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ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ: ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΑΠΟ ΤIΣ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στα  μοναστήρια που  ιδρύθηκαν κατά τη μεσαιωνική περίοδο στο
νησί της λίμνης και τις παραλίμνιες περιοχές των Ιωαννίνων και λει-
τούργησαν κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, περιστα-
σιακά αντιγράφηκαν χειρόγραφα και συγκροτήθηκαν μοναστηριακές
Βιβλιοθήκες. Όταν το 1913 ο Σπ. Π. Λάμπρος επισκέφθηκε τα Ιωάν-
νινα, που μόλις είχαν απελευθερωθεί, διαπίστωσε ότι αι μοναί της λί-
μνης των Ιωαννίνων ούτε χειρόγραφα κέκτηνται ούτε έγγραφα.1 Δύο
μόνο κώδικες εντόπισε στη Μονή Καστρίτσης, τους οποίους και πε-
ριέγραψε.2 Κώδικες, που  κατέληξαν σε Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα
και την αλλοδαπή, φέρουν κωδικογραφικά, κτητορικά σημειώματα
και ενθυμήσεις  που πιστοποιούν την προέλευσή τους  από τα  μονα -
στήρια της λίμνης των Ιωαννίνων.

Ένα από τα παλαιότερα  χειρόγραφα που προέρχονται από το νησί
της λίμνης των Ιωαννίνων είναι ο κώδικας του  Μουσείου Μπενάκη
26 [olim 53], φφ.127, περγ. παλίμψηστο, 32 x 25 εκ., τέλη 13ου-αρ-
χές14ου αι., ευαγγελιστάριο. Σύμφωνα με το αφιερωματικό σημείωμά
του στο φύλλο περγαμηνής που έχει επικολληθεί στο εσωτερικό της
οπίσθιας πινακίδας στάχωσής του, το χειρόγραφο αυτό αφιέρωσε
στην Μονή των Φιλανθρωπηνών ο ιδρυτής της  Ιωάσαφ   Φιλανθρω-
πηνός (1341-42):

Ευχαριστίες οφείλονται στον ομότιμο καθηγητή Δ.Κ. Ράιο για τις διορθώσεις
του στην τελική μορφή της μελέτης.
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† Ἡ ἱερὰ βίβλος αὕτη ἀφιερώθ(η) τῇ μονῇ τοῦ παμμάκαρος
ἁγίου Νικολάου τῇ ἐπικεκλημέν(ῃ) τοῦ κυρ(οῦ) Ἰακώβου ἐν τῷ
Νησίῳ, παρ’ ἐμοῦ τοῦ ἀμαρτωλοῦ Μιχ(αὴλ) ἱερέ(ως) τοῦ Φι -
λανθρωπηνοῦ. Καὶ οἱ τούτ(ῳ) ἐντυγχάνοντες μέμνησθαί μου διὰ
τὸν κ(ύριο)ν. Μιχ(αὴλ) ἱερε(ὺ)ς καὶ μέγ(ας) οἰκονόμος τ(ῆς)
ἁγιωτ(ά)της μ(ητ)ροπόλ(εως) Ἰωαννίνων ὁ Φιλανθρωπηνός †.3

Oι ιδρυτές επίσης της Μονής τιμίου Προδρόμου στο νησί της λί-
μνης, γιαννιώτες αδελφοί Θεοφάνης (†17.4.1514) και Νεκτάριος
(†7.4.1550) οι αψαράδες,4 ανέθεσαν την αντιγραφή του ογκώδους
κώδικα Μετεώρων Βαρλαάμ 127 (φφ.706, χαρτ., 21 x 13,50 εκ., σύμ-
μεικτος θεολογικός), σύμφωνα με το εκτενές κωδικογραφικό σημεί-
ωμα στα φφ.10v-11r, στον ιερομόναχο Νήφωνα, ο οποίος αντέγραψε
το μεγαλύτερο τμήμα του (φφ.12r-372v). Όταν αυτός απεβίωσε
(1.4.1509), την αντιγραφή του κώδικα ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο
μελωδός (ιεροψάλτης) Ιωάννης Σαγητάς. οι αδελφοί αψαράδες, με-
τά την ολοκλήρωση της αντιγραφής του (1511), μετέφεραν τον κώ-
δικα στα Μετέωρα, όπου ίδρυσαν τη Μονή Βαρλαάμ (1518),5 στη Βι-
βλιοθήκη της οποίας διασώθηκε.

