Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ
OI OIKIΣMOI ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 250 ΤΗΣ Μ. ΒΑΡΛΑΑΜ
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥΣ - 1772)
Όπως είναι γνωστό, στη Μονή του Βαρλαάμ των Μετεώρων, φυλάσσονται 45 κατάστιχα της περιόδου 1745 -1779. Από αυτά, τα 23 είναι κατάστιχα των ονομάτων
και τα 22 των εισπράξεων.1 Στα κατάστιχα της πρώτης ομάδας, είναι καταχωρισμένα
τα ονόματα των οικογενειαρχών κάθε οικισμού, ενώ, στα κατάστιχα της δεύτερης
ομάδας, τα χρηματικά ποσά, τα οποία κατέβαλε κάθε οικισμός στην Επισκοπή των
Σταγών. Μέχρι τώρα, έχουν εκδοθεί 6 από τα κατάστιχα αυτά: 3 της πρώτης ομάδας
(τα υπ’ αριθ. 225, 226 και 236)2 και 3 της δεύτερης ομάδας (τα υπ’ αριθ. 230, 234 και
252).3 Στην παρούσα μελέτη, θα παρουσιάσουμε το υπ’ αρ. 250 κατάστιχο του έτους
1772, το οποίο ανήκει στην δεύτερη ομάδα. Το φωτογράφησε, πριν από πολλά χρόνια,
ο κ. Δημήτρης Καλούσιος, με την άδεια του σεβαστού ηγουμένου της Μονής του Βαρλαάμ π. Ισιδώρου Τσιατά. Σημειωτέον ότι τα κατάστιχα, για τα οποία γίνεται λόγος,
βρέθηκαν να φυλάσσονται στην μονή, όταν ο επίσκοπος των Σταγών Παρθένιος (1751
– 1784), στο προσωπικό αρχείο του οποίου ανήκαν, δώρισε την βιβλιοθήκη του στην
μονή της μετανοίας του.4
_________________________________
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4. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, «Ο Επίσκοπος Σταγών Παρθένιος (Μάρτιος 1751 - 26 Μαρτίου
1784), αδελφός της Ι. Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων, δωρητής και κτήτορας κωδίκων», Εισηγήσεις - Πρακτικά Συνεδρίου, Η Καλαμπάκα μέσα από την ιστορία της. Β΄ Ιστορικό Συνέδριο Καλαμπάκας, Καλαμπάκα 2005, 293-294. Ο Ν. Α. Βέης (ό. π., σ. 351) θεωρεί, εσφαλμένα κατά τον
Δημ. Σοφιανό, ότι τα περισσότερα από αυτά είναι γραμμένα από τον Παρθένιο. Περισσότερα γι’
5. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 250 ΤΟΥ 1772

Το κατάστιχο 250 συντάχθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 1772 (αψοβ΄ ιουνίου κβα
ημέρα Sη). Αποτελείται από 19 φύλλα (10,00Χ28,8 εκ.), από τα οποία είναι λευκά τα
φύλλα 1α-1β, 7α-7β, 9β, 14α-14β, 17β και 18β. Στο κατάστιχο αυτό, αναφέρονται 87 οικισμοί της Επισκοπής των Σταγών. Όπως και στα υπόλοιπα κατάστιχα της ίδιας ομάδας,
κάθε οικισμός έχει στο κατάστιχο τη δική του μερίδα, στην οποία είναι καταχωρισμένα
τα χρηματικά ποσά, τα οποία κατέβαλαν, ανά οικογένεια, οι κάτοικοι των οικισμών
στον επίσκοπο των Σταγών, καθώς και ο λόγος για τον οποίον τα κατέβαλαν.
ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 250 ΤΟΥ 17725

1) Αγία Παρασκευή - Παρασκευή της Δεσκάτης, στο φ. 12α.
2) Άγιος Γεώργιος. Διαλυμένος οικισμός της Δεσκάτης, στο φ. 11β.
3) Ασπροκκλησία - Ασπροκκλησιά της Καλαμπάκας, στο φ.11β.
4) Βανακούλια - Κρύα Βρύση της Καλαμπάκας, στο φ. 6β.
5) Βελεμίσδι - Αγιόφυλλο της Καλαμπάκας, στο φ. 11α.
6) Βελίτζιανα - Καλλιρρόη της Καλαμπάκας, στο φ. 2β.
7) Βεντίστα - Αμάραντο της Καλαμπάκας, στο φ. 5β.
8) Βεριτζί - Άγιος Νικόλαος της Καλαμπάκας, στο φ. 8β.
9) Βετερνίκου - Νεραϊδοχώρι των Τρικάλων, στο φ. 4α.
10) Βοεβόνδα - Βασιλική της Καλαμπάκας, στο φ. 8β.
11) Βουρλοχώρι - Αχλαδέα της Καλαμπάκας, στο φ. 11β.
12) Γαρδίκι των Τρικάλων, στο φ. 3α.
13) Γαύροβον - Γάβρος της Καλαμπάκας, στο φ. 12β.
14) Γενέσι των Τρικάλων, στο φ. 9α.
15) Γερακάρι της Καλαμπάκας, στο φ. 13α.
16) Γεωργίτζα. Διαλυμένος οικισμός του νομού των Γρεβενών, απέναντι από την
Αγναντιά της Καλαμπάκας, στο φ. 10β.
17) Δέση των Τρικάλων, στο φ. 3β.
18) Διάλεσι - Διαλεκτό των Τρικάλων, στο φ. 8β.
19) Δολιανά της Καλαμπάκας, στο φ. 2β.
20) Δραγοβίσδι - Πολυθέα της Καλαμπάκας, στο φ. 3α.
21) Δυσκάτα - Δεσκάτη, στο φ. 12β.
22) Επάνου Πρινιάγκου-Χρυσομηλιά της Καλαμπάκας, στο φ.4β.
23) Ζημιάτζι - Παλιουριά της Δεσκάτης, στο φ. 12α.
24) Ιωβάνου (Γιοβάνου)- Αηδόνα της Καλαμπάκας, στο φ. 4β.
25) Κακοπλεύρι της Καλαμπάκας, στο φ. 10β.
26) Καλοποδάκη. Διαλυμένος οικισμός στην κοιλάδα της Φιλουριάς, ανάμεσα στους
οικισμούς Καρπερό, Τρικοκκιά και Κατάκαλη του Δήμου της Δεσκάτης, στο φ. 11α.
_________________________________
αυτήν την ομάδα καταστίχων (με περιγραφή του Δημ. Σοφιανού), βλ. στο Ν. Α. Βέης, ό. π., σ. 350.
5. Περισσότερα για κάθε οικισμό, βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί της Βορειοδυτικής
Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, από τον ΙΔ΄ έως τον ΙΘ΄ αιώνα. Εισαγωγή στην Ιστορία
της Θεσσαλίας από την Ύστερη Βυζαντινή Εποχή έως τα τέλη του 19ου αιώνα, διδ. διατριβή,
εκδ. οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004 (όπου ένα λήμα για κάθε οικισμό).
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27) Καλογριανή της Καλαμπάκας, στο φ. 4β.
28) Καμιάι - Άγιος Νικόλαος των Τρικάλων, στο φ. 3β.
29) Καστανία - Καστανιά της Καλαμπάκας, στο φ. 6α.
30) Καστράκι της Καλαμπάκας, στο φ. 13β.
31) Κατάκαλου - Κατάκαλη του Δήμου της Δεσκάτης, στο φ. 11β.
32) Κάτω Περνιάγκου - Γλυκομηλιά της Καλαμπάκας, στο φ.4α.
33) Κερασία [Μεϊντάνι]-Μεγάλη Κερασιά της Καλαμπάκας, στο φ.10α.
34) Κερασία [Φλιάκα]- Θεοτόκος της Καλαμπάκας, στο φ. 11β.
35) Κερασίτζα - Κερασούλα της Καλαμπάκας, στο φ. 12α.
36) Κλινοβός - Κλεινό της Καλαμπάκας, στο φ. 5α.
37) Κοκλέοι - Ματονέρι της Καλαμπάκας, στο φ. 6β.
38) Κομμάτι. Διαλυμένος οικισμός στην κοιλάδα της Φιλουριάς, ανάμεσα στους οικισμούς Παλιουριά, Δήμητρα και Διασελάκι του Δήμου της Δεσκάτης, στο φ.11β.
39) Κονισκός της Καλαμπάκας, στο φ. 13α.
40) Κοντοβάσδα - Καλομοίρα της Καλαμπάκας, στο φ. 2α.
41) Κόπερνα (Κόπρενα) - Αύρα της Καλαμπάκας, στο φ. 9α.
42) Κότορη - Κατάφυτο της Καλαμπάκας, στο φ. 2β.
43) Κουβέλτζι - Θεόπετρα της Καλαμπάκας, στο φ. 8β.
44) Κρανία - Κρανιά της Καλαμπάκας, στο φ. 2β.
45) Κριτζοτάδες - Ψήλωμα της Καλαμπάκας, στο φ. 11β.
46) Λεζέστι - Ελάφι της Καλαμπάκας, στο φ. 6β.
47) Λεπενίτζα - Ανθούσα της Καλαμπάκας, στο φ. 2β.
48) Λογκά της Καλαμπάκας, στο φ. 12β.
49) Μαυρέλι της Καλαμπάκας, στο φ. 12β.
50) Μεγάρχι - Μεγάρχη των Τρικάλων, στο φ. 8α.
51) Μεγερίτζα - Οξύνεια της Καλαμπάκας, στο φ. 11α.
52) Μοκόσι. Διαλυμένος οικισμός στην περιοχή του Μαλακασίου, στο φ. 6α.
53) Μουτζιάρα - Αθαμανία των Τρικάλων, στο φ. 3α.
54) Μπάλτενον - Καλλιθέα των Γρεβενών, στο φ. 10β.
55) [Μ]πλαχάβα - Βλαχάβα της Καλαμπάκας, στο φ. 13α.
56) Μποροβίκου - Αμπελοχώρι της Καλαμπάκας, στο φ. 6α.
57) Μπούρσιανης, στο φ. 9α. Υπήρχαν δύο ομώνυμοι οικισμοί: η Πάνω Μπούρσιανη,
σήμερα Νέα Ζωή, και η Κάτω Μπούρσιανη, διαλυμένος οικισμός.
58) Νικλήτζι - Καλονέρι των Τρικάλων, στο φ. 9α.
59) Ομπενήτζα. Το διαλυμένο Βαλάνι, ανατολικά της Ασπροκκλησιάς Καλαμπάκας
και δυτικά του Διασελακίου της Δεσκάτης, στο φ. 11β.
60) Οστροβός - Αγναντιά της Καλαμπάκας, στο φ. 11α.
61) Παρασκευή της Καλαμπάκας, στο φ. 8α.
62) Περτούλι των Τρικάλων, στο φ. 4α.
63) Πύρα - Πύρρα των Τρικάλων, στο φ. 3β.
64) Ροξιώρι. Διαλυμένος οικισμός στην περιοχή του Καστρακίου, στο φ.13α.
65) Ρύγκλαβον. Διαλυμένος οικισμός στην περιοχή του Καστρακίου, στο φ. 12β.
66) Σαρακήνα της Καλαμπάκας, στο φ. 8α.
67) Σέλισμα.Το διαλυμένο Διασελάκι της Δεσκάτης, στο φ.11β.
68) Σίνιτζα – Τριφύλλι του Δήμου της Δεσκάτης, στο φ. 11β.
69) Σκεπάρι της Καλαμπάκας, στο φ. 13α.
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70) Σκληνιάσα – Στεφάνι της Καλαμπάκας, στο φ. 2α.
71) Σπαθάδες της Καλαμπάκας, στο φ. 8β.
72) Σταγοί- Καλαμπάκα, έδρα τότε της Επισκοπής των Σταγών, στο φ. 18α.
73) Στρούτζια – Πεύκη της Καλαμπάκας, στο φ. 10α.
74) Τζιάσι – Περιστέρα της Καλαμπάκας, στο φ. 8α.
75) Τζινεράδες – Κορυδαλλός της Καλαμπάκας, στο φ. 10β.
76) Τζιορανέος – Ορθοβούνι της Καλαμπάκας, στο φ. 10α.
77) Τζιούκα – Γήλοφος της Δεσκάτης, στο φ. 12β.
78) Τζιούκα [Φλιάκα]. Απροσδιόριστος οικισμός μεταξύ της Θεοτόκου και της
Αχλαδέας Καλαμπάκας, στο φ. 11β.
79) Τζούγκουρο – Άγιος Δημήτριος της Καλαμπάκας, στο φ.10α.
80) Τζούρτζια – Αγία Παρασκευή των Τρικάλων, στο φ. 3α.
81) Τριστιανός. Διαλυμένος οικισμός στην περιοχή του Καστρακίου, στο φ. 10α.
82) Τυφλοσέλλι – Δροσοχώρι των Τρικάλων, στο φ. 3α.
83) Φλαμπορέσι – Φλαμπουρέσι της Καλαμπάκας, στο φ. 13α.
84) Χαλίκι των Τρικάλων, στο φ. 2α.
85) Χλαπός. Διαλυμένος οικισμός νοτίως του οικισμού Πριόνια των Γρεβενών, στο
φ. 10β.
86) Χλιτζιάδες – Τρυγόνα της Καλαμπάκας, στο φ. 10α.
87) Χωτιάνα. Διαλυμένος οικισμός στην περιοχή της Γλυκομηλιάς Καλαμπάκας, στο
φ. 4α.
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΤΑΓΩΝ

Όπως προείπαμε, στο κατάστιχο 250 είναι καταχωρισμένα τα χρηματικά ποσά, τα
οποία κατέβαλαν οι κάτοικοι των οικισμών. Φυσικά, τόσο τα συνολικά ποσά, τα
οποία εκφράζονται σε άσπρα, δηλαδή στο 1/120 του γροσίου,6 όσο και οι αιτίες ποικίλλουν, από οικισμό σε οικισμό, αφού σχετίζονται με διαφορετικές εκφάνσεις - δραστηριότητες της καθημερινότητας σε επίπεδο κάθε οικισμού, αλλά και με το μέγεθος
του πληθυσμού. Προκειμένου να είναι εύκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων, η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει όχι ανά οικισμό, αλλά στο σύνολό τους, ενώ, για να γίνονται αντιληπτά τα οικονομικά μεγέθη, θα αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με μία πηγή
της εποχής, ένα (σημερινό) κιλό σιτάρι κόστιζε 2,5 άσπρα.7 Έτσι, λοιπόν, εν συντομία,
θα πούμε ότι οι εισφορές προς την Επισκοπή των Σταγών προέρχονταν, συμφώνως
με τον γραφέα του καταστίχου, από:
α) Τα κανονικά των Χριστιανών (των ευρεθέντων, των ζώντων, των παρακεντέδων,
των ξένων, των ζευγητών του μοναστηρίου). β) Την ιερολογία των ιερέων. γ) Τις χειροτονίες ιερέων – διακόνων (τον κόπον της χειροτονίας του παπά). δ) Τα τρισάγια.
ε) Τις ευχές. στ) Τους γάμους (πρώτον, δεύτερον, τρίτον) και ένα διαζύγιο. ζ) Τους
κοινούς αγιασμούς. η) Τον αγιασμό των Θεοφανίων. θ) Τον κόπον της λειτουργίας. ι)
Τα ψαλτικά. ια) Τις προθέσεις – παρρησίες. ιβ) Την ζητεία. ιγ) Το φαμελιάτικο (των
της φαμελίας). Όσον αφορά τον κάθε όρο, το περιεχόμενό του, και τα ποσά που εί_________________________________
6. Το γρόσι υποδιαιρούνταν σε 40 παράδες και 120 άσπρα.
7. Ελευθέριος Καρακίτσιος, «Το νέων δευτέρι του Πολυνερίου (Κωθώνης) των Τρικάλων,
της αρματολικής οικογενείας των Στουρναραίων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 23 (1993) 228.
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σπραξε η Επισκοπή, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
α) Από τα κανονικά των Χριστιανών. Eισπράχθηκαν σε όλους τους οικισμούς, με
εξαίρεση το Βουρλοχώρι και την Ασπροκκλησιά της Καλαμπάκας, καθώς και την Σίνιτζα της Δεσκάτης, αλλά και τους Σταγούς,8 και αντιπροσώπευαν τα μεγαλύτερα ποσά·
ήταν η ετήσια εισφορά των οικογενειαρχών προς τον τοπικό επίσκοπο. Ήταν γνωστά
και ως «φιλότιμον» ή «ελέη».9 Φυσικά, το ποσό που εισέπραξε ο επίσκοπος, από κάθε
οικισμό, ήταν ανάλογο με τον αριθμό των οικογενειών του. Το μικρότερο ποσό, που εισπράχθηκε, είναι τα 120 άσπρα, από την Λογκά. Ακολουθούν, με 125 άσπρα, η Κερασιά
και η Τζιούκα [Φλιάκα],10 με 150 η Κερασίτσα, ενώ στους Σπαθάδες οι δύο παρακεντέδες
κατέβαλαν 48 άσπρα. Το μεγαλύτερο ποσό, 3.120 άσπρα, κατέβαλε η Δισκάτα και ακολουθούν το Περτούλι και ο Κλινοβός με 2.400. Χάρη στην αναλυτική αναφορά των ονομάτων των οικογενειαρχών στην Καλογριανή («ονόμ. 27 ανά…24, τα κανονικά αυτών
άσπρα 624») και στο Λεζέστι, («ονόμ. 29 τα κανονικά αυτών11 άσπρα 696»), μαθαίνουμε
ότι κάθε οικογένεια κατέβαλε 24 άσπρα. Ωστόσο, ενίοτε, το σύνολο των εισπραχθέντων,
εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι διαιρείται ακριβώς με το 25 και όχι με το 24, ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις, ούτε το 24 ούτε το 25 διαιρούν ακριβώς το σύνολο των καταβληθέντων κανονικών. Πιθανότερο, όμως, είναι ότι κάποιοι πλήρωναν μειωμένη εισφορά,
χωρίς, να καταχωρίζονται χωριστά. Δεν λείπουν, μάλιστα, περιπτώσεις στις οποίες τα
κανονικά ανέρχονταν σε πολύ μεγαλύτερα ποσά (όπως στην Τζιούκα [Φλιάκα], στην
οποία η Επισκοπή εισέπραξε «από δύο κανονικά άσπρα 125» ή στην Λογκά, στην οποία
η Επισκοπή εισέπραξε «από τρία κανονικά άσπρα 120»). Υπήρξε μία περίπτωση, στον
οικισμό Μπάλτενο, όπου, λόγω απουσίας ορισμένων κατοίκων, ο γραφέας κατέγραψε τα
«κανονικά των ευρεθέντων, άσπρα 650». Τέλος, στον Άγιο Γεώργιο, «χρεωστούνται και
δύο [άσπρα]», ενώ στο Σκεπάρι «λείπουν κανονικά 3».
Το ίδιο ποσό, δηλαδή 24 άσπρα, κατέβαλαν, σύμφωνα με τις καταγραφές, και οι
οικογένειες των παρακεντέδων (παρικεντέδων),12 οι οποίοι δεν ασχολούνταν με την
καλλιέργεια της γης, αλλά ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα και πλήρωναν ενοίκιο
_________________________________
8. Βλ. φ. 8α, 11β, 18α. Στους Σταγούς δεν γίνεται μνεία κανονικών, ενώ στο Βουρλοχώρι
και στην Ασπροκκλησιά αναφέρονται, χωρίς όμως ποσό. Στην Ασπροκκλησιά αναφέρεται
«από 19 ονόματα άσπρα 325». Στην Σίνιτζα δεν σημειώθηκε καμία καταγραφή.
9. Πρόδρομος Ι. Ακανθόπουλος, Η ιστορία των ενοριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου
κατά την Τουρκοκρατία, διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1984, 84· Χ. Πατρινέλης, «Η Εκκλησία
και η Ορθοδοξία», ΙΕΈ, 10 (Αθήναι 1974) 103.
10. Η Επισκοπή εισέπραξε τα 125 άσπρα από 2 οικογένειες. Η σχετική καταγραφή έχει ως
εξής: «Από την Τζιούκα από δύο κανονικά άσπρα 125».
11. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο Λεζέστι, μεταξύ των 29 οικογενειαρχών, συμπεριλαμβάνεται
και η Θύμιαινα, σύζυγος του Θύμιου, ο οποίος ενδεχομένως είχε αποβιώσει ή απουσίαζε την
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άλλες περιπτώσεις γυναίκας αρχηγού οικογενείας είναι της Στέργαινας, συζύγου του Στέργιου, και της Ανθίτζας, στην Καλογριανή, μεταξύ των 27 οκογενειών.
Μία ακόμη μνεία (έμμεση, όμως) γυναίκας αρχηγού οικογενείας, γίνεται στο Κουβέλτζι, όπου
μνημονεύεται ο «Μήτρος γαμβρός της παπα-Θανάσαινας», δηλαδή της συζύγου του ιερέα Αθανασίου. Οι υπόλοιποι οικογενειάρχες είναι άρρενες.
12. Για τους παρακεντέδες/παρικεντέδες, βλ. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας
κατά την Τουρκοκρατίαν, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1974,² 140.
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για την διαμονή τους. Σε κάποιους οικισμούς, αναφέρονται μόνον τα κανονικά των
παρακεντέδων.13 Σημειωτέον ότι, σε δύο περιπτώσεις (στη Σαρακίνα και στο Τζιάσι),
δύο παρακεντέδες σε κάθε οικισμό φέρονται να κατέβαλαν 700 γρόσια, ήτοι 350 έκαστος, ποσό υπερβολικά υψηλό.
Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, κανονικά πλήρωσαν, σε μία περίπτωση, και
οι αναφερόμενοι ως «Ξένοι», ήτοι οι νεοεγκατασταθέντες στον οικισμό. Στον Κλινοβό,
«των 40 ξένων τα κανονικά, [ανέρχονται σε] άσπρα 480», δηλαδή κάθε οικογένεια
κατέβαλε 12 άσπρα. Επίσης, στα Βανακούλια, πλην των κανονικών των χριστιανών,
κατεγράφησαν και 216 άσπρα, ως «τα κανονικά των ζώντων», ενώ στους Τζινεράδες
τα κανονικά «των ζευγητών του μοναστηρίου»14 ανήλθαν σε 175 άσπρα.
β) Από την ιερολογία των ιερέων. Eισπράττεται σε κάθε οικισμό, με εξαίρεση το
Μπάλτενο, την Τζιούκα, το Βουρλοχώρι, την Σίνιτζα, την Λογκά, το Γαύροβο και το
Ρύγκλαβο. Πρόκειται για την ετήσια εισφορά των ιερέων στον προϊστάμενο επίσκοπο,
για την ενορία, την οποία τους είχε παραχωρήσει, γνωστή και ως εμβατοίκιον.15 Η
ανάληψη μιας ενορίας και η διατήρησή της προϋπέθετε την καταβολή χρηματικού
ποσού εκ μέρους του εφημερίου, ποσού το οποίο ποίκιλλε, αναλόγως του οικισμού
και της ενορίας. Όταν σε έναν οικισμό ιερουργούσαν περισσότεροι του ενός ιερείς,
το εισπραχθέν ποσό αναφέρεται στο σύνολό του. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το ποσό το οποίο κατέβαλε κάθε ιερέας. Το μικρότερο, πάντως, ποσό το
οποίο εισπράχθηκε, από έναν ιερέα, είναι τα 60 άσπρα, με δεύτερο μικρότερο ποσό
τα 90 άσπρα, ενώ έχουν καταβληθεί από έναν ιερέα έως και 270 άσπρα.
γ) Από τις χειροτονίες ιερέων και διακόνων (σε οικισμούς και μονές). Η Επισκοπή
εισέπραξε σημαντικά ποσά, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 1.800, 2.640, και 3.000
άσπρων, αν και αυτό αντιβαίνει στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας.16 Η αιτιολογία,
που προβάλλεται, είναι ότι εισπράττονται «διά τον κόπον της χειροτονίας». Τα έσοδα
από τις χειροτονίες, μαζί με αυτά από τις προθέσεις και τις παρρησίες, κατατάσσονται
υπό τον γενικό τίτλο «των τυχερών».
δ) Από τα τρισάγια (την «εν τω οίκω νεκρώσιμη ακολουθία»).17 Η Επισκοπή εισέ_________________________________
13. Πρόκειται για τους οικισμούς Σαρακίνα, Τζιάσι, Παρασκευή (Καλαμπάκας), Μεγάρχι, Διάλεσι, Βοεβόνδα, Κουβέλτζι, Σπαθάδες, Βεριτζί, Κόπρενα, Μπούρσιανη, στους οποίους καταγράφηκαν μόνον «τα κανονικά των 2 παρικ[εντέδων] άσπρα 700 (!)», «των 2 παρικ. άσπρα 700(!)»,
«των 3 παρικεντέδων άσπρα 72», «τα κανονικά των 5 παρικ. άσπρα 120», «τα κανονικά των 4
παρικ. άσπρα 96», «τα κανονικά των 5 παρικεν. άσπρα 120», «τα κανονικά των 9 παρικε. άσπρα
216», «τα κανονικά των 2 παρικ. άσπρα 48», «των 5 παρικε[ντέδων] κανονικά άσπρα 120», «τα
κανονικά των 4 παρικεν. άσπρα 96» και «τα κανονικά των 4 παρικεν. άσπρα 96», αντίστοιχα.
14. Προφανώς, κάποια (μη προσδιοριζόμενη) μονή είχε εκεί ένα μετόχιο με ζευγίτες/καλλιεργητές των γαιών της.
15. Πρόδρoμος Ι. Ακανθόπουλος, ό. π., σ. 84-85.
16. Ευάγγελος Μαντζονέας, Κανονικός Διοικητικός Κώδιξ, Αθήναι 1974, 30· πρβ. Ελ. Καρακίτσιος, «Οι Σταγοί...», ό. π., σ. 137, σημ. 39. Καταγγελία για την πρακτική χρηματισμού,
κατά την χειροτονία ιερέων, σε πηγή του ΙΘ΄ αιώνα, έχουμε σε φύλλο του κώδικα 59 της Μονής
του Δουσίκου, όπου επικρίνεται ο μητροπολίτης Μελέτιος Δ΄ της Λάρισας. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, «Προσθήκες και διορθώσεις στον επισκοπικό κατάλογο της Λάρισας 1799-1870», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 41 (2002)30.
17. Βλ. σχετικά, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μικρόν Ευχολόγιον,
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πραξε, σε ορισμένους οικισμούς, 60 άσπρα για το καθένα. Τα έσοδα από τα τρισάγια
αναφέρονται μαζί με αυτά από ευχές. Γνωρίζοντας ότι κάθε ευχή κοστολογούνταν
προς 15 άσπρα, υπολογίζουμε το κόστος εκάστου τρισαγίου σε 60 άσπρα.
ε) Από τις ευχές (υπέρ της συγχώρεσης κεκοιμημένων, μάλλον, που διάβαζε ο επίσκοπος). Η Επισκοπή εισέπραξε 15 άσπρα για κάθε μία. Οι εισπράξεις δεν προήλθαν
από το σύνολο των οικισμών. Χάρη στις ακριβείς αναφορές για τα έσοδα από κάποιους
οικισμούς (σύνολο άσπρων και αριθμός ευχών), γνωρίζουμε ότι κάθε μία ετιμάτο 15
άσπρα. Συνήθως, τα έσοδα από τις ευχές αναφέρονται μαζί με αυτά από τα τρισάγια.
στ) Από τους γάμους (έκδοση αδείας γάμου). Στους περισσότερους οικισμούς, τελέσθηκαν γάμοι. Για την έκδοση της σχετικής αδείας, ο γαμβρός πλήρωσε 135 άσπρα
για τον πρώτο γάμο, 270 άσπρα για τον δεύτερο και 405 για τον τρίτο. Εξαίρεση
έχουμε σε τρεις μεμονωμένες περιπτώσεις και στην περίπτωση της Δισκάτας. Στην
πρώτη και στην δεύτερη περίπτωση, ένας κάτοικος της Κερασιάς και ένας των Τζινεράδων τέλεσαν πρώτο γάμο, αλλά η σχετική εισφορά των 135 γροσίων δεν καταβλήθηκε. Το όνομα του κατοίκου των Τζινεράδων έχει διαγραφεί, οπότε μπορούμε να
υποθέσουμε ότι ίσως και να μην τελέσθηκε ο γάμος. Η τρίτη εξαίρεση αφορά δεύτερο
γάμο στον Κλινοβό: «ο Αιγύπτιος μετζοβίτης γάμος βος άσπρα 135». Δεν γνωρίζουμε
γιατί ο καταγόμενος από το Μέτσοβο Αιγύπτιος (γύφτος, σιδηρουργός), πλήρωσε λιγότερα. Όσον αφορά την περίπτωση της Δισκάτας, ο πρώτος γάμος κόστιζε 120 και
ο δεύτερος 240 άσπρα, χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίον οι κάτοικοί της
