
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΒΗΣΣΑΝΗΣ - ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Έν τη Κοινοτική Βιβλιοθήκη Βησσάνης - ΙΊωγωνίου τής Ηπείρου άπό- 
κεινται εξ χειρόγραφα και περί τα 300 έγγραφα, άτινα μο'ι παρεχώρησε προς 
μελέτην λίαν προφρόνως ό έφορος αυτής φίλος ιατρός κ. Μάνθος Χρ. Κόντης, 
φ καί δημοσία ευχαριστώ θερμώς.

Ταϋτα συνελέγησαν υπό τοϋ εκ Βησσάνης καταγόμενου εγκρίτου δικη
γόρου κ. Θεοφάνους Γ. Μέντζου ή νϋν έν Κ/πόλει διαμένοντος, δστις είναι 
καί ό κυριώτερος έκ τών ιδρυτών τής βιβλιοθήκης, διότι αυτός κυρίως κατώρ- 
θωσε νά συγκέντρωση καί διαφύλαξη εις την βιβλιοθήκην τής Βησσάνης, καί 
έκ τών πέριξ ακόμη χωρίων, χειρόγραφα, έγγραφα καί έντυπα άποκείμενα 
χήδε κάκεΐσε. Καί τα μέν χειρόγραφα είναι έν δλφ 6, άτινα παλαιογραφικώς 
περιγράφω κατωτέρω, τά δε έγγραφα είναι ως έπί τό πλεϊστον νεώτατα μέχρι 
τών ημερών ημών έξικνοΰμενα, έξαιρέσει τινών τής έποχής τοϋ Άλή Πασσά.

Εις τά ανωτέρω προστίθημι τρία έτι χειρόγραφα, ήτοι ένα νομοκάνονα 
καί δύο κατάστιχα, τό έν τής Μονής Μολυβδοσκεπάστου καί τό έτερον τής 
Μονής αγίου Νικολάου Σκαμνελίου.

1.
Χαρτ. 0,18χ0,13, αΐώνος ΙΣΤ'. (φ. 327).

Οί τίτλοι τών κεφαλαίων είναι δι’ έρυθράς μελάνης γεγραμμένοι, ώς 
έπίσης καί τό αρχικόν γράμμα εκάστου κεφαλαίου. Αί σελίδες μονόστηλοι, 
έκάστη δέ σελίς έχει 17 στίχους. Τά έξώφυλλα είναι έκ χονδρού χάρτου κεκα- 
λυμμένου υπό δέρματος.

Νομοκάνων τον Μανουήλ Μαλαξον.

Έν φ. 325“ -φ. 3031s «Τάξεις πρωτοκαθεδρίας τών όσιωτάτων π(α- 
τ)ριαρχών καί αί μη(ητ)ροπόλεις· καί αΐ άρχιεπισκοπαί αί όποΐαι εύρίσκονται 
την σήμερον καί είναι υποκείμενοι τή βασιλήδι Κωνσταντινουπόλεως».

Τό χειρόγραφον τούτο έγράφη έν Θήβαις έν έτει 1562 έπί τής άρχιερα- 
τείας τοϋ Μητροπολίτου Θηβών Ίωάσαφ τοϋ Ζακυνθίου. Είναι δέ τούτο 
έκδεδομένον. 1

1 Καί σίτος ήτο μέλος τής Εφορείας τής Βιβλιοθήκης, ώς καί ό Χρ. Σουλιώτης.
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2.
Χαρτ. 025 χ 0,17, ετ. 1805 (ψ. 245).

Ό κώδιξ έφ’ άπλοΰ χάρτου είναι γεγραμμένος υπό τοΰ 'Ιερομονάχου 
Σαμουήλ τής 'Ιεράς Μονής των Μεγάλων Πυλών τής επιλεγόμενης τοΰ 
Δουσίκου.

Οι τίτλοι των κεφαλαίων και τό αρχικόν γράμμα εκάστου εξ αυτών είναι 
δι’ έρυθράς μελάνης γεγραμμένοι. Τά εξώφυλλα είναι εκ ξύλινων πλακών 
κεκαλυμμένων υπό δέρματος. Έκάστη σελις έχει 16 στίχους. Σημειωτέον δ’ότι 
τό χειρόγραφον είναι σελιδωμένον, επειδή δμως ή σελίδωσις είναι εσφαλμένη, 
ήρίθμησα τοΰτο εκ νέου κατά φύλλα.

Νόμιμον.

Τό Νόμιμον τοΰτο συνετάχθη εκ διαφόρων άλλων νομίμων. Άναφέρον- 
ται έν αΰτφ έργα τοΰ Κίτρους Τωάννου, τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, συνοδικοί 
κανόνες, τό έργον τοΰ νοφύλακος Μιχαήλ τοΰ Χούμνου, τοΰ είτα μητροπο
λίτου Θεσσαλονίκης, περί βαθμών συγγένειας (φ. 219 α-φ. 221 Ρ), τοΰ 
Θεσσαλονίκης Συμεών κ.ά.

Έν φ. 3 Ρ σημειοΰται τό εξής.
Μ. Μάθος γραφο 1828 δεκεβριου 27

ούτως ό θείος βίβλος ονομάζεται νώμως καί επάρχει τοΰ κύρ Γιαννάκι Γραμ
ματικού από Φραστανά καί αντιχι και τον χάση καί τον έβρη τινάς χριστιανώς 
και τον δό σι να μιν λαβή τι κάρα τριακοσίων δέκα δκτό πατέρον. 

ά8 'β8 Δεκεμβρίου 27: Φραστανά.
1828.

