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Δ.Π. 1878 Π.Δ.
Έν έτει τώ χιλιοστω οκτακοσιοστοί έβδομηκοστφ όγδόω 
Φεβρουάριου όγδοη ήμέρα Τετάρτη, ήλθον οί Άντάρται 
είς τό χωρίον Κουκουράβα καϊ έπολέμησαν μέ τούς Τούρ
κους, Καπετάνιος ήτον ό λεγόμενος Τσελεπίτσαρης, όμοϋ 
μέ πεντήκοντα "Ελληνες, ήσαν δέ χωριάτες άπό Κερα- 
μίδιον, άπό σκλήθρον άπό βένετον καί άπό Βουλγαρινήν 
έως έκατόν πεντήκοντα. Καί γίνεται τό δλον διακόσιοι, 
ό δέ Τουρκικός στρατός ήτον περίπου δύο ήμισυ χιλιά
δες, καί έπολέμησαν ώρας τρις άπό τάς εννέα έως τάς δώ
δεκα, έτελείωσαν τόν πόλεμον, οί μέν άντάρται έφυγον 
είς χωρίον Βουλγαρινήν, ό δέ Τουρκικός στρατός γκέκη- 
δες, ’Αρβανίτες καί νιζάμ άσκερ τό δέ έσπέρας έως δύο 
ώρας νυκτός ήλθον έως τετρακόσιοι. Ζουμπέκιδες, ήλ
θον καί Κεσερλιώτες καί έγιναν περίπου άπό τρεις χιλιά
δες μέσα είς τήν Κουκουράβα, καί έλάλησαν τήν σάλπιγκα 
νά κάμουν γιάγμα τό χωρίον, καί σαν άρχησαν, μήτε εκ
κλησίαν άφησαν, μήτε εικονίσματα, ένα ώρολόγιον ήταν 
είς τόν "Αγιον Γεώργιον καί τό έσπασαν, καί τούς οίκοκυ- 
ρέους μήτε πάπλωμα νά σκεπασθοϋν δέν τούς άφησαν, μό
νον τά φορέματα τά όποια φορούσαν επάνω τους τούς έμει
ναν, άλλους έτυρράνησαν διά γρόσια εκτός καμιά τριαν- 
ταργιά όσπίτια έμειναν άπείρακτα, τά δέ λοιπά όλα, καί
είς τό Σχολεΐον έκαμον παραμικρι..... τα ζημίαν. Έγράφη
διά χειρός τού Δημητρίου Παπα-Δανιήλ Άγιάν διά έν- 
θύμησιν δστις έχρημάτησεν Διδάσκαλος...

Άπό δέ τήν μονήν τού τιμίου Προδρόμου διέβησαν άπ’ 
έκεϊ οί κέγκηδες καί δέν έκαμον ζημίαν ό δέ ήγούμενος 
ήτον ό ιερομόναχος Παπα-Άνθυμος

1878 φεβρουαρίου καί έγιναν τά 
άνωτέρω ταϋτα καί έγράφησαν διά ένθύμησιν, παρά Κυ
ρίου Δημητρίου Παπα-Δανιήλ, δστις έχρημάτησε Διδά
σκαλος είς χωρίον Κουκουράβαν.

(Ακριβές άντίγραφον έκ τού εύρεθέντος χειρογράφου παρά τού κ. Παπαχατζοπού- 
λου, ίερέως Κουκουράβας είς τόν Ναόν τού άγιου Γεωργίου. Κατά πληροφορίας ας συν- 
έλεξεν ό ίερεύς κ. Ίω. Παπαχατζόπουλος ό γράψας τό άνωτέρω έχρημάτισε πράγματι 
διδάσκαλος Κουκουράβας τω 1878. Κατάγεται έξ Άγυιας καί ζή σήμερον — γέρων 
πλέον είς Βόλον.
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