ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
(Συμβολή στήν ιστορία τους)
"Ο,τι παρουσιάζουμε σ’ αυτή μας τήν έργασία είναι δλο εκείνο, πού
μέχρι σήμερα κατορθώσαμε νά συγκεντρώσουμε γιά τά Γρεβενά. "Ολα τά
κεφάλαια δέν είναι τού αύτοϋ είδους, ούτε έχουν τήν ίδια έκταση. Άναφέρονται όμως δλα στο ίδιο πάντοτε άντικείμενο, τά Γ ρ ε β ε ν ά.
’Από τήν έπί πενήντα σχεδόν χρόνια ερευνά μας άποκομίσαμε δτι
τά Γρεβενά, μαζί μέ τήν Καστοριά καί τά Σέρβια, έχουν τήν πιο παλιά
Ιστορία στή Δυτική Μακεδονία, άσχετα μέ τά δνόματα πού διαδοχικά
ίσως άλλαξαν μέσα στους αιώνες.
Ή ιστορία δμως αυτών τών πόλεων, όπως καί ολόκληρης τής Δυτι
κής Μακεδονίας, είναι άπό τις σκοτεινότερες στον έλληνικό χώρο καί ή
διαπίστωσή της απαιτεί βαθιά ερευνά, πολύ κόπο καί πολύ χρόνο. Γι’
αυτό πιστεύουμε δτι αυτό πού κρατάει ό αναγνώστης στά χέρια του θά
προκαλέσει τό ένδιαφέρον καί τή φιλοδοξία άλλων νεότερων νά συ
μπληρώσουν ή καί νά διορθώσουν τά γραφόμενά μας.
'Υπάρχουν πολλές πηγές, πού μένουν άνεξερεύνητες άκόμα. Τά αρ
χεία τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πού έμεϊς δέν μπορέσαμε
νά τά εξαντλήσουμε δσο έπρεπε- τά αρχεία τής Πρώτης Ίουστινιανής
’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας, οπού μέχρι τό 1767 υπαγόταν ή Μητρό
πολη Γρεβενών, αρχεία πού ούτε τά έχουμε έντοπίσει, ούτε τά έχουμε
προσεγγίσει ή έξετάσει.
Υπάρχουν ακόμα πολλές παλιές εκκλησίες καί μοναστήρια στήν
έπαρχία Γρεβενών, πού δέν έχουν έρευνηθεϊ όπως πρέπει. Όπως υπάρ
χουν καί πάμπολλα λειτουργικά καί άλλα βιβλία στις εκκλησίες αυτές
καί σ’ αυτά τά μοναστήρια, πού δέν έχουν ξεφυλλισθεΐ μέ τή σχολαστι
κότητα πού απαιτεί τό θέμα μας. "Αν κρίνουμε μάλιστα άπό τά τεκμήρια
πού ως τώρα άποκομίσαμε έμεϊς προς αυτές τις κατευθύνσεις, πιστεύουμε
δτι πολλά περισσότερα μπορούν ν’ άντληθούν άκόμα.
Τέλος, πρέπει νά ομολογήσουμε δτι ή έργασία τοϋ άγαπητοϋ καί σε
βαστού καθηγητοΰ μας Χρίστου Ένισλείδη, Ή Πίνδος καί τά
χωριά της (Άθήναι 1951, έπαινος ’Ακαδημίας ’Αθηνών), πού τόσο μάς
βοήθησε στήν δλη έργασία μας, στάθηκε κατά κάποιο τρόπο καί τό έναυσμα γιά νά καταπιαστούμε μέ αύτό τό θέμα.

Τα Γρεβενά

243

A'. H ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1. Σύμφωνα μέ νεότερες έρευνες1 άποδεικνύεται ότι, αν όχι ολόκλη
ρη ή έκταση τής σημερινής έπαρχίας (του νομού) Γρεβενών, τουλάχιστον
τό έδαφικό τμήμα της, πού βρίσκεται δυτικά από τόν 'Αλιάκμονα καί τό
βουνό Μπουνάσα, ανήκε στήν Τυμφαία τής αρχαίας “Άνω Μακεδονίας.
Μονάχα τό τμήμα, πού βρίσκεται ανατολικά άπό τόν Αλιάκμονα, ίσως
αυτό καί μόνο άπό τήν επαρχία, νά ανήκε στήν Έλιμειώτιδα, οπού ανήκε
καί τό υπόλοιπο νότιο τμήμα τού νομού Κοζάνης, πού βρίσκεται πέρα
άπό τό Μπούρινο όρος.
Οί λόγιοι των Μέσων Χρόνων υπήγαγαν τήν περιοχή Γρεβενών στήν
’Ιλλυρία καί αργότερα στό Θέμα τού ’Ιλλυρικού καί στή συνέχεια στό
Μακεδονικό Θέμα2.
'Οπωσδήποτε οί γεωγραφικές πληροφορίες για τήν άπόμακρη άπό
κάθε άξονα συγκοινωνίας αυτή περιοχή τής Δυτικής Μακεδονίας είναι
πολύ φτωχές καί έλάχιστα πράγματα ξέρουμε γι’ αύτήν γιά χρονικό διά
στημα πολλών αιώνων. Ούτε καί οί χρονογράφοι τού Βυζαντίου, πού πε
ριγράφουν τά κοσμοϊστορικά γεγονότα πού εξελίχθηκαν σ’ αυτή τήν πε
ριοχή ως τήν τουρκική κατάκτηση, μάς παρέχουν πληροφορίες κάποιας
επιστημονικής άξίας γιά τήν περιοχή. Μερικές αναφορές σέ οικισμούς
καί πόλεις τής εποχής θά τις καταγράψουμε πιό κάτω στήν κατάλληλη
θέση τους.
2. Τις πρώτες γεωγραφικές πληροφορίες γιά τήν περιοχή μας τις
δίνουν οί πρώτοι γεωγραφικοί χάρτες τού ΙΣΤ' αί. Διαλέξαμε καί έπεξεργασθήκαμε μερικούς άπ αυτούς τούς χάρτες3, όσους μπορέσαμε νά πλη
σιάσουμε καί όσους άπ’ αυτούς κρίναμε ότι θά μάς έδιναν μερικές γεω
γραφικές πληροφορίες, παρ’ ότι καί αύτές παρουσιάζονται πολύ άμυδρές
γιά τήν περιοχή πού έξετάζουμε4.
1. N. G. L. Hammond, History of Greece to 332 BC., Clarendon Press, Oxford,
1959, 2d. ed. 1967, σ. 116. Του ίδιου, Epirus, Clarendon Press, Oxford 1967, σ. 77. Θ.
K. Π. Σαράντη, Ό Μέγας ’Αλέξανδρος, ’Αθηναι 1970, 1975, 1982, Α', σ. 58.
2. Γ. Π απανδρέου, Γρεβενά, «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη»,
1928, Δ', σ. 141.
3. Θ. Κ. Π. Σαράντη, Ή Δυτική Μακεδονία εις τούς χάρτας άπό τοϋ ΙΕ'-ΙΗ'
αίίδνος, «Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1961», ’Αθηναι 1961, σ. 20κ.έ.
4. Βασιζόμαστε στους έξης χάρτες: α) Giacomo di Castaldi, «Descrittione
de la geographia moderna de tutta la Grecia», Genova 1560, β) Abraham Ortelius, «Theatrum Orbis Terrarum», Anvers 1570, γ) Gerard Mercator, «Atlas
sive Cosmographia», Amsterdam 1598, δ) P. Mariette, «Atlas», Paris 1645, ε) J o h.
et Corn. Blaeu, «Cosmographia Blaviena», Amsterdam 1650, στ) F. de W i t, «Atlas»,
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Πρώτα-πρώτα, σαν οδηγός για τον καθορισμό τής έκτασης τής πε
ριοχής—καί τώρα έπαρχίας—Γρεβενών χρησιμεύει ό ποταμός 'Αλιάκμων, στην άνω κοιλάδα του, μέ τούς ορεινούς όγκους πού γύρω τήν πε
ριβάλλουν.
Ό 'Αλιάκμων σημειώνεται σαν τήν κυριαρχούσα ποτάμια γραμμή
σέ όλόκληρη τή Μακεδονία. Παριστάνεται σάν νά σχηματίζεται από δύο
κλάδους, δύο παραποτάμους, όπως καί στήν πραγματικότητα συμβαίνει.
'Ο ένας κλάδος πηγάζει άπό τή λίμνη τής Καστοριάς, όπου συγχέεται
καί μέ τον κλάδο πού πηγάζει καί διασχίζει τά Κορέστια καί έχει τό όνο
μα Castoro fl. κ.λ., καί ό άλλος άπό τή βόρεια Πίνδο.
'Ο δεύτερος όμως αυτός κλάδος, όπως φαίνεται στούς χάρτες, δέν
είναι έκεΐνος πού στήν πραγματικότητα πηγάζει άπό τόν Γράμμο καί πού
περνάει άπό τό Νεστόριο, αλλά ό σημερινός Βενέτικος, πού πηγάζει άπό
τά βουνά τής έπαρχίας Γρεβενών (Αύγό, Βασιλίτσα, "Ορλιακας, Γουμάρα), πού καί τή διασχίζει άπό τά δυτικά προς τά ανατολικά. 'Ο κλάδος
αύτός σέ όλους σχεδόν τούς χάρτες δέν έχει γραμμένο τό όνομά του, έκτος
άπό τόν χάρτη τού Giacomo Candelli da Vignola τού 1689, πού τόν γράφει
Rhedias fl.
Ό Leake1 πού περιόδευσε στήν περιοχή έκεΐ κατά τις αρχές τοϋ 1Θ'
αί. τόν άποκαλεϊ Venefico πού είναι καί τό σημερινό του όνομα. Ό Ροιιqueville, πού περιόδευσε στο ίδιο μέρος καί τήν ίδια περίπου έποχή, τόν
άποκαλεϊ άλλοϋ Rhedias καί άλλου Venetico2.
"Ολα αύτά σημαίνουν ότι αύτά τά όνόματα πρέπει νά είχε καί κατά
τούς προηγούμενους άπό τούς χάρτες αιώνες. Τό όνομα «Τριβιά» διασώ
Amsterdam 1680, ζ) 1. Μ. Η asii, «Imperium Turcicum», Nurinberge 1680, η) Giaco
mo Candelli da Vignola, «Atlas», Roma 1689, θ) I. - B. N ο 1 i n, «Atlas», Paris
1699, i) Hubert Jaillot, «Estats de l’Empire de Turcs en Europe», Paris 1700,
ια) Guglielmo Delisle, «Graeciae Parts Septentrionalis», Paris 1708, iß) I. Co
vens et C. Mosti er, «Graeciae Parts Septentrionalis», Amsterdam 1708, ιγ) J o h,
Baptista Homann, «Graeciae et Archipelagi», Nurinberge 1712, ιδ) N. d e F e r,
«La Grè:e ou partie meridionale de la Turquie en Europe», Paris 1715, ιγ) S r. Jaillot,
«La Grèce tirée de mémoires de Monsieur d’Abbé Baudrant», Paris 1716, ιστ) I. - B. N ο lin, «Théâtre de la guerre Empire de Turcs, Roiaumes d’Hongrie et de Dalmatie», Paris
1717, ιζ) Jo h. Baptista Homann, «Atlas Nuovus», Nuremberg 1740. ιη) Sr.
R o b er t, «Turquie Européenne», Paris 1755, ιθ) Robert de Vangonty filio,
«Graecia Vêtus», Paris 1762, κ) Guillelmo Delisle, «Graeciae Parts Septentrio
nalis», London, 12 May 1794, κα) W. Faden, «Turkey in Europe», London 1795.
1.William Martin Leake, Travels in Northern Greece, 4 vols., London 1835,
C, σ. 148.
2. François Pouqueville, Voyage dans la Grèce, 3 vols., Paris 1820-21, B,
LV1U, σ. 434-440.
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ζεται σήμερα σαν τοπωνύμιο 5 χλμ. περίπου ΒΔ άπό τα Γρεβενά, πάνω
στον δρόμο προς τό Κηπουριό.
'Ο ποταμός πού σχηματίζεται άπό αυτούς τούς δυο κλάδους, δηλαδή
ό 'Αλιάκμων, έχει τά όνόματα, σέ άλλους χάρτες Aliacmon fl. καί σέ άλ
λους Castoro fl. ή Yistritsa ή Vistriza (όπως άναφέρεται άργότερα καί
στούς χάρτες τοϋ Kiepert). 'Ο Leake καί ό Pouqueville τον αναφέρουν
καί μέ τό τουρκικό όνομα Ίντζέ-Καρά-Σού.
Στούς χάρτες πού εξετάζουμε, ή έπαρχία Γρεβενών περιορίζεται άπό
τά νοτιοδυτικά μέ τό Monte Messo (βουνό τοϋ Μετσόβου), πού τή χωρί
ζει άπό τήν περιοχή L’Ianna (Γιάννινα)1. Άπό τά δυτικά περιορίζεται
άπό τήν οροσειρά Demoniguiza Mons (τήν Πίνδο), πού τή χωρίζει μέ τήν
Ήπειρο (Epirus ή L’Epire). Σέ έναν άπό τούς χάρτες σημειώνεται καί τό
όρος Cerapaion (Σεράπειον), πού μερικοί γεωγράφοι καί ιστορικοί τό
ταυτίζουν μέ τόν σημερινό Σμόλικα.
Προς τόν Νότο σημειώνεται ή οροσειρά Macedonians Mons, πού ταυ
τίζεται μέ τά σημερινά Χάσια όρη, καί προς τά νοτιοανατολικά όρια τής
περιοχής Γρεβενών σημειώνεται ό Olympus Mons.
3. Κατά τήν τουρκοκρατία ό καζάς Γρεβενών ύπαγόταν στό πασαλίκι
των Ίωαννίνων καί μόλις κατά τό 1839, όταν έγινε ή μεγάλη καί ριζική
διοικητική αναδιάρθρωση τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, ύπήχθη στό
σαντζάκιο τών Σερβίων πού ανήκε στό βιλαέτι Μπιτολίων (Μοναστη
ριού).
Πρέπει έδώ νά σημειώσουμε ότι ό καζάς Γρεβενών, έκτος άπό τά
χωριά τής σημερινής επαρχίας—καί νομοϋ—Γρεβενών, όπως τά έκθέτουμε πιό κάτω στό έπόμενο κεφάλαιο, περιλάμβανε καί τά χωριά τής
περιοχής Ζουπανίου (Πενταλόφου)2: Λατόριστα ('Αγιασμα), Μπάνια
('Αγία Παρασκευή), Σβόλιανη ('Αγία Σωτήρα), Βρόστιανη ("Αγιοι ’Ανάρ
γυροι), Τσάριστα ("Αγιοι Θεόδωροι), Ρέσνι (’Ανθούσα), Βελίστι (Άσπρούλα), Κωνστάντζικο (Αύγερινός), Μαζγκάνι (’Αχλαδιά), Μπουχωρίνα
(Βουχωρίνα), Ντόλο (Βυθός), Ντράμιστα (Δάφνη), Λιμπόχοβο (Δίλοφο),
Ζάνσκο (Ζώνη), Τσαβαλέρι (Κοιλάδι), Μπόρσια (Κορυφή), Κριμίνι
(Κριμίνι), Ζουπάνι (Πεντάλοφος), Μοιρασάνη (Μόρφη), Κλεπίστι (Πολυκάστανον), Ραδοβίστι (Ροδοχώρι), Πέτζανη (Τριάδα) καί Μοιραλή
1. Καί ό Άραψ γεωγράφος Έδρισή ή Έδρήζ έπεσκέφθηκε τά Γιάννινα καί τά
άποκαλεϊ «Γιάλνα» (1153). "Ολα αύτά ένισχύουν τήν άποψη ότι τό όνομα ’Ιωάννινα
δέν εχει καμιά σχέση μέ τό ’Ιωάννης πού πολύ ϋποστηρίζεται.
2. Παραθέτουμε τό παλιό — επί τουρκοκρατίας — όνομα καί στην παρένθεση τή
μετονομασία του μετά τήν απελευθέρωση.
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(Χρυσαυγή), τα όποια όλα άνήκουν, άπό τήν άπελευθέρωση καί μετά,
στην επαρχία Βοΐου, στο πιο όρεινό δυτικό τμήμα της, δηλαδή στον νομό
Κοζάνης.
Στον καζά Γρεβενών υπάγονταν άκόμα καί τά χωριά τής περιοχής
Δεσκάτης: Ντισκάτα (Δεσκάτη), Πιτσούγγια (Δασοχώρι), Παρασκευή
(Παρασκευή), Τσούκα (Γήλοφος), Σέλισμα (Διασελάκι), 'Αγιος Γεώρ
γιος ("Αγιος Γεώργιος), Ξεροκρανιά (Κρανιά), Λουτρός (Λουτρός) καί
Μπιστερτσιά ("Ακρη), πού καί μετά τήν άπελευθέρωση παρέμειναν στήν
έπαρχία Γρεβενων.
Κατά τήν Κατοχή όμως, 1941-1944, ή περιοχή αυτή τής Δεσκάτης
άποσπάσθηκε άπό τήν έπαρχία Γρεβενων καί προσαρτήθηκε στήν έπαρ
χία Έλασσόνος, τοϋ νομού Λαρίσης. Στά 1964, πάλι, μέ τή δημιουργία
τοϋ νομού Γρεβενών, ή Δεσκάτη μέ μερικά άπό τά χωριά της (Παρασκευή,
Γήλοφο, "Αγ. Γεώργιος καί Δασοχώρι) άποσπάσθηκαν άπό τήν έπαρχία
Έλασσόνος καί έπανήλθαν στον νομό Γρεβενων. Τά υπόλοιπα χωριά
τής περιοχής Δεσκάτης, Κρανιά, Λουτρός καί "Ακρη, παρέμειναν στον
νομό Λαρίσης.
4. Μετά τήν άπελευθέρωση, ίσως γιά νά μή διασπασθεΐ άπότομα ή
δικαστική περιοχή τοϋ Τούρκου ίεροδικαστή (κατή) Γρεβενών, ό όποιος
είχε πλήρη δικαστική καί θρησκευτική έξουσία άπό τόν πατισάχ, καί τό
καινούριο κράτος έμπλακεΐ σέ διαχωρισμούς άρχείων, πού όλα ήσαν
γραμμένα στά τουρκικά (στις διαλέκτους Ρίκα καί Ντουβανή)—καί ειδι
κότερα τά «ταπιά», πού αποτελούσαν τούς τίτλους ιδιοκτησίας τής άκίνητης περιουσίας όλων των υπηκόων τοϋ σουλτάνου—καί πού ή μετάφρασή
τους καί ό διαχωρισμός τους καί δύσκολος ήταν καί πολύ χρόνο άπαιτοΰσε, ή έλληνική κυβέρνηση μέ μεγάλη έπιτυχία ίδρυσε πρωτοδικείο στά
Γρεβενά μέ δικαιοδοσία σ’ ολόκληρη τήν περιοχή τοϋ έπί τουρκοκρα
τίας καζά Γρεβενών. Τό πρωτοδικείο ένισχύθηκε μέ μεταφραστικό γρα
φείο καί «έρμηνέα», καί είχε ειρηνοδικεία τότε στά Γρεβενά, στή Δεσκά
τη, στον Πεντάλοφο καί στήν Κρανιά (Τούρια-Κρανιά).
Αύτά τά ειρηνοδικεία άπό τότε μέχρι σήμερα έχουν ύποστεϊ πολλές
μεταβολές, πού έμεϊς όμως δέν θά παρακολουθήσουμε.
’Επίσης μετά τήν άπελευθέρωση ή έλληνική κυβέρνηση τήν έπαρ
χία Γρεβενών τή μετονόμασε σέ υποδιοίκηση Γρεβενών, υπό τόν νομάρ
χη Κοζάνης καί στήν πόλη τών Γρεβενών έγκαταστάθηκε υποδιοικητής
μέ Ιδιαίτερες άποκεντρωτικές διοικητικές δικαιοδοσίες.
Μετά τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή υποδιοίκηση καί ό ύποδιοικητής άλλαξαν όνόματα και έγιναν έπαρχία καί έπαρχος Γρεβενών, μέ
τις ίδιες δικαιοδοσίες και άρμοδιότητες μέχρι τό 1964, όταν ή έπαρχία
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Γρεβενών άποσπάσθηκε άπό τον νομό Κοζάνης για να δημιουργηθεΐ δ
νομός Γρεβενών.
Κλείνοντας αύτό τό κεφάλαιο πρέπει να προσθέσουμε μερικά στοι
χεία γιά τή γενική διάκριση τής έπαρχίας (τού νομού) Γρεβενων σε χω
ριστούς τόπους, όπως συνήθιζε νά τή διαχωρίζει έκείνη τήν έποχή ό πο
λύς κόσμος, στά πρώτα χρόνια μετά τήν άπελευθέρωση.
’Ανατολικά, άπό τόν 'Αλιάκμονα ποταμό μέχρι τό βουνό Μπούρινος καί τό Μοναστήρι τής Ζάμπορδας, ήταν ή περιοχή τών Βεντζίων
καί τά έκεΐ χωριά ό πολύς κόσμος τά άποκαλοΰσε «χωριά τών Βεντζί
ων». Οί κάτοικοι ήσαν καί είναι κυρίως γεωργοί μέ πολύ μικρή οίκόσιτη κτηνοτροφία.
Νότια άπό τόν Βενέτικο ή τόν Πολυτσάρη—γιατί είχε καί εχει καί
αυτό τό όνομα ό Βενέτικος, ειδικά στό τμήμα πού βρισκόταν κοντά στά
Γρεβενά—μέχρι τά σύνορα τής επαρχίας μέ τή Θεσσαλία, έκτείνονταν
τά Χάσια, όπου κυριαρχούσε ό μεγάλος χείμαρρος τής Σιούτσας, παρα
πόταμος τού 'Αλιάκμονα. Καί έδώ οί κάτοικοι ήσαν καί είναι γεοιργοί
μέ όλίγη οίκόσιτη κτηνοτροφία.
Δυτικά, στήν κοιλάδα τού δυτικού κλάδου τού Βενέτικου, βρίσκονταν
τά «Κοπατσιαροχώρια», μέχρι τούς πρόποδες των άντηρίδων τής Πίνδου.
Τό όνομα τό πήραν άπό τά «κοπάτσια», πού είναι τό τοπικό όνομα τής
«θαμνώδους δρυός», καί πού είναι ή έπικρατέστερη βλάστηση τής περιο
χής. Έδώ οί κάτοικοι έχουν ρίξει τό βάρος περισσότερο στήν κτηνοτρο
φία καί λιγότερο στή γεωργία, ή οποία δέν αποδίδει σ’ αύτά τά έδάφη καί
σ’ αύτά τά υψόμετρα. Καί πάρα πολλοί άπό αύτούς τούς κατοίκους είναι
μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, πού τόν χειμώνα παραχειμάζουν κυρίως
στούς κάμπους τής ’Ελασσόνας καί τής Λάρισας.
’Ακόμη δυτικότερα, στις κορυφές σχεδόν τής Πίνδου—Μαυροβούνι,
Αύγό, Βασιλίτσα, Γουμάρα καί Σμόλικας—στις έκεΐ άλπικές βοσκές βρί
σκονται, κατά σειρά άπό τόν Νότο προς τόν Βορρά, τά «Βλαχοχώρια»,
Καλλιθέα, Κρανιά, Περιβόλι, Άβδέλλα, Σμίξη καί Σαμαρίνα. Οί κάτοι
κοι στά δυο πρώτα άποζοΰν άπό τά δάση καί τήν κτηνοτροφία, μέ πολύ
λίγη γεωργία. Στά ύπόλοιπα όμως χωριά οί κάτοικοι άποζοΰν βασικά
άπό τήν κτηνοτροφία καί λιγότερο άπό τά δάση. ’Εδώ ή κτηνοτροφία
είναι καθ’ όλοκληρίαν μετακινουμένη καί τόν χειμώνα παραχειμάζει
στον κάμπο τής Θεσσαλίας.
Τά χωριά πού βρίσκονται στό βορειοδυτικότερο τμήμα τής έπαρχίας
Γρεβενών καί πολύ περισσότερο έκεΐνα τής περιοχής Πενταλόφου όνομάζονται «Μαστοροχώρια» καί «Καστανοχώρια», γιατί καί μαστόροι είναι
οί κάτοικοι καί πολλές καστανιές κρατάει έκεΐ ό τόπος.
Τέλος, καί ή περιοχή Δεσκάτης είναι ένα τμήμα τών Χασίων, έδαφο-
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λογικά όμως άνήκει στή Θεσσαλία, άφοΰ τά νερά της χύνονται στον πο
ταμό Βούλγαρη, πού είναι παραπόταμος του Σαρανταπόρου, τού Ponte
Quaranta fl. τών χαρτών, πού άναφέραμε, πού κι αύτός χύνεται στον Πη
νειό, τοϋ όποιου ή υδάτινη λεκάνη άνήκει όλόκληρη στή Θεσσαλία.
Β\ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1. ΟΙ χάρτες καί οΐ περιηγητές
Μέ έπιμονή δλοι άνεξαιρέτως οί χάρτες πού έξετάζουμε, τού ΙΣΤ'ΤΗ' αΐ., σημειώνουν στό έπίκεντρο τής περιοχής μας καί πάνω σέ παραπό
ταμο τοϋ Αλιάκμονα (πού σέ μερικούς, φαίνεται κατά λάθος, φέρει τό
όνομα Venetico Π., ένώ πρόκειται γιά τόν Γρεβενιώτικο ποταμό) τήν πόλη
S. Ziorzi ή S. Giorgio—άνάλογα μέ τή γλώσσα πού έχει γραφεί ό χάρτης—
στή θέση, όπου βρίσκονται σήμερα τά Γρεβενά. Τότε καί ως τά τέλη τοϋ
ΙΘ' αΐ. μητροπολιτικός ναός ήταν ή έκκλησία τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στό
Βαρόσι, όπου ή έδρα τής μητροπόλεως καί τό μητροπολιτικό μέγαρο.
'Η όνομαοία Γρεβενά ή Γρεβενά δεν άναγράφεται σέ κανένα χάρτη,
παρ’ ότι όπως ξέρουμε άπό άλλα έγγραφα, πού θά τά άναφέρουμε πιό
κάτω, ή πόλη έφερε αυτό τό όνομα άπό τόν Γ αί. ’Αλλά καί οί όνομασίες
των άλλων πόλεων, Σιάτιστα, Κοζάνη κ.ά. δέν άναφέρονται σ’ αυτούς
τούς χάρτες. Διαγνώσαμε ότι οί γεωγράφοι συντάκτες αύτών των χαρτών,
τουλάχιστον γιά τούς αιώνες πού άναφέρονται, άπέφευγαν νά παραθέτουν
τις βαρβαρικές όνομασίες τοποθεσιών καί τά όνόματα οικισμών έκείνης
τής έποχής. Προτιμούσαν περισσότερο γιά τις περιοχές καί τοποθεσίες
τά όνόματα τής άρχαίας Μακεδονίας (Tymphaea, Elimiotis κ.λ.) καί γιά
τούς χριστιανικούς οικισμούς τό όνομα τοϋ άγιου πού ώς πολιούχος λα
τρευόταν στον οίκισμό. Μονάχα στήν άνάγκη χρησιμοποιούσαν τίς βαρ
βαρικές όνομασίες. 'Η συνήθεια μάλιστα αύτή δυσκολεύει πολύ τόν άναγνώστη τών χαρτών στό νά ξεχωρίζει τά χωριά πού άναφέρονται μέ τό
όνομα τού ίδιου αγίου. Μόλις κατά τά τέλη τοϋ ΙΗ' αί. σταμάτησε αύτή ή
συνήθεια, όταν άρχισε πιά τή χαρτογραφία νά τή χαρακτηρίζει ή μαθη
ματική ακρίβεια καί ή πλήρης ίστορική ένημερότης.
Στούς χάρτες άναφέρεται σάν οικισμός τό Cotzapazar (στά τουρκικά
τό Μεγάλο παζάρι), έκεΐ όπου βρίσκεται τό σημερινό χωριό Κέντρον καί
όπου έπί τουρκοκρατίας καί μέχρι τό 1925 γινόταν, κάθε φθινόπωρο, μία
έμποροπανήγυρη, που διαρκοϋσε δεκαπέντε μέρες, όπως θ’ άναφέρουμε
πιό κάτω σέ άλλο κεφάλαιο.
Σέ όλους τούς χάρτες άναφέρεται τό χωριό Laflerocheri ή Lefterocheri, όπου βρίσκεται τό σημερινό Έλευθεροχώρι. 'Υποστηρίζεται άπό με
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ρικούς ότι τό Έλευθεροχώρι είναι στή θέση τοϋ κάστρου Βουχάλιστας
τοϋ ’Ιουστινιανού, όπως τό άναφέρει καί δ Κωνσταντίνος Πορφυρογέν
νητος1. Στή θέση τοϋ ’Ελευθεροχωρίου δικαιολογείται άπολύτως ή ύπαρξη
ενός από τά κάστρα τοϋ ’Ιουστινιανού, γιατί βρίσκεται έπάνω στην κε
ντρική όδευση, άπό τή Θεσσαλία προς τά Γρεβενά, καί έπάνω στο πιο εύνοϊκδ σημείο για τή γεφύρωση τοϋ Βενέτικου, δπου καί σήμερα ή γέφυρα
τοϋ άμαξιτοϋ δρόμου Καλαμπάκας-Γρεβενών.
Νοτιότερα από τό Lefterocheri σημειώνεται τό χωριό Casi (Χάσι),
στήν περιοχή των σημερινών Χασίων. Τό χωριό αυτό έπρεπε νά βρίσκε
ται κοντά στό σημερινό χωριό Παλιούρια (Ζυμιάτσι), δίπλα άπό τόν αυ
χένα Σκάλα, άπό όπου περνάει δ δρόμος Γρεβενών-Δεσκάτης. ’Εκεί υπάρ
χουν ίχνη παλαιοϋ οίκισμοϋ. 'Οπωσδήποτε άπό αυτό τό όνομα, Χάσι, πού
είναι όνομα τουρκικό, ονομάσθηκαν Χάσια καί τά βουνά, που χωρίζουν
τή Μακεδονία άπό τή Θεσσαλία.
Σέ όλους τούς χάρτες σημειώνεται τό χωριό Περιβόλι σαν Voli καί
σέ μερικούς σημειώνεται έκεΐ κοντά καί τό S. Nicolo. Ό οΙκισμός αύτός
άνταποκρίνεται στό παλιό χωριό Βυθουλκέοι2, πού είχε ένοριακό ναό τό
σημερινό μοναστήρι τοϋ άγιου Νικολάου, πού κτίσθηκε—όπως λέγει
ή κτητορική έπιγραφή του—στα 1601. Στό Περιβόλι άναφέρεται καί δ
Leake3 χαρακτηρίζοντας αύτό σαν τόν μεγαλύτερο οίκισμό τής περιοχής,
ένώ ό Pouqueville4, πού πέρασε άπό τό χωριό στις αρχές τοϋ ΙΘ' αΐ.,
κάμνει μια ώραία περιγραφή γι’ αύτό.
Λίγο βορειότερα άπό τό Περιβόλι, σέ μερικούς χάρτες, σημειώνεται
ή Santa Maria di Praetoria, πού πιθανότατα είναι ή σημερινή Σαμαρίνα.
Η όνομασία αύτή άποκρούει αύτό πού πρεσβεύουν μερικοί ως τώρα ότι
ή λέξη Σαμαρίνα προέρχεται άπό τό Santa Marina. Με τό όνομα τής άγιας
αυτής όμως δέν υπήρξε ποτέ καμιά έκκλησία στήν περιοχή τής Σαμαρίνας.
’Αντίθετα, ό κεντρικός ένοριακός ναός τής Σαμαρίνας είναι άφιερωμένος
στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου (Santa Maria). Ή πρόσθετη προσωνυμία
di Praetoria μάς κάνει νά ύποπτευθοϋμε μήπως τήν είκόνα τής Παναγίας
πού έγινε άφορμή νά άνεγερθεΐ ό σημερινός ένοριακός ναός τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου—γιατί παλαιότερα ένοριακός ναός τοϋ χωριοΰ ήταν
ή έκκλησία τής άγιας Παρασκευής, όπου καί τό σημερινό μοναστήρι—
ευλαβικά χέρια τή μετέφεραν άπό τό χωριό Πραιτώρι τοϋ Τιρνάβου τής
1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί θεμάτων. Βλ. A. R a m baut, L’Empire Grec au dixième siècle, Paris 1870, B, i, σ. 32.
2. Βλ. πιο κάτω τόν κώδικα τής Ζάβορδας.
3. William Martin Leake, 6.à., C, σ. 147.
4.François Pouqueville, ε.ά., B, σ. 445.
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Θεσσαλίας, όπου παραχειμάζουν πολλοί κάτοικοι τής Σαμαρίνας. *0
Leake άναφέρει μονάχα το χωριό Κηπουριό καί για τή Σαμαρίνα λέγει:
«Monte Smolico or Zmolska above the Vlakhiste town of Samarina». Ό
Pouqueville, ενώ αναφέρει πολλά άλλα χωριά (Τριβένι, Δόβρανη, Μαυρονόρος, Μαυραναΐοι, Τίστα, Βοδεντσικό καί Άρκουδιά), δεν αναφέρει
καθόλου τή Σαμαρίνα.
2. 'Ο κώδικας τής Μονής Ζάβορδας (1692), ή κατάσταση εισφορών τής
Μητρόπολης Γρεβενών (1858) καί ή άπογραφή τον 1981.
Ό κώδικας τής 'Ιεράς Μονής τοΰ όσιου Νικάνορος τής Ζάβορδας,
στό έτος 1692, αναγράφει έναν κατάλογο των χριστιανικών χωριών τής
επαρχίας Γρεβενών ή τής «Επαρχίας τοΰ Γρεβενοΰ», όπως τήν αναφέρει.
Παραθέτουμε στην αριστερή στήλη τοΰ πιό κάτω πίνακα αυτόν τόν
κώδικα σέ αυστηρό αντίγραφο καί μέ τήν ορθογραφία του.
Κάθε όνομα χωριοΰ ακολουθείται άπό εναν άριθμό, πού αντιπροσω
πεύει, κατά τόν Καλινδέρη', τα «βαφτιστικά», δηλαδή τόν άριθμό τών
κατοίκων πού δηλώθηκαν στήν εκκλησία ή στό μοναστήρι. Δίπλα άπό
αυτόν τόν άριθμό, μετά άπό κάθετη γραμμή (πού τήν προσθέσαμε έμεΐς),
άναγράφεται ένας άλλος άριθμός, μέ άλλο χέρι καί μέ άλλου χρώματος
μελάνη, πού πιθανώς σημαίνει τά «βαφτιστικά» τών κατοίκων πού δηλώ
θηκαν στό μοναστήρι, ή κάπου άλλοΰ σέ μεταγενέστερη, άγνωστο πότε,
ήμερομηνία. 'Οπωσδήποτε ή ήμερομηνία 1692 άναφέρεται στούς πρώτους
άριθμούς, τά πρώτα «βαφτιστικά». Δέν υπογράφεται άπό κανέναν.
Στή μεσαία στήλη τοΰ ίδιου πίνακά μας παραθέτουμε μιά κατάσταση
«έπιχ. 42.000 γροσίων τών χωριών τής Μητροπόλεως Γρεβενών»12. Ή
κατάσταση πού άναγράφει μέ άλφαβητική σειρά τά χωριά τής Μητρό
πολης Γρεβενών έχει ήμερομηνία: «Έν Γρεβενοϊς τή 22 ’Ιουλίου 1858»,
μέ υπογραφή: «Ό Γρεβενών ’Αγάπιος». Φαίνεται θεωρημένη καί άπό
τό Πατριαρχείο, γιατί έχει τήν ένδειξη: «14 Μαΐου 1888, Φαναρίω Κων
σταντινουπόλεως».
Δίπλα άπό κάθε χωριό άναγράφεται ό άριθιιός τών χριστιανικών οι
κογενειών, πού έχουν υποχρέωση νά εισφέρουν γιά «έπιχ.» άπό «γρ. 11
π. 16 δΓ έκάστην οικογένειαν» (11 γρόσια καί 16 παράδες, όπως άναγράφει ή κατάσταση στό τέλος).
Δέν παραθέτουμε τά χωριά μέ τήν άλφαβητική τους σειρά όπως είναι
1. Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Σημειώματα Ιστορικά (έκ τής Δυτικής Μακε
δονίας), Πτολεμαΐς 1939.
2. Ή συγκεκομμένη λέξη «έπιχ.» σημαίνει πιθανότατα έπιχορήγηση.