Έν φ. 5“ 1832 οο τής 27 : μαΐου. Φραστανά.
Ούτος ό θείος νόμος υπάρχει τοΰ κύρ Γιανάκει Γραμματικού τοΰ ’Άγου 

Βαστάρι καί έδιάβασα εγώ ό Γιόργης ’Αναστασίου Βισσιάνοτ.
Έν φ. 240“ σημειοΰνται τά εξής.
Έτελειώθη τό παρόν καί περιφανή νόμιμον, εις τούς 1805, ινδικτιώνος 

ή, έν μηνί, Ίουλίφ 19 “, διά χειρός αμαθούς καί αναξίου Σαμουήλ ίερομο- 
νάχου τής μεγάλης καί σεβάσμιας μονής τής δνομαζομένης τών μεγάλων 
Πυλών τοΰ Σωτήρος Χριστού, 8 καί Δούσικον, διά συνδρομής καί εξόδων 
τώ πανοσιωτάτω άγίω πνευματικά» κυρίω ’Ιωσήφ Ιερομονάχου, έκ τής αυτής 
μονής, γέννημα καί θρέμμα· καί έστω εις ένδειξιν.

Χειρ μεν έγγράψασα, σήπεται τάφω, 
γραφή δε μένει, εις πληρεστάτους χρόνους.

Τέλος καί τώ Θεφ 
, πρέπει ,
, δόξα , 

αμήν.
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Έν φ. 242 Ρ καθέτως σημειοϋνται τά έξης υπό τύπον επιστολής, πιθα
νώς υπό τοϋ Γ. Άναστ. Βισσιάνοτ.

«Εύγενέστατέ μοι κύριε κύριε Γιάνάκυ Γράμματηκαί αδελφικώς σε εύχο
μαι κατα πολα και σε υδοποιώ είδοΰ τό νόμον όπου μου έδοσες τον έδάβασα 
μέ πάσοις χαρας πολύς τον επρωειπάντοισα ότι ούτος δ νόμος μάλυστα είναι 
καθαρως καί αγιότατος νόμος καί όποιος νά τον διαβάζυ να έχυ την εύχίν 
τού Χριστού καί τοΐς παναγίας καί πάντον τον άγιον λυπόν άς μοίν βαρέ- 
ναιτε ό καθένας διότι αρμενή πολύ ο άνθρωπος χορίς».

Έν φ. 243“ Έτερον σημείωμα.
1829 έτράβηξα την μεγαλητέραν άρ’ρώστειαν καί ίατρεύθην έν τφ αιτεί 

1830 μαρ. Μάνθι.
Τά τής τύχης σύμφορα καί αγαθά σύμπασα εισί.

1834.
δι’ άλλης χειρός.

1849. Φραστανά ούτος δ θύος καί άγιος νομμος υπάρχει του κύρ Ίωάνη 
Γραμματικού

Νικόλαος Μαθέου 
άνάγνώστης Γιόργις Νικόλαός.

Έν φ. 243 Ρ ούτως ό βασειλικώς θείος καί ιερός νόμος ό όποιος ήπάρ- 
χει τοϋ παμπά μου, Γιανάκει Γραμματικού.

1831 Μαΐου 2: διο: έγινα αναγνώστης εγώ ό Χρίστος τού Γιαννάκη 
Γραμματικού καί έγινα αναγνώστης εις τον άγιον θεωφιλέστατων ’Ιωσήφ 
Βελά καί γράφω διά ένθύμησιν ποτέ.

Έν φ. 244“ σημειοϋνται τά έξής:
Ό ικονομη 1831 Ίουναρ. 23 ήμουν διδασκ. κάποιος εις των γάμων.

Δι’ άλλης χειρός.
1829- 1830 απριληου εγερεψα 1831 ’Ιουλίου .... 11 και εκουλαθηκα 

απο το γεναρι αιως τον απριλη : ^
Μαθός τοϋ Γραματικού: οο

Δι’ άλλης χειρός.
1831 Ίουναρίου 23: ήμουν διδάσκαλος εγώ ό Πάντος τοϋ Μήτροστόλη 

Φραστανίτης καί έπείρα τον παρόν θειον νόμον ξεμολομένη τοϋ θείου μου 
κύρ Γιαννάκη Γραμματικού καί τον έδιάβασα από αρχή ε’ώς τέλος δλας τάς 
αμαρτίας τον άνθρωπον καί έγράφω δια θήμισιν cnj καί έγινα αναγνώστης 
εις τον θεοφιλέστατον Ιωσήφ 1831: μαρτίου 13:

Έν φ. 244 Ρ σημειοΰται τό έξής αύτόγραφον σημείωμα τοϋ Μάρκου 
Μπότσαρη, ένθα καί ιδιόχειρος υπογραφή αυτού.
ετούτω το άγιων βιβλείων ονομάζετε νόμοκάνονας και ιταν του Κιρ Για-

1 Αί λέξεις λίαν δυσανάγνωστοι, λόγω φθοράς τοϋ φύλλου.
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νάκι Γραματεικου απο Φραστανά καί τον επερίλαβα εγό ο Μάρκω Μπότζα- 
ρις απο τον άνοθεν κίρ Γιανάκι Γραματικώ ει στους 1816: σεπτεμβρίου: 28:

1817 ειουλιον 4 το έγραψα

Κακώλακος MAPKUU ΜΠΟΖΑ-
pic ΓΡΑΦω.

3.
Χαρτ. 0,17 Υ 0,12 αΐώνος ΙΘ'. (ψ. 176).

