάλια: 10: και δραχμάς σαράντα ένα 
/ ήτη νούμερων δραχμας: 41: / 

      Και η ευχή τον γονέων αμήν./ 
            παπά γεώργιος ο εφημέριος μενηδίου έγραψα 
                (οπισθογράφηση)    τω ξωφήληον της  νήφης 
 
Αρ.  8     (αδημοσίευτο) 
1836 : Ιανουαρίου 15: 
Δηά του παρόντος φανερώνω εγώ ο χατζη κόλιας Καλογριάνης μενιδιάτης / ότι εξιδίας μου 

βουλής και καλής προαιρέσεως και μη βιαστής από κα / νέναν θέλω και πουλώ ενστρέμα αμπέλη 
εις το αυτό χωρίον μενίδι / εν τη τοποθεσία εις τον πισινό λόγγω πλ : Δυσικά η Σύρμω του γκρίτζη 
/ Ανατολικά μεριά κυμπιζής βορινά στριφτός, νοτινά Δημήτριος βαρελά / Ετι πουλώ εν ήμηση 
στρέμα χοράφιον εν τι τοποθεσία εις τον ίδιον / πισινό λόγγω πλ : κοντά εις το σύνορον του 
μονοματίου ενταύθα κειμένου / να μεράση με μήτρο(;) Γαβρίλην και κωνσταντή γγίκαν και 
χατζησπύρον και / και χριστόδουλον κατζανδρή και κολιολιόν. Το οποίον Αμπέλι και / χοράφιον 
ως άνωθεν έφιμεν την Σήμερον το επούλησε ο / Άνωθεν χατζηκόλιας εις τελείαν πούλησιν της 
βαπτιστικιάς του της / ώρσας ν: Δημάσχου και Σύζυγος σταμάτη μπερτζέκου Διά / δραχ: 
ογδοήκοντα αρ. Δραχ. 80 και έλαβε τα άσπρα / εις χύρας σώα και ανεληπί και επληρώθηκε και 
εξενόθηκε από / Αυτά τελήος εκ δε … το εξής ινε και κράζετε / ίδιος και καθολικός οικοκύρης 
οικοθεν ηρημένη ώρσα / νικολού Δημάσχου η αγοράστρα να κάμη εν αυτώ ος θέλη και / βούλεται 
ος μούλκυον εδικόν της μη ημπορόντας ποτέ κε / ρού να πιραχθή υπό τινος υπόσχετε ο άνοθεν 
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πουλιτής / να της αποκρίνετε εις πάσαν της ζημίαν και ενόχλησιν / Δηό και εδόθη το παρόν 
έμπροσθεν των ευρεθέντων Αξιοπίστων / μαρτήρον και επικυρουμενον παρά της ενταύθα τοπικής 
Αρχής / Δια να έχο το κύρος μου εν ισχύν σαν μπη κριτήριο …… / χατζη κόληας καλογράνης 
υπόσχομε τα άνοθεν μην ηξεύ / ροντας να γράψο παρακαλώ τον μήτρο(;) Γαβρίλη να με υπογράψη 
/ εγώ δε κάνο το σημείον του σταυρού – 

               ……………………. Μαρτιρό 
               Δημητράκης νικολου δημάσκος μαρτιρό 
               Μήτρος ..…… μαρτιρό 
 
Αρ.   9  (αδημοσίευτο) 
Διά της παρούσης πουλητικής ομολογίας γίνεται δήλον ότι / ο κάτωθι υπογεγραμμένος χατζής 

Κόλιας έχων ιδιώ- / κτητον χωράφιον συνηστάμενον εκ δυο στεμμάτων /  αριθ. 2 εις την θέσιν 
καλουμένην Πλακάκια / εις τα οποία σουμπλιαστές ευρίσκονται ανατολικά Μίχας / Κλάρας Δυτικά 
Αναγνώστης Τουρβέλας μεσημβρινά η / οδός του λόγκου και αρκτικά Μιχαήλ Καπι(;) / το οποίον 
χωράφιον το επώλησα εις τελείαν πώ- / λησιν του Κυρίου Σταμάτη Περτσέκου δια δραχ / μας 
εβδομήκοντα και δύο αριθ. …… 72 / τας οποίας και τας έλαβεν επί χείρας σώας και ανελιπείς διό 
προς ένδειξιν δίδω την παρού- / σαν εις χείρας του ρηθέντος Σταματίου δια το / βέβαιον της 
αληθείας και υποφαίνομαι / 