απελάμβαναν σημαντικής εκπτώσεως.
Όσον αφορά το ένα διαζύγιο, που εκδόθηκε στον οικισμό Τζιούρτζια («διά το διαζύγιον του Νάσιου Στέριου»), αυτό κόστισε 1.440 άσπρα.
ζ) Από τους αγιασμούς. Αυτοί τελέσθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις και η Επισκοπή εισέπραξε διάφορα ποσά. Από κοινούς αγιασμούς,18 εισπράχθηκαν ποσά τα
οποία κυμαίνονται μεταξύ 140, 340 και 500 άσπρων. Ακόμη, μνημονεύονται έσοδα
3.480 άσπρων, από τον «αγιασμό των Θεοφανίων», στους Σταγούς-Καλαμπάκα.
η) Από τις λειτουργίες, που τέλεσε ο επίσκοπος, σε οικισμούς, μάλλον την ημέρα
της πανηγύρεως, εισπράχθηκαν διάφορα ποσά «διά τον κόπον της λειτουργίας».19
Τα ποσά κυμαίνονται μεταξύ 300, 330, 350, 360, 480 και 645 άσπρων.
θ) Από το ψαλτικόν (την εξόδειο ακολουθία). Από τις κηδείες, τις οποίες τέλεσε ο
επίσκοπος στους Σταγούς, εισπράχθηκαν ποσά που κυμαίνονται μεταξύ 120, 180, 300,
360 άσπρων, ενώ σε μία περίπτωση δεν εισπράχθηκε κάποιο ποσό. Υποθέτουμε ότι η
εισφορά ήταν ανάλογη με την οικονομική κατάσταση της οικογενείας του τεθνεώτος.
ι) Για τις προθέσεις (μνημόνευση ονομάτων, υπέρ υγείας και σωτηρίας).20 Εισπράχθηκαν, από διάφορους οικισμούς, ποσά τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 600, 960 και
3.000 άσπρων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ποσό ανερχόταν στα 600
άσπρα. Σε μία περίπτωση, στους Σταγούς, η «πρόθεσις» αφορά «την εικόνα
_________________________________
Αθήναι 1996, 236 κ.ε.· πρβ. Ελ. Καρακίτσιος, «Οι Σταγοί...», ό. π., σ. 131, σημ. 24.
18. Στο κατάστιχο αναγράφεται «του κοινού αγιασμού».
19. Ο Ελ. Καρακίτσιος («Οι Σταγοί...», ό. π., σ. 210), αναπτύσσει ορισμένους προβληματισμούς
για το αν η εισφορά των πιστών ήταν αποτέλεσμα αυτοπροαίρετης εισφοράς στον δίσκο της
Εκκλησίας ή απαίτησης του επισκόπου.
20. Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί..., σ. 85-86.
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γυναικό[ς] του Δρόλια», χωρίς, όμως, να έχει σημειωθεί ποσό. Τα έσοδα από τις προθέσεις, τις παρρησίες και τις χειροτονίες, κατατάσσονται στα τυχερά.
ια) Για τις παρρησίες (ομοίως μνημόνευση ονομάτων, υπέρ αναπαύσεως και σωτηρίας).21 Εισπράχθηκαν, από διάφορους οικισμούς, 3.000 και 6.000 άσπρα. Τα έσοδα
από τις παρρησίες, μαζί με αυτά από τις προθέσεις και τις χειροτονίες, κατατάσσονται
στα τυχερά.
ιβ) Από την ζητεία, στον οικισμό Μεγάρχι, εισπράχθηκαν 99 άσπρα. Η ζητεία22
είναι μία παλαιά μέθοδος αντιμετώπισης εκτάκτων αλλά και τακτικών αναγκών, συμφώνως με την οποία ένας μοναχός, εφοδιασμένος με την σχετική απανταχούσα, διερχόταν από τους οικισμούς μιας ή περισσότερων επισκοπών και συγκέντρωνε τις
εισφορές, σε χρήμα ή σε είδος, των κατοίκων τους, καταγράφοντας τα ονόματά τους
για μνημόνευση. Πάντως, στην περίπτωσή μας, δεν γνωρίζουμε τί ακριβώς συνέβη,
αφού αναφέρεται εισφορά μόνο από έναν οικισμό. Συμφώνως με άλλο κατάστιχο,
του 1775, αναφέρεται εισφορά 99 άσπρων από ζητεία, πάλι από τον ίδιο οικισμό,23
ενώ, συμφώνως με κατάστιχο του 1761, εισπράχθηκαν 129 άσπρα, για τον ίδιο λόγο.24
ιγ) Από τα φαμελιάτικα (των της φαμελλίας). Δεν γνωρίζουμε σε τί ακριβώς συνίσταται η εισφορά. Αναφέρεται μία εισφορά των οικογενειών από 25 οικισμούς, από
τους οποίους εισπράχθηκαν από 60 έως 240 άσπρα ανά οικισμό.25
Φυσικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους ειδικούς ερευνητές, η αναδίφηση στους καταλόγους των εσόδων της Επισκοπής, διότι γίνεται γνωστή η προέλευση των πόρων της, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για την επιβίωση και την επίτευξη
των σκοπών της. Εξάλλου, έρχονται στην επιφάνεια οι μηχανισμοί ελέγχου των πιστών,
(οι οποίοι συντηρούν με την ετήσια εισφορά τους την Επισκοπή και καταβάλλουν εισφορές για πολλές εκδηλώσεις της καθημερινότητάς τους, που σχετίζεται στενά με το
θρησκευτικό συναίσθημα και τους επί γης εκπροσώπους του Θεού), ως και των κατώτερων κληρικών, οι οποίοι πληρώνουν για την χειροτονία, την απόκτηση και την διατήρηση της ενορίας τους. Τέλος, γίνονται αντιληππτά οι σχέσεις των απλών ανθρώπων
με την Εκκλησία και το πώς αντιλαμβάνεται τα καθήκοντά του ο επίσκοπος, ενίοτε
(για παράδειγμα, την τέλεση λειτουργίας ή την χειροτονία ιερέα την θεωρεί «κόπο»).
Η χρησιμότητα του καταστίχου μας, όπως και των άλλων της ίδιας ομάδας, είναι
πολύ μεγαλύτερη από όσο θα φανταζόταν κάποιος για ένα κατάστιχο εισπράξεων.
Από την μελέτη των σχετικών στοιχείων, τα οποία συνοδεύουν τα ονόματα των αναφερόμενων ατόμων (όσων κατέβαλαν κάποιο ποσό ή αυτών που, για κάποιον λόγο,
μνημονεύονται στο κατάστιχο), και τις αναφορές σε παρακεντέδες,26 Αιγυπτίους (γύ_________________________________
21. Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί..., σ. 85-86.
22. Ελένη Αγγελομάτη - Τσουγκαράκη, «Ιερά λείψανα και οικονομικά προβλήματα. Η διάδοση της λατρείας του αγίου Βησσαρίωνα», Τρικαλινά, 17 (Τρίκαλα 1997) 193-212· Βασίλης
Κ. Σπανός, Οι οικισμοί..., σ. 86, όπου και βιβλιογραφία.
23. Ελ. Καρακίτσιος, «Οι Σταγοί...», ό. π., σ. 211.
24. Βασίλης Κ. Σπανός, «Οι εισφορές ...», ό. π., σ. 59.
25. Καταγραφές με το ίδιο περιεχόμενο υπάρχουν και στο κατάστιχο του 1761. Βλ. Βασίλης
Κ. Σπανός, «Οι εισφορές...», ό. π., σ. 59.
26. Οικογένειες παρακεντέδων, που ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα και πλήρωναν ενοίκιο
για την διαμονή τους, αναφέρονται στους οικισμούς Βεριτζί (5), Βοεβόνδα (5), Διάλεσι (4),
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φτους),27 «ξένους» κατοίκους,28 προκρίτους, προεστούς (γέρους και πρωτόγερους),29
ιερείς οικισμών, όπως, επίσης, και από τις αναφορές στους τελεσθέντες γάμους (με
τον χαρακτηρισμό τους ως πρώτου, δευτέρου ή τρίτου), στο ένα διαζύγιο,30 στις τελεσθείσες κηδείες,31 στις γυναίκες αρχηγούς οικογενειών,32 προκύπτουν κάποια στοιχεία/δεδομένα, τα οποία βοηθούν στην ανασύνθεση της καθημερινότητας της εποχής
και βασικών εκφάνσεών της. Στην ανασύνθεση της εικόνας αυτής, συνδράμει και η
μελέτη, υπό την κατάλληλη οπτική γωνία, των οικονομικών δεδομένων. Για παράδειγμα, από τον αριθμό των καταβληθέντων κανονικών, μπορούμε να συμπεράνουμε
(έστω και κατά προσέγγιση) τον αριθμό των οικογενειών κάθε οικισμού.
Εξ άλλου, άλλο πεδίο για εξαγωγή συμπερασμάτων είναι αυτό της μελέτης των
ονομάτων των κατοίκων, αφού μπορεί κάποιος να καταλήξει σε συμπεράσματα, τα
οποία αφορούν τις ονοματοδοτικές συνήθειες των κατοίκων και τις τυχόν επιδράσεις,
την εσωτερική μετακίνηση των χωρικών, από οικισμό σε οικισμό, με βάση τα πατριδωνύμια,33 τις επαγγελματικές ενασχολήσεις34 και τις σχέσεις συγγενείας, που συνδέ_________________________________
Κοκλέοι (2), Κόπερνα (4), Κουβέλτζι (9), Μεγάρχι (5), Μπούρσιανη (4), Παρασκευή (3), Σαρακήνα (2), Σπαθάδες (2) και Τζιάσι (2).
27. Αιγύπτιοι (γύφτοι-σιδηρουργοί) αναφέρονται στο Χαλίκι και στην Τζιούρτζια, οι Ντάσιος Αιγύπτιος και Στέργιος Αιγύπτιος, οι οποίοι συνήψαν πρώτο γάμο. Στον Κλινοβό, ο Χρίστος Γύφτος και ο Αιγύπτιος Μετζοβίτης συνήψαν δεύτερο γάμο, οπότε, προφανώς, πρόκειται
για μόνιμους κατοίκους του οικισμού.
28. «Ξένοι» αναφέρονται στους οικισμούς: Βετερνίκο (Αναστάσιος Ξένος, που συνήψε δεύτερο
γάμο), Επάνου Πρινιάγκου (Μάνος Ξένος και Σταμούλης Ξένος, που συνήψαν δεύτερο και πρώτο
γάμο, αντίστοιχα), Ιωβάνου (Δημήτρης Ξένος, που συνήψε πρώτο γάμο) και Κλινοβό (Παναγιώτης Ξένος και Νίκος Ξένος, που συνήψαν δεύτερο και πρώτο γάμο, αντίστοιχα, αλλά και 40 ξένοι,
που κατέβαλαν, ως κανονικά, 480 άσπρα, χωρίς, όμως, να αναφέρονται ονομαστικά).
29. Μνεία προεστών γίνεται στους οικισμούς Καλογριανή (γερο-Χρίστος, γερο-Σίμος, γεροΘανάσης, γερο-Στέριος, γερο-Μήτζιος), Καμιάι (Θανάσης γερο-Δήμου), Δραγοβίσδι (Θανάσης
γερο-Δήμου), Μοκόσι (γερο-Θύμιος), Ζημιάτζι (Ζήσης γερο-Δήμου) και Σταγοί («Θεοδοσίου
πρωτόγερου πρόθεσις», που αφορά, όμως, τεθνεότα).
30. Το ένα και μοναδικό διαζύγιο εκδόθηκε στην Τζιούρτζια («διά το διαζύγιον του Νάσιου
Στέριου») και κόστισε 1.440 άσπρα.
31. Από τις καταβολές χρηματικών ποσών «για το ψαλτικόν», σχηματίζεται μία εικόνα για
τους θανάτους, οι οποίοι σημειώθηκαν στον συγκεκριμένο οικισμό.
32. Όπως προείπαμε, οικογένειες με γυναίκα αρχηγό (ίσως, όμως, και λόγω προσωρινής
απουσίας του συζύγου, όχι απαραίτητα λόγω θανάτου του) αναφέρονται στο Λεζέστι (1 στις
29) και στην Καλογριανή (2 στις 27 οικογένειες). Μία ακόμη μνεία (έμμεση, όμως), γίνεται στο
Κουβέλτζι: ο «Μήτρος γαμβρός της παπα-Θανάσαινας», δηλαδή της συζύγου του παπα-Θανάση. Οι υπόλοιποι αναφερόμενοι οικογενειάρχες είναι άρρενες.
33. Πατριδωνύμια φέρουν κάτοικοι στο Επάνου Πρινιάγκου (Βανακουλιώτης < Βανακούλια), στον Κλινοβό (Μετζοβίτης < Μέτζοβο), στην Βεντίστα (Κρανιώτης < Κρανιά), στα Βανακούλια (Χασιώτης < Χάσια), στο Μοκόσι (Τζιούκας < Τζιούκα), στους Σταγούς (Κοπερνιώτης
< Κόπραινα και Τζερτζιώτης < Τζέρτζι, διαλυμένος οικισμός μεταξύ των Μονών του Αγίου
Στεφάνου και της Αγίας Τριάδος των Μετεώρων, εκεί όπου ο ομώνυμος λόφος).
34. Αναφέρονται οι εξής επαγγελματίες: Ροκάς (κατασκευαστής ροκών, στην Κρανιά),
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ουν τους κατοίκους ενός ή περισσοτέρων οικισμών.35
Φυσικά, λόγω της δομής του καταστίχου και του τρόπου καταγραφής των εισφορών,
το δείγμα των αναφερομένων προσώπων (αν και αφορά μεγάλο αριθμό οικισμών), στο
επίπεδο του κάθε οικισμού, είναι, συνήθως, περιορισμένο και όχι εκτεταμένο, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την γενίκευση ορισμένων συμπερασμάτων. Οι αναλυτικές αναφορές στους κατοίκους, επομένως, και οι αντλούμενες πληροφορίες θα μπορούσαν να
είναι πολύ περισσότερες, αν σε κάθε οικισμό καταγράφονταν αναλυτικά όλοι οι οικογενειάρχες, που κατέβαλαν τα κανονικά. Δυστυχώς, όμως, σε πολύ λίγες περιπτώσεις αυτοί αναφέρονται ονομαστικά. Συνήθως, ο γραφέας του καταστίχου κατέγραφε
μόνον το σύνολο των καταβληθέντων κανονικών (των Χριστιανών, των ευρεθέντων,
αυτών, των ζώντων, των παρικεντέδων, των ξένων, των ζευγητών του μοναστηρίου),
ενίοτε και τον αριθμό των υπόχρεων οικογενειών, όχι όμως και τα ονόματά τους.
Ονομαστικές αναφορές των υπόχρεων προς καταβολή κάποιου ποσού έχουμε στις περιπτώσεις των εισφορών οι οποίες αφορούν τέλεση γάμου (και έκδοση ενός διαζυγίου), χειροτονίες, καταβολή εισφοράς ιερέα, εξοδείους ακολουθίες, προθέσεις και
παρρησίες, τρισάγια, ευχές, με την επισήμανση ότι, σε πολλές εκ των περιπτώσεων
αυτών, τα στοιχεία αφορούν κεκοιμημένους και όχι εν ζωή κατοίκους.
Για διευκόλυνση των μελετητών, παρατίθεται, στην συνέχεια, πίνακας περιέχων
βασικά στοιχεία για κάθε οικισμό, ήτοι την ονομασία του στο κατάστιχο, την σημερινή ονομασία, τον κατά προσέγγιση αριθμό των χριστιανικών οικογενειών, καθώς
και τον αριθμό των τελεσθέντων ανά οικισμό γάμων, με τον χαρακτηρισμό αυτών ως
πρώτου, δευτέρου ή τρίτου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΓΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ 250 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ, ΤΟ 1772
Όνομα στο κα- Σημερινό όνομα
τάστιχο
Αγ. Παρακευή Παρασκευή της Δεσκάτης