Λναστασιματάριον γραφέν υπό Μυρτίλου εν Βησσάνη τφ 1825. ’Έχει 
καί προσθήκην χερουβικών καί κοινωνικών τοϋ Γρηγορίου καί Πέτρου Λαμ- 
παρίου. Είναι άνευ εξωφύλλων.

Έν φ. 176“ Ιν τελεί σημειοϋται: Έγράφη τφ 1825 Ιν Βησσάνη.

4.
Χαρτ. 0,22χ0,17, αΐώνος ΙΘ'. (φ. 133).

Έκ τούτων τά φύλ. 82 “ - 88 I3 περιέχουσι χερουβικόν τονισθέν παρά 
Μεθοδίου ϊερομονάχου έν ’Άρτη, τό τετράδων δέ αυτό είναι συνεσταχωμένον. 
Τά εξώφυλλα είναι εκ χάρτου.

Άναστασιματάριον σύντομον τονισθέν παρά κυρ Πέτρον Λαμπαδαρίου και 
έξηγηθέν παρά κυρ Γρηγορίου Λαμπαδαρίου και κυρ Χουρμονζίου κατά τό 
νέον σύστημα της μουσικής.

Έν φ. 55 Ρ σημειοϋται τό έξης: 1834 Τανουαρίου 10 κάμω τέλος Νικό
λαος Πανταξής "Αρτα.

έσωσα εις την μετάνιαν μήτε τό χαρτί με φθάνη.

5.
Χαρτ. 0,30χ0,21, αίώνος ΙΗ'. (σελ. 431).

Ή γραφή καθαρά καί ευανάγνωστος. Έν αρχή είναι δυο φύλλα άγραφα. 
Τά εξώφυλλα είναι έκ χάρτου χονδρού κεκαλυμμένα υπό δέρματος φαιού 
χρώματος. Έν σελ. 431 σημειοϋται «Γέγραπται ό παρών νόμος διά χειρός 
Παϊσίου 'Ιεροδιακόνου Δημητρίου εις τούς 1741 Ιουλίου 23 ημέρα πέμπτη». 
Είναι τό κείμενον γεγραμμένον είς γλώσσαν δημώδη.

Πρόχειρον Νόμων η έξάβιβλος τον Κωνσταντίνου Λρμενοπούλου.

Έν φ. 1 “ σημειοϋται διά νεωτέρας χειρός τό έξης: «Αυτός 6 νόμος είναι 
τοϋ Γεννάκη Γραματικοϋ από Φραστανα........... (δυσανάγνωστα).

Έν τέλει έπίσης εν φΰλλον άγραφον έν ώ σημειοϋται διά νεωτέρας 
χειρός μικρά τις προσθήκη περί τον «φαλκιδίου, μοιρασμού». κέ.
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6.
Χαρτ. 0.28Χ 0,17, αΐώνος ΙΘ'. (φ. 128).

Κώδιξ τοΰ 'Ιεροϋ ναόν 'Αγίου Νικολάου Βηοσάνης.

Περιέχει διαφόρους πράξεις εκκλησιαστικός από τοΰ 1824 κέ. καί λογα
ριασμούς τών Ιπιτρόπων τής εκκλησίας. Είναι χάρτινα τά εξώφυλλά του καί 
Ιπιπρόσθετα, καθότι τά παλαιά κατεστράφησαν.

Ό κώδιξ είναι λίαν έφθαρμένος εκ τής νοτίδος.
Τά φ. 1 “-φ. 27 “ καί 57 Ρ-62 Ρ, είναι γεγραμμένα, τά δέ λοιπά άγραφα.
Πολλαχοΰ τοΰ κώδικος υπάρχει ή υπογραφή τοΰ Βελλάς ’Ιωσήφ.
Έν. φ. 4“ σημειοΰται «δ λογαριασμός τοΰ Ίλτιζαμγζή Γιάννη Παπίγκη» 

άναφέρονται οί μισθοί των διδασκάλων 1) τοΰ Οικονόμου δασκάλου 
τοΰ κοινοΰ Σχολείου 2) δ χρονικός μισθός τοΰ Έλληνικοΰ 
δ ιδασκά(λου)Χ. Έν τελεί φέρει χρονολογίαν α' Ιουνίου 1825 Βήσσανη 
καί την ιδιόχειρον υπογραφήν τοΰ Βελλάς ’Ιωσήφ.

Έν φ. 7 Ρ - φ. 8 α σημειοΰται «ό λογαριασμός τοΰ Ίλτιζαμετζή Χρήστου 
Καλτζουνη» α' ’Ιουνίου τοΰ 1826, ένθα άναφέρεται δ μισθός τοΰ διδασκά
λου γρ. 1000. Έν τέλει υπογράφεται δ Βελλάς ’Ιωσήφ.

Έν φ. 10 Ρ - φ. 11 α άναφέρεται δ λογαριασμός τοΰ επιτρόπου τής εκκλη
σίας παπά Κώστα Καλτζοΰνη τής α' ’Ιουνίου 1827, ένθα άναφέρονται έξοδα 
διδασκάλου γρ. 15.

Έν φ. 12 Ρ - φ. 13 “ άναφέρεται δ λογαριασμός τοΰ παπά Χριστοδούλου 
επιτρόπου τής εκκλησίας, α' Ιουλίου 1828, ένθα άναφέρεται δ μισθός πάλιν 
τοΰ διδασκάλου γρ. 550 καί έτερά τινα αΰτοΰ, δ χρονικός μισθός τής διδα
σκαλίας τοΰ παπά Κώστα γρ. 250. Έν τέλει υπογράφεται δ Βελλάς ’Ιωσήφ.