            Μενίδι την 11 Φεβρουαρίου              Χατζης Κόλιας ως αγρά / 
                             1837                                  ματος κάμνω το σημείον του σταυρού 
    ’’Α : Καλογριάνης μαρτυρώ / 
                             ’’αναγνώστης μουστακάτος μαρτυρώ / 
                             ’’αναγνώστης Φιτάς μαρτυρώ / 
                                          ο γράψας Δημήτριος Κωνσταντινίδης και μάρτυρας  
 
αρ.  10    (αδημοσίευτο) 
Εν ονόματι του πατρός και του υιού και \ του αγίου πνεύματος της υπεραγίας Δεσποίνης ημών / 

Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας των αγίων Θε(οστέ) / πτων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου 
και Ελένης του αγίου / Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και πάντων των αγίων / αμήν \ 

Καγώ ο Γεώργιος Ιω. Κατσανδρής εκ Μενιδίου έχων / θυγατέρα ονόματι Δάφνην και ελθούσα 
εις Νό- / μιμον ηλικίαν εβουλήθην του συζεύξαι με τον υιόν / του ποτέ Νικολάου Θηβαίου ονόματι 
Κωνσταντίνος τά- / σω δε αυτής δια προίκαν της το μέγα και πλούσιον έλεος / αρχή συν θεώ / 

΄΄ θέσιν Μάρμαρα αγρός εκ στρεμμάτων δέκα 10 συ- / νορεύοντος Νοτινά Σωτήρης Πόγκας, 
Βορεινά Κυριάκος / Δέδες και σπύρος τσελεπής. 

΄΄ θέσιν κατσανά αγρ. εκ στρεμμάτων δώδεκα 12 εις την βρύ / σιν από κάτω συνορ. προς 
βορράν Σεραφείμ Νίκας / Νοτινα αναστάσιος Καπετάνιος. / 

     Εις τα μησονύχια στρέμματα εξ 6. Συνορ. βορινά ….. λάζαρος / Νοτινά Ιωάννης Δημάσχος 
΄΄ θέσιν περούνα ήμισυ στρέμμα άμπελον ½ συνορ. Νοτινά / Πέτρος Μουστακάτος βοριά 

παναγής Ν. Γκίκας / 
΄΄ θέσιν πισινόλόγκο(;) αμπελότοπο εξ ενός στρέματος 1 συνορ. \ Νοτινά σιδέρης …… βορινά 

Μήτρος Δέδες /  
Σκλαβίνα με φλόκον 1 πάπλωμα 1 ανδρομήδα 1 ταγάρια / 3 δώδεκα φουστάνια με τα 

υποκάμισά τους δυο τεντσερέδες 2 / με τα καπάκια τους ένα ταψί ένα τυγάνι κασέλα μια προ / 
σκεφαλάδες 2 και νάχτη Δραχ σαράντα αριθ. 40 