Αριθμός οικογενειών Αριθμός
(ενίοτε, κατά προσέγ- γάμων37
γιση)36
18
2α΄

_________________________________
Ντουλγκέρης < τ. dülger· ξυλουργός (στην Καλογριανή και στο Λεζέστι), Βα(γ)ενάς (στο Ζημιάτζι), Σαμαράς (στο Λεζέστι), Καραβοκύρης (στους Σταγούς), Αιγύπτιος/γύφτος-σιδηρουργός
(στο Χαλίκι, στην Τζιούρτζια και 2 στον Κλινοβό).
35. Για ορισμένους οικισμούς, λόγω της μεγάλης συχνότητας, με την οποία εμφανίζονται κάποια επώνυμα, συμπεραίνουμε ότι ένα μέρος των κατοίκων τους συνδέονται με συγγενικές σχέσεις ή, ενίοτε, αποτελούν μέλη της ίδιας οικογενείας. Ακόμη, όμως, και η χρήση του ιδίου
επωνύμου σε περισσοτέρους του ενός οικισμού (σε περιπτώσεις σπάνιων και όχι ιδιαιτέρως συχνών επωνύμων) υποδηλώνει συγγενική σχέση ή ενδεχόμενη μετοικεσία.
36. Όταν δεν αναφέρονται, αναλυτικά, οι οικογένειες, ο αριθμός τους προκύπτει, κατά προσέγγιση, από την διαίρεση του ποσού των καταβληθέντων «κανονικών» με τα 24 άσπρα, τα
οποία, σε γενικές γραμμές, ήταν το ποσό εισφοράς κάθε οικογένειας, αν και, όπως προείπαμε,
κάποιοι οικογενειάρχες πιθανόν να είχαν καταβάλει μειωμένη εισφορά, χωρίς αυτό να επισημαίνεται από τον γραφέα του καταστίχου. Όταν η διαίρεση του εισπραχθέντος ποσού με το 24
είναι ατελής και εφόσον θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν κατέβαλαν όλες οι οικογένειες
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Άγ. Γεώργιος Διαλυμένος οικισμός της Δεσκάτης 13+2=1538
19 (;)39
Ασπροκκλησία Ασπροκκλησιά της Καλαμπάκας
30+9 (με βάση τα καΒανακούλια
Κρύα Βρύση της Καλαμπάκας
νονικά των ζώντων).
Βελεμίσδι
Αγιόφυλλο της Καλαμπάκας
49
Βελίτζιανα
Καλλιρρόη της Καλαμπάκας
28
Βεντίστα
Αμάραντο της Καλαμπάκας
60
Βεριτζί
Άγιος Νικόλαος της Καλαμπάκας
5 οικογένειες παρακεντέδων (120 άσπρα).
Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
Βετερνίκου
Νεραϊδοχώρι των Τρικάλων
30
Βοεβόνδα
Βασιλική της Καλαμπάκας
5 οικογένειες παρακεντέδων (120 άσπρα).
Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
Βουρλοχώρι
Αχλαδέα της Καλαμπάκας
άγνωστος αριθμός40
11
Γαρδήκι
Γαρδίκι των Τρικάλων
8
Γαύροβον
Γάβρος της Καλαμπάκας
24
Γενέσι
Γενέσι των Τρικάλων
23
Γερακάρι
Γερακάρι της Καλαμπάκας
Γεωργίτζα
Διαλυμένος οικισμός στο νότιο τμή- 50
μα του νομού των Γρεβενών
63
Δέση
Δέση των Τρικάλων
4 οικογένειες παραΔιάλεσι
Διαλεκτό των Τρικάλων
κεντέδων (96 άσπρα).
Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
25
Δολιανά
Δολιανά της Καλαμπάκας
28
Δραγοβίσδι
Πολυθέα της Καλαμπάκας
130
Δυσκάτα
Δεσκάτη
67
Επάνου Πρινι- Χρυσομηλιά της Καλαμπάκας

