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Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΝΕΟΣ
(0 ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ,
Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ)

1. Εισαγωγή

Ό βίος του οσίου Θεοφάνους τοϋ νέου, πολιούχου τής μακεδονικής 
Ναούσης, είναι άπό ιστορικής άπόψεως ενδιαφέρων, διότι σχετίζεται κατά 
τήν παράδοσιν μέ τήν κτίσιν τής πόλεως ταύτης εις την σημερινήν θέσιν της.

Ό όσιος Θεοφάνης, μαζύ μέ τον όσιον ’Αντώνιον τον νέον, τον έκ 
Βέροιας τον όσιον Διονύσιον τον νέον, τον εν Όλύμπφ2, καί τον όσιον 
Νικάνορα 3, άποτελοϋν μίαν τετράδα οσίων μοναχών, των όποιων ή έπίδρα- 
σις επί των χριστιανών τής Δυτικής καί Κεντρικής Μακεδονίας κατά τούς 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας ήτο μεγάλη, ώστε νά καθίσταται άναγκαία ή 
άναλυτική μελέτη τής ζωής καί τής δράσεως τούτων, ώς έπιτυχώς παρετή- 
ρησεν ό καθηγητής Άπ. Βακαλόπουλος4.

Ή άνά χεΐρας μελέτη έχει σκοπόν νά εξετάση τά τοϋ βίου τοϋ έκ τού
των Θεοφάνους, διότι, καίτοι ή προσωπικότης του είναι αξιοσημείωτος, δέν 
έμελετήθη όσον έπρεπε, μέ αποτέλεσμα νά ύπάρχη άγνοια περί τής ζωής του 
καί νά δημοσιεύωνται άνακρίβειαι.

2. 'Ο βίος τον 'Οσιον

Περί τής ζωής τοϋ όσιου Θεοφάνους γνωρίζομεν έκ τών δύο έκδόσεων 
τοϋ βίου καί τής πολιτείας του, ήτοι έκ τής πρώτης έκδόσεως Βενετίας τοϋ

1. Βλ. Γ. X. X ι ο V ί δ η, 'Ο όσιος ’Αντώνιος, ό νέος, ό έκ τής μακεδονικής Βέροιας, 
βάσει άνεκδότων βυζαντινών έγγράφων καί λανθανόντων στοιχείων, Βέροια 1965.

2. Βλ. βιβλιογραφίαν είς Γ. X. X ι ο ν ί δ η, ε.ά., σ. 37, σημ. 48. Πρβλ. Τοΰ ίδιου, 
Σύντομη ιστορία τοϋ Χριστιανισμοϋ στην περιοχή Βέροιας, Βέροια 1961, σ. 42-43, 49 καί 
63.

3. Βλ. Γ. ©. Λυριτζή, 'Ο όσιος Νικάνωρ καί το μοναστήρι του,Κοζάνη 1962, 
όπου, σ. 85-86, καί βιβλιογραφία. Πρβλ. καί Σ. Εύστρατιάδη, 'Αγιολόγιον τής 
’Ορθοδόξου έκκλησίας, έκδοσις τής Άποστολικής διακονίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλά
δος, α.έ. [ = 1960], σ. 351.

4. Βλ. Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοΰ Νέου Έλληνισμοϋ, τόμος Β'1, 
Θεσσαλονίκη 1964, σ. 195 κέ., σ. 197 κέ. Πρβλ. Δ. Πλαταρίδη -Ε. Στουγιαννά- 
κ η, 'Ιστορία τής Ναούσης, Έδεσσα 1924, σ. 31-32.
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17641 καί έκ τής δευτέρας έκδόσεως Θεσσαλονίκης του 1883 2, έκ τοϋ 
συνδυασμού δε άμφοτέρων προκύπτουν τα έξης βιογραφικά στοιχεία : 

Ό όσιος Θεοφάνης ό νέος (εις έκ των δέκα καί πλέον συνωνύμων αγίων 
καί όσιων τής ’Ορθοδοξίας) έγεννήθη κατά τον 16ον αιώνα εις τά ’Ιωάννινα 
καί έζησε άγνόν νεανικόν βίον. Κατόπιν έγινε μοναχός εις τήν μονήν Δο- 
χειαρίου του 'Αγίου Όρους του ’Άθωνος, όπου ήσκήτευσε μετά πολλών 
στερήσεων, διακριθείς δέ μεταξύ των συναθλητήν του, άνεδείχθη εις ηγού
μενον τής μονής ταύτης, συνεχίσας τόν ίδιον τρόπον ζωής.

1. Βλ. ’Ακολουθία τοϋ 'Οσίου καί Θεοφόρου πατρός ήμών Θεοφάνους τοϋ νέου, 
άσκητοΰ καί θαυματουργοϋ, τοϋ άσκήσαντος έν τώ Όρει τής περιφήμου πόλεως Ναούσης, 
τοϋ έξ Ίωαννίνων, Ένετίησι αψξδ' ( = 1764). Εις τάς σ. 1-28 δημοσιεύεται ή ακολουθία 
τούτου, είς τάς σ. 29-34 καταχωρεΐται δ βίος καί πολιτεία αύτοϋ, είς τάς σ. 34-46 τα 
θαύματα τοϋ όσιου καί είς τάς σ. 47-62 τά μεγαλυνάρια. Πρβλ. Ε. Legrand, Biblio
graphie hellénique du XVII1> siècle, 2, σ. 18-19, άριθμ. 595, L. Petit, Bibliographie 
des acolouthies grecques, Bruxelles 1926, σελ. 282 καί N. Π. Δελιαλη, Κατάλογος έντύ- 
πων δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης, τ. 1ος, Θεσσαλονίκη 1948, άριθμ. 66, σ. 19. Ή εκδο- 
σις έγένετο δΡ έξόδων τοϋ Πολυκάρπου (ίερομονάχου) Παπαδημητρίου (βλ. έν τέλει σ. 62), 
τόν όποιον οί Δ. Πλαταρίδης-Ε. Στουγιαννάκης, ε.ά., σ. 31, σημ. 2, όνομά- 
ζουν Χατζηδημητρίου. Τά μεγαλυνάρια εγραψεν ό Ναουσαίος ιερομόναχος Θεοφάνης 
(βλ. Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία κ.λ., Άθήναι 1867, σ. 605-606, πρβλ. Δ. Πλα- 
ταρίδην-Ε. Στουγιαννάκην, έ. ά., σ. 54). 'Ο Κ. Σ ά θ α ς, ε. ά., σ. 597, 
γράφει, ότι ό Καμπίτης Παπαφιλίππου, πατήρ τοϋ διδασκάλου ’Αναστασίου (περί ού βλ. 
Στουγιαννάκην, ε. ά., σ. 55), συνέγραψε, πλήν άλλων, ’Ακολουθίαν τοϋ 'Αγίου 
Θεοφάνους. Σημειώ, δτι το έπίθετον Καμπίτης απαντάται καί σήμερον είς τήν Νάουσαν, 
αλλά καί είς τήν Βέροιαν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους' βλ. Γ. Θεοχαρίδη, Μία 
διαθήκη καί μία δίκη βυζαντινή, Θεσσαλονίκη 1962, σελ. 32 (=Ε, 3, 42), σ. 60. Καί ούτος 
ήτο Ιερωμένος. Πρόκειται περί οικογένειας, ή όποία άνέδειξε πολλούς κληρικούς- βλ. Γ. 
X. Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας, τόμος 2ος (Βυζαντινοί χρόνοι), ύπό εκδοσιν.