Έν φ. 14Ρ-φ. 15“ έν τφ λογαριασμό) τοΰ ίδιου τοΰ 1829 άναφέρον- 
ται τά μετρητά τοΰ διδασκάλου.

Έν φ. 15Ρ-φ. 16“ εν τφ λογαριασμφ τοΰ ’Αναγνώστου Λογοθέτη, 
επιτρόπου τής εκκλησίας τοΰ 1830, άναφέρονται οί μισθοί καί τά άλλα τοΰ 
διδασκάλου.

Έν φ. 18Ρ-φ. 19“ Ιν τφ λογαριασμφ τοΰ Δημ. Κάλλη, επιτρόπου 
τής έκκ?ιησίας, άναφέρεται δ μισθός τοΰ διδασκάλου (δ χρονικός), γρ. 900 
έξοδα τοΰ άλληλοδιδακτικοΰ σχολείου γρ. 529. Είναι τοΰ 1832.

Έν φ. 19Ρ-φ. 20“ έν τφ λογαριασμφ τοΰ αΰτοΰ έπιτρόπου τοΰ 1833 
άναφέρονται τά γρόσια τοΰ διδασκάλου Ζαγωρισίου. Άλέλ. ΐσάπι. έξοδα εις 
τον διδάσκαλον Δολιανήτην. 1

1 Πότε ίδρύθη έν Βησσάνη Ελληνική Σχολή δέν γνωρίζομεν. Πιθανώτατα ύπήρχεν 
ενταύθα τοιαΰτη Σχολή καί πρό τοΰ 1821, καθότι ή Βήσσανη ήτο τότε μία των ανθηρών 
Ηπειρωτικών κωμοπόλεων.
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Έν φ. 21 0-φ. 22“ έν τφ λογαριασμφ τοΰ αΰτοΰ επιτρόπου τοΰ 1840 
άναφέρονται τά έξοδα τοΰ αλληλοδιδακτικού σχολείου, ή πληρωμή τοΰ διδα
σκάλου Στεφάνου και μισθός τριών μηνών τοΰ Παπαγιάννη διδασκάλου.

Έν φ. 22 0 -φ. 23" εν ετέρφ τοΰ αΰτοΰ τοΰ 1841 άναφέρεται ό μισθός 
τοΰ διδασκάλου Άδαμίδου, ομοίως έν (φ. 23 0 - φ. 24°) τοΰ αΰτοΰ τοΰ 1842, 
καί τά έξοδα τών επισκόπων Περιστεράς και Παραμυθίας.

Έν φ. 22 13 - φ. 23 “ έν άλλφ έπίσης λογαριασμφ τοΰ 1843 τοΰ ΐδίου 
έπιτρόπου άναφέρεται δ μισθός τοΰ ιδίου διδασκάλου Άδαμίδου και τά έξοδα 
τοΰ δεσπότου Νικηφόρου.

Έν φ. 23 0-φ. 24“ έν λογαριασμφ τοΰ ίδιου τοΰ 1844 άναφέρεται 
ό μισθός τοΰ διδασκάλου Άλεξιάδου και έξοδα τοΰ δεσπότου Παρθενίου1 
έπίσης έν τφ λογαριασμφ (φ. 24 0 - φ. 25 “) τοΰ 1845 καί (φ. 25 0- φ. 26 “) 
τοΰ 1846 τοΰ αΰτοΰ έπιτρόπου άναφέρεται ό μισθός τοΰ αΰτοΰ διδασκάλου 
Άλεξιάδου, καί ό μισθός τοΰ καλογήρου διδασκάλου.

Έν φ. 26^-27“ έν τφ λογαριασμφ τοΰ αΰτοΰ τοΰ 1847 άναφέρεται 
ό μισθός τοΰ διδασκάλου Δημητρίου Νιάντα γρ. 2000 καί έξοδα τοΰ σχολείου.

( φ. 27 0 - φ. 58 °) άγραφα.
(φ. 58 0- φ. 62 0) Διάφοροι λογαριασμοί καί διάφορα σημειώματα.
(φ. 63 φ. 128 0 ) άγραφα.

7.
Χαρτ. 0,14χ0,10, αίώνος ΙΖ’-ΙΗ'. (φ. 101).

Σελίδες μονόστηλοι καί στίχοι 14 εκάστης σελίδος. Είναι άνευ έξωφΰλ- 
λων. Έν άρχτ) ΰπάρχουσι 11 φύλλα επιπρόσθετα καί έχοντα άσημάντους 
σημειώσεις διά νεωτέρας χειρός γεγραμμένας 1.

Νομοκάνων.

8.
Χαρτ. 0,25χ0,17, αίώνος ΙΗ\ (φ. 17).

Τό χειρόγραφον είναι άντίγραφον παλαιοτέρου γενομένου την IΗ ’ΐν 
εκατονταετηρίδα πιθανώς υπό τίνος ηγουμένου τής Μονής, άδηλον υπό τίνος. 
Τά επτά τελευταία φύλλα είναι πρόσθετα. Τά πλεΐστα τών φύλλων, ά'τινα 
είναι άγραφα, έχουσιν άποκοπή, τά δέ έξώφυλλα είναι έκ δέρματος κεκαλυμ- 
μένου υπό υφάσματος. Είναι δέ καί τό σφζόμενον έν κακή καταστάσει.

Κατάοτιχον της 'Ιερας Μονής Μολνβδοοκεπάστον.