Δύο τουλάχιστον από τους κώδικες της συλλογής της εκκλησίας
του αρχιμανδρείου Ιωαννίνων6 προέρχονται  από τη Μονή αγίου Νι-
κολάου του Στρατηγόπουλου στο νησί. Σύμφωνα με το κωδικογρα-
φικό του σημείωμα (σε φύλλο χαρτιού που έχει επικολληθεί στο εσω-
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τερικό της οπίσθιας πινακίδας στάχωσης),  ο κώδικας αρχιμανδρείου
17  (φφ. 145, χαρτ., 28,60 x 22, 16ουαι., Πραξαπόστολος), ηνε του αγι-
ου νικολαου.7 Στο ίδιο φύλλο από διαφορετικά χέρια έχουν καταγρα-
φεί έξι ενθυμήσεις, στις οποίες απομνημονεύονται τα ονόματα γνω-
στών ιερωμένων του 16ου αιώνα, που μόνασαν στη Μονή αγίου Νι-
κολάου του Στρατηγόπουλου και οι οποίοι, όταν απεβίωσαν, εντα-
φιάστηκαν στο νάρθηκα του καθολικού της. Για μια περίπου τριακον-
ταετία (1525-1554) οι μοναχοί  φαίνεται ότι συνήθιζαν  να απομνη-
μονεύουν τα ονόματα των αδελφών τους  που είχαν αποβιώσει στο
φύλλο αυτό του κώδικα που βρισκόταν στη Μονή τους.8 Στην εκ-
κλησία το αρχιμανδρείου κατέληξε και ο κώδικας 18 (φφ.270, 22 x
13, χαρτ., 16ου αι., Μηναίον Ιουνίου), ο οποίος δεν φέρει  κωδικογρα-
φικό σημείωμα.9 Σε μια όμως ενθύμηση στο φ. 263v μνημονεύονται
τα ονόματα του ιερομονάχου Μανασσή (†1543) και των  ηγουμένων
της Μονής του Στρατηγόπουλου Νήφωνα και Σωφρονίου10 οι οποίοι
το 1543, σύμφωνα με σωζώμενη κτητορική  επιγραφή, ανέλαβαν και
χρηματοδότησαν την εικονογράφηση του καθολικού της.11

από τη συλλογή των κωδίκων της βαρώνης Angella Burdett-
Coutts (1814-1906) προέρχεται ο κώδικας Ε.Β.Ε. 4090 (φφ. 219,
χαρτ., 21,50 x 14,40, 15ου αι., οκτώηχος), που αγοράστηκε από την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας το 1987.12 Εννενήντα από τους ελ-
ληνικούς κώδικες της βιβλιόφιλης βαρώνης αγοράστηκαν για λογα-
ριασμό της στα Ιωάννινα το 1868 από τον αιδεσιμότατο  Reginald
Barnes και μετά το θάνατό της13 περιήλθαν σε διάφορες συλλογές.

7. Λάμπρος, ό.π., 413.
8. Μ. Πρωτοσύγκελος αθηναγόρας, «Η εν τω φρουρίω των Ιωαννίνων  Σχολή

των Δεσποτών (ιστορικαί επανορθώσεις)», ΔΙΕΕ 8 (1922) 560-561.
9. Λάμπρος, ό.π. (σημ.6), 414-415.
10. Λάμπρος, ό.π. (σημ.6), 41 και αθηναγόρας, ό.π., 562.
11. Θ. Λίβα-Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες της Μονής  Ντίλιου, Ιωάννινα 1980, σ.4-

11.
12. A. Cataldi-Palau, «The Burdett-Coutts  Collection of Greek Manuscripts

from Epirus», στο A. Cataldi-Palau, Studies in Greek Manuscripts, Spoleto 2008,
σ. 561-563.



Σύμφωνα με το κωδικογραφικό σημείωμα στο φ. 218v, ο κώδικας αυ-
τός προέρχεται επίσης από τη Μονή  του τιμίου Προδρόμου στο νησί
της λίμνης.14

ο κώδικας Lond. Additional gr. 24369 (φφ.347, χαρτ., 4ο, 15ος αι.,
νομοκανονικά κείμενα αλεξίου  αριστηνού),15 σύμφωνα με το  κτη-
τορικό σημείωμα στο φ. 213ν: ἐτοῦτος ὁ ιερὸς καὶ βασιλικōς νόμος
υπάρχη του αγίου παντελεήμονος του εν τη νισο τον Ιωαννινον πλησίον
τοῦ προδρόμου της Λήμνης.16 Πρόκειται για ένα από τα δεκατέσσερα
χειρόγραφα που απέκτησε στα μέσα του 19ου αιώνα στα Ιωάννινα  ο
Άγγλος πρόξενος H. Stanhope-Freeman, από τον οποίο το 1862 αγο-
ράστηκαν από το Βρετανικό Μουσείο.17 από την ίδια Μονή προέρ-
χεται  και  ο κώδικας της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη 13 (Μπ.
35), (Παρησία του 18ου αιώνα), που αγοράστηκε το 1951.18