2. Βλ. ’Ακολουθία τοϋ όσιου Θεοφάνους τοϋ νέου, έορταζομένου τή ΙΘ'η Αύγούστου, 
έκδοθεΐσα άδείμ τής Κεντρικής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής καί τή συνδρομή πολλών 
εύσεβών χριστιανών ύπό X. X. Π ε τ ρ ί δ ο υ, τή άδεια τοϋ ένταϋθα Συμβουλίου τής 
Παιδείας καί έπιστασία τοϋ αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Γηδαίου, έν Θεσσαλονίκη έκ τοϋ 
τυπογραφείου τοϋ «Έρμοΰ», Σοφοκλέους Γ. Γκαρπολά, 1883 (σχήμα 16ον, σελ. 39. Είς 
σελ. γ' καταχωρεΐται ή άδεια έκτυπώσεως, μετά έπιβεβαιώσεως τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατρι- 
άρχου ’Ιωακείμ, είς τάς σ. ε'-η' ένδιαφέρουσα εισαγωγή τοϋ X. X. Πετρίδη, είς δέ τάς 
σ. 9-24 καί 32-39 ή ακολουθία του. Είς τάς σ. 25-28 ό βίος τοϋ όσιου, διορθωθείς ύπό 
τοϋ μητροπολίτου Βελεγράδων ’Ανθίμου, προφανώς τοϋ γνωστοϋ Άλεξούδη. Τέλος είς 
τάς σ. 28-31 δημοσιεύονται περιληπτικώς τά θαύματα τοϋ Θεοφάνους). Προσφάτως 
άνετυπώθη (δωρεάν ύπό τών άδελφών Δεινοπούλου, έκδοτών τής «Φωνής τής Ναούσης») 
ή δευτέρα εκδοσις μέ τίτλον : «X. X. Πετρίδη, ’Ακολουθία τοϋ όσιου Θεοφάνους τοϋ νέου, 
νέα εκδοσις, Νάουσα 1966». Πρόλογος τοϋ Στ. Ζ. Γουργουλιάτου καί ένδιαφέρον σημείωμα 
διά τόν X. X. Πετρίδην (σ. 44). Τά έσοδα έκ τής πωλήσεως τοϋ βιβλίου προορίζονται διά 
τάς άνάγκας τής μονής τών Ταξιαρχών.
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Ό Θεοφάνης είχεν ενα άνεψιόν έκ τής αδελφής του, τον όποιον ήχμα- 
λώτισαν οί Τούρκοι καί τον μετέφεραν έκ των Ίωαννίνων είς τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν. Ό όσιος έλυπήθη πολύ καί μετέβη εις τήν Πόλιν κατορθώσας να 
έλευθερώση τον άνεψιόν του, τόν όποιον έπήρε μαζύ του εις τήν μονήν τού 
Δοχειαρίου, όπου τόν εκαρε μοναχόν. Οί μοναχοί όμως, φοβούμενοι μήπως 
προκαλέσουν τήν μήνιν των ’Οθωμανών, έξεδίωξαν άμφοτέρους έκ τής μονής.

Κατόπιν τούτων ό Θεοφάνης καί ό άνεψιός του ήλθον είς τήν σκήτην τού 
Προδρόμου, έναντι τής Βέροιας, όπου ό όσιος ώκοδόμησε περικαλλή ναόν 
είς άνάμνησιν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Συνεκέντρωσε πολλούς μο
ναχούς καί ύστερον, άφήσας τόν άνεψιόν του ως έπίτροπον, άνεχώρησε 
διά τήν Νάουσαν, όπου άνήγειρεν έκ θεμελίων ναόν προς τιμήν των ’Αρχαγ
γέλων καί τήν μονήν των Άσωμάτων (Ταξιαρχών, άρχαγγέλων Μιχαήλ 
καί Γαβριήλ), όπου συνεκεντρώθησαν πολλοί μοναχοί, τών οποίων διετέ- 
λεσεν ήγούμενος έπί πολλά ετη.

Έν συνεχείμ έπέστρεψεν εις τήν σκήτην τής Βέροιας, όπου καί άπέθα- 
νε, προβλέψας τόν θάνατόν του. Τό λείψανόν του έτάφη είς τήν Σκήτην 
Βέροιας. Άργότερον ή κάρα του μετεφέρθη εις τήν μονήν Ταξιαρχών τής 
Ναούσης.

3. 'Η διήγησις τής παραδόσεως καί τα μνημεία είς τήν 
Μονήν Προδρόμου Βέροιας κ al είς τήν Νάουσαν

Ή προφορική (ήδη γραπτή) παράδοσις διασώζει καί έτέρας ειδήσεις 
περί τού βίου τού οσίουΧ.

Τόν χρόνον κατά τόν όποιον έκτίζετο τό μοναστή ριον τών Ταξιαρχών 
έγένετο υπό τού Τούρκου στρατηγού γαζή Έβρενός καί ό συνοικισμός 
τής Ναούσης εις τήν σημερινήν θέσιν της, ύπό τήν έπιτήρησιν τού παιδα
γωγού τών παίδων τούτου Σέχ Λεαή, ό όποιος είχε φιλικάς σχέσεις μετά τού 
Θεοφάνους. Ό τεκές τού Λεαή έσώζετο παρά τό Κιόσκι Ναούσης μέχρι προ 
ολίγων έτών.

'Ο ’Ιωάννης (Ίωαννίκιος) Μηλιόπουλος διασώζει τά έξής ένδιαφέροντα1 2:

1. Βλ. Δ. Πλαταρίδη-Ε. Στουγιαννάκη, έ.ά. σ. 29 κέ., ιδίως σ. 30-31. 
Πρβλ. καί X. X. Π ε τ ρ ί δ η V, έν τη δεύτερα έκδόσει, σ. η' καί έν τη νέςι έκδόσει (άνα- 
τυπώσει), σ. 14.

2. Βλ. Ίωάννου (Ίωαννικίου) Μηλιοπούλου, 'Ιστορία τής Βέροιας, 
τετράδων 2ον, σ. 4 (βλ. περί τούτου, Γ. X. X ι ο ν ί δ η, 'Ιστορία της Βέροιας, τόμ. 1ος, 
Βέροια 1960, σ. 42, βιβλιογραφία). Τό κείμενον είχεν ώρισμένα λάθη. Περί τού άναφερο- 
μένου προηγουμένου Δανιήλ βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Σύντομη κ.λ., σ. 54. Τούτου σώζεται 
είς τήν μονήν Προδρόμου ώραιοτάτη «πατερίτσα», κοσμημένη έγχρώμως.

