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Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
(1769-1799;) ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
ΚΑΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Στα πλαίσια της ερευνάς μου για την ιστορία των χωριών του Βερμίου
ορούς, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αδημοσίευτο κώδικα άποκείμενο
στο αρχείο της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας, όπου
περιγράφεται ή περιοδεία τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ (1769-1799;)
στα χωριά της επισκοπικής περιφέρειας του.
Ό κώδικας αυτός μοϋ παραχωρήθηκε ευγενώς με τις ευλογίες τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας κ.κ. Παντελεή
μονος Καλπακίδη, άπο τον Πρωτοσύγκελο της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας,
Ναούσης και Καμπάνιας π. Γεώργιο Χρυσοστόμου και από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Άθηναγόρα Μπίρδα, τους οποίους ευχαριστώ εκ
βάθους καρδίας.
Ή περιοδεία τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ στά χωριά της επαρχίας
του1, με σκοπό τή συγκέντρωση χρημάτων γιά τις ανάγκες της Μητροπόλεως
και τήν είσπραξη τών 'Αρχιερατικών του δικαιωμάτων, καθίσταται τώρα γνω
στή από αδημοσίευτο κώδικα της Τέρας Μητροπόλεως Βέροιας Ναούσης και
Καμπάνιας, υπό τον τίτλο Κώδικας τον Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ, στον
οποίο αναγράφονται τά χωριά στά οποία περιόδευσε, οι άγιαστικές πράξεις
τις οποίες τέλεσε ο Μητροπολίτης σε κάθε ενα απ' αυτά και τά έσοδα πού συ
γκέντρωσε γιά τις μητροπολιτικές καί τίς προσωπικές του ανάγκες. Τό φύλλο
τοϋ κώδικα πού περιγράφει τήν περιοδεία αυτή έχει τίτλο Ή σύναξις της πε
ριηγήσεως εις τά χωρία. Ό κώδικας εΐναι άχρονολόγητος, καί αντί τοϋ Μη
τροπολίτου υπογράφει κάποιος Πλακίδας2, γραμματέας προφανώς τοϋ Μη
τροπολίτου, γεγονός πού μας κάνει νά έχουμε ορισμένες αμφιβολίες σχετικά
μέ τον Μητροπολίτη πού διενήργησε τή συγκεκριμένη περιοδεία. Έκτος άπό
τήν περιοδεία αυτή, στον ϊδιο κώδικα σώζονται καί δυο ακόμη μεταγενέστερες
ενθυμήσεις, οι οποίες γράφτηκαν στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα.
Γιά τό πρόσωπο καί τή δράση τοϋ Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ, δυ1. Μανώλης Βαλσαμίδης, Ψηφίδες, Νάουσα 2002, σ. 85 καί τοϋ ίδιου, «Ένα ξεχασμένο χω
ριό - Βολάδα ή Περιβολάδα», έφημ. Λαός, 5.4.2001.
2. Περί τοϋ ονόματος Πλακίδας, βλ. 'Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Έλληνες λόγιοι στη
Βλαχία (1670-1714), Ι.Μ.Χ.Α., θεσσαλονίκη 1982, σσ. 146, 149, 200-201 καί Ν. Γ. Φιλιππίδης,
Ή επανάστασις καί η καταστροφή της Νάουσας, 'Αθήναι 1881, σ. 34.
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στυχώς έχουν διασωθεί ελάχιστα στοιχεία. Έκ των επισκοπικών καταλόγων
Βέροιας και Ναούσης, του Μητροπολίτου Βέροιας Σωφρονίου Σταμούλη, ο
όποιος δημοσίευσε έναν κατάλογο πού υπήρχε σε δίπτυχο της προθέσεως του
σημερινού μητροπολιτικού ναοϋ της Βέροιας, πληροφορούμαστε δτι ο Δανιήλ
ανήλθε στον θρόνο της Μητροπόλεως Βέροιας τη 12η Ιουλίου του έτους 1769
όπου και παρέμεινε ως τις αρχές του 17993, εποίμανε δηλαδή τή Μητρόπολη
Βέροιας γιά τριάντα έτη. Σύμφωνα όμως μέ τον Μητροπολίτη πρ. Λήμνου
Βασίλειο Άτέση, δ Δανιήλ ο Β 4 , διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας μεταξύ
των ετών 1769 καί 17895. Κατά τό έτος 1790, ως Μητροπολίτης Βέροιας πα
ρουσιάζεται ο Κοσμάς ο Α ' 6 . Κατά τό έτος 1796 ώς Μητροπολίτης Βέροιας
εμφανίζεται ο Φιλόθεος, ο όποιος υπογράφει έγγραφο του Πατριάρχη Γερα
σίμου7. Επίσης κατά τό έτος 1798, σέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό έγγραφο
(περί της έν Φωκίδι, Ί . Μονής Τών Γενεθλίων της Ύπεραγίας Δεσποίνης
ημών Θεοτόκου, της επιλεγόμενης «Βερνικοβίτισσας»), τό οποίο εκδόθηκε έπί
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε ', υπογράφει ώς Μητρο
πολίτης Βέροιας ο Μητροπολίτης Ζαχαρίας8. Τό όνομα του Δανιήλ αναγρά
φεται καί σέ επίγραμμα επιτύμβιου μαρμάρινου σταυροί) του 'Αγίου Παταπίου γιά τον πρωτοσύγκελο Διονύσιο κατά τό έτος 1775, ο οποίος φυλάσσεται
στή συλλογή τών παλαιών λουτρών Βέροιας9.
Ό Μητροπολίτης Δανιήλ έχαιρε της εκτιμήσεως του επισκόπου Καμπά
νιας Θεοφίλου, ώς προστάτης τών γραμμάτων10. Πολύτιμες πληροφορίες γιά
τις σχέσεις του Μητροπολίτου Βέροιας Δανιήλ μέ τον Θεόφιλο Καμπάνιας,
