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ΠΡ�Λ�ΓΙΚΑ

Τ� υπ’ αριθ. 84 �ειρ�γρα�� της Μ�ν#ς της �λυµπι%τισσας ε'ναι µ'α απ�
τις τρεις γνωστ+ς πρ�θ+σεις της Μ�ν#ς τ�υ Σπαρµ�,1, η �π�'α ε'ναι κτισµ+νη,
πριν απ� τ� 1600, στη ν�τι�δυτικ# πλευρ9 τ�υ �λ,µπ�υ, στην περι��# Σκα-
µνι%τικες Μαγ�,λες. Πρ�κειται για +να �9ρτιν� �ειρ�γρα��, διαστ9σεων
21×15 εκ., µε 31 �,λλα και στ9�ωση απ� δ+ρµα και �αρτ�νι2. Η σ,νθεση της
εν λ�γω πρ�θεσης 9ρ�ισε τ� +τ�ς 1602, πρ��αν%ς µε σκ�π� να αντιµετωπι-
σθ�,ν κ9π�ια +<�δα της µ�ν#ς, �π�τε και κατα�ωρ'σθηκαν τα περισσ�τερα
�ν�µατα των α�ιερωτ%ν, �πως ανα�+ρεται στ� �,λλ� 1r: �π� τ�υς 

′
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να γιρ�ψις �ν�µµα. Η κατα�%ριση �ν�µ9των �λ�κληρ%θηκε στις 26 Ι�υλ'�υ
τ�υ 1674, �πως σηµε'ωσε � τελευτα'�ς γρα�+ας της, � ιερ�µ�να��ς ∆ι�ν,σι�ς,
στ� �,λλ� 31r: + �γρ��η δι� �ιρõς καµ�� τ�� ε�τ�λ��ς δ��λ�υ / δι�νισ!�υ "ε-
ρ�µ#ν���υ �ν µην! "�υλ!�υ. κς�. / $γ�ν $ς της κς� �π! �τ�ς 
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πρ�/θ�σης. Μ�λ�ν�τι στ� �,λλ� 31r, � ∆ι�ν,σι�ς σηµε'ωσε τ� τ�λ�ς τ&ς
πρõθ�σι�ς, στ� κ9τω τµ#µα αυτ�, τ�υ �,λλ�υ, 9λλα �+ρια πρ�σθεσαν τα �-
ν�µατα 10 α�ιερωτ%ν απ� τ+σσερις �ικισµ�,ς: Νε>ερ� – Καλλιπε,κη των
Γ�ννων, Λ+σκ�?� – Τρ'α @λατα της Αλµωπ'ας, Κατρ9νστα (Κατρ9νιστα) –
Π,ργ�ι της Ε�ρδα'ας και Κ�κ�?α – Π�λ,δενδρ� της Hµαθ'ας3.

ΜΕΡ�Σ ΠΡΩΤ�

�Ι ΜΑΚΕ∆�ΝΙΚ�Ι �ΙΚΙΣΜ�Ι ΣΤΗΝ ΠΡ�ΘΕΣΗ Τ�Υ ΣΠΑΡΜ�Υ

Στ� �ειρ�γρα�� 84 ανα�+ρ�νται 20 µακεδ�νικ�' �ικισµ�', κυρ'ως αν9
δ,� # τρεις, �ωρ'ς να ?ρ'σκ�νται στ�ν 'δι� γεωγρα�ικ� �%ρ�. Στ� �,λλ� 24r,
για παρ9δειγµα, ανα�+ρ�νται �ι �ικισµ�' Λιµπ���?� – ∆'λ��� τ�υ Β�C�υ,
Γρ9µ�στη – Γρ9µ�ς της Καστ�ρι9ς, Dη9νι (Dιδ9νι) των Σερ?'ων4 και Σκ�υ-

1. �ι 9λλες δ,� ε'ναι τα υπ’ αριθ. 39 (17�υ αι.) και 44 (1709). Βλ. Ευ9γγ. Α. Σκ�υ?αρ9ς,
'λυµπι(τισσα, Αθ#ναι, +κδ. ΚΕΜΝΕ της Ακαδηµ'ας Αθην%ν, 1967, σσ. 244-245, 251-253.
Eσ�9τως παραδ�θηκε στην αδελ��τητα της µ�ν#ς µ'α 9λλη, 9γνωστη +ως τ%ρα, πρ�θεση.