251

Τά Γρεβενά

στην κατάσταση τής Μητρόπολης, άλλά τά παρατάσσουμε δίπλα άπό τά
ίδια χωριά του κώδικα τής Ζάβορδας, γιά να εχουμε μια άμεση σύγκριση.
Στήν τρίτη στήλη του πίνακά μας αναγράφονται δλα τά στοιχεία
πού άνταποκρίνονται στή σημερινή ονομασία καί υπαγωγή των χωριών,
τόσο τή διοικητική, όσο καί τήν εκκλησιαστική.
Δίπλα άπό κάθε όνομα χωριού άναγράφουμε τόν αριθμό τών κατοί
κων, σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού πληθυσμού τού 1981.
Σε όσα χωριά δέν υπάρχει διαφορετική ενδειξη, σημαίνει ότι αυτά
υπάγονται διοικητικά στήν έπαρχία (νομό) Γρεβενών καί έκκλησιαστικά
στή Μητρόπολη Γρεβενών.

’Επαρχία τον Γρεβενον

Κατάαταοις 1858

Άπογραφή 1981

Σαρακίνα 129 / 269

Σαρακίνα 42

Σαρακίνα 450

Χολένιστα 143 / 322

Χολένιστα 27

Δίπορον 185

Ζώβορδα χωρίοV 27/ —

Δέν άναφέρεται.

Δέν όφίσταται σήμερα.
Βρισκόταν 1.500 μ. Β άπό
τή Μονή Ζάβορδας, σέ μιά
ομαλή τοποθεσία, όπου σή
μερα ύπάρχει ενα μετόχι μέ
είκονοστάσι.

Τορνίκι μικρό 34 / 45

Δέν άναφέρεται.

Δέν όφίσταται σήμερα. Τά
ερείπιά του βρίσκονται ΒΔ
άπό τό σημερινό χωριό Πανα'ΐ'ΐά, όπου ή τοποθεσία
Παλιοτούρνικο.

Τορνίκι τρανώ 78/133

Τουρνίκι 21

Παναγιά 130

Γουρνάκι 53/124

Γουρνάκι 14

Νεοχώρι 151

Μελενισκό 100/91

Μελεντζκόν 8

Δέν όφίσταται σήμερα.
Τά έρείπιά του βρίσκονται
5 χλμ. Β άπό τήν Παναγιά.

Παλαιοχώρι 102 /137

Παλαιοχώρι 17

Παλαιοχώρι (Βεντζίων) 445

Τυφλοσέλι 53 / 6

Δέν άναφέρεται.

Δέν όφίσταται σήμερα.
Δέν βρέθηκαν έρείπια.
Πρέπει όμως νά βρισκόταν
άνατολικά άπό τό Παλαιοχώρι Βεντζίων.

Τόριστα 63/45

Τόριστα 16

Ποντινή 366

Πυλωρή 41/186

Πυλωροί 18

Πυλωροί 166
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’Επαρχία τον Γρεβενοϋ

Κατάστασις 1858

Άπογραφή 1981

Κοντιβώ 73 / 1

Δέν άναφέρεται.

Δέν ύφίσταται σήμερα.
Τα έρείπιά του βρίσκονται
11 χλμ. Β άπό τή Μονή
Ζάβορδας, όπου τό σημε
ρινό χωριό Σκούμτσια.

Σφήλτζι 25 / 243

Σφίλτσι 23

Χρώμιον 239.
Σήμερα ύπάγεται διοικητι
κές στήν επαρχία Κοζάνης
καί έκκλησιαστικώς στή
Μητρόπολη Γρεβενών.

Βάρεσια 43/185

Βέρεσα 17

Βάρης 68

Κολοκυθάκι 28 / 54

Κολοκυθάκι 14

Είναι άκατοίκητο. Έγκαταλείφθηκε στά τελευταία
χρόνια. Βρσκόταν 5 χλμ. Β
άπό τήν Κνίδη.

Έξαρχον 121 / 95

Έξαρχον 23

Έξαρχος 115

Παλαιόκαστρο 45/12

Παλαιόκαστρον 65

Παλαιόκαστρο 426
Σήμερα υπάγεται διοικητι
κές στήν έπαρχία Βοΐου,
νομοϋ Κοζάνης, καί έκκλησιαστικώς στή Μητρόπολη
Γρεβενών.

Βαήπεση 44/51

Βαΐπισι 24

Δαφνερό 141
Σήμερα ύπάγεται διοικητι
κές στήν έπαρχία Βοΐου,
νομοϋ Κοζάνης, καί έκκλησιαστικώς στή Μητρόπο
λη Γρεβενών.

Πέτροβο 51/1

Δέν άναφέρεται.

Δέν υπάρχει σήμερα. Βρι
σκόταν άμέσως δυτικά άπό
τό σημερινό ΰψωμα «Πέτροβον», 5 χλμ. ΒΔ τοϋ
Παλαιοκάστρου, απέναντι
άπό τήν τοποθεσία «Μπά
ρα», στό Μπογάζι τής Σιατίστης.

Λούπεση 3/28

Δέν άναφέρεται.

"Αγνωστο σήμερα.

Γουτσίσινο 6/22

Λουτζίσινο 6

Λαγκαδάκια. Σήμερα ακα
τοίκητο. Έγκαταλείφθηκε
στά τελευταία χρόνια. Βρι
σκόταν 6 χλμ. ΒΔ άπό τήν
Κνίδη.
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'Επαρχία τού Γρεβενον

Κατάστασις 1858

Άπογραφή 1981

Κοστόμη 55/71

Γκοστόμι 17

Πόρος 138

Πισκό 16/11

Πισκόν 16

Πιστικό 126

Κοπρίβα 68 /182

Κοπρίβα 30

Κνίδη 389

Λευτοκαρυά 12/1

Δέν άναφέρεται.

"Αγνωστο σήμερα.

Άγγαλέη 27 / 68

ΆγγαλαΤοι 17

Άγαλαίοι 123

Βούρμποβο 35/ 66

Βούρμποβον 21

Ιτέα 240

Βέντζη 56/9

Δέν άναφέρεται, γιατί άσφαλώς οί κάτοικοι είχαν έςισλαμισθεΐ.

Κέντρον 136

Τρανοβέτζι 24 / 9

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

Νεσινίκο 19/4

Νισινίκο 8

Νησί 130

Ράτζη 7 / 2

Δέν άναφέρεται, γιατί οί κά
τοικοι έξισλαμίσθηκαν.

Αγάπη 103

Βλαχοχώρι 7 / 2

Δέν άναφέρεται.
Άναφέρονται μονάχα «Μο
ναστήρια Βλαχοχωρίων».

Άγνωστο σήμερα.

Τόβριανη 129 /17

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

Καλόχι 31/50

Καλόχι 18

Καλόχι 159

Ζηγόστι 7 / 32

Ζυγόστι 20

Μεσόλακκος 116

Μάνου 6 / 48

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

Καλαμίτζι 11/29

Καλαμίτζι 14

Καλαμίτσι 91

Αυλαΐς 11/69

Δέν άναφέρεται.

Τό έξετάζουμε πιό κάτω.

Λευτεροχώρι 10/4

Έλευθεροχώρι 10

Έλευθεροχώρι 104

Συνίχοβο 6 / 4

Σινίχοβον 25

Δεσπότης 99

Κηπουριόν 8/8

Κήπου ργιό 90

Κηπουριό 600

Πηγαδίτζα 4 /—

Πηγαδίτσα 12

Πηγαδίτσα 191

Μοναχίτη 12/—

Μοναχίτι 45

Μοναχήτι 250

Κερακαλή 15/2

Δέν άναφέρεται, γιατί α
σφαλώς οί κάτοικοι έξισλαμίσΟηκαν.

Κυρακαλή 145

Μαυρονόρος 29 / 4

Μαυρονόρος 24

Μαυρονόρος 136

Πρασιάνου 16 /—

Δέν άναφέρεται, γιατί α
σφαλώς οί κάτοικοι έξισλαμίσθηκαν.

Άνάβρυτα 55

Παλαιοχώρι: Πρατινώ 13/62

Παλαιοχώρι 10

Σταυρός 104

Μάνεση 11/13

Μάνεσι 8

Ανθρακιά 194
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Ραπάρι 7 / —

Δέν άναφέρεται.

Τό έλεγαν καί Άρμπάρι.
Δέν υπάρχει σήμερα. Βρι
σκόταν 4 χλμ. ΒΑ άπό τό
Μελίσσι.

Ζαπαντέη 1/2

Ζαπανταϊοι 22

Λαγκαδιά. Σήμερα άκατοίκητο. Έγκαταλείφθηκε στά
τελευταία χρόνια. Βρισκό
ταν 3 χλμ. ΝΑ άπό τό Κηπουριό.

Σπήλαιον 35/4
Κριτάδες 1/3

Σπήλαιον 51
Γριτάδες 46

Σπήλαιον 531
Αίμιλιανός 121

Δέλβινο 4/2

Δέλινον 12

Πρόσβορο 169

Κρανέα 35 / 23

Κρανιά 185

Κρανιά 489. Γιά νά ξεχω
ρίζει άπό άλλα χωριά μέ
τό ίδιο όνομα, λέγεται καί
Τούρια-Κρανιά.

Τούση 1 / —

Τούζι 6

'Αλατόπετρα 112

Ζιάνη 13/—

Δέν άναφέρεται.

Δέν ΰφίσταται σήμερα.
Βρισκόταν 4 χλμ. Ν άπό
τό Σπήλαιο, στήν πλαγιά
τής Μεγάλης Ράχης.

Τεμενίτζα 42/44

Δημηνίτσα 52

Καρπερό 787

Άράπη — / 51

Άράπι 24

Δήμητρα 506

Λαβανίτσα 28 / —

Λαμπανίτσα 16

Μικρολίβαδο 113

Σίντζα — /I

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα. Δέν πρό
κειται γιά τό χωριό Σίνιτσα
(σήμερα Τριφύλλι), γιατί
αύτό μέχρι τό 1881 υπαγό
ταν στήν έπαρχία Καλα
μπάκας καί στή Μητρόπολη
Τρίκκης καί Σταγών.

Τόβρανη 37/2

Δόβρανι 27

"Ελατός 273

Σουλέη 1/—

Δέν άναφέρεται.

Τά Καλύβια των Σουλαίων.
"Ερημα σήμερα. Βρίσκο
νταν 4 χλμ. Δ άπό τό Σπή
λαιο.

Φιλή 21/23

Φυλή 14

Φελλίον 353

Κονισκό 21/31

Κονικιότι 30

’Ελεύθερο 304

Πεκρεβενίτζα 7/11

Πικριβινίτσα 57

’Αμυγδαλιές 685

Βήτζη -/II

Βίτσι 19

Λόχμη 158

Τά Γρεβενά
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Λαύδα 13/1

Λάβδα 27

Λάβδα 153

Τσούρφλη 12/14

Τσοΰρχλι 55

Άγιος Γεώργιος 814

Ντοβρούνιστα — / 4

Δοβρούνιστα 30

Κλη ματάκι 242

Κοπλαράκι 7/13

Γκοπλαράκι 15

Μικρό. Έρημο σήμερα.
Βρισκόταν 4 χλμ. Β τού
Καρπερού, όπου καί συμπτύχθηκαν οί κάτοικοι
στά τελευταία χρόνια.

ΣυνΙ 2/—

Δέν άναφέρεται

Άγνωστο σήμερα.

Κοπλάρι τρανώ 9/3

Δέν άναφέρεται, γιατί ασφα
λώς οί κάτοικοι εξισλαμί
σθηκαν.

Μυρσίνη 288

Συρήνη 26 /74

Σειρίνι Μέγα 32

Μεγάλο Σειρίνι 515

Σμίξη 6 / 5

Σμίξι 38

Σμίξη 208

Νιτρούζι 38 / —

Δέν άναφέρεται.

Δέν ύφίσταται σήμερα.
Βρισκόταν 5 χλμ. Δ άπό τό
χωριό Μέγαρο.

Μεσολούρι 5/2

Μεσολούρι 33

Μεσολούρι 30

Σαμαρίνα 29/12

Σαμαρίνα 600

Σαμαρίνα 605

Αύδέλα 31/4

Άβδέλλα 190

Άβδέλλα 360

Περιβόλι 39/5

Περιβόλι 300

Περιβόλι 165

Τίστα —/2

Τίστα 12

Ζιάκας 424

Φιλιπέη 6/ —

Φιλιππαΐοι 26

Φιλιππαΐοι 235

Άσπροκάμπου 21/11

Άσπρόκαμπος 17

Άσπρόκαμπος 149

Τραβιάνη 55/26

Τρεβένι 30

Σύδενδρο 355

Λεπενίτζα 131 / —

Λιπινίτσα 6

Περιβολάκι 46

Κοσμαιέοι 14/5

Κοσμάτι 42

Κοσμάτι 323

Μαυρανέοι 39/1

Μαυραναϊοι 25

Μαυραναϊοι 265

Πούρα 14 /1

Δοξαράς 215

Πηθιλκέη —/12

Πούρα 15
Δέν άναφέρεται.

Φονιάδες 4 / —

Δέν άναφέρεται.

Δέν ύφίσταται σήμερα. Άναφέρεται στους χάρτες
σάν S. Nicolo. Βρισκόταν
5 χλμ. A άπό τό Περιβόλι,
όπου σήμερα τό μοναστήρι
τού Άγ. Νικολάου.
Δέν υπάρχει σήμερα. Βρί
σκονταν 2 χλμ. Δ άπό τά
Άνάβρυτα.
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Άγιος Δημήτριος 2/ —

Δέν άναφέρεται.

Δέν ύφίσταται σήμερα. Βρι
σκόταν 2 χλμ. Δ άπό τό
Μοναχήτι, όπου τό έξωκλήσι Άγιος Δημήτριος.

Ραχ ιώτες 8 /1

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

Τσερκοβίτζα 5 / —

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

Καλαπόδι 21/6

Δέν άναφέρεται.

Δέν ύφίσταται σήμερα.
Βρισκόταν 3 χλμ. ΝΔ άπό
τήν Ανθρακιά καί προ τοϋ
1881 υπαγόταν στήν έπαρχία Καλαμπάκας καί στή
Μητρόπολη Τρίκκης καί
Σταγών.

Καλαποδάκι 15/1

Δέν άναφέρεται.

Δέν ύφίσταται σήμερα.
ΤΗταν συνοικισμός τοϋ
προηγούμενου.

Κοσκό 43/45

Κοσκόν 34

Ταξιάρχης 456

Κτιστώ — / 5

Χριστός 14

Δέν ύφίσταται σήμερα. Βρι
σκόταν 5 χλμ. Δ άπό τό
Καρπερό.

Μηλιά 8 / —

Μηλιά 25

Μηλιά 372

Σούμπινον 10/10

Σούμπινον 28

Κοκκινιά 298, μέ τόν συ
νοικισμό Νέα Τ ραπεζοϋς 51.

Σηπάτα 7/6

Σπάτα 31

Πολύδενδρον 296

Πινιάρι 10/4

Πινιάρι 12

Έ>άφι. ’Ερημώθηκε κατά
τά τελευταία χρόνια. Οί κά
τοικοι συμπτύχθηκαν στα
γύρω χωριά.

Πονομίδι 7 / —

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

Κριτάδες 4/1

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα. Στον κώ
δικα τής Ζάβορδας άναφέρεται πιό πάνω καί άλλο
χωριό μέ τό ίδιο όνομα, τό
Αίμιλιανός. 'Υπήρχαν δυό
συνώνυμα χωριά; ή όχι;

Τά Γρεβενά
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Τραπεζίτσα —/2

Πρόκειται για τό σημερινό
χωριό Τραπεζίτσα, πού ύπάγεται στήν έπαρχία Βοίου τοϋ νομοΰ Κοζάνης καί
στή Μητρόπολη Σισανίου
καί Σιατίστης. Στον κώδικα
τής Μητρόπολης Σισανίου
γραμμένον μέ τό χέρι τοϋ
μητροπολίτου Νεοφύτου άναφέρεται ότι στα 1797
ανήκε σ’ εκείνη τή Μη
τρόπολη, πού σημαίνει ότι
μεταξύ 1692 καί 1797 άποσπάσθηκε άπό τή Μητρό
πολη Γρεβενών.

Τζήτοβο 8/1

Δέν άναφέρεται.

'Αγνωστο σήμερα. Στον
κώδικα τής Ζάβορδας άναφέρεται πιό κάτω καί άλλο
χωριό μέ τό ίδιο όνομα Σί
τοβο, τό σημερινό Σιταράς.
'Υπήρχαν δυό συνώνυμα
χωριά; ή όχι;

Τοβράτοβο 1 I —

Δέν άναφέρεται, γιατί οΐ
κάτοικοί του στό μεταξύ
έξισλαμίσθηκαν.

Βατόλακκος 361

Λιμπίνοβο 1/1

Λιμπίνοβον 31

Διάκος. Έρημο σήμερα.
Στά τελευταία χρόνια οί
κάτοικοί του, μαζί μέ άλ
λους τών γύρω χωριών, συ
γκεντρώθηκαν καί δημιούρ
γησαν τό καινούριο χωριό
Άγιοι Θεόδωροι, όπως άναφέρουμε πιό κάτω.

Ραδοσύνιστα 31/2

Ραδοσίνιστα 49

Μέγαρον 622

Σαργκανέη 1/6

Σαργκαναΐοι 22

Πανόραμα 116

Άπογραφή 1981

Βοδεντσικό 6/12

Βοδεντσκόν 42

Πολυνέρι 221

Σχεζάχι 2/1

Στεζάχι 48

Αηδόνια 222

Βελιά 3 / —

Βιλιά 24

'Οροπέδιο 293

Βραβόνιστα 38 / —

Βραβόνιστα 24

Καλή ράχη 269

Λειψοκοϋκι 16/ —

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

Ραντοβίστι 16 /10

Ραδοβίτζι 29

Ροδιά 383
17

258

Θεόδωρος Κ. Π. Σαράντης

'Επαρχία τοϋ Γρεβενον

Κατάστασις 1858

Ραχοβίισα 1 / —

Ριάχοβον 5

Παρόριο 34

Νικούλα 2 / —

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.
Λεΐψι 86

Άπογραφή 1981

Λήψη 1 /1

Λίψι 24

Ζάλοβο 1/1

Ζάλοβον 75

Τρίκωμον 202

Παληοκόπρια — / 4

Παλαιοκόπρια 12

Δασάκι 35.

Βρότριζα — /1

Δέν άναφέρεται.

Άγνωστο σήμερα.

’Αρκούδια —/9

Δέν άναφέρεται

Δέν ύφίσταται σήμερα.
Βρισκόταν 2 χλμ. ΝΑ άπό
τόν Βατόλακκο. Ό Pouqueville πού πέρασε άπό έκεϊ
στά 1806 άναφέρει ότι τό
χωριό ύφίστατο.

Σίτοβο —/1

Σίτοβον 41

Σιταράς 101

Κρύφτσι — /1

Δέν άναφέρεται, γιατί οΐ
κάτοικοι έξισλαμίσθηκαν.

Κιβωτός 577

Παλαιοτουρκοχώρι 1 / 2

Παλαιότουρκο 12

Δέν ύφίσταται σήμερα. Πι
θανότατα βρισκόταν 4 χλμ.
ΒΔ άπό τή Μονή τής Ζάβορδας, όπου ή τοποθεσία
σήμερα Παλιότουρκο.

Δέν άναφέρεται

Βαντζικό 78

Κυδωνιές 258

Δέν άναφέρεται

Βιβίστι 9

Έκκλησιά 75

Δέν άναφέρεται

Γκρέους 13

Άνοιξις 194

Δέν άναφέρεται

Κριθαράκια 9

Κριθαράκια 19

Δέν άναφέρεται

Πλέσια 14

Μελίσσι. Έρημο τώρα.
Οί κάτοικοί του στά τε
λευταία χρόνια, μαζί μέ
άλλους άλλων χωριών,
συγκρότησαν τό καινού
ριο χωριό Άγιοι Θεόδωροι (βλέπε πιό κάτω).

Δέν άναφέρεται

Πολυτσάρι 4

Βρισκόταν στήν άριστερή
όχθη τοϋ Βενέτικου, 6 χλμ.
Ν άπό τά Γρεβενά.

Δέν άναφέρεται

Σαντοβίτσα 8

Μικροκλεισούρα 63

Δέν άναφέρεται

Τσούργιακας 4

Άετιά 82

Δέν άναφέρεται

Σιρίνι Μικρό 23

Μικρό Σειρήνι, 141
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Δέν άναφέρεται

Πούρινος 15

Δέν υπάρχει σήμερα. Βρι
σκόταν 4 χλμ. ΒΑ άπό τό
χωριό Έξαρχος.

Δέν άναφέρεται

Γρεβενά 92

Γρεβενά 7.133
Πιο κάτω έκθέτουμε τις
λεπτομέρειες γΓ αύτή τήν
πόλη.

Τελειώνοντας βλέπουμε ότι ό κώδικας τής Μονής Ζάβορδας (1692)
αναγράφει 124 χωριά γιά τήν «Επαρχία τοϋ Γρεβενοΰ», ή κατάσταση τής
Μητρόπολης Γρεβενών (1858) 95 χωριά γιά τήν περιφέρεια τής Μητρό
πολης Γρεβενών καί ή σημερινή κατάσταση παρουσιάζει 111 οικισμούς
γιά τή διοικητική περιφέρεια τής έπαρχίας (του νομού) Γρεβενών.
Στήν κατάσταση τής Μητρόπολης Γρεβενών άναγράφεται καί μιά
ένδειξη: «Μοναστήρια 78», όπου, όπως φαίνεται, ό άριθμός σημαίνει τά
«νοφούσια», δηλαδή τις φορολογικές μονάδες (στά χωριά σημαίνει τόν
άριθμό τών οικογενειών), οί όποιες όμως δέν πληρώνουν κατά μονάδα
όσο πληρώνουν καί τά χωριά. Γιατί έδώ τά μοναστήρια στό σύνολό τους
πληρώνουν 1.030 γρόσια (μοναστήρι Σπηλαίου 270 γρ., 'Αγίας Παρασκευής-Σαμαρίνας 120, Άγ. Τριάδας-Περιβολίου-Άβδέλλας 180, Αγίου
Νικολάου-Μοναχητίου 230 καί Ταξιαρχών-ΚοσκοΟ 230)1, δηλαδή πολύ
περισσότερα άπό όσα πληρώνουν τά χωριά. Πουθενά, ούτε στον κώδικα
οΰτε στήν κατάσταση τής Μητρόπολης άναφέρεται ή 'Ιερά Μονή τοϋ
'Οσίου Νικάνορος Ζάβορδας. Πιθανότατα, νά μήν πλήρωνε αύτή τήν
«έπιχ.», γιατί ήταν τότε σταυροπηγιακή.
Δέν άναφέρονται, ούτε στον κώδικα τής Ζάβορδας, ούτε στήν κατά
σταση τής Μητροπόλεως τοϋ 1858, τά χωριά Τζιράκι2 ("Αγιος Κοσμάς,
κάτοικοι 153), Μαγέρη (Δασύλλιον, κ. 79), Ντοΰσκο (Δουτσικό, κ. 86),
Λούντζι (Καλλονή, κ. 239), Μπίσιοβο (Κυπαρίσσι, κ. 84) καί Τριτσικό
(Τρίκορφο, κ. 72), γιατί υπάγονταν, όπως υπάγονται καί σήμερα, μονάχα
έκκλησιαστικά, στή Μητρόπολη Σισανίου καί Σιατίστης. Έτσι τά άναφέρει καί ό κώδικας τής Μητρόπολης Σισανίου τοϋ 1797, μέ ιδιόχειρη
έγγραφή τοϋ μητροπολίτη Νεοφύτου. Διοικητικά παραμένουν πάντοτε
στήν έπαρχία Γρεβενών.