αντλούμε μέσα από τις διασωθεΐσες επιστολές τοϋ Θεοφίλου, οι οποίες
3. Σύμφωνα μέ τον Μητροπολίτη Βέροιας Σωφρόνιο Σταμούλη, διάδοχος τοϋ Μητρο πολίτου Δανιήλ ήταν ο Χρύσανθος, ο όποιος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο τής Βέροιας τον
Φεβρουάριο τοϋ 1799. Όποτε ο Δανιήλ διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας εϊτε μέχρι τον'Ιαν
ουάριο τοϋ 1799, εϊτε μέχρι τα τέλη τοϋ 1798. Βλ. Σωφρόνιος "Αν. Σταμούλης, «Συμβολή εις τον
κατάλογον τών επισκόπων Βέροιας καί Ναούσης», Έπετηρίς Μεσαιωνικού
'Αρχείου 12 (1962)
47.
4. Ό Μητροπολίτης Βέροιας Δανιήλ ο Α ' διετέλεσε Μητροπολίτης Βέροιας μεταξύ τών
ετών 1393-1394. Βλ. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Ιστορία τής Βέροιας, τ. Β ' , θεσσαλονίκη 1970, σ.
166.
5. Βασιλείου Γ. Άτέση Μητροπολίτου πρ. Αήμνου, «Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος, απ' αρχής μέχρι σήμερον», Εκκλησιαστικός
Φάρος 56 (1974) 130-134.
6. Β. Μυστακίδης, Θεοφίλου Καμπάνιας έργα καί ήμέραι. Άνέκδοται επιστολαί, 'Αθήνα
1929, σ. 52.
7. Β. Μυστακίδης, «Περί τών εν Αϊνω σχολείων», Λελτίον της Ιστορικής καί Εθνολογικής
Εταιρείας τής Ελλάδος 2 (1885) 87.
8. Γεώργιος Κυριαζής, «Πατριαρχικόν Συνοδικόν Γράμμα» , Ιερός
Σύνδεσμος
280
(1.1.1917) 9-12.
9. Θ. Παπαζώτος, Ή Βέροια καί οι ναοί της (11ος-18ος αι.), 'Αθήνα 1994, σ. 158.
10. Σ. Εύστρατιάδης, « Ό Καμπάνιας Θεόφιλος», Ηπειρωτικά Χρονικά 2 (1927) 54-99, 245268.
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φυλάσσονται στη Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης (κώδικας 66) καί τίς όποιες
δημοσίευσε ο Γ. Στογιόγλου11. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των
δύο επισκόπων ήταν ή μέριμνα για τήν ανάπτυξη της παιδείας στις επαρχίες
τους12.
Με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Δανιήλ, θεσπίστηκε επίσης το Κουτί
των έλεημοσυνών, στον Ιερό Ναό του 'Αγίου 'Αντωνίου Βέροιας, για τήν οι
κονομική ενίσχυση των πιστών πού είχαν ανάγκη13. Ό Δανιήλ έλαβε μέρος
στην επαναστατική κίνηση τών Ελλήνων (1787-1792), επιχειρώντας να αφυ
πνίσει τους Έλληνες ραγιάδες της Μητροπόλεως του καί της ευρύτερης πε
ριοχής. Αυτό προκύπτει από δυο γράμματα πού έστειλε προς τον υποκινητή
της επαναστάσεως στή Βόρεια Ελλάδα καί τήν Ήπειρο γιατρό Λουδοβίκο ή
Λουΐζη Σωτήρη. Προς τά τέλη του ιη ' αιώνος καί στις αρχές του ιθ ', είχαν
πλέον δημιουργηθεί στην περιοχή της κεντροδυτικής Μακεδονίας οι κατάλ
ληλες συνθήκες για τήν οργάνωση καί τήν εκκίνηση του απελευθερωτικού
αγώνα τών Ελλήνων. Ό Δανιήλ συνεργάστηκε επίσης καί μέ τους γειτνιάζο
ντες Μητροπολίτες καί επισκόπους, γιά τήν οργάνωση του απελευθερωτικού
αγώνα14. "Υστερα από συνεννόηση του μέ τον Μητροπολίτη Βοδενών Μελέτιο
καί τους επισκόπους Καμπάνιας, Πλαταμώνος, Σερβίων, Κοζάνης, Πέτρας
καί Κίτρους, πραγματοποίησε δύο συγκεντρώσεις στή Νάουσα καί αργότερα
στην Κοζάνη, όπου έλαβαν μέρος πρόκριτοι καί οπλαρχηγοί τών γύρω
περιοχών, καί αποφάσισαν τή συγκρότηση 24 ετοιμοπόλεμων στρατιωτικών
σωμάτων γιά τίς ανάγκες του αγώνα, τά οποία ο Μητροπολίτης ονομάζει
συνθηματικά ώς «κοφίνια», τους στρατιώτες ώς «μελίσσια» καί τους οπλαρ
χηγούς ώς «μελισσουργούς»15. Κατά τά τελευταία χρόνια της 'Αρχιερατείας
του είχε τήν ατυχία νά ζήσει τίς επιδρομές του Άλή-Πασα τών Ιωαννίνων
εναντίον της Ναούσης, ή οποία τελικώς συνθηκολόγησε καί υποτάχθηκε σ'
αυτόν 16 . Πιθανότατα ο Δανιήλ ήταν ο Αρχιερέας πού έτέλεσε τήν πάνδημη
νεκρώσιμη ακολουθία του ήρωϊκοϋ Ναουσαίου Δελή-Δήμου, ο οποίος δόλο
ι 1. Γ. Στογιόγλου, «Ή εκπαιδευτική δραστηριότητα τών Ναουσαίων», Νάουσα 19ος-20ός
αιώνας, Νάουσα 1999, σσ. 89-143.
12. Στογιόγλου, cur., σ. 95.
13. Παντελεήμονος Καλπακίδη Μητροπολίτου Βέροιας Ναούσης καί Καμπάνιας, Ιστορία
καί προσφορά του Ίεροϋ Ναοϋ Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βέροιας, Βέροια 2004, σ. 21.
14. Δημήτριος Α. Παπάζης, Ιστορία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέροιας,
Βέροια 1995, σ. 76.
15. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 27 (στο
έξης: Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας). Βλ. καί Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικό
αρχείο Βέροιας, εκλογαί, Θεσσαλονίκη 1942, σσ. 79-80, καί 'Έκδοση Δήμου Βέροιας, Βέροια,
Βέροια 1986, σσ. 45-46.
16. Ευστάθιος Ι. Στουγιαννάκης - Δ. Πλαταρίδης, Ιστορία τής πόλεως Ναούσης, Θεσ