--1α΄
2 (1β΄, 1γ΄)
5 (4α΄, 1β΄)
1β΄
20α΄
---

6 (5α΄, 1β΄)
3 (1α΄, 2β΄)

--3α΄
----4α΄
5 (3α΄, 2β΄)
6 (5α΄, 1β΄)
2α΄

--1α΄
9 (8α΄, 1γ΄)
11 (10α΄, 1β΄)

_________________________________
το ποσόν των 24 άσπρων, συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός των οικογενειών είναι τουλάχιστον
ίσος με το πηλίκον της διαιρέσεως στρογγυλοποιημένο προς τον μεγαλύτερο αριθμό. Όταν από
τις καταγραφές προκύπτουν άλλα στοιχεία, λαμβάνονται, ομοίως υπόψη.
37. Για λόγους οικονομίας του χώρου, ως α΄, β΄ και γ΄, συμβολίζονται ο πρώτος, ο δεύτερος
και ο τρίτος γάμος, αντίστοιχα.
38. Η σχετική καταγραφή έχει ως εξής: «Τα κανονικά των χριστιανών άσπρα 250. χρεωστούνται και δύο [άσπρα]».
39. Στην Ασπροκκλησιά, αναφέρονται «κανονικά των χριστιανών», αλλά δεν σημειώνεται
το σχετικό ποσό. Μετά την παρεμβολή του ονόματος του χωρικού που τέλεσε τον γάμο του,
αναφέρεται ότι [η Επισκοπή εισέπραξε] «από 19 ονόματα άσπρα 325».
40. Δυστυχώς, ενώ αναφέρεται το όνομα του οικισμού, δεν αναφέρεται το εισπραχθέν ποσό.
Η σχετική καταγραφή έχει ως εξής: «Από το Βουρλοχώρι άσπρα –».
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άγκου
Ζημιάτζι
Ιωβάνου (Γιοβάνου)
Κακοπλεύρι
Καλοποδάκη

Παλιουριά της Δεσκάτης
Αηδόνα της Καλαμπάκας

67
30

Κακοπλεύρι της Καλαμπάκας
28
Διαλυμένος στην κοιλάδα της Φι- 15
λουριάς
27 (εκ των οποίων 2
Καλογριανή της Καλαμπάκας
Καλογριανή
με αρχηγό γυναίκα)
Άγιος Νικόλαος των Τρικάλων
30
Καμιάϊ
Καστανιά της Καλαμπάκας
75
Καστανία
Καστράκι της Καλαμπάκας
37
Καστράκι
Κατάκαλη του Δήμου της Δεσκάτης 10
Κατάκαλου
38
Κάτω Περνιά- Γλυκομηλιά της Καλαμπάκας
γκου
Κερασία [Μεϊ- Μεγάλη Κερασιά της Καλαμπάκας 24
ντάνι]
6
Κερασία [Φλι- Θεοτόκος της Καλαμπάκας
άκα]
Κερασούλα της Καλαμπάκας
7
Κερασίτζα
Κλεινό της Καλαμπάκας
100 + 40 «ξένοι»
Κλινοβός

9 (7α΄, 2β΄)
4α΄
4α΄
----3α΄
12 (11α΄, 1β΄)
1β΄
2 (1α΄, 1β΄)
8 (6α,΄ 2β΄)
5 (4α΄, 1β΄)
---

--24 (14α΄, 9β΄,
1γ΄)
Ματονέρι της Καλαμπάκας
30 + 2 παρακεντέδες 4 (3α΄, 1β΄)
Κοκλέοι
Διαλυμένος στην κοιλάδα της Φι- 23
2α΄
Κομμάτι
λουριάς
1β΄
27
Κονισκός της Καλαμπάκας
Κονισκός
4 (3α΄, 1β΄)
46
Καλομοίρα της Καλαμπάκας
Κοντοβάσδα
4 οικογένειες παρα- --Κόπερνα (Κό- Αύρα της Καλαμπάκας
κεντέδων (96 άσπρα).
πρενα)
Δεν
αναφέρονται
άλλα «κανονικά».
1α΄
Κατάφυτο της Καλαμπάκας
28
Κότορη
9 οικογένειες παρα- 3α΄
Θεόπετρα της Καλαμπάκας
Κουβέλτζι
κεντέδων (216 άσπρα). Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
11 (10α΄, 1β΄)
59
Κρανιά της Καλαμπάκας
Κρανία
--10
Ψήλωμα της Καλαμπάκας
Κριτζοτάδες
29 (εκ των οποίων 1 2 (1α΄, 1γ΄)
Ελάφι της Καλαμπάκας
Λεζέστι
με αρχηγό γυναίκα)
4α΄
43
Ανθούσα της Καλαμπάκας
Λεπενίτζα
1α΄
3 (;)41
Λογκά της Καλαμπάκας
Λογκά

_________________________________
41. Η σχετική καταγραφή έχει ως εξής: «Από τον Λογκά, από τρία κανονικά άσπρα 120».
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Μαυρέλι
Μεγάρχι

Μεγερίτζα
Μοκόσι
Μουτζιάρα
[Μ]πλαχάβα
Μπάλτενον
Μποροβίκου
Μπούρσιανη

Νικλήτζι
Ομπενήτζα
Οστροβός
Παρασκευή

Περτούλι
Πύρα
Ροξιώρι
Ρύγκλαβον
Σαρακήνα

Σέλισμα
Σίνιτζα
Σκεπάρι
Σκληνιάσα
Σπαθάδες

Μαυρέλι της Καλαμπάκας
Μεγάρχη των Τρικάλων

22
5 οικογένειες παρακεντέδων (120 άσπρα). Δεν αναφέρονται
άλλα «κανονικά».
Οξύνεια της Καλαμπάκας
58
Διαλυμένος στην περιοχή του Μα- 16
λακασίου Καλαμπάκας
Αθαμανία των Τρικάλων
15
Βλαχάβα της Καλαμπάκας
18
Καλλιθέα των Γρεβενών
28 (ευρεθέντες)42
25
Αμπελοχώρι της Καλαμπάκας
Η Νέα Ζωή της Καλαμπάκας ή η 4 οικογένειες παραδιαλυμένη γειτονική Κάτω Μπούρ- κεντέδων (96 άσπρα).
Δεν αναφέρονται άλσιανη
λα «κανονικά».
30
Καλονέρι των Τρικάλων
Βαλάνι, διαλυμένος οικισμός των 27
Γρεβενών
27
Αγναντιά της Καλαμπάκας
3 οικογένειες παραΠαρασκευή της Καλαμπάκας
κεντέδων (72 άσπρα).
Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
100
Περτούλι των Τρικάλων

75
Πύρρα των Τρικάλων
Διαλυμένος οικισμός του Καστρα- 36
κίου Καλαμπάκας
Διαλυμένος οικισμός του Καστρα- 8
κίου Καλαμπάκας
2 οικογένειες παραΣαρακήνα της Καλαμπάκας
κεντέδων (700άσπρα).
Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
Διασελάκι της Δεσκάτης, διαλυμένο 9
Τριφύλλι του Δήμου της Δεσκάτης Άγνωστος αριθμός43
10 (7 + 3)44
Σκεπάρι της Καλαμπάκας
30
Στεφάνι της Καλαμπάκας
2 οικογένειες παραΣπαθάδες της Καλαμπάκας

3α΄
4α΄

7 (5α΄, 2β΄)
4 (2α΄, 1β΄
1γ΄)
3 (2α΄, 1β΄)
----5 (4α΄, 1β΄)
---

1α΄
--3 (2α΄, 1γ΄)
---

8 (6α΄, 1β΄,
1γ΄)
16α΄
----4 (2α΄, 2β΄)

1α΄
-------2α΄
2α΄
1α΄

_________________________________

42. Το μόνο έσοδο από τον οικισμό προέρχεται από «τα κανονικά των ευρεθέν[των] άσπρα 650»
43. Ενώ αναφέρεται το όνομα του οικισμού, δεν αναφέρεται κανένα άλλο στοιχείο.
44. Στο Σκεπάρι, πλην των κανονικών που εσπράχθηκαν, συμφώνως με τον γραφέα του καταστίχου, «λείπουν κανονικά 3».
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κεντέδων (48 άσπρα).
Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
Σταγοί
Καλαμπάκα
Άγνωστος αριθμός 45 17 (11α΄, 5β΄,
1γ΄)
Στρούτζια
Πεύκη της Καλαμπάκας
37
5 (3α΄, 1β΄,
1γ΄)
Τζιάσι
Περιστέρα της Καλαμπάκας
2 οικογένειες παρακεν- 3 (2α΄, 1β΄)
τέδων (700 άσπρα!).
Δεν αναφέρονται άλλα «κανονικά».
Τζινεράδες
Κορυδαλλός της Καλαμπάκας
33 + άγνωστος αριθ- 4α΄ (διεγράμός ζευγιτών46
φη 1 όνομα)
Τζιορανέος
Ορθοβούνι της Καλαμπάκας
28
-------Τζιούκα
Γήλοφος της Δεσκάτης
39
-------Τζιούκα [Φλι- Απροσδιόριστος οικισμός των βό- 2 (;)47
-------άκα]
ρειων Χασίων
Τζούγκουρο
Άγιος Δημήτριος της Καλαμπάκας 17
2α΄
Τζούρτζια
Αγία Παρασκευή της Καλαμπάκας 35
6 (4α΄,1 β΄,
1γ΄)
Τριστιανός
Διαλυμένος οικισμός του Καστρα- 22
-------κίου Καλαμπάκας
13
Τυφλοσέλλι
Δροσοχώρι των Τρικάλων
3α΄
31
Φλαμπορέσι
Φλαμπουρέσι της Καλαμπάκας
1α΄
75
Χαλίκι
Χαλίκι των Τρικάλων
12 (9α΄, 3β΄)
Χλαπός
Διαλυμένος οικισμός των Γρεβενών 11
5α΄
30
Χλιτζιάδες
Τρυγόνα της Καλαμπάκας
-------Χωτιάνα
Διαλυμένος οικισμός της Γλυκομη- 30
2α΄
λιάς Καλαμπάκας
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ 250

αψοβ΄ ιουνίου κβα ημέρα Sη
φ. 1α-1β, λευκά
φ. 2α

ΙS
νι

XS
κα

_________________________________
45. Ενώ στο όνομα του οικισμού καταγράφηκε πλήθος πληροφοριών, που αφορούν εισπράξεις της Επισκοπής, δεν μνημονεύεται η είσπραξη «κανονικών».
46. Μεταξύ των εισπράξεων, αναφέρονται και 175 άσπρα, ως «κανονικά των ζευγητών

του μοναστηρίου». Δεν γνωρίζουμε αν οι οικογένειες των ζευγιτών πλήρωναν και αυτές
από 24 άσπρα.
47. Η σχετική καταγραφή έχει ως εξής: «Από την Τζιούκα από δύο κανονικά άσπρα 125».
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κοντοβάσδα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 20 εὐχῶν καί τοῦ ἁγιασμοῦ
ὁ σίδος δήμου, γάμος αος
ὁ στέριος γιάννη, γάμος αος
ὁ ἀποστόλης μίχου, γάμος αος
ὁ ἀναστάσης γιάννη, γάμος βος
σκληνιάσα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 22 εὐχῶν
ὁ γιάννης κώνστα, γάμο
ὁ λούδης δήμου, γάμος α
χαλίκι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 37 εὐχῶν, καί 4 τρισάγια
τοῦ κοινοῦ ἁγιασμοῦ
ὁ ἀναστάσης γκάβρος, γάμος βος
ὁ δῆμος τζιμπίδης, γάμος βος
δῆμος ποντίκης, γάμος βος
μίχος μπουσιούλης, γάμος αος
ἀλέξης μπουζαρόλης, γάμος αος
θεόδωρος μπαμίχα, γάμος αος
χρῆστος κάψου, γάμος αος
γεώργης ντούπα, γάμος αος
ντιβελέγκα, γάμος αος
γεώργης μοντοδήμου, γάμος αος
γιάννης πικραμένου, γάμος αος
ὁ ντάσιος αἰγύπτιος, γάμος αος
φ. 2β
λεπενίτζα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 22 εὐχῶν καί ἑνός τρισαγίου
ὁ στάθης μάρκου, γάμος αος
ὁ ἀναστάσης κυργιάκη, γάμος αος
ὁ γιάννης δήμου, γάμος αος
ὁ δῆμος γερογεώργη, γάμος αος