1. Άπό δ,τι ξέρουμε κανένα άπό αύτά τά μοναστήρια δέν βρίσκεται σέ λειτουρ
γία σήμερα.
2. Στήν παρένθεση παρατίθεται τό χωριό όπως μετονομάσθηκε μετά τήν άπελευθέρωση, μέ τούς κατοίκους του τής άπογραφής 1981.
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Δέν άναφέρονται επίσης άπό τα πιο πάνω έγγραφα πού άναφέραμε
καί τα χωριά Μπάλτινο (Καλλιθέα, κ. 172), Μπόζοβο (Πριόνια, κ. 150),
Κατάκαλη (Κατάκαλη, κ. 270), Ζυμιάτσι (Παλιουριά, κ. 415), Παλαιά
Κ,ουτσούφλιανη (Πλατάνιστος, κ. 23) καί Σίνιτσα (Τριφύλλι, κ. 199),
γιατί αυτά μέχρι τό 1881, πού άπελευθερώθηκε ή Θεσσαλία, ύπάγονταν
στή Μητρόπολη Τρίκκης καί Σταγών. Μετά τήν απελευθέρωση τής Θεσ
σαλίας, τά σύνορα καθορίσθηκαν έτσι πού τούτα τά χωριά έμειναν σκλα
βωμένα στό τουρκικό έδαφος καί προσαρτήθηκαν στή Μητρόπολη Γρεβενών, όπου καί παραμένουν εκτοτε έκκλησιαστικά καί διοικητικά στα
Γρεβενά, εκτός άπό τό Πλατάνιστος, πού διοικητικά μονάχα παραμένει
στην έπαρχία Καλαμπάκας.
Ή Ντισκάτα (Δεσκάτη, κ. 4.259), τό Πιτσούγγια (Δασοχώρι, κ. 273),
Παρασκευή (Παρασκευή, κ. 157) καί Τσούκα (Γήλοφος, κ. 177), δέν άναφέρονται πουθενά, γιατί ανήκαν πάντοτε στή Μητρόπολη Έλασσόνος.
Διοικητικά όμως, όπως άναφέραμε καί προηγουμένως, υπάγονται στήν
έπαρχία (τόν νομό) Γρεβενων.
Γιά νά ολοκληρώσουμε τήν εικόνα των οικισμών τής έπαρχίας (τού
νομού) Γρεβενων καί τής Μητρόπολης Γρεβενων, πρέπει ν’ αναφέρουμε
ότι δέν αναγράφεται πουθενά τό χωριό Κάστρο (Κάστρο, κ. 84), πού, άπό
ο,τι ξέρουμε άπό τή ζωντανή παράδοση, πρέπει νά ύφίστατο καί κατά τό
1692 καί κατά τό 1858. Τό πράγμα μάς είναι άνεξήγητο.
Τέλος, στήν άπογραφή τού 1981 παρουσιάζονται σαν νέοι οικισμοί
ή Νέα Τραπεζοΰς (κ. 51), πού μέχρι τελευταία ήταν συνοικία (ή συνοικία
των προσφύγων), τής Κοκκινιάς- ή Σκούμτσια (κ. 23), πού συγκροτήθη
κε άπό τά εργοτάξια των εκεί μεταλλείων χρωμίου τού βουνού Φλάμπου
ρο- καί οί "Αγιοι Θεόδωροι (κ. 773). Τό τελευταίο αύτό χωριό συγκροτή
θηκε πάνω στον δρόμο Καλαμπάκας-Γρεβενών άπό τούς κατοίκους των
χωριών Γεωργίτσα, Διάκος, Μελίσσι κ.α.
Πάνω όμως σ’ αυτά τά γραπτά τεκμήρια, πού παραθέτουμε καί πού
έξετάζουμε, είναι δυνατόν νά γίνουν καί άλλες παρατηρήσεις, πολλές άπό
τις οποίες είναι πολύ σημαντικές.
Πρώτα-πρώτα, αν προσέξουμε τούς αριθμούς τών «βαφτιστικών»
στον κώδικα τής Ζάβορδας, βλέπουμε μιά πολύ περίεργη κατάσταση.
Πέρα, ανατολικά άπό τόν 'Αλιάκμονα, στό τρίγωνο τών Βεντζίων, παρα
τηρούμε μεγάλους αριθμούς κβαφτιστικών» σέ σύγκριση μέ εκείνα πού
σημειώνονται στα υπόλοιπα χωριά, πού βρίσκονται δυτικά τού 'Αλιά
κμονα, στις κοιλάδες τών Βενετικού, Γρεβενίτικου, Λοξανίτικου, καθώς
καί στα Χάσια. Τά «βαφτιστικά» τών χωριών τών Βεντζίων πλησιάζουν
πολύ, καί πολλές φορές υπερβαίνουν, τόν πληθυσμό πού αναγράφεται
στήν κατάσταση τού 1858 (αν ύπολογίσουμε πέντε άτομα σαν μέσο όρο
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γιά κάθε οίκογένεια), καθώς καί τον σημερινό πληθυσμό. Παρατηρούμε,
δηλαδή, ότι στά χωριά, πού βρίσκονταν πλησιέστερα προς τή Μονή τής
Ζάβορδας, πού συνέταξε τον κώδικα, έχει άναγραφεί πληθυσμός, πού
άνταποκρίνεται καλύτερα προς τήν πραγματικότητα. Γιά τούτο τό φαι
νόμενο δέν έχουμε καμιά πληροφορία ούτε μπορούμε νά δώσουμε μια
λογική έξήγηση. 'Υποθέσεις μπορεί νά κάνει ό καθένας όσες θέλει.
’Αλλά ή πιό σοβαρή παρατήρηση πού μπορούμε νά κάνουμε είναι
εκείνη πού μάς όδηγεΐ στό νά βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά
μέ τόν έξισλαμισαό των χριστιανών στή Δυτική Μακεδονία. Προκατα
βολικά πρέπει νά σημειώσουμε ότι στήν επαρχία Γρεβενών, όπως καί
στήν έπαρχία Βοΐου, κατοικούσαν μονάχα Βαλαάδες, χριστιανοί πού έξισλαμίσθηκαν στούς τελευταίους αιώνες τής τουρκοκρατίας, τή στιγμή
πού στό υπόλοιπο τού νομού Κοζάνης κατοικούσαν Κονιάροι (στά Καραγιάννια καί στά Καϊλάρια). Οί Βαλαάδες μέχρι πού έφυγαν άπό τήν
Ελλάδα μέ τήν ανταλλαγή δέν ήξευραν άλλη γλώσσα έκτος άπό τήν
έλληνική.
Τά χωριά Τόριστα (Ποντινή), Κολοκυθάκι, Λουτσίσινο (Λαγκαδάκ?α), Άγαλέη (Άγαλαΐοι), Βέντζη (Κέντρον), Νεσινίκο (Νησί), Ράτζη
(’Αγάπη), Πηγαδίτζα (Πηγαδίτσα), Κερακαλή (Κυρακαλή), Πρασιάνου
(Άνάβρυτα), Κοπλάρι Τρανώ (Μυρσίνη), Τοβράτοβο (Βατόλακκος),
Πιν'άρι (’Ελάφι) καί Κρύφτσι (Κιβωτός), κατά τήν άπογραφή τού πλη
θυσμού τού 1920 καί πριν γίνει στά 1924 ή ανταλλαγή τών πληθυσμών,
ήσαν αμιγή μουσουλμανικά, κατοικούμενα άπό Βαλαάδες.
Τά χωριά Κοπρίβα (Κνίδη), Τεμενίτζα (Καρπερό), Άράπη (Δήμη
τρα), Τόβρανη (Ελατός), Φιλή (Φελλίον), Κονισκό (’Ελεύθερον), Τσούρφλι ("Αγιος Γεώργιος), Μηλιά, Ντοβρούνιστα (Κληματάκι), Συρήνη (Με
γάλο Σειρήνι), Τραβιάνη (Σύδενδρον), Σούμπινον (Κοκκινιά) καί Πλέσια (Μελίσσι), σύμφωνα μέ τήν ίδια άπογραφή, ήσαν μικτά. Κατοικού
σαν έκεΐ καί χριστιανοί καί Βαλαάδες.
Συνδυάζοντας μάλιστα όλα αυτά πού γράφει ό κώδικας τής Ζάβορδας
μέ όσα ό Νεόφυτος γράφει στον κώδικα τής Μητρόπολης Σισανίου (1797)1
μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα ότι ό έξισλαμισμός τών χριστιανών,
στήν έπαρχία Γρεβενών τουλάχιστον, άρχισε μόλις κατά τά μέσα τού
ΙΗ' αϊ., γιά νά ένταθεΐ μετά, κατά τούς άθρόους έξισλαμισμούς τού
1799-1805, 1811-1819 καί 1823-1838.
Στήν κατάσταση τής Μητρόπολης Γρεβενών τού 1858 δέν άναφέρονται καθόλου τά χωριά Βέντζη (Κέντρον), Ράτζη (’Αγάπη), Κερακαλή
1. Θεοδώρου Κ. Π. Σαράντη, Τά χωριά τού Βοΐου κατά τό 1797, «Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1961», σ. 241-246.
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(Κυρακαλή), Πρασιάνου (Άνάβρυτα), Κοπλάρ τρανώ (Μυρσίνη), Τοβράτοβο (Βατόλακκος) καν Κρύφτσν (Κιβωτός). Φαίνεται δτι άπό τό 1692
μέχρι τό 1858 έξισλαμίσθηκαν όλοκληρωτικά.
Στα χωριά όμως Τόριστα (Ποντινή), Κολοκυθάκι, Λουτσίσινο (Λαγκαδάκια), Άγαλαΐοι, Νεσινίκο (Νησί), Πηγαδίτσα, Πινιάρι (’Ελάφι)
καί Σαντοβίτσα (Μικροκλεισούρα), φαίνεται δτι κατοικούσαν άκόμα ως
τότε χριστιανικές οικογένειες, οί όποιες άγνωστο πότε άκριβώς μετά
έξισλαμίσθηκαν ή έφυγαν άπό τις έστίες τους—γιατί κι αυτό έγινε σέ
πολλές περιπτώσεις—γιά νά παρουσιάζονται τά χωριά τους αμιγή μου
σουλμανικά κατά τήν ήμέρα τής άπελευθέρωσης του 1912 καί τήν άπογραφή του πληθυσμού τοΰ 1920.
Γλ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Φαίνεται δτι δέν είναι άπόλυτα σωστό αυτό πού ύποστηριζόταν άπό
μερικούς μέχρι πριν λίγα χρόνια δτι τά Γρεβενά είναι οικισμός δχι παλαιότερος άπό τόν Γ αί.
Ή άποψη αύτή στηρίχθηκε στη γενική μορφή πού παρουσιάζει ή
σημερινή πολιτεία καί στό γεγονός δτι μέχρι σήμερα δέν έχουν βρεθεί
έρείπια καί καταφανή κατάλοιπα άρχαίου οικισμού.
Ή έλλειψη δμως παρόμοιων στοιχείων είναι γενικό φαινόμενο σχε
δόν γιά ολόκληρη τήν άνω καί μέση κοιλάδα του 'Αλιάκμονα, οπού ή
αιώνια φτώχεια τής γης καί του πληθυσμού δέν έπέτρεψαν τήν άνέγερση
ιδιωτικών καί δημόσιων οικοδομημάτων μακραίωνης ζωής, γιά νά μάς
άφήσουν άδρές καί χαρακτηριστικές μαρτυρίες.
’Αλλά καί οί άρχαΐοι συγγραφείς δέν μάς κληροδότησαν σημαντικά
γραπτά μνημεία γιά τήν άρχαία ιστορία τοΰ τόπου, γιατί βρίσκεται μα
κριά άπό τή θάλασσα καί τούς μεγάλους άξονες των χερσαίων συγκοινω
νιών καί δέν είναι προσιτή στούς περιηγητές, στούς γεωγράφους καί στούς
ιστορικούς έρευνητές.
Ξέρουμε άπό τήν ιστορία δτι στήν άρχαιότητα όσες πόλεις βρίσκο
νταν στις έπαρχίες τής Έλιμιώτιδος καί τής Τυμφαίας, οπού περιλαμβανόταν καί ή περιοχή τών σημερινών Γρεβενών καί δπου διασώθηκαν τά
όνόματά τους, καμιά δέν βρισκόταν στή θέση δπου σήμερα βρίσκονται
τά Γρεβενά. Ή Τύρισσα, ή Έλιμεία, ή Αίανή, ή Καισάρεια, αί Φυλακαί,
ή Κέρτος, ή Πέλκα, όπως καί άλλες πόλεις τούτων τών περιοχών, τής
Τυμφαίας καί τής Έλιμιώτιδος, τοποθετούνται σέ άλλες θέσεις άπό τούς
άρχαιολόγους καί τούς Ιστορικούς.
Τά Γρεβενά άναφέρονται γιά πρώτη φορά στά γραπτά κείμενα, πού
ξέρουμε, μέ τό δνομα Γρίβανα, άπό τόν Κωνσταντίνο τόν Πορφυρογέν
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νητο (905-959), ό όποιος προσθέτει ότι τά έκτισαν άποικοι άπό τό κάστρο
Βουχάλιστας1, 2πού βρισκόταν στις όχθες τοϋ Ρεδια ή Τριβιά ή Βενέτικου ποταμού, όπου βρίσκεται σήμερα τό χωριό Έλευθεροχώρι των Γρεβενών. Για όλα αυτά άναφερθήκαμε καί σέ προηγούμενο κεφάλαιο.
Μερικοί λέγουν ότι τό κάστρο Βουχάλιστας είναι ό άρχαΐος Εϋρωπος3. Τό τοπωνύμιο αυτό άναφέρεται σέ πολλούς ευρωπαϊκούς χάρτες
(γαλλικούς, άγγλικούς, όλλανδικούς κ.ά.) τοϋ ΙΣΤ'-ΙΗ' αϊ.3.
Άπό τόν Δοσίθεο, πατριάρχη 'Ιεροσολύμων, όπως θά άναφερθοϋμε
καί πιό κάτω, μαθαίνουμε ότι στα τέλη τοϋ Γ αϊ. τό «Γρεβενό» είχε έπίσκοπο4.
Χωρίς νά έπαναλάβουμε καί άλλα στοιχεία, πού θά εκθέσουμε πιό
κάτω, μονάχα άπό αύτά έξάγεται τό συμπέρασμα ότι τά Γρεβενά, σαν οι
κισμός—καί μάλιστα πολύ σημαντικός—ύφίστατο πολύ πριν άπό τόν
Πορφυρογέννητο, δηλαδή, πολύ πριν τόν Γ αϊ., καί πήρε αυτό τό βαρβαρικό όνομα στήν έποχή πού έγιναν οί μεγάλες έπιδρομές βαρβάρων στή
Δυτική Μακεδονία.
Γιά τό όνομα πάλι τής πόλης καί τής επαρχίας υπάρχουν πολλές ασά
φειες καί περισσότερες αμφισβητήσεις. Υπάρχει τό «Γρίβανα» τοΰΠορφυρογεννήτου, τό «Γρεβενό» τοϋ Δοσιθέου, πού παρουσιάζεται έπί αιώ
νες νά κυριαρχεί σέ κείμενα καί σέ κτιτορικές έπιγραφές έκκλησιών σάν
έπικρατέστερο, καί τό «Γρεβενά». πού παρουσιάζεται κυρίως κατά τόν
ΙΘ' αί. στή λόγια γλώσσα, μέχρι σήμερα. Πρέπει νά τονισθεΐ ότι ή πα
ραλλαγή τό «Γρεβενό» ήταν έπικρατέστερη στον πολύ κόσμο καί στή
γλώσσα των χωρικών, πού διασώζεται σάν έκφραση άκόμα καί σήμερα,
κυρίως στά χωριά μέ έντόπιο πληθυσμό (όχι προσφυγικό).
Οϋτε τό Ετυμολογικό ούτε ή Γραμματική τής έλληνικής γλώσσας
μάς βοηθοΰν γιά νά βρούμε άπό ποϋ προέρχεται ή λέξη «Γρίβανα» τοϋ
Πορφυρογεννήτου, καθώς καί οί παραλλαγές της.
Αύτές μάλιστα οί παραλλαγές δέν είναι καί λίγες. Γιατί συναντήσα
με: «Γραιβενό», «Γρεβενόν», «Γρεβαινόν», «Γρεβυνόν», «Γρεβαινά» καί
«Γραιβενά»5, έκτος άπό τις «Γρίβανα» καί «Γρεβενό».
Ή λέξη «γκρέμπεν», στήν παλαιοσλαβική γλώσσα, σημαίνει: χτένι,
1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, έ.ά., Β, ι, σ. 32.
2. Fr. Po u q u e ν i 11 e, έ.ά., Β, σ. 445.
3. Θεοδώρου Κ. Π. Σαράντη, Ή Δυτική Μακεδονία στους χάρτες κ.λ.,
σ. 20-32.
4. Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Δοσίθεος Πατρι
άρχης 'Ιεροσολύμων, 'Ιεροσόλυμα 1907, σ. 304.
5. Michaelis Le Quien, Oriens christianus in quatuor Patriarchatus digestus
Parissiis MDCCXL, τ. 2, σ. 323, 324.
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σάρα, έδαφική κατολίσθηση καί γκρεμό1. Άν άπό τό γεγονός ότι γύρω
από τά Γρεβενά, οπού συμβάλλουν οί Γρεβενιώτικος ή Αΰλιώτης καί
Δόξα ή Δοξανίτικος, ύπάρχουν πολλές έδαφικές κατολισθήσεις καί σά
ρες προήλθε τό όνομα, δεν μάς φαίνεται άπίθανο2.
’Αλλά καί τό βαρβαρικό όνομα «Βαρόσι», όπως όνομάζεται ή έπάνω
συνοικία των Γρεβενών καί πού τό συναντούμε καί σέ πολλές άλλες πό
λεις τής Ελλάδος, στήν ούγγροσλαβική γλώσσα σημαίνει άκρόπολις.
Στό Βαρόσι, μέχρι τέλους τού περασμένου αίώνα, είχε τήν έδρα του ό
μητροπολίτης «Γρεβενοϋ», άπό όπου ή συνοικία πήρε καί τήν προσωνυ
μία «Μητρόπολη» καί όπου δέν κατοίκησαν ποτέ Τούρκοι.
Τό γεγονός αυτό μάς δίδει τήν αφορμή να σημειώσουμε ότι ή θέση
τής συνοικίας Βαρόσι ή Μητρόπολη παρουσιάζει μερικά άξιοπρόσεκτα
στοιχεία παλαιότερου οίκισμοΰ ή ακόμα καί άρχαίου, άλλα καί τις καλύ
τερες βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ύπαρξη έκεΐ κάποιας άκρόπολης, σύμ
φωνα μέ τις αντιλήψεις καί τις προϋποθέσεις τής άρχαίας έποχής. Έρευ
να όμως προς αυτή τήν κατεύθυνση, γιά τή διαπίστωση των Ισχυρισμών
μας, δέν έγιναν ποτέ άπό κανέναν έκεΐ μέχρι σήμερα.
’Ακόμα πιό περίεργη έμπλοκή στό θέμα τής όνομασίας των Γρεβενών
μάς δημιουργούν μερικά άλλα, γραπτά μάλιστα, κείμενα. Στον κώδικα
τής Ζάβορδας, πού καταχωρίσαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο, ύπάρχει
ή έπιγραφή «Επαρχία τού Γρεβενοϋ», χωρίς νά άναγράφει κανέναν οικι
σμό μέ αυτό τό όνομα. ’Αναγράφεται όμως χωριό «Αύλαΐς». Στήν κατά
σταση πάλι τής Μητρόπολης τού 1858, πού καί αύτήν τήν καταχωρίσα
με σέ προηγούμενο κεφάλαιο, δέν άναφέρεται τό «Αύλαΐς», άλλά ή πόλη
Γρεβενά, μέ κατοίκους 92 οικογένειες.
Σοβαρό στοιχείο είναι έπίσης αυτό πού ό Μελέτιος σέ ένα άπό τά
πατριαρχικά γράμματά του (ΙΘ' αί.) έχει τή φράση: «...Γρεβενά, Αύλαΐς
κοινώς λεγάμενα»3.
Ό Pouqueville, πού πέρασε άπό τά Γρεβενά δυό φορές, στις άρχές
τού ΙΘ' αί., άρνεΐται τήν έκδοχή ότι τό «Αύλαΐς» ταυτίζεται μέ τά Γρεβενά,
δηλαδή διαψεύδει τήν πληροφορία τού Μελετίου. Ή πόλη λεγόταν κατ’
1. Milan Simovitch, Die altslavische Sprache, Berlin 1933, σ. 92. K. N.
G o r a n o f, Bulgaro-Français dictionaire, Garnier Frères, Paris 1938, σ. 89.
2. Tò «Γρεβενά» σαν τοπωνύμιο τό συναντούμε άπλό ή σύνθετο καί σέ άλλα μέρη
τής Ελλάδος. Τό Γρεβενό ήταν όχυρό καί σήμερα χωριό των Γιατρών. Τό Γρεβενίτι
είναι χωριό τού άνατολικοϋ Ζαγορίου τής’Ηπείρου. Τό Γρεβενοσέλι ή Γρεβενό είναι
χωριό των Τρικάλων. Τό Διάσελο Γρεβενοϋ βρίσκεται μεταξύ Ευρυτανίας καί Καρδίτσης.
3. Χρίστου Μ. ’Ενισλείδου, Ή Πίνδος καί τά χωριά της, Άθήναι 1951
(εύφημος μνεία ’Ακαδημίας ’Αθηνών), σ. 19.

Τά Γρεβενά

265

αυτόν «Γρεβενό» καί οί Τούρκοι τήν άποκαλοΰσαν Γκερεβενέ1. 2
’Αλλά καί ό Leake πάλι στήν περιήγησή του, πού έκαμε στις άρχές
τού ΙΘ' αί., χωρίς ν’ αναφέρει καθόλου τό «Αύλαΐς», βρίσκει ότι «Γρεβε
νό» έλεγαν τήν πόλη καί «Γρεβενά» τήν έπαρχία3. Αυτό πάλι βρίσκεται
σέ άντίθεση μέ τόν κώδικα τής Ζάβορδας, πού έχει σάν επικεφαλίδα τό
«’Επαρχία τού Γρεβενού». ’Ακόμα καί ό Ami Boué, πού κατά τήν ίδια
περίπου έποχή περιόδευσε καί αύτός στή Δυτική Μακεδονία, άποκαλεΐ
τόν άγιάνη Γρεβενών: «l’Ayan de Greveno», πού συμφωνεί μέ τόν κώδικα
τής Ζάβορδας.
Παρόμοια σύγχυση μάς παρουσιάζει μιά έγγραφή τοϋ ΙΘ' αί. κάποιου
καλογήρου σέ έκκλησιαστικό βιβλίο στό μοναστήρι τής Παναγιάς στό
Σπήλαιο, όπου τό «Γρεβενό» ταυτίζεται μέ τό «Αύλαΐς».
Παρά τις μεγάλες προσπάθειες πού καταβάλαμε, δεν μπορέσαμε νά
ξεκαθαρίσουμε τελείως αυτό τό θέμα. ’Ερευνώντας όμως τήν υπόθεσή μας
άπό τήν άποψη των έκκλησιών, πού ύπήρχαν άλλοτε καί έκείνων πού
ύπάρχουν σήμερα, μπορούμε νά βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα.
Είναι αναμφίβολο ότι στις άρχές τού ΙΘ' αί., όταν καί ό Pouqueville
καί ό Leake πέρασαν άπό έκεΐ, ασφαλώς καί πολύ παλαιότερα, άλλά καί
μέχρι τόν Μεσοπόλεμο, ή συνοικία «Βαρόσι» ή «Μητρόπολη» ήταν σα
φώς διαχωρισμένη άπό τήν κύρια Κάτω Πόλη. Άπό τό κέντρο αυτής ό
"Αγιος Γεώργιος τού Βαροσίου απείχε δύο χιλιόμετρα περίπου.
Στό Βαρόσι άπό αιώνων υπήρχε ή έκκλησία τού αγίου Γεωργίου,
πού ήταν καί ό μητροπολιτικός ναός μέχρι τις άρχές τού αιώνα μας, όταν
ή Μητρόπολη μεταφέρθηκε στήν Κάτω Πόλη. Τό μητροπολιτικό μέγα
ρο, πού υπήρχε έκεΐ, διασωζόταν μέχρι τά τελευταία χρόνια. Έκεΐ ό
Pouqueville συνάντησε καί έκεΐ μίλησε μέ τόν «φτωχό Δεσπότη Γρεβε
νών». Άπό τό όνομα αυτής τής έκκλησίας, τού 'Αγίου Γεωργίου, στούς
χάρτες τού ΙΣΤ'-ΙΗ' αί. πού άναφέραμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο, τά
Γρεβενά σάν κατοικημένος τόπος άναγράφεται S. Giorgio. Αυτό σημαίνει
ότι άπό τόν ΙΣΤ' αί. δεν ύπήρχε άλλη έκκλησία στά Γρεβενά.
Άπό τά τέλη τού ΙΘ' αί. άρχισε νά κτίζεται καί ό νέος μητροπολιτικός ναός, στό κέντρο τής πόλης, πού θεμελιώθηκε στή μνήμη τού άγιου
Άχιλλίου, πού ήταν καί ό πολιούχος τής πόλης, σύμφωνα μέ τήν παρά
δοση3. ’Αποπερατώθηκε όμως μετά τήν άπελευθέρωση. Καί μετά άπό
1. Fr. Pouqueville, 6.Ü., B, LVIII, ο. 434-460.
2. William Martin Leak e, έ.ά., C, σ. 147.
3. ’Αθανασίου Γρ. Γερομιχαλοϋ, Περιγραφή δέκα τεσσάρων ανεκδό
των Κωδίκων άλληλογραφίας τής Μητροπόλεως Γρεβενών. Στό τιμητικό άφιέρωμα
στόν Μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα γιά τή συμπλήρωση 25ετίας στήν άρχιερατεία