σαλονίκη 1993, σσ. 61-115· Φιλιππίδης, ο.π., σ. 72· Θωμάς Γαβριηλίδης, Τά πάθη τής Νάουσας
στο δημοτικό τραγούδι καί ή Μακρινίτσα, Βέροια 2004, σσ. 5-6.
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φονήθηκε δολίως από άνδρες του Άλή-Πασα17.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ο εκάστοτε επίσκοπος κάλυπτε τις
προσωπικές και μητροπολιτικές του οικονομικές ανάγκες, από τις εισφορές
των ενοριών της επαρχίας του. Ή 'Αρχιερατική εισφορά την οποία απέδιδαν
οι κάτοικοι της περιφέρειας προς τον Μητροπολίτη καί τον επίσκοπο, κατα
βαλλόταν μία φορά τον χρόνο, εφάπαξ ή σέ δόσεις18.Έκ των εσόδων αυτών
ένα μέρος αναλογούσε στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τά υπόλοιπα
χρήματα εξυπηρετούσαν τίς ανάγκες της Μητροπόλεως καί τοϋ επισκόπου.
Κάθε επισκοπή ήταν επίσης υποχρεωμένη νά στέλνη κάθε χρόνο καί κάποιο
χρηματικό ποσό προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, τό οποίο ονομαζόταν Πα
τριαρχική επιχορήγηση καί προοριζόταν γιά τίς ανάγκες τοϋ Πατριαρχείου
καί αργότερα (μετά τό 1844) τή συντήρηση της Θεολογικής Σχολής τής Χάλ
κης. Έκ τών εισφορών αυτών, ορισμένα χρήματα έπανέρχονταν στις διάφο
ρες επισκοπές καί Μητροπόλεις, μέ τή μορφή επιχορηγήσεων γιά τή λειτουρ
γία σχολείων καί κοινωφελών ιδρυμάτων.
Τό ποσό τής αρχιερατικής εισφοράς καθοριζόταν βάση τών «στεφάνων»
κάθε επαρχίας ή οικισμοί), δηλαδή βάση τών οικογενειών πού είχαν κατα
γραφεί σέ κάθε οικισμό τής επαρχίας19. Πολλές φορές τό θέμα τών αρχιερα
τικών επιχορηγήσεων απετέλεσε αιτία προκλήσεως τριβών, μεταξύ τών αρχιε
ρέων καί του ποιμνίου τους. Ή φτώχεια, ή βαριά φορολογία πού επέβαλε ή
Πύλη στους υπηκόους της, καθώς καί πολλοί ακόμη αστάθμητοι παράγοντες
όπως οι καταστροφές τών αγροτικών καλλιεργειών καί οι ληστρικές επιδρο
μές, δέν επέτρεπαν τους κατοίκους τής επαρχίας νά είναι πάντοτε συνεπείς
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον επίσκοπο. Κατά συνέπεια καί ο
εκάστοτε επίσκοπος πολλές φορές αδυνατούσε νά καλύψει τίς δικές του οικο
νομικές υποχρεώσεις, μέ αποτέλεσμα συχνά νά δανείζεται χρήματα από διά
φορα άτομα20.
Τό ζήτημα τής οικονομικής ενίσχυσης τών αρχιερέων τελικώς ρυθμίστηκε
μέ τό Τανζιμάτ 1856 καί τους Γενικούς Κανονισμούς τοϋ 1862, οι οποίοι όρι
ζαν τή δημιουργία επαρχιακών συμβουλίων σέ κάθε Καζά, στά όποια μετείχε
υποχρεωτικά ο τοπικός ιεράρχης, δύο άζάδες από κάθε θρήσκευμα, ο καϊμα17. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, ο.π., σ. 77.
18. Κ. Βακαλόπουλος, Επίτομη Ιστορία Μακεδονίας-Τονρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1988,
σ. 123.
19. Το ποσό πού έπρεπε να καταβάλει κάθε οικογένεια για την αρχιερατική εισφορά
υπολογίζεται κατά την περίοδο τής αρχιερατείας τοϋ Δανιήλ, στα 18 περίπου γρόσια (περίπου το
1/6 τής λίρας). Σύμφωνα μέ λογαριασμούς του Αρχείου Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τό
έτος 1867 σέ κάθε «στέφανο» αναλογούσαν 33 γρόσια καί 7 παράδες, δηλαδή περίπου τό 1/5 τής
λίρας. Βλ. Μιχ. Ν. Φαργκάνης, Ή επαρχία Κίτρους - Στα τέλη τοϋ 19ου καί στίς αρχές τοϋ 20οϋ
αιώνα, θεσσαλονίκη 2001, σ. 46.
20. Φαργκάνης, ο.π., σσ. 46-47.
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κάμης, ο γραμματέας και ο Μάλ-Μουδίρης (έπαρχος). Θεσμοθετήθηκε, τα
έσοδα των 'Αρχιερέων να αναλαμβάνονται στο εξής από τις κοινότητες και
ορίστηκε 'Αρχιερατική επιχορήγηση προς τον επίσκοπο ή μητροπολίτη κάθε
επαρχίας, ή οποία θα καταβαλλόταν ώς ελέχθη μία φορά τον χρόνο, εφάπαξ
ή σε δόσεις. Τό ζήτημα της αρχιερατικής έπιχορηγήσεως ρυθμίστηκε καί από
τους τρεις κανονισμούς τής Ελληνικής κοινότητας Βέροιας, κατά τά έτη
1892, 1903 καί 191221. Μέρος των χρημάτων αυτών προοριζόταν γιά τους φό
ρους τοϋ επισκόπου προς τις προϊστάμενες αρχές, ενώ τά υπόλοιπα χρήματα
θά κάλυπταν τις μητροπολιτικές καί προσωπικές ανάγκες τοϋ εκάστοτε
επισκόπου22.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τή μορφολογία τής επαρχίας Βέροιας καί τις δυ
σκολίες μετακινήσεως πού επικρατούσαν τήν εποχή εκείνη, οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα δτι πιθανότατα ή περιοδεία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Οι πιθανότητες πραγματοποιήσεως τής περιοδείας κα
τά τον πρώτο χρόνο τής αρχιερατείας τοϋ Δανιήλ εΐναι λίγες, αν λάβουμε υπ'
όψιν δτι ο Δανιήλ κατέστη Μητροπολίτης Βέροιας τή 12η 'Ιουλίου τοϋ 1769.
