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ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Νησί των Ιωαννίνων, η ιστορία του οποίου το τελευταίο διάστη
μα αποτελεί για μας οικεία ενασχόληση, εκτός από τις γνωστές ιστορι
κές μονές, κοσμείται από έναν επίσης ιστορικό ενοριακό ναό'. Πρόκειται 
για τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, που εορτάζει στις 15 Αύ
γουστου.

Ο ναός, τρίκλιτη βασιλική, που εκτός από το συνήθη νάρθηκα διαθέ
τει και νότιο νάρθηκα, βρίσκεται στο κέντρο περίπου του σημερινού οι
κισμού δίπλα στην πλατεία και είναι ακόμη γνωστός από το παλαιότα- 
το ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης που τον λαμπρύνει. Η ίδρυση 
του ναού, με τη σημερινή περίπου μορφή του, με πιθανότητα ανάγεται 
στις αρχές του Που αιώνα. Αυτό εξάγεται από επιγραφή που βρίσκεται 
σήμερα1 2 στο δυτικό τοίχο του νάρθηκα, καθώς εισερχόμαστε από τη θύ- 
ρα του νάρθηκα στα δεξιά μας, η εξής: ΊΕΤ/ους/£ΡΚΓ/ω/.3 Είναι χαραγ
μένη σε μέλανα πέτρα και από το κάτω μέρος, σε άλλη όμοια πέτρα (ή 
τμήμα της ίδιας), η επιγραφή πλαισιώνεται από φυτικό σχέδιο από τη μια 
και παράσταση πτηνού σε μετάλλιο από την άλλη πλευρά, λαξευμένα στην 
πέτρα, σήμερα όμως με αρκετές φθορές.

1. Βλ. γ ι’ αυτόν Κ. Μέρτζιος. «Περί των κατοίκων της Νησίδος Ιωαννίνων». Ηπειρω
τική Εστία (στο εξής Η.Ε.) 10(1961), 112-114 (που θεωρεί την εκκλησία μεταγενέστερη του 
16ου αι.). - Γ. Σμύρης. «Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου». Μοναστήρια Νήσου Ιωαν
νίνων, Ζωγραφική, Ιωάννινα 1993. 341.

2. Ο εφημέριος κ. Κων/νος Κατσάνος μας είπε ότι η πέτρα που φέρει την επιγραφή 
άλλοτε ίσως ήταν τοποθετημένη σε παλαιότερο τοίχο της εκκλησίας, πληροφορία που δεν 
μπορεί να ελεγχθεί. Τον ευχαριστούμε για τη βοήθεια που πάντοτε μας πρόσφερε.

3. Το έτος είναι 7.123, δηλαδή 1614/5 μ.Χ.
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Το νησιωτικό μικροτοπωνύμιο «στου μαναστήρ’», που χρησιμοποιεί
ται έως σήμερα και εντοπίζεται στη μικρή πλατεία που σχηματίζεται δί
πλα από την εκκλησία αριστερά, υποδηλώνει το γεγονός ότι η εκκλησία 
μας σε παλαιότερα χρόνια υπήρξε μοναστήρι. Ίσως δε η παραπάνω επι
γραφή να αποτελεί σαφή ένδειξη για τον πάλαι ποτέ μοναστικό βίο της 
ενοριακής εκκλησίας, αφού χρονολογεί από κτίσεως κόσμου, γνώρισμα 
των βυζαντινών χρονογράφων και στα νεώτερα χρόνια των συνεχιστών 
του Βυζαντίου, δηλαδή των μοναχών1. Διαβάζοντας προσεκτικά το κεί
μενο της Αυτοβιογραφίας των αδελφών μοναχών Νεκταρίου και Θεοφά- 
νους των Αψαράδων, που ίδρυσαν τη μονή του Ιωάννη Προδρόμου στο 
Νησί (1506/7), ανακαλύπτουμε μαρτυρία που πιστεύουμε ότι αναφέρεται 
στην ύπαρξη μοναστικού πυρήνα στο χώρο αυτό στις αρχές του 16ου αι„ 
την εξής: «Μετά τούτο (εννοείται η μονή Προδρόμου) καί τό πλησίον τού 
χωρίου κελλίον έκτίσθη παρ’ ημών, εις όπερ αί κατά σάρκα καί κατά 
πνεύμα ήμών άδελφαί κατφκουν τόν μονήρη βίον προελόμεναι' τρεις γάρ 
ήσαν αύται, καί σύν αύταΐς καί ό πατήρ καί ή μήτηρ ήμών, τφ ίερφ καί 
ούτοι τών μοναχών σχήματι τελειωθέντες»1 2. Κατ’ αρχήν η πηγή μας προ
σφέρει τη σημαντική είδηση της ύπαρξης οικισμού (χωρίον) τα χρόνια αυ
τά, και ακόμη ότι κοντά σ' αυτόν τον οικισμό οι αδελφοί Αψαράδες σύγ
χρονα με τη μονή Προδρόμου έκτισαν κελλί —πιθανότατα στη θέση προ
γενέστερου ερειπωμένου— στο οποίο μόναζαν ίσως από τον προηγούμε
νο αιώνα3 οι τρεις αδελφές και οι γονείς τους. Μας είναι αδύνατο να δε
χτούμε ότι τα χρόνια εκείνα (αρχές 16ου αι.) ο οικισμός της νήσου κα
ταλάμβανε ολόκληρη τη σημερινή του έκταση- αντίθετα πιστεύουμε ότι

1. Οπωσδήποτε όμως η χρονολόγηση από κτίσεως κόσμου αποτελεί γενικευμένη συ
νήθεια των πρώτων αιώνων μετά την πτώση της Πόλης.

2. Σπ. Λάμπρος. «Συμβολαί εις την ιστορίαν των μονών των Μετεώρων». Νέος Ελλη- 
νομνήμων (στο εξής Ν.Ε.) 2(1905). 101-2. στίχ. 30 κ.ε.

3. Ιδιου, «Η Λίμνη των Ιωαννίνων και αι επί της Νησίδος αυτής Μοναί». Ν.Ε. 11(1914). 
9 υποσημ. 4 και σ. 10 υποσημ. 12 . αναφέρονται τα έτη θανάτου του πατέρα (Ιώβ 1523 4). 
της μητέρας (Καταφυγή 1506) και των δύο από τις τρεις αδελφές (Αθανασία 1513 και Ευ
γενία 1494) των Αψαράδων. Για το έτος θανάτου της Ευγενίας ο Σπ. Λάμπρος υποστη
ρίζει ότι ορθό είναι το 1513/4 ή το 1523 4, γιατί πιστεύει ότι η αναγραφή των σημειωμά
των έγινε με απόλυτη χρονολογική σειρά, σπ.. 10 υποσημ. 1. Όπως και να έχει το πράγ
μα. το πιθανότερο είναι τα πρόσωπα αυτά να αφιερώθηκαν στο μοναχικό βίο από τα τέ
λη του 15ου αι.. όπως οι δύο αδελφοί (1495/6), σπ.. 11 υποσημ. 2. Για τους Αψαράδες 
και τη μονή Προδρόμου βλ. Αναστασία Τούρτα. «Νεκτάριος και Θεοφάνης οι Αψαράδες 
και η Μονή του Προδρόμου στο νησί των Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά (στο εξής 
Η.Χ.) 22(1980), 66 κ.ε.
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ήταν σημαντικά μικρότερος και περιοριζόταν στο βόρειο άκρο της νήσου 
και κατά μήκος της βόρειας όχθης, δηλαδή στο πλησιέστερο στην αντί
περα όχθη της ξηράς μέρος, που πρόσφερε ευκολώτερη διαπεραίωση και 
ήταν πλέον κατάλληλο για εγκατάσταση'. Έτσι το κελλί που έκτισαν οι 
Αψαράδες πιστεύουμε ότι βρισκόταν στον εγγύτατο χώρο της εκκλησίας 
μας. και «πλησίον τού χωρίου» δηλαδή στην άκρη του χωριού, έξω απ’ 
αυτό και όχι «εις τά ένδότερα μέρη τής αυτής νήσου, ... πλησίον ... ησυ
χαστηρίου, όπερ εκαλείτο τοΰ Αγίου Παντελεήμονος...»1 2, όπου βρίσκο
νταν με τα τότε οικιστικά δεδομένα οι μονές Προδρόμου και Αγ. Πα
ντελεήμονος. δηλαδή μακριά από τον οικισμό. Ακόμη, ως ένδειξη του γυ
ναικείου χαρακτήρα που είχε αυτός ο μοναστικός πυρήνας (κελλιά και 
ίσως κάποιο εικονοστάσιο), είναι το γεγονός ότι από τα τέλη του 15ου 
αι. μόναζαν εκεί πρώτα, όπως μας αφήνει να συμπεράνουμε το προανα- 
φερόμενο χωρίο της Αυτοβιογραφίας, οι τρεις αδελφές των Αψαράδων 
και αργότερα οι γονείς τους.

Ο παρών κώδικας όμως, σημαντική πηγή της ιστορίας της Νήσου, προ
σφέρει σχεδόν ασφαλή απόδειξη ότι η εκκλησία ήταν γυναικεία (τί πιο 
φυσικό, αφού ο ναός σεμνύνεται στο όνομα της Παρθένου) μονή: στη σε
λίδα 397 του κώδικά μας καταχωρίζεται καταγραφή των ειδών της κα
λόγριας. της κατά κόσμον Ελένης Τζήγκου, που βρέθηκαν στο κελλί της 
εκκλησίας μετά την αποβίωσή της το 1875* κατά πάσα πιθανότητα πρό
κειται για την τελευταία μοναχή με την οποία επιβίωνε η μοναστική πα
ράδοση των απαρχών της εκκλησίας. Το δε κελλί της πιθανότατα ήταν 
το μικρό κτίσμα. που υπήρχε στη θέση όπου σήμερα το νεόδμητο οίκημα 
του γραφείου της ενορίας, στον οπίσω ευρύχωρο αύλειο χώρο της εκ
κλησίας. Ασφαλώς εκεί θα υπήρχαν κι άλλα κελλιά, ίσως δε και στο χώ
ρο δίπλα από τον αρχικό ναό (του 16ου αιώνα;)3 — σίγουρα τότε θα εί
χε μικρότερες διαστάσεις— τα οποία καταστράφηκαν σε κάποια ανακαί- 
νιση-επέκταση του ναού. Ίσως αυτό να έγινε στο 1614/5, έτος που μνη
μονεύει η επιγραφή.

1. Δ. Σαλαμάγκας. Περίπατοι στα Γιάννινα\ Ιωάννινα 1965, σ. 30. ο Ιταλός περιηγη
τής Φρ. Γκουϊτσιαρντίνι που επισκέφτηκε το Νησί το καλοκαίρι του 1900, γράφει γ ι’ αυ
τό: «είν’ ένας λόφος, πού προς τό μέρος τής πολιτείας είναι γυμνός καί άγονος, μ’ απ' 
τό άντίθετο, σκεπάζεται μέ πλούσια χλωρίδα».

2. Σπ. Λάμπρος. «Συμβολαί», ό.π.. 101-2, στίχ. 30 κ.ε.
3. Προς την κατεύθυνση αυτή αναζητώντας ίχνη αρχαιότερου ναού, χρήσιμο είναι να 

καθαριστούν και να ερευνηθούν οι τοιχογραφίες του Ιερού, απαιτείται ακόμη εξέτασή τους 
για την πιθανότητα ύπαρξης παλαιότερου τοιχογραφημένου στρώματος.
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Ποιοι λόγοι όμως υπαγόρευσαν την αναμόρφωση της εκκλησίας στα 
χρόνια αυτά; Μήπως πιθανή καταστροφή της το 1611, μετά την αποτυ
χημένη επανάσταση του Διονυσίου;1 Μήπως η έλευση νέων κατοίκων (εποί- 
κων) στο νησί μας την ίδια αυτή εποχή; Οπωσδήποτε δεν είναι σύμπτω
ση ότι το 1614 οι Τούρκοι με αρχηγό τον Ασλάν πασά των Ιωαννίνων 
επιτέθηκαν στη Μάνη2, συνέλαβαν αρκετούς αιχμαλώτους και, σύμφωνα 
με την άποψη του Κ. Μέρτζιου, ο Ασλάν με την επιστροφή του τούς εγκα- 
τέστησε στο Νησί την ίδια αυτή εποχή3. Άρα, δεν είναι διόλου παράλογο 
να ισχυριστούμε ότι οι νέοι αυτοί κάτοικοι, όντας δυναμικώτατο στοι
χείο, επεκτείνοντας πιθανώτατα τον προϋπάρχοντα οικισμό σε εγγύτατη 
σύνδεση με τη μονή αυτή, και ικανοποιώντας τις θρησκευτικές τους ανά
γκες, να επιδίωξαν και τελικά να πέτυχαν να καταστήσουν ενοριακό τους 
ναό τη μονή της Κοίμησης Θεοτόκου. Αυτό πιστεύουμε δεν έγινε αμέσως, 
αλλά βαθμιαία, ούτε εξαλείφθηκε μονομιάς ο μοναστικός χαρακτήρας της 
εκκλησίας' πιθανώτερο φαίνεται — όπως δείχνει η περίπτωση της μονα-

1. Αθηναγόρας. «Νέος Κουβαράς ήτοι Χρονικά σημειώματα...», Η.Χ. 4(1929). 13-14. 
Α π’ όσο γνωρίζουμε δεν παραδίόεται μαρτυρία για καταστροφή μοναστηριών στο Νησί 
τα χρόνια αυτά.

2. Κ. Μέρτζιος. «Η Μάνη εις τα Αρχεία της Βενετίας (1611-1674)». Λακωνικοί Σπου- 
δαί 1(1972), 104 και υποσημ. 1. 110 - 111, 113.

3. Κ. Μέρτζιος. «Περί των κατοίκων της Νησίδος Ιωαννίνων». ό.π., 114. Η εντόπια 
προφορική παράδοση για την καταγωγή των Νησιωτών από τη Μάνη, ενισχύεται μεταξύ 
άλλων κυρίως από το νότιο γλωσσικό ιδίωμα που μέχρι πρότινος ομιλούσαν —αποτε- 
λιυντας έτσι και από γλωσσολογική άποψη νησίδα μέσα στο βόρειο γλωσσικό ιδίωμα της 
περιοχής των Ιωαννίνων— βλ. Ε. Μπόγκας, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου. Ιωάν
νινα 1964-1966. τ. Α . σ. 1. 2 και Κ. Μηνάς. «Ναυτικά από το Νησί της Λίμνης των Ιω
αννίνων», Η.Χ. 22(1980), 162. ακόμη Σπ. Λάμπρος, «Η Λίμνη των Ιωαννίνων». ό.π.. 3 και 
Γ. Αναγνωστόπουλος. «Περί του ρήματος εν τη εν Ηπείρω ομιλουμένη» ΑΘηνά 36(1924). 
67' τη διαφορετική ενδυμασία (π.χ. βράκα) που φορούσαν παλαιότερα, Κ. Μέρτζιος. ό.π.. 
113' το πελιόν της όψης των αντιπροσωπευτικών ανθρωπολογικών τύπων των Νησιωτών' 
το γεγονός ότι επί μακρό χρονικό διάστημα οι Νησιώτες δεν είχαν επιγαμία με τους Ιω- 
αννίτες και τους γύρο) χωρικούς, δείγμα αυτό κλειστής κοινωνίας και περιχαρακωμένης, 
δηλαδή κατ’ ουσίαν ξεχωριστής από την προέλευσή της. Σπ. Λάμπρος, ό.π., 4' το υπερή
φανο και αγέρωχο του χαρακτήρα τους, ζωντανή μαρτυρία της απώτερης καταγωγής. Την 
άποψη του Κ. Μέρτζιου υποστηρίζει τελειωτικά ο Δικ. Βαγιακάκος, «Ιστορικόν σχεδία
σμα περί των αποικισμιόν των Μανιατών», Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας 
Ελλάδος 8(1992), 321-322. όπου επίσης αναφέρει ότι ο X. Σούλης. κατά μαρτυρία του Δ. 
Σαλαμάγκα («Περίπατοι στα Γιάννινα». Ηπειρ. Γράμματα A (1944). 274), είχε τη γνώμη 
ότι οι Μανιάτες μεταφέρθηκαν στο Νησί από κάποιο πασά, στις αρχές του 17ου αι.. πλη
ροφορία που διασταυρώνεται με την είδηση του Κ. Μέρτζιου, ό.π.. 114.
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χής Ελένης Τζήγκου— ότι οι μοναχές για μεγάλο χρονικό διάστημα συμ- 
βίωσαν με τους ενορίτες.

Σε άλλη επιγραφή που βρίσκεται στη στεγασμένη κύρια είσοδο, δηλα
δή στο βόρειο τοίχο της εκκλησίας, εντοιχισμένη πάνω αριστερά από τη 
θύρα και χαραγμένη1 σε λευκή πέτρα διαβάζουμε: [ΑΝΕΚΑ]ΙΝΙΌΘΗ Ο 
ΠΑΝΟΈΠΤΟΟ OYTOC NAOC ΕΠΙίηΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΌ ΖΑΦΕ(Ι)Ι3ΡΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: S[=KAI)I4 [ΕΝ] ΕΤΕΙ ΌΩΤΗΡΙΩΙ5... Η πέτρα είναι κατε
στραμμένη στο επάνω και κάτω αριστερό μέρος της και από κάτω απο
κομμένη, έτσι δεν σώζεται η συνέχεια που σίγουρα περιείχε τη χρονολο
γία. Όμως, επειδή το όνομα του επιτρόπου της επιγραφής Παναγιώτη Ζα- 
φείρη αναφέρεται μέσα στον κώδικα (αρ. 7β, στίχ. 14), στο λογαριασμό 
των επιτρόπων Ιωάννη Γ. Αάππα και Ιωάννη Ζαφείρη που δόθηκε στα 
έτη 1856-60, ως «αντιπρόσωπος τοΰ κοινού τής χώρας» για μία και μο
ναδική φορά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για το ίδιο πρό
σωπο, που ως παλαιός επίτροπος (οπωσδήποτε κατά το πρώτο μισό του 
19ου αι.) και ασφαλώς δημογέροντας ορίστηκε στην αντιπροσωπεία της 
κοινότητας. Αν πάλι εννοήσουμε ότι η εκκλησία δεν απέφυγε —πράγμα 
σχεδόν βέβαιο1 2— τον «χαλασμό» της Νήσου το 1821. μπορούμε να υπο
θέσουμε ότι η στην επιγραφή ανακαίνιση-επισκευή του ναού πραγματο
ποιήθηκε πιθανώτατα στο χρονικό διάστημα 1822-1830 ή ίσως αργότερα, 
όχι όμως μετά το 1850 —έτος μετά το οποίο γνωρίζουμε τους επιτρό
πους— και με την οποία ο ναός έλαβε στα βασικά σημεία τη σημερινή 
του μορφή. Αρα, η επιγραφή χρονολογείται στα έτη 1822-30, μολονότι η 
τυπολογία των γραμμάτων (βυζαντινή εκκλησιαστική) «αρχαΐζει» και πα
ραπέμπει στους 16ο και 17ο αιώνες.

Η τρίτη επιγραφή του ναού βρίσκεται στο υπέρθυρο της θύρας του νό
τιου νάρθηκα (με χρήση γυναικωνίτη) που επικοινωνεί με τον κυρίως ναό. 
Σε ορθογώνια αβαθή κόγχη είναι επικολλημένος λεπτός χάρτης, λείος, κά
ποτε λευκός, αλλά σήμερα μέλας από την πολυκαιρία και τη συνεχή έκ-

1. Διακρίνονται οι χαράξεις από την οριζόντια διαγράμμιση σε σειρές και καθ’ ύψος 
των γραμμάτων, βοηθητικές για τον γραφέα που χάραξε την επιγραφή. Η πέτρα φέρει ίχνη 
από λευκή και κυανή άσβεστο, από την οποία ήταν καλυμμένη αρχικά.

2. Δ. Σαλαμάγκας. «Ο ’χαλασμός" του Νησιού του 1821». Η.Ε. 7(1958). 752. σε ενθύ
μηση του ηγούμενου της μονής Αγίου Παντελεήμονος Ανανία διαβάζουμε ότι: «απριλιου
30 1821 εσκλαβοθη το νησί εξετιας του Αλη πασα και εχαλασαν τα μοναστήρια εκ θεμε- 
ληον και έκοψαν καλογέρους και ελεηλατησαν τα ιερά σκεβη τον εκλησηον ολα... και με-
ναν χρονον πάλην γηρησσαμαν εις τα μοναστήρια και βαλαμαν νεαν χαταστασιν άπο κά
θε τη σε νεα κτητορις...».
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θέση στον καπνό των κεριών, στο κάτω μέρος σχισμένος και σκωληκό
βρωτος. Επάνω του διακρίνουμε: «Άνεκαινίσθη ό Νάρθηξ.Ι1 οΰτος δι’ εξό
δων τής ’Εκκλησίας ταύΡτης Έπιτροπευόντων τών Κυρίων. ΊωΡάννου 
Ζαφείρη [καί] Ί[ωάννου] Γ[εωργί]ΙουΙ4 Λ[άππα...»]Ι5. Η επιγραφή είναι 
γραμμένη με μέλανα(;) μελάνη και πλαισιώνεται γύρω-γύρω από στέφα
νο, που μιμείται φύλλα δάφνης, καμωμένο με κυανή, πράσινη, κίτρινη 
και ερυθρά μελάνη.

Σύμφωνα με τις τυπικές ενδείξεις που προσφέρει ο δημοσιευόμενος 
κώδικας, οι δύο αυτοί χρημάτισαν επίτροποι την περίοδο 1856-1870 και 
τα έτη 1870-73 επιτρόπευσε μόνος του ο Ιωάννης Ζαφείρης. Όμως ο επί
τροπος Ιωάννης Γ. Λάππας πρέπει από το 1868 να έχει αποβιώσει, για
τί δεν εμφανίζεται ξανά στον κώδικα. Αυτό προσεπικυρώνεται από το 
γεγονός ότι στην κτητορική επιγραφή του καμπαναριού (επάνω ακριβώς 
από την εξωτερική θύρα), που κατασκευάστηκε το 1868, αναφέρεται ως 
επίτροπος μόνο ο Ιωάννης Ζαφείρης1. Έτσι το χρονικό όριο για την ανα
καίνιση —δε φαίνεται να υπονοεί κατασκευή— του νάρθηκα περιορίζε
ται στα έτη 1856-1868.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ. Κατόπιν προσωπικής έρευνας του γράφο- 
ντος, βρέθηκε στην κατοχή της ειρημένης εκκλησίας χειρόγραφος κώδι
κας. Συγκροτήθηκε το 1873 και σ’ αυτόν αντιγράφηκαν καταχωρίσεις από 
παλαιότερο βιβλίο (το λεγόμενο «ιδιαίτερον βιβλίον», βλ. αρ. 7α, στίχ. 
10, κ.ε., το οποίο προσπαθήσαμε να ανεύρουμε χωρίς επιτυχία) με σκο
πό να διασωθούν τα στοιχεία της διαχείρισης του ναού. Προφανώς τα πα- 
λαιότερα στοιχεία που το 1873 είχαν διασωθεί ανάγονταν στο έτος 1856.

Οι διαστάσεις του κώδικα είναι του μεν καλύμματος 33,35X25,40. των 
δε εσωτερικών φύλλων 32,60X24. Ο κώδικας αποτελείται από σελίδες 400, 
ήτοι από εικοσιπέντε τετράδια το καθένα με οκτώ φύλλα (δηλαδή 16 σε
λίδες). Προστίθεται στο τέλος δισέλιδο φύλλο μεμονωμένο. Απ’ αυτά λεί
πουν, σκοπίμως αποκοπέντα με ξυρόν ή αποσχισθέντα, συνολικά 21 φύλ
λα τα οποία αντιστοιχούν στις εξής σελίδες: 7-8, 13-18, 95-96, 207-208, 
229-230, 297-298, 319-320, 359-360, 375-396. Από το σύνολο των σελίδων 
του κώδικα εντελώς λευκές είναι το verso του πρώτου φύλλου (του πρώ-

1. Η επιγραφή του καμπαναριού έχει ως εξής: Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ + Ν(Ι)Κ(Α): 1868 
ΙΟΥΝΙΟΥ 15:, και πιο κάτω: ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝΓ ΤΟΥΤΟ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΙ ΕΡΞΟΔΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣ(ΙΑΣ):!3 ΕΠΓΓΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥΙ4 ΚΥΡ(ΙΟΥ): ΙΩΑΝΝ(ΟΥ): ΖΑΦΕΙΡΗ:!5. 
Το καμπαναριό επίσης φέρει ανάγλυφο σταυρό και στην επίστεψη του υψηλότερου τοξω
τού ανοίγματος σκαλιστό βυζαντινό δικέφαλο αετό με στέμμα.
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του τετραδίου του βιβλίου-κώδικα) που δεν είναι σελιδαριθμημένο και οι 
εξής: 6, 60-64, 68-91, 94, 97-182, 184-206, 209-228, 231-296, 299, 301, 316, 
318, 321-358. 361-373. δηλαδή συνολικά 285 σελίδες. Ακόμη οι σελίδες 
12-18. 38, 40-41 και 65-67 είναι διαγραμμισμένες σε σειρές με μέλαν μο
λύβι, αλλά άγραφες.

Επτά μεμονωμένες σελίδες φέρουν διάφορα πρόχειρα σημειώματα χω- 
ρίς χρονολογία και ιδιαίτερη σημασία, γ ι’ αυτό κάνουμε εδώ μια σύντο
μη περιγραφή τους. Έτσι στο recto του πρώτου φύλλου βλέπει κανείς ευ
άριθμες αποτυπώσεις των σφραγίδων της «Εφοροεπιτροπής Κοινότητος 
Νήσου Ιωαννίνων» και της «Αδελφότητος “Ο Αγιος Ελευθέριος" Νήσος 
Ιωαννίνων 1915» με μέλανα και κυανή μελάνη, καθώς και αριθμητικές 
πράξεις (προσθέσεις) με μέλαν μολύβι. Η σελίδα 93 φέρει με μέλανα με
λάνη μικρή στήλη με αριθμούς σελίδων του κώδικα, όπου καταγράφονται 
έσοδα-έξοδα του «φούρνου» της Νήσου. Η σελίδα 183 περιέχει μια αφαί
ρεση δύο χρονολογιών με μέλαν μολύβι. Στη σελίδα 315 αποτυπώνεται 
με μολύβι μέλαν το αποτέλεσμα μιας πρόχειρης προσπάθειας για κατα
γραφή των ιερών σκευών της εκκλησίας. Στη σελίδα 374 με κυανή μελά
νη σημειώνονται: «Σελ. 92». «300 καί έξης» και «12 ταπιά στή Αίτσα». 
Η σελίδα 398 φέρει σύντομη σημείωση εξόδων σε δραχμές, με μέλαν μο
λύβι. Τέλος, στην τελευταία σελίδα 400 υπάρχει πρόσθεση ποσών σε οκά
δες και δράμια, γραμμένα ανάστροφα με μέλαν μολύβι, σχετικά με «κη
ρό κόκκινο, λευκό, καμένο και άκαγο». Όλα αυτά τα σημειώματα συνά
μα αποτελούν ξεχωριστές χείρες.

Οι γραμμένες σελίδες, οι οποίες άλλωστε αποτελούν την ύλη της πα
ρούσας μελέτης, είναι οι εξής: 1, 2, 3-5, 9-11, 19-37, 39, 42-59, 92, 300, 
302-314. 317, 397' και 399. Ακόμη γραμμένη ήταν και η σελίδα 395, που 
έχει αποσχιστεί, από μικρό δε τμήμα του φύλλου που σώζεται στη θέση 
του φαίνεται ότι έφερε κείμενο με μέλαν μολύβι.

Ο γραφικός χαρακτήρας αποκαλύπτει 21 χείρες, ήτοι η πρώτη χείρα 
στη σελίδα Γ η δεύτερη στη σελίδα 2* η τρίτη σελίδες 3-4 και επικεφαλί
δα σελίδας 5, σελίδες 9-10 και επικεφαλίδα σελίδας 11, σελίδες 19-25 κα
θώς και η σελιδαρίθμηση όλου του κώδικα* η τετάρτη σελίδα 5* η πέμπτη 
σελίδα 10 (οι γραμμές αρ. 64, 65)* η έκτη σελίδα 10 (οι δύο τελευταίες 
γραμμές), 11 (οι δύο πρώτες γραμμές), σελίδες 26-33 και 397* η εβδόμη 
σελίδα 11 (η γραμμή αρ. 70) προσθήκη του 1876’ η ογδόη χείρα στη σε- 1

1. Η σελίδα, εκτός από το κείμενο που δημοσιεύεται, περιέχει διάφορες αριθμητικές 
πράξεις και σημειώματα άλλης χείρας με μέλαν μολύβι, τα οποία, ως αχρονολόγητα, δε 
συμπεριλάβαμε στη δημοσίευση.
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λίδα 11, προσθήκη των ετών 1891-3' η ενάτη χείρα σελίδες 34-3? η δε- 
κάτη σελίδα 37" η ενδεκάτη σελίδα 39' η δωδεκάτη σελίδες 42-55' η δέ
κατη τρίτη χείρα Αδαμάντιου Λάππα σελίδες 56-59' η δεκάτη τετάρτη σε
λίδα 92' η δεκάτη πέμπτη σελίδα 300' η δεκάτη έκτη σελίδες 302, 304 και 
311-313' η δεκάτη εβδόμη σελίδα 303' η δεκάτη ογδόη σελίδες 305-310' η 
δεκάτη ενάτη χείρα στη σελίδα 314' η εικοστή χείρα στη σελίδα 317 και 
τέλος η εικοστή πρώτη στη σελίδα 399. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί ότι 
μέσα στον κώδικα και ειδικά στο τέλος πολλών καταχωρίσεων κειμένου 
διασώζονται πολλές ιδιόχειρες υπογραφές των συμβαλλόμενων προσώ
πων, ήτοι εφοροεπιτρόπων, ιερωμένων, ενοικιαστών, μουχτάρηδων, δη
μογερόντων, παρέδρων, κ.ά.

Η γραφή ως επί το πλείστον —χαρακτηριστικό δείγμα εκείνη του άγνω
στου γραφέα της τρίτης χείρας— είναι καθαρή, ευανάγνωστη και καλο- 
σχηματισμένη (στρογγυλή, ελαφρά δεξιοκλινής). Αντίθετα η γραφή μερι
κών γραφέων, λόγου χάρη του γραφέα της έκτης χείρας, είναι δυσανά
γνωστη, δηλαδή μη καθαρή, κακογραμμένη και προβληματική. Αντίστοι
χα, παρατηρήσαμε ότι σε γενικές γραμμές και χωρίς να αποκλείσουμε τις 
εξαιρέσεις στον κανόνα (π.χ. χείρα δωδεκάτη, σχετικά ορθογραφημένη, 
αλλά πολύ καθαρή), η γραφή των γραφέων της πρώτης κατηγορίας είναι 
πολύ καλά ορθογραφημένη και ελάχιστα αμαρτήματα μπορούν να εντο
πιστούν, ενώ της τελευταίας οι γραφείς είναι ανορθόγραφοι σε μεγάλο 
βαθμό.

Η μελάνη είναι διαφόρων χρωμάτων και αποχρώσεων, ήτοι μέλανα 
διαυγής και μη στις σελίδες 1, 3-11, 19-33, 37, 56-59, 92, 397' κυανή στη 
σελίδα 39' μωβ (ανοιχτό και κλειστό) στις σελίδες 2. 11, 42-55. 58-59, 
300, 302-314, 317. Στη σελίδα 33 η ίδια χείρα αλλάζει κονδυλοφόρο και 
χρησιμοποιεί μελάνη μέλανα μεν, αλλά προς μία πρασινωπή απόχρωση. 
Ακόμη όλη η σελιδαρίθμηση είναι με μέλανα μελάνη. Κατά τόπους είναι 
εξίτηλη και αυτό, όπως και οι διάφορες αποχρώσεις που εμφανίζει, οφεί
λεται στη σύστασή της ή άλλη ιδιομορφία, καθώς και λόγω της πολυ
καιρίας.

Ο χάρτης είναι υποκίτρινος, όχι πολύ παχύς, αλλά στερεός και σχετι
κά στιλπνός' δε φέρει υδατόσημα' οι σελίδες έχουν χαρακτεί οριζοντίως 
και καθέτως με μέλαν μολύβι, κυρίως όπου ο εκάστοτε γραφέας επρό- 
κειτο να εγγράψει κείμενο. Η κάθετη διαγράμμιση ενίοτε γίνεται με μο
λύβι πορτοκαλί (στις σελίδες 44, 45 και 46).

Η διατήρηση του κώδικά μας μπορεί να χαρακτηριστεί σε γενικές γραμ
μές ως καλή. Βέβαια δε λείπουν από το χάρτη φαιοκίτρινες κηλίδες απο
τέλεσμα της υγρασίας. Όσο αφορά το είδος της στάχωσης, ο κώδικας εί-
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ναι πανόδετος μέλας και τα δύο εξώφυλλα (πρόσθιο-οπίαθιο) ενισχύο- 
νται με παχύ χαρτόνι. Η ράχη είναι δερμάτινη μέλανα και διακοσμημέ
νη με μαιάνδρους σχήματος Γ και φυτικά σχέδια, επίχρυσα και μη, κα
μωμένα με την εμπίεστη τεχνική' η ράχη ακόμη φέρει, πλαισιωμένη από 
μαιάνδρους, με επίχρυσα έντυπα γράμματα την επιγραφή: ΚΩΔΗΞΡ ΤΗΣΙ2 
ΝΗΣΟΥΡ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΡ. Το συρραπτικό νήμα συνδέει τα τετράδια το κα
θένα χωριστά και μεταξύ τους από τέσσερα σημεία, μόνο στο τελευταίο 
τετράδιο έχει αποσπαστεί η σύνδεση και οι σελίδες 395-398 είναι επι- 
κολλημένες. μαζί με τις σελίδες 399-400, στο πίσω εξώφυλλο.

