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� Π � Φ � Σ � Σ  ὑπ' ἀριθ. � Π � Φ � Σ � Σ  ὑπ' ἀριθ. � Π � Φ � Σ � Σ  ὑπ' ἀριθ. � Π � Φ � Σ � Σ  ὑπ' ἀριθ. 42424242 

�  � η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς   � ω α ν ν ί ν ω ν 

�χοντες ὑπ' ὄψιν: 

1. %ὸ ἄρθρο 25, παρ. 1 τοῦ +. 4301/2014 (Φ01 223/07-10-2014 τ.�4),  

2. %ὸ ὑπ’ ἀριθ. 5992/2744/01-12-2014 8γκύκλιον Σηµείωµα τῆς 

8κκλησίας τῆς ?λλάδος, 

δ ι α π ι σ τ ο ῦ µ ε νδ ι α π ι σ τ ο ῦ µ ε νδ ι α π ι σ τ ο ῦ µ ε νδ ι α π ι σ τ ο ῦ µ ε ν     

τὴν σύστασιν, πρὸς τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ +όµου 590/1977, τῶν ὡς 

κάτωθι 8νοριῶν καὶ Kερῶν �ονῶν τῆς Kερᾶς �ητροπόλεως �ωαννίνων, ὡς 

ἀκολούθως τεκµαίρεται ἐκ τοῦ Mρχείου τῆς Kερᾶς �ητροπόλεως �ωαννίνων: 

�4 0+�N����4 0+�N����4 0+�N����4 0+�N���    

1) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου χωρίου MβγοῦMβγοῦMβγοῦMβγοῦ, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα MβγοῦMβγοῦMβγοῦMβγοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωα�ωα�ωα�ωαννίνωνννίνωνννίνωνννίνων,,,, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ΛεσιανάΛεσιανάΛεσιανάΛεσιανά), ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 169/06-05-1906 ἀδείας γάµου.  

2) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας MναστασίαςOγίας MναστασίαςOγίας MναστασίαςOγίας Mναστασίας χωρίου Oγίας MναστασίαςOγίας MναστασίαςOγίας MναστασίαςOγίας Mναστασίας, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Oγίας MναOγίας MναOγίας MναOγίας Mναστασίαςστασίαςστασίαςστασίας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

Πλέσια %σαρκοβίσταςΠλέσια %σαρκοβίσταςΠλέσια %σαρκοβίσταςΠλέσια %σαρκοβίστας), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 182/13-05-1906 ἀδείας 

γάµου. 

3) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς χωρίου Oγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδος, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Oγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδος, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 
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τοπωνύµιον �πουράτσα�πουράτσα�πουράτσα�πουράτσα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 395/30-09-1906 

ἀδείας γάµου. 

4) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου OνδρέουOγίου OνδρέουOγίου OνδρέουOγίου Oνδρέου χωρίου Oγίου OνδρέουOγίου OνδρέουOγίου OνδρέουOγίου Oνδρέου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Oγίου OνδρέουOγίου OνδρέουOγίου OνδρέουOγίου Oνδρέου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΛιβιάχοβοΛιβιάχοβοΛιβιάχοβοΛιβιάχοβο), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 408/10-10-1906 ἀδείας γάµου. 

5) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννου χωρίου Oγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Oγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον �ικρὸ �πισδοῦνι�ικρὸ �πισδοῦνι�ικρὸ �πισδοῦνι�ικρὸ �πισδοῦνι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 149/26-04-1906 

ἀδείας γάµου. 

6) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς ΘεοτόκουΓεννήσεως τῆς ΘεοτόκουΓεννήσεως τῆς ΘεοτόκουΓεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Oγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶ, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Oγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει 

ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 265/02-06-1933 ἀδείας γάµου. 

7) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου χωρίου Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

^αραβοῦτσι^αραβοῦτσι^αραβοῦτσι^αραβοῦτσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 162/02-05-1906 ἀδείας γάµου. 

8) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς χωρίου MετόπετραςMετόπετραςMετόπετραςMετόπετρας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MετόπετραςMετόπετραςMετόπετραςMετόπετρας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1936, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 387/23-09-1936 ἀδείας γάµου. 

9) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου χωρίου MετορράχηςMετορράχηςMετορράχηςMετορράχης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MετορράχηςMετορράχηςMετορράχηςMετορράχης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 
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1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 

(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 1οτόρτσι1οτόρτσι1οτόρτσι1οτόρτσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 20/13-01-

1907 ἀδείας γάµου. 

10) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

Mλεποχωρίου �πότσαρηMλεποχωρίου �πότσαρηMλεποχωρίου �πότσαρηMλεποχωρίου �πότσαρη, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Mλεποχωρίου Mλεποχωρίου Mλεποχωρίου Mλεποχωρίου 

�πότσαρη�πότσαρη�πότσαρη�πότσαρη, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας Σουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, 

τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα 

ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον Mλεποχῶρι �πότσαρηMλεποχῶρι �πότσαρηMλεποχῶρι �πότσαρηMλεποχῶρι �πότσαρη), ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 565/31-12-1910 ἀδείας γάµου. 

11) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου χωρίου MµπελιᾶςMµπελιᾶςMµπελιᾶςMµπελιᾶς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MµπελιᾶςMµπελιᾶςMµπελιᾶςMµπελιᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον aοτίβισταaοτίβισταaοτίβισταaοτίβιστα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 358/11-09-1906 ἀδείας γάµου. 

12) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων MναρOγίων MναρOγίων MναρOγίων Mναργύρωνγύρωνγύρωνγύρων χωρίου MµφιθέαςMµφιθέαςMµφιθέαςMµφιθέας, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MµφιθέαςMµφιθέαςMµφιθέαςMµφιθέας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ΣτροῦνιΣτροῦνιΣτροῦνιΣτροῦνι), ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 189/14-05-1907 ἀδείας γάµου. 

13) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου MναργύρωνMναργύρωνMναργύρωνMναργύρων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MναργύρωνMναργύρωνMναργύρωνMναργύρων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, 

τῆς Περιφερείας WπWπWπWπείρουείρουείρουείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον aράβορηaράβορηaράβορηaράβορη), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 18/21-01-1906 ἀδείας 

γάµου. 

14) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου χωρίου MνατολικῆςMνατολικῆςMνατολικῆςMνατολικῆς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MνατολικῆςMνατολικῆςMνατολικῆςMνατολικῆς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠαµβώτιδοΠαµβώτιδοΠαµβώτιδοΠαµβώτιδοςςςς,,,, 

τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς 
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Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 9/09-01-1933 ἀδείας γάµου. 

15) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς χωρίου MνηλίουMνηλίουMνηλίουMνηλίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MνηλMνηλMνηλMνηλίουίουίουίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου,,,, τοῦ 

∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1932, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 611/17-07-

1932 ἀδείας γάµου. 

16) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Mνθοχωρίου Mνθοχωρίου Mνθοχωρίου Mνθοχωρίου 

∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Mνθοχωρίου ∆ωδώνηςMνθοχωρίου ∆ωδώνηςMνθοχωρίου ∆ωδώνηςMνθοχωρίου ∆ωδώνης, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1941, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 25/21-02-1941 ἀδείας γάµου. 

17) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς χωρίου Mνθοχωρίου Mνθοχωρίου Mνθοχωρίου Mνθοχωρίου 

�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Mνθοχωρίου �ετσόβουMνθοχωρίου �ετσόβουMνθοχωρίου �ετσόβουMνθοχωρίου �ετσόβου, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος �ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου,,,, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1932, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 614/11-09-1932 ἀδείας γάµου. 

18) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου MνθρακίτουMνθρακίτουMνθρακίτουMνθρακίτου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MνθρακίτουMνθρακίτουMνθρακίτουMνθρακίτου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

Mνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον 1αµνιά1αµνιά1αµνιά1αµνιά) ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 123/14-04-1906 

ἀδείας γάµου. 

19) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

�εσοβουνίου�εσοβουνίου�εσοβουνίου�εσοβουνίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �εσοβουνίου�εσοβουνίου�εσοβουνίου�εσοβουνίου, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος 1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 104/14-02-1933 ἀδείας γάµου. 

20) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολOγίου +ικολOγίου +ικολOγίου +ικολάουάουάουάου χωρίου cνω Λαψίστηςcνω Λαψίστηςcνω Λαψίστηςcνω Λαψίστης, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα cνω Λαψίστηςcνω Λαψίστηςcνω Λαψίστηςcνω Λαψίστης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 
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ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον cνω Λαψίσταcνω Λαψίσταcνω Λαψίσταcνω Λαψίστα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 183/13-05-1906 

ἀδείας γάµου. 

21) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου χωρίου cνω �ουσιωτίτσηςcνω �ουσιωτίτσηςcνω �ουσιωτίτσηςcνω �ουσιωτίτσης, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα cνω �ουσιωτίτσηςcνω �ουσιωτίτσηςcνω �ουσιωτίτσηςcνω �ουσιωτίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει 

ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 27/18-01-1933 ἀδείας γάµου. 

22) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου χωρίου cνω Πεδινῶνcνω Πεδινῶνcνω Πεδινῶνcνω Πεδινῶν, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα cνω Πεδινῶνcνω Πεδινῶνcνω Πεδινῶνcνω Πεδινῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον cνω Σουδενάcνω Σουδενάcνω Σουδενάcνω Σουδενά), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 73/03-02-

1906 ἀδείας γάµου. 

23) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου MνωγείουMνωγείουMνωγείουMνωγείου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MνωγείουMνωγείουMνωγείουMνωγείου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνωγείου,Mνωγείου,Mνωγείου,Mνωγείου, τοῦ 

∆ήµου ^ηροῦ,^ηροῦ,^ηροῦ,^ηροῦ, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος Πρεβέζης,Πρεβέζης,Πρεβέζης,Πρεβέζης, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

289/03-07-1907 ἀδείας γάµου. 

24) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου cρδοσηςcρδοσηςcρδοσηςcρδοσης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα cρδοσηςcρδοσηςcρδοσηςcρδοσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας Σουλίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 61/01-02-1906 ἀδείας γάµου. 

25) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου MρίστηςMρίστηςMρίστηςMρίστης, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MρίστηςMρίστηςMρίστηςMρίστης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 381/19-08-1933 ἀδείας γάµου. 
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26) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου MρτοπούλαςMρτοπούλαςMρτοπούλαςMρτοπούλας, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MρτοπούλαςMρτοπούλαςMρτοπούλαςMρτοπούλας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ω�ω�ω�ωαννίνων,αννίνων,αννίνων,αννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον �λεζνα�λεζνα�λεζνα�λεζνα), ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 153/28-04-1906 ἀδείας γάµου. 

27) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν χωρίου cνω aίτσηςcνω aίτσηςcνω aίτσηςcνω aίτσης, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα cνω aίτσηςcνω aίτσηςcνω aίτσηςcνω aίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 327/25-08-1906 ἀδείας γάµου. 

28) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου MσπραγγέλωνMσπραγγέλωνMσπραγγέλωνMσπραγγέλων, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MσπραγγέλωνMσπραγγέλωνMσπραγγέλωνMσπραγγέλων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ∆οβρά∆οβρά∆οβρά∆οβρά), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 23/25-01-1906 

ἀδείας γάµου. 

29) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

MσπροχωρίουMσπροχωρίουMσπροχωρίουMσπροχωρίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MσπροχωρίουMσπροχωρίουMσπροχωρίουMσπροχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ΓρατσανάΓρατσανάΓρατσανάΓρατσανά), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 103/05-04-

1906 ἀδείας γάµου. 

30) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου MσφάκαςMσφάκαςMσφάκαςMσφάκας, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα MσφάκαςMσφάκαςMσφάκαςMσφάκας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 8κάλης8κάλης8κάλης8κάλης,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1934, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 279/12-05-

1934 ἀδείας γάµου. 

31) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου MχλαδέαςMχλαδέαςMχλαδέαςMχλαδέας, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MχλMχλMχλMχλαδέαςαδέαςαδέαςαδέας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 

ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 
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Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

%όσκεσι%όσκεσι%όσκεσι%όσκεσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 98/29-03-1906 ἀδείας γάµου. 

32) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου    χωρίου aαγενητίουaαγενητίουaαγενητίουaαγενητίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aαγενητίουaαγενητίουaαγενητίουaαγενητίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/20-

01-1906 ἀδείας γάµου. 

33) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου aαθυπέδουaαθυπέδουaαθυπέδουaαθυπέδου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα aαθυπέδουaαθυπέδουaαθυπέδουaαθυπέδου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

aαθυπέδου,aαθυπέδου,aαθυπέδου,aαθυπέδου, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ΠροσβάλαΠροσβάλαΠροσβάλαΠροσβάλα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 346/04-09-

1906 ἀδείας γάµου. 

34) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου aαλανιδιᾶςaαλανιδιᾶςaαλανιδιᾶςaαλανιδιᾶς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aαλανιδιᾶςaαλανιδιᾶςaαλανιδιᾶςaαλανιδιᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον aαλανιδιάaαλανιδιάaαλανιδιάaαλανιδιά), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 127/15-04-1906 ἀδείας γάµου. 

35) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννου    χωρίου aαπτιστaαπτιστaαπτιστaαπτιστοῦοῦοῦοῦ, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aαπτιστοῦaαπτιστοῦaαπτιστοῦaαπτιστοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, 

τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκων,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 34/21-01-1933 ἀδείας γάµου. 

36) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων χωρίου aασιλοπούλουaασιλοπούλουaασιλοπούλουaασιλοπούλου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα aασιλοπούλουaασιλοπούλουaασιλοπούλουaασιλοπούλου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

0ὐ0ὐ0ὐ0ὐρυµενῶνρυµενῶνρυµενῶνρυµενῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1935, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 71/12-02-1935 ἀδείας γάµου. 

37) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου aαρυάδωνaαρυάδωνaαρυάδωνaαρυάδων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα aαρυάδωνaαρυάδωνaαρυάδωνaαρυάδων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 
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ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπWπWπWπείρουείρουείρουείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 56/31-01-1906 ἀδείας γάµου. 

38) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου %ρύφωνοςOγίου %ρύφωνοςOγίου %ρύφωνοςOγίου %ρύφωνος    χωρίου aασιλικῆςaασιλικῆςaασιλικῆςaασιλικῆς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aασιλικῆςaασιλικῆςaασιλικῆςaασιλικῆς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ΓιάνΓιάνΓιάνΓιάνιιιισταστασταστα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 285/22-07-1906 ἀδείας γάµου. 

39) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου aλασίου Oγίου aλασίου Oγίου aλασίου Oγίου aλασίου χωρίου ΠροσηλίουΠροσηλίουΠροσηλίουΠροσηλίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠροσηλίουΠροσηλίουΠροσηλίουΠροσηλίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, τοῦ 

∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

∆οβίσδιανα∆οβίσδιανα∆οβίσδιανα∆οβίσδιανα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 48/30-01-1906 ἀδείας γάµου. 

40) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου aατατάδωνaατατάδωνaατατάδωνaατατάδων, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aατατάδωνaατατάδωνaατατάδωνaατατάδων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 8κάλης8κάλης8κάλης8κάλης,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

102/22-02-1907 ἀδείας γάµου. 

41) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου aλαχατάνουaλαχατάνουaλαχατάνουaλαχατάνου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aλαχατάνουaλαχατάνουaλαχατάνουaλαχατάνου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 8κάλης8κάλης8κάλης8κάλης,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 71/02-

02-1906 ἀδείας γάµου. 

42) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος χωρίου 

aοτονοσίουaοτονοσίουaοτονοσίουaοτονοσίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα aοτονοσίουaοτονοσίουaοτονοσίουaοτονοσίου, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος �ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου,,,, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1932, ὡς προκύπτει 

ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 607/24-04-1932 ἀδείας γάµου. 

43) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου χωρίου aουνοπλαγιᾶςaουνοπλαγιᾶςaουνοπλαγιᾶςaουνοπλαγιᾶς, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα aουνοπλαγιᾶςaουνοπλαγιᾶςaουνοπλαγιᾶςaουνοπλαγιᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 
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ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον ^έλοβα^έλοβα^έλοβα^έλοβα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 177/12-05-1906 ἀδείας 

γάµου. 

44) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου χωρίου aουτσαρᾶaουτσαρᾶaουτσαρᾶaουτσαρᾶ, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aουτσαρᾶaουτσαρᾶaουτσαρᾶaουτσαρᾶ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσ�ολοσ�ολοσ�ολοσσσσσῶνῶνῶνῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 125/16-05-

1933 ἀδείας γάµου. 

45) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου aραδέτουaραδέτουaραδέτουaραδέτου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα aραδέτουaραδέτουaραδέτουaραδέτου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 312/17-07-1907 ἀδείας γάµου. 

46) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου eαραλάµπους Oγίου eαραλάµπους Oγίου eαραλάµπους Oγίου eαραλάµπους χωρίου aρυσοχωρίουaρυσοχωρίουaρυσοχωρίουaρυσοχωρίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα aρυσοχωρίουaρυσοχωρίουaρυσοχωρίουaρυσοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΛεσνίτσαΛεσνίτσαΛεσνίτσαΛεσνίτσα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 238/08-06-1910 ἀδείας γάµου. 

47) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου aωβούσηςaωβούσηςaωβούσηςaωβούσης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aωβούσηςaωβούσηςaωβούσηςaωβούσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος aωβούσης,aωβούσης,aωβούσης,aωβούσης, τοῦ 

∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

271/24-06-1907 ἀδείας γάµου. 

48) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς    χωρίου ΓαβρισιῶνΓαβρισιῶνΓαβρισιῶνΓαβρισιῶν, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓαβρισιΓαβρισιΓαβρισιΓαβρισιῶνῶνῶνῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 8κάλης8κάλης8κάλης8κάλης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 62/01-

02-1906 ἀδείας γάµου. 
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49) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΓαρδικίουΓαρδικίουΓαρδικίουΓαρδικίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓαρδικίουΓαρδικίουΓαρδικίουΓαρδικίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 16/21-

01-1906 ἀδείας γάµου. 

50) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΓεωργάνωνΓεωργάνωνΓεωργάνωνΓεωργάνων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓεωργάνωνΓεωργάνωνΓεωργάνωνΓεωργάνων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 

ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 4/19-01-1906 ἀδείας γάµου. 

51) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου χωρίου ΓκριµπόβουΓκριµπόβουΓκριµπόβουΓκριµπόβου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓκριµπόβουΓκριµπόβουΓκριµπόβουΓκριµπόβου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 77/07-02-1933 ἀδείας γάµου. 

52) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου χωρίου ΓορίτσηςΓορίτσηςΓορίτσηςΓορίτσης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓορίτσηςΓορίτσηςΓορίτσηςΓορίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

311/07-09-1912 ἀδείας γάµου. 

53) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου ΓουργιάνισταςΓουργιάνισταςΓουργιάνισταςΓουργιάνιστας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓουργιάνισταςΓουργιάνισταςΓουργιάνισταςΓουργιάνιστας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1934, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 443/16-08-1934 ἀδείας γάµου. 

54) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν χωρίου ΓραµµένουΓραµµένουΓραµµένουΓραµµένου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓραµµένουΓραµµένουΓραµµένουΓραµµένου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 20/23-01-1906 ἀδείας γάµου. 
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55) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ιOγίου +ιOγίου +ιOγίου +ικολάουκολάουκολάουκολάου    χωρίου 1άτω 1άτω 1άτω 1άτω 

�ουσιωτίτσης�ουσιωτίτσης�ουσιωτίτσης�ουσιωτίτσης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1άτω �ουσιωτίτσης1άτω �ουσιωτίτσης1άτω �ουσιωτίτσης1άτω �ουσιωτίτσης, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς 

Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 83/03-02-1906 ἀδείας γάµου. 

56) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου    χωρίου ΓρεβενιτίουΓρεβενιτίουΓρεβενιτίουΓρεβενιτίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓρεβενιτίουΓρεβενιτίουΓρεβενιτίουΓρεβενιτίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

Mνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 33/27-01-1906 ἀδείας γάµου. 

57) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Προφήτου Wλιοὺ Προφήτου Wλιοὺ Προφήτου Wλιοὺ Προφήτου Wλιοὺ χωρίου ∆αφνούλας∆αφνούλας∆αφνούλας∆αφνούλας, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆αφνούλας∆αφνούλας∆αφνούλας∆αφνούλας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, 

τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

1οντοβράκι1οντοβράκι1οντοβράκι1οντοβράκιονονονον), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 170/06-05-1906 ἀδείας γάµου. 

58) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ∆αφνοφύτου∆αφνοφύτου∆αφνοφύτου∆αφνοφύτου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆αφνοφύτου∆αφνοφύτου∆αφνοφύτου∆αφνοφύτου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1951, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 306/08-05-

1951 ἀδείας γάµου. 

59) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ∆αφνωτῆς∆αφνωτῆς∆αφνωτῆς∆αφνωτῆς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆αφνωτῆς∆αφνωτῆς∆αφνωτῆς∆αφνωτῆς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΞηροβουνίουΞηροβουνίουΞηροβουνίουΞηροβουνίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου Mρταίων,Mρταίων,Mρταίων,Mρταίων, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος cρτηςcρτηςcρτηςcρτης,,,, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον %%%%σουσουσουσουβίσταβίσταβίσταβίστα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 218/25-05-1907 ἀδείας γάµου. 

60) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου �ηνᾶ�ηνᾶ�ηνᾶ�ηνᾶ    χωρίου ∆ελβινακοπούλου∆ελβινακοπούλου∆ελβινακοπούλου∆ελβινακοπούλου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ελβινακοπούλου∆ελβινακοπούλου∆ελβινακοπούλου∆ελβινακοπούλου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

0000ὐὐὐὐρυµενῶνρυµενῶνρυµενῶνρυµενῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 112/15-02-1933 ἀδείας γάµου. 
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61) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ∆εµατίου∆εµατίου∆εµατίου∆εµατίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆εµατίου∆εµατίου∆εµατίου∆εµατίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 25/26-01-1906 ἀδείας γάµου. 

62) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ∆ερβιζιάνων∆ερβιζιάνων∆ερβιζιάνων∆ερβιζιάνων, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ερβιζιάνων∆ερβιζιάνων∆ερβιζιάνων∆ερβιζιάνων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΛάκΛάκΛάκΛάκκας κας κας κας 

ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 168/06-05-1906 ἀδείας γάµου. 

63) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος χωρίου ∆εσποτικοῦ∆εσποτικοῦ∆εσποτικοῦ∆εσποτικοῦ, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆εσποτικοῦ∆εσποτικοῦ∆εσποτικοῦ∆εσποτικοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/09-01-

1933 ἀδείας γάµου. 

64) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶOγίου �ηνᾶ    χωρίου ∆ικόρφου∆ικόρφου∆ικόρφου∆ικόρφου, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα ∆ικόρφου∆ικόρφου∆ικόρφου∆ικόρφου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

%σοντίλα ^αγορίου%σοντίλα ^αγορίου%σοντίλα ^αγορίου%σοντίλα ^αγορίου), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 27/26-01-1906 ἀδείας 

γάµου. 

65) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ∆ιλόφου∆ιλόφου∆ιλόφου∆ιλόφου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ιλόφου∆ιλόφου∆ιλόφου∆ιλόφου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΣοποτσέλιΣοποτσέλιΣοποτσέλιΣοποτσέλι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 335/30-08-1906 ἀδείας γάµου. 

66) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ∆ιποτάµου∆ιποτάµου∆ιποτάµου∆ιποτάµου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ιποτάµου∆ιποτάµου∆ιποτάµου∆ιποτάµου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 
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παλαιὸν τοπωνύµιον ΣτολοβόςΣτολοβόςΣτολοβόςΣτολοβός), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 262/14-07-

1906 ἀδείας γάµου. 

67) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ∆όλιανης∆όλιανης∆όλιανης∆όλιανης, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆όλιανης∆όλιανης∆όλιανης∆όλιανης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

Oνατολικοῦ ^αγορίουOνατολικοῦ ^αγορίουOνατολικοῦ ^αγορίουOνατολικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 260/12-07-1906 ἀδείας γάµου. 

68) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ∆οµολεσσᾶς∆οµολεσσᾶς∆οµολεσσᾶς∆οµολεσσᾶς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΣενίκουΣενίκουΣενίκουΣενίκου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου 

∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, 

ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 278/27-06-1907 

ἀδείας γάµου. 

69) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ∆ραγοψᾶς∆ραγοψᾶς∆ραγοψᾶς∆ραγοψᾶς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ραγοψᾶς∆ραγοψᾶς∆ραγοψᾶς∆ραγοψᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννί�ωαννί�ωαννί�ωαννίνων,νων,νων,νων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/19-

01-1906 ἀδείας γάµου. 

70) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Mναργύρων Oγίων Mναργύρων Oγίων Mναργύρων Oγίων Mναργύρων χωρίου ∆ραµεσιῶν∆ραµεσιῶν∆ραµεσιῶν∆ραµεσιῶν, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ραµεσιῶν∆ραµεσιῶν∆ραµεσιῶν∆ραµεσιῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ∆ω∆ω∆ω∆ωδώνης,δώνης,δώνης,δώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 590/08-12-1906 ἀδείας γάµου. 

71) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας 1υριακῆς Oγίας 1υριακῆς Oγίας 1υριακῆς Oγίας 1υριακῆς χωρίου ΓρανιτσοπούλαςΓρανιτσοπούλαςΓρανιτσοπούλαςΓρανιτσοπούλας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΓρανιτσοπΓρανιτσοπΓρανιτσοπΓρανιτσοπούλαςούλαςούλαςούλας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 140/20-02-1933 ἀδείας γάµου. 

72) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΠαντελεήµονοςOγίου ΠαντελεήµονοςOγίου ΠαντελεήµονοςOγίου Παντελεήµονος    χωρίου ∆ρο∆ρο∆ρο∆ροσοχωρίουσοχωρίουσοχωρίουσοχωρίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ροσοχωρίου∆ροσοχωρίου∆ροσοχωρίου∆ροσοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 
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τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον 1λαζάδες1λαζάδες1λαζάδες1λαζάδες), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/20-01-1906 ἀδείας 

γάµου. 

73) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Θεοδώρων Oγίων Θεοδώρων Oγίων Θεοδώρων Oγίων Θεοδώρων χωρίου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

%σαρκοβίστα%σαρκοβίστα%σαρκοβίστα%σαρκοβίστα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 77/03-02-1906 ἀδείας γάµου. 

74) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου χωρίου MσβεστοχωρίουMσβεστοχωρίουMσβεστοχωρίουMσβεστοχωρίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα MσβεστοχωρίουMσβεστοχωρίουMσβεστοχωρίουMσβεστοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου,,,, τοῦ ∆ήµου ����ωαννιτῶνωαννιτῶνωαννιτῶνωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον ΛιόκονΛιόκονΛιόκονΛιόκον), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 490/6-11-1906 ἀδείας 

γάµου. 

75) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου 8λάτης8λάτης8λάτης8λάτης, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα 8λάτης8λάτης8λάτης8λάτης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

�πού�πού�πού�πούλτσιλτσιλτσιλτσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 100/29-03-1906 ἀδείας γάµου. 

76) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου 8λατοχωρίου8λατοχωρίου8λατοχωρίου8λατοχωρίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 8λατοχωρίου8λατοχωρίου8λατοχωρίου8λατοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

Mνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον %σερνέστ%σερνέστ%σερνέστ%σερνέστ), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 322/24-08-1906 

ἀδείας γάµου. 

77) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς ΘεοτόκοΓεννήσεως τῆς ΘεοτόκοΓεννήσεως τῆς ΘεοτόκοΓεννήσεως τῆς Θεοτόκου υ υ υ χωρίου 8λ8λ8λ8λάφουάφουάφουάφου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 8λάφου8λάφου8λάφου8λάφου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 

ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώ∆ωδώ∆ωδώ∆ωδώνηςνηςνηςνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

∆ραγοβέτσι∆ραγοβέτσι∆ραγοβέτσι∆ραγοβέτσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 596/14-12-1906 ἀδείας γάµου. 
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78) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου 8λαφοτόπου8λαφοτόπου8λαφοτόπου8λαφοτόπου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 8λαφοτόπου8λαφοτόπου8λαφοτόπου8λαφοτόπου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον %σερβάρι%σερβάρι%σερβάρι%σερβάρι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 296/17-08-1906 

ἀδείας γάµου. 

79) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 8λεούσης8λεούσης8λεούσης8λεούσης, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 8λεούσης8λεούσης8λεούσης8λεούσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον �εγάλο �πισδούνι�εγάλο �πισδούνι�εγάλο �πισδούνι�εγάλο �πισδούνι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 17/21-01-1906 

ἀδείας γάµου. 

80) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου 8λευθεροχωρίου8λευθεροχωρίου8λευθεροχωρίου8λευθεροχωρίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 8λευθεροχωρίου8λευθεροχωρίου8λευθεροχωρίου8λευθεροχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 26/29-01-1908 ἀδείας γάµου. 

81) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος χωρίου ?λληνικοῦ?λληνικοῦ?λληνικοῦ?λληνικοῦ, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα ?λληνικοῦ?λληνικοῦ?λληνικοῦ?λληνικοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ 

∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΛΛΛΛοζέτσιοζέτσιοζέτσιοζέτσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 60/01-02-1906 ἀδείας γάµου. 

82) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

8πισκοπικοῦ8πισκοπικοῦ8πισκοπικοῦ8πισκοπικοῦ, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 8πισκοπικοῦ8πισκοπικοῦ8πισκοπικοῦ8πισκοπικοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 

(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον �πάρτζι�πάρτζι�πάρτζι�πάρτζι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 32/27-01-

1906 ἀδείας γάµου. 

83) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τοῦ ∆ήµου 
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^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωανν�ωανν�ωανν�ωαννίνων,ίνων,ίνων,ίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, 

ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 65/01-02-1906 

ἀδείας γάµου. 

84) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς    χωρίου ^̂̂̂ωοδόχουωοδόχουωοδόχουωοδόχου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ^ωοδόχου^ωοδόχου^ωοδόχου^ωοδόχου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον %σοντίλα 1ουρέντων%σοντίλα 1ουρέντων%σοντίλα 1ουρέντων%σοντίλα 1ουρέντων), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 155/28-04-

1906 ἀδείας γάµου. 

85) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ^ωτικοῦ^ωτικοῦ^ωτικοῦ^ωτικοῦ, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ^ωτικοῦ^ωτικοῦ^ωτικοῦ^ωτικοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ΛυβίκισταΛυβίκισταΛυβίκισταΛυβίκιστα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 31/26-01-1906 ἀδείας γάµου. 

86) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς    χωρίου hλιόκαληςhλιόκαληςhλιόκαληςhλιόκαλης, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα hλιόκαληςhλιόκαληςhλιόκαληςhλιόκαλης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον �ορκιοί�ορκιοί�ορκιοί�ορκιοί), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 466/29-11-1908 ἀδείας 

γάµου. 

87) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου    χωρίου hλιhλιhλιhλιοχωρίουοχωρίουοχωρίουοχωρίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα hλιοχωρίουhλιοχωρίουhλιοχωρίουhλιοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, τοῦ 

∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

∆οµπρίνοβο∆οµπρίνοβο∆οµπρίνοβο∆οµπρίνοβο), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/18-08-1912 ἀδείας γάµου. 

88) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου    χωρίου ΘεριακησίουΘεριακησίουΘεριακησίουΘεριακησίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΘεριακησίουΘεριακησίουΘεριακησίουΘεριακησίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 201/20-05-1906 ἀδείας γάµου. 



17 

 

89) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδος    χωρίου KεροµνήµηςKεροµνήµηςKεροµνήµηςKεροµνήµης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα KεροµνήµηςKεροµνήµηςKεροµνήµηςKεροµνήµης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος cνω 1αλαµᾶcνω 1αλαµᾶcνω 1αλαµᾶcνω 1αλαµᾶ,,,, 

τοῦ ∆ήµου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 240/25-05-1933 ἀδείας γάµου. 

90) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου �τέας�τέας�τέας�τέας, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα �τέας�τέας�τέας�τέας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΛιάπηΛιάπηΛιάπηΛιάπη), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/18-01-1906 ἀδείας γάµου. 

91) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου    χωρίου aαρλαάµaαρλαάµaαρλαάµaαρλαάµ, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα aαρλαάµaαρλαάµaαρλαάµaαρλαάµ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 110/08-04-1906 ἀδείας γάµου. 

92) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 1αλεντζίου1αλεντζίου1αλεντζίου1αλεντζίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αλεντζίου1αλεντζίου1αλεντζίου1αλεντζίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκων,,,, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 14/20-01-1906 ἀδείας γάµου. 

93) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου    χωρίου 

1αλοχωρίου1αλοχωρίου1αλοχωρίου1αλοχωρίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αλοχωρίου1αλοχωρίου1αλοχωρίου1αλοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος �ολοσ�ολοσ�ολοσ�ολοσσσσσῶνῶνῶνῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1935, ὡς προκύπτει 

ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 14/09-01-1935 ἀδείας γάµου. 

94) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος χωρίου 

1αλωτᾶ1αλωτᾶ1αλωτᾶ1αλωτᾶ, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αλωτᾶ1αλωτᾶ1αλωτᾶ1αλωτᾶ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 15/21-01-1906 ἀδείας γάµου. 
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95) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου 1απεσό1απεσό1απεσό1απεσόβοβοβοβουυυυ, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1απεσόβου1απεσόβου1απεσόβου1απεσόβου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, τοῦ 

∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπεWπεWπεWπείρουίρουίρουίρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

222/14-06-1906 ἀδείας γάµου. 

96) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδοςOγίας %ριάδος    χωρίου 1αβαλλαρίου1αβαλλαρίου1αβαλλαρίου1αβαλλαρίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αβαλλαρίου1αβαλλαρίου1αβαλλαρίου1αβαλλαρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 119/11-04-1906 ἀδείας γάµου. 

97) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Mναργύρων Oγίων Mναργύρων Oγίων Mναργύρων Oγίων Mναργύρων χωρίου 1αστανώνα1αστανώνα1αστανώνα1αστανώνα, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αστανώνα1αστανώνα1αστανώνα1αστανώνα, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

Mνατολικοῦ ^αγορίοίοMνατολικοῦ ^αγορίοίοMνατολικοῦ ^αγορίοίοMνατολικοῦ ^αγορίοίο,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ∆ραγάρι∆ραγάρι∆ραγάρι∆ραγάρι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 110/23-02-1907 

ἀδείας γάµου. 

98) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου 1αστρίτσης1αστρίτσης1αστρίτσης1αστρίτσης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αστρίτσης1αστρίτσης1αστρίτσης1αστρίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, 

τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

�πρακµ�πρακµ�πρακµ�πρακµάδιάδιάδιάδι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 509/09-11-1906 ἀδείας γάµου. 

99) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τοῦ Προδρόµου Γεννήσεως τοῦ Προδρόµου Γεννήσεως τοῦ Προδρόµου Γεννήσεως τοῦ Προδρόµου χωρίου 

1αταµάχης1αταµάχης1αταµάχης1αταµάχης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αταµάχης1αταµάχης1αταµάχης1αταµάχης, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ΓρΓρΓρΓράάάάσδσδσδσδαααανηνηνηνη), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 473/17-10-

1907 ἀδείας γάµου. 

100) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου 1αταρράκτου1αταρράκτου1αταρράκτου1αταρράκτου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αταρράκτου1αταρράκτου1αταρράκτου1αταρράκτου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος cνω cνω cνω cνω 

1αλαµᾶ1αλαµᾶ1αλαµᾶ1αλαµᾶ,,,, τοῦ ∆ήµου Πωγωνίου,Πωγωνίου,Πωγωνίου,Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 



19 

 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1947, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 291/24-05-1947 ἀδείας γάµου. 

101) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 1ατσικᾶ1ατσικᾶ1ατσικᾶ1ατσικᾶ, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ατσικᾶ1ατσικᾶ1ατσικᾶ1ατσικᾶ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 26/26-01-1906 ἀδείας γάµου. 

102) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 1άτω 1άτω 1άτω 1άτω 

aίτσηςaίτσηςaίτσηςaίτσης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1άτω aίτσης1άτω aίτσης1άτω aίτσης1άτω aίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος 1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 410/10-10-1906 ἀδείας γάµου. 

103) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου    χωρίου 1άτω 1άτω 1άτω 1άτω ΛαψίστηςΛαψίστηςΛαψίστηςΛαψίστης, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1άτω Λαψίστης1άτω Λαψίστης1άτω Λαψίστης1άτω Λαψίστης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 80/03-02-1906 ἀδείας γάµου. 

104) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος χωρίου 

1άτω Λίππας1άτω Λίππας1άτω Λίππας1άτω Λίππας, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1άτω Λίππας1άτω Λίππας1άτω Λίππας1άτω Λίππας, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνη∆ωδώνη∆ωδώνη∆ωδώνης,ς,ς,ς, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει 

ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 609/09-11-1933 ἀδείας γάµου. 

105) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου χωρίου 8κκλησοχωρίου8κκλησοχωρίου8κκλησοχωρίου8κκλησοχωρίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 8κκλησοχωρίου8κκλησοχωρίου8κκλησοχωρίου8κκλησοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�ολοσ�ολοσ�ολοσ�ολοσσσσσῶνῶνῶνῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 2/03-01-1933 ἀδείας γάµου. 

106) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου χωρίου 1άτω Πεδινῶν1άτω Πεδινῶν1άτω Πεδινῶν1άτω Πεδινῶν, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1άτω Πεδινῶν1άτω Πεδινῶν1άτω Πεδινῶν1άτω Πεδινῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 
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�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον 1άτω Σουδενά1άτω Σουδενά1άτω Σουδενά1άτω Σουδενά), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 456/28-

10-1906 ἀδείας γάµου. 

107) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου 1ερασέας1ερασέας1ερασέας1ερασέας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ερασέας1ερασέας1ερασέας1ερασέας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 1εράσοβο1εράσοβο1εράσοβο1εράσοβο), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 564/16-11-1907 ἀδείας γάµου. 

108) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου 1ήπων1ήπων1ήπων1ήπων, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα 1ήπων1ήπων1ήπων1ήπων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, τοῦ ∆ήµου 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, 

ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον �πάγια�πάγια�πάγια�πάγια), ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 104/05-04-1906 ἀδείας γάµου. 

109) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν χωρίου 

1λεισούρας1λεισούρας1λεισούρας1λεισούρας, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1λεισούρας1λεισούρας1λεισούρας1λεισούρας, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΦιλιππιάδοςΦιλιππιάδοςΦιλιππιάδοςΦιλιππιάδος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ηροῦ,^ηροῦ,^ηροῦ,^ηροῦ, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

Πρεβέζης,Πρεβέζης,Πρεβέζης,Πρεβέζης, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 118/11-04-1906 ἀδείας γάµου. 

110) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίOγίου ∆ηµητρίOγίου ∆ηµητρίOγίου ∆ηµητρίου ου ου ου χωρίου 1ληµατιᾶς1ληµατιᾶς1ληµατιᾶς1ληµατιᾶς, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ληµατιᾶς1ληµατιᾶς1ληµατιᾶς1ληµατιᾶς,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 0ὐ0ὐ0ὐ0ὐρυµενῶνρυµενῶνρυµενῶνρυµενῶν,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον aελτσίσταaελτσίσταaελτσίσταaελτσίστα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 29/26-01-1906 ἀδείας γάµου. 

111) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου 1οκκινοχώµατος1οκκινοχώµατος1οκκινοχώµατος1οκκινοχώµατος, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1οκκινοχώµατος1οκκινοχώµατος1οκκινοχώµατος1οκκινοχώµατος,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείWπείWπείWπείρουρουρουρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 22/13-01-1933 ἀδείας γάµου. 

112) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου 1όντσικας1όντσικας1όντσικας1όντσικας, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1όντσικας1όντσικας1όντσικας1όντσικας,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου,,,, τοῦ 
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∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

136/20-04-1906 ἀδείας γάµου. 

113) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 1οπάνης1οπάνης1οπάνης1οπάνης, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1οπάνης,1οπάνης,1οπάνης,1οπάνης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος OγOγOγOγίου ίου ίου ίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/19-01-1906 ἀδείας γάµου. 

114) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου 1οσµηρᾶς1οσµηρᾶς1οσµηρᾶς1οσµηρᾶς, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1οσµηρᾶς,1οσµηρᾶς,1οσµηρᾶς,1οσµηρᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 139/20-04-1906 ἀδείας γάµου. 

115) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου +ικολάου +ικολάου +ικολάου +ικολάου χωρίου 1ουκλεσίου1ουκλεσίου1ουκλεσίου1ουκλεσίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ουκλεσίου1ουκλεσίου1ουκλεσίου1ουκλεσίου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 42/28-01-1906 ἀδείας γάµου. 

116) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Συµεὼν Oγίου Συµεὼν Oγίου Συµεὼν Oγίου Συµεὼν χωρίου 1ορύτιανης1ορύτιανης1ορύτιανης1ορύτιανης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ορύτιανης,1ορύτιανης,1ορύτιανης,1ορύτιανης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 318/23-08-1906 ἀδείας γάµου. 

117) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου    χωρίου 

1ουκουλίου1ουκουλίου1ουκουλίου1ουκουλίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ουκουλίου1ουκουλίου1ουκουλίου1ουκουλίου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 63/01-02-1906 ἀδείας γάµου. 

118) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 1ουµαριᾶς1ουµαριᾶς1ουµαριᾶς1ουµαριᾶς, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ουµαριᾶς,1ουµαριᾶς,1ουµαριᾶς,1ουµαριᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, 
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τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

�πουρέλισα�πουρέλισα�πουρέλισα�πουρέλισα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 284/22-07-1906 ἀδείας γάµου. 

119) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου 1ουρέντων1ουρέντων1ουρέντων1ουρέντων, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ουρέντων,1ουρέντων,1ουρέντων,1ουρέντων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1934, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 347/18-06-

1934 ἀδείας γάµου. 

120) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

1ουτσελιοῦ1ουτσελιοῦ1ουτσελιοῦ1ουτσελιοῦ, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ουτσελιοῦ1ουτσελιοῦ1ουτσελιοῦ1ουτσελιοῦ,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 157/29-04-1906 ἀδείας γάµου. 

121) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου 1ρανούλας1ρανούλας1ρανούλας1ρανούλας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ρανούλας,1ρανούλας,1ρανούλας,1ρανούλας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WWWWπείρουπείρουπείρουπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον �πράγια�πράγια�πράγια�πράγια), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9/08-01-1910 ἀδείας 

γάµου. 

122) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 1αρίτσης1αρίτσης1αρίτσης1αρίτσης, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αρίτσης,1αρίτσης,1αρίτσης,1αρίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ^ίτσ^ίτσ^ίτσ^ίτσηηηηςςςς,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 64/01-

02-1906 ἀδείας γάµου. 

123) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννου    χωρίου 1ρύας Λυκοτριχίου1ρύας Λυκοτριχίου1ρύας Λυκοτριχίου1ρύας Λυκοτριχίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ρύας1ρύας1ρύας1ρύας,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, 

τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

aάνιστα-+τίσπερη), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 344/02-09-1906 ἀδείας 

γάµου. 
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124) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Παµµεγίστων %αξιαρχῶνΠαµµεγίστων %αξιαρχῶνΠαµµεγίστων %αξιαρχῶνΠαµµεγίστων %αξιαρχῶν    χωρίου 

1ρυόβρυσης1ρυόβρυσης1ρυόβρυσης1ρυόβρυσης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ρυόβρυσης1ρυόβρυσης1ρυόβρυσης1ρυόβρυσης,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ΓοβριτσάΓοβριτσάΓοβριτσάΓοβριτσά), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 565/24-11-1906 

ἀδείας γάµου. 

125) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 1ρυφοβοῦ1ρυφοβοῦ1ρυφοβοῦ1ρυφοβοῦ, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ρυφοβοῦ1ρυφοβοῦ1ρυφοβοῦ1ρυφοβοῦ,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 242/01-07-1906 ἀδείας γάµου. 

126) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν χωρίου 

1ωστάνιανης1ωστάνιανης1ωστάνιανης1ωστάνιανης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ωστάνιανης1ωστάνιανης1ωστάνιανης1ωστάνιανης,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 114/10-04-1906 ἀδείας γάµου. 

127) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν χωρίου ΛαΐστηςΛαΐστηςΛαΐστηςΛαΐστης, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λαΐστης,Λαΐστης,Λαΐστης,Λαΐστης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 220/13-07-1909 ἀδείας γάµου. 

128) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς    χωρίου ΛάλιζαςΛάλιζαςΛάλιζαςΛάλιζας, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΛάλιζαςΛάλιζαςΛάλιζαςΛάλιζας,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/19-

01-1906 ἀδείας γάµου. 

129) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΛεπτοκαρυᾶςΛεπτοκαρυᾶςΛεπτοκαρυᾶςΛεπτοκαρυᾶς, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λεπτοκαρυᾶς,Λεπτοκαρυᾶς,Λεπτοκαρυᾶς,Λεπτοκαρυᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 
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Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΛιασκοβέτσιΛιασκοβέτσιΛιασκοβέτσιΛιασκοβέτσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 95/23-03-1906 ἀδείας γάµου. 

130) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων χωρίου ΛευκοθέαςΛευκοθέαςΛευκοθέαςΛευκοθέας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λευκοθέας,Λευκοθέας,Λευκοθέας,Λευκοθέας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1939, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 182/17-04-

1939 ἀδείας γάµου. 

131) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου ΛιγκιάδωνΛιγκιάδωνΛιγκιάδωνΛιγκιάδων, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λιγκιάδων,Λιγκιάδων,Λιγκιάδων,Λιγκιάδων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

132/15-04-1906 ἀδείας γάµου. 

132) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΛιγοψᾶςΛιγοψᾶςΛιγοψᾶςΛιγοψᾶς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λιγοψᾶς,Λιγοψᾶς,Λιγοψᾶς,Λιγοψᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 8κάλης8κάλης8κάλης8κάλης,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 69/02-

02-1906 ἀδείας γάµου. 

133) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων 1ωνσταντίOγίων 1ωνσταντίOγίων 1ωνσταντίOγίων 1ωνσταντίνου καὶ ?λένης νου καὶ ?λένης νου καὶ ?λένης νου καὶ ?λένης χωρίου 

ΛιθίνουΛιθίνουΛιθίνουΛιθίνου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λιθίνου,Λιθίνου,Λιθίνου,Λιθίνου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 74/06-02-1933 ἀδείας γάµου. 

134) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου    χωρίου ΛίππαςΛίππαςΛίππαςΛίππας, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα ΛίππαςΛίππαςΛίππαςΛίππας,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου 

∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, 

ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 106/07-04-1906 

ἀδείας γάµου. 

135) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου    χωρίου ΛογγάδωνΛογγάδωνΛογγάδωνΛογγάδων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΛογγάδωνΛογγάδωνΛογγάδωνΛογγάδων,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 
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τῆς Περιφερείας WπείWπείWπείWπείρουρουρουρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον MρδοµίσταMρδοµίσταMρδοµίσταMρδοµίστα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 78/03-02-1906 ἀδείας 

γάµου. 

136) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας 1υριακῆς Oγίας 1υριακῆς Oγίας 1υριακῆς Oγίας 1υριακῆς χωρίου Λοζιανῶν Λοζιανῶν Λοζιανῶν Λοζιανῶν ----    

∆ιχουνίου∆ιχουνίου∆ιχουνίου∆ιχουνίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα NαδοβιζίουNαδοβιζίουNαδοβιζίουNαδοβιζίου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 27/29-01-1908 ἀδείας γάµου. 

137) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΛοφίσκουΛοφίσκουΛοφίσκουΛοφίσκου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λοφίσκου,Λοφίσκου,Λοφίσκου,Λοφίσκου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον %σέριανη%σέριανη%σέριανη%σέριανη), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 154/28-04-1906 ἀδείας 

γάµου.  

138) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΛύγγουΛύγγουΛύγγουΛύγγου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Λύγγου,Λύγγου,Λύγγου,Λύγγου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον �οσπίνα�οσπίνα�οσπίνα�οσπίνα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 148/26-04-1906 ἀδείας γάµου. 

139) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου    χωρίου �αζαρακίου�αζαρακίου�αζαρακίου�αζαρακίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �αζαρακίου�αζαρακίου�αζαρακίου�αζαρακίου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος cνω cνω cνω cνω 

1αλαµᾶ1αλαµᾶ1αλαµᾶ1αλαµᾶ,,,, τοῦ ∆ήµου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 87/09-02-1933 ἀδείας γάµου. 

140) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος �εταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος χωρίου 

�άζιας�άζιας�άζιας�άζιας, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �άζιας,�άζιας,�άζιας,�άζιας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 82/03-02-1906 ἀδείας γάµου. 
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141) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας ΠαρασκευῆςOγίας Παρασκευῆς    χωρίου 1αρυῶν1αρυῶν1αρυῶν1αρυῶν, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1111αρυῶναρυῶναρυῶναρυῶν,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

�εγκλιοί�εγκλιοί�εγκλιοί�εγκλιοί), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 494/07-11-1906 ἀδείας γάµου. 

142) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου �ανασσῆ�ανασσῆ�ανασσῆ�ανασσῆ, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ανασσῆ,�ανασσῆ,�ανασσῆ,�ανασσῆ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 1εντρικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 572/28-11-1906 ἀδείας γάµου. 

143) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου �ανωλιάσης�ανωλιάσης�ανωλιάσης�ανωλιάσης, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ανωλιάσης,�ανωλιάσης,�ανωλιάσης,�ανωλιάσης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπWπWπWπείρουείρουείρουείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 40/27-01-1906 ἀδείας γάµου. 

144) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου �αρµάρων�αρµάρων�αρµάρων�αρµάρων, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα �αρµάρων,�αρµάρων,�αρµάρων,�αρµάρων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΣαντοβίτσαΣαντοβίτσαΣαντοβίτσαΣαντοβίτσα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 303/19-08-1906 ἀδείας γάµου. 

145) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων χωρίου �εγάλης �εγάλης �εγάλης �εγάλης 

ΓότισταςΓότισταςΓότισταςΓότιστας, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �εγάλης Γότιστας,�εγάλης Γότιστας,�εγάλης Γότιστας,�εγάλης Γότιστας, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος 8γνατίας8γνατίας8γνατίας8γνατίας,,,, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ΓότισταΓότισταΓότισταΓότιστα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 180/12-05-1906 

ἀδείας γάµου. 

146) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου �εγάλου �εγάλου �εγάλου �εγάλου 

ΠεριστερίουΠεριστερίουΠεριστερίουΠεριστερίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �εγάλου Περιστερίου,�εγάλου Περιστερίου,�εγάλου Περιστερίου,�εγάλου Περιστερίου, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος 8γνατίας8γνατίας8γνατίας8γνατίας,,,, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου,,,, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 
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(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ΠροσγόλιονΠροσγόλιονΠροσγόλιονΠροσγόλιον), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 146/22-

04-1906 ἀδείας γάµου. 

147) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 0ἰσοδίων0ἰσοδίων0ἰσοδίων0ἰσοδίων    τῆς Θεοτόκου τῆς Θεοτόκου τῆς Θεοτόκου τῆς Θεοτόκου χωρίου �ελιᾶς�ελιᾶς�ελιᾶς�ελιᾶς, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ελιᾶς,�ελιᾶς,�ελιᾶς,�ελιᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον �ελίχοβο�ελίχοβο�ελίχοβο�ελίχοβο), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 606/22-12-1906 ἀδείας 

γάµου. 

148) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου    χωρίου �αντείου�αντείου�αντείου�αντείου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα �αντείου�αντείου�αντείου�αντείου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον MλποχMλποχMλποχMλποχώώώώριριριρι), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 197/19-05-1906 ἀδείας γάµου. 

149) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου �ελιγγῶν�ελιγγῶν�ελιγγῶν�ελιγγῶν, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ελιγγῶν,�ελιγγῶν,�ελιγγῶν,�ελιγγῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 195/19-05-1906 ἀδείας γάµου. 

150) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου 1ράψης1ράψης1ράψης1ράψης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1ράψης,1ράψης,1ράψης,1ράψης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/19-

01-1906 ἀδείας γάµου. 

151) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου �ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, 

τοῦ ∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1932, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 603/05-03-1932 ἀδείας γάµου. 

152) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου χωρίου �ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ετ�ετ�ετ�ετσόβου,σόβου,σόβου,σόβου, τοῦ 
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∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1939, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 668/27-10-

1939 ἀδείας γάµου. 

153) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου �ηλέας �ηλέας �ηλέας �ηλέας 

�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου�ετσόβου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ηλέας �ετσόβου,�ηλέας �ετσόβου,�ηλέας �ετσόβου,�ηλέας �ετσόβου, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος �ηλέας �ετσόβου,�ηλέας �ετσόβου,�ηλέας �ετσόβου,�ηλέας �ετσόβου, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς 

Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ 

τοῦ 1965, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 539/12-07-1965 ἀδείας γάµου. 

154) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου �ικρῆς Γότιστας�ικρῆς Γότιστας�ικρῆς Γότιστας�ικρῆς Γότιστας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ικρῆς Γότιστας,�ικρῆς Γότιστας,�ικρῆς Γότιστας,�ικρῆς Γότιστας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

8γνατίας8γνατίας8γνατίας8γνατίας,,,, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον ΓότισταΓότισταΓότισταΓότιστα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 180/12-05-1906 ἀδείας 

γάµου. 

155) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου �ικροῦ �ικροῦ �ικροῦ �ικροῦ 

ΠεριστερίουΠεριστερίουΠεριστερίουΠεριστερίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ικροῦ Περιστερίου,�ικροῦ Περιστερίου,�ικροῦ Περιστερίου,�ικροῦ Περιστερίου, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος 8γνατίας8γνατίας8γνατίας8γνατίας,,,, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 

(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον �πουρντανέλι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

474/01-11-1911 ἀδείας γάµου. 

156) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου    χωρίου �ιχαλιτσίου�ιχαλιτσίου�ιχαλιτσίου�ιχαλιτσίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ιχαλιτσίου�ιχαλιτσίου�ιχαλιτσίου�ιχαλιτσίου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκωνaορείων %ζουµέρκων,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 353/06-09-1906 ἀδείας γάµου. 

157) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου χωρίου �ονοδενδρίου�ονοδενδρίου�ονοδενδρίου�ονοδενδρίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ονοδενδρίου,�ονοδενδρίου,�ονοδενδρίου,�ονοδενδρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου1εντρικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 305/21-08-1906 ἀδείας γάµου. 
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158) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος χωρίου �ονολιθίου�ονολιθίου�ονολιθίου�ονολιθίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ονολιθίου,�ονολιθίου,�ονολιθίου,�ονολιθίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 

(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον aορδώaορδώaορδώaορδώ), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 550/17-11-

1906 ἀδείας γάµου. 

159) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου �ουζακαίων�ουζακαίων�ουζακαίων�ουζακαίων, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ουζακαίων,�ουζακαίων,�ουζακαίων,�ουζακαίων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠαµβώτιδοΠαµβώτιδοΠαµβώτιδοΠαµβώτιδοςςςς,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 268/18-07-1906 ἀδείας γάµου. 

160) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου Oγίου Mθανασίου χωρίου �ουκοβίνας�ουκοβίνας�ουκοβίνας�ουκοβίνας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ουκοβίνας,�ουκοβίνας,�ουκοβίνας,�ουκοβίνας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 

ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 134/19-04-1906 ἀδείας γάµου. 

161) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεω1οιµήσεω1οιµήσεω1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου ς τῆς Θεοτόκου ς τῆς Θεοτόκου ς τῆς Θεοτόκου χωρίου 

�παουσιῶν�παουσιῶν�παουσιῶν�παουσιῶν, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �παουσιῶν,�παουσιῶν,�παουσιῶν,�παουσιῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 126/14-04-1906 ἀδείας γάµου. 

162) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου �πάφρας�πάφρας�πάφρας�πάφρας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �πάφρας,�πάφρας,�πάφρας,�πάφρας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος MνατολῆςMνατολῆςMνατολῆςMνατολῆς,,,, 

τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 662/25-11-1933 ἀδείας γάµου. 

163) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου    χωρίου �πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα �πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου�πιζανίου,,,, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 
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WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

130/15-04-1906 ἀδείας γάµου. 

164) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου    χωρίου 

�υροδάφνης�υροδάφνης�υροδάφνης�υροδάφνης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα �υροδάφνης,�υροδάφνης,�υροδάφνης,�υροδάφνης, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος Oγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίουOγίου ∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆∆∆∆ωδώνηςωδώνηςωδώνηςωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 

(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ΛΛΛΛαγάτορααγάτορααγάτορααγάτορα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 220/09-

06-1906 ἀδείας γάµου. 

165) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου +εγάδων+εγάδων+εγάδων+εγάδων, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα +εγάδων,+εγάδων,+εγάδων,+εγάδων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, τοῦ 

∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/20-

01-1906 ἀδείας γάµου. 

166) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου +ικολάου +ικολάου +ικολάου +ικολάου χωρίου �ακρίνου�ακρίνου�ακρίνου�ακρίνου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα �ακρίνου�ακρίνου�ακρίνου�ακρίνου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 11/04-01-1906 ἀδείας γάµου. 

167) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου aασιλείου Oγίου aασιλείου Oγίου aασιλείου Oγίου aασιλείου χωρίου +εοκαισάρειας+εοκαισάρειας+εοκαισάρειας+εοκαισάρειας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα +εοκαισάρειας+εοκαισάρειας+εοκαισάρειας+εοκαισάρειας,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

MνατολῆςMνατολῆςMνατολῆςMνατολῆς,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 4/04-01-1933 ἀδείας γάµου. 

168) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου +εοχωρίου+εοχωρίου+εοχωρίου+εοχωρίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα +εοχωρίου,+εοχωρίου,+εοχωρίου,+εοχωρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 21/25-

01-1906 ἀδείας γάµου. 

169) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Σπυρίδωνος Oγίου Σπυρίδωνος Oγίου Σπυρίδωνος Oγίου Σπυρίδωνος χωρίου +εοχωροπούλου+εοχωροπούλου+εοχωροπούλου+εοχωροπούλου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα +εοχωροπούλου,+εοχωροπούλου,+εοχωροπούλου,+εοχωροπούλου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 
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�ωανν�ωανν�ωανν�ωαννιτῶνιτῶνιτῶνιτῶν,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 170/05-05-1907 ἀδείας γάµου. 

170) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου +ήσου+ήσου+ήσου+ήσου    

�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα +ήσου+ήσου+ήσου+ήσου    �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος +ήσου+ήσου+ήσου+ήσου    �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 199/20-05-1906 ἀδείας γάµου. 

171) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου +ίστορα +ίστορα +ίστορα +ίστορα ----    ΠάτερουΠάτερουΠάτερουΠάτερου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα +ίστορα+ίστορα+ίστορα+ίστορα,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 213/23-05-1907 ἀδείας γάµου. 

172) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

Παλαιοχωρίου �πότσαρηΠαλαιοχωρίου �πότσαρηΠαλαιοχωρίου �πότσαρηΠαλαιοχωρίου �πότσαρη, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Παλαιοχωρίου Παλαιοχωρίου Παλαιοχωρίου Παλαιοχωρίου 

�πότσαρη,�πότσαρη,�πότσαρη,�πότσαρη, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας Σουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, 

τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα 

ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/14-10-1911 ἀδείας γάµου. 

173) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

Παλαιοχωρίου ΣυρράκουΠαλαιοχωρίου ΣυρράκουΠαλαιοχωρίου ΣυρράκουΠαλαιοχωρίου Συρράκου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Παλαιοχωρίου Παλαιοχωρίου Παλαιοχωρίου Παλαιοχωρίου 

ΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων aορείων aορείων aορείων 

%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ΠαλιοχΠαλιοχΠαλιοχΠαλιοχώώώώριριριρι), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 312/22-08-1906 ἀδείας γάµου. 

174) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννουOγίου �ωάννου    χωρίου ΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆς,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα προὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 277/30-06-

1935 ἀδείας γάµου. 
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175) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου aλασίου Oγίου aλασίου Oγίου aλασίου Oγίου aλασίου χωρίου ΠαπίγκουΠαπίγκουΠαπίγκουΠαπίγκου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠαπίγκουΠαπίγκουΠαπίγκουΠαπίγκου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠαπίγκουΠαπίγκουΠαπίγκουΠαπίγκου,,,, τοῦ 

∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1934, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 424/28-07-

1934 ἀδείας γάµου. 

176) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Θεοδώρων Oγίων Θεοδώρων Oγίων Θεοδώρων Oγίων Θεοδώρων χωρίου ΠαρδαλίτσαςΠαρδαλίτσαςΠαρδαλίτσαςΠαρδαλίτσας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Παρδαλίτσας,Παρδαλίτσας,Παρδαλίτσας,Παρδαλίτσας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, 

τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

ΠράδαλαΠράδαλαΠράδαλαΠράδαλα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 493/07-11-1906 ἀδείας γάµου. 

177) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΠεδινῆςΠεδινῆςΠεδινῆςΠεδινῆς, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πεδινῆς,Πεδινῆς,Πεδινῆς,Πεδινῆς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ����πιζανίουπιζανίουπιζανίουπιζανίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

NαψίσταNαψίσταNαψίσταNαψίστα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 46/28-01-1906 ἀδείας γάµου. 

178) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Θεοδώρου Oγίου Θεοδώρου Oγίου Θεοδώρου Oγίου Θεοδώρου χωρίου ΠεντόλακκουΠεντόλακκουΠεντόλακκουΠεντόλακκου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πεντόλακκου,Πεντόλακκου,Πεντόλακκου,Πεντόλακκου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 

ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

^όριστα^όριστα^όριστα^όριστα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 54/31-01-1906 ἀδείας γάµου. 

179) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου eαραλάµπους Oγίου eαραλάµπους Oγίου eαραλάµπους Oγίου eαραλάµπους χωρίου ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 40/27-01-1907 ἀδείας γάµου. 

180) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Προφήτου Wλιοὺ Προφήτου Wλιοὺ Προφήτου Wλιοὺ Προφήτου Wλιοὺ χωρίου ΠεράτηςΠεράτηςΠεράτηςΠεράτης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Περάτης,Περάτης,Περάτης,Περάτης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

374/22-09-1906 ἀδείας γάµου. 
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181) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου ΠέρδικαςΠέρδικαςΠέρδικαςΠέρδικας, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πέρδικας,Πέρδικας,Πέρδικας,Πέρδικας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου ∆ηµητρOγίου ∆ηµητρOγίου ∆ηµητρOγίου ∆ηµητρίουίουίουίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

�οῦλες�οῦλες�οῦλες�οῦλες), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 53/02-02-1907 ἀδείας γάµου. 

182) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου ΠεριβΠεριβΠεριβΠεριβλέπτουλέπτουλέπτουλέπτου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Περιβλέπτου,Περιβλέπτου,Περιβλέπτου,Περιβλέπτου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 326/25-08-1906 ἀδείας γάµου. 

183) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΠεστῶνΠεστῶνΠεστῶνΠεστῶν, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠεστῶνΠεστῶνΠεστῶνΠεστῶν,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 30/26-01-1906 ἀδείας γάµου. 

184) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου +εγράδων+εγράδων+εγράδων+εγράδων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα +εγράδων,+εγράδων,+εγράδων,+εγράδων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1αλπακίου1αλπακίου1αλπακίου1αλπακίου,,,, τοῦ ∆ήµου Πωγωνίου,Πωγωνίου,Πωγωνίου,Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 223/28-06-1910 ἀδείας γάµου. 

185) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΠέτραςΠέτραςΠέτραςΠέτρας, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα Πέτρας,Πέτρας,Πέτρας,Πέτρας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίουMνατολικοῦ ^αγορίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 452/27-10-1906 ἀδείας γάµου. 

186) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου ΠετραλώνωνΠετραλώνωνΠετραλώνωνΠετραλώνων, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠετραλώνωνΠετραλώνωνΠετραλώνωνΠετραλώνων,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 
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τοπωνύµιον +τόµπρο+τόµπρο+τόµπρο+τόµπρο), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 41/03-02-1910 ἀδείας 

γάµου. 

187) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ ΠαµµεγίσΠαµµεγίσΠαµµεγίσΠαµµεγίστων %αξιαρχῶν των %αξιαρχῶν των %αξιαρχῶν των %αξιαρχῶν χωρίου 

ΠετροβουνίουΠετροβουνίουΠετροβουνίουΠετροβουνίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πετροβουνίου,Πετροβουνίου,Πετροβουνίου,Πετροβουνίου, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος %ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 

(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον aασταβέτσιaασταβέτσιaασταβέτσιaασταβέτσι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 129/15-

04-1906 ἀδείας γάµου. 

188) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΠετσαλίουΠετσαλίουΠετσαλίουΠετσαλίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πετσαλίου,Πετσαλίου,Πετσαλίου,Πετσαλίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 8κάλης8κάλης8κάλης8κάλης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαν�ωαν�ωαν�ωαννίνων,νίνων,νίνων,νίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

100/22-02-1907 ἀδείας γάµου. 

189) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΠλαισίωνΠλαισίωνΠλαισίωνΠλαισίων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠλαισίωνΠλαισίωνΠλαισίωνΠλαισίων,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1ατσανοχωρίω1ατσανοχωρίω1ατσανοχωρίω1ατσανοχωρίωνννν,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 85/04-02-1906 ἀδείας γάµου. 

190) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΠλατανίωνΠλατανίωνΠλατανίωνΠλατανίων, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πλατανίων,Πλατανίων,Πλατανίων,Πλατανίων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον %σερίτσανα%σερίτσανα%σερίτσανα%σερίτσανα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 135/19-04-1907 ἀδείας γάµου. 

191) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου    χωρίου Πλατανιᾶς Πλατανιᾶς Πλατανιᾶς Πλατανιᾶς 

----    ΓερακαρίουΓερακαρίουΓερακαρίουΓερακαρίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠλατανιᾶςΠλατανιᾶςΠλατανιᾶςΠλατανιᾶς,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον ΓερακάριΓερακάριΓερακάριΓερακάρι), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 163/04-05-1906 

ἀδείας γάµου. 
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192) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

ΠλατανούσηςΠλατανούσηςΠλατανούσηςΠλατανούσης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠλατανούσηςΠλατανούσηςΠλατανούσηςΠλατανούσης,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος 1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς 

Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 1ακοραψίστα1ακοραψίστα1ακοραψίστα1ακοραψίστα), ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 202/26-05-1906 ἀδείας γάµου. 

193) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας 1υριακῆςOγίας 1υριακῆςOγίας 1υριακῆςOγίας 1υριακῆς    χωρίου ΠολυΠολυΠολυΠολυγύρουγύρουγύρουγύρου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΠολυγύρουΠολυγύρουΠολυγύρουΠολυγύρου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον ^αγόρτσα^αγόρτσα^αγόρτσα^αγόρτσα), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 53/31-01-1906 ἀδείας γάµου. 

194) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Mποστόλου Πέτρου Mποστόλου Πέτρου Mποστόλου Πέτρου Mποστόλου Πέτρου χωρίου ΠολυλόφουΠολυλόφουΠολυλόφουΠολυλόφου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πολυλόφου,Πολυλόφου,Πολυλόφου,Πολυλόφου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν 

τοπωνύµιον 1οβίλιανη1οβίλιανη1οβίλιανη1οβίλιανη), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 81/03-02-1906 ἀδείας 

γάµου. 

195) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου ΠολυσταφύλουΠολυσταφύλουΠολυσταφύλουΠολυσταφύλου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πολυσταφύλου,Πολυσταφύλου,Πολυσταφύλου,Πολυσταφύλου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΘεσπρωτικοῦΘεσπρωτικοῦΘεσπρωτικοῦΘεσπρωτικοῦ,,,, τοῦ ∆ήµου ^ηροῦ^ηροῦ^ηροῦ^ηροῦ,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος ΠρεβέζηςΠρεβέζηςΠρεβέζηςΠρεβέζης,,,, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

NουσιάτσαNουσιάτσαNουσιάτσαNουσιάτσα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 67/02-02-1906 ἀδείας γάµου. 

196) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΠοτιστικῶνΠοτιστικῶνΠοτιστικῶνΠοτιστικῶν, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Ποτιστικῶν,Ποτιστικῶν,Ποτιστικῶν,Ποτιστικῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει 

ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 219/11-05-1933 ἀδείας γάµου. 

197) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΠετουσίουΠετουσίουΠετουσίουΠετουσίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πετουσίου,Πετουσίου,Πετουσίου,Πετουσίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠαραµυθιᾶςΠαραµυθιᾶςΠαραµυθιᾶςΠαραµυθιᾶς,,,, τοῦ ∆ήµου Σουλίου,Σουλίου,Σουλίου,Σουλίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος ΘεσΘεσΘεσΘεσππππρρρρωτίας,ωτίας,ωτίας,ωτίας, 
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τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 282/22-07-1906 ἀδείας γάµου. 

198) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΠρωτόπαππαΠρωτόπαππαΠρωτόπαππαΠρωτόπαππα, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Πρωτόπαππα,Πρωτόπαππα,Πρωτόπαππα,Πρωτόπαππα, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων,,,, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 96/28-

03-1906 ἀδείας γάµου. 

199) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου NαβενίωνNαβενίωνNαβενίωνNαβενίων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Nαβενίων,Nαβενίων,Nαβενίων,Nαβενίων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 524/10-11-1906 ἀδείας γάµου. 

200) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος χωρίου NαδοβιζίουNαδοβιζίουNαδοβιζίουNαδοβιζίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Nαδοβιζίου,Nαδοβιζίου,Nαδοβιζίου,Nαδοβιζίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

325/18-10-1908 ἀδείας γάµου. 

201) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου NάϊκουNάϊκουNάϊκουNάϊκου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα NάϊNάϊNάϊNάϊκουκουκουκου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 404/30-08-

1933 ἀδείας γάµου. 

202) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς ΘεοτόκουΓεννήσεως τῆς ΘεοτόκουΓεννήσεως τῆς ΘεοτόκουΓεννήσεως τῆς Θεοτόκου    χωρίου NNNNαψαίωναψαίωναψαίωναψαίων, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα NαψαίωνNαψαίωνNαψαίωνNαψαίων,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 362/15-09-1906 ἀδείας γάµου. 

203) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος χωρίου NιαχόβουNιαχόβουNιαχόβουNιαχόβου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Nιαχόβου,Nιαχόβου,Nιαχόβου,Nιαχόβου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος cνω 1αλαµᾶcνω 1αλαµᾶcνω 1αλαµᾶcνω 1αλαµᾶ,,,, 

τοῦ ∆ήµου Πωγωνίου,Πωγωνίου,Πωγωνίου,Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 
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Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 625/10-11-1933 ἀδείας γάµου. 

204) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ %ριῶν Kεραρχῶν %ριῶν Kεραρχῶν %ριῶν Kεραρχῶν %ριῶν Kεραρχῶν χωρίου NιζοῦNιζοῦNιζοῦNιζοῦ, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα Nιζοῦ,Nιζοῦ,Nιζοῦ,Nιζοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ ∆ήµου 

^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, 

ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 242/24-05-1933 ἀδείας 

γάµου. 

205) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος χωρίου NοδοτοπίουNοδοτοπίουNοδοτοπίουNοδοτοπίου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Nοδοτοπίου,Nοδοτοπίου,Nοδοτοπίου,Nοδοτοπίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνοςΠασσαρῶνος,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον NαδοτόπιNαδοτόπιNαδοτόπιNαδοτόπι), 

ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 101/31-03-1906 ἀδείας γάµου. 

206) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου NωµανοῦNωµανοῦNωµανοῦNωµανοῦ, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Nωµανοῦ,Nωµανοῦ,Nωµανοῦ,Nωµανοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 

ΣουλΣουλΣουλΣουλίουίουίουίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 359/12-09-1906 ἀδείας γάµου. 

207) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου ΣελτσάνωνΣελτσάνωνΣελτσάνωνΣελτσάνων, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σελτσάνων,Σελτσάνων,Σελτσάνων,Σελτσάνων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1934, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 582/26-09-

1934 ἀδείας γάµου. 

208) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ OγίαOγίαOγίαOγίας Παρασκευῆς ς Παρασκευῆς ς Παρασκευῆς ς Παρασκευῆς χωρίου ΣενίκουΣενίκουΣενίκουΣενίκου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σενίκου,Σενίκου,Σενίκου,Σενίκου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶνΣελλῶν,,,, τοῦ ∆ήµου 

∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, 

ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 200/20-05-1906 

ἀδείας γάµου. 

209) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν Παµµεγίστων %αξιαρχῶν χωρίου ΣερβιανῶνΣερβιανῶνΣερβιανῶνΣερβιανῶν, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σερβιανῶν,Σερβιανῶν,Σερβιανῶν,Σερβιανῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 
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τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 174/10-05-1906 ἀδείας γάµου. 

210) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου aασιλείου Oγίου aασιλείου Oγίου aασιλείου Oγίου aασιλείου χωρίου ΣιστρουνίουΣιστρουνίουΣιστρουνίουΣιστρουνίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σιστρουνίου,Σιστρουνίου,Σιστρουνίου,Σιστρουνίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας Λάκκας Λάκκας Λάκκας 

ΣουλίουΣουλίουΣουλίουΣουλίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωα�ωα�ωα�ωαννίνων,ννίνων,ννίνων,ννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 189/14-05-1907 ἀδείας γάµου. 

211) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων Oγίων Mποστόλων χωρίου ΣκαµνελίουΣκαµνελίουΣκαµνελίουΣκαµνελίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σκαµνελίου,Σκαµνελίου,Σκαµνελίου,Σκαµνελίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 211/29-05-1906 ἀδείας γάµου. 

212) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου    χωρίου ΣκλίβανηςΣκλίβανηςΣκλίβανηςΣκλίβανης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΣκλίβανΣκλίβανΣκλίβανΣκλίβανης,ης,ης,ης, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης∆ωδώνης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 72/03-02-1906 ἀδείας γάµου. 

213) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκο1οιµήσεως τῆς Θεοτόκο1οιµήσεως τῆς Θεοτόκο1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου υ υ υ χωρίου ΣκούπαςΣκούπαςΣκούπαςΣκούπας, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σκούπας,Σκούπας,Σκούπας,Σκούπας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΞηροβουνίουΞηροβουνίουΞηροβουνίουΞηροβουνίου,,,, τοῦ ∆ήµου Mρταίων,Mρταίων,Mρταίων,Mρταίων, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος cρτης,cρτης,cρτης,cρτης, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 570/20-11-1907 ἀδείας γάµου. 

214) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΣµυρτιᾶςΣµυρτιᾶςΣµυρτιᾶςΣµυρτιᾶς, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σµυρτιᾶς,Σµυρτιᾶς,Σµυρτιᾶς,Σµυρτιᾶς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Λάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας ΣουλίουΛάκκας Σουλίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννί�ωαννί�ωαννί�ωαννίννννων,ων,ων,ων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1970, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 68/05-02-1970 ἀδείας γάµου. 

215) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου ΓεωργίουOγίου Γεωργίου    χωρίου ΣουλοπούλουΣουλοπούλουΣουλοπούλουΣουλοπούλου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΣουλοπούλουΣουλοπούλουΣουλοπούλουΣουλοπούλου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν0ὐρυµενῶν,,,, τοῦ ∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννί�ωαννί�ωαννί�ωαννίννννων,ων,ων,ων, τῆς 
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Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 81/08-02-1933 ἀδείας γάµου. 

216) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίων 1ωνσταντίνου καὶ ?λένης Oγίων 1ωνσταντίνου καὶ ?λένης Oγίων 1ωνσταντίνου καὶ ?λένης Oγίων 1ωνσταντίνου καὶ ?λένης χωρίου 

ΣταυρακίουΣταυρακίουΣταυρακίουΣταυρακίου, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Σταυρακίου,Σταυρακίου,Σταυρακίου,Σταυρακίου, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος �ωανν�ωανν�ωανν�ωαννιτῶιτῶιτῶιτῶνννν,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννί�ωαννί�ωαννί�ωαννίννννων,ων,ων,ων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 263/14-07-1906 ἀδείας γάµου. 

217) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκουΣυρράκου,,,, τοῦ 

∆ήµου aορείων %ζουµέρκωaορείων %ζουµέρκωaορείων %ζουµέρκωaορείων %ζουµέρκων,ν,ν,ν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 257/11-07-1906 ἀδείας γάµου. 

218) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου %ερρόβου%ερρόβου%ερρόβου%ερρόβου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα %ερρόβου,%ερρόβου,%ερρόβου,%ερρόβου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Oγίου Oγίου Oγίου Oγίου 

∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου∆ηµητρίου,,,, τοῦ ∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

τῆς ὑπ’ ἀριθ. 76/03-02-1906 ἀδείας γάµου. 

219) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου Oγίου Γεωργίου χωρίου %ριστένου%ριστένου%ριστένου%ριστένου, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα %ριστένου,%ριστένου,%ριστένου,%ριστένου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ Mνατολικοῦ 

^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 

∆ρεστενίκο∆ρεστενίκο∆ρεστενίκο∆ρεστενίκο), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 34/27-01-1906 ἀδείας γάµου. 

220) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου %σεπελόβου%σεπελόβου%σεπελόβου%σεπελόβου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα %σεπελόβου%σεπελόβου%σεπελόβου%σεπελόβου,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 231/22-06-1906 ἀδείας γάµου. 

221) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος Oγίας %ριάδος χωρίου ΦανερωµένηςΦανερωµένηςΦανερωµένηςΦανερωµένης, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΦανερωµένηςΦανερωµένηςΦανερωµένηςΦανερωµένης,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΞηροβουνίουΞηροβουνίουΞηροβουνίουΞηροβουνίου,,,, 

τοῦ ∆ήµου MρταίωνMρταίωνMρταίωνMρταίων,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος cρτηςcρτηςcρτηςcρτης,,,, τῆς Περιφερείας 
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WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

668/22-12-1911 ἀδείας γάµου. 

222) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάουOγίου +ικολάου    χωρίου ΦλαµπουραρίουΦλαµπουραρίουΦλαµπουραρίουΦλαµπουραρίου, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Φλαµπουραρίου,Φλαµπουραρίου,Φλαµπουραρίου,Φλαµπουραρίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

MMMMνατολικοῦ ^αγορίουνατολικοῦ ^αγορίουνατολικοῦ ^αγορίουνατολικοῦ ^αγορίου,,,, τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 226/20-06-1906 ἀδείας γάµου. 

223) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 0ἰσο0ἰσο0ἰσο0ἰσοδίων τῆς Θεοτόκου δίων τῆς Θεοτόκου δίων τῆς Θεοτόκου δίων τῆς Θεοτόκου χωρίου ΦορτοσίουΦορτοσίουΦορτοσίουΦορτοσίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Φορτοσίου,Φορτοσίου,Φορτοσίου,Φορτοσίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας 

(µὲ παλαιὸν τοπωνύµιον 1ωστίτσι �αχαλάς1ωστίτσι �αχαλάς1ωστίτσι �αχαλάς1ωστίτσι �αχαλάς), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 141/21-04-1906 ἀδείας γάµου. 

224) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου Oγίου ∆ηµητρίου χωρίου ΦραγκάδωνΦραγκάδωνΦραγκάδωνΦραγκάδων, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Φραγκάδων,Φραγκάδων,Φραγκάδων,Φραγκάδων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος %ύµφης%ύµφης%ύµφης%ύµφης,,,, 

τοῦ ∆ήµου ^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου,^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ω�ω�ω�ωαννίνων,αννίνων,αννίνων,αννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 51/30-01-1906 ἀδείας γάµου. 

225) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου Oγίου +ικολάου χωρίου ΦωτεινοῦΦωτεινοῦΦωτεινοῦΦωτεινοῦ, µὲ ἕδρα 

τὴν τοπικὴ 1οινότητα ΦωτεινοῦΦωτεινοῦΦωτεινοῦΦωτεινοῦ,,,, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσ�ολοσ�ολοσ�ολοσσσσσῶνῶνῶνῶν,,,, τοῦ 

∆ήµου ^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης,,,, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 398/24-08-

1933 ἀδείας γάµου. 

226) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 0ἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 0ἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 0ἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 0ἰσοδίων τῆς Θεοτόκου χωρίου eαροκοπίουeαροκοπίουeαροκοπίουeαροκοπίου, 

µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα eαροκοπίοeαροκοπίοeαροκοπίοeαροκοπίου,υ,υ,υ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

ΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδοςΠαµβώτιδος,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1947, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ 

ἀριθ. 353/28-06-1947 ἀδείας γάµου. 

227) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου eίνκαςeίνκαςeίνκαςeίνκας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα eίνκας,eίνκας,eίνκας,eίνκας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος �ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν�ολοσσῶν,,,, τοῦ 
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∆ήµου ^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης,^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1933, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 159/20-04-

1933 ἀδείας γάµου. 

228) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς Oγίας Παρασκευῆς χωρίου eουλιαράδωνeουλιαράδωνeουλιαράδωνeουλιαράδων, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα eουλιαράδων,eουλιαράδων,eουλιαράδων,eουλιαράδων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων,,,, τοῦ ∆ήµου aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων,aορείων %ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/04-01-1907 ἀδείας γάµου. 

229) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου 

eρυσοβίτσηςeρυσοβίτσηςeρυσοβίτσηςeρυσοβίτσης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα eρυσοβίτσης,eρυσοβίτσης,eρυσοβίτσης,eρυσοβίτσης, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος 8γνατίας8γνατίας8γνατίας8γνατίας,,,, τοῦ ∆ήµου �ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου,�ετσόβου, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας (µὲ 

παλαιὸν τοπωνύµιον 1ουρσοβίτσα1ουρσοβίτσα1ουρσοβίτσα1ουρσοβίτσα), ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 19/21-01-

1906 ἀδείας γάµου. 

230) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου ΨήναςΨήναςΨήναςΨήνας, µὲ 

ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα Ψήνας,Ψήνας,Ψήνας,Ψήνας, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ∆∆∆∆ωδώνηςωδώνηςωδώνηςωδώνης,,,, τοῦ 

∆ήµου ∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης,∆ωδώνης, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 

343/14-08-1907 ἀδείας γάµου. 

231) 8νορία τοῦ Kεροῦ �ητροπολιτικοῦ +αοῦ Oγίου MθανασίουOγίου MθανασίουOγίου MθανασίουOγίου Mθανασίου    τῆς 

πόλεως �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, µὲ ἕδρα τὴν ∆ηµοτικὴ 1οινότητα �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν,,,, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 

τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ «τοῦ 1ανονισµοῦ τῆς πόλεως καὶ ἐπαρχίας 

�ωαννίνων», ἐγκριθέντος κατὰ τὴν Συνοδικὴν Συνεδρίαν τῆς 25ης pκτωβρίου 

1908 τοῦ Πατριαρχείου 1ωνσταντινουπόλεως. 

232) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Mρχιµανδρείου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Mρχιµανδρείου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Mρχιµανδρείου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Mρχιµανδρείου τῆς 

πόλεως �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, µὲ ἕδρα τὴν ∆ηµοτικὴ 1οινότητα �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ 
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τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ «τοῦ 1ανονισµοῦ τῆς πόλεως καὶ ἐπαρχίας 

�ωαννίνων», ἐγκριθέντος κατὰ τὴν Συνοδικὴν Συνεδρίαν τῆς 25ης pκτωβρίου 

1908 τοῦ Πατριαρχείου 1ωνσταντινουπόλεως. 

233) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίας �αρίνης Oγίας �αρίνης Oγίας �αρίνης Oγίας �αρίνης τῆς πόλεως �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, µὲ 

ἕδρα τὴν ∆ηµοτικὴ 1οινότητα �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 

�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, 

τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς προκύπτει ἐκ 

«τοῦ 1ανονισµοῦ τῆς πόλεως καὶ ἐπαρχίας �ωαννίνων», ἐγκριθέντος κατὰ 

τὴν Συνοδικὴν Συνεδρίαν τῆς 25ης pκτωβρίου 1908 τοῦ Πατριαρχείου 

1ωνσταντινουπόλεως. 

234) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ Oγίου +ικολάου «Mγορᾶς» Oγίου +ικολάου «Mγορᾶς» Oγίου +ικολάου «Mγορᾶς» Oγίου +ικολάου «Mγορᾶς» τῆς πόλεως 

�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, µὲ ἕδρα τὴν ∆ηµοτικὴ 1οινότητα �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς ∆ηµοτικῆς 

?νότητος �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς ?νότητος 

�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὡς 

προκύπτει ἐκ «τοῦ 1ανονισµοῦ τῆς πόλεως καὶ ἐπαρχίας �ωαννίνων», 

ἐγκριθέντος κατὰ τὴν Συνοδικὴν Συνεδρίαν τῆς 25ης pκτωβρίου 1908 τοῦ 

Πατριαρχείου 1ωνσταντινουπόλεως. 

235) 8νορία τοῦ Kεροῦ +αοῦ 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου 1οιµήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου τῆς 

πόλεως �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, µὲ ἕδρα τὴν ∆ηµοτικὴ 1οινότητα �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος �ωαννιτῶ�ωαννιτῶ�ωαννιτῶ�ωαννιτῶν,ν,ν,ν, τοῦ ∆ήµου �ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν,�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς 

?νότητος �ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων,�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα πρὸ τοῦ 1926, ὡς 

προκύπτει ἐκ «τοῦ 1ανονισµοῦ 8κκλησιῶν καὶ Mγαθοεργῶν 1αταστηµάτων 

�ωαννίνων», ἐγκριθέντος διὰ +οµοθετικοῦ ∆ιατάγµατος καὶ 

καταχωρηθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 218/01-07-1926 φύλλον τῆς 8φηµερίδος τῆς 

1υβερνήσεως. 

a4 a4 a4 a4 �0N�� ��+���0N�� ��+���0N�� ��+���0N�� ��+�� 

1) Kερὰ �ονὴ aελλᾶςaελλᾶςaελλᾶςaελλᾶς, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 1οινότητα 1αλπακίου1αλπακίου1αλπακίου1αλπακίου, τῆς 

∆ηµοτικῆς ?νότητος 1αλπακίου1αλπακίου1αλπακίου1αλπακίου, τοῦ ∆ήµου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς 

8νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα τὸ ἔτος 1732, ὡς 
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ἐµφαίνεται ἐκ τῆς «Θρησκευτικῆς καὶ Wθικῆς 8γκυκλοπαιδείας» (τοµ. 3, σελ. 

770, �Θr+�� 1963).  

2) Kερὰ �ονὴ 0ἰσοδίων0ἰσοδίων0ἰσοδίων0ἰσοδίων    ΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκου    8λεούσης8λεούσης8λεούσης8λεούσης, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 

1οινότητα +ήσου+ήσου+ήσου+ήσου    �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος +ήσου+ήσου+ήσου+ήσου    �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς 8νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 16ου αἰῶνος, ὡς ἐµφαίνεται ἐκ τῆς 

«Θρησκευτικῆς καὶ Wθικῆς 8γκυκλοπαιδείας» (τοµ. 5, σελ. 558, �Θr+�� 1964). 

3) Kερὰ �ονὴ ΓεννήσεωςΓεννήσεωςΓεννήσεωςΓεννήσεως    τῆςτῆςτῆςτῆς    ΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκου    %σούκας%σούκας%σούκας%σούκας, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 

1οινότητα ?λληνικοῦ?λληνικοῦ?λληνικοῦ?λληνικοῦ, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων1ατσανοχωρίων, τοῦ ∆ήµου 

aορείωνaορείωνaορείωνaορείων    %ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων%ζουµέρκων, τῆς Περιφερειακῆς 8νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τῆς 

Περιφερείας WπείρουWπείρουWπείρουWπείρου, ἱδρυθεῖσα τὸ ἔτος 1190, ὡς ἐµφαίνεται ἐκ τοῦ 

συγγράµµατος τοῦ �ωάννου Λαµπρίδου «Wπειρωτικὰ Mγαθοεργήµατα· Περὶ 

τῶν ἐν Wπείρt Mγαθοεργηµάτων» (µέρος πρῶτο, ἐκ τοῦ τµήµατος 

�αλακασίου, σελ. 37, �Θr+�� 1880).  

4) Kερὰ �ονὴ ΓεννήσεωςΓεννήσεωςΓεννήσεωςΓεννήσεως    τῆςτῆςτῆςτῆς    ΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκου    ΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆς, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 

1οινότητα ΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆςΠαλιουρῆς, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος 0000ὐὐὐὐρυµρυµρυµρυµεεεεννννῶῶῶῶνννν, τοῦ ∆ήµου 

^ίτσης^ίτσης^ίτσης^ίτσης, τῆς Περιφερειακῆς 8νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας Wπείρου, 

ἱδρυθεῖσα τὸ ἔτος 1690, ὡς ἐµφαίνεται ἐκ τῆς «Wπειρωτικῆς ?στίας» (τοµ. 

11, σελ. 1 κ.ἐ., �Θr+�� 1962).  

5) Kερὰ �ονὴ ΓεννήσεωςΓεννήσεωςΓεννήσεωςΓεννήσεως    τῆςτῆςτῆςτῆς    ΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκου    ∆ουραχάνης∆ουραχάνης∆ουραχάνης∆ουραχάνης, µὲ ἕδρα τὴν 

τοπικὴ 1οινότητα ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος ΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατοςΠεράµατος, τοῦ 

∆ήµου �ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν�ωαννιτῶν, τῆς Περιφερειακῆς 8νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 

Wπείρου, ἱδρυθεῖσα τὸ ἔτος 1434, ὡς ἐµφαίνεται ἐκ τοῦ συγγράµµατος τοῦ 

�ωάννου Λαµπρίδου «Wπειρωτικὰ Mγαθοεργήµατα· Περὶ τῶν ἐν Wπείρt 

Mγαθοεργηµάτων» (µέρος πρῶτο, ἐκ τοῦ τµήµατος �αλακασίου, σελ. 33, 

�Θr+�� 1880).  

6) Kερὰ �ονὴ 1οιµήσεως1οιµήσεως1οιµήσεως1οιµήσεως    τῆςτῆςτῆςτῆς    ΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκουΘεοτόκου    aοτσᾶςaοτσᾶςaοτσᾶςaοτσᾶς, µὲ ἕδρα τὴν τοπικὴ 

1οινότητα ΓρεβενητίουΓρεβενητίουΓρεβενητίουΓρεβενητίου, τῆς ∆ηµοτικῆς ?νότητος MνατολικοῦMνατολικοῦMνατολικοῦMνατολικοῦ    ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου, τοῦ 

∆ήµου ^αγορίου^αγορίου^αγορίου^αγορίου, τῆς Περιφερειακῆς 8νότητος �ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων�ωαννίνων, τῆς Περιφερείας 