Πιθανότατα ή περιοδεία συντελέστηκε μετά από τό έτος 1770, λόγω τοϋ γεγο
νότος δτι ο Μητροπολίτης δέν έπισκεύθηκε τό χωριό Δοβρά, τό οποίο κατα
στράφηκε περί τό 177023. Σκοπός τής περιοδείας αυτής, ήταν αφ' ενός ή συ
γκέντρωση χρημάτων γιά τις ανάγκες τής Μητροπόλεως καί αφ' ετέρου λόγοι
ποιμαντικοί. Επίσης ο Μητροπολίτης Δανιήλ περιοδεύοντας στά χωριά τής
επαρχίας του, συνέβαλε καί στην πνευματική αφύπνιση τών υπόδουλων Ελ
λήνων, προετοιμάζοντας τό έδαφος γιά τήν έναρξη τοϋ απελευθερωτικού
αγώνα 24 . 'Ασφαλώς ο Μητροπολίτης συνοδευόταν από κληρικούς καί λαϊ
κούς, προφανώς δέ καί από ένοπλη φρουρά, προκειμένου νά εξασφαλίσει τήν
προστασία τοϋ ιδίου καί τών χρημάτων πού μετέφερε, από ληστρικές επιθέ
σεις, φαινόμενο σύνηθες γιά τήν εποχή εκείνη25. 'Από τήν περιοδεία αυτή
εξαιρέθηκαν γιά άγνωστους λόγους, αρκετά από τά χωριά τής επαρχίας Βέ
ροιας. Ό Μητροπολίτης επισκέφθηκε προφανώς τά μεγαλύτερα μόνο χωριά
τής περιοχής, στά όποια πιθανότατα μετέβησαν καί οι κάτοικοι τών πέριξ μι
κρότερων χωριών καί οικισμών. Τό μοναδικό χωριό πού επισκέφθηκε στά Πι
ερία ορη ήταν ή Κόκοβα (Πολυδένδρι).
Ή περιοδεία τοϋ Δανιήλ χωρίζεται σέ τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση
21. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Τρεις κανονισμοί της ελληνικής κοινότητας Βέροιας κατά τα
τέλη της τουρκοκρατίας», Μακεδόνικα 10 (1970) 104-105, 116, 133-134.
22. Βακαλόπουλος, δ.π., σ. 123.
23. Δ. Α. Παπάζης, Ή ιερά Μονή Παναγίας τής Κονκονμητριώτισσας ή επονομαζόμενη
Λοβρά, Βέροια 1999, σ. 24.
24. Χιονίδης, Συνοπτική ιστορία τής Βέροιας, 6ж., σ. 27.
25. Ν. θ. Μπατσαράς, Γιαγκούλας, κλεφτουριά καί λήσταρχοι στά Πιέρια (1870-1935),
Βέροια 1999.
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της, επισκέφθηκε τα χωριά του κάμπου Μικρογούζι (Μακροχώρι), Άγια Μα
ρίνα, Γιάντσιστα ("Αγιος Γεώργιος), Σελβοχώριον (Ζερβοχώρι), Βέτζα (Άγγελοχώρι), Κάτω Κόπανο (Χαρίεσσα), "Ανω Κοπανό, Μονόσπιτα, Τουρκοχώρι
(Πατρίδα), Διαβόρνιτσα (Τρίλοφος) και συγκέντρωσε το ποσό των 26.300
γροσιών, εκ τών οποίων αφαιρουμένων τών εξόδων, απέμειναν 20.900 γρό
σια. Στη δεύτερη φάση επισκέφθηκε τά ορεινά χωριά Διχαλεύρι, Άρκουδοχώρι, Τσόρνοβο (Φυτειά), Μαρούσια, Κουστοχώρι, Κομανίτσι (Κομνήνειο),
Κάτω Λοζίτσι, Άνω Λοζίτσι, Καστανιά καί συγκέντρωσε το ποσό τών 25.620
γροσιών. Στην τρίτη φάση της περιοδείας του επισκέφθηκε τά ορεινά επίσης
χωριά Τσιρκόβιανη, Τόπλιανη (Γεωργιανοί), Κότζκα, Κόκοβα (Πολυδένδρι),
Σέλι καί συγκέντρωσε το ποσό τών 42.000 γροσιών, εκ τών οποίων, αφαιρου
μένων τών εξόδων, απέμειναν 37.000 γρόσια. Τό γενικό σύνολο τών εσόδων
καί τών τριών φάσεων της περιοδείας ανέρχεται στις 83.520 γρόσια, εκ τών
οποίων τά 1.160 έμοιράσθησαν δια μπαξίσια παιδιών26, τά οποία δέν έπεράσθησαν εις τά έξοδα της περιηγήσεως. Άπ' τό γενικό σύνολο αφαιρούνται
επίσης καί 4.588 γρόσια, ως έξοδα της επαρχίας Βέροιας.
Κατά την περιοδεία αύτη ο Δανιήλ επισκέφθηκε καί ίερούργησε στα προμνημονευθέντα χωριά άπό μία μόνο φορά, εκτός άπό τό χωριό Κομανίτσι
(Κομνήνειο), τό οποίο επισκέφθηκε δυο φορές κατά τή δεύτερη φάση της πε
ριοδείας του καί έτέλεσε σ' αυτό τή μεν πρώτη φορά λειτουργία καί αγιασμό,
τή δέ δεύτερη μόνο λειτουργία. Στά περισσότερα από τά χωριά πού επισκέ
φθηκε ο Μητροπολίτης Δανιήλ, τελοϋσε λειτουργία καί αγιασμό. Εξαιρού
νται τά χωριά Διχαλεύρι καί Άνω Λοζίτσι, στά οποία τελέσθηκε μόνο λει
τουργία, ενώ στά χωριά Μαρούσια καί Κουστοχώρι, ο κώδικας αναφέρει πώς
τελέσθηκε μαζί με τή λειτουργία καί κοινός αγιασμός, σε αντίθεση με τά υπό
λοιπα χωριά, γιά τά όποια αναφέρεται πώς μαζί μέ τή λειτουργία τελέστηκε
καί αγιασμός. Εξαίρεση αποτελεί επίσης τό χωριό Τσόρνοβο (Φυτειά), στο
οποίο εκτός άπό τή λειτουργία καί τον αγιασμό, τελέσθηκε καί έγκαινιασμός,
εγκαίνια δηλαδή ίεροϋ ναοϋ. Πιθανότατα πρόκειται γιά τά εγκαίνια τοϋ ιεροϋ
ναού Αγίου Αθανασίου Τσορνόβου (Φυτείας).
Ό μεταβυζαντινός ιερός ναός τοϋ Αγίου Αθανασίου αποτελεί ένα από
τά σπουδαιότερα, άπό ιστορικής απόψεως, σωζόμενα μνημεία της Φυτείας.
Επίσης ο ιερός αυτός ναός, αποτελεί καί ένα άπό τά ελάχιστα ακέραια
σωζόμενα μεταβυζαντινά μνημεία τοϋ Βερμίου όρους, δεδομένου ότι οι περισ
σότεροι ναοί μαζί μέ τά χωριά τοϋ Βερμίου πού συμμετείχαν στην επανά
27
σταση της Ναούσης, καταστράφηκαν ολοκληρωτικά κατά τό έτος 1822 .