15
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« ... Σημειωτέον δ’ ένταΰθα, ότι, άνασκαφής γενομένης είς τό μέρος, 
εν φ ό τάφος τοϋ αγίου Θεοφάνους εύρίσκετο, ήτοι συμφώνως τφ βιβλίφ 
τής βιογραφίας αύτοϋ υπό τήν Ελαίαν, πράγματι ευρέθησαν 60 περίπου 
μικρά τεμάχια έκ των άγιων οστών τοϋ ίεροϋ λειψάνου, ατινα καί, εύλαβως 
περισυλλεγέντα υπό τοϋ τότε προηγουμένου Δανιήλ ίερομονάχου Σωτήρα, 
έναπετέθησαν άρμοδίως έν τφ ίερω βήματι τής εκκλησίας τοϋ Τιμίου Προ
δρόμου, τήν δε ίεράν ταύτην πράξιν, έν τοΐς μετά ταϋτα χρόνοις, καί διά 
πρακτικοΰ, επί τή είς τήν ίεράν μονήν άφίξει του, ό Μητροπολίτης Βέροιας 
καί Ναούσης κ. Σωφρόνιος [=Σταμούλης] κατεκύρωσεν, ήτοι κατά τό έτος 
1926». Σήμερον ύπάρχουν πράγματι είς τήν μονήν Προδρόμου Βέροιας τα 
ευρεθέντα όστα τοϋ Θεοφάνους, φυλασσόμενα είς τό, είς τό ίερόν ύπάρχον, 
όστεοφυλάκιον, εντός προχείρου θήκης (βλ. φωτογραφίαν 1). Ή κάρα τού
του, φέρουσα επιχρυσωμένον περίβλημα, φυλάσσεται πλέον είς τήν έκκλη-

7. Τα είς την μονήν Προ
δρόμου Βέροιας υπάρ
χοντα οστά τοϋ οσίου 
Θεοφάνους

σίαν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής Ναούσης («τής Παναγιάς»), έντός 
έξαγώνου άργυρός όστεοθήκης, ή όποια φέρει σκαλιστάς παραστάσεις έκ 
των θαυμάτων τοϋ όσιου καί τής όποιας ή κατασκευή έτελείωσε κατά τήν 
23-6-1831, κατά τήν χαραγμένην άνορθόγραφον σημείωσιν. Είς τό όπίσθιον 
μέρος τής κάρας υπάρχει σημείωσις, έκ δύο σειρών κεφαλαίων γραμμάτων, 
δηλωτική, ότι ή κάρα είναι τοϋ όσιου Θεοφάνους, τοϋ έξ Ίωαννίνων, 
άσκήσαντος έν Ναούση (βλ. φωτογραφίαν 2).

Έξ έπιτοπίου έρεύνης είς τήν περιοχήν τής μονής Προδρόμου Βέροιας, 
υπό τήν καθοδήγησιν τοϋ τότε ίερομονάχου αύτής ’Αρσενίου Μπογιάλη, 
διεπίστωσα, ότι ή έκκλησία-μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τήν όποίαν 
ϊδρυσεν ό Θεοφάνης είς τήν περιοχήν τής σκήτης Βέροιας, Προδρόμου,
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εύρίσκετο εις τον ελαιώνα, καταστραφεΐσα πιθανόν κατά τήν έπανάστασιν 
του 1822. Σήμερον είς τήν θέσιν της ύφίσταται μικρόν προσκύνημα, κείμενον 
είς ύψίπεδον (αλώνι), βορείως τοϋ αγιάσματος του Γρηγορίου Παλαμα καί

2. 'Η είς τον ναόν της Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκον εν Ναονση φυλασσόμενη κάρα 
τον όσιον Θεοφάνονς

δή είς άπόστασιν 400 μέτρων περίπου εκ τούτου, νοτιανατολικώς τοϋ σπη
λαίου τοϋ όσιου ’Αντωνίου τοϋ Βεροιέως (βλ. φωτογραφίαν 3) λ Εντός τού
του εύρίσκεται έπιγραφή, φέρουσα τήν χρονολογίαν 1911.

Δυστυχώς, κατά τήν έπανάστασιν τής περιοχής τοϋ 1822 1 2, κατεστρά- 
φησαν εκ πυρκαϊάς τά άρχεϊα τής Μονής Προδρόμου καί προφανώς καί ό 
ναός-μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Κατά τάς έπιδρομάς τοϋ Άλή

1. Περί του αγιάσματος καί γενικώς περί τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου Παλαμα τής Θεσσα
λονίκης εις τήν περιοχήν Βέροιας βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, 'Ιστορικά προβλήματα καί 
μνημεία έκ τής παραμονής τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου Παλαμα είς τήν περιοχήν Βέροιας. 
«Γρηγόριος Παλαμάς», τ. Ν' (1967) 279-291, σ. 288 ή σ. 12 τοϋ άνατύπου. Περί τοϋ σπη
λαίου κ.λ. τοϋ όσιου ’Αντωνίου τοϋ νέου βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ό όσιος κ.λ., σ. 30 κέ.

2. Βλ. περί ταύτης Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Τά γεγονότα είς τήν περιοχήν Ναούσης - 
Βέροιας κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1822. Προβλήματα κατά τήν χρονολόγησίν των, 
«Μακεδονικά» 8 (1968) 211-221.
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πασά των Ίωαννίνων, ή κατ’ άλλους κατά τό 1822, κατεστράφη καί ή εκ
κλησία καί ή μονή των Ταξιαρχών Ναούσης καί ουτω άπωλέσθησαν όσα 
μνημεία ύπήρχον καί ιδίως ή μέχρι τότε σωζομένη διαθήκη του οσίου, εκ

3. Τό εν τη σκήτη Προδρόμου Βέροιας προσκύνημα τον 
οσίου Θεοφάνους τοϋ νέου

τής άναγνώσεως τής όποιας πολλά ασφαλώς θά έπληροφορούμεθα διά τήν 
ζωήν του καί διά τήν ιστορίαν τής περιοχής1.

Εις τήν Νάουσαν υπάρχει σήμερον ναΐδιον, επί τής όδοΰ Χατζηκουρ- 
κούτα 17-19, τό όποιον κατεσκευάσθη κατά τά ετη 1956-1967, διά συνδρο
μής τών περίοικων (βλ. φωτογραφίαν 4). Εις τό παρακείμενον οΐκόπεδον του 
3ου δημοτικού σχολείου ύπήρχεν άλλοτε μεγάλος ναός προς τιμήν του όσι
ου Θεοφάνους καί ένορία τούτου. Κατεστράφη οδτος πιθανώτατα κατά τήν 
έπανάστασιν τοϋ 1822. Δυτικώς τοϋ ναϊδίου ύπήρχεν άλλοτε ή κρύπτη τοϋ 
Θεοφάνους, όπου, κατά τήν προφορικήν παράδοσιν (κατά τάς πληροφορίας 
τοϋ επιτρόπου Θ. Αιλιάμπτη), έξηφανίζετο ούτος, όταν ήρχετο εις τήν 
Νάουσαν καί ήνωχλεΐτο υπό τών κοσμικών. Εκεί, εντός τοϋ σπηλαίου, τό 
όποιον έκαλύφθη ύπό τοϋ τοίχου, ό όποιος χωρίζει τό ναΐδιον από τό σχο- 
λεϊον, έκρύφθησαν Ναουσαΐοι κατά τήν καταστροφήν τοϋ 1822. Πλησίον

1. Βλ. τήν δευτέραν εκδοσιν τής άκολουθίας του, σ. η'καί σ. 13-14 τής άνατυπώσεως.
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τοϋ ναού, χωρίς να θίξη τα ερείπια τούτου, εκτισεν ό Χατζηκουρκούτας 
σχολεΐον. Κατά το 1921 ό Γρηγόριος Γαλάκης κατεδάφισεν ο,τι διεσώζετο 
καί έπί των θεμελίων τής εκκλησίας κατεσκεύασε νέον σχολεΐον, το όποιον

4. Το εντός της πόλεως Ναονσης ναΐδιον τοϋ όσιον Θεοφάνονς. 
’Όπισθεν δεξιά διακρίνεται μέρος τοϋ 3ου δημοτικοϋ σχο
λείου, ένθα ήτο έκτισμένος ό παλαιός ναός τοϋ Θεοφάνονς

σώζεται μέχρι σήμερον καί ονομάζεται «Γαλάκεια» (3ον δημοτικόν σχο
λεΐον). Εις την θέσιν όπου έγένετο σήμερον τό ναΐδιον υπήρχε προσκύνημα 
του Θεοφάνους, κατά τήν κατεδάφισιν δέ τούτου εύρέθη τό πλακόστρωτον 
δάπεδον τής παλαιός εκκλησίας. Εις τό ναΐδιον διασώζονται άξιόλογοι 
εικόνες, ιδίως μία των άγ. Μιχαήλ καί Θεοφάνους, παρακειμένη δέ οδός 
φέρει τό όνομα τοϋ Θεοφάνους.