2. Βλ. Σκ�υ?αρ9ς, �.π., σ. 300.
3. Συµπεριλαµ?9νεται µετα<, των �ικισµ%ν, στις πρ�θ+σεις 39 (17�υ αι.) και 44

(1709). Βλ. Σκ�υ?αρ9ς, �.π., σσ. 245, 252.
4. Dιδ9νιG διαλυµ+ν�ς �ικισµ�ς της περι��#ς τ�υ Μικρ�?αλτ�υ των Σερ?'ων, �π�υ

?ρ'σκεται η Μ�ν# τ�υ Dιδαν'�υ.
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τ+ρενα – Ελατ��%ρι της Κατερ'νης. Απ� κ9π�ι�υς µακεδ�νικ�,ς �ικισµ�,ς
�ι α�ιερωτ+ς ε'ναι αρκετ�', αλλ9 απ� τ�υς περισσ�τερ�υς ε'ναι ελ9�ιστ�ι. Ε'-
ναι απ�ρ'ας 9<ι�ν τ� π%ς +�θασε µ�να��ς για >ητε'α στη Γρ9µ�στη της Κα-
στ�ρι9ς και σε κ9π�ι�υς 9λλ�υς απ�µακρυσµ+ν�υς �ικισµ�,ς, των �π�'ων
τα �ν�µατα των α�ιερωτ%ν, �πως πρ�ανα�+ραµε, ε'ναι ελ9�ιστα. Πιθαν�-
τατα, πρ�κειται για κτην�τρ���υς, �ι �π�'�ι παρα�ε'µα>αν µε τα κ�π9δια
τ�υς δ'πλα στ�υς πεδιν�,ς �ικισµ�,ς της περι��#ς της Ελασσ�νας. �ι ανα-
�ερ�µεν�ι µακεδ�νικ�' �ικισµ�' ε'ναι �ι ε<#ς:

1) Iγι�ς ∆ηµ#τρι�ς της Κατερ'νης, στα �. 28r-28v, µα>' µε τ�υς �ικι-
σµ�,ς Λ�κ�?η και Dι9σικ�.

2) Βελ?εντ�ς (Βελ?ετ%), στ� �. 28r, µα>' µε τ�υς �ικισµ�,ς Β�σ�?α και
Σκ�,λιρι.

3) Β�σ�?α, στ� �. 28r. ∆εν ε'µαστε ?+?αι�ι αν πρ�κειται για τ� Μπ�>�?� –
Πρι�νια των Γρε?εν%ν # για τ� Μπ'σ�?� – Κυπαρ'σσι των Γρε?εν%ν.

4) Γρ9µ�στη – Γρ9µ�ς της Καστ�ρι9ς, στ� �. 24r, µα>' µε τ�υς �ικισµ�,ς
Λιµπ���?�, Dι9νι και Σκ�υτ+ρενα.

5) Dηµν9τ>ια (Dηµν9τ>ηα)G η Παλι�υργι9 των Γρε?εν%ν, στ� �. 29v, στ�
�π�'�, µεταγεν+στερα, πρ�στ+θηκε � �ικισµ�ς «Καρα�,λι». Απ� τα
Dηµν9τ>ια #ταν � πρ%τ�ς α�ιερωτ#ς στ� εν λ�γω �,λλ�.

6) Dι9νι (Dη9νη)G τ� διαλυµ+ν� Dιδ9νι5 των Σερ?'ων, στ� �. 24r, µα>' µε
τ�υς �ικισµ�,ς Γρ9µ�στη, Λιµπ���?� και Σκ�υτ+ρενα.

7) Dι9σικ�ς (Dη9σικ�ς)G � Λ���ς της Κατερ'νης, στ� �. 23r, µα>' µε τ�υς
�ικισµ�,ς Iγι� ∆ηµ#τρι� και Λ�κ�?η.

8) Κατρ9νιτσα (Καρτρ9νστα)G �ι Π,ργ�ι της Ε�ρδα'ας, στ� �. 31v, µετ9
τ� ?ι?λι�γρα�ικ� σηµε'ωµα, µα>' µε τ�ν �ικισµ� Λ+σκ�?�.

9) Κ�κ�?αG τ� Π�λ,δενδρ� της Ηµαθ'ας, στ� τ+λ�ς τ�υ �. 31v. � �ικι-
σµ�ς Κ�κ�?α ανα�+ρεται και στις 9λλες δ,� πρ�θ+σεις της 'διας µ�-
ν#ς, την 39 (17�υ αι.) και 44 (1709)6.

10) Λα?αν'τ>αG η Λ9?α των Σερ?'ων # τ� Μικρ�λ'?αδ� των Γρε?εν%ν,
π�υ #ταν �µ%νυµ�ι �ικισµ�', στ� �. 30v, µε δ,� �ν�µατα.

11) Λ+σκ�?� (Λ+σκ�?ω)G τα Τρ'α @λατα της Αλµωπ'ας, στ� �. 31v, µα>'
µε την Κατρ9νιτσα και τ�ν Νη>ηρ� – Καλλιπε,κη της Λ9ρισας.

12) Λιµπ���?� (Λιµπ��ω?�)G τ� ∆'λ��� τ�υ Β�C�υ, στ� �. 24r, µα>' µε
τ�υς �ικισµ�,ς Γρ9µ�στη, Dι9νι και Σκ�υτ+ρενα.

13) Λ�κ�?ηG η Π+τρα της Κατερ'νης, στα �. 23r-23v, µα>' µε τ�υς �ικι-
σµ�,ς Dη9σικ� και Iγι� ∆ηµ#τρι�.