Δυστυχώς μας είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος κτίσεως τοϋ μεταβυζαντινοϋ
26. Προφανώς πρόκειται για τα έξοδα της συνοδείας τοϋ Μητροπολίτου.
27. Βασδραβέλλης, Ιστορικό αρχείο Βέροιας, εκλογαί, ож, σσ. 109-120.
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αύτοϋ ναού του Άγιου 'Αθανασίου. Ώς terminus ante quem για την ανέγερση
του ναοϋ θα μπορούσε να τεθεί το έτος 1763, χρονολογία κατά την οποία
έγινε Μητροπολίτης Βέροιας ο εκ Φαρσάλων Δωρόθεος, επί των ήμερων του
οποίου έγινε ή αγιογράφηση τοϋ ναοϋ. Τα εγκαίνια του ναοϋ πιθανότατα τε
λέσθηκαν από τον διάδοχο τοϋ Δωροθέου Δανιήλ, μεταξύ των ετών 1769 και
1799. Σύμφωνα μέ τήν αρχαιολόγο Άγαθονίκη Τσιλιπάκου, ο ναός τοϋ 'Αγί
ου 'Αθανασίου ανοικοδομήθηκε στις αρχές τοϋ 18ου αιώνα, πάνω σέ ερείπια
παλαιότερου ναοϋ28.
Ό ναός αυτός δυστυχώς σήμερα έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος
του. Σώζεται μόνο τό ιερό και ένα μικρό μέρος τοϋ κυρίως Ναοϋ. Τό υπόλοι
πο τμήμα του κατεδαφίστηκε κατά τή δεκαετία τοϋ 1930 από τους ίδιους τους
χωριανούς, προκειμένου στή θέση του νά χτιστεί καινούργιος ναός29.
Ή οικονομική και πληθυσμιακή κατάσταση των χωριών της επαρχίας Βέ
ροιας, βάσει των εσόδων της περιοδείας τοϋ Δανιήλ
Έκ τών χωριών τοϋ κάμπου, τά όποια επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Δα
νιήλ στην πρώτη φάση τής περιοδείας του, ισχυρότερο οικονομικά και μεγα
λύτερο πληθυσμιακά, φαίνεται πώς ήταν τό χωριό Κάτω Κόπανος (Χαρίεσσα), ακολουθούν τό Μικρογούζι (Μακροχώρι), τά Μονόσπιτα, ή Γιάντσιστα
("Αγ. Γεώργιος), τό Σελβοχώρι (Ζερβοχώρι), τό Τουρκοχώρι (Πατρίδα), ή Διαβόρνιτσα (Τρίλοφος), ο "Ανω Κόπανος, ή Βέτζα (Άγγελοχώρι) καί ή 'Αγία
Μαρίνα.
Έκ τών ορεινών χωριών τοϋ Βερμίου, τά όποια επισκέφθηκε ο Μητροπο
λίτης Δανιήλ στή δεύτερη φάση τής περιοδείας του, ισχυρότερο οικονομικά
καί μεγαλύτερο πληθυσμιακά ήταν τό χωριό Τσόρνοβο (Φυτειά). Ακολουθούν
τά χωριά Κάτω Λοζίτσι, Άνω Λοζίτσι μαζί μέ τή Μαρούσια, τό Κουστοχώρι,
τό Άρκουδοχώρι μαζί μέ τήν Καστανιά καί τό Κομανίτσι (Κομνήνειο) καί τό
Διχαλέβρι (ή Διχαλεύρι).
Έκ τών ορεινών χωριών τής τρίτης περιοδείας τοϋ Δανιήλ, ισχυρότερο οι
κονομικά καί μεγαλύτερο πληθυσμιακά ήταν τό χωριό Σέλι. "Ακολουθούν τά
χωριά Κόκοβα (Πολυδένδρι), Κότζκας, Τσιρκόβγιανη καί Τόπλιανη (Γεωρ
γιανοί).
Ή κατάσταση τών χωριών τής επαρχίας Βέροιας πριν από τήν επανάσταση
τον 1822 καί ή τύχη τους μετά απ' αυτή
Λείψανα αρχαίων εγκαταστάσεων σέ πολλά άπό τά χωριά τοϋ Βερμίου
28. Άγαθονίκη Τσιλιπάκου, «ΟΙ ναοί (τής Βέροιας) και οι τοιχογραφίες τους», Ερατεινή
Ημαθία, Βέροια 2004, σσ. 363-364.
29. Δημήτριος Γκαλίτσιος, Ή Φυτειά, συνέντευξη (στο αρχείο μου).
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ορούς και της επαρχίας Βέροιας, μαρτυρούν την ύπαρξη αγροτικών οικι
σμών, γεγονός πού αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της μεγάλης αγροτικής
αναπτύξεως και της πυκνής κατοικήσεως της χώρας της Βέροιας καθ' όλη
την αρχαιότητα30.
'Αρκετά από τα χωριά της επαρχίας Βέροιας καί Ναούσης, κτίστηκαν ή
αναπτύχθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας στον ελλα
δικό χώρο, οπότε ο υπόδουλος ελληνισμός εγκαταλείπει τις πεδινές περιοχές
καί τα αστικά κέντρα, αναζητώντας κατοικία σέ ορεινές περιοχές, προκειμέ
νου νά αποφύγει τήν άμεση δεσποτική εξουσία του κατακτητή31. Μέσα στον
ελλαδικό χώρο οι πεδινές περιοχές, τά χωριά καί οι κωμοπόλεις εγκαταλεί
πονται καί ερημώνονται. Οι ελληνικοί πληθυσμοί βρήκαν καταφύγιο στις
ελεύθερες ή ακόμη καί στις φραγκοκρατούμενες χώρες καθώς καί στους ορει
νούς όγκους του Βερμίου, του Γράμμου, του Όλύμπου καί του Πηλίου32. Ό
φόβος τής αιχμαλωσίας, τής δολοφονίας καί τής άτιμώσεως έτρεψε τους κα
τοίκους τής Βέροιας καί κυρίως τών χωριών τής περιοχής της στά γειτονικά
όρη καί στά δάση τών βουνών, αλλά καί τής πεδιάδος Βέροιας, τά οποία
υπήρχαν ως πρόσφατα33. Στά ορεινά αυτά γεωγραφικά τμήματα, στά νέα
χωριά καί τις κωμοπόλεις πού κτίζονταν στις υπώρειες τών βουνών, ο Ελ
ληνισμός αντιμετώπιζε νέες συνθήκες ζωής. Τό πρόβλημα τής επιβιώσεως
θεωρούνταν ή βασικότερη απασχόληση του. Κατά τήν παραμονή τους στά
ορεινά καί απρόσιτα μέρη, οι Έλληνες αντιμετώπιζαν τεράστιες δυσκολίες.
Ή λιτή διαβίωση τους υπέβαλε σέ ποικίλες στερήσεις. Ή ανάπτυξη τής κτη
νοτροφίας έγινε ο κύριος πόρος τής διατροφής τους. Οι συνεχείς αυτές μετα