Όσο αφορά το είδος των αναγραφών στον κώδικα, παρατηρούμε ότι 
αυτό είναι ποικίλλο. Έτσι στην αρχή έχουμε το συστατικό έγγραφο του 
κώδικα (1873), ακολούθως καταγράφονται τα ακίνητα κτήματα και κινη
τά πράγματα της εκκλησίας (ιερά σκεύη, άμφια, εικόνες, βιβλία κλπ.). Στη 
συνέχεια κύρια και συμπαγή ενότητα — μπορούμε να πούμε την «καρδιά» 
του κώδικα— αποτελούν οι «κατ' έτος λογαριασμοί των κατά καιρόν 
Επιτρόπων», που αφορούν τις παντοίου είδους δοσοληψίες της εκκλη
σίας (έσοδα-έξοδα, διαχείριση κτημάτων, ελέη κλπ.), συνοπτικοί μεν για 
τα έτη 1856-1873, αναλυτικοί δε με λεπτομέρειες των ετών 1873-1887. Ιδι
αίτερη ενότητα αποτελούν συμφωνητικό και αντίγραφα διαθηκών των 
ετών 1902 και 1905. Ακολουθούν: δεύτερη καταγραφή των κινητών πραγ
μάτων του ναού (1906)* κατάλογος απόρων για λήψη φαρμάκων και «βα- 
νταλίκια» της εκκλησίας στο παντοπωλείο (1912)* πρωτόκολλο παράδο- 
σης-παραλαβής κοινοτικών ειδών κλιβάνου (1930)* ενοίκια από το ιχθυο
τροφείο Κρυονέρι (1954)* καταγραφή των ειδών της καλόγριας Ελένης 
Τζήγκου (1875)’ ακόμη, το αχρονολόγητο σχέδιο ανακοίνωσης-γνωστο- 
ποίησης του προέδρου του σχολείου, μπορεί να χρονολογηθεί από τα τέ
λη του 19ου αι. (τελευταία δεκαετία) έως τις αρχές του αιώνα μας, όταν 
το αναφερόμενο Παρθεναγωγείο λειτούργησε στη μονή Φιλανθρωπηνών* 
τέλος, η πρόχειρη αναγραφή ονομάτων και ποσών (εσόδων ή εξόδων) της 
σελίδας 2 του κώδικα, τόσο από την τυπολογία των γραμμάτων όσο και 
στο γεγονός ότι τα ποσά φέρουν την εκατοστιαία υποδιαίρεση της δραχ
μής σε λεπτά, μπορεί να χρονολογηθεί μετά την απελευθέρωση (Φεβρ. 
1913). Αρα, ο κώδικας καλύπτει χρονικά περίοδο από το 1856 έως το 
1954, δηλαδή έναν αιώνα και σχεδόν μέχρι τις μέρες μας* αυτό αποδει- 
κνύει τη «ζωντανή» και συνεχή χρήση του στις κάθε είδους δραστηριό
τητες του ναού.

Οι πληροφορίες για την κοινωνία της Νήσου που προσφέρει ο κώδι
κας είναι πάμπολλες και ποίκιλλες, κυρίως για τον 19ο αιώνα* ενδεικτι
κά αναφέρουμε: τοπωνύμια Νήσου, Ιωαννίνων και παραλίμνιας περιοχής*
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συντροφιές (συντεχνίες) νησιωτών ψαράδων ονοματεπώνυμα παλαιών ιε
ρέων, επιτρόπων, μοναχών, κατοίκων, κοινοτικών αρχόντων και άλλων 
οικονομικά στοιχεία για τη διαχείριση του ναού, ελέη, προικοδοτήσεις, 
λειτουργία σχολείου, μισθοδοσία ιερέων, διδασκάλων κλπ.' γλωσσολογι- 
κό υλικό με λέξεις της ντοπιολαλιάς που δε συναντούμε σήμερα. Με τα 
στοιχεία που αυτός παρέχει μας προσφέρεται η δυνατότητα να χρονολο
γήσουμε δύο επιγραφές του ναού που είναι ελλιπείς και να ταυτίσουμε 
τα αναφερόμενα σ’ αυτές πρόσωπα. Ακόμη δίνει πληροφορίες για την 
όψη εν γένει που παρουσίαζε ο ναός εσωτερικά με την περιγραφή των 
εικόνων και άλλων κεκτημένων της εκκλησίας. Η σημαντικότερη ωστόσο 
πληροφορία αφορά στην ύπαρξη μονής στον χώρο του ναού.

Στην παρούσα δημοσίευση εκδίδουμε όλες γενικά τις καταχωρίσεις του 
κώδικα με βάση τη σειρά της αναγραφής τους σ’ αυτόν. Εκεί ακολουθεί
ται χρονολογική σειρά καθώς προχωρούν οι σελίδες, με λίγες εξαιρέσεις 
πρωθύστερων καταχωρίσεων — δείγμα κι αυτό της διαχρονικής χρήσης 
του κώδικα. Αυστηρή χρονολογική παράθεση των καταχωρίσεων θα μπο
ρούσε να θεωρηθεί αυθαίρετη για τη συγκεκριμένη φυσιογνωμία του κώ
δικα. Έτσι, αριθμήσαμε με αραβικούς αριθμούς τις καταχωρίσεις, ειδι
κότερα δε τους λογαριασμούς των επιτρόπων και με ελληνικούς αριθ
μούς (α-δ) προς διάκριση των αναγραφών του δούναι και λαβείν. Κατά 
την έκδοση σεβαστήκαμε απολύτως την ορθογραφία του πρωτοτύπου' μό
νο όπου ήταν εφικτό προσθέσαμε ευάριθμες λέξεις, τις οποίες παρέλει- 
ψαν οι διάφοροι γραφείς, μέσα σε γωνιώδεις αγκύλες <...>' μέσα σε πλά
γιες γραμμές /.../ δηλώνουμε τις υπερκείμενες ή υποκείμενες της σειράς 
λέξεις' μέσα σε παρενθέσεις (...) αναλύουμε γράμματα συντομογραφημέ- 
νων λέξεων ή παραλειπόμενα από τον γραφέα γράμματα' τέλος, μέσα σε 
αγκύλες [...] επεξηγούμε ή συμπληρώνουμε φθαρμένα τμήματα των επι
γραφών του ναού.

Στα σχόλια και στους πίνακες που ακολουθούν το κείμενο, θα προ
σπαθήσουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα που θέτουν οι καταχωρίσεις του 
κώδικα: χρονολογικά, ερμηνευτικά, ταυτισμού προσώπων κλπ. Στους πί
νακες οι λέξεις παρατίθενται ορθογραφημένες.

Αμέσως παρακάτω εκδίδεται, όπως έχει, το κείμενο του κώδικα.
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1.
£<*· ' Κ ώ δ η ξ

τής εν τή Νήσφ τής Λίμνης τών Ίωαννίνων Ίεράς Εκκλησίας, τιμωμέ- 
νης ejti τή ένδόξφ μνήμη τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας Θεοτόκον, συ- 
νιστάμεν(ος) έκ τετραχοσίων Σελίδων άριθ(μός) 400, εν ώ δοτό τονδε θέ
λει χαταγράφεσθαι πάσα Πράξις τής εν λόγφ Ίεράς Εκκλησίας, ώς καί 
οί λογαριασμοί, άφον ώς έθος Θεωρώνυαι, τής διαχειρίσεως τής κατά 
καιρόν έκλεγομένης παρά τής Κοινότητος Έφοροεπιτροπής. Προτάσ
σεται δέ καταγραφή τών τε ακινήτων Κτημάτων τής εν λόγω Ίεράς 
Εκκλησίας, καί τών κινητών αυτής πραγμάτων, ήτις ύπογραφθήσεται 

> παρά τής Κοινότητος τής Νήσον καί τοϋ πρώην Επιτρόπου κνρ(ίου) 
Ίωάννου Ζαφείρη, καί άκολούθως παρά τής ήδη έκλεχθείσης Έφοροε
π  ιτροπής, τής άναδεχθείσης τήν έποπτείαν τών άκινήτων, καί παραλα- 
βούσης τά κινητά κυρίων Γεωργί(ου) Κωσταντίνον Καζανά, Παναγιώ- 
τον Άναστασί(ου) Πασιαλή Εφόρων, Ίωάννου Άναστασί(ου) Μα
τσακούλη καί Ίωάννου 'Αναστασί(ον) Τσήμα Επιτρόπων, άπό τοϋ διο- 
ρισμοϋ τών όποιων καί ό παρών άρχεται Κώδηξ.

Τή 21η άπριλί(ον) 1873: έβδομήν(τα) τρία, 
f  Ό  Ίωαννίνων Σωφρόνιος

2 ,

Ρ 2082 50Ρ Έπίδωμα 800
Γρίππο 425
Πλάτανο 160
Αίσκως 27755
Γ. Καλασπ 28
Μουσταφάς 136
Κγαπμέτση 64

α. Οι αριθμοί αυτοί, που δηλώνουν ποσό, δεν έχουν σχέση με τη διπλανή στήλη.
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Τ(σ)αρουχάς 55
Πουλιος 20
Ί. Παπάς 12
Κλύδωνας 20

199755
Ματρί 70

206755
82 189050
67 15° 177

3.

Τά 'Ακίνητα Κτήματα τής ’Εκκλησίας.

1. Μία Άμπασιά καί ό τόπος τοΰ Σέργιον, συνορεύονσα, άφ’ ένός μέ
ρους. μέ τοΰ Γιάννη Ζαφίρη, καί συντροφιά, άφ’ ετέρου, μέ τοϋ Πα- 
ντελεήμονος.
2. Έτέρα Άμπασιά καί τόπος αυτής, εις τόν Κλύδωνα, συνορεύονσα, 
άφ' ένός μέ τοΰ Κανέτζον καί ά φ ’ έτέρον μέ τόν Πέτρον Γκατζά καί 
συντροφιά.
3. Έτέρα Άμπασιά εις τόν Κλύδωνα, τοΰ Πέτρου Γκατζά καί συντρο
φιά, τό σκαρή αυτής είνε τής 'Εκκλησίας, ό δέ τόπος κτήμα τών ιδίων, 
καί πέρνει ή έκκλ(ησία) τό εν τρίτον.
4. Έτέρα Άμπασιά εις τήν Καρακοφουλιά τόπος καί σκαρή εϊνε τής 
έκκλησίας καί συνορεύονσα. ά φ ’ ένός μέ τόν τόπον τής Έλεούσης καί 
ά φ ’ έτέρου μέ τήν λίμνην.
5. Εϊς τόπος άφιέρωμα τής Γκοτβίνας, συνορεύων. άφ’ ένός μέ τήν με- 
γάλην τοϋμπα τών τζιμέων. καί άφ' έτέρου μέ τοΰ Παντελεήμονος.
6. Ή  τραβάτοβα τόπος καί Άμπασιά καί ή τρίπα αυτής κτήμα τής 
έκκλησίας, συνορεύων, ά φ ' ένός, μέ τών τζιμέων καί άφ ’ έτέρον μέ τής 
Γκοτβίνας.
7. Τής Γκοτβίνας τόπος καί σκαρή άφιέρωμα, συνορεύων ά φ ’ ένός μέ 
τήν Τραπάτοβα. κτήμα τής έκκλ(ησίας) καί άφ ’ έτέρου μέ τόν Γεώρ
γιον Κατζαρόν καί συντροφιά.
8. Τόπος καί Άμπασιά εις τόν Κλύδωνα άφιέρωμα τής Μαρίνης Βά- 
ντου, συνορεύων ά φ ’ ένός. μέ τοΰ Πέτρου Γκατζά καί άφ ’ έτέρον, μέ 
τοΰ Σακελίων καί συντροφιά.

α. Οι αριθμοί αυτοί, που δηλώνουν ποσά, δεν έχουν σχέση με τη διπλανή στήλη.
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9. Εις τον Πλήτζη τόπος καί σκαρή προς την λίμνην, άφιέρωμα της 
ιδίας, συνορεύων, άφ ’ ένός, μέ του Γεωργίου Κατζαροϋ καί συντρο
φιά, καί ά φ ' έτέρου μέ τοΰ Βασιλείου Φιλιού έως τό Κιόσκη, καί προς 
την ξηράν μέ τον Ιδιον Γεώργιον Κατζαρόν καί έχει νά κόμη τό εν τέ
ταρτον.
10. Τόπος καί Άμπασιά εις τά Μετόχια, άφιέρωμα τής ιδίας, συνο
ρεύων. άφ' ένός. μέ τοϋ Λάπα καί συντροφιά, καί ά φ ’ έτέρου, μέ τοΰ 
Γιαννοπούλου καί συντροφιά, καί έχει νά κάμη ή έκκλ(ησία) τό έν 
όγδοον.
11. Μία Ά  μπασιά τοϋ Παππανικόλα, εις τον Σατηνίκον, τό σκαρή τής 
έκκλ(ησίας). συνορεύουσα, μέ τον Σατηνίκο άφ' ένός, καί ά φ ’ έτέρου 
μέ τοϋ Γεωργίου Χαρατζάρη καί λαμβάνει τό έν τρίτον.
12. Μία Οικία, τής Γκοτβίνας άφιέρωμα, συνορεύουσα, ά φ ’ ένός, μέ 
την οικίαν τοϋ Γεωργίου Καζανά. καί άφ ’ έτέρου, μέ τήν οικίαν τοϋ 
Κολιοράτου. καί έκ των άλλων δύο μερών, μέ τον δημόσιον δρόμον.
13. Μία οικία, τής Βάντοβας άφιέρωμα, συνορεύουσα, ά φ ’ ένός, μέ τήν 
οικίαν τοϋ Σπύρου Βάντου. άφ ’ έτέρου μέ τον δημόσιον δρόμον, ά φ ’ 
έτέρου μέ των τζιμέων καί ά φ ’ έτέρου μέ τήν Λίμνην.
14. Τρία κτήματα τής έκκλ(ησίας). Ό  φοϋρνος, τό μπακάλικον καί τό 
κρασοπωλεΐον. συνορεύοντα. άφ’ ένός μέ τήν οικίαν τοϋ ’Αθανασίου 
Τεπανά. καί άπό τά άλλα τρία μέρη μέ τον δημόσιον δρόμον.

15. Τό Βουνόν τής Νήσου.
16. Έ ν Οίκόπεδον. άφιέρωμα τής Κολιούς Καρακαγιάννη, συνορεϋον, 
άφ ’ ένός μέ τήν οικίαν τοϋ Νικολάου Φώγκα, άφ ’ έτέρου μέ τήν οικίαν 
τοϋ ’Αποστόλη Καρκαλομίτη κ(αί) άφ ’ έτέρου μέ τον δημόσιον δρό
μον.

4.

αϋξων άριθμός τοϋ Συμβολαίου τοϋ κτήματος τής ’Εκκλησίας Νήσου 
Ίώαννίνων εις Θέσιν Κρυονέρη (Ντραμπάτοβα) 22381/18 Μαίου 1925.

5.

Τά Κινητά πράγματα τής Εκκλησίας Ιερά Σκεύη άμφια
καί λοιπά.

1. Έ ν  Ιερόν Δυσκοπότηρον σϋν τφ άστερίσκω καί τή λαβίδα
άργυρα. 1.

2. Έ ν  Ά γιον  Άρτοφόριον καί λαβίδαν. 1.



3. "Εν θνμιατόν άργνροϋν. 1.
4. "Εν έτερον μπρούτζινον.
5. Δύο Ιερά Εύαγγέλια, τό μέν έχει τήν άνάστασιν μόνον άργυρόν,

τό δέ έτερον είνε ά π ’ άμφότερα τά μέρη άργνροϋν. 2.
6. "Εν έτερον μικρόν Εϋαγγέλιον έχει τήν άνάστασιν μόνον

άργυρόν. 1.
7. Τρεις τίμιους Σταυρούς άργυροϋς. 3.
8. "Εξ κανδίλας άργυρός. 6.
9. Όκτώ στεφάνια καί εν χέρι τής Παναγίας καί εν ζέον άργυρό

καί δύο μικρά χέρια. 12.
10. Δέκα έξ Ίεράς εικόνας Δεσποτικάς. 16.
11. Εξήκοντα Ίεράς εικόνας τών έωρτών. 60.
12. Τρία περιζώνια άργυρό. 3.
13. Δύο φελόνια καλά χρυσό. 2.
14. Δύο περιτραχήλια καλά χρυσό. 2.
15. "Εν ζεύγος έπιμάνικα καλά χρυσό. 1.
16. Τρία όμοια κατώτερα. 3.
17. Δέκα φελόνια κατώτερα. 10.
18. Επτά Στιχάρια. 7.
19. πέντε περιτραχήλια κατώτερα. 5.
20. "Εναν Επιτάφιον. 1·
21. Τέσσαρες ποδγές τής 'Αγίας Τραπέζης. 4.
22. Τρεις ποδγές τής 'Αγίας Προσκομιδής. 3.
23. "Εξ Σιαμιτάνια μπρούτζινα τοϋ Ίεροϋ Βήματος. 6.
24. Μία 'Ιερά μυροθήκη. 1·
25. Δύο κασέλες κάρινες κ(αί) εν Σεπέτιον. 3.
26. "Εν Γκιχούμιον χαλκοματένιον τοϋ 'Αγιάσματος. 1.
27. "Εν Σκαμνίον. 1·
28. "Εν όμοιον διά τόν 'Αγιασμόν. 1·
29. Δύο μανουάλια τούντζινα. 2.
30. "Εν όμοιον μικρόν. 1·
31. "Εν Σιαμιτάνιον τοϋ Βάγκου. 1·
32. Είς Πολυέλεος Ίάλυνος. 1·
33. Εννέα έξαπτέριγα μοκαβένια. 9.

I10 άριθ(μός) Τά κινητά πράγματα τής Εκκλησίας
34. Μία μικρά είκών τής Παναγίας μέ στεφάνια κ(αί) γϋρον

Αργυρό. ·̂
35. "Εν ώρολόγιον κρεμαστόν. 1·
36. Δύο άλαγιούς.
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37. Έ ν  'Ανθολόγων. Βιβλία. 1.
38. Τέσσαρα τριώδια. 4.
39. Τρία πεντηκοστάρια. 3.
40. Δώδεκα μηναία Κωνσταντινουπόλεως νέα. 12.
41. Δώδεκα όμοια παλαιά. 12.
42. Τρεις Παρακλητικοί. 3.
43. Τρία Ευχολόγια μεγάλα. 3.
44. Εΐς Απόστολος. 1.
45. Δύο ώρολόγια. 2.
46. Έ ν  Τυπικόν. 1.
47. Έ ν  Ψαλτήρων, 1.
48. Τέσσαραι Ίεραί Λειτουργίαι. 4.
49. Δύο Κυριακοδρόμια τού Ευαγγελίου τόμος Α!κ(αί) Β. 2.
50. τέσσαρα έξαπτέρυγα τενεκένια και εϊς Σταυρός Αργυρούς. 5.
51. τέσσαραι Δϋσκοι. 4.
52. Έ ν  τζινίον χαλκοματένιον. 1.
53. Μία Λίμπα τού Αγιασμού. 1.
54. τέσσαραι φανοί. 4.
55. Έ ν φανάριον. 1.
56. Μία κανδύλα ζαμπλακή. 1.
57. Δύο Ίεραί Κολυμβήθραι τενεκένιες μεγάλη καί μικρά. 2.
58. Δύο τόρτζα μηχανικά. 2.
59. Δύο Μανουάλια τενεκένια. 2.
60. Δύο όμοια Σιδηρένια. 2.
61. Έ ν  καζάνιον χαλκοματένιον. 1.
62. Δύο μπρίκια μικρά χαλκοματένια. 2.
63. Έ ν Κακάβιον χαλκοματένιον. 1.
64. έν Ζεύγος έπιμάνικα κατιφένια μέ χρυσούς Σταυρούς. 1.
65. εν καπάκιον χάλκωμα: καί εν Στεφάνι μικρό άργυρούν. 2.
66. ένας πολυαίλεος προύζινος επί έπιτροπίς Μπίτζηκα καί

Γιανόπουλου. 1.
67. τρία βιβλία τά 2: Μουσικά, καί 1: μηνιαίον αύγούστου, έπί

Ιδίων. 3.

II 11 αριθ(μός) Ιερά Σκεύη, άμφια καί λοιπά.
68. Ένα στηχάρη το φόρεμα άφιέρομα, τά φιαστικά τής έκλυσίας,

έπί Ιδίων. 1.
69. ένα φελώνη κουτνή άφιέρομα τ ο ύ .......έπί Ιδίων. 1.
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70. 2: δύο πολυελαίους τούντζηνους, έπί έπιτρόπου Γιάνη Ζ. Καλό-
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γίρου τών 1876. 2.
71. δύο νεκροφορία εν μέγα καί εν μικρόν, ώς καί δύο τραπέζια. 4. 

Έπιτροπεύοντος τού κου Κωνσταντίνου Ζώτου καί Κων.
Σάλιου, έγένοντο τά έξης ιερά σκεύη, 1891-92.-93. έτος,

72. μία Κολυμβήθρα εκ χαλκού.
73. μία θήκη διά τό άγ(ιον) άρτοφόριον καπλαμά.
74. δύο Ίεραί εικόνες μία τού άγ(ίου) Χαραλάμπους καί έτέρα τού 

άγιου Ελευθερίου.

6.

Οί Κ α τ’ έτος Λογαριασμοί τών κατά καιρόν Επιτρόπων τής έν τή 
Νήσφ τής Λίμνης τών Ίωαννίνων Ίεράς ’Εκκλησίας τιμωμένης επί τή
Ένδόξω μνήμη τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, άρχόμενοι 
άπό τό 1856 ώς Όπισθεν φαίνονται.

7α.

Δούναι. Ό  Λογαριασμός τών ’Επιτρόπων τής Εκκλησίας 
τής Νήσου τών Ίωαννίνων Κων Ίωάννου Γ. Λάπα 
κ(αί) Ιωάννου Ζαφείρη. Άπό τό 1856 Μαρτίου 25 
μέχρι τό 1860 Ίαννουαρίου 17.

Ό σα έλαβον άπό τόν πρώην επίτροπον
Κον Λιαμάντην Ματζακούλη 
Ό σα έλαβον άπό τά ενοίκια 
τών κτημάτων καί άπό άλλα 
διάφορα ώς φαίνονται όνοματο-

Γρ(όσια) 13 20

όώς εις ιδιαίτερον βιβλίον

7β·

» 51,640 32 
51,654 12

Ό σα έδωσαν εις διάφορα 
ώς φαίνονται όνοματοδώς

Λαβείν.

εις ιδιαίτερον βιβλίον 
Ό σα όφείλουν νά δώσουν 
διά Σάλδος προς έξήσω-

Γρ(όσια) 50228 18

σιν τών Α ντίκρυ » 1425 34 
51,654 12
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Ό  παρών Λ/σμός έόόθη ενώπιον των κάτωθεν παρενρεθέντων ’Αντι
προσώπων τον κοινού τήζ χώρας, οϊτινες έδωσαν καί έξοφληστικήν 
άπόδειξιν των είρημένων επιτρόπων προς άσφάλειάν των καί έσφρα- 
γισμένην παρά των Μουχομπίριδων ώς έξης φαίνονται.
«Χαράλαμπος Γ. Λάπα, Σπυρίδων Λάλον, Γεώργιος Ν. Κατζαροϋ, Πέ
τρος I. Γκατζά, Τόλος τζόμπος, Ιωάννης Ματζακούλη, Χριστόδουλος 
Ν. Κατζαρον, Γεώργιος Παππαδόπονλος. Γεώργιος Γκέγκας, Πέτρος 
τζαβαλάς, Γεώργιος Κ. Τζίμα, Παναγιώτης ζαφείρη, (Σφ.) Τόλος Σπ. 
Ψεπανάς Μπονχομπίρης, Πόνος Ξαϊκούστου Μπουχομπίρης (Σφ.), 
Γεωργ. Κ. Καζανά».

8α.

Ό  Λ/σμός των ιδίων Επιτρόπων από τό I860 Ίαννουαρίον 18 μέ
χρι τό 1862 Φεβρουάριου 18.

"Οσα όφείλουν νά δώσουν άπό Σάλδος των
παρελθόντων ετών Γρ(όσια) 1,425 34
"Οσα έλαβον άπό ενοίκια τών κτημάτων καί
άπό άλλα διάφορα ώς φαίνονται όνοματοδώς
εις ιδιαίτερον βιβλίον » 19,304 13

20,730 7
”Οσα θέλουν λάβει προς έξήσωσιν
τών Αντίκρυ » 134 5

20,864 12

8β.

Όσα έδωσαν εις διάφορα ώς φαίνονται
όνοματοδώς εις ιδιαίτερον βιβλίον Γρ(όσια) 20864.12

Ό  παρών Λ/σμός έδόθη ενώπιον τών κάτωθεν παρενρεθέντων ’Αντι
προσώπων τοΰ κοινοϋ τής χώρας, οϊτινες έδωσαν καί έξοφληστικήν 
άπόδειξιν τών είρημένων επιτρόπων προς άσφάλειάν των καί έσφρα- 
γισμένην παρά τών Μονχομπίριδων ώς έξης φαίνονται.
«Δημήτριος Κ. Τζίμα, Πάνος Ξαϊκονστον, Τόλος Τζόμπος, Γεώργιος 
Γκέγκας, Άρχημανδρίτης Άββακούμ ηγούμενος Έλεούσης, Βενέδι- 
κτος ηγούμενος Ντίλιον, Χρύσανθος ηγούμενος Παντελεήμονος, Κων-
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στάνηος ηγούμενος Σπανού, Σπϋρος Λάλου, Χαράλαμπος Γ. Λάπα, 
Δημήτριος Διαμάντη, Δημήτριος Γιαννοπούλου, Γεώργιος Ν. Κατζα- 
ροϋ, Παναγιώτης Παντελής, Γεώργιος μπασά, Γεώργιος Κόκινος 
Μουχομπίρης (Σφ.).

9α .

2Δούναι. Ό  Λογαριασμός των ’Επιτρόπων τής ’Εκκλησίας τής 
Νήσου των Ίωαννίνων Κ<”ν Ίωάννου Γ. Λάπα κ(αί)
Ίωάννου Ζαφείρη. ’Από τό 1862 Φεβρουάριον 18 μέ
χρι τό 1864 Μαΐου 3.

"Οσα έλαβον άπό τά ένοίκια των κτημάτων 
καί άπό άλλα διάφορα ώς φαίνονται
όνοματοδώς εις ιδιαίτερον βιβλίον Γρ(όσια) 30,986 10

9β·

Ό σα έδωσαν εις διάφορα ώς φαίνονται 
όνοματοδώς εις ιδιαίτερον βιβλίον 
”Οσα οφείλουν νά δώσουν διά Σάλδος 
πρός έξήσωσιν των Α ντίκρυ

Λαβείν. 
Γρ(όσια) 29973. 3

» 1013. 7
» 30986. 10

Ό  παρών Λ/σμός έδόθη ενώπιον τών κάτωθεν παρευρεθέντων ’Αντι
προσώπων τού κοινού τής χώρας, οίτινες έδωσαν καί έξοφληστικήν 
άπόδειξιν τών ειρημένων έπιτρόπων πρός άσφάλειάν των και έσφρα- 
γισμένην παρά τών Μουχομπίριδων. ώς έξής φαίνονται.
«Άββακούμ ηγούμενος Έλεούσης. Χριστόδουλος Σπ. Τεπανάς, 'Ιω
άννης Α. Έξάρχου, Πάνος Ξαϊκούστου, Γεώργιος Ν. Κατζαροϋ, Πα
ναγιώτης Παντελή, Μιχαήλ I. Μπίτζικας, Γεώργιος Μπασάς, Γεώρ
γιος Γκέγκας, Γεώργιος Κόκινος Μουχομπίρης (Σφ.).

1 0 α .

Ό  Λ/σμός τών ιδίων ’Επιτρόπων άπό τό 1864 μαΐου 3. μέχρι τό
1866 Μαΐου 15.

"Οσα όφείλουν νά δώσουν άπό Σάλδος 
τών παρελθόντων έτών Γρ(όσια) 1,013. 7
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Όσα έλαβον από τα ενοίκια των 
κτημάτων καί από άλλα διάφορα ώς 
φαίνονται όνοματοδώς εις ιδιαίτερον 
βιβλίον.

"Οσα θέλουν λάβει προς έξήσωσιν 
των Αντίκρυ.

ΙΟβ.

» 21397 21 
» 22,410 28

» 1113 25
» 23524 13

"Οσα έδωσαν εις διάφορα ώς φαίνονται
όνοματοδώς εις ιδιαίτερον βιβλίον Γρ(όσια) 23,524 13

Ό  παρών Λ/σμός έδόθη ενώπιον τών κάτωθεν παρευρεθέντων ’Αντι
προσώπων του κοινού τής χώρας, οϊτινες έδωσαν καί έξοφληστικήν 
άπόδειξιν τών είρημένων επιτρόπων προς άσφάλειάν των καί έσφρα- 
γισμένην παρά τών Μουχομπίριδων ώς εξής φαίνονται.
Λημήτριος Κ. Μπίτζικας. Δημήτριος Γιαννοπούλου, Γεώργιος Κόκι- 
νος, Γεώργιος Ν. Κατζαροϋ, Δημήτριος Κ. Τξίμα, Σπυρίδων Δόλου, 
Παναγιώτης Ξαϊκούστου, Χριστόδουλος Σπ. 'Ρεπανάς, ’Αθανάσιος Γ. 
Λάππα Μουχομπίρης, Ιωάννης Ματζακούλη, Πέτρος I. ΓΚατζά, Δη- 
μήτριος τάφλου, Δημήτριος Διαμάντη, Βασίλειος Γ. Μπασά, Χριστό
δουλος Σπ. Τεπανάς, Ιωάννης Δναστ. Τζίμας, Δημήτριος Χριστο
δούλου, Τόλος Τζόμπος, Αθανάσιος Γ. Λάππα Μουχομπίρης (Σφ.).

11α.

4 Δούναι. Ό  Λογαριασμός τών Επιτρόπων τής Εκκλησίας τής 
Νήσου τών Ίωαννίνων Κων Ίωάννου Γ. Λάπα χ(αί)
Ίωάν(νου) Ζαφείρη. Από το 1866 Μαΐου 15 μέχρι το 
1870 Νοεμβρίου ίην.

"Οσα έλαβον από τά ένοίκια τών 
κτημάτων καί από άλλα διάφορα 
ώς φαίνονται όνοματοδώς
είς ιδιαίτερον βιβλίον Γρ(όσια) 48,402 30
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11β.

"Οσα έχουν λαμβάνειν Σάλδος Λαβεϊν.
ώς Όπισθεν φαίνονται Γρ(όσια) 1113 25
Ό σα έδωσαν εις διάφορα 
ώς φαίνονται όνοματοδώς 
εις ιδιαίτερον Βιβλίον » 44595 36
Ό σα όφείλουν να δώσουν 
πρός έξήσωσιν τών ’Αντίκρυ » 2693 9

» 48402 30

Ό  παρών Λ/σμός έδόθη ενώπιον τών κάτωθεν παρενρεθέντων ’Αντι
προσώπων τοϋ κοινοϋ τής χώρας, οιτινες έδωσαν καί έξοφληστικήν 
άπόδειξιν τών είρημένων επιτρόπων πρός άσφάλειάν των. ώς έξης 
φαίνονται.
«Χριστόδουλος Ίερεύς, Νικόλαος Ίερεύς, Ιωάννης Γ. Αάπα, Τόλος 
Σπ. 'Ρεπανάς, Νικόλαος Ίωάννου, Γεώργιος Κόκινος, Ιωάννης Άνα- 
στ. Τζήμας, Γεώργιος Τζιτόνης, Πάνος Ξαϊκούστου δημογέρων, Τόλος 
Τζόμπος δημογέρων, Χριστόδουλος Κατζαρός, Μήχος Παύλη, Δημή- 
τριος Τζίμας.

12α.

Ό  Λ/σμός τοϋ ’Επιτρόπου τής ’Εκκλησίας τής Νήσου τών Ίωαννί- 
νων Κου Ίωάννου Ζαφείρη τριών ετών από τό 1870 Νοεμβρίου ίην 
μέχρι του 1873 ’Ιουνίου 1η.

"Οσα όφείλει νά δώση από Σάλδος 
τών παρελθόντων ετών 
"Οσα έλαβον από ενοίκια τών 
κτημάτων καί από άλλα διάφορα 
ώς φαίνονται όνοματοδώς εις ιδιαί
τερον βιβλίον από τό 1870 έως τό 1871. 
"Οσα έλαβον επίσης από ένοίκια καί 
άλλα διάφορα ώς φαίνονται εις τό αυτό 
βιβλίον από τό 1871. έως τό 1872.
"Οσα έλαβον έπίσης άπό ένοίκια καί 
άλλα διάφορα ώς (ραίνονται εις τό αυτό 
βιβλίον άπό τό 1872. έως 1873.

Γρ(όσια) 2693 9

» 469737

» 15944

» 22112 10

Γρ(όσια) 45,447.16
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12β.

Όσα εδωσεν εις διάφορα ώς φαίνονται 
όνοματοδώς εις ιδιαίτερον βιβλίον από 
το 1870 έως 1871.
”Οσα επίσης εδωσεν εις διάφορα ώζ 
εις το αυτό βιβλίον φαίνονται 
άπό το 1871. εως τό 1872.
'Όσα επίσης εδωσεν εις διάφορα 
ώς εις τό αυτό βιβλίον φαίνονται 
άπό τό 1872 εως τό 1873.

Γρ(όσια) 19863 38

»

»

7401

18,182 18 
Γρ(όσια) 45,447 16

Ιωάννης άναστασίου ματζακοϋλη. έπήτροπως της έκλησίας 
Ίωάνης Α: Τζήμας επίτροπος τής έκλισίας. γεόργηος κόκινος εφορας.

Χριστόδουλως (σπύ)ρου ριπανά 
διμουγέρουντας βασΐλης φιλιού διμογέροντας. Γεώργιος Ν. κατζαροϋ μου-

χτάρης. [Τ.Σ.]
Νικόλαος Ν. Τσαφάς διμοιγέροντας 

βασίλιος γεοργίου καραλής α μουτάρις [Τ.Σ.]

1 3 α .