4. Πότε εζη σ εν ό "Οσιος

Έκ των άνωτέρω κατέστη άντιληπτόν, ότι δεν είναι χρονολογικώς 
έκκαθαρισμένα τά γεγονότα περί τοϋ βίου τοϋ Θεοφάνους. Τήν ύπάρχουσαν 
σύγχυσιν ήλθε νά φωτίση ή κτιτορική επιγραφή τής έκκλησίας-μονής, 
χάρις εις τάς έρεύνας τοϋ γυμνασιάρχου Ναούσης Έμμ. Βαλσαμίδη.
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a) Ai γνώμαι των συγγραφέων

Υπάρχει μεγάλη άσάφεια περί τής ζωής τοϋ οσίου Θεοφάνου καί ιδί
ως περί τοΰ χρόνου, καθ’ δν εδρασεν οδτος. Πράγματι, εις μέν την πρώτην 
εκδοσιν τής ακολουθίας του δέν άναφέρεταί τι περί τοϋ ζητήματος τούτου, 
εις δέ τήν δευτέραν εκδοσιν ταύτης άναγράφεται άπλως (σελ. 25), δτι οδτος 
εζησε «... πεο'ι τάς άρχάς τής ΙΣΤ' εκατονταετηρίδας μ.Χ.», δτε εκτί- 
ζετο (κατά τήν ακολουθίαν) καί ή Νάουσα. Ό συναξαριστής τοΰ Νικοδήμου 
δέν διαφωτίζει τό πρόβλημα τοϋτο, άντιγράφων τήν πρώτην εκδοσιν1. 
Οι Δ. Πλαταρίδης - Ε. Στουγιαννάκης γράφουν, δτι ό Θεοφάνης «... εζη, 
κατά τον ΙΑ' αϊώνα, ώς ήγούμενος τής εν Άθιρ μονής τοϋ Δοχειαρίου (τι
μώμενης επ’ όνόματι των ’Αρχαγγέλων)» 2. Ό έκδώσας τήν δευτέραν εκδο- 
σιν τής άκολουθίας X. X. Πετρίδης γράφει (σελ. ζ'-η'), δτι έζήτησε πλη
ροφορίας περί τής ήγουμενίας τοΰ Θεοφάνους παρά τής έν Άθω ίεράς μονής 
τοϋ Δοχειαρίου, πλήν όμως ή ένέργειά του άπέβη άκαρπος, διότι έλαβε 
τήν άπάντησιν, δτι ό κατάλογος, οπού έσημειοϋντο τά ονόματα των ήγου- 
μένων τής μονής ταύτης, κατεστράφη εκ πυρκαϊάς. Ό Σωφρ. Εύστρατιάδης 
ισχυρίζεται, δτι ό Θεοφάνης εζησε κατά τόν Γ' αιώνα 3, άλλά προφανώς πρό
κειται περί γραφικοϋ ή τυπογραφικού λάθους καί θά ήθελεν ασφαλώς νά ση- 
μειώση, δτι εδρασεν οδτος κατά τόν ΙΓ' αιώνα, ώς δέχεται, ό Γ. Α. Οικονόμου4,

1. Βλ. Συναξαριστήν Νικοδήμου, τ. Γ', Βενετία 1819, σ. 241, τ. ΙΓ', σ. 96, 
έκδόσεως Κωνσταντινουπόλεως καί τ. Β', σ. 331, έκδόσεως ’Αθηνών.

2. Βλ. Δ. Πλαταρίδην-Ε. Στουγιαννάκην, ε. ά., σ. 29. Πρβλ. καί 
Ν. Σηφάκη - Ί. Χατζή ϊωάννου, Πανελλήνιον λεύκωμα ’Εθνικής έκατονταε- 
τηρίδος, τ. Γ', σ. 138 καί Μ. Γ α λ η ν ο ϋ, Οί Βίοι των αγίων, εκδοσις 2α, τ. Β', τεύχος 7, 
σ. 63 κέ.

3. Βλ. Σ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η, ε. ά. σ. 198. Οϋτω γράφει καί ό Κ. Τσιώμης, 
πρόεδρος των έν Θεσσαλονίκη Ναουσαίων, είς έπιστολήν του, άπό 24-5-1961, πρός τήν 
έφημερίδα «Φωνή τής Ναούσης». Ταύτης έδημοσιεύθησαν μόνον αποσπάσματα, πλήν 
όμως τήν είχα άναγνώσει όλόκληρον.

4. Βλ. Γ. Α. Οικονόμου, Είκοσιπέντε άγιοι τής ’Ηπείρου, σ. 173-174. ΤοΟ 
ίδιου, 40 άγιοι τής ’Ηπείρου, ’Ιωάννινα 1955, σ. 34-35, όπου άναγράφονται ότι ό όσιος 
εφερε τό έπίθετον ’Ασβεστάς καί ότι είς τήν μονήν Δοχειαρίου υπάρχει φυλλάδα τού 
Θεοφάνους. ’Ονομάζει ούτος τόν έκδότην τής πρώτης έκδόσεως Πολύκαρπον Π α π α- 
δόπουλον (οΰτω τούλάχιστον άντέγραψε τή παρακλήσει μου τό σχετικόν κείμενον ή 
κ. Ήλεκτρα, χήρα τοΰ αειμνήστου Δημ. Σαλαμάγκα).

Ούτε ό £ π. Λάμπρος, Κατάλογος των έν ταΐς βιβλιοθήκαις τού 'Αγίου Όρους 
έλληνικών κωδίκων, 1ος τόμος, Κανταβριγία τής ’Αγγλίας, 1895, σ. 233-269 (ΙΣΤ', μονή 
Δοχειαρίου), ούτε ό Α. Enthard, Überlieferung und Bestand der hagiographishen 
und homiletischen Literatur der Griechischen, τόμοι I-III, ούτε ό F. H a 1 k i n, 
Bibliotheca Hagiographica Graeca, τ. Π, σ. 292-294 καί τ. III, σ. 75-76 (3ης έκδό-
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ώς καί ό Φ. Γ. Οικονόμου 1.
'Ο Μ. Γεδεών εγραψεν, ότι ό « .. Θεοφάνης έν Όλύμπφ» ήκμασε κατά 

τήν εποχήν τής πατριαρχίας τοϋ Ίερεμίου Α', δηλαδή κατά τό πρώτον ήμισυ 
τοϋ 16ου αίωνος 2 καί συνεπώς, κατά τον ισχυρισμόν αύτοϋ, πρέπει να έγεν- 
νήθη ό Θεοφάνης κατά τά πρώτα ετη τοϋ αιώνος τούτου ή κατά τά τέλη τοϋ 
15ου αίωνος. Ό Άρ. Μπογιάλης τοποθετεί τήν εις τήν μονήν Προδρόμου 
Βέροιας άφιξιν καί παραμονήν τοϋ οσίου κατά τά ετη 1400-14503. Ό Μη- 
λιόπουλος θεωρεί επίσης τόν Θεοφάνην σύγχρονον τοϋ Διονυσίου καί 
δή «. . . .πρεσβύτερον κατά τήν ήλικίαν». Ό Άπ. Βακαλόπουλος δέχεται, 
δτι ό όσιος «.. .πρέπει νά εζησε κατά τόν 16 ή τό πολύ στις άρχές τοϋ 17 
αί.», προβαίνει δε εις τόν ορθόν τούτον χρονολογικόν εντοπισμόν, ώς προς 
τόν άπώτερον χρόνον τής ζωής του, βάσει θαύματος τοϋ Θεοφάνους, τό 
όποιον εγινε κατά τό 16814. Τέλος, άκολουθήσας τούς Δ. Πλαταρίδην