κινήσεις προς τά ορεινά, εΐχαν ώς συνέπεια τήν αραίωση τών ελληνικών
πληθυσμών τών πεδιάδων καί τήν πυκνοκατοίκησή τους από τους Τούρκους,
γεγονός πού εΐχε ώς αποτέλεσμα τή δημιουργία νέων συνθηκών διαβιώσεως
γιά τους υποταγμένους καί τή σημαντική αλλοίωση τής εθνολογικής συνθέ
σεως τής Μακεδονίας. Ωστόσο τά βουνά απετέλεσαν γιά τους Έλληνες τή
μοναδική πηγή σωτηρίας κατά τήν Τουρκοκρατία καί εκεί στάθηκε δυνατό νά
αναπτύξουν τους ένοπλους αντιστασιακούς πυρήνες, πού σύντομα άρχισαν
νά οργανώνονται, γιά νά στραφούν κατά του Τούρκου δυνάστη. Στον βορειο
δυτικό μακεδόνικο χώρο, πού τό έδαφος του θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορο
γιά τήν απαλλαγή του χριστιανικού στοιχείου από τον αβάσταχτο ζυγό, συσ
σωρεύτηκαν μεγάλες μάζες Ελλήνων, οι οποίες αγωνίζονταν νά διατηρήσουν
30. Λ. Γουναρόπουλος - Β. Μ. Χατζόπουλος, Επιγραφές κάτω Μακεδονίας, επιγραφές
Βέροιας, τ. Α', 'Αθήνα 1998, σ. 47.
31. Κατ. Μαρμαρά, Τριπόταμος το ποτάμι της Βέροιας. Λιανοβρόχι και Μαρούσια, Βέροια
1996, σσ. 54-56.
32. Κ. Α. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική Ιστορία (1204-1940), Θεσσαλονίκη 1999, σ. 37.
33. Γεώργιος Χ. Χιονίοης, Ιστορία τής Βέροιας, τόμ. Β ', δ.π., σ. 68.
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την εθνική συνείδηση τους. Παρά τίς αλλεπάλληλες επιδρομές καί λεηλασίες
αλβανικών καί ελληνικών ληστρικών συμμοριών, άλλα καί τίς καταπιέσεις
τών τουρκικών στρατιωτικών αρχών, το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε να
επιβιώσει στους ορεινούς όγκους καί να αναπτύξει νέες μορφές πολιτικής καί
οικονομικής δραστηριότητας34.
Πολλά από αυτά τα χωριά σύντομα αναπτύχθηκαν καί έπαιξαν σπου
δαίο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη της περιοχής, σέ πολιτικό καί στρατιωτικό
επίπεδο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, σημαντικότερα από αυτά ήταν τό Σέλι
μέ 800 οικογένειες, ή Σκοτίνα μέ 120 οικογένειες, ή Μαρούσια μέ 70 οικο
γένειες, το Τσόρνοβο μέ 65 οικογένειες, το Άρκουδοχώρι, το Διχαλεύρι, ή
Διαβόρνιτσα, το Χωροπάνι (Στενήμαχος), τα Μονόσπιτα, "Ανω καί Κάτω
Κόπανος, ή Γιάντσιστα, τό Ζερβοχώρι, οι δυο Βέστιτσες καί το Γκολισιάνι
(Γυμνοχώρι)35.
Οι κάτοικοι τών χωριών Μαρούσιας, Σελίου, Σκοτίνας, Τσορνόβου, Άρκουδοχωρίου, Διαβορνίτσης, Διχαλευρίου καί Χωροπανίου, ομιλούσαν τήν
ελληνική γλώσσα, ορισμένοι δέ εκ τών κατοίκων τών χωριών αυτών γνώριζαν
καί τήν τουρκική36, εν αντιθέσει μέ τους κατοίκους τών άλλων χωριών της
ευρύτερης περιοχής, στα οποία όμιλείτο ή λεγόμενη «σλαυομακεδονική»,
έκτος από τό χωριό Κουτσούφλιανη οπού όμιλείτο ή έλληνοβλαχική. Τα προμνημονευθέντα χωριά βρίσκονταν σέ στενή σχέση (κυρίως εμπορική) καί επι
κοινωνία μέ τή Νάουσα, χωρίς όμως νά έρχονται συχνά σέ σχέσεις έπιγαμίας. Τά περισσότερα προϊόντα τους τά διέθεταν στή Νάουσα καί άπό εκεί
πολλά άπ' αυτά μεταφέρονταν καί σέ άλλες αγορές της Ελλάδος καί του
εξωτερικού. Οι Σελιώτες διενεργούσαν εμπόριο βαμβακερών καί μεταξωτών
υφασμάτων, ενώ οι Σκοτινιώτες ασχολούνταν κυρίως μέ τά λαναροποιΐα καί
διακρίνονταν γιά τή λιτότητα, τήν εγκράτεια καί τήν οικονομία τους. Οι κά
τοικοι τών χωριών Τσορνόβου, Άρκουδοχωρίου καί Μαρούσιας, ασχολούνταν
κυρίως μέ τήν κτηνοτροφία, τήν υλοτομία (ξυλική οικοδομών, καύσεως καί
εργαλείων γεωργικών, υφαντικών κ.ά.), τήν άνθρακοποιΐα καί τή γεωργία.
Οι κάτοικοι τών χωριών τού κάμπου, τά όποια ως επί τό πλείστον ήταν ιδιο
κτησία τών Τούρκων μπέηδων, εργάζονταν στά χωράφια τών κυρίων τους37.
34. Βακαλόπουλος, Νεοελληνική ιστορία (1204-1940), шг., σσ. 36-38.
35. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, δ.π., σ. 63.
36. Συλλογή Παλαιτύπων 'Αθανασίου Βουδούρη, όπως προκύπτει από μία ενθύμηση πού
σώζεται σέ ένα παλαίτυπο βιβλίο της Φυτείας (Τσορνόβου), ορισμένοι από τους κατοίκους τού
χωριού ομιλούσαν παράλληλα μέ τήν ελληνική καί τήν τουρκική γλώσσα. Στο έν λόγφ παλαίτυπο
βιβλίο ( Μουσικον εγκόλπιον, Αλεξ. Θ. Φωκαέως, Θεσσαλονίκη 1879), σώζεται μία ενθύμηση ή
οποία καταλαμβάνει μία ολόκληρη σελίδα, γραμμένη «τουρκιστί δι' ελληνικών χαρακτήρων»,
όπως συμβαίνει καί στην καραμανλίδικη γραφή.
37. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, cur., σσ. 63-64. Βλ. καί Ά. Χ. Χαρίσης, Αεύκωμα
Ίστορικο-λαογραφικο υλικό του Τριλόφου Ημαθίας, Βέροια 2001, σσ. 17-23.