48 Bασ'λης K. Σπαν�ς

5. Και στ�ν Κ%δικα 201 της D9?�ρδας, � �ικισµ�ς ανα�+ρεται ως Dη9νη. Βλ. Μα-
ρ'α-Lριστ'να Lατ>ηϊω9νν�υ, Η ιστ�ρικ* ε0�λι0η των �ικισµ(ν στην περι��* τ�υ Αλι�κ-
µ�να κατ� την Τ�υρκ�κρατ!α, Αθ#να, +κδ. ΕΙΕ / ΚΝΕ, 2000, σ. 130.

6. Βλ. τη σηµε'ωση 3, ανωτ+ρω.



14) Μετα<9ς (Μετα<9) των Σερ?'ων, στα �. 26r-26v, µα>' µε τ�ν �ικισµ� Iγι�
Γε%ργι�, για τ�ν �π�'� δεν ε'µαστε ?+?αι�ι αν ε'ναι � διαλυµ+ν�ς �ικι-
σµ�ς της ∆εσκ9της # κ9π�ι�ς 9λλ�ς στην ευρ,τερη περι��# τ�υ Μετα<9.

15) Μεσ�λ�,ρι (Μισ�λ�,ρη) των Γρε?εν%ν, στ� �. 28v, µα>' µε τ�υς �ικι-
σµ�,ς Τ>απ�υρν+α7 και Τ�ν'σκ�8.

16) Παρατ>ωκ�G ατα,τιστ�ς �ικισµ�ς9, στ� �. 25v, µα>' µε τ�υς �ικισµ�,ς
Σ�λ9τινα10 και Τ>απ�υρν+α.

17) Σκ�,λιρι (Σκ�,λιαρη)G η Αγ'α Κυριακ# τ�υ Βελ?ενδ�,, στα �. 28r-
28v, µα>' µε τ�υς �ικισµ�,ς Βελ?εντ� και Β�σ�?α.

18) Σκ�υτ+ρεναG τ� Ελατ��%ρι της Κατερ'νης, στ� �. 24r, µα>' µε τ�υς �ι-
κισµ�,ς Λιµπ���?�, Γρ9µ�στη και Dι9νι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆�ΝΙΚΩΝ �ΙΚΙΣΜΩΝ
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7. Υπ9ρ��υν δ,� �µ%νυµ�ι �ικισµ�': η Τσαπ�υρνι9 της Ελασσ�νας και η Τσαπ�υρ-
νι9 – Τρικ�κκι9 των Γρε?εν%ν. Η Τσαπ�υρν+α, στ� �. 28v, ανα�+ρεται µε τ�υς �ικισµ�,ς
Μεσ�λ�,ρι των Γρε?εν%ν και Τ�ν'σκ� (Ντ+νισκ� της Κ�νιτσας;), εν% στ� �. 25v ανα�+-
ρεται µε τ� ατα,τιστ� Παρατ>ωκ� και τη θεσσαλικ# Σ�λ9τινα – Σλ9τινα.

8. Τ�ν'σκ�G 'σως τ� Ντ+νισκ� – Αετ�µηλ'τσα της Κ�νιτσας.
9. Στ�ν Κ%δικα 201 της D9?�ρδας, � �ικισµ�ς ανα�+ρεται ως Παρατ>ικ�. Βλ. Lα-

τ>ηϊω9νν�υ, �.π., σ. 275.
10. Σ�λ9τινα – Σλ9τιναG υπ9ρ��υν δ,� �µ%νυµ�ι θεσσαλικ�' �ικισµ�': η �ρειν# Σλ9-

τινα – ∆ρακ�τρυπα τ�υ Μ�υ>ακ'�υ και η πεδιν# Σλ9τινα – Ρ'>ωµα των Τρικ9λων.

A′. 5ν�µα στην πρ�θεση                                                   Ν�µ�ς στ�ν �π�!�
της µ�ν*ς τ�υ Σπαρµ�� υπ�γεται σ*µερα

1. Iγι�ς ∆ηµ#τρι�ς Iγι�ς ∆ηµ#τρι�ς Πιερ'ας 

2. Βελ?ετ% Βελ?ενδ�ς Κ�>9νης

3. Β�σ�?α (;) (;)

4. Γρ9µ�στη Γρ9µ�ς Καστ�ρι9ς 

5. Dηµν9τ>ηα Παλι�υρι9 Γρε?εν%ν

6. Dη9νη διαλυµ+ν�ς Κ�>9νης 

7. Dη9σικ�ς Λ���ς Πιερ'ας 

8. Καρτρ9νστα Π,ργ�ς Κ�>9νης 

9. Κ�κ�?α Π�λ,δενδρ� Hµαθ'ας

10. Λα?αν'τ>α Λ9?α # Κ�>9νης 

Μικρ�λ'?αδ� Γρε?εν%ν

11. Λ+σκ�?ω Τρ'α @λατα Π+λλας 

12. Λιµπ���?� ∆'λ��� Κ�>9νης 

13. Λ�κ�?η Π+τρα Πιερ'ας 

14. Μετα<9 Μετα<9ς Κ�>9νης 

15. Μισ�λ�,ρι Μεσ�λ�,ρι Γρε?εν%ν

Σηµεριν� �ν�µα



ΜΕΡ�Σ ∆ΕΥΤΕΡ�

ΤΑ �Ν�ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆�ΝΙΚΩΝ �ΙΚΙΣΜΩΝ Τ�Υ 1602