Ρ6 ό λογαριασμός τών επιτρόπων τής Έκλυσίας τής Νήσσου
Ίωαννίνων τών Κυρίων Ίω(άννη) τζήμμα καί Ιω(άννη) ματζιακούλη \ 
Ταμίας., καί έφορους Γ: κόκινου καί Π: πασιαλή άπό τών 
1873.. άπρίλλιος 15 » Μέχρι τών 1874 » Μάιος 11..—

Γρόσια »
όσα έσύναξαν άπό εργαστήρια ένίκιον διά ένα εττος » 12333 » 13 »
όσα άπό Νικώδημον διά ένίκιον άμπασιών διά ένα έτος » 1666 »30
όσα άπό Ίδιον όμοίως διά τό εττος, 1874: άκόντο.....
όσα άπό την Διαθήκην τοϋ Μακαρίτου Ίω(άννη) 

τζημογιάνη
όσα άπό Ζωιτζας μπασά, όπου άφισεν εις τήν 

διαθήκην της
όσα άπό δείσχον πολυαίλεον νυνφάδες................
όσα άπό ένίκιον τζιτζιλιάρη άκόντο, διά τό 

(σ)πύτη βάντους
όσα άπό τά σαπρά είδη μπακάλη, έπολύθισαν μέρος 
όσα άπό κουμπαρά κιόλπασι Π. πασιαλή ...............

»
»

»
»
»

390 »...

936 » .

500 : — 
1041 : 30 :

23 ».
. 70 »10 

84 : 30
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όσα άπό πούλισιν κοιριών » ........... » 155 »...
άπό καύματα κοιριών » ............ » 77 ; 20

όσα άπό κάρα βλάχας άκόντο διά τό χρέως του » 20 »...
- Γρόσια » 17298 : 13...

— άκολουθή έμβροσθεν » Γρόσια » 17298 : 13...

13β.

r  όσα έξοδεύθισαν εις τά 2.. Μπουχαριά κ(αί) Γρόσια
γκοιλεχάνη τοΰ Φούρνον τής χώρας.................................  » 1391: 2

» όσα εις χρωμή χρονικόν είς τά πτοχά όνόματα......................  » 802: 14
» όσα διά τόν μπίμτζα καί δειορθώματα τών άργαστηρίων... » 672: 22
» όσα έδώθισαν είς τά σαπρά εϊδη τών άργαστηρίων............ » 858: 30
» όσα τόν χραρέων τής χώρας χρονικόν μ ισθόν .......................  » 1002: ....
» όσα τοϋ παπά χριστώδ(ουλον) άκόντο διά τόν 874 .............  » 50: ....

» 4776.28
» όσα εις τόν ντάνον, όποια ειχεν δώσι διά τήν κατασκευιν 

σχολί(ου) » 846 »
» όσα εις τόν άποστώλην προτόγερον.. άκόντο .................... » 150 »
» όσα είς Σωτήρη ντέλα μέ όμολογόν του » 200 »
» όσα είς τόν κοσκωνά μέ άναφωράν τον » 200 »
» όσα τον Γεωργίου Χατζή όμοίω ς.........  » 150 »
» όσα τοΰ Νηκώλα Σιάκαρα μέ όμολογόν του » 200 » 
» όσα τοΰ άθ » καζανά μέ άναφοράν του » 200 »
» όσα τής θνγατρός ντόκου όμοίως » 200 »
» όσα τής κιλοχηρίνας όμοίως » 200 » 1350:
» όσα τής θειγατρός τζιούνη διά χρέως τής μαρίνας Α: βάντου: 350:

» 7472:28
» όσα έδώθισαν είς πτοχοϋς τών χρηστού γενών » ............... » 615 »
» όσα έδώθισαν είς πτοχοϋς, έν άνάγκη τοϋ π ά γο υ .............. » 360 »
» όσα τοϋ ύπερέτη τής έκλυσίας, Βασίλη διά 9: μή(νες)......... » 180:
» όσα διά τό χουτζέτη τών έργαστηρίων άφιέρομα

τοϋ Α: Βλάχου » 492 :
» όσα έξοδεύθισαν διά δειορθώματα είς τό τζιατή έκλυσίας

καί τών έργαστηρίων καί λοιπά......................................  » 739: 10
» όσα διά νέα έξόπορτα καί χρεών τοϋ σχολίου » ............... » 543: 10
» όσα εις διάφωρα έξοδα έκλυσίας καί σχολίου εις τό

όνοματικόν 1477:25
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» δσα δμοίως είς τον Μπακάλι » ..........................................  » 346: 34
» δσα διά τούτο το βιβλίον, κ(αί) διά κέντιμα

εϊζ τα έπιμάνικα » 48:20:
Γρόσια » 12275: 7.

άκολονθή »

13γ.

— Μεταφωρά —
Διά τήν δπισθεν Σούμμα ... σελ(ίδα): 26 » ...........  Γρόσια » 17298 » 13:

χ(ιλιάδες) δέκα επτά, ’διακόσια ενενήντα όκτφ Γρ(όσια) » 17298 » 13:
παρ(άδες) δέκα τρεις, έξοφλνσμένος μέ τοϋ(ς) ύπογραμένους 
εις άντικρυς Ίδειοχειρός τους »

13δ.

« Μεταφωρά »
» Διά τήν δπισθεν Σούμμα σελ(ίδα): 27: ά π ό .........................  » 12275: 7
» δσα εις τον δειδάσκαλον τζιαλαμίχαν » 3: μ(ήνες) » 500:
» δσα είς τον δειδάσκαλον κρωμίδαν » 6: μή(νες) » 1145:20 1645: 20
» δσα είς τήν μισθοδωσίαν Δε(σ)πώτη των 873 ........................ » 645:
» δσα είς τον πνευματικόν διά 6 » μ(ήνες)................................» 100»
» δσα διά νπόθεσιν τής χώρας, είς χείρας Μουχτάριδων
» » διά το όμόλωγον τοϋ παντ(ε)λειμων χρνσάνθου............ » 1000»

» » Γρόσια 15665:27
» δσα διά το Σάλδος είς τον νέον ταμίαν, είς ελιψεων — » 1632:26

ταμίαν, τά έμέτρισεν είς τήν νέαν έφοροεπητροπή » Γρόσια 17298» 13

» Δημ(ή)τριος Κ. Μπήτζικας » δημητρης γιανοπουλου ή νεΐ έπιτρόπι 
» βασιλης μπασά εφωρος δημήτρης ζάνονς έφονράς
» τύλος σπ(ύρον) ριπανάς διμογέρονντας βασιλης φίλιον διμογέροντας 
» Σάββας χ: τζιόμπου: δημογέροντας νηκόλαως ηωάνον τζιαφα

δημογέροντας
» Γεώργιος Ν: κατζαροϋ μονχτάρις [Τ.Σ.]

14α.

° » ή κατάστρωσης τοϋ λογ/σμοϋ των έπιτρόπον, Δ. Κ: Μπίτζηκα κ(αί)
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Δ: Γιανόπουλου άρχίζον άπό 12: Μαΐου 1874: Μέχρυ τών 1875: 
Μαϊου 24: τής έκλυσίας τής Νήσσου Ίωαννίνων επί εφορίαν τόν Β:
μπασσά κ(αί) Δ: φούτζου ως ακολούθως,

» τό Ήσώόημα » Γρόσια ..
» όσα έλαβον άπό τά μείναντα τόν πρώϊν έπιτρόπον

Ίω(άννη) ματξιακούλη καί Ιω(άννη) τζήμα ....... » 1632 :16:
» όσα άπό τό χρέως τού Ίγουμένου παντελεΐμον

διά μέσον τον Α: τατζαίου ................................... » 1000:20
» δσα άπό τόν κάρα Δ: βλάχας χρέως του » 55:
» δσα άπό ένίκειον ό(σ)πυτιοϋ βάντος ό τζιτζιλιάρης 82:
» άπό Π: γκατζιά άνάλογον άμπασιάς .......... » 18:
» άπό πρίντζουλον σταλμένα ........................  » 21:
» άπό Π : πασιαλή τού κουμπαρά ................  » 21:30
» άπό ξύλα σκαμνιών καί Φύλον

καθώς καί ξύλα έλιάς........................... » 64:20
262 .10:

» άπό κιριά κάματα,.......................................  » 107:20:
» άπό παλαιό στεφάνη καί χέρη επιασεν........ » 29:15:
» άπό 2: παλιές παλάντζαις,..........................  » 21:
» άπό ταξιδιώταις...........................................  » 87:20
» άπό νυνφάδαις.............................................  » 56:10
» άπό μίαν άγροιπνίαν ...................................  » 24:20
» άπό πολιαίλεον ............................................  » 23:20
» άπό δείσχον ..................................................  » 772:14 1121:39:

» άπό κιριά πούλισ ιν .......................................................... » 289:10:
- Γρόσι(α) 4306:15

» δσα άπό τό χρωνικόν Ένίκιον τών έργαστηρίων
άπό 874: έως 875 : τέλη άπρίλλιος, τό δλον - 12333:13

» Γρόσια 16639:28:
άκολουθή καί εμβροσθεν —

14β.

Γρόσιαf t1 » δθεν έδώθησαν έκ τών άντικρυς ως κάτωθεν »
» εις χείρας τών Μονχτάριδων, Γ:κατζαρόπουλον καί Ν:γκαίκα

Διά νπόθεσιν άναγκαίαν τής χώρας Νησίου » 5000:
» εις τούς Ίδιους διά σκάψημον σκάλας καί λιβαδιώτη » 149:
» εις τους Ίδιους μέ χαίρη ντάνου, ή το ι......................  » 200:
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» εϊς τον προτώγερον άποστώλην ό ντάνος ..................» 50 :
5399:

» εϊζ τον Μονχτάρι Γ:κατζαρόπονλον διά έκτίμυσιν έργαστη:
ρίων 2 : χρώνους από 873: μέχρυ τό 874: τέσερα 1282:16:

εϊζ τον πα(πά) Νικώλα άνάλογον άμπασιάς....» 5:
» εϊζ την μισθοδωσίαν Δεσπώτη τό 874 : .............. » 650:
» εϊζ τους Ίεροΐς παπά Χριστώδονλον κ α ί: 

παπ(ά) Νικώλαον χρονικόν έως τέλη άπρίλιος 1451:20 
» είζ τον δειδάσκαλον διάκονον, άνθιμον

μήνας 11: έως τέλη Μαΐον 875 : ..................» 940:10
» εϊς τον πνευματικόν χρωνικόν μέ έξοδά τ ο ν ....» 200: -
» εις τον κράχτην Βασίλην 13 : μείνα ις ................ » 370: -
» εϊς την καλόγριαν διά — 9: μείναις.................... » 90: 3706:30

» εις την άγροιπνίαν τον αϋγουστον 874: — » 74:20 = 10388:6
» εις την λιτουργίαν Δεσπώτη έξοδα » 178 : 5 :
» εις τον διάκον διασακσίν τον πανλη

καί μαγήρισας άντούλοβας — » 47:20  225:25

» εϊς την λιτονργίαν των λασοθέτων » 63 : 30 
» εϊς τον προτοσίγγελον διά τον λόγον 32: 95:30 395:35

» εϊς Έναν πολναίλεον προύζινον,...............................  » 212:20
» εϊς διάφωρα άναγκαία είδη τής έκλνσίας εις τό όνοματικόν 405:20 
» εις 1 7 κόμα, χάρταις τής παναγίας διά νυνφάδαις » 24: ..
» εις την τζιούπρα Σ: βάντος Βοϊθιαν μέ άναφωράν της 200: ..
» εϊς διαφώρονς διά έλεος » ...........................................  » 202: ..

άκολουθή — Γρόσι(α) 11,828: 1

14γ.

2
Μεταφωρα τον ΉΣωδείματος »

Γρόσια ...
» ή δπισθεν Σούμμα ..............................................  άπό » 16639: 28 :
» χιλιάδαις δέκα έξη, εξακόσια τριάντα ένιά - Γροσία » 16639: 28 :

καί παρ(άδες) ήκοαι όκτώ »

» έπί παρησίαν μας, έγινεν ό ήρημένος λογ/σμός τών έπητρόπον Δημι- 
τρίο ν Κ. Μπίτζικα καί Δημιτρίου Γιανόπονλου, έπί τούτο, καί διά την 
τάξην τον νπογράψαμεν προς έξόφλνσιν. Ή  Δειμογεροντία τής χώρας
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» Γιωάνης ζώη καλοήρος έπήτροπος »Ιάβας χαραλάμπον τζιόμπου
δημωγερ(οντας)

» βασιλης φιλιού διμογεροντας

146.

» Μεταφωρά τά περί εξόδων »
Γρόσια

» ή όπισθεν Σονμμα ά π ό ...........................................  » 11828: 1:
» εις τούς πτωχούς μιρασμένα τά Χριστούγενα .....  » 650: -
» εις τόν Γ: σαρτζη κώψιμον σκαμνιάς καί έλιάν

άπό Φύλον καί μπόλιασμα άποστώλη καί ένα χέλη - » 39:5:
» εις σκούπαις έκλνσίας καί σχονλίου ...............» 39:
» είς κάρβουνα ομοίω ς .........................................» 161: 10
» είς θειμιάματα ................................................... » 49 : 30
» είς λαμπάδαις ά(σ)πραις καί κόκιναις — » 318 : 10 - 568: 10

» είς τά άγορασμένα κιριά διά πούλυμα.........................  » 165: 35
» είς καθυμερινόν ψωμή διά 13 : μείναις ως τέλη Μαΐου » 

τών πτοχών, καλόγριας Π: παπαδοπούλαν καί λοιπούς- » 1006:16
» είς τόν γιάνι κατζούκην διά τόκον » ........  » 26 : 30:

είς 3: έργ(ατικά) τού μάστορα,
διά τό (σ)πύτη βάντος - 30: .... 56:30

» εις τά έργαστήρια διά νέον άμπάρη, καί βαένια — Γρ(όσια): 14314:17 
καί διά άλλα διάφωρα ταμίρια καί άναγκαία 
δειορθώματα, αύτών ώς τό όνοματικόν — » 863:8:

» εις τούς Ίεροΐς 1/3 : τού νέον χρώνον
μέχρυ τέλη αύγούστου = Γρόσια - 15177:25 

τών 1874 » Διά μοισθόν τους » .... Γροσία - 500 »
» είς τόν ΑηΔάσκαλον Διά Ίούννιον

καί Ίονλλιον » .......... » 200 »
» είς τόν πνευματικόν. Διά τετραμινίαν » .... » 60 »
» είς τό χρέως Δανι(η)λ

έλεούσης τά λο ίποντα .....54 :20 »
» άπό μία λύρα, εύρέθι

βουσικόν ζημιάν.............» 15 :... 77:20
είς τά κοιράσματα »

έδόθισ(αν).....................» 8 :
Γρ(όσια) 837:20:
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» εις χείρας Μουχτάρι Ν: γκαίκα 
διά Έκτίμισιν εργαστηρίων 

» δσα έμέτρησεν ό Δ: Γιανόπονλος
ώζ επίτροπος » 503: 623:

» οσα ό Λ: Μπίτζηχας όμοίως
τον Ίδιον » ...........» 120:

Γρ(όσια): 1460 : 20
» από λιανικά h i  » ...................» 1: 23 » 1462 : 3:

» χιλιάδαις δέκα έξη, εξακόσια τριάντα ένιά,
παρ(άδες): ήκοσι όκτώ » Γρόσια 16639: 28: 

» οί νέοι επίτροποι καί ή Μονχτάρηδες τής χώρας...
»
»
»

15α.

Ό  Λογαριασμός τοϋ Επίτροπον τής Εκκλησίας μας Κνρί(ον) Ίωάν- 
νον Ζώη Καλογήρον! άπό το έτος 1875 . μαΐον 25. μέχρι τφ  1876 τής 
αντής Ημερομηνίας! άχλ/Θεϊ!

Γρόσια! π(αράδες)
» όσα έσύναξα δλον το έτος άπό δίσκους ............  » 722.20.
» ...................  άπό έλεημοσύνην..........................  » 214.20.
» έσύναξα άπό πώλησιν κηρίων............................  » 237.20.
» άπό Πολνελαίονς λείψανα μνημόσννα κ λ π ......  59.

» 1233:20.
» δώρα άπό Ννμφαις τον αύτον έτο ς .................... » 60:30.
» άπό κανμματα κηρίον ..........................................  » 205.
» άπό ένοίκιον τοϋ βάντον (Β. Τσιντσιλιάρη.........  30.
» 6σα άπό ένοίκιον έμβασιών.................................  » 1467.

2996:10.
» καί δσα άπό ένοίκιον έργαστηρίων.....................  9926. 3.
» έλαβα μόνον κ(αί) μόνον άπό Θ. Κ. τσιόμπον (Ταξείδι.... 5.

12,927:13*
άπό Εύαγγέλην άρτοποιόν Κ απάρον ................. 145.22.

13072:35.
nΟσα Έμεινον Οί μπακάλιδες νά χρεωστονν, γρ(όσια) 2407.
άτινα έξαιρονντα(ι) άπό το λαβεϊν!



278 Κωνσταντίνος Δημ. Βακατσάς

15β.
Γρόσια. π(αράδες).

» δσα έξωδεύθησαν από τών αντίκρυ ώς φαίνονται κατ’ όνομα. -
Αον. »
Ίουλί(ου) 6. » έδωσα εις τόν Δανιήλ τον Έλεούσης........... 4685.

» Ζημία εις μίαν λίρ. Ψουσικήν είχεν εύρεθεϊ. 15 : 20
» εις κεράσματα................................................  8 .
» εις μισθούς τών Ιερέων, (έτέθησαν κάτω τά εκαστα)..
» εις τόν Ίεροδιάκονον Άνθιμον (μισθόν) .... 900.
» εις ψωμί πτωχών, Πγ. Άποστ. Τίτσ. πάπβ.

Κοκρ. καί λοιπών. 671.29
» διά δύο Βαένια...............................................  410 .

6690. 9
» Χαμαλιάτικα καί έξοδα Τών βαενάδων....... 17.30

Ίανοναρί(ον) 7. Δάνεια τοϋ Κώστα λιάσκον .......................  300:
μίαν τέντσιεριν διά τόν φούρνον ................ 12 :
Ή  έπιχορήγησις τού Σεβαστού ημών ΚυριάρΧου διά 
Χειρός τοϋ Κυρίου Άββακούμ Έλεούση.....  650 .

7669:39
» εις τά μνημόσυνα τών λασσοθετών καί 15. σκούπες 90.
» τής χριστογεννήσεως κορδέλες τών παιδιών καί τοϋ

Β. κράκτη.........................................................  317.
» εις τόν Μΐχον Τσιοϋλιαν μέ άναφοράν....... 100 .

8τωμβρί(ου). 26. τοϋ επ ιτρόπου .......................................  120 .
8296 : 39

» τών μαστόρων, εις έπισκευάς έκκλησί(ας)
καί Σχολεί(ου).................................................  159:
εις τόν ζοϋκαν πλάκες καί λ π . ..................... 76.
εις ελεημοσύνην πάπουβ. τσιροπούλας καί έπισκευάς 
φελονίω ν ........................................................  35.

Αύγούσ(του) 26. Τιμητοϋ διά Χειρός Νικλ. Γ. γγέγκα ... 1100 .
» εις μισθόν τοϋ Ίερέως Χριστοδούλου ........ 700.

10366 : 39
άπριλίου. 2. εις δύο Πολυελαίους...................................  282 .

είς δύο Α λύσ ο υς .........................................  10.
εις πλήσιμον καί κώδωνας τοϋ Θυμιατού 16 .30
είς δάφνην τής Βαϊ(ο)φόρου...................... 12 .
είς μοσχοθυμίαμα.........................................  4 .2 0

Συνέχεια! Χιλιάδ(ες) Γρόσια. Ιδ ο ύ .................. 10692 :: 9
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15γ.

Ρ6 Δοϋναι. Μεταφορά!
Γρόσια. π(αράόες) 

10692: 9
» είζ μισθόν τον Ίερέως Νικολάου ...............................  500
» μισθός τοϋ Β. κράχτη ...................................................  343 .20

από πρόχειρον κρασοπωλείον κεράσματα.................  117.
εις τον Μονχτάρην Νικόλαον Γ. Γγέγγαν ...................  115.34
εις όφόνια τής καλογραίας, Ιατρόν καί Ιατρικά κτλ. 123 . 15

11891 : 38
Αϋγουστ(ος). είζ τήν άγρνπνίαν ώς φαίνεται είζ τον λογ/σμόν 54 . 5

εις Χαρτόσνμον............................................................... 3 .
100. δρ(άμια) κηρί............................................................  9 .
εις κλειδί τον σχολεί(ον), έλεος τσηροπούλης. εις σφουγγάρι 10 .30
100. δρ(άμια) κηρ ί..........................................................  9 .
είζ εξ 6. λαμπάδες..........................................................  24.
εις 200. δρ(άμια) κηρ ί....................................................  18 .
είζ κάρβουνα τής Εκκλησίας και Σχολείου ................  114 .

12,133 :33
είζ 2. λαμπάδες διά τά μανουάλια ...............................  8 .
είζ 2. τόρζσα διά τήν Εκκλησίαν .................................  43 .
είζ μοσχοθυμίαμα συνάμα καί Θυμίαμα....................... 31 .20
εις δαδί...........................................................................  3 .3 0
εις Λάδι διά τήν Εκκλησίαν .........................................  23 . 2
τοϋ π(απά) Νικολάου διά τήν έκτίμησιν Έμβασιών

9. γρ(όσια) Μ(ετρητά). 11 . 10
12,254 : 13

Λαμπάδες διά τον πολυέλαιον καί μία διά Νύμφην.... 3 0 .3 0
εις μία όκά Λ ά δ ι ............................................................. 9 .
δύο Λαμπάδες διά Ν ύμφας ...........................................  8 .2 0

Νοεμ(βριος). είζ Λάδι τής Εκκλησίας......................................  48 .
τρεις Χάρτας διά Νύμφας, καί ένα Ταμβάκη..............  7 .2 0
Ύαλία διά τά παράθυρα τής σχολής............................ 28 .
εις Λάδι διά τήν Εκκλησίαν ........................................  17.
Ύαλία διά τά παράθυρα τής Εκκλησίας..................... 12 .
δύο Χαρτοσύματα διά τάς άμπασιές, καί κεράσματα.. 7 .

Συνέχεια. Συνέχεια. 12,422: 3
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15δ.

/*7 Συνέχεια Τό Δούναι! Μεταφορά! Γρόσια! π(αράδες)
12422 :

Ιανουάριος). Λαμπάδες διά Π ολυέλαιον......................................  25 * 10
ήμιαυ όκά κηρ ιά ....................................................................  18.
Χάρτας καί λαμπάδες διά Ν ύμφην ....................................  10.25
είς Λαμπάδες διά Πο?.υέλαιον............................................  2 4 .1 0
είς όμοιας διά τόν ’ίδ ιο ν ......................................................  4 8 .3 0
είς μία &κά κ η ρ ί...................................................................... 36.

12684: 35
είς μίαν πλόσκαν Τενεκέν, καί είς άλλην Λωριά.............. 12 .
έξοδα είς την Δημοπρασίαν...................................................  5 .
είς πλήσιμον τής Εκκλησίας................................................. 5 .

Άπρίλ(ιος). είς Λαμπάδες διά τόν Π ολυέλαιον ............................... 34 .
εις ένα όφάρι διά τόν Δεσπότην ...........................................  19. 30
είς καφφάσια διά τά κονδύλια .............................................  3 .

μ ά ϊο ς . είς μίαν Πανταχούσαν.............................................................  10.
είς σαπούνι γρ(όσι) 1. καί 10. καί είς δύο κανδύλας

γρ(όσια) 2 .... 3 . 10
είς ελεημοσύνη τής γίτσης γκαζσιά ......................................  10 .
είς Λαμπάδες διά τό άγιον καί μέγα Π άσχα ...................... 2 4 2 .3 0

13,029:25
είς Λαμπάδες καί κηρία, λαμπάδ(ες) (Γρόσια) 34. (Παράδες)15.

κηριά (Γοόσια) 9. (Παράδες) 3 5 ........  44 . $
13,073:35

'Επί παρουσίαν απάντων των προυχόντων τής Νήσου συνάμα καί 
έφοροεπιτροπής έδώθη ό λογ/σμός τού επιτρόπου Ιωάνναν Ζώη Κα'  
λογήρου δθεν έθεωρήθη ακριβώς διό καί έξωφλήθη. 
τή 25. Μαΐου 1876. Νήσος.
Γεώρ'/ιος Ν: κατξαροϋ.
Βασίλης σπ: τξιντζιλιαρις 
Νικόλας γιογη Κγκ.(έ)γκας 
βασίλιος γεοργίου καραλή 
Κωνσταντίνος Β. φιλιού.
Ιωάννης Λ: Άβδελά.
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16.

Ένοικιαστήριον Ιδιωτικόν
Ό  υπογεγραμμένος Γεώργιος Ν. Γκατζιάς κάτοικος Νήσον Ίωαννίνων 
δηλώ σήμερον ότι ένοικιάζω παρά τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
Νήσον Ίωαννίνων πέντε (5) και μόνον μέτρα μήκος εδάφους καί ενός 
και ήμίσεως μέτρου πλάτος, από τό οίκόπεδον το ιδιόκτητον τής 
Εκκλησίας Νήσου Ίωαννίνων «Κοίμησις Θεοτόκον» διά την παρα
μονήν τής λέμβου μου κατά τάς κακοκαιρίας. καί εις τήν Θέσιν Σιάν- 
να ' ώς μίσθωμα δέ τοϋ άνωτέρου έδάφους, οφείλω νά δίδω εις τό 
Εκκλησιαστικόν Ταμείο ν πεντήκοντα (50) δραχμάς έτησίως άπροφα- 
σίστως' Προσέτι δέ δηλώ ότι δέν Θά έχω τό δικαίωμα νά κτίσω ή νά 
οίκειοποιηθώ τό μέρος τοϋτο, οϋτε νά επεκτείνω τον αύλακα άνευ τής 
συγκαταθέσεως τής εκκλησιαστικής επιτροπής — εις περίπτωσιν δέ 
καθ' ήν ή Εκκλησιαστική Επιτροπή θά προβή εις τήν έκποίησιν όλο- 
κλήρου τού οικοπέδου, είμαι υποχρεωμένος νά αποχωρήσω άνευ τίνος 
άντιρήσεως ή δυστροπίας, διότι καί τό τεμάχιον τό όποιον Θά έκμε- 
ταλενωμαι ώς ενοικιαστής άνήκει έξ όλοκλήρον εις τήν Εκκλησίαν 
Νήσου Ίωαννίνων’ ούτε δέ νά ζητήσω άποζημήωσίν τινα διά τό άνοιγ
μα τό αϋλακος. —

Έφώ έγένετο τό παρόν καί υπογράφεται δεόντως 
Έν Νήσω Ίωαννίνων τή 21 ’Οκτωβρίου 1956.
Ή  Εκκλησιαστική Επιτροπή. Ό  ενοικιαστής

Γ Ν  Γκατζιάς

17α.

Δούναι Ό  Λογαργιασμός τοϋ Επιτρόπου τής Εκκλησίας τής Νήσου 
Ίωαννίνον Κ: Ίωάννου παπούλη. Άρχουμένου από τον 1878 
Μαρτίου 13 : — Μέχρη τον 1879 αύγούστου 26 :

Γρόσια
όσα από βασίλη μητζιόπουλον όπου έχρεοστοϋσεν τοϋ βασίλη.
μπασά επιτρόπου από τό έτος 1887: 68
έτερα άπό λογαργιασμόν βασίλη μπασά 150
6σα άπό δύσχον καί κυργιά όποϋ έσίναξεν ό κράχτη(ς) 162 30 

άπό γεώργη χατζή όποϋ χρεοστούσεν μέ όμόλογον 100 
άπό σοτίρη ντέλα όμίος 300
άπό βασίλη μπασά δύσκον δύο κυριακές 32 :30

α. Το ορθό είναι 1877.
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813 20
άπό βασίλϊ) τξηντζιλιάρη ένίκιον έως 15 αύγούστου 
1879: ξιπλιρο(σε) 120:
άπό παπά νικόλα τόν 1878 40:
από μακαρίτη ντάνου μέ χέρη τοϋ υιού του σούλα 200 
άπό λέκατου 20 άπό νηκόλα γκατζιά 9:20 29:20

άπό άνόνιμον άφιέρομα 200:
άπό ζαμεονχουβα σκαμινές 30 άπό κόκινο 13 43

1446:00
άπό τόν 1878 μαρτίου 13: εως τόν 1879: αύγούστου 25: άπό

δίσκον κυρ.γιά πολιέλιον κάματα καί νηφάδες. 1706
άπό τόν 1878: μαΐου 1: εως τόν 1879: τέλη άπριλίου άπό

βασίλη μητζόπου(λον) /ένίκιον/ 11026 25
όμίος άπό βανγκέλη καραΐσκου άπό φούρνου 1333 22

άπό τοϋ ζούκα διά τές άμπασιές τον σηργιού κλίδονα καί 
καρακο υφ(ωλιά) 1020

1879: μαΐου πρώτ(η) νέα νηκίας(η) άπό βασίλη μητζιόπουλου 3859:10
άμίος άπό βασίλη φορτζή μία έξαμινιέα 850
έτερα ά(πό) βασίλη μητζιόπουλον 1010

22251:17

17β.
ft3 Λαβήν

άπό τόν 1878 μαρτίου 27: έως 1879: αύγούστου τέλη
τοϋ π(ν)ευματικοϋ 250

όμίος τοϋ κράχτη βασίλη 670
όμίος τόν Ίερέον παπά Χριστόδουλου καί παπά νικόλα 1750 
εις τούς πτωχούς διά έξ μίνες 4575 27

7245 27
άπό 1878: Ιουνίου 1: έως τόν 1879: τέλη αύγούστου τοϋ

διδασκάλου παπακόστα. 4500
εις Ίωάννην άβδελά διά δοσίματα τής κοινότιτος 1314
εις σταύρου τζηντζιλιάρη εις μπιντιγκά καί σιούλη διά 
τούς άρόστους 447
εις 5: άναφορές κατακερόν 212

τόν 1878 έλεος τό μέγα πάσχα 90
13808 27

μαΐου 17: τοϋ νικόλα σιάκαρα διά τό κορίτζι του 100
τοϋ κώστα λάλου εις τήν άσθενιάν του. 40
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τοϋ δεσπότη μησθοδοσία ’Ιουλίου 17: 
φχιάσιμου φούρνου 9βρίου 26 
έλεος εις τούς πτωχούς τον χριστογινόν 

διά το ήμπλιάκη τον άργαστηργιόν τον 1877 καί τον 1878

645
435
920

1070 20 
17019 07 

340 
500 
645

διά την βοΐθια τον ίδιον τον 1877:
1879: μαρτίον 29: ελεος εις τούς πτωχούς το μέγα πάσχα 

μαΐον 9: μισθοδοσία τοϋ δεσπότη 
εις ένα όμόλογον τής μαρίνος τοϋ βάντου εις διαταγήν μελετίου 170 
άπό τον 1878 μαρτίον 27 έως τον 1879: αυγού στ ον 26: 
έξοδα τής έκκλισίας έσότερικά και έξοτερικά 3047:30

21721 37
όσα όφίλη νά δώση προς έξίσοσην τον άντικρη 629 20

22251 17

18α.

t 4 Δούνε Ό  Λογαργιασμός τον Έπητρόπον τής Εκκλησίας τής Νήσου 
Ίωαννίνον Κνρίον Ίωάννην Δ: άβδελάν καί Νικόλαον Γ:γκέ- 
γκαν Άρχονμένον άπό τον 1879: 7βρίου πρώτ(η) μέχρη τον
1881: μαρτίον πρώτ(η).

Γρόσια
όσα άπό Ίωάννην παπούλη άπό περίσευμα. 530
όσα άπό βασίλη μητζιόπουλον άπό τον 1879: έως τον 1880 5145

άπό βασίλη τζηντζιλιάρη ένίκιον άπό τοϋ βάντου 27
άπό λέκατου τήν άμπασιά κούτζουρου 34:30
άπό πάνου ήκουνόμου 4
άπό σταύρου τζηντζιλιάρη διά το σπήτη τοϋ κώστα λόλου 762 
άπό βασίλη πέτζιου διά τήν ντραμπάτουβα 18 20

6521 10
άπό τον 1880 μαΐον πρώτ(η) έως: 81: τέλη άπριλίον άπό βασίλη

μητζι όπου(λον) 9010
άπό τούν κώκινον άπό σκαμιές 110

άπό τον 1879 έως τον 81: τέλη άπριλίον άπό φούρνου γιάνη
ληγουφά. 2000
άπό γεώργη παπά 20
άπό μαλαμίδα διά το φαρμακίον 125
άπό άσλάν έφέντη άφιέρομα 50
άπό γεώργιον τζακνάκη διά το σπήτι τον έως τον 80: 120
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άπό Ίωάννην χατζή μέ χέρη ζούκα 60 20
από κώστα Γ:γκονντόνου όπου χρεοστούσεν μέ όμόλογον. 200 
άπό ζούκα όπου χρεοστονσεν άπό τές άμπασές 200

άπό τόν 1879: 7βρΙου πρώτ(η) μέχρη τόν 1881 τέλη φευρουαρίου 
άπό δύσκον κυργιά φιγούρες πολιέλεον καί άλλα έσοτερικά 1871

20287 30

18β.
\45 Λαβήν

Γρόσια
άπό τόν 1879: 7βρίου πρώτ(η) έως τόν 80: τέλη αύγούστου τον

δάσκαλου παπά κώστα 2250
άπό τό Ιδιον έτος έως τόν 1881: τέλη μαρτίου τού παπά

χριστόδονλου ' 1584 20
όμίος τοϋ παπά νικόλα 903
όμίος τοϋ κράχτη βασίλη 1662
όμίος τοϋ παπά κώστα διά τήν έφιμερίαν. 900

τοϋ ίδιου διά τό δασκαλίκι του άπό τόν 1880 7βρίου 1 έως
τόν 81 τέλ(η) αύγούστου 1275

8574 20
εις ψομή τόν πτωχόν 387 20
διά τό νταβάνη τοϋ φούρνον καί άλα άκόμη. 863 10
εις τούς μπιγαδάδες ψομή 21
εις τόν κούδαρον 36
εις τόν κώστα γκέγκα έξονδα διά τό σκάλομα 60
εις μίαν άναφοράν τής κοκορίνας διά τό κορίτζι της 200

άπό τόν 1879: 7βρίου πρώτ(η) έως τόν 1881 μαρτίου πρώτ(η) 
έξοδα τής αίκλισίας έλεος τόν πτωχόν έπησκιβές αίκλισ(ίας) 
σχολίου έργα(στηρίων) 9901 35

20044 05
όσα όφίλοσην νά δώσουν προς έξίσοσην τόν άντικρη 243 25

20287 30

19α.
t 6 Δούνε Ό  Λογαργιασμός τόν Έπητρόπον τής Εκκλησίας τής Νήσου 

Ίωαννίνον Κυρίον σταύρον. Γ μπασά καί Ίωάννην Π: Χατζή
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άρχουμένου άπό τον 1881 μαρτίον πρώτ(η) 
νοναρίον Ι6α) άπριλίον 30.