από κάποιο από το Μοναστήρια στη Λίμνη των Ιωαννίνων προ-
ήλθε  πιθανότατα και ο κώδικας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δας ΕΒΕ 193 (φφ. 266, χαρτ., 21.00 x 13.50, β΄μισο 14ου αι., ομιλίες
Ιωάννου του Χρυσοστόμου και άλλα ομιλητικά κείμενα),19 σύμφωνα
με μία ενθύμηση από χέρι του 17ου αιώνα  στο φ. 157v:

1643[;] ἦλθεν ει πλοιγὶ τοὺ θάνατηκοὺ στω Νισὶ καὶ επήρεν στω Μαί-
γα Σ(ωτῆ)ρα ἰερομονάχους δΐο, Ηοασὰφ καὶ Παχώμιον, μοναχοὺς
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τών», Ηπειρωτικά  Χρονικά 2 (1927) 229-244.

14. Cataldi-Palau, ό.π., σ. 562.
15. M. Richard, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, Paris 1952,

σ. 43. 
16. το σημείωμα δημοσιεύθηκε από τον Σπ. Λάμπρo, «Κώδιξ εξ Ιωαννίνων»,

ΝΕ 10 (1913) 195.
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ρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913. Ιωάννινα 28.2-3.3.2013, Ιωάννινα
2015, τ. Β ΄, σ. 877-886.

19. Λ. Πολίτης  ̵̶̶̶̵  Μ.Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης της Ελλάδος. αρ. 1857-2500, αθήναι 1991, σ. 36-38.
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<Ν>εκτάριον καὶ <Νι>κοίφόρον, στου αθόδιοι ἱερο μονάχους Θεοφάνην
καὶ Μανασῖν, <Ν>εκτάροιον (μον)αχ(ὸν), στοῦ Ντιοίληου [= Ντίλιου],
Εύγένιον καὶ Λαυρένδιον ἱερομονάχη, στον Πανταιλεΐμωνα Ιωἄσαφ
ἰερομόναχος ὀς ψλάτης καὶ καλεγράφος που ητον ο μακαρήτης, απ ὄλαις
ερήμωσαν ε αυταὶ μωναι αἰ αγιες (;).20

ο ολιγογράμματος μοναχός, που κατέγραψε την ενθύμηση αυτή,
φαίνεται ότι μόναζε σε  κάποιο από τα Μοναστήρια στη Λίμνη. Για
να αποφύγει την επιδημία που αποδεκάτισε  τους συμμοναστές του,
κατέφυγε στην απομακρυσμένη Μονή Βύλιζας στην Πίνδο συναπο-
κομίζοντας και τον κώδικα, ο οποίος το 1895 μαζί με άλλους δεκα-
τρείς κώδικές της περιήλθε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.21

Κώδικες διέθετε μέχρι και το 19ο αιώνα και η Μονή Ντουραχάνης
στην νοτιοανατολική παραλίμνια περιοχή. Δύο τουλάχιστον από τους
κώδικες αυτούς παραχωρήθηκαν την 6η Μαίου 1867 από τον επιτρο-
πεύοντα της Μονής Σταύρο  Κομπατή  με την συνέναιση του ηγου-
μένου της ανατολίου, όπως σημειώνεται στα σχετικά σημειώματα,
στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων.22 Με τον αριθμό 1 στον περι-
γραφικό κατάλογο της συλλογής της περιγράφονται 141 φύλλα περ-
γαμηνής 27,70 x 20,80, χωρίς στάχωση, χρονολογούμενα τον 12ο αι-
ώνα, στα οποία παραδίδεται το μυθιστόρημα Βαρλαάμ και Ιωάσαφ
διακοσμημένο με  μικρογρφίες.23 Πριν από το 1913  δεκατέσσερα
φύλλα από το χειρόγραφο αυτό είχαν αποσπαστεί και κατέληξαν στη
Βιβλιοθήκη  του  Πανεπιστημίουτου Cambridge (= Catambr. Addit.
gr.4491).24 Δύο ακόμη φύλλα περιήλθαν στη συλλογή Plimton της

20. Πολίτης  ̵̶̶̶̵  Πολίτη, ό.π., σ. 37. 
21. Κ.Ν.Κωνσταντινίδης, «τα χειρόγραφα της Βύλιζας: μια επισκόπηση», στο

Κ.Ν. Κωνσταντινίδης  ̵̶̶̶̵   Η.Χ. Νέσσερης (επιμ.), Η Ιερά Μονή Βύλιζας στον τόπο
και τον χρόνο. Πρακτικά  συνεδρίου, Ιωάννινα 2014, σ. 107-108.