ἄσπρα 360
ἄσπρα 1.120
ἄσπρα 350
ἄσπρα 300
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

180
720
300
330
135
135

ἄσπρα 810
ἄσπρα 1.800
ἄσπρα 330
ἄσπρα 795
ἄσπρα 500
ἄσπρα 270
ἄσπρα 270
ἄσπρα 270
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 360
ἄσπρα 1.020
ἄσπρα 330
ἄσπρα 390
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
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κότορη
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 240
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 660
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
ἄσπρα 330
τῶν 14 εὐχῶν καί τῶν 4 τρισαγίων
ἄσπρα 450
ἄσπρα 135
ὁ θεόδωρος μήτρου, γάμος αος
βελίτζιανα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-θανάση
ἄσπρα 240
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 620
ἄσπρα 270
γιάννης θανάση, γάμος βος
δολιανά
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-δημητρίου
ἄσπρα 150
τά κανονικά τῶν χριστιανών
ἄσπρα 500
κρανία
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 960
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 1.400
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
ἄσπρα 330
τῶν 36 εὐχῶν
ἄσπρα 540
ὁ ἀναστάσης μπαλογιάννη, γάμος αος ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ὁ γιάννης μπαρόκα, γάμος αος
ἄσπρα 135
ὁ δῆμος πολυμέρου, γάμος αος
ἄσπρα 135
ὁ δῆμος καλαμίσιου, γάμος αος
ἄσπρα 135
ὁ δῆμος ροκά, γάμος αος
ος
ἄσπρα 135
ὁ γιάννης θανάση, γάμος α
ἄσπρα 135
ὁ χρῆστος θανάση, γάμος αος
ὁ γιάννης παπα-θανάση, γάμος α
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ὁ σίδος γεράση, γάμος βος
ἄσπρα 135
ὁ τριαντάφυλλος ρίζου, γάμος αος
ἄσπρα 135
ὁ τόλης δήμου, γάμος αος
φ. 3α
δραγοβίσδι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 240
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 660
ἄσπρα 135
ὁ θανάσης γεροδήμου, γάμος αος
τζιούρτζια
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 240
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 840
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
ἄσπρα 360
τῶν 24 εὐχῶν καί 2 τρισάγια
ἄσπρα 480
τοῦ κοινοῦ ἁγιασμοῦ
ἄσπρα 140
ἄσπρα 405
ὁ θανάσης μπαλογιάννη, γάμος γος
ἄσπρα 270
ἀδάμης μπαλογιάννη, γάμος βος
ἄσπρα 135
χρῆστος ρίζου, γάμος αος
ἄσπρα 135
δημήτρης θανάση, γάμος αος
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γεῶργος χρήστου, γάμος αος
ὁ στέργιος αιγύπτιος, γάμος αος
γαρδήκι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-στέριου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 32 εὐχῶν καί 7 τρισάγια
ὁ χρῆστος πολυμέρου, γάμος αος
ὁ θανάσης θεοδώρου, γάμος αος
ὁ γιάννης στάθη, γάμος αος
μουτζιάρα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-τριανταφύλλου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ θύμιος τράντου, γάμος αος
ὁ γιάννος γεώργου, γάμος αος
ὁ γιαννάκης ἀδάμη, γάμος βος
τυφλοσέλι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 33 εὐχῶν
ὁ μῆτρος ἀποστόλη, γάμος αος
ὁ ἀποστόλης σιδέρη, γάμος αος
ὁ τράντος στέριου, γάμος αος
φ. 3β
καμιάϊ
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-χρήστου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ τράντος δημήτρη, γάμος αος
θανάσης γεροσίμου, γάμος αος
γεῶργος ἰωάννου, γάμος αος
δέση
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 27 εὐχῶν καί 4 τρισαγίων
ὁ δημήτρης χρήστου, γάμος αος
θανάσης γέργου, γάμος αος
γιάννης γεώργου, γάμος βος
γιαννης ἀποστόλη, γάμος αος
ὁ γιάννης ἀναστάση, γάμος αος
ἀργύρης δημήτρη, γάμος αος
πύρα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
6. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ἄσπρα
ἄσπρα

135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

270
260
330
900
135
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
340
135
135
270

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

90
310
330
495
135
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
700
135
135
135

ἄσπρα 600
ἄσπρα 1.500
ἄσπρα 330
ἄσπρα 645
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα

600
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τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 111 εὐχῶν καί 10 τρισαγίων
ὁ ἀποστόλης σκάρλου, γάμος αος
ὁ σίμος ἀποστόλη, γάμος αος
παναγιώτης κυριάκου, γάμος αος
γιάννης ἀποστόλη, γάμος αος
κώστας ἀναστάση, γάμος αος
γιάννος παπα-κυρίλλου, γάμος αος
γιάννης τριανταφύλλου, γάμος αος
δημήτρης ἀποστόλου, γάμος αος
δημουλᾶς θανάση, γάμος αος
ἀναστάσης ἀργύρη, γάμος αος
κώστας ἀγγέλη, γάμος αος
χρῆστος γιάννη, γάμος αος
τριαντάφυλ[λος] ἀναστάση, γάμος αος
χρυσάφης θάνου, γάμος αος
γιάννης ἀποστόλου, γάμος αος
σίμος δήμου, γάμος αος
φ. 4α
Βετερνίκου
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 70 εὐχῶν καί 6 τρισαγίων
ὁ ἀγγέλης μπαρδαβάλη, γάμος αος
ὁ τριαντάφυλ[λος] πιάνα, γάμος αος
ὁ γέργος παπα-ἀρδάνη, γάμος αος
ὁ στέριος πείνα, γάμος αος
ὁ γιάννης πία, γάμος αος
ὁ ἀναστάσης ξένος, γάμος βος
περτούλι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 36 εὐχῶν καί τριῶν τρισαγίων
ὁ θανάσης παπα-σιδέρη, γάμος αος
στέριος ἀναστάση, γάμος αος
κύρκος δήμου, γάμος αος
τριαντάφυλ[λος] διακου (;) γάμος αος
ὁ κοντογιάννης, γάμος αος
ἀναστάσης μίχου, γάμος αος
ὁ γέργος βούργαρης, γάμος βος
ὁ γιάννης σιδέρη, γάμος γος
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ἄσπρα 1.800
ἄσπρα 330
ἄσπρα 2.265
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 1.200
ἄσπρα 700
ἄσπρα 330
ἄσπρα 1.410
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα 600
ἄσπρα 2.400
ἄσπρα 360
ἄσπρα 720
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα 405

χωτιάνα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ γέργος κώστα, γάμος α
ὁ γεῶργος δήμου, γάμος α
κάτω περνιάγκου
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 15 εὐχῶν
ὁ καλούσιος χριστοδούλου, γάμος βος
ὁ θῶμος σίμου, γάμος βος
ἀποστόλης μίχου, γάμος αος
θανάσης γιάννη, γάμος αος
στέριος ἀρσένη, γάμος αος
κωνσταντῖνος νίκου, γάμος αος
μίχος παπα-δήμου, γάμοςος
ἀδάμης δημήτρη, γάμος αος
φ. 4β
Ἐπάνου πρινιάγκου
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 74 εὐχῶν καί ἑνός τρισαγίου
τοῦ κοινοῦ ἁγιασμοῦ
ὁ παῤῥήσης βανακουλιώτης, γάμος αος
νικόλας ἀργύρη, γάμος αος
κώστας ντάσιου, γάμος αος
θανάσης σιδέρη, γάμος αος
γιάννης γιώτου, γάμος αος
δήμος στέριου, γάμος αος
μάνος ξένος, γάμος βος
πέτρος χρήστου, γάμος αος
γιάννης δήμου, γάμος αος
γιάννης γεώργη, γάμος αος
σταμούλης ξένος, γάμος αος
Ἰωβάνου
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 41 εὐχῶν καί 2 τρισαγίων
ὁ παναγιώτης θόδη, γάμος αος
γεώργης μίχου, γάμος αος
δημήτρης παπα-βασίλη, γάμος αος

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
720
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

300
900
480
225
270
270
135
135
135
135
135
135

ἄσπρα 720
ἄσπρα 1.600
ἄσπρα 330
ἄσπρα 1.170
ἄσπρα 140
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

300
720
330
735
135
135
135
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δημήτρης ξένος, γάμος αος
ἄσπρα 135
καλογριανή
γέργος πέϊου, μίχος γεώργου, νῖκος τζιοβάρας, δημήτρης καρβάνης, δημήτρης νίκου,
μίχος στάθη, στέριος νίκου, αὐγέρος τάτζιου, τόλιος τάτζιου, κώστας τάτζιου, χρυσάφης τάτζιου, γερο-χρῆστος, γεῶργος χρήστου, θῶμος ντουλγκέρης, θανάσης τάτζιου,
γεῶργος γιαννιώτης, γερο-σίμος, γερο-θανάσης, στέργενα, γερο-στέριος, γιάννης σταύρου, θῶμος σταύρου, γερο-μήτζιος, δῆμος τάτζιου, θανάσης δημήτρη, ἀνθίτζα, νῖκος
γρέντης.
ὀνόμ: 27 ανά(…) 324
τά κανονικά αὐτῶν
ἄσπρα 624
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-κώστα
ἄσπρα 120
φ. 5α
Κλινοβός
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 1.200
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 2.400
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
ἄσπρα 600
τῶν 28 εὐχῶν καί 3 τρισαγίων
ἄσπρα 600
τοῦ κοινοῦ ἁγιασμοῦ
ἄσπρα 500
ἄσπρα 135
ὁ νῖκος μπάρου, γάμος αος
ἄσπρα 135
θανάσης ἀνάγνου, γάμος αος
ἄσπρα 135
κώστας κουτζιρίνας, γάμος αος
ος
ἄσπρα 270
κοντογιάννης, γάμος β
ἄσπρα 270
χρῆστος κοντήρης, γάμος βος
ἄσπρα 270
γιάννης μπέλος, γάμος βος
ἄσπρα 270
χρῆστος γύφτ[ος], γάμος βος
ος
ἄσπρα 405
γιάννης μάτη, γάμος γ
ἄσπρα 135
γέμος κρικέλη, γάμος αος
ἄσπρα 135
γιάννης μπάνη, γάμος αος
ἄσπρα 135
τόλιος τάχου, γάμος αος
ος
ἄσπρα 270
ἀδάμης πίτας, γάμος β
ἄσπρα 135
θανάσης νίσκα, γάμος αος
ἄσπρα 135
θανάσης γεράκης, γάμος αος
ἄσπρα 135
ῥίζος γιαννίτζιος, γάμος αος
ος
ἄσπρα 270
βασίλης ὄϊα, γάμος β
ἄσπρα 135
δημήτρης στρενίτου, γάμος αος
ἄσπρα 270
γιάννης μανόλη, γάμος βος
ἄσπρα 135
χρῆστος ζίνος, γάμος αος
ος
ἄσπρα 135
δημήτρης ζάρκος, γάμος α
ἄσπρα 270
παναγιώτης ξένος, γάμος βος
ἄσπρα 135
στοντζίκας στέριος, γάμος αος
ἄσπρα 135
νῖκος ξένος, γαμος αος
ος
ἄσπρα 135
ὁ αἰγύπτιος μετζοβίτης, γάμος β
τῶν 40 ξένων τά κανονικά
ἄσπρα 480
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φ.5β
Βεντίστα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 18 εὐχῶν καί τοῦ ἁγιασμοῦ
ὁ θόδης παναγιώτου, γάμος αος
ἀπόστολος ζάχου, γάμος αος
θύμιος πούλιου, γάμος αος
ἀποστόλης πούλιου, γάμος αος
στέριος πίτα, γάμος αος
ἠλίας χουλέβα, γάμος αος
νικόλαος κανάκη, γάμος αος
ἀναστάσης μίχου, γάμος αος
νικόλας γιάννη, γάμος αος
γεῶργος δημήτρη, γάμος αος
θανάσης δημήτρη, γάμος αος
γιάννης θύμιου, γάμος αος
γεώργης χρήστου, γάμος αος
χρόνης χρήστου, γάμος αος
γεῶργος περιστέρη, γάμος αος
ῥίζος γιάννη κρανιότη, γάμος αος
γεῶργος γιάννη, γάμος αος
στέριος παράσχη, γάμος αος
ἀναστάσης στέριου, γάμος αος
δῆμος παπα-γεωργίου, γάμος αος
διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας
τοῦ παπα-δήμου τοῦ παπα-λούδη
καί διά τοῦ παπα-δήμου τοῦ παπα-γεωργίου
φ.6α
Καστανιά
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 33 εὐχῶν καί 8 τρισαγίων
τοῦ κοινοῦ ἁγιασμοῦ
ὁ νῖκος παπα-γιάννη, γάμος αος
γεῶργος θάνου, γάμος αος
γεῶργος θάνου, γάμος αος
γεῶργος θάνου, γάμος αος
γιάννης ῥίνου, γάμος αος