εως τον 1882 (Ίαν- 

Γρόσια
όσα έβρέθισαν εις το μπάνγκον άπό Ίωάννην άβδελά 17

άπριλί(ου) 21: άπό βασίλη τζηντζηλιάρη ένίκιον σπήτη βάντου 20 
άπό άπρι(λίον) 23 1881 εως άπριλίον: 22: 1882: ένίκιον

άπό άλιάγα 216
άπό κουμπαρά γκιόλμπαση 45
άπό κάματα κυρίον 87
άπό γεώργιον τζακνάκην τεμετοϋ διά τά σπήτια του 40

425
άπό νικόλα γκατζιά άνάλογον άπό κστάδη 27 20

άπό μαΐου 1: 1881: έως τέλη άπριλίον 1882: ένίκιον φούρνου
ά(πό) Ιωάννη 1000
όμίος άπό βασίλη μητζιόπουλον ένίκιον έργαστήρια 8904

αύγονστου 22: το χρονικόν άπό το σκάλομα τον 1880 1378
8βρίου 8' άπό ζούκα ένήκιον άμπασιόν 417

, 9βρίου 22 άπό Θεόφιλον φόγκα 700
άπό το σκάλομα χρονικόν τον 1881 1587
άπό του Δουραχανίτη γρηγόριον 53

άπό παπά νικόλα και γεώργη χαρατζάρη άμπασιά σιντινικ(ου) 1016
άπό άπριλίον 5:1881 εως (Ίαννοναρίου 16)α άπριλίον 30 1882 

άπό δήσκον κήργιά πολιέλιον νηφάδες ήκόνες καί τεχιρά 
και έλεος 148115

16988 35

19β.

άπό μαρτ(ίου) 1 1881: εως άπριλίον 30: τον πνευματικού 1882: 
όμίος τού παπά χριστόδονλον 
τού παπά νηκόλα 
τον παπά κώστα 
τον Ίδιον διά το δασκαλίκι του 
μησθοδοσία τού δεσπότη τον 1880 και 1881: 
όμίος τού κράχτη βασίλη

Λαβήν
Γρόσια
232

1083:20 
700 
700 

1400 
1290 
1029 30

α. Ογραφέας αρχικά είχε γράψει: «1883 Ίαννουαρίου 16» και πιο κάτω «Ίαννουαρίου 
16 1883».
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τεμετού τόν άργαστηργιόν 601 20
τής τζιαλαμίχουβας διά τον τόπον είς άλεβροπάζορο 763

άγόρασμα τοϋ νηκόδιμου διά τά έργαστήργια εις ψαροπάζορο
παλεό 1378
εις διόρθοσην άμπασιάς σηντινίκον παπά νικόλα 
και γεώργγι 323

7βρίον 20 εις δύον άναφορές τού πόνον ξαϊκούστον 200
τοϋ άπόστόλη καρκαλομίτη μέ αναφορά 20
τής μπούντονβας όμίος διά τό κορίτζι της 150
τοϋ νάσιον λάππα όμίος διά τό κορίτζι του 300

τοϋ Γεώργη χατζή διά τήν κοινότιτα 500
άπριλίου 6 : 1881 μήρασμα είς τούς πτωχούς τό πάσχα 415

τον χριστουγινόν 300
μαρτίον 20 1882: όμίον τό πάσχα 295
άπριλίου: 5: 1881: έως (φευρουαρίον Τ ) άπριλίου 30:1882:

έξοδα τής έκκλισίας έσοτερικά καί έξοτερικά 2908 30
14588 30

δσα όφίλοσην νά δύσουν πρός έξίσοσην τόν άντικρη 2400 00
16988 30

20α.

I48 Δούνε Ό  Λογαργιασμός τοϋ Έπητρόπου τής Εκκλησίας τής Νήσον 
τόν Ίωαννίνον Κυρίου σταυρόν μπασά Άρχονμένου άπό τόν 
1882 μαΐου πρώτ(η) έως τόν 1883 φευρουαρίον 13

δσα άπό τό περίσευμα τό παρελθόν έτος, 
άπό μαΐου 1:1882 έως Ίαννουαρίου 30: 1883: ένίκιον άπό 

βασίλη μητζιό/πονλον/
όμίος άπό Ίωάννην ληγουψηνόν ά(πό) φούρνου
όμίος άπό ζούκα διά τές άμπασές
όμίος άπό άλιάγα άπό άργαστήρ(ι) είς τά ψαράτικα
όμίος άπό γεώργιον τζακνάκη τεμετοϋ διά τα σπήτια του
όμίος άπό δίσκον κνργιά νηφάδες πολιέλεον
όμίος άπό δίσκον τής έλεϊμοσίνης

Γρόσια
2400

7536
1403
200
15010
4520

625
263

12622 30

α. Αρχική γραφή: «φευρουαρίον 2 1883».
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20β.
Λαβήν
Γρόσια

άπό μαΐου: 1: 1882: έως φευρουαρίου 28: δέκα μίνες τον παπά 
κώστα άπό 180 τον μίναν μέ το δασκαλίκι του 
όμίος τοϋ παπά Χριστόδουλου άπό 83:20 
όμίος τοϋ βασίλη κράχτη από 75: 
τοϋ παπά νικόλα δύο τετραμινιέας 
τοϋ π(ν)ενματικοϋ διά ένα έτος

1800
835
750
500
122

4007

1882 μαΐου 18: τοϋ Θανάση καζανά διά τήν θυγατέρα του 
μέ αναφο(ρά)
αύγούστον 8 τής θυγατρός τοϋ μπαγάσα μέ άναφορά
τοϋ Γεώργη άνδρέα τζιόμπου όμίος
μησθοδοσία τοϋ δεσπότη τον 1882
διά το τεμετοϋ τον άργαστηργιόν τον 1882:

εις τοϋ λιάμ τό τζιαμή διά τον 1881 
διά τήν έφιμερίδα
διά τό μπηγάδη τής παλιαγούς καί μόλου 
εις ψομή τον πτωχόν διά δέκα μίνες 

άπό μαΐου 1: 1882 έως φευρουαρίου 13 1883: έξοδα τής 
εκκλησίας
εις έπησκευΐ έκκλησίας και εις τραμπάτουβα 

όσα όφίλη νά δόση πρός έξήσοσην τον άντικρη

300
400
215
645
684

6251
60
60

574
564:10

1337 20 
2351 

11197 30 
1425 

12622 30

2 1 α .

I50 Δούνε Ό  Λογαργιασμός τον Έπητρόπον τής Έκκλησίας τήζ Ν ήσον  
τον Ίωαννίνον Κυρίον Γεώργιον Ί: ζαφίρην καί Ίωάννην: Α: 
τζήμα. Άρχουμένου άπό τον 1883 φευρουαρίου 13: έως τόν 
1884: τέλη άπριλίου.

Γρόσια
φευρ(ουαρίου) 13 άπό περίσευμα τοϋ έπητρόπου σταύρου

μπασά 1425
μαρ(τίου) 2 άπό ένίκιον παπά νικόλα 150

7 άπό Γεώργιον άπό βιβάριον άργαστή 20
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άπό βασίλην μητζιόπουλον προς έξίσοσην τόν 8883: 10 1150
από τόν Ιδιον τόν 1883: μαΐου 1: έως τόν 1884 τέλη 
άπριλ(ίου) W,124 10

1884 φευρουαρίου 20: από νικόλαον γκατζιάν κλίόονα 53 30
από παπά νικόλαον καί γεώργιον χαρατζάρην σηντινίκου 361 10 

μαρτίον 18: άπό διαμάντη σκούρη άμπασιές 100
άπό ζούκα διά τές ίδιες 300
άπό τόν άλιάγα ένίκιον άργαστηργιόν νηκόδημου 261
άπό μπονχόρ όμίον 96
άπό Ίωάννην Ψομάν 810 5

άπό τόν 1883: φευρουαρίου: 20 εως τόν 1884 τέλη άπριλίου άπό
δήσκον κυργιά νηφάδες πολιέλεον καί λιπα 1457

μαΐου 19: άπό Β: μητζιόπουλον διά τόν 1884 άπό μαΐου πρώτ(η) 860
17138 15

άφερούντε τά 1150 ή έξίσοσης τόν 1883: έπηδή άπεράσθισαν
εις τάς 10,124:10 1150

15988 15
άπό Ίωάννην καμπαλόνην διάφορα 2502

1849015
πρός έξίσοσην τών άπέναντι 308 20

18798 35

21β.

Α/ Λαβήν
Γρόσια

φευρουα(ρίου) 13: εις χήρας τής γυνεκός τοϋ σταύρου
μπασά γρο(σια) 100

άπό τήν ιδίαν μηρομινίαν εως τέλη άπριλίου του παπά
Χριστόδουλου 116620
όμίος τοϋ παπά νικόλα 900

τοϋ παπά κώστα μέ τό δασκαλίκι του 1717
τοϋ βασίλη κράχτη 1050
τοϋ διδασκάλου νικόλα μαμακή 1255

6188 20
εις τεμετοϋ άργαστηργιόν καί άμπασιόν τόν 1883 681 20

εις τό βουνόν περιτίχισμα 1350
εις βαένια έπηδιόρθοσην 135
εις τεμετοϋ άργαστήργια νικόδιμου 38

έξοδα διά δύο φιλόνια μιταξοτά καί έν στηχάριον καί δύο
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πιτραχ(ήλια) 280
τοϋ πνευματικόν μέ τροφήν του 232

8905 00
είζ βασίλιον τζίμα έπιδιόρθοσην άμπασές 215
είζ βακαλιόν φούρνον καί μόλου 246 10
εις παπακώσταν χρέος παλεόν έν κρίση τον έφόρον 500
εις χάρον δόστη λήρες έπτά μέ 107:20 752 20

10618 30
είζ διανομήν το μέγα πάσχα τον 1883: τού χριστουγινόν 
καί το πάσχα τον 84: 1870
εις εξ οίκογένιαις κατά διαφόρους 255

' εις οικογένιαν σιάκαρα μέ αναφορά 250
εις θυγατέρες γεώργη βαγάσια ψομή 273
εις έλεος ψομή πτωχόν διάφορον 688 5
εις Ίωάννην καμπαλόνην 2658 20

από τον 1883 φευρουαρίου 13 έως τον 1884 τέλη άπριλίον
είζ έξοδα αίκλι(σίας) σχολής 2185 20

18798 35

22α.

2 Δούνε Ό  Λογαργιασμόζ τον Έπητρόπον τής Εκκλησίας τής Νήσον 
τον Ίωαννίνον Κυρίον Ίωάννην Δ: Άβδελά καί Νικόλαον Ί: 
φήλιον Άρχουμένου από τον 1884 μαΐον πρώτ(η) μέχρη τον
1885: άπριλίον : 30

Γρόσια
1884 μαΐου 1: έως τον 1885: άπριλίον 30: άπό βασίλιον

μητζιόπουλον ένοίκιον άργαστηργιόν 8070
άπό Ίωάννην σημιτζή άπό το φούρνον 1181 20
άπό Ίωάννην παπά άπό τές άμπασές 320
άπό ζιάμπα διά την Αργαστήν 60
άπό πάνου ήκονόμον διά τό κστάδη 74

9705 20
1885 άπό παπά νικόλα καί γεώργη χαρατζάρη άπό άμπασιά
φευ(ρουαρίον) 16 σηντινίκον τό άνάλογον έν τρίτον 540 20

άπό ηγούμενον διλιότη λήρες όθωμ(ανικές) 10 μέ 107:20 1075
άπό ηγούμενον έλεούσης Αββακοϋμ λ(ίρες) 5 537 20
άπό τά έργαστήργια τοϋ νηκόδιμον 300
άπό δήσκον κνργιά πολιέλιον καί άλα όλου τοϋ έτον(ς) 889
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1304720
18 άπό βασίλη τζηντζιλιάρη σπήτη τοϋ βάντου 40

1308720

22β.
I5·3 Λαβήν

Γρόσια
άπό τον 1884: μαΐου 1: εως τον 1885 άπριλίου 30: μησθός

παπά κώστα 866 10
όμίος τοϋ παπά νικόλα 700
όμίος τοϋ παπά Χριστόδουλου 1000
όμίος τοϋ βασίλχι κράχτη 900
όμίος τοϋ Νικόλα μαμακή όηδάσκαλου 2875 10
όμίος τοϋ π(ν)ευματικοϋ. μισθός καί έξοδα 165
τοϋ Γεώργχι χατζή τεμετοϋ άργαστηργιόν 772
μησθοδοσία Άρχιερέος διά τόν 1883. 645

7923 20
έξοδα σχολής 185 10
εις τεμετοϋ άμπασιόν μπεκαέ άπό τόν 1879: εως τόν 1884 63
εις τούς παλεοΰς έπητρόπους Γ:ζαφίρην καί Ί. τζήμα όποϋ 
είχον νά λαμβάνουν άπό τόν δποισθεν λογαργιασμόν 204 30
είς τήν μονήν παντελεΐμονος δάνιον 284 20
εις πλάκες άνγκάργια τής κνβερνίσεως 110 20
είς τόν δραγάτην 153 20
έλεος είς τούς πτωχοϋς κατά διαφόρους άποχάς 1028
έξοδα διάφορα τής εκκλησίας 2146 15

12079 15
όσα όφίλοσην νά δόσουν πρός έξίσοσην τόν άντικρ(η) 1008 5

1308720

23α.

4 Δούνε Ό  Λογαργιασμός τοϋ Έπητρόπου τής Εκκλησίας τής Νήσον 
τόν Ίωαννίνον Κυρίου Νικολάου Ί: φιλιού Άρχομένον άπό τόν 
1885 μαΐου 1: εως τόν 1886: τέλη άπριλίου.

Γρόσια
όσα δφιλον νά δόσουν τό άπερασμένου έτος 

άπό τόν 1885 μαΐου 1: έως 1886 άπριλίου: 30 άπό βασίλην 
μητζιόπονλον νέα νικίασης άργαστηργιόν λήρ(ες)
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όθ(ωμανιχέζ) 83 : καί 36 8924
όμίος από τοϋ φούρνου 1200

1U132 5
από τοϋ Γεώργιον ζαφίρην τεμετον διά τά σπήτια τον 60
άπό τοϋ σκάλονμα το χρονικόν 1500
όπό παπά νικόλα καί Γ: χαρατζάρη άπό άμπασιά 108
άπό άμπασιά κλίδονα 50
όμίος άπό τους τζιμέους 98

12,948 5
άπό Ίωάννην παπά διά σηργιού κλίδονα καί καρακουφ(ωλιά) 320 
άπό κώστα γκέγκα διά τό βουνόν 430
άπό τά έργαστήργια νικόδημου 372
άπό δίσκον κυργιά πολιέλεον καί άλλα διάφορ(α) 1118

15188 5
όσα όφίλη νά λάβη προς έξίσοσην τον αντικρη 430
δεκαπέντη χιλιάδες καί έξακόσια δέκα όκτό. καί πέντη 15618 5

23β.

I55 Λαβήν
Γρόσια

εις τους μουχτάριδες καί άζάδες νηκόλα γκέγκα καί νικόλα 
τζιαφά καί κώτζιον φιλιού καί ζούκα καί μπράμη διά τήν 
στρατολογίαν 8924
εις τούς ίδιους διά μονχταριέ 699

9623
εις τον πνευματικόν μέ έξουδά τον 153
εις τον διδάσκαλον μαμακήν έως τέλη αύγούστου 490
εις τον νέον διδάσκαλον δραμησίτη άπό πρώτη 7βρίου. 529 : 10
εις τον παπά νικόλα. 423 : 20
εις τον παπά κώστα 434
εις τόν βασίλιον κράχτην μέ κορδέλες 625
εις έλεος τόν πτωχόν 267 30
τής σιακαρίνας διά τό κορίτζι της 100
είς τόκον τοϋ μπαρκάμη 135 20
εις τόν σταμάτη ντραγατικό 150
είς τές πλάκες διά τόν κησλά. 32

12963 00
είς έξοδα έκλισίας έσοτερικά καί τεμετοϋ άργαστηρ. =
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γιον καί έπισκιβάς καί ντραγάτην 2655 5
όσα όφίλη νά <δώση> δέκα πέντη χιλιάδες καί εξακόσια
δέκα όκτό καί πέντη 15618 5

24α.

Ρ6 Όφείλουσιν. Οί ’Επίτροποι τής Έκκλ(ησίας) Νικόλαος Φίλιος καί 
Ιωάννης Τσιτώνης ενός έτους άπό 1. Μαΐου 1886 
έως 1/5/1887. :

’Εξ ένοικιάσεως Παντοπωλείου άπό 1. Μαΐου 1886. έως 1887. Μαΐου 1! — 
Σ(υναλλά)γματα 3: εκ λιρών οθ(ωμανικών) 83 1/3 μέ λίρ(αν)

οθ(ωμανικήν) 108: Γρ(όσια)...................................................  9000.
όμοίως άπό Φούρνον, εν έτος έως 1. Μαΐου 1887...................  1200
άπό Άλήαγα βαρβέρην εν έτος άνά 35. τόν μήναν - 420

» Άγγέλην Μ παλωματήν» » 15 » » .....................  180
» Σκάλωμα έτήσιον άπό 1. 8/βρίου 1886:

προπληρωτέα έως 1/10/87: 1500
» Ένοικίασιν βουνού, άπό: 14 7/βρί(ου). 86- έως 14 7/βρί(ου).

1887: λίρ(ας) 5 - 540.
» όμοίως άπό άμπασιάς άνάλογον τού αφιερώματος:

Δ. Τσίμα: δι ’ εν έτος — έως 1. (Maioif) Ιουνίου 1887:
έκ τού ένοικιαστοϋ: Δ. Μπέζιου· 108.

» έξ ένοικιάσεως άμπασιών τριών (Σέργιού, Κλύδωνος, 
Καρακοφουλιά). δι ’ εν έτος έως 1. Ιουνίου 1887: 
άπό Διαμάντην Σκούρην. 320.

: έτήσιον Κυρίου Θεοφίλου έως πρώτην Μαΐου 1887.
λίρας οθωμ(ανικάς)....................................................... 30: 3240:
όμοίως <Κυρίου> Άβερκίου <έως> όμοίως.............  15 : 1620:
άπό πώλησιν. οικίας Βάντου. εις Λαππαίους. λίρ(ας)
οθ(ωμανικάς).................................................................. 24: 2592:
<άπό> δίσκον, κηροπωλησίαν, κλ.. δλον τό έ το ς ...............  886: 10

Γρ(όσια) 21,606: 10
Ένοίκιον Κελλίου εις Άδ. Σκούρην. δ ι ’ έν έτος άπό 86/3/1.

έως 87/3/1. Γρ(όσια) 20:
άπό Τσακνακαίους διά την έκτίμησιν. Σπητιών των. Γρ(όσια). 60 

» Δασκαλίναν. διά τό άνάλογον τής έκτιμήσεως τών
έργαστηρίων 16: 76:

Γρ(όσια) 21,702: 10 
21,702 : 10

α. Αρχική λέξη, που διέγραψε ο γραφέας.
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24β.
Α7 Απαιτούσιν.

Τήν όπισθεν έξίσωσιν. τον έτους 1886. Γρ(όσια) » 430: 
Πρόζ τελείαν πληρωμήν: Κ. Γκαραμέτσην. έως 1886:

τέλη Αύγουστου. » 1971.
εις Μουχταροδημογέροντας δι ’ άνάγκας τής Κοινότητος 

κατά τάς (άναφοράζ1) αποδείξεις εύρίσκονται εις χεϊρας
τών έπιτρόπων: διαφόρων έποχών......................................  » 921 :
Εις μισθοδοσίαν Άρχιερέως δι ’ άποδείξεως τοϋ έτους 1884 » 625 
είς μισθόν Παππανικολάου προς έξόφλησιν. του έτους 1886.

Γρ(όσια) 76:20
όμοίως » .. διά τό ένεστός έτος έως 87/5/1.

άκόντου... 459:20 : 536
μισθόν Παππακώσταν: Γρ(όσια) 750: περιπλέον 1.1/2. τό 6λον. » 751:20

» » Βασιλείου Σιάκαρα έως 87/5/1. εν έ το ς ......................» 745
» » Πνευματικού. όμοίως» » ...........................» 140

εις έξοδα διά τά εργαστήρια Ανδρέα Βλάχου .......................» 130
εις έκτίμησιν. Κτημάτων Έκκλ(ησίας)

διά τό έτος 1886: 659:
όμοίως διά Βάντους » » » ............ 11.

» Νικοδήμου εργαστήρια .......................  59:10:
» Ανδρέα Β λάχου» » » ...........  62:30:
» δι ’ άναλογίαν άμπασιών Δ. Τσίμα » » » 16:
» εις άμειβήν Μουχτάρου καί άζιον μονέδας 125:30: » 933: 30 
» Είς βακαέδες τής Κοινότητος διά χειρός

Γ. Κατσαροϋ................................................. » 1770
» είς Γεώργιον Πέτσιον έλεος δι ’ άναφοράς του » 100
» είς έπώιόρθωσιν κτημάτων, καί λιθάρια

διά τον μόλον. » 195
» είς Νεκροκράββατον, καί έπιδιώρθωσιν θυμιατού. » 90:
» είς έξοδα εκκλησίας όλοκλήρου τού έτους

έως 1./5/87........................................................  1480
» Όφείλει Θεόφιλος δλον τό ποσόν. Γρ(όσια) » 3240:

άκολουθεϊ όπισθεν. ... Γρ(όσια) : 14,058:10

α. Αρχική λέξη, που διέγραψε ο γραφέας.
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Όφείλουσιν. 01 Επίτροποι, τής Έκκλ(ησίας) Νικόλας Φίλιος καί Ιω
άννης Τσιτώνης δί ’ εν έτος άπό 1886 Μαΐου πρώτην έως

2 4 γ .

1887. Μαΐου 1.
Μεταφορά άπό όπισθεν. Γρ(όσια)....................  21,702 :10.
Άπαιτοϋσιν πρός έξίσωσιν τών άντικρύ. 309:

Γρ(όσια) 22,011: 10
Έμετρήθησαν παρά τού ταμία. Ά. Λάππα. Γρ(όσια) 309.

24δ.

Άπαιτοϋσιν.
Μεταφορά άπό όπισθεν. » » . Γρ(όσια) 14058:10
"Οσα όφείλει. 6 Κύριος Άβέρκιος ... λίρ(ας) 12 . 1296

» όμοίως ό Αδαμάντιος Σκούρης ... διά τό Κελλύ. 20:
» Καθνστερούμενα άπό έργαστηραίονς Σκάλας : 729:
» εις Μονχταροδημογέροντας. κατά διαφόρων.....5908: 7.953

Γρ(όσια) 22,011:10
Την άπέναντι έξίσωσιν. Γρ(όσια) 309:

Ό  άνω λ/σμός τού έτους 1887. έθεωρήθη σήμερον παρά τών ύποφαι- 
νωμένων Κυρίων. Παππανικόλα, Γεωργίου Κατσαροϋ, Αδαμάντιου 
Λάππα, Γεωργίου Π. Πασαλή καί έχει καλώς. Νήσος 3 Μαΐου 1887: 
Οί Έφοροεπίτροποι.

Α. Λάππας 
Γεώργιος Πασιαλής

25.

Ενοίκια έκ τοϋ ιχθυοτροφείου Κρυονέρι (Ντραμπάτοβα)
έτος
1950 άπό Κ. Λιάσκον δρ(αχμές)
1951 » » »
1952 » Ν. Θ. Έξάρχου »
1953 άπό Μιχ. Ζαχαρίαν δρ(αχμές)
1954 » » » » δρ(αχμές)

Έν Νήσω Ίωαννίνων τή 8 Αύγουστου 1954

350.000
1.060.000
3.720.000
6.200.000 

20.000.000

οί Έκκλ(ησιαστικοί) ’Επίτροποι‘ 
[Τ.Σ.] f  Οικονόμος ’Ιωάννης'

/. Γιαννοπουλος 
Σ. Κ. Σιμός 

Ί. Γκαρανάτσης.
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26.
1 Συνφωηηκόν.

Οί υποφαινόμενοι άφ' ενός οί Έφοροεπίτροποι τής εκκλησίας 
Νήσον Ίωαννίνων ’Αθανάσιος Σιοϋλης καί Δημήτριος Σιαντάς και 
άφετέρω οί όνο αδελφοί Κωνσταντίνος καί Άλκηβιάδης Παπά Νικο
λάου έσυμφώνησαν ώς έξης. ΟΙ είρημένοι έφοροεποίτροποι έσυνφώ- 
νησαν μέ τούς είρημένους Κωνσταντίνον καί Αλκηβιάδην Παπά Νι
κολάου ΐνα έπισκευάσουν μίαν άμβασιά εις Θέσιν κλάδωνα όνομαζό- 
μενον συνορεύον άφ ’ ενός μέρος μέ άμπασιά Κανέτσου Γεωργίου Χα- 
ρατσάρη άφ * έτέρον μέ άμπασιά Νικολάου γκατζά κάτωθεν ξυρά έξω 
λίμνη ή μέν τοποθεσία ύπάρχει τής έκλησίας Νήσου τής Κοιμήσεως 
Θεοτόκου το δε σκαρίον υπάρχει των είρημένων Κωνσταντίνον καί 
Άλκυβιάδου το όποιον μετέφεραν διά έξόδων των οί είρημένοι Κων
σταντίνος καί Αλκυβιάδης ύπόσχονται ΐνα δίδουν αύτοί καί οί Κλυ- 
ρονόμοι των κατ' έτος εις τους κατά καιρούς έπιτρόπους τής Εκκλη
σίας Νήσου Γρ(όσια) έννενήκοντα άρ(ιθμός) 90 άνεν ένόχλησιν κ(αί) 
αναβολής' δέν δικαιούται κανείς τούς κατά καιρούς έπιτρόπους τής 
έκκλησίας ΐνα άποξενόσουν τούς είρημένους Κωνσταντίνον καί Αλκι- 
βιάδην καθός καί τούς κληρονόμους των άπό την είρημένην άμβασιάν. 
Εναντία περιπτόση ένεκα τρικυμίαν άέρος. λάβη βλάβην ή άμβασιά 
ύποχρεούνται νά τήν διορθόσουν οί δύο αδελφοί μέ έξοδα ίδικά των, 
δίχος νά ύποχρεούται ή έκλησία μήτε οβολόν εάν πάλιν οί είρημένοι 
Κωνσταντίνος καί Αλκιβιάδης καθώς καί οί κληρονόμη των δυστρο- 
πίσουν καί δέν δόσουν τό έτήσιον των έννενήκοντα γροσίων εις τούς 
έπιτρόπους δικαιούνται οί κατά καιρόν έπίτροποι νά ένεικοιάσουν 
διά δυμοπρασίας τήν άναλογίαν των τό ήμησι εις πληοδότην δέν δι
καιούται άλλος κανείς νά κάμη άμβασιά άπό τά δύο πλευρά εις τό 
κτήμα τής έκλησίας. διό έγινα δύο παρόμοια ΐνα βαστή έκαστος διά 
άσφάλειαν καί εις ένδειξιν. — Εφοροέπιτροποι — τή. 20 Ιουλίου 1902. 
Νήσος Ιωαννίνων [Τ.Σ.]
» Κωνσταντίνος Παππά Νικολάου » Θωμάς Αούιας 
» 'Αλκιβιάδης Παπά Νικολάου » Αθανάσιος 77. Βροσγολίτης

»
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Αντύγραφον διαθήκης Σπυρίδων Μ: Καραλή —
Αρ(ιθμός) Προτοκόλου 384
Βιβλίον καταχορ(ήσεων)
τής Ιερός Μητροπόλεος Αρ(ιθμός) 641. —

— Διαθήκη —
Ό  υποφαινόμενος Σπυρίδων Μιχαήλ καραλής κάτοικος τής Νήσου 
Ίωαννίνων υπήκοος όθωμανός χριστιανός όρθόδοξος σφας έχων τάς 
φρένας μου καί θέλων νά προλάβω πάσαν φιλονεικίαν περί τής δια
νομής τής περιουσίας μου μετά τόν θάνατόν μου αποφασίζω καί δια- 
τάττω τα εξής, ατινα καθ’ ύπαγορευσίν μου έγραψεν ό κ! Αεονίδας 
Αβδής.

Διορίζω κληρονόμους μου τήν σύζηγόν μου Ευφροσύνην θυγα
τέρα Γεωργίου Γιανοπούλου καί τόν έγγονόν μου Γεώργιον Β: τσίμαν 
υίόν τής άποβιωσάσης θυγατρός μου Αικατερίνης καί χορηγώ είς 
αυτούς τά έπιπλα καί βανταλίκια τής έν ή κατοικώ έν τή Νήσου ιδιο
κτήτου οικίας μου, διατάσσω δέ ινα έν περιπτώσει προαποβιώσεως 
τής φηθείσης γυναικός μου πάντα τά έπιπλα περιέλθωσιν είς τόν φηθέ- 
ντα έγγονόν μου Γεώργιον Β: τσίμα καί δχι είς τούς συγκενείς ταύτης.

Άφίνω είς τήν Εκκλησίαν τής κοινότητος Νήσου «Κοίμησιν τής 
Θεοτόκου» τήν έν fj κατοικώ οικίαν μου κειμένην έντός τού χωρίου, 
συγκειμένην από δύο δωμάτια μ ετ’ αύλής καί συνορευομένην εκ δε
ξιών μέ οικίαν Κώστα Ζαφείρη έξ άριστερών καί όπισθεν μέ οικίας 
Κώστα Γκονδόνου καί έμπροσθεν με δημόσιον δρόμον, άλλ' υπό τόν 
όρον, ϊνα έν περιπτώσει έπιβιώσεως τής βηθείσης συζύγου μου Ευ
φροσύνης, αύτη δικαιούται νά κατοική άνενοχλήτως έν αύτή χωρίς νά 
πληρώνη ένοίκιον εφ ’ όρον ζωής της.

Διορίζω έκτελεστάς τής διαθήκης μου ταύτης τούς κατά καιρόν 
Επιτρόπους τής άνω βηθείσης ’Εκκλησίας τής Νήσου καί παρακαλώ 
νά έκτελεσθή ή διαθήκη μου αΰτη κατά γράμμα καί άνελλιπώς.

Πρός βεβαίωσιν συνετάχθη ή παρούσα διαθήκη κ(α'ι) άναγνω- 
σθείσα εύκρινώς είς έπήκοον έμοϋ τού διαθέτου καί τών έπί τούτφ 
προσκληθέντων μαρτύρων Λεονίδαν Αβδή τού καί γράψαντος καθ’ 
ύπαγορευσίν μου ταύτην, Γεωργίου Χατζή, Θωμά Λούϊα, ’Αθανασίου 
Προσκολίτη, Εύαγκέλου Θωμά, Ίωάννου Ν. Μπακάλης Θεοδώρου 
φέκκα, άπάντων γνοστών μοι καί ασχέτων πόσης συγκενείας καί μή 
έξερομένων ύπό τοϋ νόμου ύπηκόων όθωμανών καί παρατηρηθείση 
ιδία π α ρ ’ έκάστου τών μαρτύρων ύπεγράφη παρ’ αύτών καί παρ’ 
έμοϋ. —

2 7 .



Κώδικας του 19ου αι. από τον I. Ναό Κοίμησης Θεοτόκου 297

Έν Ίωαννίνης τή 2! Σεπτεμβρίου 1902. δύο. Οί Μάρτυρες — 
Ό  Διαθέτης — » Λεονίδας Άβδής

Σπυρίδων. Μ: Καραλη. » Γεώργιος Χατζής
» Θωμάς Αούιας 
» 'Αθανάσιος Προσκολίτης 
» Ευαγκέλης Θωμάς 
» Ιωάννης Ν: Μπακάλης 
» Θεόδωρός Ν: ρέκκας.

28.
Άντύγραφον διαθήκης Αναστασίου Γεωργίου Τασιά 

Αρ(ιθμός) καταχωρήσε(ω)ς 671 —
— Διαθήκη —

Ό  υποφαινόμενος Αναστάσιος Γ. Τασιά κάτοικος τής Νήσον 
Ίωαννίνων υπήκοος όθωμανός Χριστιανός όρθόδοξος άλιεΰς σώας 
εχων τάς φρένας μου καί νοϋν ύγιά καί θέλων νά προλάβω πάσαν φι- 
λονεικίαν περί τής διανομής τής περιουσίας μου μετά τον θάνατόν 
μου συνέταξα τήν παρούσαν διαθήκην μου, ήν έγραψε καθ ’ ύπαγόρεν- 
σίν μου ό Αλκιβιάδης Βαταβάλης καί δι ’ ής αποφασίζω καί διατάττω 
τά έξής.