202

Αθανάσιος Γ. Βουδούρης

Ή πολιτική και οικονομική κατάσταση πολλών από τά χωριά της επαρ
χίας Βέροιας και Ναούσης λαμβάνει νέα μορφή, ύστερα από τήν αύξηση της
επικυριαρχίας του Άλη-Πασα των Ιωαννίνων ως τον Άξιο ποταμό. Ό Άλής
ήδη από το 1804, ασκούσε τήν εξουσία Γενικού Έπόπτου των Δερβενιών επί
της Ηπείρου, της Νοτίου Αλβανίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδο
νίας, λαμβάνοντας επιχορήγηση από τους Καζάδες Βέροιας και Ναούσης ως
Βαλής της Ρούμελης. 'Από τή Βέροια ελάμβανε το ποσό των 6.000 γροσιών
και από τή Νάουσα το ποσό των 4.000 γροσιών. Ό Άλής από το 1804 ώς το
1820, κατείχε τα τσιφλίκια της περιφέρειας Βέροιας καί Ναούσης, Μικρογούζι, Αγία Μαρίνα, Νησί, Μικρό καί Μεγάλο Άλαμπόρι, Τουρκοχώρι, Διαβόρνιτσα, Κρεββατά, Άμμο, Λυκοβίστα, Τριχοβίτσα, Γιάντσιστα, Χωροπάνι,
Άνω καί Κάτω Κοπανό, Βέστιτσα, Μονόσπιτα καί Νεοχώρι, τα οποία ήταν
υποχρεωμένα να καταβάλουν στον Άλή ετήσιο φόρο38.
Προς τα τέλη τοϋ ιη ' αιώνος καί στις αρχές τοϋ ιθ ', είχαν πλέον δημι
ουργηθεί στην περιοχή της κεντροδυτικής Μακεδονίας οι κατάλληλες συνθή
κες για τήν οργάνωση καί τήν εκκίνηση του απελευθερωτικού αγώνα τών Ελ
λήνων. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ετοιμοπόλε
μα τμήματα ανταρτών καί να τά ενισχύσουν με όπλα καί πυρομαχικά39.
Προς τήν κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν τά μέγιστα οι απλοί άνθρωποι της
υπαίθρου. Οι κάτοικοι τών χωριών Άνω καί Κάτω Κόπανου, Γιάντσιστας,
Βέστιτσας (Βέτζας), Ζερβοχωρίου καί άλλων χωριών του κάμπου, στρατολο
γήθηκαν από τον Αργύριο Καραμπατάκη καί τον Τσέρνο-Πέτρη. Οι κάτοικοι
τών χωριών Διχαλευρίου, Άρκουδοχωρίου, Τσορνόβου, Μαρούσιας καί Σκοτίνας, έλαβαν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα υπό τήν αρχηγία του Δη
μητρίου (Τσάμη) Καρατάσου. Επίσης οι κάτοικοι τών υπολοίπων χωριών
πλαισίωσαν διάφορα επαναστατικά σώματα40.
Λόγω της γενίκευσης της επαναστάσεως στην περιοχή καί της αδυναμίας
της τοπικής τουρκικής φρουράς νά τήν καταστείλει, εξεστράτευσε εναντίον
τών επαναστατών της περιοχής ο Τούρκος Στρατάρχης Έμπού-Λουμπούτ
Πασάς μέ μεγάλη στρατιωτική δύναμη41. Σύντομα πάνω από 10.000 Τούρκοι
πολιόρκησαν τή Νάουσα42, ή οποία πέφτει τελικά ύστερα από τις ήρωϊκές
43
μάχες τών κατοίκων της, τον Απρίλιο τοϋ 1822 . Ή πόλη κυριολεκτικά
38. Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, α jr. σσ. 102-103.
39. 'Αθανάσιος θ. Μαρμαράς, 'Απομνημονεύματα, (στο αρχείο μου).
40. Στουγιαννάκης -Πλαταρίδης, 6.jr., σ. 135.
41. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Τα γεγονότα εις τήν περιοχήν Ναούσης-Βεροίας κατά τήν επα νάσταση τοϋ 1822», Μακεδόνικα 8 (1968) 216-217 (στο εξής: Χιονίδης, «Τα γεγονότα του
1822»).
42. Χιονίδης, «Τα γεγονότα τον 1822», ο.π., σσ. 211-220.
43. Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Νέα στοιχεία για τήν χρονολόγηση τοϋ "χαλασμοί)" της Νάουσας
και τών Μοναστηριών στα 1822», Μακεδόνικα 21 (1981) 155-167.
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καταστρέφεται και όσοι κατόρθωσαν να γλυτώσουν τον θάνατο οδηγούνται
στις φυλακές και στα σκλαβοπάζαρα της Θεσσαλονίκης, όπου τους περιμέ
νουν φρικτά βασανιστήρια44. Ή καταστροφική μανία των Τούρκων δέν στα
μάτησε μέ τήν ισοπέδωση της Ναούσης, αλλά επεκτάθηκε και στά γύρω χω
ριά 45 , οχι μόνο σέ όσα συμμετείχαν στον αγώνα, αλλά σέ όλα τά χωριά της
επαρχίας Βέροιας και Ναούσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φιλιππί
δης 46 . Τά περισσότερα άπό τά χωριά και τους συνοικισμούς της επαρχίας
Βέροιας και Ναούσης, έγιναν παρανάλωμα του πυρός 47 . Τά χωριά Μαρούσια, Τσόρνοβο, Άρκουδοχώρι, Κουστοχώρι, Γραμματίκοβο, Δαρζήλοβο, Όσλιάνη, Γιαννάκοβο, Τσαρμορίνοβο, Επισκοπή, Κουτσούφλιανη, Διχαλεύρι,
Γύμνοβο, Ξηρολείβαδο, Μέγα-Ρεύμα (Γολέμα-Ρέκα), Λευκόνερο (Μπέλα-Βόδα), Περισιόριο, Σέλια, Σκοτίνα, Ντουρμάνι, Δόλιανη, Ξηρολείβαδο, Σταριπότι, Άγιάννης, Τόπλιανη, "Ανω και Κάτω Λοζίτσι, Κότζικας, "Ανω και Κά
τω Κόπανος, Νεοχώρι, Γολισιάνη, Τουρκοχώρι, Διαβόρνιτσα, Κατρανίτσα,
Φραγκόσι, κ.ά. καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και οι περισσότεροι άπό τους
κατοίκους εϊτε θανατώθηκαν, εϊτε πουλήθηκαν ως δούλοι48. Πολλά δέ άπ'
αυτά δπως ή Μαρούσια, ή Σκοτίνα, το Διχαλεύρι, το Ντουρμάνι κ.ά. εξαφα
νίστηκαν γιά πάντα49.
Τά περισσότερα όμως έπανακατοικήθηκαν μετά άπό λίγα χρόνια, άφοϋ
δόθηκε άπό τις τουρκικές αρχές γενική άμνηστεία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

44. 'Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία 1800-1825, μία εικοσι
πενταετία εν μέσω θυέλλης, θεσσαλονίκη 1996, σσ. 31-39, όπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία.
45. Ά π . Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Σ τ ' , Θεσσαλονίκη 1982, σσ.
134-140.
46. Φιλιππίδης, ο.π., σ. 72.
47. Ό Φιλιππίδης (ο.π., σ. 72) αναφέρει πώς ο αριθμός των καταστραφέντων χωριών
ανέρχεται στα 120, ενώ ο Π. Καρολίδης (Ιστορία
19ου αϊ, τ. Β ' , 'Αθήναι 1892-1893, σσ. 261 264) αναφέρει ότι ο αριθμός τών χωριών αυτών ανέρχεται στα 70. Σύμφωνα μέ τον κατάλογο του
αρχείου του ίεροδικείου της Βέροιας (Α.Ι.Β. 20 Σεβάλ 1236), ο αριθμός τών ερειπωθέντων
χωριών ανέρχεται στά 50. Στά 50 υπολογίζει τά χωριά πού καταστράφηκαν και ο Ά π . Βακα
λόπουλος (ο.π., σ. 139). 'Επίσης ο Ν. Κασομούλης ( Ενθυμήματα Στρατιωτικά, Αθήνα 1939, σ.
119), αναφέρει πώς κάηκαν ολα τά χωριά του κάμπου και τών άκρωρειών της Βεροίας ως τά
Βοδενά.
48. Φιλιππίδης, δ.π., σ. 72 καί Στουγιαννάκης - Πλαταρίδης, δ.π., σ. 216. Βλ. καί έκδοση
Δήμου Βεροίας, ο.π., σ. 47.
49. Αθανάσιος Γ. Βουδούρης, «Ή επανάσταση της Νάουσας καί της ευρύτερης περιοχής
κατά τό έτος 1822» Περιοδικό τοϋ Οικουμενικού ελληνισμού 5+1, τ. 23, (Μάϊος-Ίούνιος 2005)
24-27.
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Πίνακας 1