σεως) άναφέρουν περί του οσίου Θεοφάνους, ούδέ εύρον τό δνομά του, ώς ήγουμένου 
της μονής Δοχειαρίου εις τά μέχρι τοϋδε δημοσιευθέντα έγγραφα τοϋ 'Αγίου Όρους. Οί 
μοναχοί τής μονής τοϋ Δοχειαρίου δεικνύουν είς τούς έκ Ναούσης έπισκέπτας τής μονής 
τήν «πατερίτσαν» τοϋ όσιου.

1. Βλ. Φ. F. Ο i κ ο V ό μ ο υ, Ή έν Ίωαννίνοις ’Εκκλησία, Άθήναι 1966, σ. 139-140.
2. Βλ. Μ. Γεδεών, Τετρακοσιετηρίς πατριαρχικής δωρεάς. «Άρχεΐον τοϋ Θρα- 

κικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικοϋ Θησαυροϋ» 22(1957) 219-232, Ιδίως σ. 227.
3. Είς τήν ανέκδοτον έξ 6 σελίδων ίστορίαν τής σκήτης Προδρόμου, σ. 3, εύρισκο- 

μένην είς τό άρχεΐον μου. Ό ίδιος όμως μοί είπε κατά τήν πρώτην έπίσκεψίν μου είς τήν 
μονήν (1959) καί έσημείωσα, ότι ό Θεοφάνης εζησεν είς τόν Προδρομον «... κατά τά 
ετη 1580-1600 (κατά τόν βίον του) καί ήτο σύγχρονος τοϋ όσιου Διονυσίου τοϋ νέου, τοϋ 
έν Όλύμπφ».

4. Βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, ε. ά., σ. 198 καί σημ. 3. ’Εν Θρησκευτική καί 
’Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 6ος, Άθήναι 1965, στήλη 364 (άρθρον Σ. Παπαδοπο ύ- 
λ ο υ) γράφεται, ότι «... πότε εζησεν ό όσιος είναι άδηλον». Ούδείς χρονολογικός 
προσδιορισμός γίνεται καί είς τό βιβλιάριον «Βίος τοϋ όσιου πατρός Θεοφάνους τοϋ έν 
Ναούση, εκδοσις 1962», τό όποιον έγράφη, μάλλον, ύπό τοϋ θεολόγου καθηγητοΰ Καλτέ- 
κη. Ό L i t z i c a, Ms Gr. Rom., σ. 144, άριθμ. 281, γράφει, ότι είς τόν 331 έλληνικόν 
κώδικα τής ρουμανικής ακαδημίας, τοϋ 17ου αίώνος, ό όποιος περιλαμβάνει νομοκανόνας, 
είς ί. 219 ύπάρχει ή έξής σημείωσις· «Έχυμώνοι καί σύγχισις καί φροντίδες πολλαΐς 
έγράφοι τώ βιβλήον τούτου ήγουν τό νόμικον καί άρχιερακόν ύπό χιρός έμοΰ έλαχίστου καί 
άμαρτωλοϋ Γερασίμου ίερομονάχου καί ποτέ ύγουμένου τής σεβάσμιας μονής των πανμε
γίστων Ταξιαρχών Μιχαήλου καί Γαβριήλου κατά τήν νάουσαν χώραν, έχάραξα οίκείοις 
χερσίν έν τώδε βιβληαδιρΐω ϊνα αγηται ύπό μνήμην. Έτελειόθη έν ετοι σωτηρίω αχπα' 
(=1681) έν μηνί Ίαννουαρίου α'». Έκ τής σημειώσεως ταύτης πληροφορούμεθα, ότι 
πράγματι ή έκκλησία καί ή μονή τών Ταξιαρχών ήσαν άφιερωμέναι είς τούς Γαβριήλ καί 
Μιχαήλ καί ότι ό Θεοφάνης άπεβίωσε πολύ προ τοϋ 1681, άφοΰ κατά τό έτος τοϋτο δέν ήτο 
πλέον ήγούμενος, ούτε ό γράψας τήν σημείωσιν Γεράσιμος, άλλά έτερος. Περαιτέρω 
έλέγχεται όρθή ή άνάγνωσις τών άρχικών Τ Π Κ Γ τής έπιγραφής, ήτοι Ταξιάρχη Παμμε- 
γίστω Κυρίφ Γαβριήλ, ώς κατωτέρω.
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- Ε. Στουγιαννάκην καί τήν ύπό τούτων διασωζομένην παράδοσιν, έδέχθην 
έσφαλμένως κατ’ άρχήν, δτι ό όσιος εζησε — δήθεν — κατά τον ΙΔ' αιώνα ή 
πλήν όμως ό καθηγητής Άπ. Βακαλόπουλος παρετήρησεν 1 2, όρθώς, ότι τού
το δεν είναι δυνατόν, διότι είς τόν βίον του Θεοφάνους άναφέρεται, ότι ό 
όσιος μετέβη είς τήν Κωνσταντινούπολιν, διά να έλευθερώση τόν άνεψιόν 
του καί συνεπώς τούτο έγένετο μετά τό 1453, άφοϋ άναφέρονται ώς κατέ- 
χοντες ταύτην οί Τούρκοι. Επομένως ό Θεοφάνης εζησε τό ένωρίτερον 
κατά τόν 15ον αιώνα.

β) 'Η άνευρε&εΐσα κτιτορικη επιγραφή τής μονής Ταξιαρχών

Ό Γυμνασιάρχης τού Ιδιωτικού γυμνασίου Ναούσης Έμμ. Βαλσαμίδης3 
άνεΰρε κατά τό έτος 1961 άναμνηστικήν επιγραφήν, πλάκα, ή οποία πιθα
νότατα έτέθη επί τή ευκαιρία τής ίδρύσεως τής έκκλησίας τής μονής Τα
ξιαρχών, καί άνέγνωσε ταύτην, δεχθείς κατ’ άρχήν, ότι ή ήμερομηνία, ή 
οποία άνεγράφετο είς ταύτην, ανάγεται είς τόν Μάϊον τού 1406, εν συνεχεία 
όμως, έξετάσας προσεκτικώτερον ταύτην, κατόπιν ύποδείξεως τού καθη- 
γητού Άπ. Βακαλοπούλου, κατέληξεν είς τήν ορθήν άνάγνωσιν ταύτης, 
δεχθείς ότι άναφέρεται είς αυτήν τό έτος 1593.