Έν αΰτώ περιέχονται ονόματα παρρησιών άναγινωσκόμενα εις τήν Άγ. 
Πρόθεσιν, δμοια προς τά τών Διπτΰχων. Έξ αΰτών σημειώ ένταΰθα τά 1

1 Τό χειρόγραφον τοΰτο μοί παρεχώρησε πρός μελέτην ό δημοδιδάσκαλος κ. Θοφά- 
νης Βασαγιάννης έκ Βησσάνης.
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ονόματα των κτιτόρων, Αύτοκρατόρων τής Κ/πόλεως, των ’Αρχιερέαν, τών 
ηγουμένων και μοναχών τής Μονής καί τινα έκ τών λαϊκών.

Φ. 1 α. Προήμιον τής προθέσεως: οό

Οί άγιοι ’Απόστολοι και πάντες οί θεοφόροι Πατέρες, τής αγίας τοΰ 
Χριστοί εκκλησίας μάς επαράδωσαν τα ορθά δόγματα' καθώς τα έπαραλάβαν 
καϊ αυτοί, από τον αρχηγόν καί τελειωτήν Ιήσοϋν Χριστόν, τον υιόν τοΰ 
Θεοΰ τον όμοοΰσιον τώ πατρί, καί τώ άγίω πνεΰματι. Διότι μάς άφησε, υπό
μνημα καί άνάμνησιν. τήν θείαν καί ΐεράν καί φρυκτήν μυσταγωγίαν, διά 
να εξαλήφονται, αί άμαρτίαις μας, μέταλαμβάνοντες, τώ άγιων καί πανάγιον, 
σώμα τοΰ Κυρίου καί τό τίμιον αίμα' ώς σαν εις τον ίδιον καιρόν τοΰ πάθους- 
όποΰ ες(ταυ)ρώθη' καί εξαλήφθη, τοΰ Άδάμ, καί Εΰας' τό παράπτωμα' έτζη 
καί ετοΰ(το) τφ καιρφ, τούς προσερχωμένους' μετά φόβου, καί εύλαβείας 
καίάγά(πης) καί ελπίδως, μεταλαμβάνοντας1 έξαλύφονται βέβαια' αί αυτών 
άμαρτίαις: rxj

Καί διατοΰτω' άφιερόνομεν, τήν παροΰσαν βίβλον, εις τήν πρόθε(σιν) 
τής αγίας μονής, τής ύπεραγίας1 Θεοτόκου- καί (καταγρά)ψωμεν πάντα τά 
ονόματα τών πρόγεγραμένων, καί αδελφών χριστιανών, διανά προσέρχωνται 
διά ( ... ή λ. δυσανάγνωστος)1 εις τήν Εεράν, μυσταγωγείαν διά τήν άφεσιν 

1 Τό φύλλον είναι ενταύθα τελείως έφθαρμένον. 
τών αμαρτιών.

Όστις έχη ναγραφθή' έδφ εις τήν πρόθε(σιν) πρώτον εις τον κόδικα' καί 
δεύτερον νά γραφθή, εδώ.

Φ. Π (................)2 ως σκύβαλα, καί έρες καί θέλει είναι μετωμέρος,
’ Όμοίως έφθαρμένον ένταΰθα τό φύλλον.

τών (’Ιουδαίων), Φαρισαίων, όποΰ δεν ακούουν, τούς ιερούς· διδασκάλους, 
καθώς, ένομοθέτησαν: οο
καί νά ταγράφει, μαθηματικώς, καί καλυγράφος, καί δχι οποίος φτιάσει. 
Διότι, εγώ ήξεύρω, πόσον, κόπον, έπαθα, όσονάτά διαλέξω, όποΰ ήταν, από, 
αμαθής, γράμένα.

Φ. 2 “ Τά ονόματα- πάντων τών Λεομένων, καί κοπιώντον. Τήν αγίαν 
μονήν. Ταΰτην. Τής Ύπεραγίας Θεοτόκου.

Γεναδίου, Ποαϊον, Συμεών, Παχωμίου, Ματθαίον, Ιωακείμ, Ιωακείμ, 
Γαβριήλ, Άνθιμου, Φιλωθέου.

Τών αρχιερέων.

Κωνσταντίνον Βααιλέως καί Άνδρονήκου τών κτητόρων.

Ζαχαρίον, Καλλίνικον, Ιωάσαφ, Νικοδίμον, Χριστοδούλου, Ματθαίον, 
Παχωμίον, Νικοδήμου, Καλλίστον, ΓΙλιοϋ, Δομετίον, Θεοδ(ώρον) ή (οσίου), 
Νικ(ωνος) ή (ολάου), Α(νθίμου).
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Των 'Ιερο(μονάχων).

Φ. 2 Ρ Δευτέρων μοναχών.
Χρισάνθον, Ματθαίον, Σαμουήλ, Αλοβίζη Μελετίου, Συμεών, Ματθαίου, 

Ζαχαρίου, Ιωανικίον, Γηγορίον, Θεοφάνου, Ενθιμίου, Γερμανόν, Τιμωθέου, 
Γεναδίον, Ησαΐου, Συμεών, Δανιήλ, Κωνσταντίον, Νεκταρίου, Παϊσίου, Φιλό
θεου, Νικοδίμον, Κυρίλλου, Σιοώη, Καλλίστον, Ιωασάφ, Μανασσή, Νικοδίμου, 
Αθανασίου, Μακαρίου, Παρθενίου, Πωάσαφ, Καλλίστον, ’Αναστασίου.