Ή  περιουσία μου σύγκειται Ιον) έκ μιάς οικίας κοιμένης έν τή 
Νήσον Ίωαννίνων καί συνορευομένης έκ δεξιών μέ οικίαν Κώστα Γ: 
τασιά έξ άριστερών μέ δημόσιον δρόμον όπισθεν μέ οικίαν Δ ίαμάντη 
Σκούρη καί έμπροσθεν μέ δημόσιον δρόμον. 2ον) έκ των έν τή οικία 
ταύτη υπαρχόντων σκευών κ(αί) βανδαλικίων. 3ον) έξ ένός τριακο- 
στοΰ δευτέρου Αρ(ιθμός) (32) μεριδίου έξ’ άδια(ι)ρέτον έπί ένός Βι
βαριού όνόματι Μπανταλά κοιμένον εις θέσιν κουπάνονς καί συνο- 
ρευομένων κάτωθεν μέ ξηράν έξοθεν μέ λίμνην δεξιά μέ αυλάκι γαβρά 
καί άριστερά μέ βιβάριον φησίδα. έπί τής περιουσίας μου ταύτης καί 
τής μετά τον θάνατόν μου εύρεθησομένης έγκαθιστώ κληρονόμους μου 
τήν σύζηγόν μου Άνναν θυγατέρα Παύλου Γγατζά καί τήν έκκλησίαν 
τής κοινότητας Νήσου Ίωαννίνων τήν τημωμένην έπονόματι τής κοι- 
μήσεως τής Θεοτόκου, διατάσω δέ ϊνα ή φηθείσα σύζηγός μου Ά ννα  
λαμβάνη έφορου ζωής της τήν έπικαρπίαν έκ τών άνω κτημάτων μου. 
χωρίς νά έχη δικαίωμα έκ ποιήσεως ή άποθηκεύσεως αυτής μετά δέ 
τον θάνατον αυτής λάβη απασαν τήν περιουσίαν μου τήν άνω ρηθεί- 
οαν καί τήν εύρεθησομένην κατά πλήρη κοιριότητα ή φηθείσα έκκλη- 
σία τής Νήσου κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
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’Εκτελεστός τής διαθήκης μου ταύτης διορίζω τούς κατά καιρόν 
επιτρόπους τής βηθείσης έκκλησίας Νήσου κοιμήσεως τής Θεοτόκου, 
όπως παρακαλώ ινα έκτελέσωσι ταύτην κατά γράμμα καί άνελλιπώς.

Πρός βεβαίωσιν τούτων συνετάχθη ή παρούσα διαθήκη καί άνα- 
γνωσθείσα ευκρινώς ένόπιόν έμοϋ τοϋ Διαθέτου καί των έπιτοϋτω 
προσκληθέντων μαρτύρων Παπά Νικολάου έφεμερίου έν τή κοινότη- 
τοι Νήσου Γεωργίου Χατζή, Θωμά Λούια, ’Αθανασίου Προσκολίτου, 
Δημητρίου Οικονόμου, Ίωάννου Μάντζου, Σταύρου Ήλιάρη, καί Ίω- 
άννου Παπά άπάντων κατοίκων τής Νήσου Ίωαννίνων καί γνοστών 
μου καί μη έξερομένων υπό τού νόμου καί παρατερηθείσα ιδία παρ ’ 
έκάστου των μαρτύρων ύπεγράφη πα ρ’ αύτών, έγώ δέ ώς άγράμματος 
παρεκάλεσα τόν έφεμέριόν μου Παπά Νικόλαον καί με υπέγραψε.

Έν τή Νήσου Ίωαννίνων 21 ’Ιανουάριου 
1905 πέντε - 

Ό  Διαθέτης —
Αναστάσιος Γ: τασιάς ον άγράμ
ματος τόν υπέγραψα έγώ ό Νικόλαος 
Μπίτσκας Ίερεϋς καί έφιμεριός του μέ 
τόν λόγον του όστις καί μαρτυρώ- 
καί αύτός τίθηση τό σημεϊον 
τοϋ Σταυρού +

Οί Μάρτυρες 
Γεώργιος Χατζής 
Θωμάς Λούιας 
’Αθανάσιος Βροσκολίτης 
Δημήτριος Οικονόμος 
’Ιωάννης Μάντζος 
Σταύρος Ηλιάρης 
’Ιωάννη Παππάς

ο γράψας Αλκιβιάδης Βαδαβάλης

29.

Αντύγραφον Διαθήκης Άννης Παύλου Γκατζά.
Αρ(ιθμός) Πρωτοκόλου 517
Βιβλίον Καταχ(ωρήσεων) 312 — Διαθήκη. —

Ή  ύποφαινομένη Ά ννα  θυγάτηρ Παύλου Γκατζά καί σύζυγος 
Αναστασίου Γ: τασιά κάτοικος τής Νήσου Ιωαννίνων υπήκοος όθω- 
μανίς Χριστιανή ’Ορθόδοξος καί τά οικιακά έπαγγελλομένη έργα, σψ- 
ας έχουσα τάς φρένας μου καί τόν νοϋν μου ύγιά ποιώ τήν παρούσαν 
διαθήκην μου ήν έγραψε καθ’ ύπαγόρευσίν μου ό κ: Λεονίδας Αυδής 
καί διατάσσω διά ταύτης μου τά έξής.

Ή  περιουσία μου σύγκειται οΓ) εξ ενός βιβαριού όνόματι «Πα
τερίτσες κειμένου εις θέσιν «Μεγάλη Βαθιά» καί συνορεύοντος κάτω
θεν μέ ξυράν έξωθεν μέ λίμνην δεξιά με βιβάρι ον τζίτζη καί άριστερά 
μέ κάτω γρίμον» έπί τοϋ βιβαριού τούτου είμαι ίδιοκτήτρια κατά τό 
ήμισυ έξ άδιαιρέτου. β) έξ ένός τριακοστοΰ δευτέρου (αρ(ιθμός) 1/32
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μεριδίου εξ άδιαιρέτου επί έτέρον βιβαριού όνόματι «Μπανταλά» κει
μένου εις Θέσιν κουπάνους καί συνορευομένου κάτωθεν με ξυράν, 
έξωθεν μέ λίμνην δεξιά με αύλάκι γαβρά καί άριστερά με βιβάριον «Ρι- 
σίδα» Έπί τής περιουσίας μου ταύτης καί τής μετά τον θάνατόν μου 
εύριθησομένης έγκαθιστώ κληρονόμους μου τον σύζυγόν μου 'Ανα
στάσιον Γεωργίου Τασιάν κάτοικον τής Νήσου Ιωαννίνων καί την 
έκκλησίαν τής κοινότητος ταύτης την τιμωμένων έπ όνόματι τής κοι- 
μήσεως τής Θεοτόκου. διατάσσω δέ. ϊνα ό φηθείς σύζυγός μου ’Ανα
στάσιος Γ: τασιάς λαμβάνη εφ ’ όρου ζωής του την επικαρπίαν εκ των 
άνω κτημάτων μου χωρίς νά εχη δικαίωμα έκποιήσεως ή ύποθηκεύσε-
ως αυτών, μετά δέ τον θάνατον αύτοϋ, θέλω ϊνα άπασα ή περιουσία 
μου περιέλθη κατά πλήρη κυριότητα εις την φηθεϊσαν έκκλησίαν τής 
Νήσου Ιωαννίνων «Κοίμησιν τής Θεοτόκου».

Εκτελεστός τής παρούσης διαθήκης μου διορίζω τούς κατά 
καιρόν έπιτρόπους τής ρηθείσης έκκλησίας τής Νήσου «Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου» καί παρακαλώ αυτούς ϊνα έκτελέσωσι ταύτην κατά γράμ
μα καί άνελλιπώς.

Προς βεβαίωσιν τούτων συνετάχθη ή παρούσα διαθήκη καί άνα- 
γνωσθεϊσα εύκρινώς ένόποιον έμοϋ τής διαθέτιδος καί τών έπί τούτφ 
προσκληθέντων μαρτύρων Παπά Πέτρου εφημερίου εν τή κοινότητι 
Νήσου. Γεωργίου Χατζή. Θωμά Αούϊα. Αθανασίου Βροσκολίτη, Δη- 
μητρίου Οικονόμου. Γεωργίου τσόμπου. Σταύρου Ήλιάρη, καί Ίωάν- 
νου Παπά, απάντων κατοίκων Νήσου Ιωαννίνων υπηκόων Οθωμανών 
γνωστών μοι κ(αί) άσχετων προς έμέ πόσης συγγένειας καί παρατη- 
ρηθείσα ιδία παρ' έκάστου τών μαρτύρων ύπεγράφη παρά πάντων 
πλήν έμού τής διαθέτιδος ήτις δέ άγνοστον γραμμάτων υπεγράφην 
κατά παράκλησίν μου υπό τού εκ τών μαρτύρων Παπά Πέτρου έφη- 
μερίου τής Νήσου.

Έν τή Νήσου Ιωαννίνων τή 14 Σεπτεμβρίου 1902 —
Οί Μάρτυρες — 
Γεώργιος Χατζής 
τζά Θωμάς Αούϊας 
Αθανάσιος Βροσκολίτης 
Δημήτριος Οικονόμου 
Γεώργιος τσόμπος 
Σταύρος Ήλιάρης 
Ιωάννης Παπά 

ο γράψας 
Αεονίδας Αύδής

Ή  Διαθέτης —
Α ννα  θυγάτηρ Παύλου Γκα- 
καί σύζυγος Αναστασίου τα- 
σιά καί ώς άγράμματος τήν 
υπέγραψα μέ λόγον της έγώ ό 
Πέτρος Ίερεύς δστις καί μαρ
τυρώ.
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Β05ι Καταγραφή τών έν τή Κεντρική Έκκλησίμ τής Κοιμήσεως
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου εύρισκομένων κινητών πραγμάτων αυτής 
γιγνομένη τή 7η Μ αϊον τοϋ 1906 έκτου παρά τών κ. Ί. Μπήτσικα καί 
Χαραλάμπους Ν. λάππα, 7. Ν. Τζιαφό, καί Ν. Σ(κ)ούρη άποδημοΰντος 
του κ. Χριστοδούλου Ν. Γκατζιά Έφοροεπιτρόπων τής κοινοτητος 
Νήσου Ίωαννίνων παρόντων καί τών Ιερέων αυτής, Πέτρου καί Νι
κολάου ώς καί τοϋ νέου αυτής διορισθέντος (ύπηρέτου) (Ίωάννου Θ.

30.

Καραμουσά) ώς έξης.
3) Τρία Ιερά Εύαγγέλια, έξ ών δύο μεγάλα καί έν μικρόν.

άργυρό. = 1 =
1) Έ ν  Άρτοφόριον άργυροϋν. .....................................αρ(ιθμός) = 2 =
2) Δύο 'Επιταφίους, έξ ών ό είς παλαιός. .................................» = 3 =
1) Έ ν  Ά ντιμ ίνσ ιον...........................................................................» 4 =
4) Τέσσαρα όρειχάλκινα σιαμιντάνια.......................................... » 5 ;
3) Τρεις άργυρους σταυρούς................................................................» 6
2) Δύο σταυρούς ξυλίνους έξ ών εις μέγας..................................... 7
1) Έ ν άργυροϋν άγιον ποτήριον μετά άγιας λαβίδος άργυρός.... 8
1) "Εν άγιον δισκάριον άργυροϋν.................................................  9
1) "Ενα άγιον άστερίσκον. 1) Μία (άργυρό’) σιδηρά λόγχη........ 10
1) Έ ν  ζέον άργυροϋν. ...................................................................  11
1) Έ ν  είδος καλυμμάτων κεντητών χρυσών εις κατιφέν........... 12
1) Έ ν  Άντιμίνσιον παλαιόν. ....................................................... 13
3) Τρία καλύμματα άγ(ίας) Π(ροσκομιδής) παλαιό.........................14
1) Μία μυροθήκη άγια μολυβδίνη..................................................15
1) Έ ν  άρτοφόριον ξύλ ινον........................................................... 16

(άκολουθεΐ).

αϋξων άριθμ(ός)
20) είκοσι Φαινόλια, έξ ών τά 14 παλαιό: ...................................17
9) ένέα Σταχάρια, έξ ών τά έπτά παλαιό....................................... 18
15) Δεκαπέντε Επιτραχήλια, έξ ών δέκα παλαιό............................19
6) έξ Ζώνας, έξ ών πέντε άργυροί. ...............................................20
10) Δέκα ξ(εύγη) Έπιμάνικα, έξ ών έν κεντητόν βελοϋδον. ........ 21
1) Έ ν  Ύ άλινον ποτήριον. ............................................................22
1) Μία φλοκωτή................................................................................ 23
1) Έ ν  πανίον περιέχον τήν Σταύρωσιν τοϋ Χ ρ ισ τοϋ .................24

α. Λέξη που διαγράφηκε.



5) 'Πέντε στιχάρια νέα καί 5) πέντε παλαιά διά παιδιά......... 25
1) Μία φλωκωτή άλλη................................................................... 26
4) Τέσσαρα σινδόνια καλύμματα άγ(ίας) Τραπέζης.................. 27
4) Τέσσαρας άγ(ίας) πνλας, έξ ών δύο παλαια ί.......................28
1) Μία άγ(ία) μυροθήκη παλαιά................................................... 29
2) Δύο θυμιατήρια, έξ ών εν άργυροϋν. ..................................... 30
1) "Εν Κατσίον εκ λευκοσιδήρου..................................................31
2) Δύο κιβώτια δι ’ αρτοφόρια, έξ ών εν κάρυνον. .................. 32
1) Μία θήκη αγιάσματος χάλκινη................................................. 33
2) λύμπας αγιασμού....................................................................... 34

24) Είκοσυτεσσαρα μηναία, έξ ών τά 12 παλαιά..........................35
2) Δύο παρακλητικός..................................................................... 36

3) Τρία τριφδια, έξ ών έν παλαιόν. ........................................... 37
2) Δύο Πεντηκοστάρια................................................................... 38
2) Δύο Τυπικά, έξ ών εν παλαιόν............................................... 39
2) Δύο αποστόλους, έξ ών εϊς παλαιός....................................... 40
2) Δύο ώρολόγια............................................................................ 41
2) Δύο ευχολόγια............................................................................42
1) Μία άκολουθία τού άγ(ίου) Γεωργίου Νεομάρτυρος

χειρόγραφος.......................................................................... 43
1) Μία έπίσης τού άγιου Ελευθερίου............................................44
2) Δύο φυλλάδια χειρόγραφα όγρυπνίας...................................... 45

(ακολουθεί)

I307 αυξων αρ(ιθμός)
1) Μία πολυθρόνα..........................................................................46
1) "Εν τραπεζάκιον. .......................................................................47
1) "Εν ημικύκλιον προς μετάληψιν...............................................48
1) "Εν μουσκέτον. ..........................................................................49
1) "Εν πύραννον μετά πυράγρας.................................................. 50
3) Τρεις κασσέλας εντός τού ιερού. ...........................................51
6) "Εξ Δίσκους, έξ ών εϊς έκ λευκοσιδήρου καί τέσσαρες έκ

χαλκού...................................................................................52
16) Δεκαέξ εικόνες έν τφ  τέμπλφ, έξ <ών> όκτώ μικραί..........53
25) Είκ(ο)σιπέντε εικόνες αί άνω τού τέμπλου. ........................54
50) Πεντήκοντα εικόνες διάφοροι εις διάφορα

μέρη έκκλησίας.......................................................................55
6) "Εξ στεφάνους άργυροϋς των έξης εικόνων, Χριστού, 56

Παναγίας (περιεχούσης μικρόν στέφανον τού έν άγκάλαις
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υίοϋ της καί μία χειρ άργνρά.) Προδρόμου, άγ(ίου) Χαρα- 
λάμπονς, άγ(ίον) ’Ελευθερίου καί άγ(ίου) Σπυρίδωνος Ικαί 
εις μικρός στέφανος τού άγ(ίου) Δημητρίου άργνροϋς, 57 
εν δέ τή ιδιαιτέρά είκόνι τής Παναγίας ύπάρχουσι δύο 58 
στέφανοι, στήθος καί μικρά τεμάχια εξ, ώς καί των 
πέριξ κύκλων ΰπάρχουσιν άργυρό, έν όλω εξ. έκτος 59 
τοϋ κύκλου. Έ ν  τή ίδιαιτέρμ μεγάλη είκόνι τού τέμπλου 
τής Κοιμήσε(ω)ς στέφανος μικρός καί είς τοϋ άγ(ίου) 
Γεωργ(ίου) Νεομάρτυρος.
Έν τή θέσει γυναικείμ πρός Δυσμάς ύπάρχει είκών τής Πα- 60 
ναγίας μέ δύο χείρας καί ένα στέφανον άργυρό.
Έ ν τή θέσει γυνα(ι)κείμ πρός Νότον πρός την Κολυμβή- 61
θραν υπάρχει είκών τής Παναγίας μέ άργυρόν χεΐρα
καί έν ίδιαιτέρμ είκόνι τής Παναγίας άργυροϋς στέφανος. 62

6) Έ ξ  άργυροί κανδύλαι.............................................................. 63
4) Τέσσαρας πολυελαίους, έξ <ών> εις ϋάλινος καί τρεις

όρειχάλκινοι.........................................................................64
4) Τέσσαρας φανούς μεγάλους..................................................... 65

(άκολουθεϊ)

1308 αύξων αρ(ιθμός)
3) Τρία μανάλια, έξ ών εν μικρόν. .............................................66
2) Δύο βιβλιοστάσια........................................................................ 67
9) Ένέα κρεμαστοί άγγελοι, έξ ών είς ό Χριστός........................68
3) Τρία Έξαπτέρυγα ζαμπλακί μετά τοϋ σταυροϋ...................... 69
3) Τρία έτερα, έξ ών ό σταυρός όρειχάλκινος...........................  70
2) Δύο ώρολόγια, έξ ών εν παλαιόν.............................................71
1) Μία λεκάνη έκ πορσελάνης........................................................ 72
1) Έ ν  λευκοσιδηροϋν μανάλιον. .................................................  73
1) Είς ενα τενεκέ μικρόν ΰπάρχουσιν άφιερώματα άργυρό, έν 74

χαμαλί μετά τής είκόνος τοϋ άγ(ίου) Γεωργίου, είς άργυ
ροϋς άγγελος, είς έτερος μικρός, είς ποϋς, μία κανδύλα, 
δακτύλιοι τρία, καρφίτσας δεκατρείς άργυρός.

3) Τρία ύάλινα δοχεία διά γκιούλσι.............................................75
1) Μία λύμπα μετά τοϋ πρικολιγενίου..........................................76
3) Τρία σιαμιντάνια όρειχάλκι να................................................. 77
2) Δύο τάσια όρειχάλκινα............................................................... 78
1) Έ ν  όρειχάλκινον σιαμιντάνι μετά σταυροϋ έν τφ  Έπιτρο-

πικφ  ευρισκόμενον....................................................................79
1) Μία άγ(ία) κολυμβήθρα χαλκίνη............................................... 80
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1) Μία όμοίως εκ λευκοσιδήρου.....................................................81

091) Μία τσανάκα μεγάλη................................................................... 82
2) Δύο κομμάτια κιτσέδες διά άρχιερέα...................................... 83
1) Μία κασέλα μικρά περιέχουσα περί τάς 100 λαμπά(δας)

/  νεκρώσιμους / . ..........................................................................84
1) Έ ν  σκαφίδιον μικρόν. .............................................................. 85
1) Έ ν  προσκυνητάριον κινητόν.................................................... 86
2) Δύο μανάλια παλαιό................................................................... 87
3) Τρεις μπιρτέδες των έξω Ουρών. ............................................ 88
1) "Εν κρεβάτιον τοϋ άγιου Επιταφίου.........................................89
6) "Εξ δοκούς γριντιές..................................................................... 90
1) Έ ν  σκαμνίον διά μνημόσυνα.....................................................91
1) Έ ν  σκαφίδιον διά κόκκαλα....................................................... 92
1) Έ ν  νεκροκράββατον................................................................... 93
1) Έ ν  πτύον μετά του κασμά.........................................................94
23) Εικοσιτρεϊς φλοκωταΐς παλαιαί καί νέαι............................... 95
24) Είκοσιτέσσαρας φιάλας μαύρας...............................................96
2) Δύο έτερα τάσια χάλκινα............................................................97
2) Δύο τόρτσα τενεκένια έπικεκηρωμένα.......................................98
1) Έ ν  σήμανδρον σιδηροϋν. .........................................................99
1) Έ ν  νεκροφέρετρον καπλαμά..................................................  100
1) Έ ν  μία κασέλα.........................................................................  101
1) Έ ν  σινδόνιον..........................................................................  102

Γενομένης τής ανωτέρω καταγραφής των πραγμάτων τής κεντρικής 
εκκλησίας εύρέθησαν τα ανωτέρω

(άκολουθεΐ)

10 εκατόν δύο κονδύλια, άτινα ϋποσχόμεθα νά φυλαττωμεν καί παρα- 
δώσωμεν εις τούς κατά καιρούς διοριζομένους Έφοροεπιτρόπους, 
όπόταν ζητώνται παρ ’ αυτών.

Έν τή Νήσφ Τωαννίνων τή 7η Μαϊου 1906 έξ.
Οί Έφοροεπίτροποι. Οί ιερείς.
X. Ν. Λάππας Πέτρος Ίερεύς
Ιωάννης Μπίτσκας Ν. Μπήτσκας ίερεύς.
Τ. Ν. τζιαφά 
Νικόλαος: Δ: Σκούρης
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Ό  Υπηρέτης τής Εκκλησίας 
τής Κοινότητος Νήσον Ίωαννίνων 

Ιωάννης Θ. Καραμισάς

31.

Κατάλογος ’Απόρων οί έχοντες δικαίωμα φαρμάκων 
έκ τοϋ Καταστήματος 'Ελαίων.—

1 ’Αδελφοί Δ: Κάντα. Μάνθος καί Νάκος
2 Ευαγκελή Π: γκατζά
3 ’Αδελφοί Πέτρου γκατζά Ιωάννης Χριστουλος καί Νικόλαος
4 Άνδρέας Ντάλαρος
5 Σωτήρ Ντέλας
6 Θεόδωρος Δεσπότης
7  Γεώργιος Μ: τσιοϋλης ή Παγοτός
8 Εϋάγγελος Παπά
9 Μαροϋσου Μπάντελη
10 Γεώργιος Μπαράκας ή Δάσιλος
11 Θεόδωρος Αιάσκος
12 Άλεξάνδ(ρ)α Γ: Παπά
13 Γεώργιος Ν: Πλένιος
14 Κυριακή I: Χατζή
15 Πέτρος Καμπαλόνης
16 Εϋάγγελος Λιόβας
17 Κώστα φάτσκας
18 Δημήτριος Σιαντάς
19 Βασίλειος Παλιάς (ή κατζάς)
20 Παρασκευή Άντώ(νιος) Βλάχας
21 Σπυρίδων Χαρατσάρης
22 Νικόλα Μπαλοϋγιας
23 Δημήτριος Μπλίμης (ή κατσαρός)
24 Γεώργιος Κ: Ντοϋρτας
25 Βαρβάρα Δ: φοντζου
26 Κώστας Νέου
2 7  Άννα Π: τσίρου
28 Κώστα γύλης
29 ’Ιωάννης I: Μπανάκος
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/ Μεταφορά όπισθεν Καταλόγου φαρμάκων —
30 Κωστάκιης φούμελις
31 Παπά Πέτρος
32 Μαρίνα φουμπα
33 Άννα Σ: Γιανόπλου
34 Βασίλειος Τσίμας
35 Άνέτα
36 Μιχαήλ Παντελή (ή Μπίκος
37 Ζωήτσα φεφανά
38 Αλεξάνδρα Καραχάλιον
39 Παντελή Γραμμάτος
40 Βασιλική Σ. Σακελίου
41 Ευανθία Γιανοϋλας
42 Παρασκευή Σ: Μπασά
43 Αδελφοί Μπασά (Ιωανης καί ουρανίου)
44 Αδελφοί Πέτσου (Βασίλης καί Ευάγγελος
45 Ευάγγελος Ν: Σιάκαρα
46 Αδελφοί Παπά Νικόλα Ί(ωάννης) και Κ(ώστας)
47 Σπυρίδων Καραλής
48 Πέτρος Ξυνόγαλος
49 Νικόλα Καραλής
50 Θωμάς Κολοβός
51 Βασίλειος Στάθης
52 Αδελφοί Ζ. Γκαρανάτση Κώστας καί Νικόλας
53 Άικατερίνα Θ: Πασιαλή
54 Κώστα Κατσαρός
55 Νικόλαος Ζαφείρηc?
56 Βικτωρία Βουτσαλά
57 Πάνος Γ: Χατζή
58 Ευάγγελος Βακατσά
59 Ευφροσύνη φλώρου
60 Χριστόδουλος Πλόσκας
61 Ελένη Κ: Μπίτσκα
62 Αικατερίνα Γάτοβα καί Άρτέμου

α. Το ονοματεπώνυμο έχει διαγράφει μεταγενέστερα με μέλαν μολύβι.
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Μεταφορά άντυκρη φαρμάκων.—
63 Παυσανίας φίλιου
64 Γεώργιος Ξυνόγαλος
65 Σπυρίδων Κουβίλιαν
66 Κώστα τσίγγυρης
61 Μαρίνα Καραμαλίνια
68 Παντελή τζαφάς
69 'Αδελφοί Σκοϋρη (Άδαμα(ντιος) καί Νικόλας)
70 Χριστόδουλος Ξυνόγαλος
71 Βασίλειος Νέος
72 Δημήτριος ή φωτινή Σάββα
73 Παρασκευή Καζανά
74 Αθανάσιος Σιοϋλη
75 ’Αδαμάντιος έξαρχος.

Οι άνωθεν έχοντες δικαίωμα λαβεϊν φάρμακα δωρεάν έκ τοϋ κατα
στήματος) ελεών, καί ό παρόν κατάλογος συνετάχθη τήν 7ην Σεπτεμβρίου
1912—

32.

Βανταλίκια τής Έκλησίας είς μπακάλικον.

εξ αριθ(μός) 6 βαένια 200ρικα κρασιού
ένα » 1 βαένι ΙΟΟρικον »
Τ(έ)σσαρα » 4 βόμβαις φακί 150 όκαδών έκ των τεσσάρων 

δυό έπωλήθησαν παρά τοϋ επιτρόπου 
Ιω(άννη) Μπασά καί Παρεδρ(ου) I. Τζα- 
φά καί μένουν δύο

έπτά » 7 βαένια είς μπίμιτσα.
εννέα » 9 κιούπια λαδιού καί ύποφαίνομαι
ένα » 1 τάληρο φακίς. ό πάρεδρος
ένα » 1 καδί κρασιού I. Μπασάς. Ί. τζιαφάς

Τά άνωθεν βανταλίκια τά όποια εύρίσκονται είς παντοπολείον και 
κρασοπολεΐον σήμερον τήν πρώτην Μαΐου έτους 1912 οί έφοροεπι- 
τροπεύονταις Δημήτριος Ξ. Τσιόμπου Χριστόδουλος Ν. Γγατζιάς καί 
Γεώργιος Ν. Γγέγγας παρέδοσαν αυτά είς Βασίλειον I. Παπαζίσην τά 
όποια ύπόσχεται ό ίριμένος Βασίλειος Παπαζίσης νά παραδόση αυτά
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σωά εις τήν λήξην τής ένικοιάσεως τού παντοπολείου καί κρασοπο- 
λείου εις τήν κοινότιτα.

διό συν ταΰτα τό παρόν (όπως?) καί ύπογράφη παρά των έφοροπι
τ ρύπων καί ένικοιαστού

Έν Νήσω Ίωαννίνων σήμερον τήν 30ήν Μαρτίου τοϋ έτους 1930 ημέ
ραν Κυριακήν καί ώραν 6 μ.μ. ημείς ό Πρόεδρος τής άνω κοινότητος 
Γεώργιος Μπήτσικας 2) ό άντιπρόεδρος \Αδαμάντιος Καμπαλώνης 
καί 3) ό σύμβουλος Βασίλειος Γκατζιάς, παρουσία καί τοϋ ένοικ(ι)α- 
στοϋ τοϋ κοινοτικοϋ κλιβάνου ’Αναστασίου Ρογκότη, προέβημεν εις 
τήνπαράδοσιν ύπ' αύτοϋ καί παραλαβήν ύφ ’ ημών των έν τφ  άνω κλι- 
βάνψ ευρισκομένων μέχρι σήμερον κοινοτικών ειδών ήτοι
1) Μιάς σκάφης ζύμης μετά τών έξαρτημάτων της καί μιας πλάστης 
(ταϋτα εύρίσκονται συνεχή) έν καλή καταστάσει.
2) Πέντε (5) Πινακωτά έν καλή καταστάσει καί όλίγον μεταχειρισμένα.
3) εν (ί) σιδηροϋν Γράβαλον έν καλή καταστάσει καί
4) Μία (1) ζυγαριά κρεμαστή έν καλή καταστάσει.
5) Μία (1) λάμπα τής χειρός.- καί
6) Μία (1) σφραγίς.
7) Κασσέλα.

Έψ’ ώ συνετάγη τό παρόν όπερ άναγνωσθέν υπογράφεται.
Ό  παραδούς οί παραλαβόντες
[Τ.Σ.] Α.Δ. Ροκγότης ό Σύμβουλος Ό  Πρόεδρος

» Δημήτριος Ξ. Τσιόμπου 
» Χρησττοδολος Ν. γκατζας. 
» Γεώργιο Ν. Γκέγκας

οί έφοροποίτροποι Ο ένοικιαστής 
Β. Παπαζήσις

3 3 .

Πρωτόκολλον
Παραδόσεως κ(αί) Παραλαβής.

Β. Γκατζιάς [Τ.Σ.] Γ. Μπήτσικας
ό παραλαβών
[Τ.Σ.] Α. Δ. Παπανικολάου

ό άντιπρόεδρος 
[Τ.Σ.] Α. Καμπαλώνης

α. Διαγραφή από τον γραφέα του κειμένου.
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Ή  καταγραφή Διά τά είδη τής Μακαρύτισας καλογροιάς έλλένης τζή- 
γκον, όπου εύρέθισαν είς τό κοιλείον τής έκλυσίας είναι τά άκόλουθα 
άπεβείωσεν κάτα τήν μεγάλην παρασκενΐν τό πάσχα εις τό εττος 1875: 
καί είς τό Ίδιον εττος κάτα τάς 10: ανγονστον, έπάρθι τό κλυδή τοϋ 
κοιλείον, από χαίρη τοϋ άδελφού τοις (σ)πύρου τζήγκου, καί τοϋ 
Αημ(ή)τρη Γιανόπονλου, επί παρησία τών κάτωθεν.—

τά εύρηθέντα
άριθ(μός) 2 : τεντζερέδαις χαλκοματένιαις - δίω.

1 : κακάβα όμοίως .. iva
3 : ταψιά όμοίως, - τρία 
1 : λιγένη όμοίως ένα.
1 : τηγάνη όμοίως ένα 
1: τάσσι όμοίως ένα 
1: τζιούμα όμοίως μία
2 : Ίμπρηκόπονλα όμοίως δύω,
1 : Σαγάνη όμοίως ένα
1 : άπλάδα στάγγινη μία.
1 : καρπέτα νέα μία 
1: χιρέμι όμοίως ένα
4 : στροσίδια παλαιό βέμπελα τέσερα.
6 : προσκέφαλα γεμάτα μέ παληομάλια έξη 
1 : λιγένη τενεκένιον ώς μαγκάλη ένα 
1: Σνντούκι παλαιόν ένα 
1 : κώνισμα ένα » μέ τήν καντήλαν του,
1 : φαρασιάνι ένα καί 1: σκούπα μία
2 : γαράφαις δίω, 1: χοννιάν έναν
1: πιροστιά παλαιό μία καί έναν τενεκέν όμοίως,
1 : φκιάρη ένα καί 1: λιχνάρη ένα 
1 : σκαμνή ένα παλαιόν καί 1: πινάκι ένα.
1 : στάμνα πίληνη μία καί 1: γουόή λιθαρένιον ένα 
1 : ψάθα νέα μία, καί 3: ψάθαις παλιαϊς τρεις
1 : Βαρελάκι ένα. 1: ξύλον ένα καί 5: Σανίδια πένται.

καί κάτη είδη λιανικά όλύγα.
Ή  παραβρυθένταις.

2 : Ί  ήεροϊς, παπ(ά) χρηστόδ(ουλος) καί παπ(ά) Νικώλας.
1: ό καμπαλόνης Ίω(άννη) τζήμας —
1: ό Δημ(ή)τρης Ιω(άννη) Μπήτζηκας, πρώϊν έπίτροπος.- 
1: ό ’Ιωάννης Ζώη καλόγιρος, νέος έπήτροπος.-

34.
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35.
f t "  Κύριοι

*Ώς Πρόεδρος τοϋ Σχολείου και ώς άντιπρόσωπος τής επιτροπής τοϋ 
(Σχολείοif) Παρθεναγωγείου έρχομαι νά εϊπω μερικά είς τάς μητέρας 
των μαθητών και μαθητριών τών Σχολείων μας.
Παρακαλοϋνται λοιπόν οι μητέρες, έκ μέρους τοϋ Σχολεικοϋ ίατροϋ 
καί έκ μέρους τοϋ έπιθεωρητοϋ και τών επιτροπών όπως καθαρίσωσι 
τά παιδιά των καί κορίτσια των. Μοί παρήγγηλαν δέ προσέτι δτι 
<έάν> έντός 8 ημερών δέν καθαρίσητε τά παιδιά σας θά άναγγασθώμεν 
νά λάβωμεν τά κατάλλαλα μέτρα, δηλαδή τά άπολ(ύσωμεν) καί έστω 
προς γνώσην.