          Και η ευχή των γονέων αμήν 
                                                                                                 Ακολουθεί 
        (Β΄ σελίδα) 
Εν Μενιδίω τη 25 Οκτωβρίου 1859 
                                                                                       ο προικοδότης 
ο Εφημέριος   οι μάρτυρες                     Γεώργιος Κατσανδρής  κατ’ αίτησίν του 
παπα Γεώργιος Δήμου                            δι’ εμού   παπα Γεώρ. χωριού  
Ιω. αλεπούς 
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Γλωσσάρι 
Αντρίκιο πουκάμισο = πουκαμίσα 
Αντρομίδα = μάλλινο χονδρό ύφασμα – χαλί 
Ασημόγκουπα = ασημένια κουμπιά 
Άσπρα (λατ. Asprum) = χρήματα γενικώς (βλ. γρόσι) 
Γρίζα = Νυφική σιγγούνα 
Γροικώ, γρικώ, εγρικάται = θεωρώ, θεωρείται 
Ζιπούνι = τζάκος (πανοκόρμι γυναικείο με μανίκια) 
Ζυγή = ζευγάρι 
Ζωνάρι = ζώνη της μέσης (ανδρική ή γυναικεία) ζώστρα 
Καμιζόλα (γαλ. Camisole) = φαρδύ και ελαφρό γυναικ. πουκάμισο που φθάνει μέχρι τα γόνατα 
Μολότοιχο = χαμηλό χωμάτινο τοίχωμα μεταξύ χωραφιών 
Μπεζελίτσες = μπεζελίκια, βαγιόλια = βραχιόλια 
Μπόλια = μεταξωτός πέπλος 
Μούλκι = κτήμα 
Μουφτής = Τούρκος δικαστής 
Νάχτι = προγαμιαία δωρεά σε χρήμα από το γαμπρό συνήθως 
Ομόλογο = γραπτή ομολογία, είδος συμβολαίου που επικυρώνεται με μαρτυρίες. 
Οσπιτοκάθηση = σπίτι (συνήθως με τον περιβάλλοντα χώρο) 
Πισχίρι = ύφασμα αργαλειού για τύλιγμα ψωμιού 
Πουκάμισο = απλό μπαμπακερό φόρεμα με ελάχιστο κέντημα. Υπάρχει και ανδρικό 
Πυροστιά = σιδερένιος τρίποδας για μαγείρεμα φαγητού 
Ρηάλια (ή ρεάλια ή ριάλια) = γρόσια  
Σαγιάκι = μάλλινο ύφασμα της νεροτριβής 
Σάησμα = κλινοσκέπασμα γενικώς 
Σαχάνι = μικρό ταψί (σαγανάκι) 
Σιγγούνα = μάλλινο γυναικείο πανωφόρι 
Σκλαβίνα = είδος υφαντής κουβέρτας 
Σουμπλιαστής = συνορίτης 
Σπαχής = Τούρκος ιππέας – γαιοκτήμονας 
Στράτα = δρόμος 
Ταπί = τουρκικός τίτλος ιδιοκτησίας 
Τζάκος = βλ. Ζιπούνι (Βυζ. Τζιτζάκιον) 
Τραχηλιά = δαντέλα που καλύπτει τον γυναικείο τράχηλο 
Τυροτρίφτρα = τρύφτης τυριού 
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αρ. 2   1779 Ι.Λ.Ε.Α. (αδημοσίευτο) 
Ομόλογο πώλησης δύο χωραφιών από Γιώργο Καπετάνιο προς γιώργο Κολολό για ρηάλια 6 
(γρόσια) και στη συνέχεια «άσπρα» που σημαίνει γενικά χρήματα. Αναφέρει γνωστά ονόματα 
Μενιδιάτικα και τοπωνύμια. Οι μάρτυρες γνωστοί Μενιδιάτες και ο συντάξας Δημήτριος ιερεύς 
εφημέριος του Μενιδίου (Γκρίτσης)     
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αρ. 3   1788 Ι.Λ.Ε.Α. (αδημοσίευτο) 
Ένα προικοσύμφωνο αναγνώρισης της ανηψιάς του αναγνώστη Καλογράνη Μαρίας. Αναφέρει 
σπίτι, είδη ενδυμασίας, χωράφια και ζώα. Προσυπογράφει ο Αναγνώστης Κιουρκατιώτης γνωστός 
οπλαρχηγός του 1821, Γιάννης Δημάσκος, Παναγιώτης δημάσκος  μήτρος Κωσταντής και ο 