Φ. 3 “ Ιωάννον, Πέτρον' βοεβόντα, Ιωάννον, Δημητρών βοεβόντα, 
Ιωάννον, Πέτρον βοεβόντα,

Φ. 7 β Νικολάου βοεβόνδα, Κωνστάντίνον βοεβόνδα.
Φ. 10" Υπέρ τών έλεοΰντων καί δικακονουντων έν τής θεία μονή ταΰτη 

τών ευλογημένων ρουφετίων τής Κωνσταντίνου πόλεως. Μπαχτζεβάνιδον, εις 
Νενΰμπαχτζε. Μπαχτζεβάνιδων εις Γαλα(τά). Παχτζεβάνιδων, εϊς Μέγα Ρέμα. 
Μπαχτζεβάνιδων εις ... . Ραΰτάδων, εις Καράημπρουκη. καί τά Ούκτζίδων.

φ. 3 Ρ Βαπτιστικά ονόματα.

”Ισαρη, Γγίνου, Προτωβονλη, ΙΙρόκον, Σφράντζου, Πάρου, Άρανήτη, 
ΙΊαραδισιώτη, ’Άσπρη, Αγγελέτφ, Θιόφον, Πανιπάρη, Θώδος, Κόντος, Αράκω, 
Μπάλκος.

φ. 4 ° Ντέτου, Κάλλυτρόπης, Γγιώννα, Στίλω, Δώμου. 
φ. 4 Ρ Δούκα, Πάνμου, Μέκουλα, Μελάχρω, Νεζείας, Βράνος. 
φ. 5 “ Κύρκω, Ζερβά, Ζονττάνον, Καρτίνης, Ρύγος, Μπάγκας, Κίκος, 

Στογίου, Αηέλου, Κοήλος, Βονλκος, Βογία.
φ. 5 Ρ Μπήτα, Κονντεσία, Κοοσός, Βόγα, Βάτα, Βλάκος, Ρώδου, Κουτί, 

Νετέας, Χώτον.
φ. 6 “ Σκιάδος, Ματέη, Βυσάνα, Μπώγκου, Κόντη, Καίσω.
<ρ. 6 |! Κουρπάνω, Ντέτε, Κυρονση, Ρόστα, Μπαλασία. 
φ. 7 “ Κνρκοβα, Νεζήκω. 
φ. 7 β Βεμαίτω, Ζέρα, Σώμε, Τζέλιο, Σαντας. 
φ. 8 “ Μπαρμπούλη, Μάνα), Μπέτω, Εύδω, Γκώκα, Δάμω. 
φ. 8 β Πανόρια, Κάλλιο, Πονλη, Κογιό, Κούρω, Μπέκος, Κάσκο, 

Γγίκα, Μπόλω.
φ. 9 “ Μίοχω, Σκούρα), Άρχόντω, Τζάνε. 
φ. 9 Ρ Σάνα, Σάρρω.
Σημειωτέου, οτι είς τά πρώτα 10 φυλ. περιέχονται τά παλαιά ονόματα, 

έν οίς καί τινα επιπρόσθετα νεώτερα. Τά εν τοις επομένοις είναι δλως νέα 
ονόματα.
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9.
Χαρτ, 0,22'/.0,16, αΐώνος ΙΗ\ (φ. 81).

Κατάστιχον τής Μονής °Αγίου Νικολάου Σκαμνελίον 1.

Τό κατάστιχον, ούτινος τά εξώφυλλα είναι εκ χάρτου κεκαλυμμένα διά 
φαιοϋ δέρματος, διατηρείται καλώς. Περιέχει κατάλογον τής κινητής καί τής 
ακινήτου περιουσίας τής Μονής, προς δέ καί ονόματα παρρησίας κατά τά 
χωρία χωριστά.

Έν φ. 1 α. Σημειοΰται: «Τό κατάστιχον τής θείας καί Τέρας μονής τοΰ 
εν άγίοις προ' (= πατρός) ημών Νικολάου' όπου ονομάζεται Σκαμνέλιον έκ 
τών Τωαννίνων». Είναι γεγραμμένα ταϋτα δι’ ερυθράς μελάνης.

Έν φ. 2 Ρ έτους 1725.
Έν φ. 3 “. Έν τώ παρόντι καταστίχφ καταγράφονται κινητά καί ακί

νητα πράγματα τοΰ ίεροΰ Μοναστηριού επ’ όνόματι τιμωμένου τοΰ αγίου 
Νικολάου διά προσταγής τοΰ κατά τό ,αψλς' (=1736) Ιουλίου ις εν δη μή - 
σαντος πανιερωτάτου μρολίτου τής άγιωτάτης μροπόλεως Τωαννίνων κυρίου 
Γρηγορίου τοΰ από Κωνσταντινουπόλεως».

Έν φ. 3 α - φ. 4 “ καταγράφεται ή κινητή περιουσία: 'Ιερά σκευή κ.ά.
Έν φ. 4α-φ. 6 Ρ άναφέρεται ή ακίνητος περιουσία.
Έκ τοΰ καταλόγου σημειώ ολίγα τοπωνυμία, εις α ΰπήρχον κτήματα τής 