�ι α�ιερωτ+ς των 15 �ικισµ%ν της αρ�ικ#ς γρα�#ς (1602), πρ�ς τη Μ�-
ν# τ�υ Σπαρµ�, αν+ρ��νται σε 136. Ε< αυτ%ν, �ι 94 ε'ναι 9νδρες και �ι 42
γυνα'κες. Απ� τ�υς 94 9νδρες, �ι 37 ανα�+ρ�νται µε κ9π�ι� επ%νυµ� (πα-
τρων,µι�, πατριδων,µι�, παρων,µι�) και �ι υπ�λ�ιπ�ι µ�ν�ν µε τ� ?απτι-
στικ� τ�υς, εν% απ� τις 42 γυνα'κες, µ�ν�ν �ι 11 ανα�+ρ�νται µε κ9π�ι� ε-
π%νυµ�.

Ι. ΤΑ 'Ν'ΜΑΤΑ Τ'Υ 1602

1. Τα �ν�µατα των ανδρ(ν

�ι 94 9νδρες +�εραν 46 �ν�µατα, κυρ'ως της εκκλησιαστικ#ς παρ9δ�-
σης. Τα κατατ9<αµε στις παρακ9τω τ+σσερις κατηγ�ρ'ες:

α) Τα �ν�µατα της εκκλησιαστικ*ς παρ�δ�σης (30/46): Αναστ9σης,
Ανδρ'ας<Ανδρ+ας, Απ�στ�λης, Α�'λλι�ς, Β9σ�ς<Βασ'λης, Γερ9σιµ�ς, Γε-
%ργι�ς, ∆αν#λας<∆ανι#λ, ∆ηµ#τρι�ς, Θαν9σης<Αθαν9σι�ς, Θε��9νης,
Θ�δωρ�ς, Θ,µι�ς<Ευθ,µι�ς, Ιω9ννης, Ιωακε'µ, Κυπριαν�ς, Κυρι9κ�ς,
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5ν�µα στην πρ�θεση Ν�µ�ς στ�ν �π�!�
της µ�ν*ς τ�υ Σπαρµ�� υπ�γεται σ*µερα

1. Iγι�ς ∆ηµ#τρι�ς Iγι�ς ∆ηµ#τρι�ς Πιερ'ας 

2. Βελ?ενδ�ς Βελ?ετ% Κ�>9νης 

3. Γρ9µ�ς Γρ9µ�στη Καστ�ρι9ς 

4. ∆'λ��� Λιµπ���?� Κ�>9νης 

5. Λ9?α (;) Λα?αν'τ>α Κ�>9νης 

6. Λ���ς Dη9σικ�ς Πιερ'ας 

7. Μετα<9ς Μετα<9 Κ�>9νης 

8. Μεσ�λ�,ρι Μισ�λ�,ρη Γρε?εν%ν

9. Μικρ�λ'?αδ� (;) Λα?αν'τ>α Γρε?εν%ν

10. Παλι�υρι9 Dηµν9τ>α Γρε?εν%ν

11. Π+τρα Λ�κ�?η Πιερ'ας

12. Π�λ,δενδρ� Κ�κ�?α Hµαθ'ας

13. Π,ργ�ς Καρτρ9νστα Κ�>9νης 

14. Τρ'α @λατα Λ+σκ�?ω Π+λλας 

15. — Β�σ�?α ατα,τιστ�ς

16. — Dη9νη διαλυµ+ν�ς

B′. Σηµεριν� �ν�µα



Κ,ρκ�ς<Κ,ρηκ�ς, Κωνστ9ντι�ς, Μακ9ρι�ς, Μ9ν�ς<Εµµαν�υ#λ, Μητρ�-
�9νης, Μ'��ς<Μι�α#λ, Ν+στ�ρας, Νικ�λα�ς, Παρ9σκης<Παρ9σ��ς, Πα,-
λης<Πα,λ�ς, Σερα�ε'µ, Στ9θης<Ευστ9θι�ς, Τ'µ�ς<Τιµ�θε�ς (;).

E) Τα �ν�µατα της λαϊκ*ς παρ�δ�σης (9/46): Αρ+στης<Αρεστ�ς, ∆ρ�-
σιν�ς, Κυπαρ'σσης, Λ+�ς<Λ+γ�ς<λ+γω, Π�,λ�ς<Π�υληµ+ν�ς, Σαρ#ς<τ�υρ-
κικ� sariG κ'τριν�ς, Στ9µ�ς<Σταµ9τι�ς, Φ,λλ�ς<Τριαντ9�υλλ�ς, Lρ,σ�ς<
Lρυσ�ς.

γ) Τα �ν�µατα απ� την Ιστ�ρ!α (4/46): Μαλ9κης, Σ��ιαν�ς, Στατ#ρης,
Σ,ρ�ς.

δ) Τα 0�να και ακατ�τακτα �ν�µατα (3/46): Λη>#κ�ς, Λ�γ'>ης<Λ�γ'-
>�ς<Λ�C>�ς, Μπρ9της.