266

Θεόδωρος Κ. Π. Σαράντης

έπίμονη άπαίτηση τοϋ πληθυσμού πού ήθελε νά συνδέσει τήν άπελευθέρωση τής πόλης μέ τήν επέτειο τής έθνικής παλιγγενεσίας, εγκαινιάσθηκε στά 1917 στη μνήμη τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, πού έτσι από
τότε στάθηκε ό μητροπολιτικός ναός τής 'Ιερός Μητροπόλεως Γρεβενών1.
Τήν ίδια εποχή καί μέχρι τόν Μεσοπόλεμο—γιατί μετά τόν Δεύτε
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο, καί ειδικά μετά τό 1950, ή πόλις απλώθηκε μέ
γρήγορο ρυθμό καί άλλαξε μορφή—τά Γρεβενά είχαν, έκτος άπό τό Βαρόσι, καί τις πιό κάτω συνοικίες-μαχαλάδες:
α)ΤόΣελιό. Ή μοναδική συνοικία πού βρισκόταν στή δεξιά
όχθη τού Γρεβενίτικου ποταμού, στούς πρόποδες τού λόφου Κισλάς,
όπου έκεΐ έπάνω είχαν διασωθεί μέχρι σχεδόν τόν Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο οί τουρκικοί στρατώνες, γιά δύναμη συντάγματος πεζικού μέ
τούς άνάλογους στάβλους.
Στή συνοικία κατοικούσαν, μπορούμε νά πούμε, σχεδόν κατά άποκλειστικότητα μόνιμοι ή παραχειμάζοντες Βλαχόφωνοι άπό τή Σμίξη, τήν
Άβδέλλα καί τή Σαμαρίνα. Κανένας Τούρκος δέν κατοίκησε ποτέ έκεΐ.
Στή νότια άκρη τού Σελιού, πάντοτε δεξιά άπό τόν Γρεβενίτικο, σ’
ένα σημείο τής ύπερυψούμενης όχθης του, ύπήρχε άπό ανέκαθεν άλλη
μία εκκλησία στή μνήμη τού αγίου Άχιλλίου, όπου έκκλησιάζονταν οί
χριστιανοί έκείνης τής συνοικίας2. Κατά τήν τουρκική κατάκτηση οί
Τούρκοι άρπαξαν τήν εκκλησία άπό τούς χριστιανούς, τή μετέτρεψαν
σέ τζαμί καί άνήγειραν δίπλα τόν σχετικό μιναρέ. Σ’ αύτό τό τέμενος
προσκυνούσαν καί οί Τούρκοι στρατιώτες των στρατώνων τού Κισλά
καί παρέμεινε σέ λειτουργία μέχρι τό 1924, όταν οί Τούρκοι έφυγαν άπό
τά Γρεβενά μέ τήν άνταλλαγή των πληθυσμών.
Στά 1927, οί χριστιανοί πήραν τό τζαμί καί, άφοΰ μουσουλμάνοι δέν
υπήρχαν πιά στά Γρεβενά, τό έπανέφεραν σέ εκκλησία, τό επισκεύασαν
καί τό αφιέρωσαν πάλι στή μνήμη τού αγίου Άχιλλίου. Τόν μιναρέ του,
μέ μεγάλη πομπή, ό λαός τόν γκρέμισε ψάλλοντας θρησκευτικούς ύμνους3.
Τόν ναό αύτό, μετά άπό σαράντα χρόνια άπό τήν απελευθέρωση, ό μητρο
πολίτης Φίλιππος τόν άνήγειρε εκ βάθρων.
του». ΆΟήναι 1980, σ. 138.
1. ‘Ο σημερινός σεβασμιώτατος μητροπολίτης Γρεβενών κ.κ. Σέργιος έπανέφερε
τόν ναό στή μνήμη τοΟ πολιούχου τής πόλης άγιου Άχιλλίου.
2. Πλάι, προς τά ΝΔ, έκτεινόταν ενα μικρό, πολύ όμορφο λιβάδι, ό «Άχίλλης ό
Μικρός», σέ άντιδιαστολή μέ τόν «Άχίλλη τόν Τρανό», πού βρισκόταν στό άντίθετο
σημείο τής πόλης.
3. Πήραμε καί έμείς τότε μέρος σ’ αύτό τό γκρέμισμα. Κρατήσαμε τήν άκρη κά
ποιου σχοινιού, πού εσυρε τόν μιναρέ καί τόν γκρέμισε.
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β) Το Κούρβουλο. ’Αμιγής καί αύτή ή συνοικία. Εκτεινόταν
προς τά βορειοδυτικά του σημερινού μητροπολιτικοϋ ναού, προς τήν Κυρακαλή. Ίσως εκεί νά ήταν το χωριό «Αύλαΐς». Στο Κούρβουλο κατοι
κούσαν άπό αιώνων γηγενείς κάτοικοι, γεωργοκτηνοτρόφοι κατά το
πλεΐστον καί ολίγοι μόνιμοι ή παραχειμάζοντες Βλαχόφωνοι Περιβολιώτες. Στό βορειοδυτικότερο άκρο τής πόλης καί πάνω στον Γρεβενίτικο ποταμό βρισκόταν ό υδρόμυλος τού Μπουσίου.
γ) Τ ά 'Αλώνι α: ’Εκτείνονταν στό νοτιοδυτικό παρόχθιο τμήμα
τής πόλης, πάνω στή χθαμαλή άριστερή όχθη. Τήν κατοικούσαν σχεδόν
έξ ολοκλήρου εντόπιοι κάτοικοι γεωργοκτηνοτρόφοι καί λαχανοκηπου
ροί. Σποραδικά κατοικούσαν μερικοί Τούρκοι καί μερικοί Βλαχόφωνοι.
Στή νοτιοδυτική άκρη τής συνοικίας καί τής πόλης βρισκόταν ό υδρό
μυλος τού Βούλγαρη. Δεν άναφέρεται νά υπήρχε έκκλησία σ’ αυτή τή
συνοικία.
δ) Ή Μ π ά ρ α. Ή πιο λαϊκή συνοικία τών Γρεβενών. Κατείχε τό
ΝΑ τμήμα τής πόλης στό τελείως επίπεδο παρόχθιο μέρος της, όπου κα
τοικούσαν κυρίως οί σιδεράδες (γύφτοι), οί όποιοι έκτος άπό τή σιδηρουρ
γία τους, τό καλοκαίρι εργάζονταν σάν κεραμοποιοί στά κεραμαρειά, πού
βρίσκονταν πλάι στό ποτάμι. Οί περισσότεροι άπό αυτούς ήσαν καί είναι
καί σήμερα άκόμα έξαιρετικοί λαϊκοί όργανοπαίκτες.
’Αμέσως άνατολικά, συνέχεια μέ συνοικία Μπάρα, έκτεινόταν, σε
μήκος περισσότερο άπό χίλια μέτρα, ένα καταπράσινο έπίπεδο λιβάδι,
ό «Άχίλλης ό Τρανός» ή «Μεράς», όπως τόν άποκαλοΰσαν1. 2 *
Στήν άκρότατη άνατολική άκρη τού «Μέρα», στή στροφή τού Γρεβενίτικου ποταμού, βρισκόταν ό υδρόμυλος τού Μανάκα. ’Αμέσως μετά
τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τό 1920-21, μέ τεχνίτες Αευκορώσους πρόσφυγες, εγκαταστάθηκε σ’ αύτόν τόν υδρόμυλο ή πρώτη υδροη
λεκτρική μονάδα, τών Κυπριτζή-Μανάκα, άπό όπου τά Γρεβενά είδαν τό
πρώτο ήλεκτρικό φώς.
Τόν «Άχίλλη τόν Τρανό» οί κάτοικοι τόν χρησιμοποιούσαν, κατ’
άρχήν, σάν «μεράν». ’Απαγόρευαν τή βοσκή έκεΐ ολόκληρο τόν χειμώνα
καί τήν άνοιξη «έριχναν» μέσα τά μεγάλα ζώα, πού έπρεπε άπαραιτήτως
νά άνήκουν σε μόνιμους δημότες τών Γρεβενών. Γιά τή βοσκή αυτή οί
κάτοχοι τών ζώων πλήρωναν στον Δήμο, σάν δικαίωμα βοσκής, ένα μι
κρό συμβολικό τίμημα, πού τό έλεγαν «ότλάκι»8.
1. «Μεράς». Τουρκική λέξη. Σημαίνει ένα κοινόχρηστο λιβάδι, απαραίτητο σέ
όλα τά χωριά γιά τή βοσκή των μεγάλων οϊκόσιτων καί άροτριώντων ζώων.
2. «Ότλάκι». Τουρκική λέξη. Δικαίωμα βοσκής πού πληρωνόταν στόν Δήμο ή
στήν Κοινότητα.
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Σήμερα τό μεγαλύτερο-—άνατολικό—τμήμα του λιβαδιού το άξιοποίησε ή Γεωργική Υπηρεσία με πειραματικές καλλιέργειες καί τό υπό
λοιπο προς τά δυτικά παραμένει χέρσο για νά γίνονται εκεί οί έμποροπανηγύρεις, όπως θά εκθέσουμε πιο κάτω.
ε)ΤόΝτορούτ. Στο κέντρο τής σημερινής πόλης των Γρεβενών
καί αμέσως ανατολικά από τή μεγάλη πλατεία, όπου γίνεται σήμερα ή
έβδομαδιαία λαϊκή αγορά, κατά τή ζωντανή παράδοση, υπήρχε ή κεντρι
κή έκκλησία των Γρεβενων, στή μνήμη τής άγιας Παρασκευής(;). Αυτή
τήν έκκλησία οί Τούρκοι, όταν κυρίευσαν τόν τόπο, στις αρχές του ΙΕ'
ai., τή μετέτρεψαν σέ τζαμί. Στό νοτιοδυτικό του μέρος, προς τήν κατεύ
θυνση τής Μέκκας, έκτισαν τόν μιναρέ καί στό άντίθετο μέρος, προς τή
σημερινή άγορά, έκτισαν τό «κιόσκι» μέ τή βρύση του «καθαρμού». Πιό
πέρα αργότερα κτίσθηκε τό μουσουλμανικό ιεροδιδασκαλείο, πού πολύ
αργότερα, κατά τόν ΙΘ' αί., εξελίχθηκε σέ ένα σύγχρονο τουρκικό σχο
λείο, πού διατηρήθηκε μέχρι τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών.
Γύρω άπό τό μουσουλμανικό αύτό κέντρο άρχισαν νά συγκεντρώνο
νται οί Τούρκοι, έτσι πού τά σπίτια τους, μέ τούς πανύψηλους αύλότοιχους
γιά νά μήν ίδεΐ κανένα ξένο μάτι τις χανούμισσες, νά άπλωθοΰν προς
τά ΒΑ καί μέ τό πέρασμα τού χρόνου νά σχηματίσουν τή συνοικία Ντορούτ, όπου εγκαταστάθηκαν καί κατοικούσαν, μέχρι τήν άπελευθέρωση,
κατά άποκλειστικότητα οί Τούρκοι μπέηδες, οί τσιφλικιοΰχοι καί οί θρη
σκευτικοί καί δημόσιοι λειτουργοί.
Νοτιότερα άπό αυτό τό τζαμί καί στήν πεδινή όχθη τού Γρεβενίτικου, έπί Άλή Πασά, κτίσθηκαν τά «κονάκια τού Βελή Μπέη», πού ήσαν
ένα έκτεταμένο ορθογώνιο φρούριο, ολόκληρο άπό πελεκητό γρανίτη,
πού λατομήθηκε άπό κάποιο νταμάρι στήν περιοχή τού χωριού Ελατός.
Είχε μήκος γύρω στά διακόσια μέτρα καί πλάτος γύρω στά έκατό. Τό
τείχος τού φρουρίου είχε μεγάλο πάχος καί ύψος περισσότερο άπό δεκα
πέντε μέτρα καί στις τέσσερις γωνίες του υψώνονταν τέσσερις πύργοι σέ
διπλάσιο ύψος. Παντού, στά τείχη καί στούς πύργους, υπήρχαν πολε
μίστρες καί επάλξεις, ένώ στή μεγάλη πόρτα τής εισόδου, πού βρισκόταν
στή μέση τής νότιας πλευράς, υπήρχε ή «καταχύστρα»1. Στό έσωτερικό,
στή μεγάλη αυλή, υπήρχε επιβλητικό μεγάλο τριώροφο «κονάκι» γιά τις
οικογένειες των αρχόντων καί πιό πέρα ένα μεγάλο ογκώδες οικοδόμημα
γιά τούς υπαλλήλους καί εργάτες, γιά αποθήκες καί στάβλους. Έπρόκειτο γιά ένα πολύ επιβλητικό οικοδόμημα, πού δυστυχώς δέν διασώθη
]. «Καταχύστρα». "Ανοιγμα έπάνω άπό τήν πόρτα τής εισόδου, άπό όπου οί αμυ
νόμενοι έχυναν καυτό νερό ή λάδι έπάνω σέ έκείνους πού θά προσπαθούσαν νά παρα
βιάσουν τήν έξώθυρα.
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κε. Οί Τούρκοι ιδιοκτήτες του τό πούλησαν πριν φύγουν μέ τήν ανταλ
λαγή στήν οικογένεια Παπαλέξη, ή οποία σιγά-σιγά τό γκρέμισε καί άξιοποίησε τα οίκοδομικά υλικά καί τήν οίκοπεδική του έκταση.
Δυτικά, τέλος, άπό τό θρησκευτικό αυτό κέντρο των Τούρκων, προς
τή συνοικία «'Αλώνια», βρίσκονταν τά δημόσια κτήρια, πού αποτελού
σαν τό διοικητικό κέντρο καί τό ιεροδικείο τοϋ καζά των Γρεβενών, πού
ήταν καί έδρα καϊμακάμη.
"Εξω άπό τήν πόλη, προς τά άνατολικά, στό ύψωμα δεξιά γιά εκείνον
πού έρχεται άπό τήν Κοζάνη, βρισκότανε να ογκώδες διώροφο κτήριο,
πού οί Τούρκοι τό χρησιμοποιούσαν γιά στρατιωτικό νοσοκομείο. Μετά
τήν άπελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε επί χρόνια γιά σχολεία, Δημοτικό
ή Γυμνάσιο. Τελικά άπό τό 1924 χρησιμοποιείται ώς «Εθνικό Οικοτρο
φείο Άρρένων», άφοΰ ανακαινίσθηκε εκ βάθρων.
"Ολα αυτά τά τουρκικά δημόσια κτήρια, έκτος άπό τό Οικοτροφείο,
πού άναφέραμε, όσα βρέθηκαν μέ τήν άπελευθέρωση, σιγά-σιγά κατέρρευσαν καί στή θέση τους κτίσθηκαν άλλα γιά δημόσια χρήση, κυρίως
σχολεία.
Άπό τό άλλο μέρος, μάς λείπουν σχεδόν τελείως σαφείς μαρτυρίες
γιά τήν ιστορία τής πόλης καί τής επαρχίας της. Άπό τά έλάχιστα όμως
τεκμήρια πού μάς διασώθηκαν γιά τήν επαναστατική δράση κατά τήν
τουρκοκρατία, κυρίως τού όρεινοΰ πληθυσμού τής επαρχίας—γιά τήν
όποια δέν είναι δυνατόν νά άσχοληθοΰμε έδώ·—διαφαίνεται ότι ή ιστορία
αυτής τής άπομονωμένης γωνίας τού έλληνικοΰ χώρου ήταν καί σημαντι
κή καί άξιοπρόσεκτη, άλλά καί ένδοξη.
Σέ προηγούμενο κεφάλαιο άναφέραμε ότι τό «Γρεβενό», όπως μαρτυ
ρεί ό Δοσίθεος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων1, ήταν έδρα επισκοπής άπό
τις άρχές τού ΙΑ' αί. καί υπαγόταν στήν Αρχιεπισκοπή Πρώτης Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας. Σύμφωνα όμως μέ άλλες πληρο
φορίες ή Επισκοπή Γρεβενού άναφέρεται άπό τόν Γ αί.2.
Κατά τό 1218-1219 υπηρετούσε στήν ’Επισκοπή Γρεβενού ό λόγιος
Γεώργιος Βαρδάνης, πρώην χαρτοφύλαξ στή Μητρόπολη ’Αθηνών καί
άργότερα μητροπολίτης Κερκύρας. ’Αλληλογραφώντας μέ τόν ’Ιωάννη
Άπόκαυκο, μητροπολίτη Ναυπακτίας, ό όποιος χαρακτήριζε τήν ’Επι
σκοπή Γρεβενών τήν«υπερτέραν» άλλων καί τά Γρεβενά ώς «πόλιν άξιόλογον έχουσαν κλήρον εύπαίδευτον καί παν δ,τι ήδύνατο νά θέλγη τήν
ψυχήν», ό Βαρδάνης παραπονεϊται ότι «καμινεύεται έν τή φλεγμονή τής
1. 'Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ε.ά., σ. 304.
2. Ίωάννου Ε. ’Αναστασίου, Γ ρεβενων Μητρόπολις, ΘΗΕ, τόμ. 4ος, σ.
685-688.
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βαρβαρότητος» καί χαίρει γιά τήν προαγωγή του σέ μητροπολίτη Κερκύρας, γιατί θά πήγαινε «από βαρβαροφώνων έπί τούς μετιόντας τήν εύγενή καί Έλληνίδα φθογγήν»1. «Βαρβαροφώνους» χαρακτήριζε τούς κα
τοίκους τών Γρεβενων, γιατί πολλοί άπό αύτούς μιλούσαν τή βλαχική
γλώσσα2.
Μιά άλλη σημαντική μαρτυρία για τά Γρεβενά, άλλα μετά άπό ενα
χάσμα δύο αΙώνων, έχουμε, όπως 0ά ίδοΰμε καί πιο κάτω σέ άλλο κεφά
λαιο, άπό τό Additional 22492 τού Βρετανικού Μουσείου τού Λονδίνου,
πού μάς λέγει δτι τό «Γρεβενό» είχε ήδη επίσκοπο κατά τον ΙΔ' αϊ.
Καί υστερ’ άπό ενα άλλο χάσμα άλλων τεσσάρων αιώνων, στά 1806,
εχουμε μιά άλλη σοβαρή μαρτυρία τού Pouqueville πού λέγει δτι: «...μετά
τις τελευταίες περιπέτειες (Σ.Σ. άναφέρεται στούς άγωνες τού Άλή Πασά
γιά νά εξοντώσει τούς άρματολούς καί τούς κλέφτες) άπό τις δυόμισι χι
λιάδες οικογένειες πού είχε τό Γρεβενό, μονάχα ογδόντα άπόμειναν
μέσα στά πλινθόκτιστα σπίτια τους»3.
Άπό δλα αύτά, πού μέ τόσες λεπτομέρειες έκθέσαμε, φαίνεται δτι
μέχρι κάποια εποχή, γιά τόν ίδιο κατοικημένο τόπο διατηρούνταν καί
τά δύο ονόματα, τό «Αύλαϊς» καί τό «Γρεβενό». Άπό τά τέλη τού ΙΗ' αί.
δμως εξαφανίζεται τό «Αύλαϊς» άπό τή ζωντανή γλώσσα καί παραμένει
μονάχα τό «Γρεβενό». Τό «Γρεβενό» θά διατηρηθεί, όπως είπαμε, καί
μέχρι σήμερα στό στόμα τού άπλοΰ λαού. Άπό τις άρχές δμως τού ΙΘ'
αϊ. θά αρχίσει σιγά-σιγά νά υποχωρεί παραχωρώντας τή θέση του στή
1. N. A. Β έ η, ’Ιωάννης Άπόκαυκος, ΕΕΒΣ Β' (1925) 47. Ed. Kurg, Georgios
Bardante, BZ 15 (1906) 603, 613.
2. Σ’ αυτά τό σημείο ό Βαρδάνης εχει άπόλυτο δίκαιο. Πολύ μεγάλο ποσοστό άπό
τούς κατοίκους τής πόλεως καί τής έπαρχίας Γρεβενών ήσαν Βλαχόφωνοι. ’Ακόμα
καί κατά τόν ΙΘ' αίώνα ή αναλογία των Βλαχοφώνων ήταν πολύ μεγάλη.
Στην κατάσταση τού ’Αγαπίου (1858), πού δημοσιεύσαμε σέ προηγούμενο κεφά
λαιο, από τις 3.633 οικογένειες πού ήταν ό συνολικός πληθυσμός τής Μητροπόλεως
Γρεβενων, οί 1.313, δηλ. τό 1 / 3 σχεδόν, ήσαν Βλαχόφωνοι (Άβδέλλα 190, Κρανιά 185,
Περιβόλι 300, Σαμαρίνα 600 καί Σμίξη 38). ’Αλλά καί άπό τις οικογένειες, πού ήσαν
καταγεγραμμένες στήν πόλη μέσα, μεγάλο ποσοστό ήταν Βλαχόφωνοι.
Οί Βλαχόφωνοι μάλιστα, μέσα στήν πόλη των Γρεβενων, κατείχαν πάντοτε ση
μαντική θέση στήν κοινωνική, τήν έπιστημονική καί οικονομική συγκρότησή της.
Καί μαζί μέ τούς Ελληνοφώνους άποτελοϋσαν τό βασικό προοδευτικό στοιχείο καί
στήν πόλη καί στήν έπαρχία, μέσα στήν άποχαύνωση του τουρκικού στοιχείου.
Πρέπει νά σημειωθεί άκόμα ότι καί τά δύο αύτά στοιχεία, Ελληνόφωνοι καί Βλαχόφωνοι, σέ όλους τούς αγώνες έπί τουρκοκρατίας άγωνίσθηκαν κατ’ αγκώνα γιά τή
λευτεριά. Μέχρι πού κατά τά μέσα τού ΙΘ'. αιώνα ένέσκηψε ή έπάρατη άρουμανική
προπαγάνδα τού Μαργαρίτη γιά νά ένσπείρει ζιζάνια καί διχοστασίες μέσα στόν χρι
στιανικό πληθυσμό καί νά άποδυνατίσει έτσι τόν εθνικό αγώνα.
3. Fr. Pouqueville, έ.ά., Β, LVIII, σ. 437.
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λόγια έκφραση, τα «Γρεβενά», χωρίς όμως νά έξοστρακισθεϊ τελείως καί
τό «Γρεβενό».
Δ'. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

α. Γενικά
Ό χριστιανισμός μεταδόθηκε στην περιοχή Γρεβενών καί από τη
Θεσσαλονίκη καί από τή Θεσσαλία, από όπου μάλιστα ή πόλη των Γρε
βενων πήρε τον πολιούχο της, τόν άγιο Άχίλλιο, πού είναι καί πολιού
χος τής Λάρισας.
Είναι όμως άγνωστο πότε ιδρύθηκε ή Επισκοπή Γρεβενων. ’Από τήν
ήμέρα όμως πού ιδρύθηκε μέχρι τό 1767 υπαγόταν στήν ’Αρχιεπισκοπή
Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας. ’Από τό 17671 μέχρι
τήν απελευθέρωση ανήκε στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί
από τό 1912 στήν ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος. 'Ο ’Ιου
στινιανός (527-563) μέ τή ργα' νεαρά του ίδρυσε τήν ’Αρχιεπισκοπή τής
Πρώτης Ίουστινιανής, πού τήν άνεκήρυξε ανεξάρτητη, τρίτη στή σειρά,
μετά τόν πάπα τής Ρώμης καί τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Μέ
τή θύελλα τών αιώνων μετατέθηκε άρχικά στό Βιδίνι, μετά στά Μογλενά,
γιά νά καταλήξει οριστικά στήν ’Αχρίδα, μέ τόν τίτλο «Πρώτης Ίουστινιανής ’Αχριδών» καί κατ’ άλλους «’Αρχιεπισκοπής Άχρΐδος».
*Θ τσάρος τών Βουλγάρων Συμεών (893-927) πρόσθεσε στον τίτλο
καί τό «πάσης Βουλγαρίας» καί ό Πέτρος Α' (927-969) τήν ’Αρχιεπισκοπή
τήν άνήγαγε σέ Πατριαρχείο. Ό Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος (976-1025)
στά 1016, όταν διέλυσε τό βουλγαρικό κράτος, μέ χρυσόβουλό του τήν
περιόρισε πάλι στόν παλιό της τίτλο: «’Αρχιεπισκοπή Α' Ίουστινιανής
Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας», πάντοτε άνεξάρτητη2.
Ή ’Επισκοπή Γρεβενών δέν άναφέρεται στό σιγίλιο τού 1020 τού
Βουλγαροκτόνου, πού ρύθμιζε ποιές επισκοπές θά υπάγονταν στήν ’Αρ
χιεπισκοπή Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας. ’Αλλά
καί ούτε καί σέ κανένα άλλο σιγίλιο τού αύτοκράτορα έκείνου άναφέρεται3. Φαίνεται ότι ιδρύθηκε αμέσως μετά, όταν «κατακερματίσθηκε» ή
1. Ιωακείμ Μαρτινιανου, Μητροπολίτου Ξάνθης, Ή Μοσχόπολις,
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 224.
2. N. A. Β έ η, Άχρίς, «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη», Β', σ. 767768. Ν. Θ. Σπηλιωτοπούλου, Άχρίς, «Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια
"Πυρσός"», ΣΤ', σ. 408.
3. Karl Krumbache r, BZ 2 (1893) 42-46.
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’Επισκοπή Καστοριάς1 καί για πρώτη φορά άναφέρεται στο Τακτικό τοϋ
Αλεξίου του Κομνηνοϋ (1081-1118)2.
Κατά ενα Τακτικό τοϋ ΙΓ' αί. ό επίσκοπος Γρεβενών τάσσεται στή
σειρά κα' (εικοστός πρώτος) καί λίγο αργότερα σε άλλο Τακτικό τάσσε
ται ε' (πέμπτος)3, πάντοτε στο κλίμα τής ’Αρχιεπισκοπής Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών.
Για τήν ΰπαρξη όμως τής Επισκοπής Γρεβενοϋ, κατά τον ΙΑ' αί.,
έχουμε καί μια άλλη, προγενέστερη σχεδόν, πληροφορία, πού μας τή
δίδει ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος, πού μάς λέγει ότι ό Λέων
ό Μοΰγγος, αρχιεπίσκοπος Αχριδών (1071-1100), έχειροτόνησε επίσκο
πο Γρεβενοϋ.
1.Vitelius Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire Byzantin, t. V / 2, Pa
ris 1965, No 1509, p. 337-339.
2. Heinrich Geizer, Ungetrucunte und wenig bekannte Bistümervereichische
der orientalischen Kirche, BZ 1 (1892) 257, καί 2 (1893) 41, 59.
3. Jean Darrouzes, Noticiae Episcopatum Ecclesiae Constantinopolitanae,
Paris 1982, σ. 371, 372.
Τάξις των θρόνων της ’Αρχιεπισκοπής Α' Ίουστινιανής καί πόσης Βουλγαρίας
(μετά τόν «κατακερματισμό» τής ’Επισκοπής Καστοριάς):
α) ό Καστοριάς
β) ό Σκοπιών
γ) ό Βελεβουσδίου
δ) ό Σαρδικής ήτοι Τριαδίτσης
ε) ό Μαλεσόβης ήτοι Μοροβισδίου
στ) ό ’Εδέσσης ήτοι Μογλένων
ζ) ό Ηράκλειας ήτοι Πελαγονίας
η) ό Πισδιάνων
θ) ό Τιβεριουπόλεως ήτοι Στρουμνίτσης
ι) ό Νίσου
ια) ό Κεφαληνίας ήτοι Γλαβινίτσης
ιβ) ό Μωράβου ήτοι Βρανιτζόβης
ιγ) ό Σιγιδών ήτοι Βελεγράδων
ιδ) ό Βιδίνης
ιε) ό Σιρμίου
ιστ) ό Λιπενίου
ιζ) ό Ράσου
ιη) ό Σελασφόρου
ιθ) δ Στανίτζης ήτοι Πελλών
κ) ό Ιλλυρικού ήτοι Καννίνων
κα) ό Γρεβενοϋ
ιβ) δ Δεύρης
κγ) ό Βρεανόγης ήτοι Βλάχων

α) ό Πελαγονίας
β) ό Διαβόλεως
γ) ό Πρέσπας
δ) ό Καστοριάς
ε) ό Γρεβενοϋ
στ) ό Μολισκοϋ
ζ) δ ...................
η) δ...................
θ) ό Μογλένων
ι) δ Βοδένων
ια) ό Στροβων
ιβ) ό Σκοπιών
ιγ) ό Πολούγου
ιδ) ό Τριαδίτσης
ιε) ό Ράσου
ιστ) ό Νήσου
ιζ) ό Σθλανίτζης
ιη) δ Ραβδοβισδίου
ιθ) ό Βελεβουσδίου
κ) ό Λιπενίου
κα) ό Πρισδαρίου
κβ) ό Στρουμνίτζης
κγ) ό Καννίνων ήτοι ’Ιλλυρικού
κδ) δ Δεύρης
κε) ό Βρεανόγου ήτοι Βλάχων
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Μάς είναι άγνωστο έπίσης πότε άκριβώς ή Επισκοπή Γρεβενοϋ
προήχθη σέ μητρόπολη. ’Από ό,τι μάς πληροφορεί t Γεδεών1 φαίνεται
ότι μεταξύ 1592-1619 τά Γρεβενά ήσαν έδρα μητροπόλεως.
’Επί πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ Χαντζερή (17631768) καί (1773-1774), τό 1767, μέ έπίσημη άπόφαση του Πατριαρχείου,
ή ’Αρχιεπισκοπή Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας έπαυ
σε να είναι ανεξάρτητη καί όπήχθη στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό
λεως, μαζί μέ τίς μητροπόλεις Καστοριάς, Πελαγονίας, Βοδενων (’Εδέσ
σης), Κορυτσας, Βελεγράδων (Βερατίου), Τιβεριουπόλεως (Στρωμνίτσης)
καί Γρεβενών, καθώς καί τίς επισκοπές Σισανίου, Μογλενών, Μολεσχών
Πρεσπών, Κιτζάβων καί Γκόρας2. Τό σχετικό «συνυποσχετικό» για τήν
κατάργηση τής άνεξαρτησίας τού ’Αχριδών τό υπόγραψαν οί ιεράρχες:
Καστοριάς Ευθύμιος, Βοδενων Γερμανός, Κορυτζδς Γεννάδιος, Τιβεριουπόλεως Άνανίας, Σισανίου Νικηφόρος καί Γρεβενοϋ Γρηγόριος3.
β. 'Ιεράρχες (επίσκοποι και μητροπολίτες)
Γιά τούς επισκόπους καί μητροπολίτες, πού κατέλαβαν τόν επισκο
πικό καί άργότερα τόν μητροπολιτικό θρόνο του Γρεβενοϋ ή των Γρεβε
νών, οί πληροφορίες μας είναι χασματικές καί περιορισμένες, παρά τίς
τεράστιες προσπάθειες πού καταβάλαμε γιά τή συγκέντρωσή τους. Πολ
λές μάλιστα άπό αύτές πού βρήκαμε καί παραθέτουμε είναι άσαφεΐς καί
άμφισβητήσιμες. Τίς παραθέτουμε όμως όλες, αξιολογώντας αύτές όσο
μποροΰμε, καί άφήνοντας σέ άλλους καλύτερη έξακρίβωση. Σαφέστερες
καί διασταυρωμένες είναι έκεΐνες πού άνάγονται στή χρονική περίοδο
άπό τήν άρχή τοϋ ΙΘ' αι4.
γ. ’Επίσκοποι
1.’Ιωάννης Καψόχειρος (μεταξύ 1071-1100). Ό πατριάρχης
'Ιεροσολύμων Δοσίθεος, όπως καί σέ προηγούμενο κεφάλαιο άναφέραμε,
μάς πληροφορεί ότι: «...ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών Λέων ό Μοΰγγος
1. Μανουήλ Ί. Γεδεών, Έγγραφα Πατριαρχικά κ.λ., Κωνσταντινούπολή
1908.
2. N. Η. Β α φ ε ί δ η, Μακεδονία, «Μεγάλη 'Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια "Πυρ
σός"», ΙΣΤ, σ. 524-525.
3. ’Ανθίμου Άλεξούδη, Σύντομος ιστορική περιγραφή τής 'Ιερός Μητρο
πόλεως Βελεγράδων κ.λ., Κέρκυρα 1858, σ. 103.
4. Σοβαρά πηγή πληροφοριών γιά τή μελέτη μας είναι ή έργασία τοϋ καθηγητοϋ
μου Χρίστου Μ. Ένισλείδου, Ή Πίνδος καί τά χωριά της, Άθήναι 1950 (εύ
φημος μνεία ’Ακαδημίας ’Αθηνών).
18
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(Σ.Σ. 1071-1100) εις μίαν έβδομάδα τον Καψόχειρον Ίωάννην, διάκονον
οντα, τφ Σαββάτω έχειροτόνησεν ιερέα καί τη έξης Κυριακή Επίσκοπον
Γρεβενοϋ...»1.
Την ίδια πληροφορία έχουμε καί από άλλη κατεύθυνση: «Λογοθέ
της ό Άκροπολίτης λέγει ότι εις μίαν έβδομάδα ό Βουλγαρίας Λέων τον
Καψόχειρον Ίωάννην, διάκονον οντα, τω Σαββάτω έχειροτόνησεν ιερέα
καί τη έξης Κυριακή ’Επίσκοπον Γρεβενοϋ...»2. ’Αντλώντας την πληρο
φορία άσφαλώς άπό τήν ίδια πηγή, τόν αναφέρει καί ό Βασίλειος Γ. Άτέσης, μητροπολίτης πρ. Λήμνου3.
2. Κωνσταντίνος (1186-1187 ή 1191-1192). Ό V. Laurent μάς
πληροφορεί ότι σέ μια εικόνα τής Παναγίας, πού τά πρώτα γράμματα τοϋ
έπιτίτλου της σβήσθηκαν άπό τήν πολυκαιρία καί διασώθηκαν τά ...ιώτισσα, έχουν γραφεί δυό στίχοι:
«Σκέπεις Πανάγιε τόν Γρεβενοϋ ποιμένα
Κωνσταντίνον με Καβάσιλαν έκ γένους»4.
3. Νεόφυτος (1398). Άναφέρεται στον κώδικα Additional 22492
του Βρετανικού Μουσείου, φύλλο 192β, ώς έξης (Σ.Σ. ή ορθογραφία είναι
τοϋ κειμένου): «|έκειμήθη ό Πανιερώτατος ’Επίσκοπος Γρεβενοϋ, ό κύ
ριος Νεόφυτος, επί έτους ,στ^στ (Σ.Σ. 6906 άπό κ.κ. ή 1398 μ.Χ.) καί δεύ
τερος Χρυσόστομος νέος έπί έτους ,στ^στ (Σ.Σ. 6930 άπό κ.κ. ή 1422
μ.Χ.), μηνί Δεκεμβρίω στ'. Καί έτερος Νεόφυτος ό Βλάχος, έπί έτους
,στ^πθ (Σ.Σ. 6989 άπό κ.κ. ή 1481 μ.Χ.)»5.
4. Χρυσόστομος (1422). Άναφέρεται στον πιό πάνω κώδικα.
5. Νεόφυτος ό Βλάχος (1481). Άναφέρεται στον ίδιο κώδικα.
δ. Μητροπολίτες
Άπό τόν ΙΕ' αί. ή Επισκοπή Γρεβενών προήχθη σέ μητρόπολη καί
κατέλαβε τή ζ' θέση στον πίνακα των μητροπόλεων τής Αρχιεπισκοπής
Λ' Ίουστινιανής Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας. Αργότερα, ό έπίσκο1. Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, έ.ά., σ. 304.
2. Michaelis Le Quien, ε.ά., τ. 2, σ. 323, 324.
3. Β α σ ι λ ε ί ο υ Γ. Ά τ έ σ η. Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, Εκκλησιαστικοί κα
τάλογοι τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, άπ’ αρχής μέχρι σήμερον. Άνατύπωσις «’Εκ
κλησιαστικού Φάρου», Άθήναι 1975, σ. 35.
4. Vi teli us Laurent, ε.ά., τ. V/2, σ. 337-339.
5. Σπυρίδωνος Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων» Ζ' (1910) 15Λ άριθ.
104. Τοϋ ι δ ί ο υ, Βραχέα Χρονικά, Άθήναι 1932, σ. 45, άριθμ. 2fi. «Échos d’Orient»,
Revue Trimistrielle d’Histoire, de Geographie et de Litourgie orientales, τόμ. XXXV,
Paris 1936, σ. 304, Βασιλείου Γ. Άτέση, ε.ά., σ., 35.
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πος ή μητροπολίτης Γρεβενού ήλθε στή δ' τάξη1 κατά τον ΙΖ' ai., όπότε καί τον τίτλο «ύπέρτχμος» πήρε, καί στα νεότερα χρόνια «Έξαρχος Νοτίου Μακεδονίας» έπονομάσθηκε, τίτλο, πού διατηρεί ώς σήμερα2.
1. Δωρόθεος Α' (1528). Σέ συνοδικό γράμμα τού Ίωάσαφ, άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, μέ χρονολογία: «έτος ,ζλστ' (7036 άπό κ.κ. ή
1528 μ.Χ.) μηνί Όκτωβρίφ λ' (30)», σάν έπαινετικό καί ευεργετικό έγ
γραφο προς τόν «τιμίώτατον έν ίερομονάχοις κύρ-Νικάνορα καθηγούμε
νον τής 'Ιερής καί Σεβάσμιας Μονής τού 'Αγίου ’Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος καί Θαυματουργού Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου τού έπίκλιον(;)
Ζάμπουρτζα», άναφέρεται καί ό «Πανιερώτατος Μητροπολίτης Γρεβενου κύρ-Δωρόθεος»3.
2. Σ υ μ ε ώ V (1538). Άναφέρεται μονάχα άπό τήν «Echos d’Orient»4.
3. Λεόντιος (1566). Άναφέρεται μονάχα άπό τήν «Echos d’O
rient»5.
4. Δημήτριος. Άναφέρεται μονάχα άπό τήν «Echos d’Orient»
μέ τίς έξής πληροφορίες: «Είναι γνωστοί (Σ.Σ. ό προηγούμενος Λεόντιος
καί ό Δημήτριος) άπό έπιστολή πού ό Σωφρόνιος (ποιος;) απευθύνει, μετά
τό 1566, προς τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως»6.
5. Καλλίστρατος (1592). 'Ο Μανουήλ I. Γεδεών στα «Πατρι
αρχικά Γράμματά» του μας πληροφορεί ότι «ό τό 1592-1619 άκμάσας
Μητροπολίτης Τυρνόβου Διονύσιος Ράλλης, έκ Κομνηνων καταγόμενος,
1. Heinrich Geizer, Der Patriarchat von Achrida, Leipzig 1902, στή σελ.
29: «Κώδιξ 418
"Εν τινι νομίμφ του Άρμενοπούλου έκτος σελίδος τινός είίρεται καί τοιαύτη τάξις
τοϋ ίδιου (Σ.Σ. Άχρίδος) θρόνου:
αίΜητροπόλεις
ai ’Επίσκοποί
— Καστορίας
— Πέλαγων ίας
—Βοδην&ν
— Γ ραιβενοϋ
— Βελεγράδων
— Αυλώνος
—Στρωμνίτζης
— Κορυτζάς
— Διβρων

— Σισανίου
— Μογλενών
— Πρεσπών
— Κιτζάβων
— Ίσπατίας
— Βελαατοΰ
— ΜολισκοΟ
— Γκόρας
— Έλμπασανίου»

2. Ίωάννου Ε. ’Αναστασίου, ε.ά., σ. 686-688.
3.’Επισκόπου Σέργιου Π. Σιγάλα, μητροπολίτου Γρεβενων, Ή ’Εκκλη
σία τών Γρεβενίιν, Γρεβενά 1986, σ. 21.
4. «Échos d’Orient», ε.ά., σ. 304.
5. «Échos d’Orient», έ.ά., σ. 304.
6. «Échos d’Orient», è.ά., σ. 304.
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σπουδαίαν άποστολήν εις Ρωσίαν άνέλαβε μετά του Μητροπολίτου Γρεβενών Καλλιστράτου...»1.
6. Σέργιος Α' (1615-1623). Άναφέρεται μονάχα άπό τήν «Echos
d’Orient»2.
7. "Ανθιμος A' (1623-1624). Άναφέρεται στο 812 σιγίλιο τής
Ίερας Μονής Φιλοσόφου, άπό όπου πήραν τήν πληροφορία όλοι οί νεώτεροι.
8. Ί ω ά σ α φ (1624). Είναι γνωστός άπό μια επιστολή (Φεβρουά
ριου 1624) του φιλενωτικού έπισκόπου Α' Ίουστιανιανής Αχριδών καί
πάσης Βουλγαρίας Πορφυρίου προς τον πάπα Ούρβανό VIII3.
9. Δανιήλ (1628-1630). Άναφέρεται στο ίδιο 812 σιγίλιο, πού α
ναφέρουμε πιο πάνω.
10. Γ α β ρ ι ή λ Α' (1630-1633). Άναφέρεται στήν «Echos d’Orient»4.
Άναφέρεται έπίσης καί στήν κτιτορική επιγραφή, στο μοναστήρι τού
Σπηλαίου Γρεβενών: «Άρχιερατεύοντος κυρίου Κυρ-Γαβριήλ, έκ χωρίου
Μηλιάς Μετσόβου, επί βασιλείας Σουλτάνου Μουράτ ,ζρμα' (7141 άπό
κ.κ.) καί ,αχλγ' (1633 μ.Χ.)».
11. Βησσαρ ίων (1652). Άναφέρεται μονάχα άπό τήν «Echos
d’Orient»5.
12. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Α' (1668). Άναφέρεται μονάχα άπό τήν «Echos
d’Orient» καί Geizer6.
13. Κύριλλος Α' Ίουστινιάνης [1670-1677(;)]. Οί βασικές
πληροφορίες πού διαθέτουμε γι’ αυτόν προέρχονται άπό τόν Σεβασμιώτατο Σέργιο Σιγάλα7.