Μονής. Εις τό Σκαμνέλτ τό Κοστίλοβο, ή Σελετοΰρα, ή Κορσοβίτζα, 
ό Γυφτόκαμπος, εις τούς Κοδρωνάταις, ό Κοζάκος, τό γεφΰρι τό Κοζιακίτι- 
κον, τό Μπιάλου, τό Ποτάμι, τό Κοστίλοβο, τό Τζιοΰμαρη, τό μοναστήρι 
ολόγυρα μέ τό σελλιό, εις την βρύσην την ’Άλγια, τό Λοποσέτο, τό Τζέρμπου, 
ή βάλια δέ σκάρα, στοΰ Κουράου, ή Γκούρα, ή Βοϊβοτιάσα, τό Πηγάδι. 
Εις την Ζήτζαν (νΰν Ζίτσα). Ή Γούβα, ή Κρέμενη, τά Λοζανά, τό 
Βαρύ, ή Μπιστέρια, τά Βαθουλά, τό Μεγανάμπέλι, ό Κάμπος, τό Στάλο, τά 
Λουτζιά, ή Καστανιά, "Αγιος Ήλίας, τό Λιγοψηνό (ή Λιγόψηνον) τά Πωριά, 
τοΰ Ρουπόπουλου, οί Κοτζιανάταις, ή Όσδίνα, ή Κουκούτζα, ό κάμπος εις 
ταΐς Άραποσιταμιαΐς, ό Κούτουλος, τό Γαλύρι (ή Γαλέρι), ή Φρεστά.

Έν φ. 6 α ή ιδιόχειρος υπογραφή τοΰ Μητροπολίτου Τωαννίνων Γρη
γορίου 1 2.

f ό ταπεινός μητροπολίτης Τωαννίνων Γρηγόριος Ιπιβεβαιοΐ:
Τά φύλ. 14 φ. 31 Ρ είναι άγραφα, από δέ τοΰ φ. 32“ - φ. 51 13 είναι

1 Τό Κατάστιχον τοϋτο μοί παρεχώρησε πρός μελέτην προθύμως ό έκ Χιονιάδων 
Αίδεσιμώτατος κ. Γ. Παίσιος. Νΰν ανήκει εις τήν νεοσΰστατον βιβλιοθήκην τοΰ Δημ. 
Σχολείου Χιονιάδων (Κονίτσης).

2 Τδε Μητροπολίτου Παραμυθίας Άθηναγόρα, Ή Εκκλησία Ιωαννί- 
νων έν «Ήπειρωτ. Χρονικοΐς» έτ. Γ' (1928) σελ. 38-39.
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τά ονόματα των παρρησιών κατά χωρία, άτινα τελευταία σημειώ ευθύς κατω
τέρω, παραγράφων καί την νέαν ονομασίαν, την δοθεΐσαν εις αυτά υπό τής 
Επιτροπής, έφ’ δσον, εννοείται, ήδυνήθην νά εξακριβώσω αυτήν.

φ. 7α-φ. 13 Ρ. Διάφορα σημειώματα περί σκευών, βιβλ. τής Μονής κλπ. 
φ. 14α- φ. 31 Ρ άγραφα.

Χωρία.

φ. 32α Σκαμνέλι, νϋν ούτως, φ. 32 Ρ Ζήτζα' ή νΰν Ζίτσα καλούμενη, 
φ. 33“ Μοσχόπολις, σήμερον είναι μικρόν χωρίον, φ. 33Ρ-34“ Ίωάνενα 
φ. 34Ρ Καμηνιά1 - Δοβρά' νϋν Άσπράγγελοι έν Ζαγορίφ, φ. 35“ KovxCavaf1 2, 
φ. 35Ρ Βραδέτο νϋν οϋτω καλείται εν Ζαγορίφ, Βήσανι ή Βήσσανη Πωγω- 
νίου, φ. 36“ Σακάδα 3, φ. 36 Ρ, Καπέσοβο νϋν ούτως εν Ζαγορίφ, φ. 37° Νεγά- 
δες νΰν ούτως Ιν Ζαγορίφ, Βέητζα νΰν Βίτσα καλούμενη εν Ζαγορίφ, φ. 37 Ρ 
Ληασκοβέτζη Ιν Ζαγορίφ, φ. 38“ 'Επάνω Σουδενά νϋν ’Άνω Πεδινά εν Ζαγο
ρίφ, Ράνκου4 εν Κουρέντοις, φ. 38Ρ Δραγωϊ5 εν Ζαγορίφ, Μακρινόν νϋν 
ούτως εν Ζαγορίφ, Βωβονσα νϋν ούτως εν Ζαγορίφ, φ. 39α Μπάϊα, νΰν Κήποι, 
εν Ζαγορίφ, Σοποτζέλη6 εν Ζαγορίφ, Κουκονλι νΰν ούτως εν Ζαγορίφ, 
φ. 39 Ρ - φ. 40 “ Τζοπέλεβο, νΰν ούτως, Τσεπέλοβον εν Ζαγορίφ, φ. 40Ρ Τζον- 
τηλα εν Ζαγορίφ, Κορτώτζη νϋν Φορτότζη, Καστανοχώρια Ίωαννίνων, φ. 41 “ 
Μανασι νΰν ούτως εν Ζαγορίφ, φ. 41 Ρ Μίσοβον, το Μέτσοβον, Φρακάδες 
Αί Φράγγάδες Ζαγορίου, φ. 42 “ Σαμαρίνα 7, φ. 42 Ρ Α αίσια ή Λάϊστα 
Ζαγορίου, Γρενενίτη νϋν ούτως εν Ζαγορίφ, φ. 43“ Δόλκανη, νϋν ούτως εν 
Ζαγορίφ, φ. 43Ρ Κοκκινόχομα εις Άραχωβίτσαν, Άνέζα, Κουκονροντζό γ, 
Φλαπονλαρη8 εν Ζαγορίφ, Τζερνεσι εν Ζαγορίφ, Τέροβον 9 έν Ζαγορίφ, φ. 44“ 
Τζερβαρη νϋν Έλαφότοπος, εν Ζαγορίφ, Λαμπανίτζα εν Πωγωνίφ, Φούρκα 
εν Κονίτση, Μόκοβο, Κρητζούνιστα εν Κουρέντοις, Τούρναβος10 11, Τρίκαλα 
ναές η, φ. 44 Ρ Μπριανίοια έν Κουρέντοις, Χρισοβίιζα εν τή περιοχή Μαλα- 
κασίου, φ. 45“ ναές Λάρισα χωρίον Νεμπεγλέρι, Κρανιά πλησίον Φιλιππιάδος, 
Βαρλάμου έν Ζαγορίφ, φ. 45 Ρ Ραδοτόπι, έξω τών Ίωαννίνων, Ροδοτόπι,