2. Τα �ν�µατα των γυναικ(ν

�ι 42 γυνα'κες +�εραν 32 �ν�µατα, πρ�ερ��µενα, κυρ'ως, απ� την εκ-
κλησιαστικ# και τη λαϊκ# παρ9δ�ση. Τα κατατ9<αµε στις ε<#ς π+ντε κατη-
γ�ρ'ες:

α) Τα �ν�µατα της εκκλησιαστικ*ς παρ�δ�σης (14/32): Αθανασ'α, Αρε-
τ#, Γι9νν�υ<Γι9ννω<Ιω9ννα, ∆+σπω<∆+σπ�ινα, ∆#µω<∆#µ�ς<∆ηµ#τρι�ς,
∆ι�νυσ'α, Θ�δω<Θε�δ%ρα, Κυρ9ννα, Κυριακ�,<Κυριακ%, Κ,ρω, Λ9-
µπω<Lαραλ9µπω, Μ9ρω<Μαρ'α, Παρ9σ�ω, Π9σκω<Π9σ�ω<Πασ�αλι9.

E) Τα �ν�µατα της λαϊκ*ς παρ�δ�σης (10/32): Ανθ#, Ατλα>'να<ατλ9>ι,
Ευγεν#, Καλ#, Λ�υλ�,δα, Μετα<�,, Π9�νω<π9�νη, Π�,λιω<Π�υληµ+νη,
Σταµατ#<Σταµατ'α, Στεργιαν#.

γ) Τα �ν�µατα απ� την Ιστ�ρ!α (5/32): ∆9�νω, Κ�µνω<Κ�µνην#,
Κ�υρτ+σα, ΣεραCνα<ΣυραCνα<Σ,ρω<Σ,ρα, Στατ#ρω.

δ) Τα �ν�µατα απ� α0ι(µατα (2/32): Α�εντ'τ>α<α�+ντρα, Κυρατ>%<Κυ-
ρατσ�,<Κυρ9τσα.

ε) Τα 0�να και ακατ�τακτα �ν�µατα (1/32): Βεν�,λω.
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� ΑΛΦΑΒΗΤΙΚ�Σ ΚΑΤΑΛ�Γ�Σ ΤΩΝ �Ν�ΜΑΤΩΝ Τ�Υ 1602
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Aνδρ(ν

1. Αναστ9σης 1
2. Ανδρ'ας 1
3. Απ�στ�λης 3
4. Αρ+στης 1
5. Α�'λλι�ς 1
6. Β9σ�ς 1
7. Γερ9σιµ�ς 1
8. Γε%ργι�ς 1

Γε%ργης 1
Γ+ργ�ς 4
Γκ'κας 1

9. ∆αν#λας 1
10. ∆ηµ#τρι�ς 3

∆#µ�ς 6
∆ηµ9κης 1

11. ∆ρ�σιν�ς 1
12. Θαν9σης 2
13. Θε��9νης 1
14. Θ�δωρ�ς 1
15. Θ,µι�ς 1
16. Ιω9ννης 3

Γι9ννης 6
Γκ'νης 1

17. Ιωακε'µ 1
18. Κυπαρ'σσης 1
19. Κυπριαν�ς 2
20. Κυρι9κ�ς 3

Κυριατ>#ς 1
21. Κ,ρκ�ς 1
22. Κωνστ9ντι�ς 1

Κ%νστας 4
23. Λ+�ς 1
24. Λ�>#κ�ς 1
25. Λ�γ'>ης 1
26. Μακ9ρι�ς 2
27. Μαλ9κης 1

Γυναικ(ν

1. Αθανασ'α 1
2. Ανθ# 1
3. Αρετ# 1
4. Ατλα>'να 2
5. Α�εντ'τ>α 2
6. Βεν�,λω 1
7. Γι9νν�υ 1
8. ∆9�νω 1
9. ∆+σπω 2

10. ∆#µω 1
11. ∆ι�νυσ'α

µ�να�# 1
12. Ευγεν# 3
13. Θ�δω 1
14. Καλ# 1
15. Κ�µνω 1
16. Κ�υρτ+σα 1
17. Κυρ9ννα 1
18. Κυρατ>�, 2
19. Κυριακ�, 1
20. Κ,ρω 1
21. Λ9µπω 1
22. Λ�υλ�,δα 2
23. Μ9ρω 1
24. Μετα<% 1
25. Παρ9σ�ω 1
26. Π9σκω 1
27. Π9�νω 1
28. Π�,λιω 1
29. ΣεραCνα 1
30. Σταµατ# 1

Στ9µω 2
31) Στατ#ρω 1
32) Στεργιαν# 2



II. ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΜAΚΕ∆'ΝΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ Τ'Υ 1602

Στ�υς 136 α�ιερωτ+ς των µακεδ�νικ%ν �ικισµ%ν, εντ�π'σαµε 36 επ%-
νυµα, τα �π�'α κατατ9<αµε στις ε<#ς +<ι κατηγ�ρ'ες:

α) Πατρων�µια (24/36): Αναστ9ση, Απ�στ�λη, Αρ+στης, Γερασ'µ�υ,
∆αν'λη, ∆#µ�υ, Θ�δης, Θ,µι�υ, Ιωακε'µ, Κρ9λη, Κυπαρ'σσης, Κυρι9κ�υ,
Κυριατ>#, Κ,ρκ�υ, Κ%νστα – Κ%στα, Λη>#κ�υ, Μπ#λι�υ<Μπ'λι�ς<Βασ'-
λει�ς, Ν+στ�ρας, Π�,λ�υ, Σ��ιαν�,, Στ9µ�υ, Στατ#ρη, Τ>α9κη<Τ>αν9κη
(;), Lρ,σ�υ.