1. Χρ. Ένισλείδου, έ.ά., σ. 62. Σεργ. Σιγάλα, έ.ά., σ. 22.
2. «Échos d’Orient» έ.ά., σ. 304.
3. X ρ. Ένισλείδου, έ.ά., σ. 62. Β. Γ. Ά τ έ σ η, ε.ά., σ. 35, ό όποιος πρσθέτει «μετατεθείς εις τήν Ίεράν Μητρόπολιν Ν. Πατρών (Υπάτης) άπέθανε τφ αύτφ έτει».
4. «Échos d’Orient», ε.ά., σ. 304 («Gabriel 1630»).
5. «Échos d’Orient», έ.ά., σ. 304.
6. Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida, Leipzig 1902, σ. 168.
7. Σέργιου Σιγάλα, ε.ά., σ. 23-25 καί 98-103. Τοΰ ίδιου, «"Οσιος Νικάνωρ»,
Α', Ιούλιος 1986, 7, 104-108. Στο τελευταίο φύλλο μιας «Ρημάδας» τού Μεγ. ’Αλεξάν
δρου (Σπυρ. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων», ΙΣΤ', 267-268), άναφέρεται «...έτοϋτο
τό χαρτί ήνε τού πανιεροτάτου μητροπολίτου γρεβενόν κυ βεντζηου κυρ κυρίλου έκ
τής χοίου...» καί πιό πέρα μέ λατινικά στοιχεία: «Cuesto libro Are di monsino (sik) Ci
rillo arcivescovo Justiniano 1670 Όκτοβρίου 15». Καί πιό κάτω: «Cuesto libro è di Monsign Cirillo Giustiniani Archivescovo di Greveno anno domini 1675». Δεύτερη πληροφο
ρία έχουμε: Στό Μοναστήρι του Όσιου Νικάνορος τής Ζάμπορδας διασώζεται ένα
σιγίλιο τοΰ αρχιεπισκόπου Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας μέ ήμερομηνία 23 ’Ιουλίου 1677..., πού ύπογράφεται άπό τούς άρχιερείς: «Καστοριάς Δαβίδ,

Τά Γρεβενά

277

14. Παγκράχιος (1676). Ό Η. Geizer1 άναφέρει μια περίεργη
—για μας τουλάχιστον-—έγγραφή: «Έπί τής έν Κωνσταντινουπόλει
καθαιρέσεως Θεοφάνους επιβάτου θρόνου Γρεβενών καί θρόνου ’Αρχιε
πισκοπής ’Αχριδών, 1ης Σεπτεμβρίου 1676, υπογραφή Παγκράτιος».
15. Θεοφάνης Α' (1676-1684). Άναφέρεται από τήν «Echos d’
Orient» με έτος 16762 καί άπό τόν Η. Geizer μέ χρονολογία 1767, 1683
καί 16 843.
16. Θεοφάνης Β' (1691-1719). Άναφέρεται άπό τόν Η. Geizer
μέ χρονολογίες 1691, 1694, 1695, 1709, 1718, 17194 καί άπό τόν Άνθιμο
Άλεξούδη μέ χρονολογία 1691-17195, μέ τήν οποία άναφέρεται καί άπό
όλους τούς νεώτερους6.
Στήν κτιτορική επιγραφή τής εκκλησίας τοϋ αγίου Παντελεήμονος
στό χωριό Περιβόλι Γρεβενών αναγράφεται: «ΕΤΟΣ 1703 ΑΥΓ...ΕΚΤΙΣΤΗ ο
Σισανίου Λεόνπο, Γρεβενών Κύριλλο καί Πρεσπών Διονύσιο».
Τό γεγονός αύτό μάς προβληματίζει, γιατί, όπως άναφερόμαστε καί πιό κάτω, ò
Η. Geizer (σελ. 117) άναφέρει ότι: «έπί τής έν Κωνσταντινουπόλει καθαιρέσεως Θεο
φάνους (;) έπιβάτου θρόνου Γρεβενοϋ καί θρόνου ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών, 1ης Σε
πτεμβρίου 1676», φέρει υπογραφή: Γρεβενών Παγκράτιος. ’Αλλά σύμφωνα μέ τήν προ
ηγούμενη πληροφορία μητροπολίτης Γρεβενών τό 1676 έπρεπε νά ήταν ό Κύριλλος.
Ή χρονική, άλλα καί ή ουσιαστική διάσταση σ’ αύτές τις δυό πληροφορίες είναι
πολύ έντυπωσιακή καί θά πρέπει όπωσδήποτε νά μεσολάβησε καί κάποιο άλλο ιστορικό
γεγονός, πού έμεϊς τό άγνοοϋμε σήμερα.
'Οπωσδήποτε ό Κύριλλος δέν μπορεί νά παρέμεινε —άν παρέμεινε— στά Γρεβενά πιό πέρα άπό τό 1677, άφοϋ τό πρακτικό του ένταφιασμοΰ του στήν Plouinec τής
γαλλικής Βρετάννης στις 23 Δεκεμβρίου 1685, γράφει ότι: «...παρέμεινεν είς τήν Ρώ
μην έπί οκτώ ετ η...», πράγμα πού σημαίνει ότι βρισκόταν στή Ρώμη στό 1677.
’Αλλά καί ή περικοπή τοϋ Πρακτικού «...άποδημήσαντος (τοϋ Κυρί>λου) μέσα
εις τούς κόλπους τής Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, ώς έμφαίνεται άπό τήν έπιστολή τοϋ 'Α
γίου Πατρός καί Πάπα Ίνοκεντίου XI..., άπό τά πιστοποιητικά όλων τών θρησκευτι
κών Κανόνων, άπό τό διαβατήριο... καί άπό τήν ίδικήν μου γνώσιν, τοϋ ύπογράφοντος’Ιωσήφ ντέ Μπομπονύ, ίερεύς κλπ...», μάς δημιουργεί πολλές άπορίες καί
άμφισβητήσεις γιά τήν «έξορία» του, τήν αιτία τής «έξορίας» του, —αν πρόκειται γιά έξορία— καί γιά τόν τόπο τής έξορίας του, έν προκειμένω στή Ρώμη καί όχι κάπου άλλοΰ.
Τελικά, κατά τή γνώμη μας, τό θέμα τοϋ Κυρίλλου Α' Ίουστινιάνι, όπως καταλήγει
στις έρευνητικές του σημειώσεις, πού έστειλε άπό τή Ρώμη στις 21 Δεκεμβρίου 1985
πρός τόν μητροπολίτη Σέργιο καί ό Henri Vos, Via del Bebuino 149, 00187 Roma-ltalia>
θά άπαιτοϋσε περαιτέρω έρευνα.
1. Η. Geizer, έ.ά.,σ. 117.
2. «Échos d’Orient», έ.ά., σ. 306.
3. Η. Geizer, έ.ά.,σ. 119, 120, 125.
4. Η. Geizer, έ.ά., σ. 48, 50, 59, 63, 64, 69, 74, 75, 83, 86, 87, 94.
5. Ά V θ. Άλεξούδη, έ.ά., σ. 98.
6. I. Ε. ’Αναστασίου, έ.ά.,σ. 686. Β. Άτέση, έ.ά.,σ. 35. Σεργ. Σιγάλ α, έ.ά., σ. 31.
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ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΛΕΜΟΝΟ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ
ΙΙΕΡΙΒΟΛΙ, ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΒΟΝ ΓΡΕΒΕΝΟΥ ΚΥΡ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ....»1.

Στο έβδομαδιαΐο περιοδικό «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» (έτος Γ'
στήν Κωνσταντινούπολη, 8 Δεκεμβρίου 1882, τ. Γ) δημοσιεύονται τρία
έγγραφα, πού φέρουν τήν υπογραφή τοϋ Θεοφάνους, μέ χρονολογίες 10
’Απριλίου 1695, 9 ’Ιουλίου 1695 καί 12 ’Ιουλίου 16912. 3
17. Χρύσανθος (1720-1728). Στήν κτιτορική έπιγραφή τής εκ
κλησίας του άγιου Δημητρίου στό χωριό ’Αμυγδαλιές (Πικριβενίτσα)
Γρεβενων άναγράφεται: «ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΕ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑ
ΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ: ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 1728 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
30».

Στό παρεκκλήσιο τίδν αγίων ’Αποστόλων στό χωριό Πυλωροί Γρεβενών υπάρχει ή έπίτοιχος έπιγραφή: «ΕΣΤΟΡΗΘΥ Ο ΘΗΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΕ
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΕ ΠΑΝΕΦΥΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟ
ΛΩΝ. ,.ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΒΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΥΕΡΟΤΑΤΟΥ ΚΕ ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΧΡΥΣΑΝΘΟΥ...ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ 1720 ΣΕΠΤΕΒΡΗΟΥ 20»s.

Οί I. Ε. ’Αναστασίου καί Β.Ι. Άτέσης τον άναφέρουν μέ χρονολογίες
1700 καί 1720 άντιστοίχως4.
18. Παρθένιος (1730-1743). Άναφέρεται ύπό τού Άλεξούδη
μέ χρονολογία 1737-17435. Τό ίδιο έπαναλαμβάνουν καί όλοι οί νεώτεροι.
Στήν κτιτορική έπιγραφή τής έκκλησίας τοϋ αγίου Νικολάου στό
χωριό Αόχμη (πρ. Βίτσι) άναγράφεται: «ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ ΑΝ1ΣΤΟΡΗΘΗ
ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΓΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡ-ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ: ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1742, ΙΟΥΝΙΟΥ 2».

Στήν κτιτορική έπιγραφή τής Ίεράς Μονής Παναγίας στό χωριό
Παναγιά Γρεβενων (πρ. Τουρνίκι) άναγράφεται: «ΙΣΤΟΡΗΘΕΙ ΟΥΤΟΣ Ο
ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙ
ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

από Κ.Κ.)»6.
19. Πρόχορος (1743-1749). Άναφέρεται άπό τον Άνθιμο Άλεξού
δη μέ χρονολογία 1743-17497. Τό ίδιο έπαναλαμβάνουν καί οί νεώτεροι.

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ...ΙΟΥΝΙΟΥ Λ' (30), ΑΨΑ' (1730 μ.Χ.). - ,ΖΣΑΗ' (7238

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θ. Κ. Π. Σαράντη, Τό χωριό Περιβόλι Γρεβενών, ’Αθήνα 1977, σ. 166.
Σ ε ρ γ. Σ ι γ ά λ α, έ.ά., σ. 29-31.
Αυτόθι, σ. 31-32.
I. Ε. ’Αναστασίου, Ε.ά., σ. 686. Β. ’Α τ έ σ η, Ë.Ô. σ. 35.
Άνθ. Άλεξούδη, ε.ά., σ. 98.
Σ ε ρ γ. Σιγάλα, 6.ά., σ. 32-34.
Άνθ. Άλεξούδη, έ.ά., σ. 98.
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20. Μακάριος (1749). Άναφέρεται μονάχα άπό τον Η. Geizer μέ
χρονολογία 6 Μαρτίου 17491.
21. Σεραφείμ [1753-1756(;)]. Άναφέρεται μονάχα άπό τον Η.
Geizer μέ χρονολογίες 1 Μαρτίου 1753 καί 4 Αύγούστου 17562.
22. Γρηγόριος Β' ό Σιατιστεύς (1759-1767). Ή «Echos d’Orient» τον αναφέρει μέ χρονολογία 17663. 'Ο Η. Geizer τον άναφέρει μέ
χρονολογία 17674. Ό Άνθιμος Άλεξούδης τόν άναφέρει μέ χρονολογία
1749-17675. 6"Ολοι οί νεώτεροι δέχονται τις χρονολογίες τοϋ Άλεξούδη.
Στήν κτιτορική επιγραφή τής έκκλησίας του αγίου Γεωργίου στο
χωριό Περιβόλι Γρεβενών άναγράφεται: «ΕΤΟΣ 1760 ΣΕΠΤ...ΤΟΝ ΚΕΡΟΝ
ΠΟΥ ΕΚΤΗΣΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΒΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΟΥ...»*.

'Ο Γρηγόριος ύπογράςοει, όπως καί άλλου άναφερθήκαμε, μαζί μέ
τούς μητροπολίτες Καστοριάς Ευθύμιο, Βοδενών Γερμανό, Κορυτζδς
Γεννάδιο, Τιβεριουπόλεως Άνανία καί Σισανίου Νικηφόρο τό συνυπο
σχετικό γράμμα γιά την κατάργηση τοϋ αυτοκέφαλου τής Αρχιεπισκο
πής Αχριδών καί τήν ύπαγωγή της ώς μητρόπολης πιά στό Πατριαρ
χείο Κωνσταντινουπόλεως7.
23. Γεννάδιος Α' (1778). Στήν κτιτορική έπιγραφή τής έκκλη
σίας του αγίου Δημητρίου στό χωριό Μεσολούρι Γρεβενών άναγράφεται:
«ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΜΕΝ ΑΝΩΚΟΔΟΜΗΘΗ Ο ΠΕΡΙΚΛΕΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΩ 1778 ΣΩΤΗΡΙΩ
ΕΤΕΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΡΕΣΙΒΕΙΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟΣΚΑ8 ΚΑΙ ΓΩΓΟΥ9 ΕΝΔΟΝ
ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ...».

24. Γαβριήλ Β' (1781-1791). Μιά έγγραφή στό περιθώριο ένός
βιβλίου «Κλϊμαξ Ίωάννου» στό μοναστήρι τοϋ Σπηλαίου Γρεβενών λέ
γει: «1781 Φεβρουάριου 10. Εις τόν καιρόν τού Πανιερωτάτου Μητρο
πολίτου κυρ-Γαβριήλ». Ό Γαβριήλ άναφέρεται έπίσης σέ μιά φορητή
εικόνα τοϋ Ίωάννου Προδρόμου στήν έκκλησία τοϋ προφήτου Ήλιού
1. Η. Geizer, 6.à., σ. 107.
2. Αύτόθι, σ. 109-110.
3. «Echos d’Orient», ε.ά., σ. 306.
4. Η. Gelzer, ε.ά., σ. 125.
5. Ά V θ. Άλεξούδη, 6.ά., σ. 98, 103, 105.
6. Θ. Κ. Π. Σ a ρ ά V τ η, ξ.ά., σ. 168.
7. Ά V θ. Άλεξούδη, ξ.ά., σ. 105. Σεργ. Σιγάλα, ë.à., σ. 34-47.
8. Πρόκειται γιά τόν καπετάν Τόσκα τής δημοτικής ποίησης, πού καταγόταν από
τή Λάβδα Γρεβενών. Υπήρξε ξακουστός αρματολός στό αρματολίκι τής Πίνδου, πού
είχε έδρα τή Βόλια Κάλντα τού Περιβολιού.
9. Πρόκειται για τόν Γκόγκο Μήσιο άπό τό Περιβόλι Γρεβενών. Πολυτραγουδισμένος άρματολός. Πέθανε μετά άπο βασανιστήρια άπό τόν Άλή Πασά στα Γιάννινα.
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τής Σαμαρίνας Γρεβενών. Άναφέρεται άκόμα καί στήν κτιτορική έπιγραφή τής Ίεράς Μονής τής Παναγίας (Γενέσιον τής Θεοτόκου) στή Σαμαρίνα: «ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟ
Β ΑΗΤΟ Y ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ... ΕΝ ΕΤΕΙ 1791».

Σέ σιγίλιο του οικουμενικού πατριάρχου Γαβριήλ Δ' (1780-1785).
πού διασώζεται στή Μητρόπολη Γρεβενών, υπάρχει ή υπογραφή τού μη
τροπολίτου Γρεβενών Γαβριήλ1.
25. Νεόφυτος (1792). Μιά έγγραφή σέ μηναίο Ίανουαρίου (έκ
δοση Βενετίας 1768) στό μοναστήρι τής Ζάμπορδας άναφέρεται στον
Νεόφυτο: «Ενθύμισις όταν έχιροτονήθη αρχιερεύς ο άγιος έριθρών εις
τό τό Γρεβενών παρά τού πανιερωτάτου κυρίω κυρίω αγίω Καστοριάς
1792 Ίανουαρίου 30».
Σέ μιά άλλη σημαντική άναφορά καταχωρημένη στον κώδικα τής
Μητρόπολης Σισανίου καί Σιατίστης μέ συντάκτη τόν Νεόφυτο άναφέρονται καί τά έξής πού έπεξηγοΰν τήν πιό πάνω έγγραφή: «περί δέ τό
,αψύβ" (1792) έτος λ' (30) Ιανουαρίου μηνάς έχειροτονήθην έπίσκοπος έπί
ψιλφ όνόματι τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης έπισκοπής ’Ερυθρών παρά
τε...»2. Όπότε πήγε στήν κανονική του θέση στή Σιάτιστα.
26. Γαβριήλ Γ' Γιόγκας [1792-1806(;)]. Άναφέρεται στις
εικόνες τού τέμπλου τής έκκλησίας των Αγίων Πάντων στό χωριό Κρα
νιά Γρεβενών: «Αΰται αί σεβάσμιοι είκόναι...ίστορήθησαν άρχιερατεύοντος τού Πανιερωτάτου αγίου Γρεβενών κυρίου Γαβριήλ...εν έτει 1802 εν
Ιανουαρίω».
Σημαντικότερο είναι τό απόσπασμα άπό τό κριτικό πόνημα τού άκαδημαϊκοϋ N. Α. Βέη έπάνω στό «Έρευνες καί στοχασμοί περί τής ” Ελ
ληνικής Νομαρχίας” καί τόν συγγραφέα της» (σελ. 35):
«Ό δεσπότης τών Γρεβενών... νοματίζεται Γαβριήλ κι ήτανε γυιός
τού Γεώργη Γιάγκα, πού κρατούσε άπό τήν Παραμυθιά, μάλιστα στά τέ
λη τού ΙΗ' αιώνα κατοικούσε στά Γιάννενα. Έγγονή τού Γεώργη Γιάγκα
καί πρώτη ανεψιά τού δεσπότη Γαβριήλ ήταν ή ξακουστή καί πολυτραγουδισμένη κυρά-Φροσύνη, πανώρια γυναίκα, μά κακοστρατισμένη. Ό
Γαβριήλ ήταν στήν άρχή δεσπότης Γρεβενών, έπειτα Έπαχτου καί Άρ
τας (1810 μήνας Όχτώβρης), έπειτα Αάρισας καί τελευταία γιαννίνων. Κατηγορεΐται κι αύτός γιά τήν ντροπιασμένη διαγωγή του άπέναντι τών
Τούρκων καί γιά ραδιουργίες κατά τών κληρικών».
Ό Γρεβενών Σέργιος γράφει ότι στά 1810 μετατέθηκε στή Λάρισα
Ι.Σεργ. Σιγάλα, ε.ά., σ. 47-49.
2. Σ ε ρ γ. Σιγάλα, έ.ά., σ. 49-50.
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καί άπό έκεΐ στα Γιάννινα, οπού καί πέθανε στά 18261.
27. Γ ρηγόριος Γ' Σταματέλου, Μπίστης (;). Κατά τή
ΘΗΕ (Δ', στ. 800), όπως λέγει ό μητροπολίτης Σέργιος Σιγάλας, ό Γρηγόριος έγινε διαδοχικά μητροπολίτης Γρεβενών, Άμισοΰ καί Καλλιουπόλεως Μαδύτου. Τό 1808 εξελέγη επίσκοπος Κορώνης, οπού βρήκε τρα
γικό θάνατο στά 1821. Έθνομάρτυς μητροπολίτης2.
28. Βαρθολομαίος [1803-1820(;)]. Παρουσιάζεται νά υπογράφει
μαζί μέ τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί άλλους 28 αρχιερείς ό
Βαρθολομαίος σέ Συνοδικό Τόμο στή δεύτερη πατριαρχία του Γρηγορίου
τοϋ Ε' (1806-1808).
Άναφέρεται στην επιγραφή τής ίστορήσεως τής έκκλησίας τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στή Σαμαρίνα Γρεβενών μέ έτος 1819, ενώ
στον "Αγιο Νικόλαο του χωριού Σμίξη Γρεβενών μέ έτος 1803. Τέλος, άναφέρεται καί στήν εικόνα τής Παναγίας τοϋ τέμπλου τής έκκλησίας
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου πάλι στή Σαμαρίνα: «ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 1820».

Καί ό Pouqueville πού πέρασε, όπως καί άλλου άναφέρουμε, δυό φο
ρές άπό τά Γρεβενά, έκφράζεται μέ πολύ κολακευτικά λόγια γιά τόν Βαρ
θολομαίο3.
29. Γαβριήλ Δ' (1820-1822). Μιά σημείωση, άπό άγνωστο χέρι
σέ ένα μηναίο Ιουνίου, στήν έκκλησία τοϋ αγίου Γεωργίου στό χωριό
Περιβόλι Γρεβενών λέγει: «1822 Φεβρουάριου 14, εχάλασαν τόν Δεσπό
τη μας έξω από τό Βράστινο»4. Έπρόκειτο γιά τόν Γαβριήλ. Ήταν ή έποχή πού συνεχίζονταν οί άγώνες τής παλιγγενεσίας στό Βέρμιο καί στή
Χαλκιδική καί στή Νάουσα. "Αλλος ένας έθνομάρτυς μητροπολίτης.
30. "Ανθιμος Β' (1827-1831). Έξαιτίας αυτών των γεγονότων
καί τής συνεχιζόμενης Ελληνικής Έπαναστάσεως, δέν έπληρώθη ή έδρα
αμέσως μετά τή δολοφονία τοϋ Γαβριήλ καί τόν απαγχονισμό τοϋ πα
τριάρχη Γρηγορίου τοϋ Ελ
Ό "Ανθιμος άναφέρεται στή σελίδα 37 στό έργο τοϋ Φιλιππίδη «Έπανάστασις καί καταστροφή τής Νάουσας». Τόν φέρουν μυημένο στή
Φιλική Εταιρεία. Σέ μιά έπιγραφή στήν έκκλησία τοϋ προφήτη Ήλία
στή Σαμαρίνα Γρεβενών άναφέρεται ό "Ανθιμος μέ έτος 1828. Στήν ύπέρ1. X ρ. Ένισλείδη, έ.ά., σ. 62. Σ ε ρ γ. Σ ι γ ά λ α, ε.ά., σ. 49-51.
2. Σ ε ρ γ. Σ ι γ ά λ α, έ.ά., σ. 51.
3. Αυτόθι, σ. 51-54.
4. Τό χωριό Βράστινο (σήμερα Άνάβρυτα) ήταν τό δυτικότερο τουρκοχώρι τής
έπαρχίας Γρεβενων. Γύρω του όλα τά χωριά ήσαν χριστιανικά. Βρίσκεται πάνω στόν
δρόμο άπό τά Γρεβενά πρός τά χωριά τής Πίνδου.
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θυρη έπιγραφή τής έκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στο ίδιο
χωριό άναγράφεταί: «ΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡ-ΑΝΘΙΜΟΥ: αωκθ' (1829)».

'Ο Σέργ. Σιγάλας μάς πληροφορεί ότι σέ ένα έντυπο ευαγγέλιο, έκδόσεως 1803, σώζεται μιά εγγραφή: «1831 Φεβρουάριου τρεις, Τρίτη, άπέθανε ο μακαρίτης ό δεσπότης Άνθιμος Γρεβενών κέ έφεραν τον δισπότη
από τήν σέλητζα κέ τον έθαψαν, ήμασταν παπάδες είκοσι πέντε μέ τον
δισπότη κε δύο ήεροδιάκονη. Έφεραν καί τον Ψάλτη από τήν σέλητζα
κε εψαλεν. Παπαθόδωρος γράφω»1.
31. Γεράσιμος (1831-1837). Στις «Πατριαρχικές Πινακίδες» του
Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου άναφέρεται καί τό έξής: «Του Μ. Αρχιδιακό
νου Γερασίμου κατά Φεβρουάριον ΐδ. ε. (1831) έκλεγέντος είς διαδοχήν
τοϋ άποβιώσαντος Γρεβενών ’Ανθίμου»2.
Σέ έπιγραφή πού σώζεται στό 'Ιερό Βήμα τής έκκλησίας τοϋ άγιου
Ίωάννου στό χωριό Παλαιόκαστρο, πού έκκλησιαστικά υπάγεται στή
Μητρόπολη Γρεβενών καί διοικητικά στήν έπαρχία Βοΐου, άναφέρεται:
«1834, Σεπτέμβριος, έζωγραφήθη τό ιερόν τοϋ Τιμίου Προδρόμου, έπί
άρχιερέως Κυρίου Γερασίμου...»3.
Άναφέρεται καί στήν κτιτορική έπιγραφή στήν έκκλησία τοϋ άγιου
Γεωργίου, πού ήταν καί ό μητροπολιτικός ναός μέχρι τά τέλη τοϋ περα
σμένου αΙώνα, στή συνοικία Βαρόσι ή Μητρόπολη Γρεβενών. Εκείνη
ή έκκλησία, πού είχε υπέροχη άγιογράφηση καί περίφημο έπίχρυσο ξυ
λόγλυπτο τέμπλο, πυρπολήθηκε στις 23 Απριλίου 1937, τήν ήμέρα τοϋ
πανηγυρισμοΰ της. Ή έπιγραφή πού διασώθηκε από τόν Χρ. Ένισλείδη
’έλεγε: «...του ιεράρχου καί ύπερτίμου ήμών δεσπότου κυρ-Γερασίμου καί
τών...1837 Ιουνίου 3».
32. Ίωαννίκιος (1837-1849). Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1837 χειροτο
νήθηκε μητροπολίτης Γρεβενών καί διαδέχθηκε τόν Γεράσιμο πού πέθανε. Τό 1849 μετατέθηκε στή Σηλύβρια για νά διαδεχθεί έκεΐ τόν Σωφρό
νιο4.
Σέ ένα μηναίο Μαρτίου στή Μητρόπολη Γρεβενών άναφέρεται τό
πολυχρόνιό του: «Ιωαννικίου τού Πανιερωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μη
τροπολίτου τής Άγιωτάτης Μητροπόλεως Γρεβενών, ύπερτίμου ήμών αύΙ.Σεργ. Σιγάλα, έ.ά., σ. 54-55. Ή Σέλιτσα είναι ή σημερινή Έράτυρα, όπου
βρέθηκε ό Σισανίου καί Σιατίστης Ίωαννίκιος (1811-1835) για να τόν φέρουν στήν κη
δεία τοϋ ’Ανθίμου.
2. Σ ε ρ γ. Σιγάλα, έ.ά., σ. 55-56.
3. Αύτόθι, σ. 57-58.
4. Αύτόθι, σ. 57-58.
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θέντου καί δεσπότου, Πολλά τά έτη»1.
Σέ ύπέρθυρη έπιγραφή στήν εκκλησία τοϋ άγιου Νικολάου στο χωριό
Κοσμάτι Γρεβενων αναγράφεται: «Ηστορίθη... επι ετουσ 1847 ιυλιου 20,
αρχιερατεύοντος Πανιερωτάτου Κυρίου Κυρίου Ηωανικίου...».
Σέ άλλη ύπέρθυρη έπιγραφή στήν κύρια είσοδο τής έκκλησίας τοϋ
αγίου Ίωάννου Προδρόμου στό χωριό Παλαιόκαστρο, πού καί προηγου
μένως τό άναφέραμε, αναγράφεται: «ΗΣΤΟΡΙΘΗ... ΑΡΧΗΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ Α
ΓΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ... ΕΠΙ ΕΤΟΣ 1848 ΟΚΤΟΜΒΡΙΟΥ 4».