Αλλά άς ίδωμεν λεπτομερέστερον τήν άξιόλογον ταύτην πλάκα καί δή

1. Βλ. Γ. X. Χιονίδη, Σύντομη κλ. σ. 42-43, 49 καί 63 καί σημειώματα τοϋ 
ίδιου, είς έφημερίδα «Φωνή τής Ναούσης», φύλλ. 489/20. 8.1961 καί «Πελεκάν» Βέροι
ας, φύλλ. 29 (Μάιος 1964). Πρβλ. καί (ανώνυμον) άρθρον είς τήν «Φωνή τής Ναούσης», 
φύλλ. 541/19. 8. 1962. Ό Φ. Κ ό ν τ ο γ λ ο υ, Έκφρασις τής ’Ορθοδόξου εικονογραφίας, 
τ. 1ος, Άθήναι 1960, σ. 346 καί 348, γράφει, ότι ό Θεοφάνης, ό Δοχειαρίτης, ό θαυματουρ
γός, απεικονίζεται, ώς : «γέρων μακρυγένης, όξυγένης μέ έπανωκαλύμαυχον καί κρατών 
κομποσχοίνι». Ό Διονύσιος, ό έκ Φουρνά, δέν αναφέρει τούτον είς τήν Ερμηνείαν των 
ζωγράφων, διότι έγραψε ταύτην είς τό "Αγιον "Ορος κατά τό έτος 1458, ότε δέν εϊχεν 
άποβιώσει άκόμη ό Θεοφάνης καί δέν έθεωρεϊτο όσιος.

2. Επιστολή του προς έμέ τής 16. 5. 1964. Πρβλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ό όσιος κ.λ. 
σ. 35 καί σημ. 47 (σ. 35 καί 37).

3. ’Επιστολή τούτου μέ τίτλον «Πότε έκτίσθη ή Νάουσα», δημοσιευθεΐσα είς τήν 
έφημερίδα «Φωνή τής Ναούσης», φύλλ. 471/16. 4. 1961. Ό Βαλσαμίδης είχε τήν εΰγενή 
καλωσύνην νά παραχωρήση είς έμέ τέσσαρας φωτογραφίας τής περιοχής καί τής έπιγρα- 
φής, προς τούτοις δέ μοί άπέστειλε καί δύο έρμηνευτικάς έπιστολάς. Τόν ευχαριστώ καί 
άπό τής θέσεως ταύτης. Έν συνεχείμ, μετά μελέτην τών σχετικών στοιχείων, μετέβην είς 
τό μοναστήρι τών Ταξιαρχών προς αύτοπρόσωπον έρευναν καί λήψιν καλυτέρων φωτο
γραφιών, μετά τούτου, τοϋ Διευθυντοϋ τής «Φωνής τής Ναούσης» Π. Δεινοπούλου κ.ά. 
Είς τόν Π. Δεινόπουλον, έρασιτέχνην άλλα δόκιμον φωτογράφον, όφείλεται ή έξαιρετική 
φωτογραφία τής έπιγραφής (βλ. καί «Φωνή τής Ναούσης», φύλλ. 848/7. 7. 1968, ένθα 
ρεπορτάζ, μέ τίτλον «Ή άγνοια έξακολουθεϊ νά φέρνη καταστροφές», διά τάς προσγενο- 
μένας κατεδαφίσεις παλαιών κτισμάτων, όπισθεν τοϋ ξενώνος καί νοτίως τούτου).
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τήν έπιγραφήν.Έύρέθη εις τον εξωτερικόν ανατολικόν τοίχον του προχείρου 
ξενωνος τής μονής καί δή πλησίον τής κλίμακος τούτου έντοιχισμένη, 
προέρχεται δέ έκ κατεδαφισθέντος κτίσματος, το όποιον υπήρχε βορείως 
καί παραπλεύρως του ξενωνος, πλήν όμως φαίνεται πιθανώτατον ότι αυτή 
μετεφέρθη εκεί έκ τοΰ άρχικοϋ ναού (μετά τό 1811), όταν κατεστράφη ούτος 
ύπό των ορδών του Άλή πασά των Ίωαννίνων.

Ό ναός τής μονής (κειμένης δυτικως τής Ναούσης καί εις άπόστασιν 
5-6 χιλιομέτρων, επί των δυσπρόσιτων κλιτύων τής Δούρλιας τοϋ Βερμίου, 
εις ένα ύψίπεδον, έκτάσεως 2000-3000 τ. μ., έντός δασώδους περιοχής), 
οίκοδομηθείς υπό του Θεοφάνους, κατεστράφη υπό τοϋ στρατοϋ τοϋ Άλή 
πασά των Ίωαννίνων, κατά τάς έπανειλημμένας έπιδρομάς του κατά τής 
περιοχής κατά τα τελευταία ετη τοϋ 18ου αίώνος καί άνωκοδομήθη ύστερον 
κατά τό έτος 1811, ως προκύπτει έξ επιγραφής τής 25.3. 1811, όταν ήτο 
ήγούμενος ό Ζαχαρίας καί μητροπολίτης Βεροίας-Ναούσης ό πολύς Χρύ
σανθος, ό κατόπιν Οικουμενικός Πατριάρχης 1. Ό άρχικός ναός εύρίσκετο, 
όπου ύφίσταται καί ό νέος, όλίγον δυτικώτερον όμως καί είχε μήκος 20 
μέτρων περίπου. Σήμερον σώζονται αί δύο κόγχαι, ή είσοδος, μετά τής 
μαρμάρινης κλίμακος. Επίσης υπάρχουν, ό νέος ναός, τό κωδωνοστάσιον, 
ό ξενών καί δύο κρήναι, εις δέ τό κέντρον μεγάλον δένδρον (βλ. φωτογρα
φίαν 5). ’Όπισθεν τοϋ ναοϋ ύπήρχον τά κελλία, ό ξενών καί άλλα κτίσματα, 
τά όποια κατεστράφησαν ύπό τοϋ στρατοϋ τοΰ Άλή πασά, άλλα καί ύπό των 
χριστιανών υπευθύνων, επιτρόπων κ.λ. (βλ. σ. 232 σημ. 3).

Ή διασωθεΐσα κτιτορική επιγραφή (βλ. φωτογραφίαν 6) φέρει εις τό 
κέντρον σταυρόν καί τά άρχικά Τ Π Κ Γ (τά όποια όρθώς άνέγνωσεν ό Βαλ- 
σαμίδης, μετά επιφυλάξεων: Ταξιάρχη Παμμεγίστφ Κυρίφ Γαβριήλ), τό 
γνωστόν σύμπλεγμα ΙΣ ΧΣ Ν.Κ., ήτοι Τησοϋς Χριστός νικδί, καί αριστερά 
τοΰ σταυροϋ, είτε τό σύμπλεγμα τοϋ ονόματος τοϋ Θεοφάνους, όπου διακρί- 
νεται τό άρχικόν κεφαλαΐον, καλλιτεχνικόν γράμμα Θ, ή κατ’ άλλους, 
ενα κόσμημα, τό όποιον ομοιάζει μέ τό άρχικόν Θ, δεξιά δέ ένα άστέρα καί 
κάτω τοϋ σταυροϋ νεκροκεφαλήν. Κάτωθι τοϋ σταυροϋ, έν συνεχεία, εις τό 
κάτω άκρον τής πλακός, υπάρχει ή έξής χρονολογική ενδειξις :

« + ETOYC, ,ζρα' ίν. στ'/2, μηνί μαΐω ΐ ΗΜΡΕ», ήτοι έτους 7101 (άπό 
κτίσεως κόσμου, άρα 1593 άπό τής γεννήσεως τοϋ Χριστοϋ) ιν[δικτιώνος] 
στ', μηνί Μαΐφ 10, ήμ[έ]ρ[α] Ε' (=Πέμπτη).