ἄσπρα 480
ἄσπρα 1.440
ἄσπρα 440
ἄσπρα 34048
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 600
ἄσπρα 1.800
ἄσπρα 480
ἄσπρα 975
ἄσπρα 340
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135

_________________________________
48. (18 ευχές Χ 15 άσπρα)+(1 αγιασμός Χ 60 άσπρα)=270+60=330 άσπρα.
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δῆμος γιάννη, γάμος αος
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
στέριος θόδη, γάμος αος
ἄσπρα 135
γεῶργος νίκου, γάμος αος
ἄσπρα 135
στέριος θόδη, γάμος αος
ἄσπρα 135
δημήτρης μίχου, γάμος αος
ἄσπρα 270
στέριος σιδέρη, γάμος βος
ἄσπρα 135
μίχος ἀποστόλη, γάμος αος
μποροβίκου
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 240
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 600
ἄσπρα 135
κώστας γιάννη, γάμος αος
ἄσπρα 135
κώστας ντότου, γάμος αος
ἄσπρα 135
ἀδάμος στέριου γάμος αος
ἄσπρα 135
γιάννης κώστα, γάμος αος
ἄσπρα 270
θύμιος στέριου, γάμος βος
μοκόσι
σίμος θεοφάνη, δῆμος ντέντου, στέριος τζιάμου, χρῆστος θύμιου, θύμιος ντέντου, γεροθύμιος, δήμος τζιούκα, μίχος καρόπουλος, γιάννης ντάσιου, χρῆστος ντάσιου, ἀλέξης
μπέλου, μίχος κάλους, κώστας γιάννη, γεῶργος καϊλιάνη, στέργιος σαγρής, στέριος,
παρίσης.
τά κανονικά
ἄσπρα 372
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
ἄσπρα 120
ἄσπρα 405
χρῆστος ντάσιου, γάμος γος
ος `
ἄσπρα 135
μίχος γιάννη, γάμος α
ἄσπρα 135
κακούσης παπᾶ, γάμος αος
ἄσπρα 270
ἀλέξης καρόπουλος, γάμος βος
φ. 6β
Κοκλέοι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 240
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα 720
ἄσπρα 135
θύμιος δήμου, γάμος αος
ος
ἄσπρα 135
στέριος ῥίζου, γάμος α
ἄσπρα 135
παῦλος πούλιου, γάμος αος
ἄσπρα 270
χρῆστος γιάννη, γάμος βος
τῶν 2 παρικ[εντέδων]
ἄσπρα 700
λεζέστι
ἀγγέλης ντάλα, γιάννης ντάλα, δημήτρης νίκου, ἀποστόλης θύμιου, νάστος γιάννη,
κωνσταντάς νίκου, λούδης νίκου, χρῆστος γεώργου, στέριος θανάσι, θανάσης νικου,
γεῶργος σαμαρᾶς, στέριος γιάννη, στέριος πολύζου, γεῶργος γιάννη, γιάννης νίτζιου,
χρῆστος νίτζιου, παναγιώτης γεράση, νῖκος γιάννη, θανάσης ἀγγέλη, γιάννης ζήση,
γεῶργος πρίκου, γιάννης πάσχου, θύμιενα, δῆμος καζιάκου, μίχος ζήση, γκήκας ντολγκέρης, κώστας ντολγκέρης, μίχος ντολγκέρης, μιχάλης ντολγκέρης,
ὀνόμ. 29 τά κανονικά αὐτῶν
ἄσπρα 696
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα 240
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ὁ δημήτρης γεώργου, γάμος αος
χρῆστος γεώργου, γάμος γος
βανακούλια
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ κώστας γιάννη, γάμος γος
ὁ μάνθος χασιώτης (;), γάμος βος
τά κανονικά τῶν ζώντων
φ. 7α-7β, λευκά
φ. 8α
Cαρακῆνα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν 2 παρικ[εντέδων]
ὁ κώστας δήμου, γάμος βος
πολύζος χρήστου, γάμος βος
γεωργάκης ἀγγελάκου, γάμος αος
χριστόδουλος γιάννη, γάμος αος
τζιάσι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-εὐθυμίου
τῶν 2 παρικεντέδων
θανάσης ζαφείρη, γάμος αος
θανάσης κώστα, γάμος αος
νῖκος μπλάνας, γάμος βος
παρασκευή
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τῶν 3 παρικεντέδων
μεγάρχι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἡ ζητία
τά κανονικά τῶν 5 παρικε[ντέδων]
ὁ ἀλεξανδρῆς δημήτρη, γάμος αος
ἀγγέλης βασίλη, γάμος αος
χρῆστος κώστα, γάμος αος
στέριος γιάννη, γάμος αος
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 6 εὐχῶν καί 3 τρισαγίων
φ. 8β
διάλεσι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν 4 παρικε[ντέδων]
στέριος τζίκα, γάμος αος

ἄσπρα
ἄσπρα

135
405

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
700
405
270
216

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

600
700
270
270
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

180
700
135
135
270

ἄσπρα
ἄσπρα

240
72

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

600
99
120
135
135
135
135
480
36049

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

400
135
135

_________________________________
49. (6 ευχές Χ 15 άσπρα)+(3 τρισάγια Χ 60 άσπρα)=90+180=270 άσπρα.
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βοεβόνδα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν 5 παρικεν[τέδων]
ὁ θίμιος κώστα, γάμος βος
ὁ παναγιώτης νικόλα, γάμος βος
ὁ γιάννης παναγιώτη, γάμος αος
κουβέλτζι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-ἰωάννου
τά κανονικά τῶν 9 παρικε[ντέδων]
ὁ θανάσης παναγιώτου, γάμος αος
ὁ γιάννης χρήστου, γάμος αος
κώστας γιάνη, γάμος αος
μῆτρος γαμβρός τῆς παπα-θανάσαινας
σπαθάδες
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-εὐθυμίου
τά κανονικά τῶν 2 παρικ[εντέδων]
ὁ δημήτρης κυριάκου, γάμος αος
βεριτζί
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τῶν 5 παρικε[ντέδων] κανονικά
φ. 9α
κόπερνα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-στέριου
τά κανονικά τῶν 4 παρικεν[τέδων]
μπούρσιανης
τά κανονικά τῶν 4 παρικεν[τέδων]
νικλῆτζι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ στέριος παναγιώτη, γάμος αος
γενέσι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
φ. 9β, λεύκο
φ. 10α
τριστιανός
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
τζούγκουρο
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ θανάσης καρλή, γάμος αος
ὁ κώστας βρακή, γάμος αος
κερασία
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ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

600
120
270
270
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

600
216
135
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

48
135

ἄσπρα
ἄσπρα

360
120

ἄσπρα
ἄσπρα

270
96

ἄσπρα

96

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
720
135

ἄσπρα
ἄσπρα

240
576

ἄσπρα
ἄσπρα

240
525

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

180
400
135
135

ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-χρήστου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ στάμος θανάση, γάμος αος
ὁ γιάννης χρήστου, γάμος αος
ὁ στάθης παναγιώτου, γάμος αος
ὁ θανάσης δήμου, γάμος βος
ὁ στάθης παναγιώτη δημουλᾶ, γάμος αος
τζιορανέος
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-νίκου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
χλιτζιάδες
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
στρούτζια
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-δημητρίου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ γιάννης μίνου, γάμος βος
ὁ γιάννης ῥίγκενη (;), γάμος αος
ὁ λούδης γιάννη, γάμος αος
ὁ γεῶργος πούλιου, γάμος αος
ὁ δήμος στέριου, γάμος γος
φ.10β
τζινεράδες
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-δήμου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ νῖκος γεώργου, 50 γάμος αος
ὁ γιάννης δήμου, γάμος αος
ὁ στέριος πούλιου, γάμος αος
ὁ θανάσης δήμου, γάμος αος
τῶν ζευγητών τοῦ μοναστηρίου
χλαπός
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-ἰωάννου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ μότζιος γεώργου, γάμος αος
ὁ στέργιος γιάννη, γάμος αος
ὁ γεῶργος πούλιου, γάμος αος
ὁ χαρίσης γιάννη, γάμος αος
ὁ μίσιος κώστα, γάμος αος
Γεωργίτζα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

150
575
135
135
135
270
-

ἄσπρα
ἄσπρα

230
650

ἄσπρα
ἄσπρα

240
700

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
875
270
135
135
135
405

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
775
135
135
135
175

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

240
260
135
135
135
135
135

ἄσπρα
240
ἄσπρα 1.200

_________________________________
50. Το όνομα αυτό είναι διεγραμμένο.
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ὁ γιάννης κώστα, γάμος αος
ὁ γιάννης δήμου, γάμος βος
ὁ γεώργης ἀποστόλη, γάμος βος
ὁ ζήσης ἀγγέλη, γάμος αος
ὁ στέριος γιάννη, γάμος αος
κακοπλεῦρι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ γιάννης θανάση, γάμος αος
ὁ πούλιος γιάννη, γάμος αος
ὁ γεῶργος φίλου, γάμος αος
ὁ νῖκος γιάννη, γάμος αος
μπάλτενον
τά κανονικά τῶν εὑρεθέν[των]
φ.11α
μεγερίτζα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ ἀκρίβος ζήση, γάμος αος
ὁ νῖκος γεώργου, γάμος αος
ὁ δῆμος στέριου, γάμος αος
ὁ ζήσος γεώργου, γάμος αος
ὁ ἀποστόλης νίκου, γάμος αος
ὁ δημήτρης βρακή, γάμος βος
ὁ στέριος γερογιάννη, γάμος βος
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 16 εὐχῶν καί 3 τρισαγίων
ὀστροβός
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-δήμου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ γεῶργος γιάννη, γάμος γος
ὁ χρύσος ζήση, γάμος αος
ὁ θύμιος νταρή, γάμος αος
καλαποδάκη
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 10 εὐχῶν καί ἑνός τρισαγίου
βελεμίσδι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ γεῶργος ἀναστάση, γάμος αος
ὁ κώστας γεώργη, γάμος αος
ὁ ἀντώνης ἀργύρη, γάμος αος
90

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

135
270
270
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

120
650
135
135
135
135

ἄσπρα

650

ἄσπρα 420
ἄσπρα 1.375
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα 270
ἄσπρα 360
ἄσπρα 420
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

210
625
405
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

120
350
480
210

ἄσπρα 360
ἄσπρα 1.175
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135

ὁ γιάννης χρύσου, γάμος αος
ὁ νίκος πολύζου, γάμος βος
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 32 εὐχῶν καί ἑνός τρισαγίου
φ. 11β
κερασία
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-χρύσου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἀπό τήν τζιοῦκα ἀπό δύο κανονικά
πό τό βουρλοχώρι
ἀσπροκκλησία
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ χρύσος χριστοδούλου, γάμος αος
ἀπό 19 ὀνόματα
ὀμπενῆτζα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-ἀθανασίου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
Κριτζοτάδες
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
σίνιτζα
κατάκαλου
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ κώστας ζήση, γάμος αος
ὁ στέριος κώστας, γάμος βος
κομμάτι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ κώστας νίκου, γάμος αος
ὁ δημήτρης ἀνδρεία, γάμος αος
σέλισμα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ δῆμος γεώργη, γάμος αος
ἅγιος γεώργιος
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
χρεωστοῦνται καί δύο
φ. 12α
ζημιάτζι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