α. Λέξη που διέγραψε ο συντάκτης του σχεδίου αυτού.
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ΣΧΟΛΙΑ*

1. — Στα πλαίσια της κοινοτικής αυτοδιοίκησης που ίσχυσε την πε
ρίοδο της τουρκοκρατίας, η κοινότητα Νήσου, όπως αυτή της πόλης των 
Ιωαννίνων, εξέλεγε δύο εφόρους και δύο επιτρόπους για τη διαχείριση 
των οικονομικών της εκκλησίας, πρβλ. Δ. Σαλαμάγκας, «Η “Κόσσα” και 
η “Βληώρα”», Η.Ε. 7 (1958), 217, όπου αναφέρονται δύο επίτροποι για 
κάθε ναό. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η εκκλησία στα χρόνια της σκλα
βιάς ήταν το κέντρο όχι μόνο της θρησκευτικής, αλλά και της δημόσιας 
(«πολιτικής», κοσμικής) ζωής της κάθε κοινότητας και ότι κοινότητα και 
εκκλησία υπήρχαν και λειτουργούσαν ως ενιαίο σώμα. Όπως φαίνεται 
στον κώδικα, οι εφοροεπίτροποι συνήθως ήταν δύο και μερικές φορές 
ένα μόνο πρόσωπο. Η θητεία τους διαρκούσε συνήθως ένα έτος, στην πα- 
λαιότερη όμως εποχή τρία και τέσσερα χρόνια.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σωφρόνιος Χρηστίδης (1869-1889) εξελέ- 
γη το 1889 Θεσσαλονίκης, αρχιεράτευσε δε πάλι στα Ιωάννινα το 1902- 
1906, Αθηναγόρας, «Η Εκκλησία των Ιωαννίνων», Η.Χ. 3 (1928). 44.

Ο πρώτος αυτός γραφέας, που σελιδαρίθμησε τον κώδικα, πιθανότα
τα προέρχεται από τη γραμματεία της Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

2. — Ο γρίππος είναι είδος διχτιού που σύρεται από τον ψαρά καθώς 
λάμνει και μ’ αυτό τον τρόπο αιχμαλωτίζει τα ψάρια, κάτι ανάλογο με 
την τράτα των θαλασσινών. Κυρίως χρησιμοποιείται στην αλιεία της τσί- 
μας. Βλ. και Δ. Σαλαμάγκας, «Το Νησί των Γιαννίνων», Η.Ε. 8 (1859), 683.

Ο αναφερόμενος εδώ δίσκος είναι αυτός της εκκλησίας, πράγμα που 
σημαίνει ότι η στήλη καταγράφει έσοδα της εκκλησίας.

Ο Κλύδα>νας. τοπωνύμιο της Λίμνης στην περιοχή δεξιά της Ντραμπά- 
τοβας (Κρυονέρι), όπου υπάρχουν χαρακτηριστικές τρύπες στα βράχια 
που υψώνονται εκεί, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 679.

Το μα(ν)τρί ίσως είναι το Κόντ’ μαντρί, τοπωνύμιο κοντά στην Κα- 
στρίτσα, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π. Όμως πιθανότερο εδώ να είναι κάποιος 
στάβλος στο βουνό του Νησιού.

* Οι αριθμοί των σχολίων παραπέμπουν στις πράξεις του κώδικα.
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3.—' Η αμπασιά (από το ρ. έμβαίνω, έμβασις) είναι τεχνητός ορθογώ
νιος (20 περίπου μέτρα πλάτος) πόρος (= πέρασμα) προς τη λίμνη, που 
σχηματίζεται το χειμώνα με διευθέτηση του σκαριού, με τρόπο ώστε, προς 
το μέρος της όχθης να σχηματίζει μάζα με το βυθό, από το μέρος όμως 
της λίμνης να μένει ανοιχτό και κούφιο. Οι μεγάλες πλευρές του ορθο
γώνιου αυτού ανοίγματος φράζονται ίσα με το βυθό, με πυκνή καλαμω
τή (τσιμάρμενα) για την αλιεία του ψαριού αυτού, ως εξής: οι τσίμες, το 
χειμώνα, καταφεύγουν κάτω από το κούφιο τμήμα του σκαριού προς τη 
διεύθυνση της ξηρός και τη νύχτα, βγαίνουν προς την αμπασιά για βο- 
σκή. Εκεί τις πιάνουν οι ψαράδες με τα δίχτια, Δ. Σαλαμάγκας, άπ.. 684.

Η συγκεκριμένη αμπασιά μαζί με τόπο (= ξηρά) ήταν στη θέση Σέρ
γιού (σεραγιού;) ή Τσιργιού. Δ. Σαλαμάγκας, ό.π.. 679, η οποία εντοπί
ζεται δίπλα αριστερά από τη μονή της Παναγίας Ντουραχάν.

Εκτός από τη συντροφιά του Γιάννη Ζαφείρη αναφέρονται κι άλλες 
πέντε με τα ονόματα των αρχηγών τους: του Πέτρου Γκατζά, του Γεωρ
γίου Κατζαρού. του Σακελλίωνος, του Δάπα και του Γιαννόπουλου. Πρό
κειται για επαγγελματικές συσσωματώσεις ψαράδων της λίμνης. Κάθε συ
ντροφιά (compania) είχε στην ιδιοκτησία της ή εκμίσθωνε μία ή περισ
σότερες αμπασιές που τις εκμεταλλευόταν. Στην περίπτωση της ενοικία- 
σης η συντροφιά ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει μέρος της προσόδου 
στον ιδιοκτήτη της αμπασιάς. Από την εκμετάλλευση αυτή των αμπασιών 
κι εκείνη των βιβαρίων (ιχθυοτροφείων) προέρχονταν ασφαλώς το «λι- 
μναιον πάκτον» και «τό ήμισυ τοΰ όψωνίου τής αυτής λίμνης», που ανα- 
φέρονται αντίστοιχα στα δύο χρυσόβουλα του Ανδρόνικου ΕΓ Παλαιο- 
λόγου (1319 και 1321), F. Miklosich-I. Miiller, Acta et Diplomata, τ. V (= 
Acta et Diplomata monasteriorum et ecclesiarum Orientis, tomus secundus), 
Vindobonae 1887. σ. 83 και 85. Για τη συντεχνία των ψαράδων τον 19ο 
αι. βλ. Γ. Παπαγεωργίου, Οι Συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και 
τις αρχές τον 20ου αιώνα2, Διδ. Διατριβή, Ιωάννινα 1988, σ. 40 και υπο- 
σημ. 3, 240. Οι συντροφιές που αναφέρονται στον κώδικά μας δεν είναι, 
πιστεύουμε, του ίδιου είδους, ούτε έχουν το χαρακτήρα της συντροφιάς 
ως προσωρινού δηλαδή κλάδου της συντεχνίας, βλ. Γ. Παπαγεωργίου, 
ό.π., σ. 64.

Η περιοχή Κανέτζου ή Κανέτσιους εντοπίζεται δίπλα δεξιά από τον 
Κλύδωνα. Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 679.

Σκαρί, στην ορολογία της Λίμνης μας, είναι το μισοστέρεο έδαφος με
ταξύ λίμνης και καθαρής ξηράς, που σχηματίζεται από ρίζες καλαμιών 
και άλλων υδρόβιων φυτών' αυτό σιγά-σιγά μεταβάλλεται σε στέρεο και 
μπορεί να αντέξει το βάρος ανθρώπου, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 684. Το σκα
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ρί της συγκεκριμένης αμπασιάς ήταν ιδιοκτησία της εκκλησίας, με έξοδα 
της οποίας προφανώς αυτό διευθετήθηκε για να διαμορφωθεί ο χώρος 
της αμπασιάς- αντίθετα ο «τόπος», δηλαδή η παρακείμενη ξηρά, ήταν 
ιδιοκτησία της συντροφιάς και σ’ αντάλλαγμα για τη χρήση του σκαριού 
οι ψαράδες έδιναν το 1/3 της προσόδου, δηλαδή χρήματα από την πώ
ληση των ψαριών.

Η Κορακοφωλιά, τοπωνύμιο του Νησιού, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 680, 
εντοπίζεται στην περιοχή του Μύτικα, στο νότιο δηλαδή άκρο του νησι
ού μας.

Η τούμπα είναι μικρό συνήθως κομμάτι σκαριού, αποκομμένο απ’ αυ
τό, σαν μια μικρή νησίδα, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 684. Πολλές φορές, όταν 
φυσά δυνατός βόρειος άνεμος, μικρά ή μεγάλα κομμάτια σκαριού (τού- 
μπες) αποκόπτονται και επιπλέοντος μεταφέρονται σε άλλες όχθες της 
λίμνης, πρβλ. Δ. Σαλαμάγκας, Περίπατοι στα Γ ιά ν ν ιν α Ιωάννινα 1965, 
σ. 113. Η αναφερόμενη εδώ τούμπα της οικογένειας των Τζιμαίων, που 
βρισκόταν στην περιοχή της Ντραμπάτοβας, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι 
σκαριού (μεγάλη τούμπα).

Η Ντραμπάτοβα ή Κρυονέρι, πηγή που αναβλύζει από σπηλιά, τόπος 
εκδρομών και αναψυχής των παλιών Γιαννίνων, όπου γίνονταν κι απ’ 
όπου ξεκινούσαν τα ιστορικά σχεδόν γλέντια των Γιαννιωτών στη λίμνη 
τα παλαιότερα χρόνια, Δ. Σαλαμάγκας, «Το Γιαννιώτικο στιχοπλάκι», 
Η.Ε. 5 (1956), 471 σημ. 212. Βλ. ακόμη Κρυστάλλης. Άπαντα, Επιμ. Μιχ. 
Περάνθης, σ. 634 κ.ε. «Η πανήγυρις της Μεταμορφώσεως εν Ιωαννίνοις», 
με ποικίλλο υλικό για την περιοχή. Η πηγή εδώ κι αρκετά χρόνια έχει 
ξηραθεί τελείως, γεγονός που είχε συμβεί και το 1864, Δ. Σαλαμάγκας, 
Γιαννιώτικα Σύμμεικτα, Γιάννινα 1959, σ. 98. Από την πηγή αυτή και 
εκείνη του Μπλιτς οι Νησιώτες, τα παλιά χρόνια, μετέφεραν μέσα σε ει
δικές βαρέλλες με καΐκια το πόσιμο νερό της πόλης των Ιωαννίνων, Δ. 
Σαλαμάγκας, «Το Γιαννιώτικο στιχοπλάκι», ό.π., 1015. Για τη σλαβική 
προέλευση του τοπωνυμίου βλ. Μ. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, 
Berlin 1941, σ. 44 αριθ. 240.

Ο Πλήτζη (πουλί - πουλίτζι - πλίτζι;) ή Μπλιτς, πηγή αριστερά από 
την Ντραμπάτοβα, μέσα στα κρύα νερά του πόρου της ρίχνανε οι τα
μπάκηδες, πριν από κάθε κατεργασία, τα πετσιά για να μαλακώσουν, Δ. 
Σαλαμάγκας, «Το Γιαννιώτικο στιχοπλάκι», Η.Ε. 6 (1957), 149 υποσημ. 
22. Ο Δ. Σαλαμάγκας ετυμολογεί το τοπωνύμιο από τη σλαβική λέξη 
ομπλίτς = ο από κείθε (γειτονικός), Κάποιο βράδυ τον Νοέμβρη1, Γιάννι
να 1959, σ. 63.

Το Κιόσκι τ’ Αλή πασιά, θέση και πηγή μεταξύ της πηγής Μπλιτς και
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του ναού Αγίων Αναργύρων στο χωριό Στρούνι (σήμερα Αμφιθέα), όπου 
ο Αλής είχε ανεγείρει περίπτερο (kosk), Δ. Σαλαμάγκας, Γιαννιώηχα Σύμ
μεικτα, σ. 97. Για την ερμηνεία των τουρκικών λέξεων Κ. Κουκκίδης, 
«Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής γλώσσης», 
Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 24 (1959) 
281-312 και τ. 25 (1960) 121-200' για τη λ. κιόσκι βλ. ό.π., 132.

Τα Μετόχια, τοπωνύμιο αριστερά από την εκκλησία των Αγίων Αναρ
γύρων στο Στρούνι, Δ. Σαλαμάγκας, «Το Νησί των Γιαννίνων», Η.Ε. 8 
(1959), 680.

Ο Σατηνίκος, πηγή-ποταμάκι προερχόμενη από το Σαντινίκ (Κρύα), 
εξού και σαντινικιώτης, ο άνεμος που φυσά από τη διεύθυνση αυτή (βο
ρειοδυτικός). Η θέση ήταν στη δικαιοδοσία της μονής Φιλανθρωπηνών, 
Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 680, 683.

Το σπίτι του Σπύρου Βάντου και της Βάντοβας εντοπίζεται στο Νη
σί, στην περιοχή του τοπωνυμίου που δίνει το ίδιο όνομα (στ’ Βάντ’) με
ταξύ Γιαννόπουλου και Σιάνα, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 681.

Με βάση λοιπόν τα ονόματα των ιδιοκτητών που αναφέρονται εδώ 
και το υλικό τοπωνυμίων που συνέλεξε ο Δ. Σαλαμάγκας, μπορούμε να 
ανασυνθέσουμε την εικόνα της ιδιοκτησίας των παραλίμνιων περιοχών 
π.χ. από τον Κανέτζο (τοπωνύμιο από όνομα παλιού ιδιοκτήτη) μέχρι 
τον Σαντινίκο: Κανέτζου, Κλύδωνας, Πέτρος Γκατζάς και συντροφιά, Μα
ρίνας Βάντου, Σακελλίων και συντροφιά, Μεγάλη Τούμπα Τζιμαίων, 
Γκοτβίνας, Παντελεήμονος, Ντραμπάτοβα, Γκοτβίνας, Γεώργιος Κατζα- 
ρός και συντροφιά, Μπλιτς, Μαρίνας Βάντου, Βασιλείου Φίλιου, Κιό
σκι. (κενό). Μετόχια, Αάπας και συντροφιά, Μαρίνας Βάντου, Γιαννό- 
πουλος και συντροφιά, (κενό), Σαντινίκος, Γεωργίου Χαρατζάρη.

Παρατηρούμε ακόμη ότι εκτός από την ενοριακή εκκλησία και οι μο
νές της Νήσου είχαν ιδιοκτησίες στις παρόχθιες περιοχές από αφιερώ
ματα πιστών, στο νησί: η μονή Ελεούσης στην Κορακοφωλιά και η μο
νή Αγ. Παντελεήμονος στην περιοχή Σέργιού και Ντραμπάτοβας.

5.— Το ζέον είναι εκκλησιαστικό αντικείμενο (μικρό δοχείο), που χρη
σιμοποιείται στη Θεία Λειτουργία.

Το σιαμιτάνι, σαμντάνι ή σαμντάν ή σαμεντάνι (§amdan) είναι το κη
ροπήγιο, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 170.

Κάρινες είναι οι φτιαγμένες από ξύλο καρυδιάς, που φημιζόταν για 
την ποιότητά του.

Το σεπέτιον, σεπέτι ή σεπέτ’ (sepet) είναι το καλάθι, Κ. Κουκκίδης, 
ό.π.. 173* ακόμη σημαίνει το μικρό κιβώτιο (σεντούκι).
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Το γκιχούμιον, γκιουγιούμι ή γκιουγιούμ’ (gligiim) είναι τύπος υδρο
φόρου ορειχάλκινου αγγείου, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 305- βλ. και Ευαγγελή 
Ντάτση, «Χάλκινα υδροφόρα σκεύη της Ηπείρου», Η.Χ. 22(1981), 177 
κ.ε., για τη μορφή και χρήση του.

Τούντζινος (tunz) είναι ο χάλκινος ή ορειχάλκινος, εξάγεται από το 
τουντς ή τούντσι (ίιιης) = χαλκός, ορείχαλκος, Κ. Κουκκίδης, ό.π„ 185.

Βάγκος είναι ο μπάγκος της εκκλησίας ή αλλιώς επιτροπικό, όπου 
ίστανται οι επίτροποι.

Το επίθετο μοκαβένιος ίσως προέρχεται από τον μουκαβά (mukavva), 
που είναι είδος χάρτη, ναστόχαρτο, Κ. Κουκκίδης, ό.π„ 143.

Το αλαγιούς είναι η λ. αλλαγή (αλλαξιά) = η ιερατική ενδυμασία και 
μάλιστα το φαιλόνιο του ιερέα. Ακαδημία Αθηνών, Ιστορικόν Λεξικόν 
της Νέας Ελληνικής, τ. A ' , Εν ΑΟήναις 1933, σ. 448 λ. αλλαγή.

Το τζινίον δεν είναι άλλο από το σινί ή σ’νί (sini) = κυκλοτερής χάλ
κινος ή σιδερένιος δίσκος, με κοντό περιθώριο, που χρησιμοποιείται για 
πίττες ή τραπέζια, Κ. Κουκκίδης, ό.κ.. 175.

Η λίμπα είναι η πιατέλλα, Δ. Σαλαμάγκας, Γιαννιώτικα Σύμμεικτα, 
Γιάννινα 1959, σ. 83.

Το ζαμπλακί είναι είδος χρωματιστού πάφιλα (= ψευδαργύρου), Ε. 
Μπόγκας, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου. τ. Β ', Ιωάννινα 1966, σ. 
20 λ. ζαμπλακί.

Η τόρτζα από το ιταλ. torcia = πυρσός, δάδα, κηροπήγιο μεγάλο. Τα 
μηχανικά τόρτσα πιθανό να είχαν ειδικό χειροκίνητο μηχανισμό που θα 
επέτρεπε την αφή και θα προκαλούσε τη σβέση.

Το κακάβιον ή κακάβι (μεσν. κακάβιν από το αρχ. κακκάβιον, υπο- 
κορ. του κακκάβη) συναντάται και ως κακάβα, είναι η χύτρα, Ν. Ανδριώ- 
της. Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής2, Θεσσαλονίκη 1967, 
σ. 138. Βλ. Ευαγγελή Ντάτση, ό.π., 164 κ.ε.

Κατιφένια είναι τα βελούδινα από λ. κατιφές (ο) = βελούδο- τουρκ. 
kadife, Ν. Ανδριώτης, ό.π., σ. 152.

Το κουτνή εξάγεται από τη λ. κουτνίν (αραβ. kutni) και είναι το βαμ
βακερό ύφασμα, ατλάζι- μεσοφόρι, αντερί ατλαζωτό, Εμ. Κριαράς, Λεξι
κό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669, τ. Η ' , 
Θεσσαλονίκη 1982, σ. 350.

Ο καπλαμάς (kaplama) είναι το σκέπασμα, επικάλυψη, επιχρύσωση, Κ. 
Κουκκίδης, ό.π., 126.

7α.— Πρέπει να σημειωθεί ότι στους λογαριασμούς των επιτρόπων 
του κώδικά μας παρουσιάζεται μια αναντιστοιχία: η στήλη καταχώρισης
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κάτω από το δούναι περιλαμβάνει λήψεις εσόδων και όχι δοσίματα, δη
λαδή έξοδα, όπως θα ήταν το σωστό. Τα τελευταία καταχωρίζονται κά
τω από τη στήλη με την ένδειξη του λαβείν. Αρα θάπρεπε κανονικά να 
προηγηθεί η ένδειξη λαβείν στην καταχώριση 7α και ν' ακολουθήσει η έν
δειξη δούναι στην καταχώριση 7β. Η ιδιομορφία αυτή δεν εμφανίζεται 
στους προσεκτικούς γραφείς των καταχωρίσεων 13α-δ, 14α-δ, 15α-δ, των 
ληψοδοσιών του κώδικα.

Το «ιδιαίτερον βιβλίον» ή «ονοματικόν» ασφαλώς θα περιλάμβανε ανα
λυτικά τα έσοδα-έξοδα της εκκλησίας και «όνοματοδώς», δηλαδή με τα ονό
ματα των εμπλεκόμενων στις δοσοληψίες προσώπων, κάτι σαν καθολικό.

7β·— Το σάλδος από το ιταλ. saldo είναι το υπόλοιπο λογαριασμού, 
χρέους, ή εξόφλησή του, το ποσό που κατέβαλλαν οι παλαιοί επίτροποι 
στους νέους για να εξισώσουν και κλείσουν έτσι το λογαριασμό τους.

Οι αντιπρόσωποι του «κοινού τής χώρας», δηλ. της κοινότητας Νή
σου. είναι οι αιρετοί πληρεξούσιοι που ανέδειξαν οι Νησιώτες με την 
άμεση ψήφο τους, σύμφωνα με το νόμο των βιλαετίων (1865), Γ. Παπα- 

, γεωργίου. Οι Συντεχνίες στα Γιάννινα. σ. 233. Η λαϊκή ψήφος, του άμε
σου εκλογέα πολίτη, αναγνωρίστηκε επίσημα και εισήχθηκε κατά τη μη- 
τροπολιτεία του Ιωαννίνων Σωφρονίου (1869-1889) στην κοινότητα των 
Ιωαννίνων, Δ. Σαλαμάγκας. «Η “Κόσσα" και η “Βληώρα”», Η.Ε. 7(1958), 
218. Το παράδειγμα της πόλης βέβαια επεκτάθηκε και στις κοινότητες της 
επαρχίας και σίγουρα στο Νησί, όπως συμπεραίνουμε από το συστατικό 
έγγραφο του κώδικα (καταχώριση αριθ. 1), που υπογράφει ο ίδιος μη
τροπολίτης. Οι αντιπρόσωποι αυτοί, όπως φαίνεται, εκτελούσαν χρέη 
ελεγκτικής επιτροπής στη διαχείριση των εφοροεπιτρόπων της εκκλησίας 
και τους επέδιδαν «έξοφληστικήν άπόδειξιν», ότι ο λογαριασμός τους 
ήταν τακτοποιημένος και τα χρέη τους εξοφλημένα. Οι άρχοντες αυτοί 
στον κώδικα είναι κατά μέσο όρο 12 άτομα, πρβλ. Απ. Βακαλόπουλος, 
Ιστορία τον Νέου Ελληνισμού2, τ. Β ', Θεσσαλονίκη 1976, σ. 332 κ.ε. και 
Γ. Παπαγεωργίου, ό.π/ πρβλ. ακόμη τον αριθμό μελών της Εφοροεπι- 
τροπείας Ιωαννίνων. Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 217.

Οι μουχομπίρηδες βέβαια εδώ δεν είναι άλλοι από τους μουχτάρηδες. 
Ο μουχτάρης ή μουχτάρ’ς (muhtar) ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας επί 
τουρκοκρατίας. Κ. Κουκκίδης, ό.π., 145* αναδεικνυόταν με την ψήφο του 
εκλογικού σώματος της κοινότητας και στα καθήκοντά του ήταν η κα
τανομή και είσπραξη φόρων, είχε ιδιαίτερη σφραγίδα και εξέδιδε πιστο
ποιητικά, βεβαιώσεις κλπ., Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 219. Στο Νησί οι μου
χτάρηδες συνήθως ήταν δύο.
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8β·— Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ως αντιπρόσωποι της κοινότητας 
εμφανίζονται και οι ηγούμενοι των τεσσάρων τότε εν ενεργεία μονών του 
νησιού: ο Ελεούσης και Σωτήρος Αββακούμ, ο κατά κόσμον Αθ. Πα
πούλης βλ. Γ. Οικονόμου, «Η Ιερατική Σχολή της Νήσου Ιωαννίνων (1872- 
1922)», Η.Ε. 2 (1953), 893, ο ηγούμενος μονής Στρατηγοπούλου (Ντίλι- 
ου) Βενέδικτος, ο Παντελεήμονος και Προδρόμου Χρύσανθος και ο Φι- 
λανθρωπηνών (Σπανού) Κωνστάντιος. Οι μονές του Νησιού είχαν έκτο- 
τε σημαντική κτηματική περιουσία που τη διαχειρίζονταν οι ηγούμενοι' 
έτσι οι τελευταίοι, χάρη στην περιουσία αυτή, ήταν παράγοντες υπολο
γίσιμοι στην οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου.

11β.— Στους αντιπροσώπους της «χώρας» μνημονεύονται για πρώτη 
φορά στον κώδικα και οι δύο ιερείς της ενορίας, ο Χριστόδουλος και ο 
Νικόλαος.

Ακόμη, δύο πρόσωπα, ο Πόνος Ξαϊκούστου και ο Τόλος Τζόμπος, 
που αναφέρονται και σε προηγούμενες καταχωρίσεις, φέρουν την προ
σωνυμία «δημογέρων», γεγονός που σημαίνει ότι εκλέχτηκαν στη μου- 
χταροδημογεροντία της κοινότητας της Νήσου και εδώ αντικαθιστούν τους 
μουχτάρηδες.

12α.— Ο λογαριασμός τριών ετών του επιτρόπου I. Ζαφείρη δίδεται 
και για καθένα έτος χωριστά, πράγμα που επικρατεί στους λογαριασμούς 
των επιτρόπων που ακολουθούν.

12β.— Υπογράφουν εδώ οι δύο νέοι (επόμενοι) επίτροποι και ένας 
έφορος της εκκλησίας του έτους 1873-1874. Επίσης υπογράφουν οι δύο 
μουχτάρηδες και δύο δημογέροντες της κοινότητας.

13α.— Τα εργαστήρια ή καταστήματα, ασφαλώς τοποθετούνται στα 
Ιωάννινα.

Ο Νικόδημος, κατά κόσμον γιος Κων/νου Τζ(σ)ίμα, ήταν μοναχός στην 
Ελεούσα, είχε δε αφιερώσει στην Εκκλησία της Παναγίας, το μερίδιό του 
από ιδιόκτητες αμπασιές, που κατείχε μαζί με συγγενείς του, πρβλ. και 
Δ. Σαλαμάγκας, «Το Νησί», ό.π.. 681. την ομώνυμη σπηλιά.

Η λέξη ακόντο (ιταλ. acconto) σημαίνει την καταβολή έναντι χρέους, 
την (προ)καταβολή έναντι, τη δόση.

Από την κατά παραγγελίαν αφή του πολυελαίου από τους ιδιώτες στις 
διάφορες τελετές (γόμους, βαπτίσεις κλπ.)και τις λειτουργίες, προέκυ- 
πταν σημαντικά έσοδα για την εκκλησία.
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Τα σαπρά (ρ. σήπω) είδη του μπακάλη είναι τα παλιωμένα και προς 
σήψιν προϊόντα του παντοπωλείου, που φυσικά θα πωλούνταν σε χαμη
λότερη τιμή από την κανονική, αν θα ήταν φρέσκα.

Golba§i είναι το ποταμάκι, το ρυάκι που εκβάλλει σε λίμνη, Η. C. 
Hony, A Turkish-English Dictionary, Oxford (1957), σ. 123 λ. gol. Όμως 
εδώ γκιόλμπασης ή κιόλπασης είναι επίθετο του Παναγ. Πασιαλή, πράγ
μα που σημαίνει προφανώς ότι ήταν ιδιοκτήτης αυλακιού (ιχθυοτροφεί
ου)' ή μήπως ήταν ταμίας (πρβλ. κουμπαράς) της συντεχνίας των ψαρά
δων της Λίμνης; Μπορεί πάλι να ήταν ο αρχηγός της ίδιας συντεχνίας, 
πρβλ. Δ. Σαλαμάγκας. «Τα Ισνάφια και τα Επαγγέλματα επί Τουρκο
κρατίας στα Γιάννινα», ανάτυπο από Η.Ε. 8(1959), 38, όπου μπάσι-οστάς 
(= κεφαλή των μαστόρων) δηλ. πρωτομάστορας, αρχηγός.

13β.— Το μπουχαρί είναι η εσωτερική φούσκα του τζακιού (αραβ. 
buhar = ατμός), Ε. Μπόγκας, Τα γλωσσικά ιδιώματα, τ. Β , σ. 45.

Κιουλχάνι (kiilhan) είναι ο φούρνος λουτρού ή σιδηρουργείου, εδώ το 
μέρος όπου καίει η πυρά, Κ. Κουκκίδης. ό.π., 132.

Η εκκλησία μας διέθετε μεγάλα ποσά για να συντηρεί τους πτωχούς 
που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα ούτε τον επιούσιον άρτο να 
προμηθευτούν.

Ο μπίμτζας ή μπίμιτσα ήταν μικρή αποθήκη, κάτω από το πάτωμα, 
στα χωρίς υπόγειο δωμάτια. Σ’ αυτήν κατέβαινε κανείς από ξύλινη κα
ταπακτή, την γκλαβανή, Ε. Μπόγκας, ό.π.. τ. Α ', σ. 251. Ο υπόγειος και 
ψυχρός αυτός χώρος συνήθως χρησίμευε ως κελλάρι για τη φύλαξη τυ
ριού, κρασιού κλπ., διατηρείται δε ακόμη σήμερα κάτω από το παντο
πωλείο του Νησιού.

Ψαράδες της χώρας είναι πιθανότατα η συντεχνία των ψαράδων, που 
φαίνεται προμήθευαν την κοινότητα με τα αλιεύματά τους. Ίσως ακόμη 
η τελευταία να προσλάμβανε ψαράδες για λογαριασμό της. τους οποίους 
αποζημίωνε.

Το σημερινό σχολείο του Νησιού κατασκευάστηκε το 1871. Το ίδιο έτος 
(1871) τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της Ιερατικής Σχολής, Σπ. Λάμπρος, «Η 
Λίμνη των Ιωαννίνων και αι επί της Νησίδος αυτής Μοναί», Ν.Ε. 11 (1914), 
18. Στον ανατολικό του τοίχο ψηλά, υπάρχει η εξής επιγραφή: Ι(ΗΣΟΥ)Σ 
+ ΧΡ(ΙΣΤΟΣ) 1871 Σ(Ε)ΠΤ(Ε)ΜΒΡΙΟΥ Λ' και πιο κάτω: Η ΣΧΟΛΗ 
ΑΥΤΗ ΩΚΟΙ’ΔΟΜΗΘΗ ΔΙΕΞΟΔΩΝI2 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣ(ΙΑΣ): ΗΜΩΝΙ} 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥΙ4 Κ(ΥΡΙΟΥ): ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ: Is.

Ο πρωτόγερος, προσωνυμία που αποδιδόταν πιθανότατα στον αρχαι
ότερο και ως εκ τούτου πιο σεβαστό δημογέροντα του χωριού.
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Αντί «κιλοχηρίνας» πρέπει μάλλον να διαβάσουμε «καλογερίνας», η 
οποία με αίτησή της ζήτησε οικονομική ενίσχυση από την εκκλησία. Σί
γουρα πρόκειται για την καλόγρια Ελένη Τζήγκου που διέμενε στο κελ- 
λί της εκκλησίας.

Ο πάγος που αναφέρεται εδώ ίσως εννοεί πάγωμα της Λίμνης, που 
όπως πάντοτε στο παρελθόν έτσι και σε εκείνη την περίπτωση θα απέ
κλεισε τους κατοίκους του Νησιού από την πόλη, απ’ όπου προμηθεύο
νταν τα απαραίτητα. Εξάλλου πάγωμα της Λίμνης σημαίνει διακοπή της 
αλιείας και των μεταφορών ειδικότερα οι πτωχοί του κάτοικοι θα δο
κιμάστηκαν περισσότερο.

Το χοτζέτι ή χοτζέτ’ είναι το έγγραφο, απόδειξη, πειστήριο, τίτλος 
ιδιοκτησίας (hiiccet), Κ. Κουκκίδης, ό.π., 199.

Το τζιατί δεν είναι άλλο από το τσατί (gati) = στέγη, σκελετός που 
στηρίζει τη στέγη, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 188.

13δ.— Αναφέρονται εδώ οι διδάσκαλοι Τζιαλαμίχας και Κρεμμύδας, 
μάλλον οι πρώτοι που δίδαξαν στο σχολείο του Νησιού' η έναρξη της 
λειτουργίας του σχολείου πιθανότατα έγινε το φθινόπωρο του 1873, όπως 
δείχνει η καταχώριση για τη μισθοδοσία τους που προερχόταν από τα 
έσοδα της εκκλησίας.

Η μισθοδοσία του δεσπότη είναι η τακτική ετήσια αρχιερατική επιχο
ρήγηση (645 γρόσια), που πλήρωνε κάθε κοινότητα στη Μητρόπολη επί 
τουρκοκρατίας.

14α.— Συγκρίνοντας τα ονοματεπώνυμα των εφοροεπιτρόπων που 
υπογράφουν στην πράξη αρ. 13δ μ’ αυτά της παρούσας, φαίνεται πιθα
νό ότι έγινε αλλαγή εφόρων εντός της ετήσιας θητείας (15/4/1873- 
11/5/1874), ώστε έχουμε τέσσερις επιτρόπους και τέσσερις εφόρους (βλ. 
και πίν. Δ). Η αλλαγή αυτή προφανώς σχετίζεται με τακτικότερη οργά
νωση των αρχαιρεσιών, ειδικότερα της Εφοροεπιτροπείας της Νήσου 
(πρβλ. συγκρότηση του κώδικα προς καταχώριση των πράξεων), μέσα στα 
πλαίσια της ανανέωσης των κοινοτικών πραγμάτων που επέβαλε ο νό
μος των βιλαετίων (1865). Βλ. εδώ αρ. 7β.

Το στεφάνι (φωτοστέφανο) και το χέρι (αγίου), ασφαλώς ασημένια, 
σίγουρα προέρχονταν από επένδυση κάποιας παλιάς εικόνας ως αφιε
ρώματα.

Οι ταξιδιώτες που αναφέρονται εδώ πιθανώς είναι οι ξένοι επισκέ
πτες του Νησιού και της εκκλησίας ειδικότερα.
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14β,— Ποιος ξέρει τί υποκρύπτεται με τη φράση «ύπόθεσιν άναγκαί- 
αν της χώρας Νησίου»; Αν κρίνουμε από το ποσό (5.000 γρόσια) και το 
γεγονός ότι την υπόθεση χειρίζονται οι δύο μουχτάρηδες, αυτή πρέπει να 
είχε την επείγουσα σημασία ίσως της απόδοσης κάποιου φόρου στην οθωμ. 
διοίκηση.

Οι μουχτάρηδες επίσης έλαβαν 149 γρ. που διατέθηκαν για το σκάψι
μο της Σκάλας και του Λειβαδιώτη (περιοχή Μαβίλη), συνοικιών των Ιω- 
αννίνων- ίσως πρόκειται για διευθέτηση της προκυμαίας των λιμανιών 
στις δύο αυτές περιοχές, όπου προσάραζαν οι βάρκες και τα καΐκια πραγ
ματοποιώντας το λεγόμενο σκάλωμα. Πιθανότατα οι εργασίες αυτές σχε
τίζονται με τη διαμόρφωση του Μώλου το 1878. που αναφέρει ο Δ. Σα- 
λαμάγκας. Περίπατοι στα Γιάννινα, σ. 95.