1. Βλ. Δ. Πλαταρίδη - Ε. Στουγιαννάκη, ε.ά., σ. 24-25. Εις τήν δευτέ-
ραν εκδοσιν τής άκολουθίας, σ. 27, γράφεται, έν σημειώσει, ότι ή μονή κατεστράφη κατά 
τό 1822, δπερ δέν φαίνεται ορθόν.
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5. 'Ο ναός τον Θεοφάνους είς την μονήν Ταξιαρχών. Δια- 
κρίνεται το κωδωνοστάσιον και μέρος τον ξενώνος, είς 
την κλίμακα τον οποίου υπάρχει ή κτιτορική επιγραφή

Έκ των άνωτέρω προκύπτει, οτι ό ναός καί ή μονή έκτίσθησαν υπό τού 
Θεοφάνους κατά τον μήνα Μάϊον τοϋ 1593, δπερ έλέγχεται άληθές, συσχε- 
τιζόμενον μέ τήν άναφερομένην 6ην ίνδικτιωνα 1. Δέν γνωρίζομεν βεβαίως, 
εάν ή έπιγραφή άναφέρεται είς τήν άρχικήν άνοικοδόμησιν τούτων, άλλα 
τούτο είναι το πιθανώτερον, ώς προκύπτει έκ τού συνδυασμού των δεδομένων

1. Βλ. Λ. Ν. Πολίτη, 'Οδηγός καταλόγου χειρογράφου, Άθήναι 1961, σ. 17 
κέ., σ. 20. Διά τήν τελικήν άνάγνωσιν τής έπιγραφής μέ έβοήθησε προθύμως καί ό συντά
κτης του τ. Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών Γ. Παπαδημητρίου. Οϋτω 
έπαληθεύθη, οτι ή 10η Μαΐου (μέ το ίουλιανόν ήμερολόγιον) τοϋ έτους 1593 ήτο πράγμα
τι ήμερα Πέμπτη, βλ. V. Grume), La Chronologie, Paris 1958, σ. 316. Έπαλήθευσις 
τής άκριβείας καί όρθής άναγνώσεως τής έπιγραφής έγένετο τή παρακλήσει μου καί ύπό 
τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ ’Αρχείου Λ. Βρανούση. Ευχαριστώ άπό τής θέσεως ταύτης άμφοτέρους. 
Σημειωτέου, ότι ούτοι τό όμοιάζον προς τό κεφαλαίου Θ σύμπλεγμα θεωροϋν άναμφιβόλως 
ώς συνηθισμένου κόσμημα καί οΰχί ώς αρχικόν κεφαλαΐον γράμμα Θ τοϋ όνόματος τοϋ 
Θεοφάνους, ώς δέχεται ό Βαλσαμίδης.
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αύτων μέ τά στοιχεία της βιογραφίας του όσιου καί ιδίως μέ τό θαϋμα του 
κατά τό 1681.

Οΰτω συμπεραίνομεν, ότι ό Θεοφάνης έγεννήθη περί τά μέσα του 16ου 
αίωνος καί άπεβίωσε κατά τό πρώτον ήμισυ του Που αίώνος, διότι κατά 
τον βιογράφον του ό Θεοφάνης ήτο ήγούμενος τής μονής Ταξιαρχών έπί 
«.. . . χρόνον Ικανόν» καί έν συνεχείς εζησεν εις τήν μονήν Προδρόμου 
Βέροιας επί « . . καιρόν Ικανόν», προς τούτοις δέ υπάρχει εν όριον, άπώτατον 
διά τήν ζωήν του, τό κατά τό 1681 θαϋμα τούτου, άλλά καί τό γεγονός ότι 
κατά τό ίδιον έτος γνωρίζομεν, ότι ήτο ήγούμενος ετερος, μετά τόν Θεοφά- 
νην καί τόν γράψαντα τό σημείωμα άλλοτε ήγούμενον (βλ. σ. 231 σημ. 4).

5. Ή κ τ ί σ ι ς τής N a ο ύ σ η ς και ή καταγωγή 
των κατοίκων της

Επομένως δέν είναι όρθή ή άποψις τής παραδόσεως, κατά τήν όποιαν 
ό όσιος εζησεν, όταν έκτίζετο υπό των Τούρκων ή Νάουσα εις τήν σημερι
νήν της θέσιν υπό τοϋ γαζή Έβρενός βέη, διότι ή πόλις αυτή εκτίσθη, κατά 
τήν μέχρι τοϋδε κρατούσαν άποψιν, κατά τά τέλη τοϋ Μου ή κατά τάς 
άρχάς τοϋ 15ου αίωνος 1 * * 4.

1. Μέ άφορμήν τήν ανωτέρω σημειωθεΐσαν επιστολήν του Βαλσαμίδη ήρχι-
σεν ή δημοσίευσις είς τήν «Φωνήν τής Ναούσης» έπιστολών - άρθρων, ήτοι τριών
τούτου, τριών έμοϋ, δύο τού Άστ. ’Αποστόλου καί μίας τοϋ Κ. Τσιώμη, περί τοϋ 
χρόνου καί τοϋ ίδρυτοϋ τής Ναούσης είς τήν σημερινήν θέσιν της (φύλλ. 471-479/16.
4. 1961 εως 11. 6. 1961), καί οί μεν Βαλσαμίδης καί Χιονίδης ύπεστήριξαν τήν υπό τοϋ 
Έβρενός ϊδρυσιν τής πόλεως είς τήν παρούσαν θέσιν της, οί δέ ’Αποστόλου καί Τσιώμης 
τήν προΰπαρξιν ταύτης. Τά επιχειρήματα τών δύο τελευταίων δεν εύσταθοϋν, έρείδονται 
δε μάλλον είς τήν γνωστήν διά ήμάς τούς Έλληνας ύπερβολικήν άγάπην προς τήν ιδι
αιτέραν πατρίδα, τήν όποιαν συνυφαίνομεν πάντοτε μέ τήν μακράν καί ένδοξον ιστορίαν, 
έξ ού προήλθον έν μέρει καί οί πολλοί θρϋλοι καί παραδόσεις. ’Ιδιαιτέρως ό ’Αποστόλου 
(πρβλ. καί έπιστολάς του είς έφημερίδα «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης στήλη «Βορείου», 
φύλλ. 16.229/7.2.1961, 16.328/17.2.1961 καί 16.244/24. 2. 1961) υποθέτει, ότι περί τήν 
σημερινήν θέσιν «Κιόσκι» θά υπήρχε θέρετρον τών κατοίκων τής Παληοναούστης, στη- 
ριζόμενος είς τά διάφορα εύρήματα τής περιοχής. Έξ όσων όμως γνωρίζω δέν άνευρέ- 
θησαν μέχρι στιγμής εντός τής σημερινής Ναούσης εύρήματα τής μακεδονικής, 
ρωμαϊκής ή βυζαντινής έποχής, άλλά μόνον εξωθι αυτής, ήτοι είς τό Μπαλτανέτο κ.λ. 
Ούδείς βεβαίως αμφιβάλλει, ότι ή περιοχή (όχι ή πόλις) τής Ναούσης κατφκεΐτο 
ανέκαθεν καί πλησίον έκεΐ τοποθετούνται αί πόλεις Μίεζα καί τό Κίτιον βλ. Φ. Π έ τ σ α, 
Χρονικά αρχαιολογικά. «Μακεδονικά» (1967) 277-368, ιδίως 333-341, τοϋ ίδιου, Ό 
Τάφος τών Λευκαδίων, Άθήναι 1966, πρβλ. καί Γ. X. X ι ο ν ί δ η, 'Ιστορία τής Βέροιας, 
τ. 1ος, Βέροια 1960, σ. 97 κέ.