Πίνακας των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει της οικονομικής και πλη
θυσμιακής τους καταστάσεως, όπως αυτή προκύπτει από τον κώδικα τής πε
ριοδείας του Μητροπολίτου Δανιήλ (1796-1799;)
ΟΝΟΜΑ

ΧΩΡΙΟΥ

ΕΣΟΔΑ
(εκ τής περιοδείας)

1) Σέλι

14.400

2) Κόκοβα

7.800

3) Κότζκας

7.200

4) Τσιρκόβιανη

6.600

5) Τσόρνοβο

6.000

6) Τόπλιανη

6.000

7) Κάτω Λοζιτσι

4.800

8) Κάτω Κόπανος

4.470

9) Μικρογούζι

3.180

10) Μονόσπιτα

3.000

11) Γιάντσιστα

2.850

12) Σελβοχώρι

2.760

13) Μαρούσια

2.400

14) "Ανω Λοζιτσι

2.400

15) Τουρκοχώρι

2.040

16) Κουστοχώρι

1.920

17) Διαβόρνιτσα

1.830

18) Άρκουδοχώρι

1.800

19) Κομανίτσι

1.800 και 1.740

20) Καστανιά

1.800

21) "Ανω Κόπανος

1.620

22) Βέτζα

1.440

23) Άγια Μαρίνα

1.110

24) Διχαλεύρι

960
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Πίνακας 2
Ό πληθυσμός των χωριών της επαρχίας Βέροιας, βάσει των εσόδων
της περιηγήσεως (κατά προσέγγιση^0
ΟΝΟΜΑ

ΧΩΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

1) Σέλι

800

2) Κόκοβα

433

3) Κότζκας

400

4) Τσιρκόβιανη

366

5) Τσόρνοβο

333

6) Τόπλιανη

333

7) Κάτω Λοζίτσι

266

8) Κάτω Κόπανος

248

9) Μικρογούζι

176

10) Μονόσπιτα

166

11)Γιάντσιστα

158

12) Σελβοχώρι

153

13) Μαρούσια

133

14) "Ανω Λοζιτσι

133

15) Τουρκοχώρι

113

16) Κουστοχώρι

106

17) Διαβόρνιτσα

101

18) Άρκουδοχώρι

100

19) Κομανίτσι

100

20) Καστανιά

100

21) "Ανω Κόπανος

90

22) Βέτζα

80

23) Άγί,α Μαρίνα

61

24) Διχαλεύρι

53

50. Το ποσό πού έπρεπε να καταβάλη κάθε οικογένεια για την αρχιερατική εισφορά υπο
λογίζεται κατά την περίοδο της αρχιερατείας τοΰ Δανιήλ, στα 18 περίπου γρόσια (περίπου το 1/6
της λίρας). Ό παραπάνω πίνακας συνετάγη με βάση αυτή τήν αναλογία.

SUMMARY
Äthanassios G. Voudouris, The Tour of Metropolitan of Veria Daniel
(1769-1799?) at the villages of prefecture of Veria, by code of Holy Metropolis
of Veria, Naousa and Kabania.
Metropolitan of Veria Daniel's (1769 - 1799?) tour is being known by an
unpublished for the moment code of Holy Metropolis of Veria, Naousa and
Kabania. Unfortunately, we don't know much about the life and the action of
the Metropolitan. One of the most important points of his action is the special
interest that he had shown for the awakening of the enslaved Greeks and the
flourishing of education in his region.
The particular tour is divided into three phases. Every village he had
visited, metropolitan Daniel, performed religious ceremonies. The purpose of
the tour was on one hand to gather money for his own needs and the
Metropolis' which was called «Archbishopric allowance» and on the other hand
was the ethnic and spiritual awakening of the believers. By this tour, we
obtain important information about the economical status of bishops of Veria
region in the second half of the 18th century, the economical status and the
population of the region at this period, the composition of the region itself
before the 1821 rebellion. It is also presented the situation of villages of Veria
before and after the 1821 rebellion.
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Ή έκδοση του φύλλου
Σύναξις της περιηγήσεως εις τα χωρία
03180 Λειτουργία & 'Αγιασμός Μικρογούζι
01110 Λειτουργία & Αγιασμός Αγίας Μαρίνης
02850 Λειτουργία & Αγιασμός Γιάντζιστας
02760Λειτουργία & Αγιασμός Σελβοχωρίου
02440 Λειτουργία & Αγιασμός Βέτζας
04470Λειτουργία & Αγιασμός Κάτω Κοπανάν
01620 Λειτουργία & Αγιασμός Άνω Κοπανάν
03000 Λειτουργία & Αγιασμός Μονοσπίτων
02040 Λειτουργία & Αγιασμός Τουρκοχωρίου
01830 Λειτουργία & Αγιασμός Λιαβόρνιτζαν
20900
00960 Λειτουργία Λιχαλεύρι
01800 Λειτουργία & Αγιασμός Αρκουδοχώρι
06000 Έγκαινιασμος & Αγιασμός Τζορνόβου
02400 Λειτουργία & κοινός Αγιασμός Μαροϋσα
01920 Λειτουργία & κοινός Αγιασμός Κουστοχώρι
01800 Λειτουργία & Αγιασμός Κομανίτζι
04800 Λειτουργία & Αγιασμός Κάτω Λοζίτσι
02400 Λειτουργία Άνω Λοζίτσι
01740 Λειτουργία Κομανίτζι
01800 Λειτουργία & Αγιασμός Καστανιά
46920
06600 Λειτουργία & Αγιασμός Τζιρκόβιανη
06000 Λειτουργία & Αγιασμός Αόλιανη
07200 Λειτουργία & Αγιασμός Κοτζκας
07800 Κόκοβας Λειτουργία & Αγιασμός
14400 Λειτουργία & Αγιασμός Σέλι
83520 Έξ ων τά 1160 γρ. έμοιράσθησαν δια μπαξίσια παιδιών,
τά οποία δεν έπεράσθησαν εις τά έξοδα
της περιηγήσεως
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