Μια από τις αρμοδιότητες του μουχτάρη ήταν και η εκτίμηση (stima- 
re) της αξίας των εμπορευμάτων που είχαν τα εργαστήρια, για τον προσ
διορισμό της φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή τους. 
Εδώ πρόκειται για τα καταστήματα της εκκλησίας στα Γιάννινα.

Η εκκλησία μισθοδοτούσε από τα έσοδά της τους ιερείς, ένα διάκονο 
,ως δάσκαλο τον Ανθιμο, καθώς και έναν πνευματικό για τους πιστούς 
ενορίτες.

Ο κράχτης Βασίλης είναι ο υπηρέτης της εκκλησίας* οι κράχτες επί 
τουρκοκρατίας, επειδή είχε επιβληθεί απαγόρευση της κωδωνοκρουσίας 
των χριστιανικών ναών που ίσχυσε μέχρι το τουρκικό σύνταγμα του 1909, 
ειδοποιούσαν τους πιστούς για τις τελετές της εκκλησίας ή ακόμη για 
ό,τι σημαντικό έτρεχε (π.χ. πυρκαγιά) στην κοινωνία του χωριού, Δ. Σα- 
λαμάγκας, Νοσταλγίες (στίχοιλ Γιάννινα 1943, σ. 25 και σημείωση.

Λασσοθέτες (λάσσο = κληροδότημα) ήταν οι μεγάλοι και μικροί Έλλη
νες ευεργέτες του εσωτερικού, αλλά κυρίως των παροικιών του εξωτερι
κού, που κληροδότησαν σημαντικές δωρεές σε εκκλησίες, σχολεία, νοσο
κομεία και άλλα ιδρύματα της πατρίδας τους της Ηπείρου και ειδικότε
ρα στην πόλη των Ιωαννίνων. Το ίδιο συνέβη και στα μοναστήρια και 
εκκλησίες του Νησιού. Ειδικότερα στην εκκλησία της Κοίμησης Θεοτό
κου λάσσα ύψους 15.000 γροσίων είχαν αφιερωθεί από τους ηγούμενους 
Ελεούσης Γρηγόριο (α' μισό 19ου αι.)και το διάδοχό του Αββακούμ Πα
πούλη για τη λειτουργία του Σχολείου της Νήσου και τη μισθοδοσία των 
διδασκάλων του. Η λειτουργία για τους λασσοθέτες ήταν μνημόσυνο για 
να τιμηθεί η μνήμη τους.

Η λέξη κόμα πρέπει να διαβαστεί ακόμα.
Οι χάρτες ή φιγούρες της Παναγίας για τις νυφάδες ήταν οι έντυπες 

σε χάρτη εικόνες της Θεομήτορος, που με την περιφορά του δίσκου της
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εκκλησίας προσφέρονταν στις νύφες την επόμενη Κυριακή μετά το γάμο 
τους- έθιμο που διατηρήθηκε και στα μεταπολεμικά χρόνια στο Νησί.

Η κόρη (τσιούπρα) της Σ. Βάντου, μετά από αναφορά (αίτηση) της μη
τέρας της, έλαβε βοήθεια από την εκκλησία, ίσως για προίκα της, το συ
νήθη σ’ αυτές τις περιπτώσεις ποσό των 200 γροσίων.

14γ.— Όπου «παρησίαν» διάβαζε παρουσίαν.

14δ.— Σκαμνιά είναι λαϊκή ονομασία της μουριάς (συκομορέα) και βα- 
ένια είναι τα βαρέλια και βαενάδες οι κατασκευαστές τους.

Τα ταμίρια, λέξη προερχόμενη από το τουρκ. ταμίρ’ (tamir) είναι η 
επιδιόρθωση, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 178.

Η νομισματική αντιστοιχία της ρωσικής λίρας προς το τουρκικό νό
μισμα ήταν, όπως φαίνεται και από την καταχώριση αριθ. 15β, ίση με 15 
γρόσια και 20 παράδες (δηλ. 15,5 γρ. αφού 1 γρ. = 40 παρ.). Λίρα ονο
μάζεται κατ’ αναλογία το ρούβλι.

15α.— Εμβασιά είναι η αμπασιά, η πρώτη γραφή αποδεικνύει ότι ο 
όρος προέρχεται από την αρχαία λέξη έμβασις < έμβαίνω. Βλ. εδώ αρ. 
3.

Καπάρο είναι η προκαταβολή χρηματικού ποσού για το κλείσιμο μιας 
εμπορικής συνεργασίας.

15β.— Τα ονόματα των πτωχών εδώ, μάλλον για λόγους συντομίας, 
συντομογραφούνται, μερικά δε πιθανότατα μπορούν να αναλυθούν σε: 
Αποστόλη, Τσιροπούλα, Πάπουβα, Κοκορίνα.

Χαμαλιάτικα (hamaliye) είναι η αμοιβή του χαμάλη (hamal), δηλ. του 
αχθοφόρου, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 196.

Η τέντσιερι ή τέντζερες (tencere) είναι η χύτρα, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 
181.

«Σεβαστός Κυρίαρχος» είναι ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, θρησκευτι
κός και πολιτικός αρχηγός των υπόδουλων χριστιανών της εκκλησιαστι
κής του περιφέρειας.

Για τα Χριστούγεννα του 1875 η εκκλησία δώρισε στα παιδιά (πιθα
νότατα σ’ όσα βοηθούσαν τον ιερέα στη λειτουργία, κρατώντας το σταυ
ρό, τα εξαπτέρυγα κλπ.) και στον κράχτη Βασίλη κορδέλλες, δηλ. είδος 
λαϊκού παπουτσιού, μονοκόμματου, ίσως παλιότερα έφεραν κορδόνια- π ι
θανότατα η λέξη προέρχεται από το ιταλ. cordella = ταινία, κορδέλλα, Δ. 
Σαλαμάγκας, Κάποιο βράδυ του Νοέμβρη, σ. 62.
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Το τεμετού ή τιμητού (temettu) είναι ο φόρος των κερδών, κέρδος, μέ
ρισμα, Κ. Κουκκίδης, ό.π.. 181.

15γ—  Το κρασοπωλείο (σήμερα καφενείο), τηρούσε και τότε «πρό
χειρον» βιβλίο για τους τρέχοντες λογαριασμούς του.

Τα ψώνια που αναφέρονται είναι οι τελευταίες αγορές της καλόγριας 
Ελ. Τζήγκου. επειδή πριν πεθάνει το έτος αυτό (1875) είχε υποφέρει και
ρό άρρωστη, όπως συμπεραίνουμε από την αναφορά για γιατρό που την 
επισκέφτηκε και των ιατρικών του εξόδων (φάρμακα κλπ.).

Εκτός από τους μουχτάρηδες βλέπουμε ότι και οι ιερείς προέβαιναν 
σε διάφορες εκτιμήσεις (αμπασιών, εργαστηρίων), εξαιτίας της δικαιο- 
κρισίας τους.

Μια οκά λάδι το 1875 κόστιζε 9 γρόσια.
Το ταμβάκι ή νταμπάκι από το τουρκ. ταμπάκ, σήμαινε το τρυβλίο, 

το δίσκο δηλαδή του σερβιρίσματος, Δ. Σαλαμάγκας, Γιαννιώηκα Σύμ
μεικτα, σ. 69.

Την εποχή αυτή φαίνεται ότι για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν πα
ράθυρα με «υαλία» στο σχολείο και στην εκκλησία, αντικαθιστώντας τα 
ξύλινα παραθυρόφυλλα, πρβλ. Δ. Σαλαμάγκας, «Το Γιαννιώτικο στιχο- 
πλάκι», Η.Ε. 5 (1956), 68 υποσημ. 13.

Τα αναφερόμενα χαρτόσημα είναι τα γνωστά από τα έγγραφα των αρ
χείων και προορίζονταν για τα ενοικιαστήρια έγγραφα των αμπασιών, 
κλπ. κτημάτων.

156.— Τον Ιανουάριο του 1876 μία οκά κερί κόστιζε 36 γρόσια.
Πλόσκα είναι το γνωστό αγγείο που κατασκευαζόταν από χαλκό, ψευ

δάργυρο ή ξύλο, μέτριας χωρητικότητας (3-4 κιλά) για τη φύλαξη νερού, 
κρασιού ή λαδιού. Εδώ πρόκειται για τενεκεδένια πλόσκα και για προ
σθήκη ιμάντων σε άλλη για την εύκολη φόρτωσή της.

Τα καφφάσια για τα καντήλια είναι πιθανώς οι μεταλλικές στρογγυ
λές υποδοχές για τα γυάλινα μέρη, μέσα στα οποία έκαιγε το λάδι.

Η (α)πανταχούσα ως είδος εγκυκλίου εγγράφου εξαπολυόταν με στό
χο τη συγκέντρωση χρημάτων για ευσεβή σκοπό (έρανο για πτωχούς, ανέ
γερση ή επισκευή εκκλησιών κλπ.), πρβλ. την απανταχούσα της μονής 
Ελεούσης, Σπ. Λάμπρος, ό.π., 21 κ.ε.

Οι δημογέροντες της Νήσου εδώ αναφέρονται ως προύχοντες και εκτός 
από τον επίτροπο Ιωάννη Ζ. Καλόγηρο αναφέρεται εφοροεπιτροπή της 
εκκλησίας (πιθανότατα έφορος και ταμίας).

16.— Η θέση Σιάννα (= Αλεξάνδρα) εντοπίζεται ως τοπωνύμιο στο
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Νησί μεταξύ Βάντου και Γκόγκα, Δ. Σαλαμάγκας, «Το Νησί των Γιαννί- 
νων», Η.Ε. 8 (1959), 681, 682. Με την κατασκευή του αυλακιού θα σχη
ματιζόταν ένα ιδιωτικό λιμανάκι στα μέτρα της βάρκας (καϊκιού), που 
θα την προστάτευε από την τρικυμία του βοριά. Για τα καΐκια της Λί
μνης βλ. Γ. Ρούσκας, Τα «καΐκια» της Παμβώτιδας, Αθήνα 1993.

17α.— Ο Βασ. Μπασάς ήταν επίτροπος στα 1876-1878, έτη για τα 
οποία υπάρχει κενό στον κώδικα.

Ομόλογο ήταν το έγγραφο του δανείου που έλαβε ο Γ. Χατζής.
Τη λ. «κάματα» διάβαζε καύματα, εννοείται των κεριών.
Ο Βαγγέλης Καραΐσκος ήταν ο φούρναρης στο Νησί αυτή την εποχή.

17β.— Δάσκαλοι στο σχολείο του Νησιού δεν ήταν μόνο λαϊκοί, αλ
λά και κληρικοί όπως ο ιερέας Κώστας.

Ο Ιωάννης Αβδελάς, ως δημογέροντας, είχε αναλάβει να διεκπεραιώ- 
σει τις φορολογικές υποχρεώσεις (δοσίματα) της κοινότητας προς την 
οθωμανική εξουσία.

Μπιντιγκάς είναι διαφορετική προφορά του επιθέτου Μπήτσικας.
Το ιμπλιάκι ή ιμλάκι (αραβ. emlak πληθ. του miilk) είναι ο έγγειος 

φόρος, των οικοδομών, ιδιόκτητη γη, ακίνητο, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 121.
Ο αναφερόμενος Μελέτιος είναι ο ηγούμενος Ελεούσης (1888-1921), 

μετά τον θείο του Αββακούμ, και επίσκοπος Περιστεράς, Σπ. Λάμπρος, 
ό.π., 18.

Εδώ το «φκιάσιμο φούρνου» καταγράφει επισκευή του γνωστού αρ
τοποιείου στις 26 Νοεμβρίου 1878.

18α.— Η θέση Κούτσουρο, όπου η αμπασιά, εντοπίζεται στην παρα
λίμνια περιοχή μεταξύ των χωριών Καστρίτσας και Λογγάδων, ειδικότε
ρα στη διαχωριστική γραμμή των δύο κοινοτήτων.

Ο φούρνος του Γιάννη Ληγοψά ή Ληγοψηνού (από το ομώνυμο χω
ριό) είναι ίσως του Νησιού, ενώ το φαρμακείο του Μαλαμίδα είναι μάλ
λον κατάστημα της εκκλησίας στα Γιάννινα.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ένας Οθωμανός, ο Ασλάν εφέ- 
ντης, αφιέρωσε στην εκκλησία της Παναγίας 50 γρόσια, κινούμενος ίσως, 
ποιος ξέρει, από θρησκευτικά ελατήρια.

18β.— Μπιγαδάδες είναι οι τεχνίτες που κατασκεύαζαν τα πηγάδια, 
απαραίτητα τότε για την ύδρευση του πληθυσμού.

Το σκάλωμα ήταν η κατασκευή σκάλας, αποβάθρας για την προσάρα-
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ξη των λέμβων, αλλά και η χρήση της σε εμπορικές συναλλαγές των δια
φόρων ειδών που μετέφεραν οι Νησιώτες. Ακόμη το «ετήσιον σκάλωμα» 
(βλ. καταχ. αριθ. 24α. κ.α.) προφανώς είναι το ενοίκιο ή ο φόρος επί των 
κερδών που πλήρωναν στον ιδιοκτήτη της σκάλας οι εμπορευόμενοι. Ο 
Δ. Σαλαμάγκας, Περίπατοι στα Γιάννινα, σ. 75, πιστεύει ότι και το το
πωνύμιο «Σκαλοπούλες» προέρχεται από την έννοια της αποβάθρας και 
όχι της κλίμακας.

19α.— Ο Αλιάγας (Αλή αγάς), όπως αναφέρεται παρακάτω στην κα
ταχώριση αριθ. 24α, ήταν βαρβέρης δηλ. κουρέας και το κατάστημά του 
βρισκόταν στα ψαράδικα στην περιοχή της Σκάλας, οδός Εθν. Αντιστά
σεως (βλ. και καταχώριση αριθ. 20α), Δ. Σαλαμάγκας, ό.π.

Το Κστάδι, μάλλον ξυστάδι, τοπωνύμιο παραλίμνιας περιοχής εντο
πίζεται προς το χωριό Ανατολή μεταξύ των θέσεων «Μαυρογγέλλ’» και 
«Παληά Σκάλα», Δ. Σαλαμάγκας. «Το Νησί», ό.π., 679.

Ο Γρηγόριος. όπως φαίνεται από το επίθετο, ήταν μοναχός (ίσως ηγού
μενος) από τη γνωστή μονή Παναγίας Δουραχάν, απέναντι δεξιά από το 
Νησί, όπου υπήρχαν χάνι (πανδοχείο), σκάλα (αποβάθρα) και αμπασιές.

19β.— Το κριθαροπάζαρο βρισκόταν στην περιοχή συμβολής των οδών 
Κάνιγγος και Τσιριγώτη, στην πλατειούλα μπροστά στο χάνι Κιτσιολά- 
μπρου. Το αλευροπάζαρο στην καμπυλόγραμμη πάροδο Α. Γοργόλη, πα
ράλληλη της οδού Ελ. Βενιζέλου, προς το Κουρμανιό, Δ. Σαλαμάγκας, 
Γιαννιώτικα Σύμμεικτα, σ. 77.

Το παλιό ψαροπάζαρο βρισκόταν στην περιοχή της εκκλησίας Αγ. Νι
κολάου Αγοράς.

20β.— Ο δάσκαλος και ιερέας Κώστας ασκώντας και τα δύο καθή
κοντα έπαιρνε μισθό 180 γρόσια το μήνα (1882-83). Ο ιερέας Χριστό
δουλος, ασκώντας τα ιερατικά του λάβαινε 83,5 γρ. Αρα συμπεραίνουμε 
ότι ο παπαΚώστας για τη διδασκαλία πιθανότατα αμοιβόταν με 96,5 γρ. 
Ο κράχτης και υπηρέτης της εκκλησίας Βασίλης πληρωνόταν με 75 γρ. 
το μήνα.

Το τζαμί Αιαμ ή Ισλιάμ (μετζίτι γύρω στο β ' μισό του 16ου αι., Δ. 
Σαλαμάγκας, Γιαννιώτικα Ιστοριοδιφικά Μελετήματα, Γιάννινα 1958, σ. 
47, 71 υποσημ. 6) βρισκόταν στην άκρη του σημερινού άλσους, όπου πα- 
λιότερα το ομώνυμο εξοχικό κέντρο, το δε τέμενος (μαζί με νεκροταφείο) 
κάλυπτε όλο το αλσίλιο. Δίπλα στο τζαμί βρισκόταν ο ναός Αγ. Ιωάννη 
Θεολόγου, Δ. Σαλαμάγκας, Γιαννιώτικα Σύμμεικτα, σ. 86 και υποσημ. 4.
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Η αναφερόμενη εφημερίδα κατά πάσα πιθανότητα είναι η τουρκοελ- 
ληνική «Γιάνγια - Ιωάννινα» του Βιλαετιού, και ίσως τα 60 γρ. να αφο
ρούν κάποια έκτακτη συνδρομή.

Η τοποθεσία της Παλιαγούς πιθανότατα είναι αυτή της Αγους (γυ
ναίκας του αγά), που αναφέρει ο Δ. Σαλαμάγκας, «Το Νησί», ό.π., 680' 
εντοπίζεται σε σημείο που τελειώνουν τα αυλάκια (βιβάρια) προς τον Αγ. 
Νικόλαο Κοπάνων από τη δεξιά πλευρά. Εκεί μάλλον υπήρχε πηγάδι, πι
θανώς σε πηγή. Στο μώλο του Νησιού υπήρχαν παλιότερα πηγάδια, ένα 
στην ιδιοκτησία Γκαναβιάρη και ένα άλλο πιο ανατολικά πίσω από τον 
πλάτανο' σήμερα πηγάδι βρίσκεται δίπλα δεξιά από το μώλο και χρησι
μεύει στην ύδρευση του χωριού.

Η επισκευή της εκκλησίας που μνημονεύεται εδώ, το δίχως άλλο δεν έχει, 
πιστεύουμε, να κάνει με εργασίες μεγάλης κλίμακας στην εκκλησία (ανα
καίνιση). Όπως και οι προηγούμενες αναφορές επισκευών (αριθ. 13β, 15β, 
18β) καθώς και αυτή που πιθανόν εννοείται στην καταχώριση αριθ. 23β, 
καταγράφουν συνήθεις εποχιακές μικροεπισκευές κυρίως στη στέγη, κλπ.

21α.— Η Αργαστή (πιθανό να υπήρχαν παλιά εργαστήρια εκεί) τοπω
νύμιο που εντοπίζεται δίπλα από τον Πόρο της Αρδομίστας (σήμερα Λογ- 
γάδες), Δ. Σαλαμάγκας, ό.π., 679. Το βιβάριον ή ιβάρι, ειδικά διαμορ
φωμένο μέρος της όχθης της λίμνης, όπου διατηρούσαν τα ψάρια ζω
ντανά, βλ. και Κ. Μηνάς, «Ναυτικά από το Νησί», ό.π., 165. Το συγκε
κριμένο της Αρδομίστας πιθανόν ήταν ένα από τα τρία της περιοχής, που 
κατείχαν οι «καστρηνοί Ίωαννινιώται», όπως αναφέρεται στο χρυσόβουλο 
του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου (1319), F. Miklosich-I. 
MUller, Acta et Diplomata, τ. V, σ. 83.

Ο Ζούκας, κάτοικος από το Νησί, για το τοπωνύμιο βλ. Δ. Σαλαμά
γκας, ό.π„ 680.

Ο Μπουχόρ, εβραίος, ενοικιαστής όπως φαίνεται καταστήματος της 
εκκλησίας στα Ιωάννινα.

21β.— Ο Νικόλαος Μαμακής, ένας ακόμη διδάσκαλος στο σχολείο του 
Νησιού.

Το βουνό περιτοιχίστηκε τότε, πιθανότατα όχι για πρώτη φορά, με 
σκοπό να διαχωριστεί η ιδιοκτησία της εκκλησίας από εκείνη των μονών. 
Η εκκλησία ενοίκιαζε την έκταση του βουνού για βοσκή αιγοπροβάτων 
(βλ. καταχωρίσεις αριθ. 23α και 24α).

Η εκκλησία είχε κατάστημα στο μώλο ένα μικρό καφεουζοπωλείο, το 
οποίο ενοίκιαζε σε ιδιώτες.
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Ο Χαρών (Ααρών;) Δόστης, μάλλον εβραίος, είχε δανείσει ίσως τους 
επιτρόπους της εκκλησίας και είχε λαμβάνειν 7 χρυσές οθωμ. λίρες. Η 
αντιστοιχία τότε (1883) της λίρας με την υποδιαίρεσή της το γρόσι ήταν 
1 προς 107,5. Το 1886 ήταν 108 γρόσια (βλ. αριθ. 24α).

22α.— Ο Ιωάννης σημιτζής ίσως είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ιωάν
νη Ψωμά. Σημιτζής ήταν ο κατασκευαστής των μικρών ψωμιών (λευκά 
αρτίδια ή κουλούρια) ή πωλητής τους (simit^i), Κ. Κουκκίδης, ό.π., 174.

Ο Ζιάμπας (παρωνύμιο από το γνωστό φρύνο) από το Νησί, Δ. Σα- 
λαμάγκας, ό.π., 681.

Διλιότης, επίθετο που αναφέρεται στον ηγούμενο της μονής Ντίλιου 
(Στρατηγοπούλου).

22β.— Ο μπεκαέ ή μπεκαγές είναι το υπόλοιπο, καθυστερούμενο 
(bekiye ή bakaya), Κ. Κουκκίδης, ό.π., 149.

Η αναφερόμενη αγγαρεία για λογαριασμό της οθωμανικής διοίκησης 
πιθανότατα αφορά τη μεταφορά με λέμβους πλακών για την κάλυψη της 
στέγης κάποιου δημόσιου κτηρίου.

Δραγάτης είναι ο αγροφύλακας και δραγατικό η αμοιβή για τις υπη
ρεσίες του.

23β.— Αζάς (aza) ήταν ο δικαστικός πάρεδρος, μέλος συμβουλίου, Κ. 
Κουκκίδης, ό.π., 291. Το σχετικά μεγάλο αυτό ποσό δόθηκε στους κοι
νοτάρχες για εξαγορά της στρατιωτικής υποχρέωσης, που μετά το διά
ταγμα Hatt-i-Serif του Giilhane (1839) βάρυνε και τους χριστιανικούς πλη
θυσμούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Και με ένα άλλο διάταγμα το 
Hatt-i-Humayun (1856), οι χριστιανοί είχαν δικαίωμα να εξαγοράζουν τη 
στρατιωτική τους θητεία, Γ. Παπαγεωργίου, Οι Συντεχνίες στα Γιάννινα, 
σ. 216.

Μουχταριέ ήταν η θητεία, η άσκηση καθηκόντων του μουχτάρη, δηλ. 
του προέδρου της κοινότητας όπως θα λέγαμε σήμερα.

Ο καινούριος δάσκαλος καταγόταν από το χωριό Δραμησιοί της πε
ριοχής Δωδώνης, απ’ όπου έλκει το επίθετο.

Κησλάς είναι ο στρατώνας (kisla), Κ. Κουκκίδης, ό.π., 131. Οι πλά- 
κες χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα για τη στέγη του κησλά των Ιωαννί- 
νων, που βρισκόταν στον πύργο Λιθαρίτσια και στην περιοχή του σημε
ρινού πάρκου. Το ποσό των 32 γροσίων μάλλον απαιτήθηκε για τη με
ταφορά τους με καΐκια μέσω της λίμνης από τον Πόρο της Αρδομίστας, 
όπου κατέληγε εμπορική οδός διερχόμενη από το Μέτσοβο και τα χωριά



του Περιστεριού που προμήθευαν με παρόμοια υλικά την αγορά των Ιω- 
αννίνων.

24α.— Ο Αγγέλης μπαλωματής ήταν κι αυτός ενοικιαστής κτήματος 
(μαγαζιού) της εκκλησίας στα ψαράδικα της Σκάλας.

Οι Θεόφιλος και Αβέρκιος ήταν ηγούμενοι μονών του Νησιού (μάλ
λον Φιλανθρωπηνών και Αγ. Παντελεήμονος αντίστοιχα). Τα δάνεια αυ
τά αντανακλούν την παρακμή των μοναστηριών, που τελικά οδήγησε σε 
προσάρτησή τους το 1892 στη μονή Ελεούσης, Σπ. Λάμπρος, «Η Λίμνη 
των Ιωαννίνων», ό.π., 9, 10.

Η οικία Βάντου πιθανότατα ήταν όμορη με την ιδιοκτησία των αδελ
φών Λαππαίων, Δ. Σαλαμάγκας, «Το Νησί», ό.π., 681.

Το κελλί που ενοικιάστηκε στον Αδ. Σκούρη για 20 γρ. το χρόνο, εί
ναι αυτό που διέμενε η τελευταία μοναχή της εκκλησίας κατά κόσμον Ελ. 
Τζήγκου.

Δασκαλίνα είναι η γυναίκα δασκάλου στο Νησί, που χάρη στη μόρ
φωσή της έκανε εκτιμήσεις.

24β.— Ο Βασίλειος Σιάκαρας είναι ο γνωστός μας κράχτης και υπη
ρέτης της εκκλησίας.

Το άζιον από το ιταλ. aggio, είναι η επικαταλλαγή, το άτζιο, το κέρ
δος από την ανταλλαγή νομισμάτων (μονέδας).

Πέτρες χρησιμοποιήθηκαν ή στο κατάστημα της εκκλησίας στο μώλο 
ή ίσως για ανύψωση της προκυμαίας εξαιτίας της ανόδου της στάθμης 
της Λίμνης.

24δ.— Οι Αδαμ. Λάππας και Γεώργ. Πασιαλής που υπογράφουν ως 
εφοροεπίτροποι ίσως υπήρξαν οι επόμενοι εφοροεπίτροποι της εκκλησίας 
(1887-1888;).

25. — Τα αναφερόμενα ενοίκια ασφαλώς μετριόνται σε πληθωριστικές 
δραχμές των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων.

Ιερέας της εκκλησίας το 1954 αναφέρεται ο Ιωάννης Οικονόμος.

26. — Τα αδέλφια Κωνσταντίνος και Αλκιβιάδης ήταν γιοί του ιερέα 
Νικολάου, που αναφέρεται συχνά στον κώδικα και το όνομά του έγινε 
επίθετο των παιδιών του.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο σχόλιο (αρ. 2) η θέση του Κλύδω- 
να εντοπίζεται στο βραχώδες έξαρμα πάνω από την ακτή, δεξιότερα από
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την Ντραμπάτοβα, κι αμέσως δεξιά του η θέση Κανέτσου, Δ. Σαλαμά- 
γκας, ό.π.. 679. Η αναφερόμενη τοποθεσία ανήκε στην εκκλησία (βλ. κα
ταχώριση αριθ. 3, κτήμα υπ' αριθ. 2 της εκκλησίας), ενώ το σκαρί της 
αμπασιάς ανήκε στους δύο αδελφούς, που ανέλαβαν να την επισκευάσουν 
με δικά τους έξοδα για να την εκμεταλλευτούν. Σ’ αντάλλαγμα, αντί ενοι
κίου, κατέβαλλαν στην εκκλησία κάθε χρόνο 90 γρόσια. Ενδιαφέρον προ- 
καλούν οι όροι που περιγράφουν τη μορφή αυτή της συνιδιοκτησίας: οι 
Παπανικολάου την κατέχουν κληρονομικά και υποχρεούνται να επι
σκευάζουν την αμπασιά, όταν παθαίνει ζημιές από τρικυμία του βοριά. 
Αν δεν πληρώσουν το ορισμένο ποσό, οι επίτροποι δικαιούνται να ενοι
κιάσουν με δημοπρασία μόνο το μερίδιο της εκκλησίας (το ήμισυ).

27. — Βανταλήκι (το) είναι τα υπάρχοντα του σπιτιού (τουρκ. 
avantalik), Ε. Μπάγκας, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τ. Β ', σ. 
209.

Για το εθιμικό δίκαιο που επικρατούσε χαρακτηριστικό είναι το γε
γονός ότι ο εγγονός του διαθέτη κληρονομεί όλα τα πράγματα της οι
κίας και τίποτε οι συγγενείς της συζύγου του Σπ. Καραλή.

Το σπίτι του Καραλή εντοπίζεται κατά πάσα πιθανότητα στην περιο
χή της ακτής του Νησιού αριστερά από τον μώλο, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π.. 
680.

28. — Η οικία του άτεκνου διαθέτη Αναστ. Τασιά υπήρχε στην περιο
χή του οικισμού πάνω από την μικρή πλατεία «μαχαλά», κοντά στην π ί
σω δεξιά πλευρά της εκκλησίας. Ο Διαμ. Σκούρης, του οποίου το σπίτι 
συνορεύει μ’ αυτό του διαθέτη, είναι ο ενοικιαστής του κελλιού της κα
λόγριας.

Η θέση του βιβαριού Μπανταλά βρίσκεται κοντά στον Αγ. Νικόλαο 
Κοπάνων, όπως επίσης το αυλάκι Γαβρά και το βιβάριο Ρησίδα βρίσκο
νται στην ίδια περιοχή. Στη θέση Γαβρά, δίπλα δεξιά από τη θέση Μπα
νταλά, ενώνονταν τα χαντάκια και τα βιβάρια, Δ. Σαλαμάγκας, ό.π.. 680.

Αντί «άποθηκεύσεως» διάβαζε υποθηκεύσεως.

29. — Η θέση Μεγάλη Βαθιά εντοπίζεται στην περιοχή στο ύψος του 
συνοικισμού της Ανατολής και αποτελεί την πρώτη καμπή της ακτής της 
Λίμνης προς τα αριστερά και έχει σχήμα λιμνοπούλας, Δ. Σαλαμάγκας, 
ό.π., 679. Στην περιοχή αυτή υπήρχαν τα βιβάρια Πατερίτσες και Τζίτζη 
και η θέση Κάτω Γρύμος (= πυκνό δασώδες μέρος' στη λίμνη λένε το μέ
ρος, όπου τα καλάμια είναι πολύ πυκνά, Ε. Μπόγκας, ό.π., τ. Α ',  σ. 107).
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Τα μερίδια απ’ αυτά τα δύο βιβάρια προφανώς ήταν η προίκα της δια- 
θέτιδος Άννας Γκατζά' το δε μερίδιό της από το βιβάριο Μπανταλά δεν 
ήταν αυτό του συζύγου της, αλλά διαφορετικό- δηλαδή το ζεύγος κατεί
χε, όπως φαίνεται, τα 2/32 του βιβαριού, όπου υπήρχαν πολλοί συνιδιο
κτήτες εξαδιαιρέτου.

30.— Αντιμήνσιο είναι ύφασμα με άγια λείψανα που αντικαθιστά την 
Αγία Τράπεζα.

Όπου «φαινόλια» διάβαζε φαιλόνια και όπου «μανάλια» διάβαζε μα
νουάλια.

Το κατσίον (ρ. κάθομαι) είναι μάλλον το μικρό κάθισμα.
Το μουσκέτο είναι φορητό οψοφυλάκιο, κλεισμένο πλευρικά με με

τάλλινο πλέγμα δικτυωτό (ιταλ. moschetto), Δ. Σαλαμάγκας, Κάποιο βρά
δυ τον Νοέμβρη, σ. 63.

Πύραυνος (πΰρ+αύω) είναι το μαγκάλι και πυράγρα (πΰρ+άγρεύω) η 
λαβίδα, τσιμπίδι, μασιά.

Στο Ιερό της εκκλησίας υπάρχει φορητή εικόνα του Αγίου Γεωργίου 
Νεομάρτυρος, πολιούχου των Ιωαννίνων. Αυτή φέρει τρεις επιγραφές, 
επάνω αριστερά: «Ό "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ό νέος ό εξ Ίωαννί- 
νων»- δεξιά: «Τό Μαρτύρων τοϋ αγίου» και κάτω στο πλαίσιο της ει
κόνας την εξής: «[Πέτρος Γεωργίου Πρωτο]ψάλτης Τής Μητροπόλεως Ίω- 
αννίνων. 1843 ’Ιουνίου 8: Δ ι’ εξόδων Τού Ίωάννου Έ(ξ)άρχου Νησιώ
του». Πρόκειται λοιπόν για εικόνα —μάλιστα από τις πρώτες του— του 
γνωστού ζωγράφου Πέτρου Γεωργίου ή Γεωργιάδη, ο οποίος δημιούργη
σε νέο εικονογραφικό τύπο στην απεικόνιση του μαρτυρίου του αγίου, 
Μ. Γαρίδης-Θ. Παλιούρας, «Συμβολή στην Εικονογραφία Νεομαρτύρων», 
Η.Χ. 22 (1980), 180 και πίν. 12. Στην εικόνα κυριαρχούν τα θερμά χρώ
ματα, κυρίως καφέ και κόκκινο σε διάφορους τόνους και το λευκό. Η 
χλαμύδα του αγίου τονίζεται στις πτυχώσεις με χρυσαφιές πινελιές και 
πάνω από τον φοίνικα που κρατεί, διακρίνουμε ανερχόμενη κόκκινη φλό
γα που συμβολίζει πιθανότατα την αθανασία της ψυχής- αίμα ρέει από 
πληγή στο αριστερό μέρος του στήθους του απαγχονισμένου αγίου. Από 
πίσω υψώνονται τα τείχη (πύργος) με κανόνια στις επάλξεις και στη βά
ση τους φαίνεται η τάφρος («χαντάκι») και το καΐκι με το οποίο ο νε
κρός του αγίου μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη. Η εικόνα δωρήθηκε στην 
εκκλησία από τον Ιωάννη Α. Έξαρχο, αντιπρόσωπο του «κοινού τής χώ
ρας» στα έτη 1862-1864 (βλ. καταχώριση αριθ. 9β).

Οι δύο «γυναικείες θέσεις» που αναφέρονται, είναι ο νάρθηκας στο 
δυτικό μέρος της εκκλησίας και ο νότιος νάρθηκας, όπου φυλασσόταν
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και η κόλυμβήθρα.
Οι κρεμαστοί άγγελοι και ο Χριστός είναι ζωγραφισμένοι με λάόι σε 

υλικό μουσαμά και αναρτώνται κατά την αναστάσιμη λειτουργία της Αγά
πης ακόμη και σήμερα.