συντάξας Δημήτριος ιερεύς Κρίκης εφημέριος του Μενιδίου 
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αρ. 4   1803  (Μια πρώτη δημοσίευση έκανα το 2001 στη «Λαμπηδόνα» 
Νοταριακό Ισιδώρου ρούφου. 
Ο μπαγής εφέντης τούρκος πουλάει τα χωράφια του στο Μενίδι στο Μιχάλη Δημάσκο. 
Αξιοσημείωτο οι υπογραφές στην κεφαλή του εγγράφου 4 τούρκων μαρτύρων προφανώς, η 
σφραγίδα του πωλητή αποτύπωμα δακτυλιδιού και η υπογραφή του Νοτάριου. 
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αρ. 5 1813 Δημοσίευσα το 2001 στη «Λαμπηδόνα» το περιεχόμενο, από παραχώρηση 
Παπασωτηρίου. Έκτοτε απαναδημοσιεύτηκε το 2005 στο βιβλίο της κ. Μαρ. Μαρίνη «Ξωφύλλι της 
νύφης». Το παραχωρεί ο παναγιώτης Καματερός στη θυγατέρα του Καλομοίρα που παντρεύεται το 
μήτρο σιδέρη Γκίκα και το συντάσει ο παπαδαμιανός εφημέριος του Μενιδίου. Αναφέρει είδη 
ενδυμασίας, αμπέλι, ελαιόδεντρα, γιδοπρόβατα, γελάδα και προγαμιαία δωρεά «νάχτι» γρ. 21. 
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αρ. 6  (αδημοσίευτο) 
Μια διαθήκη ενδιαφέρουσα όπου το 1820 ο πατέρας γιαννάκης Σωτήρχος στα δυο του παιδιά του 
αφήνει τα χρέη του αλλά και την περιουσία του στα παιδιά του πέτρο και Σταμάτη. Εξαιρετικά 
δυσανάγνωστη προσυπογράφουν Νικολός τετε Λάζαρος, Μήτρο Στουραΐτης και διονύσιος 
ιερομόναχος εφιμέριος του Μενιδίου. Παραχώρηση φωτοτυπίας από φίλο κ. Γιώργο Κρεούζη. 
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αρ. 7α   
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αρ. 7β   1835  (Μια πρώτη δημοσίευση έκανα το 2001 στη «Λαμπηδόνα». 
Ένα ενδιαφέρον ξωφύλλι ταλαιπωρημένο από το χρόνο και κολλημένο με   σελοτέϊπ, ωραία γραφή 
και με σταυρό. Είναι παραχώρηση φωτοτυπίας του φίλου κ. Γιάννη Τσαμάλη που κατέχει και το 
πρωτότυπο. Μια πρώτη δημοσίευση έκανα το 2001 στη «Λαμπηδόνα». 
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αρ. 8   1836  Ι.Λ.Ε.Α.  (αδημοσίευτο) 
Πωλητήριο (ομόλογο) κτημάτων του Κόλια Καλογράνη στη βαπτιστικιά του Όρσα Δημάσκου για 
δρχ. 80 
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αρ. 9   1837  Ι.Λ.Ε.Α.  (αδημοσίευτο) 
Ο Χατζη Κόλιας πωλεί χωράφι στα «Πλακάκια» 2 στρέμματα στο Σταμάτη Περτζέκο (αγωνιστή του 
’21) για 72 δρχ. Ως αγράμματος κάνει το σημείο του σταυρού. Υπογράφουν γνωστοί Μενιδιάτες 
και ο Δημ. Κωνσταντινίδης το συντάσει. 
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αρ. 10   1859  Ι.Λ.Ε.Α.  (αδημοσίευτο) 
Ξωφύλλι του Γεωργ. Ιω. Κατσανδρή στην κόρη του Δάφνη που παντρεύεται τον γιό του Νικ. 
Θηβαίου, Κωνσταντίνο. 
Αναφέρει χωράφια και είδη ενδυμασίας και νάχτι δρχ. 40, το συντάσσει ο εφημέριος του χωριού 
παπα γεώργιος Δήμου και προσυπογράφουν γνωστοί Μενιδιάτες Ιω. Αλεπούς, Γεωργ. Κατσανδρής. 

 
 
 