Τέλος, σέ μια άλλη ακόμα, ύπέρθυρη πάλι, έπιγραφή στήν έκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στό χωριό Λόχμη (πρ. Βίτσι) άναφέρεται ό Ίωαννίκιος, μέ έτος 1848.
'Ο ’Αθανάσιος Γρ. Γερομιχαλός, μετά από τήν έρευνα πού έκαμε σέ
δεκατέσσερις κώδικες στή Μητρόπολη Γρεβενων, συνέταξε τόν κατά
λογο των μητροπολιτών Γρεβενων, άπό τό 1850 μέχρι τά τελευταία χρό
νια, βασισμένο σέ αμάχητα στοιχεία2.
Παρόμοια καί εύρύτερη έρευνα έκαμε γιά ολόκληρο αύτό τό θέμα
(τούς ιεράρχες στήν Εκκλησία των Γρεβενων) ό σημερινός μητροπολί
της Σέργιος Π. Σιγάλας3.
Πάνω σ’ αυτούς τούς δυο θά στηριχθοϋμε καί θά ολοκληρώσουμε
αύτό μας τό κεφάλαιο άπό τό 1850 μέχρι σήμερα, προσθέτοντας καί τά
τυχόν δικά μας εύρήματα.
33. ’Αγάπιος (1849-1864). Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1849 ό μ. πρωτοσύγκελος ’Αγάπιος χειροτονήθηκε μητροπολίτης Γρεβενων σέ άντικατάταση τοϋ Ίωαννικίου πού μετατέθηκε στή Σηλύβρια.
Στήν έκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στό χωριό Πιστικό
(πρ. Πισκό) διατηρείται ή έπιγραφή: «ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ
ΝΑΟΣ... ΙΣΤΟΡΙΘΗ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΑΛΛΩΠΙΣΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ ,ΑΩΜΘ’ (1849) ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΡΙΒΙΝΩΝ...».

Στό «Σύνταγμα Κανόνων» Ράλλη-Ποτλή καί στό Κεφάλαιο «Τάξις
των Θρόνων τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Έκκλησίας» ό Γρεβενων μνη
μονεύεται ΟΘ' (79ος) καί Ύπέρτιμος ό ’Αγάπιος4.
1. Χρ. Ένισλείδη, έ.ά., σ. 63.
2. Άθαν. Γρ. Γερομίχαλοϋ, Περιγραφή δέκα τεσσάρων άνεκδότων Κω
δίκων αλληλογραφίας τής Μητροπόλεως Γρεβενων. Στό τιμητικό άφιέρωμα στον μη
τροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα για τά 25 χρόνια τής άρχιερατείας του. Άθήναι 1980,
σ. 131-143.
3. ’Επισκόπου Σέργιου Π. Σιγάλα, Μητροπολίτου Γρεβενων, Ή ’Εκκλησία
τ&ν Γρεβενων, Γρεβενά 1986.
4. Γεωργίου Α. Ράλλη-Μιχαήλ Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ίε-
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Παρουσιάζεται άκόμα δ Αγάπιος νά υπογράφει τήν κατάσταση ει
σφορών, πού άναφέραμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο, γιά τά χωριά τής
Μητροπόλεως Γρεβενών μέ ήμερομηνία 22 ’Ιουλίου 1858.
'Ο ’Αγάπιος άναφέρεται άκόμα σέ μιά σημείωση άγνώστου σέ ένα
μηναίο ’Απριλίου στήν εκκλησία τού άγιου Γεωργίου στο χωριό Περι
βόλι Γρεβενών, μέ ήμερομηνία «1863 Απριλίου 17». Στά θεμέλια αυτής
τής έκκλησίας έτάφη μετά ένα χρόνο περίπου ό ’Αγάπιος.
34. Γεννάδιος Β' Παπαρούσης (1864-1873). Άπό άπλός
ίεροκήρυξ τό 1863 καί μέσα σέ ένα χρόνο περίπου χάρις στά προσόντα
του καί τή δραστριότητά του άνέβηκε όλους τούς ιερατικούς βαθμούς
καί τίτλους έτσι πού στις 22 Αύγούστου 1864 ό «Μέγας ’Αρχιδιάκονος
Γεννάδιος Παπαρούσης» νά χειροτονηθεί μητροπολίτης Γρεβενών γιά
νά διαδεχθεί τόν ’Αγάπιο πού πέθανε.
Άναφέρεται σέ μιά επιστολή τού μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζά
νης Ευγενίου προς τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως μέ ήμερομηνία
19 Νοεμβρίου 18721. ’Επειδή έφθασαν στον Πατριάρχη ανησυχητικές
πληροφορίες ότι ό Γρεβενών Γεννάδιος ευνόησε τήν τότε μόλις παρουσιαζομένη άρουμουνική προπαγάνδα ό Ευγένιος πήρε τήν έντολή νά έξακριβώσει τήν αλήθεια. ’Απαντώντας μέ σ.ύτό τό γράμμα ό Εύγένιος άναφέρει ότι στήν άρχή ό Γεννάδιος έδειξε κάποια εύνοια προς τήν προπα
γάνδα, άλλά αμέσως κατόπιν, όταν κατάλαβε τούς άντεθνικούς σκοπούς
της, άρχισε νά αντιδρά μέ επιτυχία, σέ συνεννόηση μάλιστα καί μέ τούς
γείτονες ιεράρχες.
Φαίνεται όμως ότι τό θέμα δέν έληξε ευνοϊκά γιά τόν Γεννάδιο, γιατί
άντικαταστάθηκε (;) άμέσως καί δέν ξέρουμε τί άπέγινε.
35. Κύριλλος Β' ό άπό Περιστεράς (1874-1888). Στό άρχεΐο τής
Μητροπόλεως Γρεβενών φυλάσσεται ή προσωπική, καθώς καί ή υπηρε
σιακή του, άλληλογραφία.
Σέ μιά ύπέρθυρη επιγραφή στον Προφήτη Ήλία στό χωριό Άνοιξη
Γρεβενών (πρ. Γκρέους) άναφέρεται ότι ή ιστόρηση τής έκκλησίας έγι
νε: «εν έτει 1877 μηνί Σεπτέμβριοι 22, Αρχιερατεύοντος τού Πανιερωτάτου Αγίου Γρεβενών Κυρίου Κυρίλλου...».
36. Κλήμης ό Έσφιγμενίτης, δ άπό Δρυϊνουπόλεως (18881896). Καταγόταν άπό τήν Άλβανιούπολη (Έλβασάν) τής Βορείου ’Η
πείρου. Τό οικογενειακό του όνομα ήταν Φολάν. Ήταν πολύ μορφωμέ
νος κληρικός καί όνομαστός γιά τήν έθνική του δράση. Κινδύνεψε νά τόν
ρών κανόνων τής 'Ορθοδόξου ’Ανατολικής Έκκλησίας, τόμοι 6, Άθήναι 1852-1856.
Ε\ σ. 521.
1. Μανουήλ I. Γεδεών, ε.ά., σ. 118.
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κρεμάσουν οί ρουμανίζοντες του Περιβολιού.
Έγινε καλόγηρος στη Μονή Έσφιγμένου, άπό όπου πήρε καί τό
όνομα Έσφιγμενίτης. Σπούδασε στή Χάλκη. Χειροτονήθηκε έπίσκοπος
Κλαυδιουπόλεως. Μητροπολίτης Σταγών άπό τό 1873-1880. Μητροπο
λίτης Δρυϊνουπόλεως άπό 1880-1888.
Άπό τον κώδικά του (500 σελίδες), πού σώζεται στή Μητρόπολη
Γρεβενών. μαθαίνουμε τον βίο του καί τήν απαράμιλλη δραστηριότητά
του.
37. Δωρόθεος Β' Μαμμέλης, ό άπό Σιγής (1896-1901). Άπό
τήν Καλλίπολη καί Μάδυτο ήλθε στά Γρεβενά. Μετατέθηκε στήν Πρέ
βεζα καί μετά διετέλεσε τοποτηρητής τού Οικουμενικού Θρόνου.
38. Αγαθάγγελος Κ ω ν σ τ a ν τ ι ν ί δ η ς ή Μάγνης (19011910). Γεννήθηκε στά 1864 στή Μαγνησία τής Μικρός ’Ασίας. Στά 1886
άποφοίτησε άπό τή Χάλκη. Άπό τό 1892-1896 σπούδασε νομικά στο Βε
ρολίνο καί στό Παρίσι. Σπούδασε τήν αγγλική γλώσσα στό Λονδίνο.
Άπό τό 1896 μέχρι τό 1901 δίδαίιε νομικά στή Χάλκη άπό όπου τόν χει
ροτόνησαν μητροπολίτη Γρεβενών.
'Ως ποιμενάρχης έπέδειξε αξιοθαύμαστη δραστηριότητα καί εθνική
αυταπάρνηση σέ εκείνα τά χρόνια τού Μακεδονικού Άγώνος. "Αφησε
τις καλύτερες έντυπώσεις στό ποίμνιό του.
Τό 1910-1922 υπηρέτησε στή Δράμα. Στή Νεοκαισάρεια 1922-1924.
Πριγκηπονήσων 1924-1927. Χαλκηδόνος 1927-1932 καί ’Εφέσου 19321935.
"Αλλη πληροφορία γιά τό πέρασμά του άπό τή Μητρόπολη Γρεβε
νών έχουμε σέ μιά επιγραφή στήν εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου στό χωριό Πυλωροί Γρεβενών: «ΙΣΤΟΡΗΘΗ ο ...ΝΑΟΣ ΕΝ ΕΤΙ 1909,
Map. 2 ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ:Κ:
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ...».

39. Αίμιλιανός Α' Λαζαρίδης (1910-1911). Καταγόταν άπό
τά Πέρματα τού Ίκονίου. Γεννήθηκε στά 1877 καί κατακρεουργήθηκε
καί έπεσε υπέρ πατρίδος στις 1/14 ’Οκτωβρίου 1911 έξω άπό τό χωριό
Αίμιλιανός (πρ. Γκριντάδες) Γρεβενών μαζί μέ τόν διάκονό του.
40. ΑΙμιλ ανός Β' Δάγκουλας (1911-1920 καί 1922-1924).
Έπανέφερε στον χριστιανισμό τήν εκκλησία τού αγίου Άχιλλίου, πού
οί Τούρκοι τήν είχαν κάνει τζαμί επί τουρκοκρατίας, στή συνοικία Σελιό
τών Γρεβενών. Μετατέθηκε στήν Έλευθερούπολη.
41. Νικόλαος Παπανικολάου (1924-1933). Είχε έξαιρετική έθνική δράση. Γεννήθηκε στή Σιάτιστα στά 1883. ’Απόφοιτος τής
Χάλκης. Τό 1913, ώς πρωτοσύγκελος τού μητροπολίτη Μαρωνείας (Κο
μοτηνής) εξορίσθηκε άπό τούς Βουλγάρους καί βασανίσθηκε. Τό 1918
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χειροτονήθηκε επίσκοπος Νεαπόλεως στήν Κωνσταντινούπολη. ’Αργό
τερα ώς μητροπολίτης ύπηρέτησε στήν Κομοτηνή καί στήν Καισάρεια,
άπό όπου τόν έδιωξαν οί Τούρκοι στα 1921. Διορίσθηκε τοποτηρητής
του μητροπολίτη Σιδηροκάστρου καί στά 1924 έγινε μητροπολίτης Γρε
βενών. Πέθανε τό 1933.
42. Γερβάσιος Σουμελίδης (1934-1943). Γεννήθηκε στον
Πόντο στά 1882. Πτυχιοΰχος τής Χάλκης. Στά 1914 ήταν μητροπολίτης
Σεβαστείας, άπό όπου τόν καταδίωξαν οί Τούρκοι. Πέθανε τό 1943.
43. Θεόκλητος Σφήνας (1943-1950). Γεννήθηκε στον Πει
ραιά. ’Απόφοιτος τής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
Πέθανε τό 1950.
44. Φίλιππος Τσορβάς (1952-1958). Άνήγειρε έκ βάθρων
τήν έκκλησία τοΟ αγίου Άχιλλίου, στό Σελιό των Γρεβενών, πού ήταν
τζαμί έπί τουρκοκρατίας. "Ιδρυσε τό μητροπολιτικό μέγαρο, τό γηροκο
μείο καί τά μαθητικά συσσίτια. Μετατέθηκε στή Δράμα.
45. Χρυσόστομος Παπαεγνατίου (1960-1975).
46. Σέργιος Β' Σιγάλας (1976). 'Ο σημερινός μητροπολίτης.
Ε'. Η ΒΡΕΑΝΥΤΗΣ ΗΤΟΙ ΒΛΑΧΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Πριν κλείσουμε τό θέμα γιά τήν ’Εκκλησία των Γρεβενών, θεωρούμε
άπαραίτητο νά άναφερθοΰμε καί στή «Βρεανύτιδα ήτοι Βλάχων ’Επισκο
πή». Καί τό θεωρήσαμε άπαραίτητο, γιατί αυτό τό θέμα έχει πολύ ένδιαφέρον γιά τήν ιστορία των Βλαχοφώνων τού έλληνικοϋ χώρου, αλλά καί
πολύ προκλητικό είναι, αφού κανένας δέν ασχολήθηκε μέχρι σήμερα μέ
αυτό, άπό ο,τι έμεϊς τουλάχιστον ξέρουμε. ’Ακόμα καί ό βασικός λόγος
γιά νά άσχοληθοϋμε μέ τό θέμα είναι τό γεγονός, ότι στήν επαρχία Γρε
βενών κατοικούν καί κινούνται σέ μεγάλη αναλογία πληθυσμού οί Βλαχόφωνοι.
Πρώτα-πρώτα τό όνομα τής ’Επισκοπής παρουσιάζεται σέ τέσσερις
μορφές: «Βρεανύτης ήτοι Βλάχων», «Βρεανότης ήτοι Βλάχων», «Βρεανόγης ήτοι Βλάχων» καί «Βρεανόγου ήτοι Βλάχων» ’Επισκοπή ή Επίσκο
πος. Κανένα όμως άπό όλα αυτά τά όνόματα δέν μάς βοηθάει στό νά βρού
με κάποιο στοιχείο γιά τήν καθέδρα τής ’Επισκοπής, αν βέβαια υπήρχε
κάποια μόνιμη έδρα καί δέν ήταν καί αυτή «κινητή», άφοΰ τούς «μετακινουμένους Βλάχους» έπρόκειτο νά έξυπηρετήσει. Γι’ αυτό τόν σκοπό
ιδρύθηκε άπό τούς αύτοκράτορες τού Βυζαντίου.
Τό πλησιέστερο στήν προφορά τοπωνύμιο ή κατοικημένος τόπος
προς τά όνόματα τής ’Επισκοπής, πού άναφέραμε, στον έλληνικό χώρο
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βρήκαμε δτι ύπάρχει χωριό μέ τό όνομα Βαγενήτι στή Δωδώνη τής ’Η
πείρου.
Ό N. Α. Βέης αναφέρει δτι υπήρχε περιοχή «Βαγενετία» στήν “Η
πειρο, πού μνημονεύεται σέ πολλά μεσαιωνικά χειρόγραφα μέχρι τον ΙΕ'
al. Στο Νομισματολογικό Μουσείο τών ’Αθηνών μάλιστα υπάρχει μολυβδόβουλο τοϋ Θ' ή τού I' ai., πού άνήκε σέ κάποιον «Εύτρόπιον βασι
λικόν πρωτοσπαθάριον καί άρχοντα Βα(γε)νετίας». Καί ό Ν. Α. Βέης
προσθέτει δτι κατά τόν ΙΓ' ai. άνδρες άπό τή Βαγενετία κατέφυγαν στις
αύλές τών βαρώνων τής Κέρκυρας. Ήσαν, λέγει, «Άτσίγγανοι ή Γύφτοι»1.
Καί έμεΐς προσθέτουμε, «γιατί νά μή ήσαν Βλάχοι», οπότε τό θέμα τού
όνόματος τής ’Επισκοπής αύτής παίρνει άλλες διαστάσεις καί άπαιτεΐ
περαιτέρω ερευνά2.
«'Η Βρεανύτης ήτοι Βλάχων ’Επισκοπή» ιδρύθηκε άπό τούς Κομνηνούς κατά τόν ΙΑ' ai. (1057-1081), γιά τούς «μετακινουμένους Βλά
χους» τής δικαιοδοσίας τής ’Αρχιεπισκοπής Πρώτης Ίουστινιανής ’Α
χριδών καί πάσης Βουλγαρίας3. Γιά πρώτη φορά άναφέρεται στό Τα
κτικό τοϋ ’Αλεξίου Κομνηνοϋ. ’Αργότερα άναφέρεται στά δυό Τακτικά,
πού αναφέρουμε στή σελ. 272, ύποσ. 3. Δέν άναφέρεται πουθενά μετά
τόν ΙΕ' ai., άπό τότε πού αρχίζουμε νά έχουμε μερικές πιό συγκεκριμένες
πληροφορίες.
Μερικοί λέγουν δτι οί Κομνηνοί, πού ή άπώτερή τους καταγωγή
ήταν άπό τήν Κασταμονή καί ήσαν έγκατεστημένοι στά Κόμνα τής Θρά
κης—άπό δπου πήραν καί τήν προσωνυμία «Κομνηνοί»—είχαν δημιουρ
γήσει συγγενικές έξ αγχιστείας σχέσεις μέ τούς Βλάχους.
Ίσως έξαιτίας αύτής τής σχέσης—άν βέβαια ύπήρξε—καί εκ του
δτι εκείνη τήν εποχή ή δράστηριότης τών Βλάχων είχε κορυφωθεΐ, τόσο
στή Βόρειο Θράκη, δσο καί στή Θεσσαλία, όπως αναφέρει ό Βενιαμίν ό
άπό Τουντέλας4, ίσως έπηρεάσθηκαν οί Κομνηνοί καί ίδρυσαν τήν ’Επι
σκοπή.
1. Νικ. A. Β έ η, Βαγενετία, «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη», Β',
σ. 794.
2. Θά μπορούσε νά εχει καθέδρα τή Μοσχόπολη αυτή ή έπισκοπή, γιατί ή Μοσχόπολη ήταν τό σημαντικότερο κέντρο τών Βλαχοφώνων κατά τούς αιώνες τής τουρκο
κρατίας. ’Αλλά γι’ αότό τό ζήτημα ό Μαρτινιανός (ε.ά.) δέν αναφέρει τίποτε. ’Αντίθετα
άφήνει νά διαφανεϊ σαφώς δτι τή Μοσχόπολη τή χρησιμοποιούσε κατά καιρούς σάν
καθέδρα ό έπίσκοπος Γκόρας.
3. Νικ. Α. Βέη, Βλάχοι, «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη», Γ', σ.
330. Η. Geizer, Ungedrukute und Wenig Bekante Bistümerverzeichische der orien
talischen Kirche, BZ 1(1892) 257 καί 2 (1893) 41, 59, 60.
4. BNZ 2 (1921) 169.
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Στάθηκε άδύνατο να βρούμε άλλες πληροφορίες για το πότε ιδρύθηκε
καί για τό πότε καταργήθηκε, όπως δέν βρήκαμε καί πού είχε τήν καθέδρα της1.
ΣΤ'. ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ

1. Ό Pouqueville στά 1806, σέ μιά περιήγησή του στή Δυτική Μακε
δονία, πέρασε πηγαίνοντας καί γυρίζοντας άπό τά Γρεβενά. Στήν έπιστροφή για τήν έδρα του, στά Γιάννινα, όπου ήταν πρόξενος τής Γαλλίας στήν
Αύλή τού Άλή Πασά, άκολούθησε τό δρομολόγιο Γρεβενά-ΜαυραναΐοιΤίστα (Ζιάκας)-Περιβόλι-Βωβούσα- Γιάννινα2.
Στά Γρεβενά, περιγράφει, συγκροτήθηκε ή συνοδεία του άπό μουλά
ρια, πού άνήκαν σέ «καραβάνι» Βλάχων «κυρατζήδων». Καί συνεχίζει:
«...ξεκινήσαμε πρώτοι, στήν κεφαλή του καραβανιού, πού τό αποτελού
σαν πολλοί έμποροι, πού έμπορικές τους υποθέσεις τούς καλούσαν στό
Περιβόλι καί τήν Άβδέλλα...». Συνεχίζοντας, πιό κάτω λέγει: «...ακολου
θώντας εναν παλιό δρόμο, πού οί ντόπιοι τόν άποκαλοΰσαν Βασιλι
κή Στράτα καί πού κατασκευάσθηκε έπί Τραϊανού, περάσαμε άπό
τούς Μαυραναίους, πόλη πού ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος άποκαλεϊ Μαρώνεια. Δεξιά, σχεδόν παράλληλα, παρουσιάζεται τό Μαυρονόρος, γνωστό χωριό άπό τήν έτήσια έμποροπανήγυρη πού γίνεται έκεΐ».
Πραγματικά, έκεΐνα τά χρόνια, στό μικρό χωριό Μαυρονόρος3, πού
βρίσκεται δέκα χιλιόμετρα περίπου δυτικά άπό τά Γρεβενά, κάθε άνοιξη
γινόταν έκεΐ μεγάλη έμποροπανήγυρη, γεγονός πού άπηχούσε πέρα άπό
τά σύνορα τής Δυτικής Μακεδονίας. Ή έμποροπανήγυρη αυτή, τού Μαυρονόρους, έθιμο πανάρχαιο καί βυζαντινό, πού ποιος ξέρει πριν άπό πό
σους αιώνες είχε καθιερωθεί, διαρκοΰσε δεκαπέντε σχεδόν μέρες. Άρχι
ζε Δευτέρα καί τελείωνε τό μεθεπόμενο Σάββατο.
Ό Pouqueville λέγει ότι άρχιζε μετά τήν εαρινή ισημερία, δηλαδή
μετά τις 9 Μαρτίου, μέ τό Ίουλιανό 'Ημερολόγιο. Δέν αποκλείεται νά
γινόταν σ’ εκείνη τήν ήμερομηνία γιά νά ψωνίζει ό κόσμος γιά τό Πάσχα.
’Αλλού πάλι ό Pouqueville λέγει ότι γινόταν αργότερα, στις 30 ’Ιουνίου,
μέ τό Ίουλιανό 'Ημερολόγιο. Σ’ αυτό τό τελευταίο, φαίνεται δτι παρα
σύρθηκε άπό τήν ήμερομηνία πού γινόταν ή άλλη έτήσια έμποροπανή1. Ό Άντ. Ταχιάος μάς παραπέμπει στον Η. Geizer (BZ, 2, 1893, σ. 60), πού
μάς λέγει δτι δέν ύπάρχει καμιά πληροφορία γιά τήν καθέδρα τής Έπικοπής.
2. F r. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, Paris 1820-21, B, VIII, σ. 434-440.
3. Ό κατάλογος του ’Αγαπίου τοϋ 1858, πού αναφέρουμε σέ προηγούμενο κεφά
λαιο, τό παρουσιάζει μέ 24 οικογένειες, ό κώδικας τής Ζάβορδας τοϋ 1692 μέ 29 / 4 βαφτιστικά καί ή άπογραφή τοϋ 1981 μέ 136 κατοίκους.
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γύρη, τό Κοτζά Παζάρ (Μεγάλο Παζάρι), όπως θά έξηγήσουμε πιο κάτω.
Τό πιο πιθανό όμως, όπως καί ή παράδοση τό διαφύλαξε, είναι ότι
τό «Παζάρι τοϋ Μαυρονόρους» γινόταν μετά τις 16 Μαΐου (Ίουλιανό
'Ημερολόγιο), γιορτή του 'Αγίου Άχιλλίου, πολιούχου των Γρεβενών.
Εκτός από τό «Παζάρι τοϋ Μαυρονόρους», πού έκάλυπτε καί εξυπη
ρετούσε περισσότερο τό δυτικό τμήμα τοϋ καζά των Γρεβενών, γινόταν,
όπως άναφέραμε καί προηγουμένως, στις άρχές ’Οκτωβρίου καί τό «Κο
τζά Παζάρ» (Μεγάλο Παζάρι), στό χωριό Βέντζι (σ. Κέντρον), χωριό
καθαρά μουσουλμανικό τότε, δεκαπέντε χιλιόμετρα ανατολικά άπό τά
Γρεβενά, πέρα άπό τόν.'Αλιάκμονα, πού έκάλυπτε καί εξυπηρετούσε τό
ανατολικό τμήμα τοϋ καςά1.
Τό «Παζάρι τοϋ Μαυρονόρους», κατά τή δεκαετία τοϋ 1840-1850,
μεταφέρθηκε στά Γρεβενά. Τότε πήρε τό όνομα «Άχίλλης» ή «Παζάρι
τοϋ Άχίλλη», άπό τό όνομα τοϋ πολιούχου των Γρεβενών, καί άπό τότε
χωρίς διακοπή γίνεται στον «Μερά», όπως καί άλλοϋ άναφερθήκαμε,
στό πεδινό μέρος άνατολικά άπό τά τελευταία σπίτια τών Γρεβενών.
"Αλλοτε, επί τουρκοκρατίας, οί δημοτική άρχή τής πόλης τών Γρε
βενών είχε κτίσει εκεί ενα τεράστιο τετράγωνο πλίθινο συγκρότημα
μαγαζιών, σκεπασμένων μέ κεραμίδια, πού κατά τις ήμέρες τής εμποροπανήγυρης τά νοίκιαζε στούς εμπόρους εκείνους, πού τό εμπόρευμά τους
είχε ανάγκη προστασίας άπό τις καιρικές συνθήκες.
Τό «Κοτζά Παζάρ» ή τό «Παζάρι τών Βεντζίων», πού είχε θεσπισθεϊ
πιθανότατα γιά νά εξυπηρετεί καθαρά τούς Τούρκους, στά 1928 μεταφέρ
θηκε καί αυτό στά Γρεβενά. Γίνεται καί αύτό στον ίδιο χώρο, όπου καί ό
«Άχίλλης», στις άρχές ’Οκτωβρίου—τότε «πού κατεβαίνουν οί Βλάχοι
άπό τά βουνά»—καί πήρε τήν προσωνυμία «Χινοπωρινό Παζάρι» ή «Χινοπωρινός Άχίλλης». Ή γενική μορφή αύτών τών «παζαριών» δέν δια
φέρει καί πολύ άπό αύτό πού γινόταν στή βυζαντινή έποχή, όπως μέ μεγά
λη γλαφυρότητα τά περιγράφει ό Φαίδων Κουκουλές2.
'Οπωσδήποτε τό μικρό Μαυρονόρος στις δεκαπέντε αύτές μέρες
μεταμορφωνόταν σε μιά πολύχρωμη, πολυάνθρωπη καί πολυθόρυβη πο
1. Ή περιοχή Βεντζίων περιλάμβανε τότε 24 χωριά: Παλιόκαστρο, Βαΐπες (Λαφνερό), "Εξαρχος, Βάρσια (Βάρης), Κοπρίβα (Κνίδη), Σαδοβίτσα (Μικροκλεισούρα),
Λουτσίσινο (Λαγκαδιά), Γκουστόμ (Πόρος), Βούρμποβο (’Ιτέα), Ράτσι (’Αγάπη), Πισκό (Πιστικόν), Παλαιοκόπριβα (Παλαιοκνίδη), Κολοκυθάκι, Πυλωρί, Τόριστα
(Ποντινή), Σφίλτσι (Χρώμιον), Παλαιοχώρι, Σαρακίνα, Γουρνάκι (Νεοχώρι), Χωλένιστα (Δίπορον), Τουρνίκι (Παναγιά), Βέντζι (Κέντρον), Άγαλαΐοι, Νισινίκος (Νησί).
2. Φαίδωνος Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Άθήναι 1949,
τ. Γ, σ. 270-283.
19