1 ’Εν τφ Ζαγορίιρ κ. Καμνιά καλούμενη.
2 Τά διά σταυροΰ σημειούμενα φαίνεται δτι έξέλιπον.
3 Νϋν Σαγιάδα Β. τής Ήγουμενίτσης.
4 κ. Ράϊκον.
6 κ. Δραγάϊ.
6 Σουμπουτσέλη.
7 Α. τής Κονίτσης, διοικητικώς υπάγεται είς τήν Μακεδονίαν.
8 κ. Φλαμπουράρι.
“ Έπι τής όδοΰ Ίωαννίνων - Πρεβέζης.

10 ’Ή πρόκειται περί τοΰ χωρίου Τουρνάβου Κονίτσης, καλούμενου νϋν Γοργοποτά- 
μου, ή περί τοϋ έν Θεσσαλίφ Τυρνάβου.

11 να χαγιές κ. ναές = περιφέρεια.
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Λεσινίτζα 1 εν Ζαγορίφ, Αοβρίνοβο εν Ζαγορίφ, φ. 46“ Αέλοβα νΰν Θεσπρω- 
τικόν εξω τής Φιλιππιάδος, μ(α)χαλές Ξερόμερο, Χάλκης ναές’ Αοπροπόταμο, 
Τζερκοβίοτα έν Κουρέντοις, φ. 46 13 Κρησπάνη κ. Γκρησπάνη, νΰν Ελεύθε
ρον, Αονρος, έξωθεν τής Φιλιππιάδος, Πρωτόπαπα εν Κουρέντοις, φ. 47 ° 
Βανιοκό έν Γρεβενοϊς, Κοζιακός έν Ζαγορίφ, Πέτρα, Τζοντίλα κάτω έξω 
Ίωαννίνων, φ. 47 Ρ Μπρηάνιοτα έν Κουρέντοις, Μανρονόρος έν Πωγωνίφ, 
Δόβριανη κ. Λρόβιανη έν Δρυϊνουπόλει, φ. 48 ° Κοζηάνι ή Κοζάνη τής Μακε
δονίας, Σέλτζενα έν Κονίτση Βέληα ή κ. Βέλλιανη, q>. 48 Ρ Λοτζέτζη Κατσα- 
νοχώρια, ΙΙρηαόγιανη έν Κονίτση, Κεράσοβο 2 έν Κονίτση, φ. 49 “ ΙΤλέσενη, 
Κρησπάνη ΐδε φ. 46 Ρ, φ. 49 Ρ Μπορατάνη 3, Στολοβό έν Ζαγορίφ, Ριάχοβο 
έν Κουρέντοις, φ. 50“ μωναστήριον Βέλα, Νεγραδες έν Κουράντοις, Πάδες 
φ. 50 Ρ Κουκουλιούς, φ. 51 “ Θεοδόριανη Τζονμερηκα ναές, τ Κουκούλι, 
έν Κονίτση, Πεζανι ναές Κολονία, f Τζερβάρι, “Ιδε φ. 44 “, φ. 51 Ρ Σενποο- 
τσέλη κ. Σουμπουτσέλ(ι). "Ιδε φ. 39 °.

φ. 52 φ. 81 “ ’Άγραφα. Μόνον εις τα τρία τελευταία φύλλα ύπάρχουοι 
σημειώσεις τινές, ονόματα κ.ά. περιττά4.

Έν Βησσάνη τη 10 Ιουνίου 1935.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ 1 2 3 4

1 'Υπάρχει και έν Πωγωνίφ (νΰν έν ’Αλβανία).
2 'Υπάρχει και έν Φιλιππιάδι καί Πωγωνίφ.
3 Νΰν σφζεται μία γέφυρα. “Ορα Μητροπολίτου Παραμυθίας ’Αθηναγόρα, 

Νέος Κουβαράς έν Ήπειρ. Χρονικοϊς έτ. Δ' (1929) σελ. 13.
4 Περί των χωρίων αυτών ίδέ Πίνακας Δήμων καί Κοινοτήτων τοΰ Κράτους τοΰ 

Υπουργείου’Εσωτερικών. Έν Άθήναις 1920. Τχ. Β' σελ. 70 - 103, ένθα ό λόγος περί 
τοΰ Νομοΰ Ίωαννίνων, Ύποδιοικήσεως Μετσόβους, Κονίτσης, Πωγωνίου, Φιλιατών, 
Παραμυθίας, Νομοΰ Πρεβέζης καί ύποδιοικήσεως Μαργαριτίου. ’Ατυχώς αναγράφεται 
έν αύτοΐς μόνον τό παλαιόν όνομα τοΰ χωρίου ή τής Κοινότητος ούχί δέ καί τό νέον, 
καθότι τινά μετωνομάσθησαν.

Επετη ρις Εται ρειαϊ Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, δτος ΙΑ". 20
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