Χαμαλί ή χαϊμαλί (hamayil) είναι το φυλακτό, περίοπτο, Κ. Κουκκί- 
δης, ό.π.. 195.

Το γκιούλσι ή γκιούλτζι (τουρκ. giil suyu) είναι το ροδόσταμο (τρια
νταφυλλόνερο), Ε. Μπόγκας, ό.π.. τ. Β , σ. 16. Έβγαινε από τα πέταλα 
ειδικής για το σκοπό ροζ αρωματικής τριανταφυλλιάς και μ’ αυτό έρ- 
ραιναν τον Επιτάφιο τη Μ. Παρασκευή.

Το μπρικολέγενο, λέξη συνθέτη από το ιμπρίκι ή ιμπρίκ (ibrik) είναι 
η υδροχόη, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 12 Γ και το λεγένι (= λεκάνη), όπου έπλε
ναν χέρια και πρόσωπο, βλ. και Ευαγγελή Ντάτση, ό.π., 163, 164.

Το τάσι, μικρό χάλκινο υδροφόρο σκεύος, που χρησίμευε ως ποτήρι 
για νερό ή κρασί, στο λουτρό ή για το χτένισμα, Ευαγγελή Ντάτση, ό.π., 
158 κ.ε.

Επιτροπικό είναι το σημείο της εκκλησίας όπου στέκουν οι επίτρο- 
, ποι, δηλ. ο μπάγκος με το δίσκο και τα κεριά.

Οι κιτσέδες από την τουρκ. λ. κετσές ή κετσιά (Ιίσςσ) είναι το πίλη
μα, κάλυμα κεφαλής, Κ. Κουκκίδης, ό.π.. 130.

Ο μπιρτές ή μπερντές (perde) είναι το παραπέτασμα, ο πέπλος, Κ. 
Κουκκίδης, ό.π.. 150.

Ο ξύλινος δοκός γριντιά ή γρεντά ήταν το μεγαλύτερο σε πάχος και 
αντοχή ξύλο, το κορυφαίο — η «μάνα» θα λέγαμε της στέγης. Πάνω στη 
γριντ(ι)ά πατούσαν τα γριντάρια, λίγο μικρότερα σε πάχος ξύλα, που 
στήριζαν τη στέγη. Η λέξη είναι σλαβικής προέλευσης (greda), Ε. Μπό
γκας, ό.π., τ. Β ', σ. 17.

31.— Ανάλογη μέριμνα για την ενίσχυση των άπορων ασθενών είχε 
λάβει την ίδια περίπου εποχή (1910) εκ νέου η κοινότητα της πόλης των 
Ιωαννίνων, Δ. Σαλαμάγκας, Στέφανος Σαλαμάγκας (1868-1913) Βιογρα- 
φικά Κείμενα2, Γιάννινα 1959, σ. 39.

Τα επώνυμα των οικογενειών του Νησιού που αναφέρονται στον κα
τάλογο αυτό αποτελούν ως επί το πλείστον παρωνύμια, που δόθηκαν 
στους κατόχους τους εξαιτίας κάποιου περιστατικού. Ενδεικτικά αναφέ
ρουμε την περίπτωση του επώνυμου Παγωτός, που το πήρε ο Τσούλιας 
επειδή γεννήθηκε στην παγωμένη Αίμνη του 1864, Δ. Σαλαμάγκας, Γιαν- 
νιώτικα Σύμμεικτα, σ. 15. Το επώνυμο Σακελλίων ή Σακελλίου προέρχε
ται από το εκκλησιαστικό αξίωμα που έφεραν συνήθως πρεσβύτεροι, αλ-
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λά και διάκονοι. Οι σακελλίωνες είχαν την εποπτεία του ναού, μετείχαν 
στη διαχείριση της περιουσίας του και ήταν μέλη του εκκλησιαστικού δι
καστηρίου. Ακόμη το επώνυμο Ρεπανάς με τα χρόνια έγινε Ρεφανάς ή 
Ραφανάς, κτλ. Σε μερικές περιπτώσεις —βλ. αριθ. 7, 10, 19, 23, 36 του 
καταλόγου απόρων— σημειώνεται δίπλα από το επίθετο (πιθανό παρω
νύμιο) ένα δεύτερο παρωνύμιο. Από τα ονόματα αυτά σήμερα πολλά δεν 
υφίστανται πλέον στο Νησί, επειδή πολλοί κάτοικοι αποδήμησαν σε μέ
ρη της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού στα τέλη του 19ου και τις 
αρχές του 20ου αι. Αλλος λόγος είναι ότι πολλές οικογένειες έσβησαν 
καθώς δεν άφησαν άρρενες απογόνους για να διαιωνίσουν το όνομά τους 
ή ήταν άτεκνες.

32. — Πρόκειται για καταγραφή εκ μέρους της εκκλησίας των αγαθών 
που υπήρχαν στο παντοπωλείο-κρασοπωλείο του Νησιού, προκειμένης 
της ενοικίασης των καταστημάτων αυτών. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να 
τα επιστρέφει σώα με τη λήξη της ενοικίασης στην κοινότητα.

Οι βόμβες ήταν στρογγυλά γυάλινα δοχεία, όπου έβαζαν τα ποτά.
Το κιούπι είναι ψηλή πήλινη στάμνα, μεγάλης χωρητικότητας, για τη 

φύλαξη του λαδιού.
Το τάληρο ήταν καδί για τυρί, ελιές, λαχαρμιά κ.τ.λ. Βλ. Ε. Μπάγκας, 

ό.π., τ. Α ',  σ. 381 τη λ. τάλαρους.
Ο Χριστόδ. Ν. Γκατζιάς, που το 1906 είχε αποδημήσει (βλ. καταχώρι

ση αριθ. 30). ξαναβρίσκεται επίτροπος το 1912.

33. — Παρόμοια καταγραφή έγινε και για τα κοινοτικά είδη του αρ
τοποιείου, καθώς παρέδωσε ο ενοικιαστής του.

Πινακωτό ή πινακωτή ήταν ξύλινο «καλούπι», φόρμα, μέσα στο οποίο 
πήγαιναν στο φούρνο το ζυμωμένο ψωμί για να ψηθεί.

Το γράβαλο (από λ. άγρα;) είναι μακριά μεταλλική βέργα με απόληξη 
σχήματος Γ, για τον καθαρισμό της εστίας του φούρνου από τις στάχτες 
και τη διευθέτηση στα κάρβουνα και καιόμενα ξύλα.

34. — Η καταγραφή των οικιακών ειδών του κελλιού της καλόγριας 
δείχνει, με την ψυχρότητα και ακρίβεια της αυστηρής απαρίθμησης εκ μέ
ρους της εκκλησιαστικής επιτροπής, τι διέθετε ένα καλογερικό νοικοκυ
ριό στο Νησί το 1875.

Το ταψί (tepsi) ήταν και είναι ο γνωστός μετάλλινος δίσκος που χρη
σιμεύει στο ψήσιμο, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 180.

Η τζιούμα (ίσως από τουρκ. giigiim) ήταν υδροφόρο δοχείο σε σχήμα
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κουβά για την άντληση νερού, Δ. Σαλαμάγκας, Γιαννιώτικα Σύμμεικτα, 
α  83.

Το σαγάνι ή σαχάνι (sahan) ήταν χάλκινο πιάτο, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 
172.

Απλάδα έλεγαν την πιατέλλα ή τον στρογγυλό δίσκο κεράσματος, Ε. 
Μπάγκας, ό.π., τ. Α \  σ. 54. Στάγκινος ήταν ο φτιαγμένος από λευκοσί
δηρο, κασσίτερο, βλ. Αεων. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν 
Ζακύνθου, τ. Β ' Ααογρ., Αθήναι 1963, σ. 442 τη λ. Στάγκος.

Καρπέτα έλεγαν το σκέπασμα (βελέντζα) χωρίς κρόσσια.
Το χιρέμι, χιράμι ή χράμι (ihram) ήταν το ύφασμα για περιτύλιξη αν

θρώπων ή σκέπασμα αλόγων ή καναπέδων, κλινοσκέπασμα, ύφασμα μάλ
λινο κροσσωτό, Κ. Κουκκίδης, ό.π., 200.

Ρέμπελα έλεγαν τα απλά στρωσίδια, χωρίς κρόσσια (φλόκια) ή τα κου
ρέλια, πρβλ. Ε. Μπόγκας, ό.π., τ. Β ' , σ. 244 τη λ. ρέμπελο.

Το λιγένι (= λεκάνη) χρησιμοποιόταν, εξαιτίας του σχήματος που εί
χε. και ως μαγκάλι (πύραυνος).

Το φαράσι (fara§) είναι το μικρό φτυάρι για τα απορρίμματα, Κ. Κουκ- 
, κίδης, ό.π., 192.

Η γαράφα (καράφα) είναι η φιάλη για το λάδι, κρασί, ξύδι.
Η πυροστιά, σε τριγωνικό σχήμα, είναι ο μετάλλινος σκελετός όπου 

στηρίζονται τα σκεύη για την παρασκευή του φαγητού, πάνω από τη φω
τιά.

Το πινάκι ήταν δοχείο ξύλινο κυλινδρικό με λαβή και βάση ξύλινη 
χωρίς σκέπασμα. Ακόμη ήταν μέτρο για τα δημητριακά, χωρητικότητας 
20 οκάδων περίπου (1/4 ξαγιού), Ε. Μπόγκας, ό.π., τ. A ' , σ. 304 λ. π ’νάκ\

35.— Το σχολείο αρρένων λειτουργούσε στο σημερινό κτίριο του δη
μοτικού σχολείου του Νησιού, ενώ το παρθεναγωγείο σε χώρο της μονής 
Φιλανθρωπηνών.

Όπου «κατάλλαλα» διάβαζε κατάλληλα.
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Α. Π ίνακας Εσόδων-Εξόδων των Ετών 1856-1887

Έτη Έσοδα (Λαβεϊν) Έξοδα (Δούναι)

1856-1860 51.654,12 50.288,18
1860-1862 20.730, 7 20.864,12
1862-1864 30.986,10 29.973, 3
1864-1866 22.410,28 23.524,13
1866-1870 48.402,30 45.709,21
1870-1871 4.697,37 19.863,38
1871-1872 15.944 7.401
1872-1873 22.112,10 18.182,18
1870-1873 45.447,16 45.447,16
1873-1874 17.298,13 15.665,27
1874-1875 16.639,28 16.639,18
1875-1876
ΚΕΝΟ

13.072,35 13.073,38

1878-1879 22.251,17 21.721,37
1879-1881 20.287,30 20.044, 5
1881-1882 16.988,35 14.588,30
1882-1883 12.622,30 11.197,30
1883-1884 18.490,15 18.798,35
1884-1885 13.087,20 12.079,15
1885-1886 15.188, 5 15.618, 5
1886-1887 21.702,10 22.011,10

Β. Πίνακας Αλφαβητικός Ειδών των Εσόδων-Εξόδων

α. Έσοδα

αγρυπνία διάφορα έλεος ετήσιο
ακόντο διαθήκη ελιά καπάρο
άλλα δίσκος ενοίκια καύματα
αμπασιές δώρα εν τρίτον κεριά
ανάλογο είδη εξίσωση κηροπωλησία
αφιέρωμα εικόνες εργαστήρια κουμπαράς
βιβάριο εκτίμηση έσοδα κτήματα
βουνό ελεημοσύνη εσωτερικά λείψανα
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λογαριασμός
λοιπά
μείναντα
μνημόσυνα
μπάγκος
νυφάδες
ξύλα

β. ΈΕοδα

αγγαρεία 
αγόρασμα 
αγρυπνία 
άξιο 
ακόντο 
άλυσοι 
αμοιβή 

, αμπάρι 
αμπασιές 
ανάγκη 
αναφορά 
(α)πανταχούσα 
άρρωστοι 
ασθένεια 
αφιέρωμα 
βαένια 
βακαλιό 
βιβάριο 
βιβλίο 
βοήθεια 
βουνό 
δαδί 
δάνειο 
δασκαλίκι 
δάφνη 
δημοπρασία 
διανομή 
διάφορα 
διόρθωση

παλάντζες
περίσσευμα
πολυέλαιος
πώληση
σάλδος
σκάλωμα
σκαμινές

δοσίματα
δραγατικό
είδη
εκτίμηση
ελεημοσύνη
έλεος
ενοίκιο
έξοδα
εξώπορτα
εξωτερικά
επιδιόρθωση
επισκευές
επιχορήγηση
εργατικά
εσωτερικά
εφημερία
εφημερίδα
ζημιά
θυμιάματα
ιατρικά
ιμπλιάκι
καθημερινό
καθυστερούμενα
κανδύλες
κάρβουνα
κατασκευή
καφφάσια
κελλί
κέντημα

σπίτι
στεφάνια
συναλλάγματα
ταξείδι
ταξιδευτές
τεμετού
τυχερά

κεράσματα
κιουλχάνι
κλειδί
κορδέλλες
κόψιμο
κρασοπωλείο
κώδωνες
λάδι
λαμπάδες
λείποντα
λειτουργία
λιανικά
λιθάρια
λόγος
λοιπά
λουριά
μεταξωτά
μετρητά
μισθοδοσία
μισθός
μνημόσυνα
μοίρασμα
μοσχοθυμίαμα
μουχταριέ
μπεκαές
μπίμτσα
μπόλιασμα
μπουχαριά
μπρούτζινος

φαρμακείο
φιγούρες
φίλος
φούρνος
χείρα
χρέος
χρονικό

μώλος
νεκροκρέββατο
νήμα
νταβάνι
ομόλογο
οψάριο
οψώνια
περιτοίχισμα
περιτραχήλια
πηγάδι
πλάκες
πληρωμή
πλήσιμο
πλόσκα
πολυέλαιος
σάλδος
σαπούνι
σιάξιμο
σκάλωμα
σκάψιμο
σκούπες
στιχάριο
στρατολογία
σφουγγάρι
ταμβάκι
τενεκές
τεμετού
τέντζερης
τζιαμί
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τζιατί
τόκος
τόπος
τόρτσα
τροφή

υαλιά
υπόθεση
φαιλόνια
φκιάσιμο
φούρνος

χαμαλιάτικα
χάρτες
χαρτόσημο
χέλι
χοτζέτι

χρέος
χρονικό
ψωμί

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, βλέποντας τον πίνακα 
Α, τα έσοδα ως επί το πλείστον είναι υψηλότερα από τα έξοδα, αυτό ση
μαίνει ότι οι επίτροποι της εκκλησίας περιόρισαν τα έξοδα σε δεδομένες 
χρονικές περιόδους για να έχουν περίσσευμα. Ακόμη παρατηρούμε ότι 
στις περιπτώσεις που τα ποσά των εξόδων υπερβαίνουν εκείνα των εσό
δων είναι με μικρές διαφορές και ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις 
οι λογαριασμοί εμφανίζονται ισοσκελισμένοι. Εδώ πρέπει ν’ αναφέρουμε 
ότι οι κατά καιρούς επίτροποι φρόντιζαν να εξισώνουν τους λογαρια
σμούς, παραδίδοντας στους επόμενους, με το λεγόμενο «σάλδος» (ιταλ. 
saldo = υπόλοιπο λογαριασμού) ή «περίσσευμα». Το ύψος των εσόδων εί
ναι βέβαιο ότι θα καθόριζε και το ύψος των ενεργούμενων δαπανών. Τα 
έσοδα για την δεκαπενταετία 1873-1887, που οι λογαριασμοί τρέχουν κατ’ 
έτος, ανέρχονται στο ποσό των 187.630 γρ. και κατά μέσο όρο το κάθε 
έτος παρουσιάζει έσοδα 17.057,3 γρ., με κατώτερο κυμαινόμενο όριο τα 
13.080 γρ. και ανώτερο τα 22.250 γρ., δηλαδή εισοδήματα σταθερά χωρίς 
μεγάλες αυξομοιώσεις.

Όσο αφορά την προέλευση και το είδος των εσόδων με βάση τον πί
νακα Β και άλλα στοιχεία του κώδικα, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι σε 
ποσοστό 85% περίπου αυτά προέρχονται από ενοίκια των ακίνητων κτη
μάτων της εκκλησίας, ήτοι καταστήματα (εργαστήρια, κουρείο, φαρμα
κείο, φούρνος κ.ά.), αμπασιές, βιβάρια, οικίες, το βουνό, καθώς και την 
εκτίμηση και φορολογία τους. Το υπόλοιπο περίπου 15% μοιράζεται σε 
έσοδα εσωτερικά από τις διάφορες λειτουργίες και τελετές του ναού (δί
σκος, πολυέλαιος, αγρυπνίες, ελεημοσύνες, γάμοι, κεριά, στεφάνια, μνη
μόσυνα, λείψανα, εικόνες, φιγούρες, δώρα, αφιερώματα, τυχερά κ.ά.)· ακό
μη έσοδα από διαθήκες, ταξείδια, συναλλάγματα, χρέη, πωλήσεις, ξυλεία, 
σκάλωμα, διάφορα, άλλα, λοιπά.

Όσο αφορά την κατανομή των εξόδων με βάση τα ίδια στοιχεία, αυ
τή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Το 50% περίπου απορροφάται από τους 
μισθούς που κατέβαλλε η εκκλησία στους ιερείς, τους δασκάλους, τον 
υπηρέτη, τον πνευματικό, τον διάκονο, την καλόγρια, την επιχορήγηση 
του μητροπολίτη, και άλλες ανάγκες των προσώπων αυτών. Από το υπό
λοιπο, ένα ποσοστό 25% καταναλώνεται σε έξοδα λειτουργικά (εσωτερι
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κά) της· εκκλησίας (διάφορες επισκευές, αγορές ποικίλων ειδών, έξοδα 
κατά τις λειτουργίες και διάφορες τελετές, κτλ.), σε εξωτερικά (αμοιβές 
εργατών, επισκευές καταστημάτων και άλλων ακινήτων π.χ. αμπασιών, 
εισφορές, φόροι για τα κτήματα, έξοδα και εκτιμήσεις, τόκοι, κ.ά.). Το 
υπόλοιπο 25% καλύπτεται ως εξής: μεγάλο κεφάλαιο στον βίο εν γένει 
της εκκλησίας αποτελεί η φιλανθρωπική της δράση, τα ελέη όπως αυτά 
υλοποιούνται στο ψωμί των πτωχών όλο το έτος, στις προικοδοτήσεις 
άπορων κοριτσιών, στην ανακούφιση των ασθενών κλπ. Η φροντίδα επί
σης της εκκλησίας για την ίδρυση και απρόσκοπτη λειτουργία του Σχο
λείου και τις διάφορες ανάγκες του, απορρόφησε σημαντικά ποσά. Με
γάλα επίσης έξοδα αποτέλεσαν τα διάφορα δοσίματα της κοινότητας, οι 
εισφορές στην οθωμανική διοίκηση, οι αγγαρείες κλπ., ποσά που διαχει
ρίστηκαν οι κοινοτικοί άρχοντες του Νησιού.

Γ. Πίνακας Τοπωνυμίων

Αγ. Νικόλαος Κοπάνων Μεγάλη Βαθειά
,Αργαστή Μεγάλη Τούμπα (Τξιμαίων)
Αλευροπάζαρο Μετόχια
Βουνό (Νήσου) Μπανταλά
Γαβρά Μώλος (Νήσου)
Ελεούσης (τόπος) Νήσος Ιωαννίνων
Καρακοφωλιά Ντραμπάτοβα (Κρυονέρι)
Κανέτζου Παλιαγούς
Κάτω Γρύμος Παντελεήμονος (ενν. τόπος)
Κησλάς (Ιωαννίνων) Πατερίτσες
Κιόσκι Πλήτζη (Μπλιτς)
Κλύδωνας Ρησίδα
Κόπανοι (Αγιος Νικόλαος) Σαντενίκος ή Σεντενίκος
Κούτσουρο Σέργιού
Κρυονέρι (Ντραμπάτοβα) Σιάννα
Κστάδι Σκάλα
Λειβαδιώτης Τζίτζη
Λιαμ (τζιαμί) Τρύπα (Ντραμπάτοβας)
Λίμνη (Ιωαννίνων) Ψαράδικα
Μα(ν)τρί Ψαροπάζαρο παλαιό
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Χρονολογίες Ονοματεπώνυμα

1850;-24/ 3/1856 Επίτροπος: Διαμάντης Ματζακούλης
(βλ. καταχ. αρ. 7α)

25/ 3/1856-17/ 1/1860 Επίτροποι: Ιωάννης Γ. Λάππας και Ιωάννης Ζαφείρης 
18/ 1/1860-18/ 2/1862 » »
18/ 2/1862- 3/ 5/1864 » »
3/ 5/1864-15/ 5/1866 » »

15/ 5/1866- 1/11/1870 » »
1/11/1870-14/ 4/1873 Επίτροπος: Ιωάννης Ζαφείρης 

15/ 4/1873-11/ 5/1874 Επίτροποι: Ιωάννης Αναστ. Τζήμας και Ιωάννης
Αναστ. Ματζιακούλης

Έφοροι: Γεώργιος Κων/νου Καζανάς (ή Κόκκινος) 
και Παναγιώτης Αναστ. Πασιαλής

» » Επίτροποι: Δημήτριος Κ. Μπήτζηκας και Δημήτριος
Γιαννόπουλος

Έφοροι: Βασίλης Μπασάς και Δημήτρης Ζάνο(υ)ς 
12/ 5/1874-24/ 5/1875 Επίτροποι: Δημήτριος Κ. Μπήτζηκας και Δημή-

τριος Γιαννόπουλος
Έφοροι: Βασίλης Μπασάς και Δημήτριος Φούτζος 

25/ 5/1875-25/ 5/1876 Επίτροπος: Ιωάννης Ζώη Καλόγηρος 
26/ 5/1876-12/ 3/1878 » Βασίλης Μπασάς (βλ. καταχώρ. αρ. 17α)
13/ 3/1878-30/ 8/1879 » Ιωάννης Παπούλης
1/ 9/1879- 1/ 3/1881 Επίτροποι: Ιωάννης Δ. Αβδελάς και Νικόλαος

Γ. Γκέγκας
1/ 3/1881-30/ 4/1882 » Σταύρος Γ. Μπασάς και Ιωάννης

Π. Χατζής
1/ 5/1882-13/ 2/1883 Επίτροπος: Σταύρος Μπασάς 

13/ 2/1883-30/ 4/1884 Επίτροποι: Γεώργιος Ιωάν. Ζαφείρης και
Ιωάννης Α. Τζήμας

1/ 5/1884-30/ 4/1885 » Ιωάννης Δ. Αβδελάς και Νικόλαος
Ιωάν. Φίλιος

1/ 5/1885-30/ 4/1886 Επίτροπος: Νικόλαος Ιωάν. Φίλιος
1/ 5/1886- 1/ 5/1887 Επίτροπος: Νικόλαος Φίλιος και Ιωάννης Τσιτώνης.

Έφοροι: Αδαμάντιος Λάππας και Γεώργιος 
Π. Πασιαλής.

Δ. Π ίνακας Εφοροεπιτρόπω ν Εκκλησίας

ΚΕΝΟ
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1891-1893

ΚΕΝΟ
1902-1905;

1906

ΚΕΝΟ
1911;
1912

* 'Ετη

Επίτροποι: Κωνσταντίνος Ζώτος και Κωνσταντίνος 
Σάλιος.

Επίτροποι: Αθανάσιος Σιούλης και Δημήτριος 
Σαντάς.

Έφοροι: Θωμάς Λούϊας και Αθανάσιος Π. Βροσγο- 
λίτης.

Επίτροποι: Ιωάννης Μπήτσικας και Χαράλαμπος Ν. 
Αάππας

Έφοροι: Ιωάννης Ν. Τζιαφάς και Νικόλαος Διαμ. Σκού- 
ρης, Χριστόδουλος Ν. Γκατζιάς

Επίτροπος: Ιωάννης Μπασάς 
Επίτροποι: Δημήτριος Ξ. Τσιόμπος, Χριστόδουλος Ν. 

Γκατζιάς, Γεώργιος Ν. Γκέγκας.

Ε. Πίνακας Ιερέων της Εκκλησίας 

Ονοματεπώνυμα

1866-1870 Χριστόδουλος Ιερεύς (1866-1885) Νικόλαος Ιερεύς (1866-1887)
1870-1873 » »
1873-1874 » »
1874-1875 » »
1875-1876 » »
ΚΕΝΟ

1878-1879 » » παπαΚώστας
διδάσκαλος (1/6/1878-1887)

1879-1881 » » » και εφημέριος
1881-1882 » » » »
1882-1883 » » » »
1883-1884 » » » »
1884-1885 » » » »
1885-1886 — » » »
1886-1887 — » » »

ΚΕΝΟ
1902 Πέτρος Ιερεύς
ΚΕΝΟ

1905 Νικόλαος Μπήτσικας Ιερεύς
1906 Πέτρος Ιερεύς, Νικόλαος Μπήτσικας Ιερεύς
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ΣΤ. Π ίνακας Μουχτάρηδων (= παρέδρων)

Έτη Ονοματεπώνυμα
1856-1860 Τόλος Σπ. Ρεπανάς, Πάνος Ξαϊκούστου
1860-1862 Γεώργιος Κόκκινος
1862-1864 »
1864-1866 Αθανάσιος Γ. Αάππας
1866-1870 Δημογέροντες: Πάνος Ξαϊκούστου, Τόλος ΊΓζόμπος
1870-1873 Γεώργιος Ν. Κατζαρού, Βασίλειος Γεωργίου 

Καραλής
1873-1874 Γεώργιος Ν. Κατζαρού
1874-1875 Γ. Κατζαρόπουλος, Ν. Γκέγκας
1875-1876 Νικόλαος Γ. Γκέγκας
ΚΕΝΟ

1885-1886 Νικόλαος Γκέγκας, Νικόλαος Τζιαφάς
Αζάδες: Κώστας Φίλιος, Ζούκας, Μπράμης

1886-1887 Γεώργιος Κατσαρός (;)
ΚΕΝΟ

1912 Πάρεδρος: Ιωάννης Τζιαφάς
ΚΕΝΟ

1930 Πρόεδρος: Γεώργιος Μπήτσικας
Αντιπρόεδρος: Αδαμάντιος Καμπαλώνης

Ζ. Πίνακας Αντιπροσώπων Κοινού Χώρας Νήσου

1856-1860 1860-1862
Χαράλαμπος Γ. Λάπα Δημήτριος Κ. Τζίμα
Σπυρίδων Αάλου Πάνος Ξαϊκούστου
Γεώργιος Ν. Κατζαρού Τόλος Τζόμπος
Πέτρος I. Γκατζά Γεώργιος Γκέγκας
Τόλος Τζόμπος Αρχιμ. Αββακούμ, ηγούμ. Ελεούσης
Ιωάννης Ματζακούλη Βενέδικτος, ηγούμ. Ντίλιου
Χριστόδ. Ν. Κατζαρού Χρύσανθος, ηγούμ. Παντελεήμονος
Γεώργιος Παππαδόπουλος Κωνστάντιος, ηγούμ. Σπανού
Γεώργιος Γκέγκας Σπύρος Δόλου
Πέτρος Τζαβαλάς Χαράλαμπος Γ. Λάπα
Γεώργιος Κ. Τζίμα Δημήτριος Διαμάντη
Παναγιώτης Ζαφείρη Δημήτριος Γιαννοπούλου
Γεώργιος Κ. Καζανά Γεώργιος Ν. Κατζαρού 

Παναγιώτης Παντελής 
Γεώργιος Μπασά
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1862-1864
Αββακούμ, ηγούμ. Ελεούσης 
Χριστόδουλος Σπ. Ρεπανάς 
Ιωάννης Α. Εξάρχου 
Πόνος Ξαϊκούστου 
Γεώργιος Ν. Κατζαρού 
Παναγιώτης Παντελή 
Μιχαήλ I. Μπίτζικας 
Γεώργιος Μπασάς 
Γεώργιος Γκέγκας

1864-1866
Δημήτριος Κ. Μπίτζικας 
Δημήτριος Γιαννοπούλου 
Γεώργιος Κόκκινος 
Γεώργιος Ν. Κατζαρού 
Δημήτριος Κ. Τζίμα 
Σπυρίδων Λόλου 
Παναγιώτης Ξαϊκούστου 
Χριστόδουλος Σπ. Ρεπανάς 
Ιωάννης Ματζακούλη 
Πέτρος I. Γκατζά 
Δημήτριος Τάφλου 
Δημήτριος Διαμαντή 
Βασίλειος Γ. Μπασά 
Ιωάννης Αναστ. Τζίμας 
Δημήτριος Χριστοδούλου 
Τόλος Τζόμπος

Γεώργιος Τζιτόνης 
Χριστόδουλος Κατζαρός 
Μίχος Παύλη 
Δημήτριος Τζίμας

1870-1873
Βασίλης Φίλιου δημογέροντας 
Νικόλαος Ν. Τσαφάς 
δημογέροντας
Χριστόδουλος Σπύρου Ρεπανάς 
δημογέροντας

1873-1874
Τόλος Σπύρου Ρεπανάς δημογέροντας 
Βασίλης Φίλιου δημογέροντας 
Σάββας X. Τζιόμπου δημογέροντας 
Νικόλαος Ιωάννου Τζιαφά 
δημογέροντας

1874-1875
Σάββας Χαραλ. Τζιόμπου 
δημογέροντας
Βασίλης Φίλιου δημογέροντας 
Αποστόλης (Καρκαλομίτης;) 
πρωτόγερος (βλ. πράξη αρ. 14β)

1866-1870
Χριστόδουλος Ιερεύς 
Νικόλαος Ιερεύς 
Ιωάννης Γ. Λάπα 
Τόλος Σπ. Ρεπανάς 
Νικόλαος Ιωάννου 
Γεώργιος Κόκκινος 
Ιωάννης Αναστ. Τζήμας

1875-1876
Γεώργιος Ν. Κατζαρού 
Βασίλης Σπ. Τζιντζιλιάρης 
Νικόλαος Γιώργη Γκέγκας 
Βασίλειος Γεωργίου Καραλή 
Κωνσταντίνος Β. Φίλιου 
Ιωάννης Δ. Αβδελά



A B S T R A C T

CODEX OF 19TH CENTURY FROM THE CHURCH 
OF ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY - A CONTRIBUTION 

TO HISTORY OF THE ISLAND OF IOANNINA

by
Constantine D. Vakatsas

This historical church of the Island of Ioannina, which originally was a 
monastery probably since about 1500, became parochial maybe at the same 
time when the Maniotes was settled on the Island (beginning of the 16th 
century). The church was repaired twice, once after the destruction of Ali 
pacha (1821) and the second time the southern narthex was repaired between 
the years 1856-1868.

This old church has in her possession a guardian’s account code for the 
years 1856-1887. Except for the accounts the codex also includes various 
registrations like the landed and mobile properties of the temple, the mobile 
of the last nun, a catalogue of the poor sickmen, wills of donors to the 
church, etc.

Very interesting and diverse are the historical information for the society, 
economy and culture of the Island of Ioannina and covers the periode 1856- 
1954, for almost a century: toponymy of the Island, of Ioannina and of 
coastal area of the Lake; companies (trade unions) of the islander fishermen; 
names and surnames of old priests, of guardians, of monks, of inhabitants, 
of communal archonts, and other. Also are comprised economical elements 
about the management of the temple, charity, endowments, school’s 
operation, priests and teachers payment of wages, etc.; material of glossology 
in words of idiomatic local language, wich are very rare. The codex besides 
offers to us the possibility to date two incomplete inscriptions of the church 
and also gives a description of the old aspect of interior of the temple, with 
optical details such as the icons and other belongings of the church. However 
the most important information concerns to the existence of a monastery 
in the place of the temple.

University of Ioannina
Department of History
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®ελ. 24-25, με τα χαρακτηριστικά σφραγίσματα των Μονχτάρηδων
(τονρκ. δακτυλιόλιθοι).

Οι



Κώδικας του 19ου αι. από τον I. Ναό Κοίμησης Θεοτόκου 343

"ιγγ · ' ·  ·— :—
' · * *

. V& &V*#fri* * '*** '/γ,·Α>Οΐ. Jfc m/ μ . Z )a /(/?  ■
\ r  > ' ✓ -♦ ·' ·'. 1 .· ·:✓ <*«.·../·· '· ' '

» /.* r /  ' % ■> f  '  * ’ ' *y 0 ' f  rr
I V / 4  t/ * < ’?' i * / i i * * l f *  AV f l f  t r S i / l ·  p g ^ f? 7 .  f f /  , / t

r /.L V ; ' ' · ’ :__ ' 9 ■  ̂ V. > >.» v  'Iw tvinr#/ m f<*fyA uj f*trs,X/ try/*Ar& m liu/fun  

Cr/L (ftyn-r ,4 c$/r*rr c’f u  if',tr„n y  .iy '

/ J f t  JS

4 4 ψ  J t  
~ Φ  L

Λ Μ Μ  3?
• V ^ « ,  «·'<« i w . i j ,

3‘"  s~r„<. X,u<rti ^ ·„ Λ ',  ^  H &Λ>Μ .Y/, '„ J  - "■ -’ -•S /  /  '  '  *·>Μ, WCX-ygf ·£*'./ίίΛι*7·/*' ( jus/y*i

■ U f t r t t
~ S-~ >

J ^ 2 ~ h ~ — --------------------
/ ί / ί  / - .  / κ

? *  r  r /V ; ,  *V - i &  ^
fir* M  „’, X  Ai V /  , Ψ  /P i3  ·

/ -?*■·>■*-*' ItY / / / i y s  J j / / / s f j .
«. / / / / 2  /4λ,

·' '~iysj

<̂ 4ty -k f  1

p:/y '■ ·
/' ‘ ·7 *:£p£ £ . t '0. ir " /y ''n ,

'.· //'> Λ. ·̂>'γΐ

.'«̂ i'.·.« . ?vj•  r -  J  . .  . r  j f  <  . . v j

·· . ;. · r * /^ '  *<φΧτ&&?%
' ,-·' " ? ■ .·’*

. I < '*■ ■‘ϊ'ΐΛΖ'.ι,*'·'&·:νκ ' h \ ' 
■ · .?■