E) Μητρων�µια (3/36): Αθανασ'ας, Ατλα>'νας, Καλ�γρ+ας.

γ) Πατριδων�µια (3/36): Αρ?αν'της, Γιανν�υτι%της<Γιαννωτ9 της Ελασ-
σ�νας, Γρε?ενι%της<Γρε?εν9.

δ) Επαγγελµατικ� (2/36): Σιµιτ>#ς<τ�υρ. simici (κ�υλ�υρ�π%λης), Xαλ-
κε,ς.

ε) Παρων�µια (2/36): Καρ9ς, Κ�,τ>α<Κ�,τ>ας<κ�υτσ�ς.

στ) ∆υσετυµ�λ�γητα (2/36): Τελ+λισσα<Τελ9λισσα (;), Φθερετ9.

Η ΕΚ∆�ΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡ�ΘΕΣΗΣ 84 ΤΗΣ Μ�ΝΗΣ 
Τ�Υ ΣΠΑΡΜ�Υ ΜΕ Τ�ΥΣ ΜΑΚΕ∆�ΝΙΚ�ΥΣ �ΙΚΙΣΜ�ΥΣ11

�. 23r

�ωρ'�ν λ�κ�?η. κ(α') >η9σικ�ς. κ(α') Tγι�ς δηµϊτρ'�ς

µπρ9τη κ(α') U γυνV παρTσ�ω. διµϊτρ'�υ Wερ+�ς, U Yδελ�C
αZτ�[ εZγενV. ν'κ�ς \ �αλκε,ς. δ#µ�ς τ�[ στ9µ�ς. κ�µν�
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28. Μ9ν�ς 1
29. Μητρ��9νης 1
30. Μ'��ς 2
31. Μπρ9της 1 
32. Ν+στ�ρας 1
33. Νικ�λα�ς 1

Ν'κ�ς 4
34. Παρ9σκης 1
35. Πα,λης 1
36. Π�,λ�ς 2

Π�,λι�ς 2

37. Σαρ#ς 1
Σ9ρ�ς 1

38. Σ��ιαν�ς 1
39. Σερα�ε'µ 1
40. Στ9θης 1
41. Στ9µ�ς 4
42. Στατ#ρης 1
43. Σ,ρ�ς 1
44. Τ'µ�ς 1
45. Φ,λλ�ς 1
46. Lρ,σ�ς 1

Aνδρ(ν

11. Τα �ν�µατα µετ9 τ� 1602 ε'ναι γραµµ+να µε πλ9για στ�ι�ε'α.



U πεθ]ρ9 τ�[ κ^νστYντ'�υ κ(α') U γϊηνV στ9µω. δηµιτρ'�υ
Wερ+�ς, _ µ9ρω, U πεθηρ9 τ�υ ν'κ� τ�[ θ�δωρ�υ, λTνπ�. δρ`
σϊνõς κ(α') U γιηνV στατ#ρ�ς. εZγενV τ�[ µ'�ω δηµ9κη κ(α') \ υ'�ς
γaργ�ς. [κεν�], µYκ9ρι�ς Wερ�µ�να�ως τ�[ cαρV,
κυρ9νας κ(α') \ υW�ς γ+ργ�ς, γϊ9νης τ�[ δ#µ�υ κρ9λη, Yνθ# U γιηνV
τ�[ �#λ�υ τ�[ σιµτ>#. θdδω τ>αTκη. δ+σπ� τaλ+λησα,
µακ9ρϊ�ς γρe?+ν�τις. µ'�ω Yρ?αν#τη κ(α') \ π(ατ)#ρ γγfκα.
?9σ� τ�[ δαν#λα. µετα<�[ κ(α') YρετVς τ�[ ιω(9νν�υ) τ�[ γιYν�τι�τι
λ�γ'>η τ�[ Yναστ9σι. δ#µ�ς κ(α') \ υW�ς ν'κ�. γaργ�, Yδελ�õς
?9σ�. κ(α') # γιηνV π9sκ�. Rγραψεν S σαρ*ς τη µ�να τ�υ
πρ�θεσι, ��εντ��, S θαν�σης τ�� σαρ! τ�� θ�ν�υ κ(α!) $ γην*
α�τ�� στ�µ� �γρ��ηκεν S ν!κ�ς S Eαην�ς.
πρ�θεσι εTς τUν π(ατ�)ρων.
EαλανVδα12 0ηρ�κραν!αν13

Xηλ*µ�δη14 (δ�κ'µια τ�υ κ�νδυλ'�υ)
+ λ�κ�?η. >η9σικ�ς. κ(α') Tγι�ς δηµ'τρι�ς

�. 23v

�ωρ'�ν λ�κ�?η. >ηhσικ�ς. κ(α') Tγι�ς δηµ#τρϊ�ς

# ταπην�ς επ*ςκ�π�ς π�τρας, πρ�θεσι, στ�ν µπατερ�ν. �α�αρ!�υ 
Wρ�ηερ��ς κ(α!)δ�κε τ� �υλ�ν* τ� cαντ�λη:15 ∼
+ τιµ(τατε κ(α!) ε�γεν�στατε κ(α!) π�σης τιµYς �0ι�ς �ν�ρ-
��υσιν �ρ�ιε[ρ�α].