290

Θεόδωρος fC. Π. Σαράντης

λιτεία, γεμάτη πρόχειρες παράγκες καί τσαντήρια, τσαρδάκια άπό κλα
διά καί πάγκους.
Τά λίγα χάνια τοΰ χωρίου βογγοΰσαν άπό τον πολύ κόσμο, τούς σπαχήδες, τούς άγιάνηδες, τούς μπέηδες, τούς αγάδες, ένώ οί καπεταναίοι
άρματολοί, πού πάνοπλοι καί καταστόλιστοι μέ τά άσημένια τσαπράζια
τους έρχονταν στο πανηγύρι, προτιμούσαν τη φιλοξενία τών κατοίκων,
πού όλοι τους ήσαν χριστιανοί.
Οί ζαπτιέδες καί οί τζανταρμάδες, ντυμένοι μέ τά γιορτινά έπίσημα
καφτάνια καί τά φρεσκοσιδερωμένα φέσια τους, τριγυρνοϋσαν εδώ καί
έκεϊ γιά νά τηρήσουν τήν τάξη, καμαρώνοντας έπιδεικτικά τά σήματα
τής εξουσίας τους σάν «γύφτικα σκεπάρνια». Ό τσαούσης τους (λοχίας),
πού ήταν καί διοικητής τους, είχε στήσει τόν πάγκο του σ’ ένα καλοκαμω
μένο τσαρδάκι, άπό οπού, φορώντας τόν μανδύα τού σουλτανικού μεγα
λείου, παραστεκόταν καί έπιτηρούσε γιά τήν τήρηση του νόμου καί τής
τάξης.
Δίπλα άπό τό σταρδάκι τού τσαούση στέκονταν τέσσερα σημαντικά
όργανα, άπαραίτητα γιά τήν καλή λειτουργία τού παζαριού.
Εκεί κοντά, σ’ έναν πάγκο, βρισκόταν ό «φορατζής» ή καλύτερα νά
πούμε ό ενοικιαστής τού φόρου πωλουμένων ζώων—τό «βερκί» όπως τό
έλεγαν—πού σέ κάθε πώληση είσέπραττε τό δικαίωμα φόρου τού Κράτους
καί παρέδιδε στον άγοραστή μια απόδειξη-—έναν «τεσκερέ»—πού ήταν
καί τό πιστοποιητικό νόμιμης κατοχής τού ζώου. ’Εννοείται ότι αυτή ή
φορολογία αφορούσε τά μεγάλα ζώα, άροτριώντα ή μή, γιατί γιά τά αιγο
πρόβατα υπήρχε άλλη διαδικασία.
'Ο «κανταρτζής» είχε τό «άλφαδιασμένο» άπό τό Κράτος καντάρι
του στον ώμο του, γιά νά έλέγξει μέ αυτό τό σωστό ζύγιασμα κάθε έμπορεύματος, πού ό οποιοσδήποτε αγοραστής, πληρώνωντας τά «κανταριάτικα», θά διαπίστωνε τό σωστό ζύγι τής παλάντζας ή τής πλάστιγγας τού
πωλητή.
Ό «σταμπολής» ή «σταμπολτζής» έκαμνε τό ίδιο πράγμα μέ τό «σταμπόλι» του, πού ήταν ένα κυλινδρικό ξύλινο ή σιδερένιο δοχείο, στό μέ
γεθος περίπου ένός σημερινού δοχείου πετρελαίου, έλεγμένο άπό τό Κρά
τος γιά τή χωρητικότητα μισού κοιλοΰ. Τό κοιλό πάλι, πού είχε δυό
σταμπόλια, ήταν ή μονάδα χωρητικότητος καί πωλήσεως γιά τά δημη
τριακά καί μερικές φορές καί γιά τά όσπρια. Τό ένα κοιλό, δηλαδή τά δυό
σταμπόλια, ζύγιζαν 22-24 οκάδες σιτάρι, ανάλογα μέ τή σκληρότητά
του, 20-22 όκάδες βρίζα (σίκαλη) ή καλαμπόκι ή όσπρια καί γύρω στίς
20 όκάδες κριθάρι ή βρώμη1.
1. Ή συνήθεια τοΟ νά πωλουνται τά δημητριακά κ.α. μέ μέτρο τό κοίλο συνεχί-
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Ό «σταμπολής» ήλεγχε μέ αυτόν τον τρόπο τή χωρητικότητα των
προϊόντων πού πωλοΰνταν, αν τό ζητούσε ό άγοραστής, γιατί αυτός πλή
ρωνε καί τό σχετικό «σταμπολιάτικο». Γέμιζε ως τά χείλη τό σταμπόλι
του, τό κουνούσε για νά κατακαθίσει καλά τό προϊόν καί μετά μέ την
«κόφτρα», μια εύθύγραμμη ξύλινη πήχη,τό ίσιωνε άπό χείλος σέ χείλος.
Τέλος υπήρχε καί ό ένοικιαστής τού «φόρου έκθέσεως»—τού «κομμερκίου» των Βυζαντινών—πού ήταν ένα από τά σημαντικότερα έσοδα
τού Κράτους άπό αυτές τις έμποροπανηγύρεις.
2. Ή προετοιμασία τού παζαριού άρχιζε άπό πολλές μέρες πρίν.
Τά περίφημα Σιατιστινά, Περιβολιώτικα καί γενικά Βλάχικα καρα
βάνια, κουβαλούσαν τούς πανηγυριώτες καί τήν πραμάτεια άπό άκρη κό
σμου.
Οι Σιατιστινοί κουντουράδες καί παπουτσήδες έφερναν τά παπούτσια
καί τά κορδέλια, τις παντούφλες, τά πασούμια καί τά τερλίκια, πού μα
στόρευαν στ’ άργαστήρια τους περίφημοι τεχνίτες, πού έμαθαν τήν τέ
χνη στή Βιέννη καί στή Βουδαπέστη, ενώ τά γιαννιώτικα κόκκινα τσα
ρούχια ή τά μαύρα καρφωτά, μέ τις τρίχινες ή τις μάλλινες ή τις μπρισιμένιες φούντες καί τά σελάχια μέ τις πολλές δίπλες, τά έφερναν οί Γιαννιώτες άπό τήν "Ηπειρο.
Κοζανίτες ταμβακάδες, χαλκιάδες καί κουδουνάδες, κουβαλούσαν τά
πετσιά τους, πού τά άργάσθηκαν στά ταμπάκικά τους, σέ φασκιές βοδι
νές ή γουρουνίσιες, γιά τά τσαρούχια ή τά γουρνοτσάρουχα τών χωρικών,
τά χαλκώματα, τά κυπριά, τούς κύπρους καί τά κουδούνια, τά τσοκάνια
καί τις μπίκες, τις γάστρες, τά γκιούμια, τά μπρίκια, τά χαβάνια, τούς
τεντζερέδες, τά τηγάνια, τις κουτάλες, τούς ταβάδες, τά ταψιά, τά σινιά,
τά λεγγέρια, τά κακάβια καί τά μπακράτσια, τά μπρούντζινα θυμιατά, τά
μαγκάλια τά μπρούντζινα καί τά σιδερένια.
Πανικά, χασέδες καί κάθε είδους μαλιφατούρα, άλατζάδες γιά τ’ αντε
ριά καί καφτάνια, άσπρα γιά φουστανέλες καί πουκαμίσες, ντράδες γιά
παλτά άπό τή Φραγκιά, μεταξωτά μαντήλια καί τσεμπέρια άπό τήν Μπρούσα γιά τις αρχόντισσες καί ιιαΰρα μπαμπακερά γιά τις φτωχές, φέλπες καί
στόφες καί βελούδα, μπρισίμια καί γαϊτάνια γιά τά σιγκούνια καί τις σάρικες, σιρίτια, κουμπιά καί ζάβες, βελόνια καί σακοράφες, λογιών λο
γιών, έφερναν οί πραματευτάδες Μοσχοπολίτες, Γιαννιώτες καί Ζαγορίσιοι. "Εφερναν άκόμα φέσια, λογιών λογιών, κόκκινα καί άσπρα, γιά πλού
σιους καί φτωχούς, Τούρκους καί Γραικούς, Βλάχους καί ’Αρβανίτες,
σθηκε καί μετά τήν απελευθέρωση, όταν άρχισε νά υποχωρεί σιγά σιγά στήν όκά, γιά
νά έξαφανισθεϊ τελείως στον Μεσοπόλεμο.
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σαρίκια γιά τούς μπέηδες, τουρμπάνια άσπρα γιά τούς χοτζάδες, ιμάμηδες
καί μουεζίνηδες, σαλβάρια καί γιασμάκια καί φερετζέδες γιά τις χανού
μισσες καί ζουνάρια άσπρα καί κόκκινα ριγωτά.
Οί Γκέγκηδες από τήν Ντίμπρα καί άπό τό Καλκαντελέν, μέ τά καφετιά πουλτούρια καί σαλβάρια τους, κατάφορτα άπό κεντήματα μέ
σιρίτια, τό φαρδύ άσπρο ζουνάρι καί τό άσπρο μικρό φέσι, έδιναν καί
έπαιρναν μέ τούς χαλβάδες τους, τον ταχινένιο, τον σουσαμένιο, τον
μαύρο μελάτο καί τον άσπρο καρυδάτο, τά σερμπέτια τους καί τούς μπα
κλαβάδες τους, τό σάμαλι, τά καταΐφια τους, τά μπιμπλιά καί τά ζαχαρομπίμπελα καί τά ζαχαράτα, τά κοκοτσέλια στο ξυλάκι καί τά μήλα τά
καραμελωμένα. “Αλλοι άπό αύτούς τριγυρνοΰσαν μέσα στούς παζαριώτες
μέ «μαστίχα» πάνω σ’ ένα μεγάλο ξύλο, σάν φουρνόξυλο, πού μέ ένα μετελίκι ικανοποιούσαν όλα τά μικρά.
Στή σειρά, παρακάτω, οί Μηλιωτες βαϊνάδες άράδιαζαν τήν πραμά
τεια τους, τούς κάδους, τούς τάλαρους καί τις βιδοΰρες, τις καρδάρες, τις
σκάφες καί τις κοπάνες, τούς κόπανους, τά βαρέλια καί τά βαρελάκια γιά
κρασί καί γιά νερό, τις βουτσέλες καί τά βουτσελάκια, τις τσότρες καί
τις κόφες γιά τό κρασί, τά κλειδοπίνακα, τά γουδιά γιά σκορδοστούμπι
καί γιά σκορδαλιά, τά ξυλοκούταλα, τις άγκλίτσες, τις ρόκες γιά γνέσιμο,
τά αδράχτια καί τά σκαλιστά πυξαρένια σφοντύλια, τις άνέμες, τά τυλιγά
δια, τά τσικρίκια, τά άντιά, τούς άργαλειούς, τις σαΐτες, τά ξυλόχτενα,
τις πατήστρες, τά καρούλια καί τούς σοφράδες.
Οί Μπραζιώτες (άπό τή Μπρυάζα, τώρα Δίστρατο) έφερναν κατράμι
γιά μαντζούνια καί γιά τά νύχια των μουλαριών, δαδί γιά προσάναμμα
καί γιά φέξη, στειλιάρια γιά τσεκούρια, γιά δικέλια καί γιά τσάπες καί
πιό μεγάλα γιά κοσιές, διχούλια καί τριχούλια γιά τό χορτάρι καί τά δε
μάτια, ξυλόφτυαρα γιά τό λίχνισμα, μαγκούρες καί βέργες γιά τις άγκλί
τσες καί γιά τις φ’κέντρες.
Οί σιδεράδες, οί «γύφτοι», άπό τά Γρεβενά καί άπό τό Βοδεντσικό
(Πολυνέρι), είχαν υνιά γιά τά ξυλάλετρα, λελέκια καί δρεπάνια καί κοσιές
γιά τά τριφύλλια καί τά κοφτολίβαδα, τσουγκράνες καί σκεπάρνια, σφυ
ριά καί βαριές, τσεκούρια μικρά καί μεγάλα, κλαδευτήρια καί ροκόπουλα, φτυάρια, λισγάρια καί τσάπες καί δικέλια γιά σκάψιμο, μασιές καί
φτυαράκια γιά τό τζάκι, πυροστιές καί φεγγίτες καί λογιών λογιών σιδε
ρόβεργες γιά τά παράθυρα καί μεγάλες κλειδαριές γιά τις πόρτες καί τά
κουφώματα, σιδερομάνταλα καί ριζέδες, πέταλα καί καρφιά καί άλογόκαρφα, σιδερένια στεφάνια γιά τις ρόδες τών βοϊδοαμαξών, τσέρκια γιά
τά βαρέλια καί «κουτσούς» γιά τά ύδροπρίονα. Είχαν άκόμα δόκανα καί
παγίδες γιά τά ζουλάπια, λύκους, αλεπούδες, τσακάλια κ.ά.
Οί Βλάχες έφερναν τις βελέντζες τις χρωματιστές, τις φλοκάτες καί
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χίς ντόγκες καί τά κρουστά κιλίμια, τά σαΐσματα άπό τραγόμαλλο, τις
τέντες τις υφαντές, τις πολύχρωμες μέ υφαντά σχέδια, μπάντες καί μπαντανίες για τον τοίχο καί προσκέφαλα γιά το κρεβάτι καί τό μεντέρι, τά
δίμιτα δίκλωνα καί τρίκλωνα, άσπρα, μαύρα καί λουλακίσια, τά σαμαρσκούτια, τά κατασάρκα, τις φανέλες, τις λιάρες κάπες άπό τραγόμαλλο,
τά μαύρα ταλαγάνια, τά χολέβια καί τά τραγομαλλίσια σακιά, τις φλοκω
τές σάρικες, άσπρες καί μαύρες, καί τά σιγκούνια, τά μάλλινα τσουρά
πια, ανδρικά άσπρα καί μαύρα καί γυναικεία πολύχρωμα μέ τις παρδα
λές τις πούλιες στον άστράγαλο.
Οί Τρικαλινοί έμποροι κουβαλούσαν μαλλιά καί άρνοπόκια, κωλόκουρα καί τραγόμαλλα, λανάρια, μιτάρια καί χτένια τού αργαλειού.
Οί Συρρακιώτες, οί Κλεισουριωτες καί οί Νεβεσκιώτες χρυσικοί,
σέ άλλη μεριά, άράδιαζαν τά χρυσαφικά τους καί τά ασημικά τους, κα
δένες καί μαργαριτάρια, γκιορντάνια άπό φλουριά βενέτικα ή τούρκικα,
γιά τό φέσι καί τό στήθος τών γυναικών ή άπό αυστριακά ντουμπλόνια
γιά τό λαιμό τής νύφης, σκουλαρίκια μαλαματένια ή ασημένια ή φλωροκαπνισμένα, δαχτυλίδια μέ διαμάντια καί μπριγιάντια καί μέ τοπάζια καί
ρουμπίνια καί ζαφίρια. Μπιλιτζίκια μαλαματένια καί άσημένια, λογιών
λογιών, μέ πλάκες κι άλλα μέ πέτρες κι άλλα άπό ασημένιες αλυσίδες,
άσημένια κουμπιά γιά τά τσικέτα τών γυναικών, πεντάδιπλες άσημένιες
άλυσίδες γιά τις άρχόντισσες, πού τις έδεναν μπροστά, άπό πάνω ώς κάτω,
ζώνες συρματένιες, άσημένιες ή φλωροκαπνισμένες, μέ μεγάλους τοκάδες
μπροστά. Είχαν άκόμα τού κόσμου τ’ άσημικά γιά τούς άρχόντους καί
τούς καπεταναίους, άσημένια τσαπράζια, σταυρωτά, μέ πλάκα τόν 'ΑιΓιώργη καβαλάρη στό στήθος, παλάσκες άσημένιες γιά τά βόλια καί γιά
τό μπαρούτι, άλυσίδες μέ σουγιάδες άσημένιους, καλαμάρια άσημένια
μέ την πένα μέσα, πού έμπαιναν στό σελάχι, καί χίλια δυο άλλα στολίδια
γιά άνδρες, γυναίκες καί κορίτσια. Είχαν άκόμα καί είκονίσματα άσημέ
νια, χέρια καί πόδια άσημένια καί πολλά άλλα γιά τάματα...
Οί Σαμαρινιώτες μαχαιράδες καί τουφεκτσήδες πιό πέρα είχαν άπλωΐιένα στις τάβλες τους λογιών λογιών σουγιάδες τής τσέπης μαυρομάνι
κους άπό κέρατο τράγου ή κριαριού, μαχαίρια γιά τις νοικοκυρές καί γιά
τούς χασάπηδες καί κάθε είδους μαχαίρια καί χαντζάρια, μεγάλα καί μι
κρά, γιαταγάνια μέ άσημοκεντημένη λαβή, πάλες καί πιστόλες, μέ φη
κάρια φλαμουριάς καί δεσίματα συρματένια. Είχαν άκόμα οί τουφεκτσή
δες καί ντουφέκια καί τρομπόνια τής έποχής, δλα γιά τούς κλέφτες καί
τούς άρματολούς.
Πιό εκεί, οί τεχνίτες σαμαράδες άπό τό Βελεστίνο άράδιαζαν τά σα
μάρια γιά άλογα, μουλάρια καί γαϊδούρια, μέ σταυρούς καί κίτρινα καρ
φιά γιά στολίδι, σέλες άπό βιδέλο ή χοιρινό δέρμα γιά τούς μερακλήδες
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καβαλάρηδες, καπίστρια καί γκέμια μέ μπρισιμένιες φούντες καί χάντρες
παρδαλός για τούς μπέηδες, τούς σπαχήδες καί τούς άρματολούς, χαλινούς
καί ζιγκιά μπρούντζινα καί σιδερένια, τριχιές για φόρτωμα, κιουστέκια
γιά τό ραβάνι των άλογων καί δόκανα για τό περδίκλωμα των ζωντανών,
για νά μήν ξεμακραίνουν άπό τόν αύλαγά τοϋ σπιτιού.
Δέν έλειπαν άπό τό πανηγύρι καί οί τσιγγάνες, πού πουλούσαν κα
λάθια καί καλαθάκια, άπό καλάμια καί λυγαριές ή καί ιτιές, πανέρια καί
κονίστρες γιά τήν πλύση τής νοικοκυράς, κοφίνια, κόφες καί κουσιόρες
γιά τόν τρύγο, σίτες συρματένιες γιά τό αλεύρι τού ψωμιού καί μεταξωτές
κρησάρες γιά τις λειτουργιές, κόσκινα καί δρυμόνια. γιά τό λίχνισμα.
Δέν πρέπει νά ξεχάσουμε ότι σέ κάποια άκρη εκεί στηνόταν καί ό
σιδερωτής, πού σιδέρωνε τά στραπατσαρισμένα φέσια τών άγάδων, γιατί
τά φέσια τους οί χριστιανοί, όχι μονάχα δέν τά σιδέρωναν, άλλα καί τά
τσάκιζαν στραβά προς τήν άριστερή μεριά, όπου κρεμόταν καί ή φούντα,
έτσι γιά μεράκι.
Στή συνέχεια πιό πέρα οί χωριάτες άνοιγαν τά σακιά τους μέ τά γεννήματά τους, πού είχαν γιά πούλημα, σιτάρι, καλαμπόκι, σμιγό, σίκαληβρώμη, κριθάρι καί κάθε είδους όσπρια, ένω πολλές γυναίκες έφερναν
κανένα τουλούμι τυρί ή βούτυρο ή μπάτζιο, ένω άλλες κουβαλούσαν τά
κοτόπουλά τους καί τά αυγά τους.
Πιό πέρα, λίγο πιό μακριά, στον Μερά, απλωνόταν τό «"Ατ Παζάρ»,
τό «Άλογοπάζαρο», πού δέν ήταν μόνο άλογοπάζαρο, άλλα παζάρι γιά
κάθε είδους ζώο.
’Εκεί μπορούσε ό καθένας νά ΐδεϊ καί νά διαλέξει μουλάρια άπό τή
Αιαπουριά μέ στρογγυλά καπούλια, δυάρικα καί τριάρικα, σαμαρωμένα
καί ξεσαμάρωτα, βόδια μακροκέρατα άπό τή Βέροια, άγελάδια, δαμάλια
καί μοσχάρια άπό τή Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή), άλογα βαρβάτα καί
άβάσταχτα άπό τή Θεσσαλία καί γαϊδούρια Κυπραίικα, βαρβάτα γιά ντα
μάρι καί πολλά πρόβατα, άρνιά, γίδια καί κατσίκια γιά «έχω» καί γιά
κρέας. Είχαν έκει άκόμα γουρούνια, σκρόφες καί γκουτσούνια γιά πά
χυνση καί σφάξιμο τά Χριστούγεννα.
Μέσα στό «Άτ Παζάρ» τριγυρνοΰσαν οί τσαμπάσηδες μέ σπιρούνια
στά κορδέλια τους, πού καί τότε, όπως καί σήμερα, οί περισσότεροι ήσαν
γύφτοι (άτσίγγανοι).
3. Σέ ολόκληρη τήν περιοχή τού παζαριού ήσαν στημένα ένα σωρό
τσαρδάκια άπό κλαδιά γιά σκιά, μέ ψησταριές καί πάγκους καί τραπέζια
άπό σανίδια «άκρες» γιά νά κάθεται καί νά σερβίρεται ό κόσμος.
Ό καθένας, πού τελείωνε τή δουλειά του, ξεπουλούσε καί ψώνιζε,
πήγαινε έκεϊ γιά νά πάρει μεζέ κοκορέτσι ή νεφραμιά ή κανένα πλευρό
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καί νά πιει Σιαχιστινό ή Ζαλοβίτικο ή Σπηλιώτικο κρασί, κόκκινο ή μαύρο, ενω άπό τήν άλλη μεριά λαλοΰσαν τά όργανα. Κι δταν πολλοί ζωηροί
έρχονταν στο κέφι, άρχιζε ό χορός, πού συνεχιζόταν όλη τη νύχτα.
Οί άγάδες, πού δεν τούς έπέτρεπε ή θρηκεία τους νά πίνουν οινοπνεύ
ματα, προτιμούσαν νά παίρνουν τόν «καϊβέ» τους «τσόκ σεκερλή» καί
«τσόκ καϊμακλή» καθισμένοι κατάχαμα σταυροπόδι στις κλαδαριές, πού
καφετζήδες Τούρκοι άπό τά Γρεβενά μέ μεγάλη μαστοριά έψηναν.
Δέν έλειπαν άπό τό πανηγύρι καί τά δροσιστικά, κρύο νερό καί αυτο
σχέδιο πολύχρωμο «μπούζι» έκείνου τού καιρού. Χαρακτηριστικό ήταν
τό φυσικό χιόνι, πού σέ τραγομαλλίσια σακιά κουβαλούσαν όλη νύ
χτα οί Σπηλιωτες καί οί Τιστιωτες άπό τά χωριά τους, βγάζοντάς το άπό
τις τρύπες των βράχων τού Όρλιακα καί τό πουλούσαν ένα μετελίκι τήν
τσιάφκα.
Τή δεύτερη έβδομάδα, πού σχολούσε τό «”Ατ Παζάρ», ό κόσμος όλος
γλεντούσε, όσο μπορούσε. Καί τις χρονιές πού είχαν ήσυχία, γιατί τις
περισσότερες φορές είχαν «άνταρσίες», καί ή γης έφερνε καλή σοδειά,
οί πραματευτάδες έκαμναν χρυσές δουλειές καί όλος ό κόσμος έφευγε εύχαριστημένος.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

άγιάνης, ό: Τοπικός έκπρόσωπος τοΰ σουλτάνου καί έλεγκτής στά τοπι
κά κρατικά όργανα. Άπό ο,τι ξέρουμε, στή Δυτική Μακεδονία υπήρ
χαν άγιάνηδες στά Γρεβενά, στο Λιψίστι (Νεάπολις), στην Καστο
ριά, στά Σέρβια, στή Μπίγλιστα καί στο Καϊλάρ (Πτολεμαΐδα).
άκρες (σανίδια), οί: «Σανίδια άκρες» έλεγαν τά σανίδια πού έβγαιναν άπό
τό όρθογώνισμα του κορμού τού δένδρου. Άπό τή μιά της πλευρά ή
«άκρη» ήταν έπίπεδη καί άπό τήν άλλη κυρτή, όπως ό φυσικός κορ
μός τοΰ δένδρου. Οί καλύβες των πριονάδων μέσα στά δάση καί πολ
λά σπίτια σέ όρεινά χωριά τά σκεπάζουν μέ «άκρες» καρφωμένες
έναλλάξ, έτσι πού τό κυρτό μέρος να είναι πάντοτε άπό πάνω γιά νά
κυλούν τά νερά τής βροχής.
ανέμη, ή: Τό σπιτικό έκεΐνο σύνεργο πού χρησιμοποιούν οί γυναίκες βά
ζοντας πάνω του τήν κούκλα τοΰ νήματος πού θέλουν νά κουβαριάσουν.
ανταρσία, ή: Μέ αύτή τή λέξη χαρακτήριζαν κάθε έμπόλεμη κατάσταση
πού οφειλόταν είτε σέ πόλεμο τής τουρκικής αυτοκρατορίας, είτε σέ
έπανάσταση, είτε καί σέ έπιδρομή Άρβανιτάδων.
άντιρί, τό: ’Ανδρικό έξωτερικό ρούχο (σάν τον χιτώνα των αρχαίων),
μέχρι σχεδόν τόν αστράγαλο. Έκλεινε μπροστά μέ πλατιά άναδίπλωση. Είχε κουμπιά ώς τή μέση, όπου ζωνόταν τό ζουνάρι, πού
άνάλογα μέ τήν πολυτέλειά του έδειχνε καί τόν βαθμό τής κοινωνι
κής θέσης, άρχοντιάς καί πλούτου. 'Ηταν ρούχο κυρίως άστών χρι
στιανών καί μουσουλμάνων.
αντί, τό: ’Εργαλείο τοΰ άργαλειοΰ. Ένα κυλινδρικό ξύλο, μέ μήκος 1,ΙΟ
Ι,20 μ. καί διάμετρο 12-15 έκ. Πάνω στο «άντί» τυλιγόταν τό στημό
νι γιά νά μπει στον άργαλειό γιά ύφανση. Ένα δεύτερο «άντί» τύλι
γε τό ύφασμα μετά τήν ύφανση. Καί τρίτο «άντί» βοηθούσε στον άρ
γαλειό τό όμαλό ξετύλιγμα τοΰ νήματος τοΰ στημονιού. Τό ίδιο γί
νεται καί στούς σημερινούς άργαλειούς.
άρνοπόκια, τά: Τό μαλλί άπό τό πρώτο κούρεμα τών άρνιών. Είναι πολύ
μαλακό καί άφράτο, άλλά καί πολύ κοντό. Τό χρησιμοποιούσαν καί
τό χρησιμοποιούν σέ δευτέρας ποιότητος υφάσματα (σαμαρσκούτια κ.ά.) ή σέ πρόσμιξη μέ άλλα μαλλιά.
ανλαγάς, ό: Τό συνεχόμενο συνήθως μέ τήν αυλή τοΰ σπιτιού μικρό κομ
μάτι χωραφιού, πού καλά κοπρισμένο σπερνόταν γιά γρασίδι (κρι-
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θάρι), για να βοσκήσουν τά γεννημένα πρόβατα τις πρώτες μέρες
μετά τή γέννα.
Βαλαάδες, οί: Εξισλαμισμένοι γηγενείς "Ελληνες χριστιανοί, πού ό έξισλαμισμός τους έγινε κατά τούς τελευταίους αίώνες τής τουρκοκρα
τίας. Μέχρι πού έφυγαν μέ τήν άνταλλαγή στα 1924 μιλούσαν μονά
χα έλληνικά, γιατί δεν έμαθαν ποτέ τουρκικά.
βαριά, ή: Μεγάλο καί βαρύ σφυρί, πού τό χειριζόταν ό βοηθός τού μά
στορα σιδερά. Τή σήκωνε μέ τά δυό του χέρια καί χτυπούσε τό πυρα
κτωμένο άντικείμενο στο άμόνι έναλλάξ μέ τό μάστορά του, πού μέ
τό άριστερό του χέρι χειριζόταν τή μασιά μέ τό κατασκεύασμα καί
μέ τό άλλο, τό δεξί, τό κανονικό σφυρί του.
βιδούρα, ή: Πλατύ ξύλινο δοχείο άπό δούγες, άνοιχτό καί χαμηλό, μι
κρότερο άπό τήν καρδάρα. Χρησίμευε στό άρμεγμα τών ζωντανών.
βοντσέλι, τό ή βοντσέλα, ή: Μικρό σχετικώς ξύλινο δοχείο, στρογγυλό,
άπό δούγες, γιά τή μεταφορά τού νερού. Είχε διάφορα σχήματα καί
έφερε πολλά κεντήματα πάνω στις δούγες μέ μπρούντζινα καρφιά.
γάστρα, ή: Ήμισφαιρικό, μέ διάμετρο 70-80 έκ., τσίγκινο σκεύος, πού
τό χρησιμοποιούν άκόμα καί σήμερα, γιά νά ψένουν στή φωτιά τού
«μαγειρείου» πίτες καί άρνιά καί κατσίκια. Στήν κορυφή είχε ένα
χερούλι καί πάνω του έβαζαν ένα τσέρκι βαρελιού γιά νά συγκροτεί
τή χόβολη στό ψήσιμο.
γκιορντάη, τό: Σειρά άπό φλουριά ή άπό αυστριακά ντουμπλόνια περα
σμένα σέ χρυσή άλυσίδα (καδένα). Τό περνούσαν στον λαιμό ή τό
κάρφωναν πάνω άπό τό μέτωπο στό φέσι ή στό φακιόλι τής γυναίκας
ή τού κοριτσιού ή τής νύφης.
γκιονμι, τό: Συνήθως μεγάλο φορητό χάλκινο κασσιτερωμένο δοχείο,
φαρδύ κάτω καί στενό στον λαιμό, όπου καί τό χερούλι. Τό χρησι
μοποιούσαν καί τό χρησιμοποιούν καί σήμερα στα χωριά γιά τή
μεταφορά νερού.
γοόσι, τό: Τό ένα έκατοστό τής χρυσής τουρκικής λίρας. Ένα γρόσι είχε
σαράντα παράδες. Τό μικρότερο μεταλλικό κέρμα ήταν τό μετελίκι,
πού είχε δέκα παράδες.
δικέλι, τό ή δικέλα, ή: Σκαπτικό έργαλεΐο τού χεριού. Μακρύ στειλιάρι
καί δυό σιδερένια σκέλη μπροστά γιά τό σκάψιμο. Μέ αύτό έσκαβαν
τά αμπέλια.
δίμιτο, τό: Μάλλινο χωρικό ύφασμα τού άργαλειοΰ, ύφασμένο πυκνά
μέ τέσσερα μιτάρια. ΤΗταν τό βασικό ύφασμα γιά τά ρούχα τών χω
ρικών, πολύ στερεό, σέ άσπρο ή μαύρο ή λουλακίσιο χρώμα.