22. Στ. Κυριακίδης, «Κατάλογος χειρογράφων της εν Ιωαννίνοις Ζωσιμαίας
Σχολής», ΝΕ 9 (1912) 305, 311.

23. Κυριακίδης, ό.π., σ. 305.
24. C. van de Vorst  ̵̶̶̶̵  H. Delehaye, Catalogus codicum hagiographicorum

graecorum Germaniae, Belgii, Angliae, Bruxelles 1913, σ. 283.



Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας υόρκης.25

Άγνωστη  παραμένει όμως η τύχη των 141 φύλλων του κώδικα που
παρέμειναν στα Ιωάννινα. Στο χειρόγραφο κατάλογο του τότε διευ-
θυντή της Ζωσιμαίας Χρ. Σούλη το 1938, τα 141 φύλλα φέρονται ότι
περιέρχονται στη Ζωσιμαία  Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων που εί-
χε ιδρυθεί τότε. Φαίνεται ότι χάθηκαν κατά την περίοδο της ιταλο-
γερμανικής κατοχής,26 χωρίς έκτοτε να έχουν εντοπιστεί σε κάποια
άλλη συλλογή χειρογράφων.27 από τη Μονή Ντουραχάνης προέρχε-
ται και ο κώδικας 17 της Ζωσιμαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (olim
Ζωσιμαίας Σχολής, περγαμ. φφ. 21,50 x 14,80, 12ου  αι.).28

ο κώδικας τέλος της Συνοδικής Βιβλιοθήκης της Μόσχας Synod.
gr. 225 [Vlad.12], (περγαμ., φφ. 286, 31,10 x 23, 80, τέλη 13ου - αρχές
14ου αι., Ευαγγέλιο) προέρχεται από τη Μονή Καστρίτσης.29 ο δια-
κοσμημένος αυτός κώδικας, σύμφωνα με το σημείωμα στο φ. 1v,
αφιερώθηκε από τον βιβλιόφιλο  λόγιο μητροπολίτη Λακεδαιμονίας
Νικηφόρο Μοσχόπουλο στη Μονή Βροντοχίου του Μυστρά το 1311-
1312.30 Πριν από τα μέσα του 17ου  αιώνα ο ιερομόναχος αθανάσιος
τριπολίτης μετέφερε τον κώδικα στην  Μονή Καστρίτσης. το 1657
ο αρχιμανδρίτης Δοσίθεος  μετέφερε τον κώδικα από τα Ιωάννινα στη
Μόσχα και τον δώρισε στον τσάρο αλεξέι Μιχαήλοβιτς.31
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Nersessian, L’Illustration du Roman de Barlaam et Ioasaph, Paris 1937, σ. 21-23. 

26. Λ. Πολίτης, «Παλαιογραφικά από την Ήπειρο», ΕΕΦΣΑΠΘ 12 (1973) 334-
337. 

27. J.M. Olivier, Répertoire des Bibliοthèques et des Catalogues de Manu-
scripts Grecs de Marcel Richard, Turnhout 1995, σσ. 368-369.

28. Kυριακίδης, ό.π., σ. 31 και α.Dzurova, L’enluminure de l’Evangéliaire grec
no 17 de la Bibliothèque Zosimaia de Jannina, Jannina 2005.

29. Ρ. Ετζέογλου ̵̶̶̶̵  E. Dobrinina, «το Ευαγγέλιο Syn. gr. 225 του Ιστορικού
Μουσείου της Μόσχας: Κωνσταντινούπολη, Μυστράς, Άγιον Όρος (;), Μόσχα»,
στο Β. Κατσαρός  ̵̶̶̶̵  α.τούρτα (επιμ), Αφιέρωμα στον ακαδημαϊκό Π. Λ. Βοκοτόπου-
λο, αθήνα 2015,  σ. 321-330.

30. Ετζέογλου ̵̶̶̶̵  Dobrinina, ό.π., σ. 327.
31. Ετζέογλου  ̵̶̶̶̵  Dobrinina,ό.π., σ. 330.