135
270
480
540

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

60
125
125
-

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

180
135
325

ἄσπρα
ἄσπρα

180
625

ἄσπρα
ἄσπρα

60
225

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

225
135
270

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

180
550
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

90
200
135

ἄσπρα
ἄσπρα

120
250

ἄσπρα 480
ἄσπρα 1.600
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ὁ δημήτρης μάνου, γάμος αος
ὁ παναγιώτης θεοδώρου, γάμος αος
ὁ ἀντώνης θύμιου, γάμος αος
ὁ κυριάκος ἀποστόλη, γάμος αος
ὁ νῖκος βαενᾶ, γάμος αος
ὁ ἀργύρης χρύσου, γάμος αος
ὁ ζήσης γεροδήμου, γάμος βος
ὁ μάνος γιάννη, γάμος βος
ὁ χρύσος κώστα, γάμος αος
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 14 εὐχῶν
ἁγία παρασκευή
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ ζήσης γιάννη, γάμος αος
ὁ θανάσης μίτζιου, γάμος αος
κερασίτζα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
φ.12β
τζιοῦκα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
μαυρέλι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-ἰωάννου
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ὁ γιάννης χαρίση, γάμος αος
ὁ κώστας στέριου, γάμος αος
ὁ κυριάκος στέριου, γάμος αος
δυσκάτα
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
διά τόν κόπον τῆς λειτουργίας
τῶν 64 εὐχῶν
ὁ κώστας θανάση, γάμος αος
γιάννης νίκου, γάμος αος
γεῶργος συροπούλου, γάμος αο
φώτης παπαζήση, γάμος αος
γιάννης δήμου, γάμος αος
στάμος κώστα,γάμος αος
τριαντάφυλλος, γάμος αος
ἀγοραστός μίχου,γάμος βος
κυριάκος κώστα,γάμος αος
ἀπό τόν λογκᾶ, ἀπό τρία κανονικά
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ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

135
135
135
135
135
135
270
270
135
480
210

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

150
425
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα

150

ἄσπρα
ἄσπρα

925

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

300
525
135
135
135

ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

1.200
3.120
480
960
120
120
120
120
120
120
120
240
120
120

καί ἀπό ένα γάμον αον
ἄσπρα
ἀπό τό γαύροβον
ἄσπρα
ἀπό τό ῥύγκλαβον
ἄσπρα
φ. 13α
Γερακάρι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
ἄσπρα
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα
ἄσπρα
ὁ δημήτρης κώστα, γάμος αος
ος
ἄσπρα
ὁ θανάσης γεώργου, γάμος α
ἄσπρα
ὁ γιάννης δήμου, γάμος αος
ἄσπρα
ὁ ζήσης θανάση, γάμος αος
κονισκός
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-νίκου
ἄσπρα
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα
ἄσπρα
ὁ ζήσης τζίκας θανάση, γάμος βος
φλαμπορέσι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-δήμου
ἄσπρα
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα
ἄσπρα
ὁ γιάννης στέριος, γάμος αος
πλαχάβα
ἡ ἱερολογία τοῦ παπᾶ
ἄσπρα
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα
σκεπάρι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-ζήση
ἄσπρα
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα
ἄσπρα
ὁ γεώργης παναγιώτη, γάμος αος
ἄσπρα
ὁ πολύζος παπᾶ, γάμος αος
λείπουν κανονικά 3
ῥοξιῶρι
ἡ ἱερολογία τοῦ παπα-τριανταφύλλου
ἄσπρα
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα
φ. 13β
Καστράκι
ἡ ἱερολογία τῶν ἱερέων
ἄσπρα
τά κανονικά τῶν χριστιανῶν
ἄσπρα
ἄσπρα
ὁ θανάσσης χρήστου, γάμος βος
φ. 14α-16β, λευκά
φ.17α
τῶν τυχερῶν
εἰς τά δολιανά διά παρρησία τοῦ χρήστου μονόξυλου
εἰς τήν τζιούρτζια διά πρόθεσιν τοῦ χρήστου φίκιου
διά τό διαζύγιον τοῦ νάσιου στέριου
εἰς τήν δέσην διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-ἀθανασίου

135
175
175

150
550
135
135
135
135
150
625
270
300
725
135
150
425
120
150
135
135
300
850
400
875
270

ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 600
ἄσπρα 1.440
ἄσπρα 3.000
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καί τοῦ παπα-χριστοφόρου ἐκ τοῦ μοναστηρίου τοῦ αὐτοῦ χωρίου51
εἰς τό βετερνίκου διά πρόθεσιν τοῦ δημήτρη μπιαναβόπουλου
εἰς τό ἐπάνω πρινιάγκου διά πρόθεσιν τῆς σύρμως σίμενας
εἰς καστανιά διά παῥῤησίαν τοῦ δημάκη χαραβάστη
εἰς τό μοναστήριον τοῦ λιμποχωρίου52 διά τήν χειροτονίαν
τοῦ παπᾶ γερασίμου
εἰς τό ζημιάτζι διά πρόθεσιν τοῦ ἰωάννου
εἰς τήν δυσκάταν διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-ἀθανασίου
εἰς τό γερακάρι διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-δήμου υἱοῦ
τοῦ γεωργίου ντούρου
καί διά πρόθεσιν τῆς χρύσως τῆς μητρός τοῦ αὐτοῦ γεωργίου
εἰς τό ῥοξιόρι διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-ἀναστασίο
διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-κώνστα ἀπό τήν ομπενίτζαν
διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-κωνσταντίνου
τοῦ κοντονίκα λεζεστινού
καί τοῦ παπα-Γεωργίου κοκλίτου53
τοῦ παπα-στεφάνου ἁγιονικολαΐτου·54
διά παῤῥησίαν τῆς μητρός τοῦ κύρ στάσου κυριακῆς μοναχῆς
διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-κώστα μαγκαφώτη
διά τοῦ διακόνου χρυσάνθου ἀπό τοῦ μοναστηρίου τοῦ ἁγίου
θεοδώρου55
διά παπαῤῥησίαν τοῦ παπα-ἱλαρίωνος ἡγουμένου τῆς ἁγίας
τριάδος56
διά τόν κόπον τῆς χειροτονίας τοῦ παπα-χρήστου γαυροβίτου
καί τοῦ παπα-κώστα δυσκατιώτου
καί τοῦ διακόνου στέριου μεγαρχιώτου
φ.17β, λευκό
φ. 18α
τά τῶν σταγῶν
ὁ στάθης τρίμης, γάμος βος
ὁ ῥίζος κοντἀργύρη, γάμος βος
ὁ δημητράκης κοτοπούλη, γάμος αος

ἄσπρα 1.000
ἄσπρα 960
ἄσπρα 600
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 1.200
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 2.640
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 2.400
ἄσπρα 720
ἄσπρα 6.000
ἄσπρα 1.800
ἄσπρα 780
ἄσπρα 3.000
ἄσπρα 2.400
ἄσπρα 2.640
ἄσπρα 1.800

ἄσπρα 270
ἄσπρα 270
ἄσπρα 135

_________________________________
51. Πρόκειται για την διαλυμένη Μονή της Αγίας Τριάδας της Δέσης. Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΛΗ΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 66 (2014) 241-244.
52. Πρόκειται για την διαλυμένη Μονή του Λιμποχόβου στην άκρη του οικισμού Παναγιά
της Καλαμπάκας. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί..., σ. 384.
53. Κοκλίτης· από τους Κουκλαίους (Ματονέρι) της Καλαμπάκας.
54. Μάλλον από τη Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά των Μετεώρων.
55. Η Μονή των Αγίων Θεοδώρων βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο οικισμό της Καλαμπάκας. Βλ. Τριαντάφυλλος Δημ. Παπαζήσης, «Πολιτιστικός, Τουριστικός Οδηγός Επαρχίας Καλαμπάκας», Τρικαλινό Ημερολόγιο 1997-98, Τρίκαλα 1997, 253.
56. Πρόκειται για την Ι. Μ. της Αγίας Τριάδος των Μετεώρων.
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ψαλτικόν τῆς παπα-κώστενας αἰκατερίνης
ψαλτικόν τῆς χάιδως τοῦ καραβοκύρη
ψαλτικόν τοῦ τάτζιου γκολοβάνη
διά τήν πρόθεσιν τῆς τρυγώνας ἀδελφῆς
τοῦ παπα-ἀνέστη και γυναικός τοῦ παρδάλ[η]
διά πρόθεσιν τῆς παπα-ἀργύρενας γερακῖνας
διά πρόθεσιν τοῦ παπα-δημητρίου παπα-πολύζου
διά πρόθεσιν τῆς γιαννῶς γυναικός τοῦ θόδη μήτρη
πεκουρούλη (;)
διά πρόθεσιν τῆς παπα-ἀθανάσενας εὐφροσήνης
τοῦ δημητρίου γκιουλτζῆ πρόθεσις
τῆς ζαφειρίτζας γυναικό τοῦ στεφοπούλου πρόθεσις
τῆς εἰκόνας γυναικό τοῦ δρόλια πρόθεσις
ὁ θεοδωράκης θέου, γάμος βος
ὁ τάτζιος κοπερνιώτης, γάμος αος
ὁ κωνσταντῖνος παπα-ἰωάννου, γάμος βος
διά ψαλτικόν τῆς καζούμενας βαμπούλος
ψαλτικόν τῆς ἑλένης τοῦ ῥίζου νίκου
τῆς εὐδοκίας καλογραίας πρόθεσις
ψαλτικόν τοῦ ἀλέξη καζούμπα
τοῦ θεοδοσίου πρωτογέρου πρόθεσις
ψαλτικόν τῆς ἀλεξάνδρως μεϊτάνη
τοῦ χρόνη παπα-νίκου πρόθεσις
ψαλτικόν τῆς ῥοξανῆς θώμενας
τοῦ παναγιώτου κωφοῦ ψαλτικόν
διά πρόθεσιν τῆς κοντίνενας κυρατζοῦς
ὁ μήτζιος καζουμπόπουλος, γάμος αος
ὁ μήτζιος γιάννη σφυρή, γάμος αος
ὁ γεωργης τζιγκέλη, γάμος αος
χριστόφορος μπαλάνου, γάμος αος
χριστόφορος γιάννη παλαιοῦ, γάμος βος
ὁ κώστας τζερτζιώτης, γάμος αος
ὁ κώστας ψυχοῦλα, γάμος αος
χριστόφορος γρίβα, γάμος αος
τοῦ θεοδόση μανιτάρα πρόθεσις
τῆς σταμούλως ἀγοραστήνενας πρόθεσιν
τοῦ παπα-κώστα παπα-ἰωάννου πρόθεσιν
τῆς ἑλένης γυναικός τοῦ νικολοῦ ποτούλη πρόθεσις
τῆς ἀγγέλους μητρός τοῦ δημητρίου ῥούστη πρόθεσις
ὁ δημήτρης γιάννη, γάμος αος
ὁ χρῆστος παπα-ἀνέστη, γάμος αος
ὁ ζάχος τοῦ ντόμπη, γάμος γος
τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν θεοφανείων
τῆς ἱερολογίας τῶν ἱερέων

ἄσπρα 120
ἄσπρα 120
ἄσπρα 120
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα ἄσπρα 270
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα ἄσπρα 360
ἄσπρα 600
ἄσπρα 360
ἄσπρα 600
ἄσπρα 300
ἄσπρα 600
ἄσπρα 180
ἄσπρα 120
ἄσπρα 600
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 270
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα 200
ἄσπρα 600
ἄσπρα 600
ἄσπρα 135
ἄσπρα 135
ἄσπρα 405
ἄσπρα 3.480
ἄσπρα 1.800
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φ. 18β, λευκό
φ. 19α
τῶν τῆς φαμελλίας
τῆς κοντοβάσδας
τῆς σκληνιάσας
χαλίκι
λεπενίτζα
κότορι
Βελίτζιανα
Δολιανά
Κρανιά
δραγοβῖσδη
τζιούρτζια
γαρδίκι
καμιάϊ
δέση
πύρα
βετερνίκου
περτούλι
χωτιάνα
κάτω πρινιάγκου
ἀπάνω πρινιάγκου
ἰωβάνου
κλινοβός
Βεντίστα
καστανία
μπουροβίκου
κοκλέοι
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ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα
ἄσπρα

100
60
180
60
60
40
120
120
60
60
60
40
180
180
240
120
45
60
140
60
180
120
200
60
60