(δ�κ'µια τ�[ κ�νδυλ'�υ) 
Τ+λ�ς τVς λ�κ�?ης. >ηTσικ�ς. κ(α') Tγι�ς δηµ'τρι�ς

�. 24v

�ωρ'�ν λιµπ��ω?�, κ(α') γρ9µ�sστι. κ(α') >ηTνη. σκ�υτ+ρενα

πYρ9ςκυς τVς καλ�γρ+ας. γιTνης τ�[ δ#µ�. π�[λη\
κ(α') U γιηνV αZτ�[ δ+σπ�. κ�στα τ�υ µπ#λι�υ, κ(α') U γην#
αZ��[ σταµατ' κ(α') \ υι�ς αυτ�υ σ,ρ�ς κ(α') η θ'γiτερ αυτ�υ
σαραεjνα.

(δ�κ'µια τ�υ κ�νδυλ'�υ)
Τ+λ�ς τ�[ ληπ��ω?�. γρ9µ�στι. κ(α') >ηTνη
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12. Bαλαν'δαG �ικισµ�ς της Eλασσ�νας.
13. kηρ�κραν'αG η σηµεριν# Kρανι9 της Eλασσ�νας.
14. Xιλι�µ�διG ατα,τιστ�ς �ικισµ�ς στην περι��# B∆ της Eλασσ�νας.
15. Σαντ9λιG ,�ασµα κατ9 τ� #µισυ µετα<ωτ�.



�.25ν

�ωρ'�ν παρYτ>ωκ� κ(α') σ�λ9τινα, κ(α') τ>απ�Zρν+α

\ παπ(α) -γεlργι�ς τ�[ κ^νστα τ�[ καρ9 κ(α') τ�ν αδελ�^ν τ�υ
ιω(9ννη) κ(α') τ�ν aτερ� δ#µ� κ(α') γιTνη. U µ(#τ)ηρ αZτ�[ κυριhκ�[
Yπ�στ�λης τ�[ ν+στ�ρα. στ9µω U θυγ9τηρ τ�[ γερασ'µ�υ.
παmλη τ�[ δ#µ�υ τ�[ κYρ9. στTθη Wερ+�ς. γn9νης τ�[ θ�δωρι.

(δ�κ'µια τ�υ κ�νδυλ'�υ)
Τaλ�ς τ�[ πYρατ>�κ�. σλ9τινα. κ(α') τ>απ�υρν+α

�. 26r

�ωρ'�ν Tγι�ς γεoργι�ς κ(α') µpτY<9: ∼
δηµιτρ'�υ κ(α') U γιηνV ?pν�[λω, ν'κ� δ#µ�υ κ(α') µετρ�
�Tν�υ, κϋρYτ>�[ τ�[ κυπαρ'ση. Y�ε'λη�ς κ(α') U 
µ(#τ)ηρ αZτ�[. κυπρrαν�ς. θε\�9νης \ υW�ς τVς αθανYσ'ας,
YθYνYσ'ας, σταµ�ς τ�[ �ρ'σ�. πT�ν� κ,ρκ�υ. γγ'νης
τ�[ π�,λ�υ κ(α') U γιηνV Y�+ντ'τ>α. στ9µ�ς τVς Yτλα>#νας.
κ,ρ�ς, \ υW�ς αZτVς λ+�ς. ατλα>#να, δα,ν�ς τVς ατλα>#νας,
Y�pντ'τ>α. τ'µ�ς τ�[ Wωακ'µ. µ9νω τ�[ λη>#κ�, κυπρϊ
Yν�ς τ�[ �θερpτ9. Yπ�στ�λη, \ αδελ�õς τ�[ σερα�'µ
κ(α') U γιηνV κυρατ>�[. εZγενV τ�[ θ#µϊ�υ, γι9ν�υ U γιηνV τ�[
π�,λ�υ κ(α') U µ(#τ)ηρ τ�[ στ9µω κ(α') τ�[ κυρϊ9κ�. π�,λη�ς \
π(ατ)#ρ τ�[ στ9µω. κυρι9κ�ς τ�[ π�,λι� κ(α') _ γηνV αZτ�[
στεργϊαν' [κεν�]. δ*µ� τ�υγ��ρα. κλ�ιν�, $ µ�ιτρ�ια
τ�υ �γ�ραστ��. $ γηνη τ�� στεργηαν��. ελ�
νη, Z θυγ�τερ τ�� π��ληω τ�� Eασ*λ�ι
�γραψεν �γ�στõς τõν ν�τõν δ!µ� εις τ�ν
π(ατ�)ρõν,