Περί τοϋ ότι ή Νάουσα δέν άναφέρεται κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ύπό τών 
συγγραφέων καί τών έγγράφων βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, «Ύπήρχεν ή Νάουσα κατά τούς
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Ή παράδοσις συσχετίζει περαιτέρω τόν όσιον Θεοφάνην μέ τον όθω- 
μανόν ιερωμένον Σέχ Λεαή 1 2 3, ό όποιος εζησεν εις τήν περιοχήν Ναούσης 
μάλλον κατά τόν 16ον-17ον αιώνα καί θά υπήρξε διδάσκαλος των απογό
νων του Έβρενός καί ούχί των τέκνων του 2. Συνεπώς είναι δυνατόν να 
συνεδέετο οδτος μετά τοϋ Θεοφάνους. Άμφότεροι έθεωροϋντο είς τήν Νάου
σαν σεβαστά πρόσωπα, διότι υπήρξαν όσιοι καί θαυματουργοί, καθ’ όσον ό 
Θεοφάνης φέρεται ώς πολύ θαυματουργός, τά δέ άναφερόμενα θαύματά του 
υπό των βιογράφων του είναι μερικά εκ τούτων καί δή τά παλαιότερα 3. Ό 
Θεοφάνης, τοϋ όποιου ή μνήμη έορτάζεται κατά τήν 19ην Αύγούστου, 
κατήγετο, ώς έσημειώθη, εκ των Ίωαννίνων τής Ηπείρου, εκ των όποιων 
κατήγοντο, ώς γνωστόν, καί οί άδελφοί Άψαράδες, Θεοφάνης καί Νεκτά
ριος, οί κτίτορες τής μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων. Έκ τής Ηπείρου 
κατάγονται κατά μίαν άποψιν καί οί Ναουσαΐοι4 4, ίσως δέ καί τό όνομα τής 
πόλεως νά εχη κοινήν ρίζαν καί προέλευσιν μέ τό δεύτερον συνθετικόν

βυζαντινούς χρόνους;», είς εφημερίδα «Φωνή τής Ναούσης», πανηγυρικόν φύλλον 525 / 
29. 4. 1962. ”Ας σημειωθή τέλος ότι ό επίσκοπος καί έν συνεχεία μητροπολίτης Βεροίας 
λέγεται «καί Ναούσης» άπό τά μέσα τοϋ 18ου αίώνος, άλλα ή Νάουσα ύπήγετο εκκλη
σιαστικούς ανέκαθεν είς τήν μητρόπολιν Βέροιας· βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Σύντομη κλ., 
σ. 27-28. Πάντως δέν γνωρίζομεν έπίσκοπον ή μητροπολίτην Ναούσης κατά τούς βυζαν
τινούς χρόνους.

Διά τόν γαζήν Έβρενός, τήν δρασιν καί τά κτήματά του είς τήν Μακεδονίαν, άπό 
ιστορικής καί νομικής άπόψεως, έτοιμάζω μελέτην. Είς τελευταίως έκδοθέν χειρόγραφον 
γράφεται, ότι ή Νάουσα έκτίσθη ύπό τοϋ Χατζή Άχμέτ Έβρενόζογλου, περί τό 1423' 
βλ. Ί. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, 'Ιστορικά περί Ναούσης έξ άνεκδότου χειρογράφου. 
«Μακεδονικά», 3 (1953-1955), σ. 127 καί 131, όπου τό Έβρενόζογλου έρμηνεύεται ώς 
Έβρενός, πλήν όμως τοϋτο δέν είναι ακριβές, διότι ό χατζής Έβρενός βέης άπεβίωσεν 
— ώς γνωστόν — κατά τό έτος 1417, έκτος έάν πρόκειται διά ένα έκ των υίων ή έτερον 
άπόγονον τοϋ Έβρενός, οϊτινες έφερον πράγματι τό όνομα Έβρενός-όγλοϋ.

1. Περί τοϋ Σέχ Λεαή βλ. προχείρως, Δ. Πλαταρίδη - Ε. Στουγιαννάκη, 
έ.ά., σ. 30-31, πρβλ. I. Κ. Βασδραβέλλη, έ. ά., σ. 133 καί 128, καί Γ ε ρ. Κ α- 
ψάλην, είς «Λαογραφία» ΣΤ'(1917) 461-463, τοϋ ίδιου, Τρεις Νεράιδες τής Μα
κεδονίας (Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα), Άθήναι 1939, σ. 18 κέ., σ. 30.

2. Αύτήν τήν γνώμην εχει καί ό Β. Δημητριάδης, τουρκολόγος, Διευθυντής τοϋ 
Ιστορικού ’Αρχείου Μακεδονίας, ό όποιος έτοιμάζει τήν δημοσίευσιν τής μεταφράσεως 
έκ τής τουρκικής, μετά σχολίων, τών ένδιαφερόντων κειμένων τοϋ Τούρκου περιηγητοϋ 
Έβλιά Τσελεμπή, ώς προς δέκα πόλεις τής Κεντροδυτικής Μακεδονίας.

3. Βλ. τήν πρώτην εκδοσιν τής άκολουθίας, σ. 34-46 καί τήν δευτέραν έκδοσιν, σ. 
29-31 (=νέα έκδοσις σ. 34-37).

4. Τοϋτο ύποστηρίζει π.χ. ό Κ. Τσιώμης είς τήν προαναφερθεΐσαν έπιστολήν του καί 
πολλοί Ναουσαΐοι, ώς ό Διευθυντής τής «Φωνής τής Ναούσης» Πέτρος Δεινόπουλος, είς 
σημείωμα τό όποιον προηγήθη τής δημοσιεύσεως τής άμέσως κατωτέρω μελέτης τοϋ 
Φ. Πέτσα.
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τής ήπειρωτικής Γλυτουνιαύστας, κατά τον γενόμενον επιτυχή, υποθετικόν, 
συσχετισμόν ύπό του Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Φώτη Πέτσα 1.

Φαίνεται λοιπόν ότι δέν ήτο τυχαία ή ελευσις καί ή παραμονή τοϋ 
Θεοφάνους εις τήν περιοχήν Ναούσης, άλλα ό όσιος έπεδίωξε να ελθη 
πλησίον των Ήπειρωτων Ναουσαίων, γενόμενος καί πολιούχος τής πόλεώς 
των.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ

SUMMARY

Saint Theofanis the Young was born in Ioannina; very young, he 
entered the Monastery of Dochiarios in Mount Athos. After a while 
he went to the Monastery of Prodromos in Yeria, and afterwards to 
Naoussa where he founded a church and a monastery, consecrated to 
the Archangels (Taxiarchs) Michael and Gabriel, and served there as 
an abbot for several years. He spent his last days in the Monastery of 
Prodromos, in Yeria, where he died.

The writer concludes that Saint Theofanis was born in the middle 
of the 16th century and died in the first half of the 17th. This he bases 
on an inscription found in 1961 in the Monastery of the Taxiarchs in 
Naoussa, on a mention of the Saint’s biographer of a Miracle that oc
curred in 1681, and on a note made at the same time, in the same year. 
A certain opinion that the Saint was alive when Naoussa was being 
built by the Turk general Hadgi Evrenos Bey at its present position, at 
the end of the 14th or the beginning of the 15th century, should be 
considered as erroneous.

1. Βλ. Φ. Πέτσα, Νιάουστα καί Γλυτουνιαύστα. «Μακεδονικά» 7(1967) 81-93.
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