(λ'γα απλ9 σ�+δια) 
�ωρ'�ν Tγι�ς γεoργι�ς. κ(α') µετα<9:

�. 26v

�ωρ'�ν Tγι�ς γεlργι�ς. κ(α') µετα<9

µιρ���ρι γηνεκης πρ�ς τ� µνηµα σ�υ (και 9λλα δ�κ'µια τ�υ κ�νδυλ'�υ) 
τ+λ�ς τ�[ Yγι�υ γεωργ'�υ, κ(α') µετα<9

�. 28r

�ωρ'�ν, ?ελ?ετ^, κ(α') ?�σ�?α. κ(α') σκ�,λιρι:

δι\νισ'ας µ�να�Vς. U γιηνV τ�[ παπ(α) -γεlργι. γιTνη 
κυρϊατ>V. µαλ9κη κ�στα. γιTνη τ�[ κ�[τ>α. δ#µ�
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T� �. 26r της πρ�θεσης 84 της M�ν*ς τ�υ Σπαρµ�� τ�υ Oλ�µπ�υ, µε τα �ν�-
µατα των α�ιερωτ(ν απ� τ�υς �ικισµ��ς aγ. Γε(ργι� και Mετα0�.

(Aρ�ε!� της M�ν*ς τ�υ Σπαρµ��).
The leaf 26r of the «prothesis» 84 of the Monastery Sparmos of Olympos, with

the names of the contributors of settlements Agios Georgios and Metaxas 
(Archives of the Monastery Sparmos).



U γϊηνV τ�[ κ�,τ>αη. νικ�λ9�υ κ(α') \ Yδελ��ς κZρW9κ�ς 
(δ�κ'µια τ�υ κ�νδυλ'�υ)

τ+λ[�ς τ�[ ?ελ?ετ�[ κα' ?�σ�?ας κ(α') σκ�,λιρι].

�. 28v

�ωρ'�ν τ>απ�Zρν+α. κ(α') τ�νfσκ� -κ(α') µισ�λ�mρη

θαν9σι στατ#ρη. κ�υρτ+σα τ�[ κ%νστα. καλV. Yπ�στ�λη 
ν+στ�ρα. κ(α') η αδελ�' στϊρηαν# κ(α') η µ(#τ)ηρ λ�υλ�,δα, σ`�ι 
Yν�ς τ�[ απ�στ�λη κ(α') _ γιηνV λ�υλ�,δα. θαν9σις τ�[ σ� 
�ιαν�[. π�,λι�, U θυγ9τηρ τ�[ σ9ρ�. γιTνης τ�[ αρ+στf. Yν 
δρ'α. (δ�κ'µια τ�υ κ�νδυλ'�υ) 
[τ+λ�ς τVς τ>απ�υρν+ας κα' τ�νfσκ�υ κα' ] µsσ�λ�mρη

�. 30v

�ωρ'�ν λα?αν#τ>α

+ aγραψεν \ γ+ργ�ς τ�ν πατ+ρα τ�υ, nω9ννη πρ�θεσι 
τ^ν π(ατ+)ρων.

(δ�κ'µια τ�υ κ�νδυλ'�υ).

�. 31r (κ9τω τµ#µα)

�ωρ'�ν νη>ηρ�16. ��ρη�ν λ+σκ�?ω καρτρ9νστα

π(α)πα -γηανYς τ�υ δηµ�� τ�υ κιρηακ� Eλα��υ [.......]
τ�� δ*µητρ!ω γι�Eωτ�*� εγραψεν � η�ς τ� τ�υµ
κων πρ�θησ�ι µ�ικρ�! µ�ιτρ�.

+ ��ρ'�ν κ�κ�?α. �γραψεν S µ�ρ�ης

τ�ν $�ν τ�υ τ�ν Wδ�µ�ι $ς τ�ν πατ�ρ�ν
�γραψεν � ι�E�ν�ς τ�ν πατ� 
ρα τ�ν �ρισ� κ(α!) τι µανα τ�υ E���.

∆ρ. ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΠΑΝ�Σ
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16. Nε>ερ�ςG η σηµεριν# Kαλλιπε,κη.



SUMMARY

Vassilis K. Spanos, The Macedonian Settlements as they Appear in a Codex
of the Monastery of Sparmos (1602-1674).

The script number 84 of the Monastery of Olympiotissa is one of the
three known «prothesis» of the Monastery Sparmos, which was built at the
southwest side of mount Olympus before 1600. This «prothesis» contains all
the names of those who gave their contributions to the monastery.

The registration began in 1602, when most names of the contributors
were written down and it was completed on the 26th of July 1674. There is a
total number of twenty macedonian settlements mentioned there, and the
author of this codex identified all those which could be identified in the first
part of this scholarly work. In the second part of his work there are 46
classified names which include 92 men contributors and 32 other names with
42 women contributors belonging to the first part of the «prothesis» (1602).
There are also 36 surnames of 132 contributors of the same year.

Finally the leaves 23 to 26 of the above mentioned «prothesis» are now
published.