298

Θεόδωρος Κ. Π. Σαράντης

διχονλι, τό ή διχονλα, ή: Ξύλινο μακρύ γεωργικό έργαλεϊο, πού κατέληγε
σέ δυο σκέλη (τσατάλια) ξύλινα ή σιδερένια, σάν μεγάλο πηρούνι.
Μέ αυτό γυρίζουν καί άνακατώνουν τό κομμένο τριφύλλι ή χορτάρι
γιά νά ξεραθεί στον ήλιο. Καί μέ αύτό πάλι φορτώνουν στά κάρα τό
χορτάρι ή τό τριφύλλι καί τά δεμάτια του θερισμένου σταριού.
δόκανο, τό: Έκτος από τις σιδεροπαγίδες γιά τά άγρια θηρία, ή λέξη ση
μαίνει καί ενα είδος ποδοπέδης, πού δένουν τό ενα κοντά στο άλλο
τά δυο μπροστινά πόδια των μεγάλων ζώων, γιά νά μήν μπορούν νά
τρέξουν καί νά απομακρυνθούν άπό έκεΐ όπου ό νοικοκύρης τά βάζει
νά βοσκήσουν.
δρνμόνι, τό: Μεγάλο κόσκινο γιά κοσκίνισμα των δημητριακών καί όσπρίων. Οί τρύπες του έχουν μέγεθος ανάλογο μέ τό προϊόν πού πρό
κειται νά κοσκινισθεΐ.
ζαπτιές, ό: Τούρκος χωροφύλακας. Λεγόταν καί τζανταρμάς.
ζιγκιά, τά: οί άναβολεΐς.
κακάβι, τό: Χάλκινο κασσιτερωμένο σπιτικό σκεύος στό μέγεθος καί στο
σχήμα περίπου τού τέντζερη. Χερούλι κινητό διαμετρικό. Σέ μεγέ
θη διάφορα, ανάλογα μέ τή χρήση.
καραβάνι, τό: ’Οργανωμένη όμάδα άπό πολλά ζώα φόρτου, βασικά μου
λάρια, γιά τις μαζικές μεταφορές ανθρώπων καί εμπορευμάτων.
καρδάρα, ή: Ξύλινο άπό δούγες δοχείο, πλατύ καί χαμηλό, παρόμοιο μέ
τή βιδούρα, άλλά πολύ μεγαλύτερο. Είναι σκεύος τυροκομείου.
καρούλια, τά: Ξύλινες ή καί σιδερένιες μικρές τροχαλίες τού αργαλειού,
συνήθως μέ δυό τροχούς, όπου περνούν τά σχοινιά γιά νά μπορούν
νά άνεβοκατεβαίνουν τά μιτάρια.
κατασάρκο, τό: Έτσι ελεγαν κάποτε τή σημερινή ξενική φανέλα. Τό ίδιο
όνομα είχε καί τό ύ'φασμα, τού αργαλειού κι αύτό, πού έραβαν τά
κατασάρκα. Ήταν ύφασμα μονόκλωνο, μέ στημόνι βαμβακερό καί
υφάδι άπό πολύ ψιλογνεσμένο καί απαλό (ροΰντο) μαλλί, γιά ν’ άπορροφάει τόν ιδρώτα.
καφτάνι, τό: Παρόμοιο ρούχο σάν τό άντερί, αλλά πολύ κοντότερο καί
πολυτελέστερο, ανάλογο μέ τήν κοινωνική τάξη καί τόν πλούτο
εκείνου πού τό φορούσε ή τόν στρατιωτικό βαθμό πού είχε.
κιουστέκια, τά: Τά μαστορεμένα έκεϊνα σχοινιά, πού εδεναν τά πόδια τού
άλογου, τό δεξί έμπρός μέ τό δεξί πίσω καί τό ίδιο άριστερά, γιά νά
μάθει τό άλογο «ραβάνι» (πλαγιοτροχασμό), πού ήταν απαραίτητο
γιά τά περήφανα άτια καί τούς λεβέντες καβαλάρηδες.
κλαδαριές, οί: Φουντωτές κλάρες, κυρίως άπό θαμνώδεις δρΰς, γιά νά σκε
πάζουν τά τσαρδάκια καί νά στρώνουν κάτω γιά νά καθίσουν οί άγά-
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δες καί να πάρουν τον «καϊβέ» τους ή τά «σερμπέτια» τους.
κλειδοπίνακο, τό ή ξυλοπίνακο, τό: Ή λέξη τό όμολογεϊ. Ξύλινο πιάτο
σχεδόν σέ ήμισφαίριο σχήμα, μέ καπάκι άλλο ήμισφαίριο, πού έσφιγ
γε σφιχτά τό ένα στο άλλο, σχηματίζοντας σχεδόν μια σφαίρα. Τό
μαστόρευαν κυρίως από πλατάνι, κόβοντας τά σφαιρικά έξογκώματα
του κορμού του. Μέσα σ’ αύτό φύλαγαν τό προσφάγι τους οί ταξι
διώτες, οί κυρατζήδες καί οί τσοπαναραΐοι.
κοπάνα, ή: Ένα είδος σκάφης από σανίδια ή άπό σκαμμένο κορμό δέν
δρου, χωρίς καρφώματα κ.λ. Οί νοικοκυρές τή χρησιμοποιούσαν
κυρίως γιά τήν πλύση, την μπουγάδα.
κόπανος, ό: Ξύλινο εργαλείο, πενήντα μέ εξήντα πόντους μάκρος, βαρύ,
πλατυσμένο άπό τή μιά άκρη καί μέ λαβή στήν άλλη. Μέ αυτό κο
πανούσαν τά ρούχα πλένοντάς τα στή βρύση ή στό ποτάμι. Μέ αυτό
κοπανούσαν τά κορίτσια καί τό πανί, πού έπί ήμέρες προσπαθούσαν
νά τό λευκάνουν όσο μπορούσαν περισσότερο, γιά τις φουστανέλες
των δικών τους ή καί γιά τά προικιά τους.
κορδελιά, τά: Τά παπούτσια. Κυρίως τά ψηλά, τά στιβάλια.
κοσιά, ή: Μεγάλο δρεπάνι, πού προσαρμόζεται σέ μεγάλο στειλιάρι.
Τό χειρίζονταν μέ τά δυό χέρια καί έκοβαν τό τριφύλλι καί τό χόρτο.
Μέ αυτό τό δρεπάνι παρασταίνουν τόν Χάρο.
κουντουράς, ό: Ιδιωματική προσωνυμία τού παπουτσή.
κονσιώρα, ή: Μεγάλο κοφίνι άπό καλάμια καί λυγαριές ή μονάχα άπό
λυγαριές ή μονάχα άπό ιτιές (κλαίουσες), γιά τή μεταφορά των στα
φύλι ών ή καί άλλων πραγμάτων.
κουτσός, ό: Σπαστός σέ δυό γωνίες σιδερένιος άξονας, μέ διάμετρο τρία
εκατοστά περίπου. Τόν χρησιμοποιούσαν καί τόν χρησιμοποιούν
στά ύδροπρίονα, πού έκαμναν μόνοι τους οί πριυνάδες, γιά νά με
τατρέψουν τήν περιστροφική κίνηση τής φτερωτής σέ εύθύγραμμη.
κόφα, ή: Αύτό τό όνομα τό έχουν δυό διαφορετικά άντικείμενα. Πρώτα
πρώτα έλεγαν «κόφα» καί τήν «τσότρα», έκεϊνο τό ξύλινο δοχείο
πού πίνανε κρασί στούς γάμους καί τά πανηγύρια. Οί «μπράτιμοι»
τό πρόσφεραν στούς συμπεθέρους, όταν ήθελαν νά άναγγείλουν ότι
είναι κοντά ή ποιιπή τού γαμπρού, πού έρχεται νά πάρει τή νύφη.
Κόφα έλεγαν επίσης τό μεγάλο κοφίνι γιά τά σταφύλια.
κυρατζής, ό: 'Ο αγωγιάτης, ό ιδιοκτήτης κτηνών φόρτου, πού τά έργαζόταν μόνος του καί μετείχε στά καραβάνια. Τόν έλεγαν καί «κορβα
νά ρο».
κωλόκουρα, τά: Πριν άπό τόν κούρο, μόλις φθάνει ή άνοιξη, έλαφρώνουν
τά πρόβατα άπό τις τούφες τών μαλλιών τους, πού κρέμονται στήν
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κοιλιά καί στά καπούλια. Είναι μαλλιά δεύτερης ποιότητος, για δεύ
τερης ποιότητος ύφάσματα.
λεγγέρι, τό: Χάλκινο κασσιτερωμένο πιάτο σέ διάφορα μεγέθη. Δεν ήταν
άπαραίτητο να είναι ιιονάχα γιά ένα άτομο.
λελέκι, τό ή λέλεκας, ό: Έδώ δεν πρόκειται γιά τον πελαργό. ’Εδώ πρό
κειται γιά ένα είδος δρεπανιού, μέ πολύ μακρύ λαιμό καί χερούλι.
Τό προτιμούσαν οί θεριστάδες τής Θεσσαλίας.
λιάρα, ή: Είναι τό ιδιόρρυθμο γκρίζο χρώμα πού έχουν μερικά γίδια—όλα
τής Πίνδου. ’Από αυτό τό τραγόμαλλο γίνονταν καί γίνονται οί
καλύτερες κάπες.
λισγάρι, τό: Σκαπτικό εργαλείο. Μοιάζει στό φτυάρι, άλλα είναι πολύ
στερεότερο άπό έκεΐνο. Μέ αυτό έσκαβαν τά μαλακά χώματα, στούς
κήπους καί όπου ό χώρος δέν «έπαιρνε» αλέτρι. Τό έχωναν στό χώμα
μέ τήν πίεση τού ποδιού.
μαντζοννι, τό: Τό γιατρικό, τό φάρμακο, τό θεραπευτικό ιδιοσκεύασμα.
μασιά, ή: "Η τσιμπίδα γιά τό τζάκι, ή πυράγρα.
μαστίχα, ή: ’Εδώ πρόκειται γιά ένα είδος ζαχαρωτού μέ ζάχαρη, νιζεστέ
καί λίγη μαστίχα, χιώτικη, γιά νά τού δίνει έλαστικότητα. Τού έδι
ναν πολτώδη μορφή καί οί Γκέγκηδες τήν τοποθετούσαν πάνω σ’ ένα
μακρύ ξύλο, σάν φουρνόξυλο. Άπό έκεΐ μαδοΰσαν, μπορούμε νά
πούμε, μέ τά χέρια τους οί Γκέγκηδες ένα μακρύ σάν κορδόνι ζαχα
ρωτό σε μέγεθος άνάλογο μέ τό κέρμα, πού θά έδιδε ό κάθε μικρός
αγοραστής.
μεντέρι, τό: Σανιδένιος φαρδύς πάγκος, χωρίς άκουμπιστάρι στήν πλάτη,
στρωμένος πάντοτε μέ όμορφο κιλίμι. Στον τοίχο, στήν πλάτη έβα
ζαν όμορφη ύφαντή μπαντανία, μέ ώραΐα κεντήματα. Συνήθως έμπαι
ναν δύο μεντέρια, τό ένα άπό τή μιά καί τό άλλο άπό τήν άλλη μεοιά
(κόχη) τού τζακιού.
μετελίκι, τό: Τό ευτελέστερο άπό τά τουρκικά νομίσματα. ’Αντιστοιχού
σε μέ δέκα παράδες, δηλαδή τό ένα τέταρτο τού γροσιοΰ.
μιτάρι, τό: ’Εξάρτημα τού χωρικού άργαλειοΰ. Άποτελεΐται άπό δυό γε
ρές βέργες, σέ άπόσταση είκοσι έκατοστών ή μία άπό τήν άλλη, πού
συνδέονται μεταξύ τους μέ θηλιές άπό χοντρό ειδικό σπάγγο. Μέσα
άπό αυτές τις θηλιές περνούν τό στημόνι γιά νά παρασύρεται καί άνεβαινοκατεβαίνει μέ τά μιτάρια.
μπακράτσι, τό: Παρόμοιο, άλλά μεγαλύτερο άπό τό κακάβι, πού άναφέραμε προηγουμένως.
μπίκα, ή: Τό πιό μεγάλο άπό τά μαύρα τσίγκινα σφαιροειδή κουδούνια,
μέ ήχο βαρύ καί δυνατό. Τό κρεμούσαν στά διαλεγμένα έκεϊνα τρα-
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γνά, τά γκεσέμια, κατά την έαρινή καί τή φθινοπωρινή μετακίνηση
των κοπαδιών άπό τούς κάμπους στα βουνά. Σέ πολλά μέρη τής Κε
ντρικής Ευρώπης τήν κρεμούν καί στις αγελάδες.
μπιλιτζίκι, τό: Τό βραχιόλι.
μπρισίμι, τό: Κλωστή άπό πολύ στριμμένο μετάξι.
μπροστάρι, τό: Τό μπροστινό όρθιο σανίδι τού σκελετού (ξυλίκι) τού σα
μαριού. Μαζί μέ τά «κουτσάκια» τού πίσω μέρους χρησίμευαν γιά νά
στηρίζονται τά «παΐδια» τού σαμαριού.
νταμάρι, τό: Ή ράτσα, τό είδος, ή φυλή.
ντόγκα, ή: Βελέντζα χωρίς φλόκο.
ντονμπλόνι, τό: Μέ μικρό αριθμό καρατιών χρυσό, μεγάλο στό μέγεθος,
νόμισμα. *Ηταν στό μέγεθος τού πεντόλιρου ή καί μεγαλύτερο. Κυ
ρίως ήταν αυστριακό.
ξνλόχτενο, τό: Βαρύ ξύλινο (οξιάς) εργαλείο τού αργαλειού. Σ’ αυτό προ
σαρμοζόταν τό «χτένι» γιά νά χτυπιέται καί νά σφίγγει τό υφάδι στό
στημόνι.
ότλάκι, τό: Τουρκική λέξη. Τό δικαίωμα βοσκής σέ ένα λιβάδι γιά λίγες
μέρες. Εφαρμοζόταν καί στά κοπάδια των Βλάχων, όταν τήν άνοιξη
ή τό φθινόπωρο περνούσαν άπό τήν περιοχή άλλων χωριών.
παράς, ό: Τό ένα τεσσαρακοστό τού γροσίου. Εκατό γρόσια μια χρυσή
λίρα.
πατήστρες, οί: ’Εργαλεία τού άργαλειού. Δυο ή τέσσερις σέ κάθε αργα
λειό ήταν απαραίτητα δεμένες μέ τά μιτάρια καί τά καρούλια. Οί πα
τήστρες ήσαν τά πλανισμένα μικρά σανίδια πού βρίσκονταν κάτω
στά πόδια τής ύφάντρας. Σέ κάθε ένα ρίξιμο τής σαΐτας ή ύφάντρα
πατούσε μέ τό πόδι της τή μιά πατήστρα, έτσι πού τό μιτάρι μέ τό
στημόνι νά ενσωματώσει τό υφάδι τής σαΐτας.
πιβάνια, τά: Άλλη ονομασία γιά τά κιουστέκια πού προαναφέραμε.
πούλιες, οί: Έδώ αφορούν ώραΐα σχεδιάσματα πού έπλεκαν οί γυναίκες·—
οί Βλάχες κυρίως—στις μάλλινες γυναικείες κάλτσες. Οί πούλιες
αυτές παρίσταναν κόκκινα πουλάκια σέ άσπρο φόντο ή άντίθετα καί
τά έπλεκαν έτσι ώστε νά πέσουν στό εσωτερικό καί στό έξωτερικό
τού αστράγαλου.
πουλτονρι, τό: Ή εθνική ένδυμασία των Γκέγκηδων τής ’Αχρίδας καί
τής Ντίμπρας, άπό δίμιτο κρουστό καί λεπτοϋφασμένο. Τό σακάκι,
σάν τά σημερινά μπουφάν περίπου, καί παρόμοιο σαλβάρι, παράξε
νης όμως γιά εμάς κοπής. Είχε χρώμα βαθύ καρύδι μέ βαριά κεντή
ματα άπό μπρισίμι τού ίδιου χρώματος.
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ραβάνι, τό: Ό πλαγιοτροχασμός.
ροκόπουλο, τό: Κυρτό, μεγάλο καί βαρύ κλαδευτήρι.
σάισμα, τό ή σάσμα, ή: Χονδρό καί βαρύ υφαντό στρωσίδι άπό τραγόμαλλο. Πολύ ζεστό για τόν χειμώνα.
σακοράφα, ή: Ή λέξη τό δηλώνει. Μεγάλη βελόνα μέ φαρδύ μάτι γιά να
ράβουν τά σακιά καί άλλα χοντρά πράγματα.
σαμαρσκούτι, τό: Ή λέξη τό δηλώνει. Ύφασμα άπό άρνοπόκια ή άπό άλλα
σκάρτα μαλλιά πού ντύνουν οί σαμαράδες τή μέσα επιφάνεια του
σαμαριού, αύτή πού έρχεται σ’ έπαφή μέ τό σώμα τού ζώου.
σάρικα, ή: ’Ανδρική ή γυναικεία. Τό βαρύτερο άπό όλα τά ρούχα. Είχε
τή θέση τού σημερινού παλτού. Ήταν άπό χονδρό δίμιτο μέ μικρό
φλόκο άπό μέσα γιά ζέστη. "Ασπρη γιά τούς άνδρες μέ άσπρα σιρίτια
καί μαύρη γιά τις γυναίκες μέ κόκκινα σιρίτια.
σιγκοννι, τό, ή σιγκούνα, ή: Μάλλινο άπό λεπτό τρίκλωνο δίμιτο φόρεμα
χωρίς μανίκια. Τό φορούσαν καί οί άνδρες καί οί γυναίκες σέ διαφο
ρετικό κόψιμο, πάνω άπό τήν πουκαμίσα οί άνδρες καί πάνω άπό τό
φουστάνι οί γυναίκες. Οί άνδρες τό φορούσαν άσπρο, χωρίς νά απο
κλειόταν τό μαύρο σέ εκείνους πού δούλευαν σέ μουρτάρικες δου
λειές, μέ όμοιόχρωμα σιρίτια. Οί γυναίκες τό φορούσαν μαύρο μέ
πολλά σιρίτια καί μπρισιμένια κεντήματα.
σινί, τό: Μεγάλο ταψί μέ χαμηλό γύρω χείλος.
σοφράς, ό: Τό χαμηλό τραπέζι των χωρικών, όπου τρώγουν σταυροπόδι,
όχι μέ καθίσματα.
σπαχής, ό: Ό φεουδάρχης, ό τιμαριούχος. Ό σουλτάνος τού παραχωρού
σε τσιφλίκι γιά έκμετάλλευση, μέ τήν υποχρέωση όπως στήν επι
στράτευση παρουσιασθεΐ μέ εναν ορισμένο άριθμό στρατιωτών, πε
ζών ή καβαλάρηδων, άνάλογο μέ τήν απόδοση τού τσιφλικιού πού
τού παρεχώρησε.
ταλαγάνι, τό: Ένα είδος μαύρης κάπας υπαίθρου, γιά τό κρύο καί τή βροχή, χωρίς νά είναι κάπα τραγομαλλίσια. Ραβόταν άπό μαύρο χονδρό,
ειδικά υφασμένο, ύφασμα άπό μαλλί προβάτου (χωρίς καθόλου τραγόμαλλο). Είχε κουκούλα καί ήταν αδιάβροχο.
τάλαρος, ό: Ψηλός καί στενός κάδος άπό δούγες όξιάς ή δρυός ή ρόμπολου. Πλατύς κάτω καί στενός έπάνω. ’Εκεί μέσα χτυπούσαν τό γάλα
γιά νά βγάλουν τό βούτυρο καί νά μείνει ή ντάλα (τό ξινόγαλο).
ταμπακάς, ό: 'Ο βυρσοδέψης.
τέντα, ή: Μεγάλη μάλλινη καί χρωματιστή μέ ζωηρά τετράγωνα σχέδια
χρωματιστά βελέντζα, χωρίς φλόκο, χοντρή καί άδιάβροχη. Μέ μιά
ή καί περισσότερες άπό αυτές έστηναν τή σκηνή τους οί Βλάχοι στή
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διαδρομή πού εκαμναν την άνοιξη καί το φθινόπωρο, όταν μετακι
νούνταν στά βουνά καί στα χειμαδιά.
τερλίκια, τά: Γυναικείες παντόφλες γιά μέσα στό σπίτι άπό τσόχα ή άλλο
χοντρό λουσάτο ύφασμα, με χίλια δυό κεντίδια. Τά φορούσαν κυρίως
οί χανούμισσες.
τζανταρμάς, ό: 'Ο χωροφύλακας τής καριέρας. Λεγόταν καί ζαπτιές.
τυλιγάδι, τό: 'Υφαντικό έργαλεΐο. Ένα ξύλο σάν τή ρόκα τού γνεσίματος. Μ’ αύτό τύλιγαν τό νήμα σε κούκλες γιά νά τό πάνε γιά βάψιμο.
τριχούλι, τό ή τριχονλα, ή: Παρόμοιο μέ τό διχούλι, άλλά με τρία τσατάλια, γιά τά δεμάτια, γιά τό τριφύλλι καί γιά τό χορτάρι. Μπορεί
νά είναι ξύλινο ή καί σιδερένιο.
τσαμπάσης, ό: 'Ο μεσίτης αγοραπωλησίας κυρίως μεγάλων ζώων. Γραφι
κός τύπος στις έμποροπανηγύρεις καί σήμερα άκόμα.
τσαντήρι, τό: Σκηνή, κυρίως άπό καραβόπανο, άλλά καί άπό άλλο χον
δρό άδιάβροχο ύφασμα. Κλασικό τσαντήρι είναι αυτό των τσιγγάνων. Άλλά καί οί μετακινούμενοι Βλάχοι καί Σαρακατσάνοι στις
άνοιξιάτικες καί τις φθινοπωρινές μετακινήσεις τους έστηναν τσα
ντήρι στον δρόμο κάθε βράδυ.
τσαρδάκι, τό: Σκιάδα άπό κλαδιά δένδρων.
τσάφκα, ή: Τό τάσι, τό κύπελλο, χαλκωματένιο καί κασσιτερωμένο. Δε
μένο μέ μακριά άλυσίδα βρισκόταν σε όλες τις βρύσες πού βρίσκο
νταν πάνω στούς μεγάλους δρόμους γιά νά δροσίζεται ό διαβάτης.
τσικέτο, τό: Ένα είδος γιλέκου γιά τις γυναίκες, συνήθως τις νεαρές.
Άπό τσόχα ή άπό χονδρή φέλπα (βελούδο) σε σκούρους χρωματι
σμούς. Τό κόψιμό του ήταν έτσι πού νά προβάλλει κατάλληλα καί
τό στήθος. Ήταν ανοικτό εμπρός καί κούμπωνε μονάχα κατά τή μέ
ση μέ 3-4 κουμπιά άσημένια (σάν μικρά αύγά πουλιών) μέ θηλιές
μπρισιμένιες μέ φούντες στήν άκρη. Ήταν βαριά κεντημένο μέ μπρισιμένιες καί χρυσές κλωστές.
τσακρίκι, τό ή τσικρίκα, ή: Εργαλείο γνεσίματος μαλλιών, κυρίως γιά
τό υφάδι. Γέμιζε έπίσης μέ νήμα τις σαΐτες τού άργαλειοΰ.
τσοκάνι, τό: Κουδούνι μαύρο τσίγκινο, σέ σχήμα μπίκας, πού άναφέραμε πιό πάνω. Είχε Ιδιόρρυθμο κουδούνισμα σέ πολλούς τόνους καί
τό κρεμούσαν στον λαιμό μικρών καί μεγάλων ζώων γιά νά μή τά
χάνουν στή βοσκή οί ιδιοκτήτες τους.
τσότρα, ή: Ξύλινο δοχείο άπό δοΰγες, μικρό καί φορητό, κυρίως γιά κρα
σί. Ήταν παρόμοιας χρήσης μέ τήν κόφα.
τσουράπια, τά: Οί κάλτσες.
φασκιά, ή: Λωρίδα έπεξεργασμένου δέρματος, χοιρινού ή βοδινού, 15-
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20 έκατοστών πλάτους καί μήκους δσο τό μήκος τοϋ ζώου, διπλω
μένου περιελικτικά άνά 30-40 έκατοστά. Δέν είχε τήν επεξεργασία
των σημερινών σολοδερμάτων, άλλα μιά άλλη κατάλληλη γιά τά
«τσαρούχια» (γουρνοτσάρουχα) των τότε χωρικών. Πράγματα πού
δέν ύφίστανται σήμερα.
φεγγίτης, ό: Έδώ πρόκειται γιά ένα είδος πρωτόγονου σιδερένιου φανοστάτη γιά δαδί. Στηριζόταν σέ τρία πόδια καί πάνω κατέληγε σέ μιά
στεφάνη, όπου τοποθετούσαν τά αναμμένα δαδιά γιά νά φωτίζουν—
να «κάνει φέξη»— στον χώρο του δωματίου.
φέλπα, ή: Τό βελούδο.
φέξη, ή: 'Ο φωτισμός. Έδώ άναφέρεται γιά τό ειδικό καί κατάλληλο δαδί
γιά νά μπορεί νά μπει στον φεγγίτη γιά φωτισμό. Τό έλεγαν «δαδί
γιά φέξη», γιατί τά άλλα πού ήσαν γιά προσάναμμα ήσαν κατώτε
ρης ποιότητος.
φ’κέντρα, ή: Τό βούκεντρον, ή βουκέντρα.
χαβάνι, τό: Είδος ξύλινου γουδιού γιά τή μαγειρική.
χολέβια, τά: Τά περιπόδια. Οί κάλτσες τών τσολιάδων, πού φοριούνται
άπό τή ρίζα τού μηρού μέχρι τόν αστράγαλο. Ήσαν άπό πολύ λεπτό
δίμιτο δίκλωνο, πού οί Βλάχες τό ύ'φαιναν μέ μεγάλη προσοχή καί
οί ραφτάδες τό έραβαν μέ μεγάλη μαστοριά. Κουμπώνονταν επάνω
σέ τιράντες—σαν τις σημερινές ζαρτιέρες τών γυναικών—άπό τή
μέση καί συγκροτούνταν μέ στάφα. Ή στάφα πάλι ήταν ένα στενό
πετσάκι πού περνούσε κάτω άπό τό πέλμα καί κουμπωνόταν στό χολέβι μέ δυό κουμπιά στον αστράγαλο, τό ένα άπό μέσα καί τό άλλο
άπ’ έξω. Κάτω άπό τό γόνατο τυλιγόταν μιά μαύρη καλτσοδέτα μέ
μιά φούντα στό πίσω μέρος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
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1422 Χρυσόστομος
1481 Νεόφυτος

ΙΑ’ αίών Ιωάννης
Καψόχειρος

1423 Νεόφυτος

1422 Νεόφυτος

Μητροπολίτες
1528 Δωρόθεος Α'
1538 Συμεών
1566 Λεόντιος
1566 Δημήτριος
1592 Καλλίστρατος
1615-1623 Σέργιος Α'
1623-1624 Άνθιμος Α'
1624 Ίωάσαφ
1628-1630 Δανιήλ
1630-1633 Γαβριήλ Α'
1652 Βησσαρίων
1668 Γρηγόριος Α'
1670 Κύριλλος Α'
1676 Παγκράτιος
1676-1684 Θεοφάνης Α’
1691-1719 Θεοφάνης Β'
1720-1728 Χρύσανθος
1730-1743 Παρθένιος
1743-1749 Πρόχορος
1749 Μακάριος
1753-1756 Σεραφείμ
1759-1767 Γρηγόριος Β’
1778 Γεννάδιος Α'
1781-1791 Γαβριήλ Β'
1792 Νεόφυτος
1792-1806 Γαβριήλ Γ'
1807 (;) Γρηγόριος Γ'
1803-1820 Βαρθολομαίος
1820-1822 Γαβριήλ Δ'

1538 Συμεών
1566 Λεόντιος
1566 Δημήτριος
1615-1624 Σέργιος
1623 Άνθιμος
1624 Ίωάσαφ
1630 Γαβριήλ
1652 Βησσαρίων

1676 Θεοφάνης

1668 Γρηγόριος
1676 Παγκράτιος
1684 Θεοφάνης
1691-1719 Θεοφάνης

1691-1719 Θεοφάνης
1737-1743 Παρθένιος
1743-1749 Πρόχορος

1766 Γρηγόριος

1749 Μακάριος
1753-1756 Σεραφείμ
1767 Γρηγόριος

1749-1769 Γρηγόριος

1623-1624 Άνθιμος

1624 Άνθιμος Α'

1628-1630 Δανιήλ
1633 Γαβριήλ

1623 Δανιήλ
1633 Γαβριήλ Α'

1691-1719 Θεοφάνης
1700 Χρύσανθος
1737-1743 Παρθένιος
1743-1749 Πρόχορος

1691-1719 Θεοφάνης
1720 Χρύσανθος
1737Παρθένιος
1743-1749 Πρόχορος

1749-1769 Γρηγόριος
1778 Γεννάδιος
1781-1791 Γαβριήλ

1749-1769 Γρηγόριος
1778 Γεννάδιος Α'
1781-1806 Γαβριήλ Β'

1810 Βαρθολομαίος
1810 Γαβριήλ

1791-1810 Βαρθολομαίος
1821 Αντώνιος

1826-1829 Άνθιμος
1837 Γεράσιμος
1855 Αγάπιος
1860 Ίωαννίκιος
1870 Κλήμης

1900 Δωρόθεος
1910 Αγαθάγγελος
1911 Αίμιλιανός Α'
1911-1924 Αίμιλιανός Β'
1924-1933
1934-1943
1943-1950
1952-1959
1960-

Νικόλαος
Γερβάσιος
Θεόκλητος
Φίλιππος
Χρυσόστομος

1820 Άνθιμος Β'
1831-37 Γεράσιμος
1837-49 Ίωαννίκιος
1849-1864 Αγάπιος

1849-1864 Αγάπιος

1864-1873 Γεννάδιος
1873-88 Κύριλλος
1888-96 Κλήμης
1896-01 Δωρόθεος
1901-10 Αγαθάγγελος
1910-11 Αίμιλιανός Α'
1911-20 I
1920-24 ί ΛΨΐλιανός Β'

1864-73 Γεννάδιος Β'
1874-88 Κύριλλος
1889-1894 Κλήμης
1897-01 Δωρόθεος
1902-10 Αγαθάγγελος
1910-11 Αίμιλιανός
1911-20 ,
1920-24 ί Α1άΐλιανός Β'

1864-73 Γεννάδιος Β'
1874-88 Κύριλλος Β'
1888-1896 Κλήμης
1896-01 Δωρόθεος Β'
1901-10 Αγαθάγγελος
1910-11 Αίμιλιανός Α'

1924-33
1934-43
1943-50
1951-58
1960-75
1976-

1924-33 Νικόλαος
1934-43 Γερβάσιος
1943-50 Θεόκλητος
1951-58 Φίλιππος
1960-74 Χρυσόστομος
1976 Σέργιος

1924-33
1934-43
1943-50
1952-58
1960-75
1976-

Νικόλαος
Γερβάσιος
Θεόκλητος
Φίλιππος
Χρυσόστομος
Σέργιος

1827-31
1831-37
1837-49
1849-64

Άνθιμος Β'
Γεράσιμος
Ίωαννίκιος
Αγάπιος

1911-24 Αίμιλιανός Β'
Νικόλαος
Γερβάσιος
Θεόκλητος
Φίλιππος
Χρυσόστομος
Σέργιος Β'

* Άναφέρεται άπό τόν Vitelius Laurent, Le corpus des
sceaux de l’Empire Byzan
tin, t. V /2, Paris 1965, No
1509, p. 338._________

SUMMARY
Theodore K. P. Saranti s, Grevena (a contribution to its his
tory).
Information about this mountainous region of Southwestern Macedo
nia, which today constitutes, almost in its entirety, the province and prefec
ture of Grevena and which is located far away from the main land-commu
nication lines, is limited and confused for a period covering many centuries.
In ancient times it constituted part of Tymphea, one of the big provin
ces of Upper Macedonia, which contributed a unit or «taxis» of «pezeteri»,
the so-called «Tymphea taxis», to the army of Philippe and Alexander the
Great.
In the Middle Ages and during the years of Byzantium it became part
succesively of Illyria, of the Illyric «Thema» and finally of the Macedonian
«Thema».
Later, during the Turkish Occupation, it constituted a «Kazas» and
was part of the «Pashalik» of Ioannina. In 1839, at the great reorganization
of the provinces of the Ottoman Empire, the «Kazas» of Grevena became
part of the «Shantzak» of Serbia, which belonged then to the «Vilaet» of
Bitoli (Monastiri).
After its liberation in 1912, it were set up to a «Hypodioikisi» (undergo
vernorship) of the Kozani prefecture and together with a number of villa
ges from the Larissa prefecture (Deskati etc.) it made up the Grevena pro
vince.
The villages of this prefecture are poor and «form small towns» in a
wooded region, according to Strabo. They suffered numerous disasters
and underwent drastic changes in the passage of time. It has been repor
ted that during the Turkish occupation there were initially more than 125
villages, but during the 19th century their number was reduced to less than
100. Today the Grevena prefecture comprises 111 villages, mostly of small
size, and has a population of 36.000 people (1981 census).
Until the beginning of the 18th century the entire population of the
province were Christians. At that time began in the province a relentless
and forced conversion of the Greek population to Islam so that by the be
ginning of the 19th century, when this disaster ended, 15 villages had been
20
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completely converted and an equal number partially infected by the religion
of Muhammad. Finally 15 to 20% of the population was converted to Islam
without, however, ever abandoning the Greek language.
These Greek Christians, who became Muslims under these conditions,
were for unknown reasons called «Valaades» and,until 1924, when they left
Greece during the exchange of population, maintained a perfect and total
use of the Greek language, without ever using or learning a word of Tur
kish.
We have no information about the exact date of the construction of
the city of Grevena. None of the ancient settlements, that the excavations
and historians have unearthed in the area, is located at the exact site of the
present-day Grevena.
Historical evidence indicates that Grevena existed during the 10th cen
tury even as the See of a Bishop («Episkopos»). This means that it was a
city older than Siatista, Kozani, and other cities of Western Macedonia.
The presence of old ruins at the site of the presentday quarter of «Me
tropolis» (Varossi) indicates that the city must have existed long before the
10th century when it was already the See of a Bishop.
During the Turkish Occupation, its population suffered many cata
strophes and underwent many fluctuations. It has been reported that be
fore 1800 it comprised 2000 Christian families. Today (1981 census) it has
7113 inhabitants.
It is also difficult to identify the origin of the city’s name, which appears
in many variations as Greveno, Grevena, Graivena, Grevaina, and Grivana. The Greek vocabulary and etymology offer no help in solving this prob
lem. The name appears to be barbaric and was most probably imposed
by the barbarians who raided these provinces repeatedly during the Middle
and Byzantine Ages.
The Episcopacy («Episcopi») of Grevena is one of the oldest of West
ern Macedonia. A variety of historical evidence indicates that it existed
during the 10th century. Written documents mentioning its existence date
back to the 11th century.
At the beginning of th 17th century the Episcopacy of Grevena became
a «Metropolis». It had always constituted part of the 1st Justinian Archiepiscopate of Achrides and All of Bulgaria until 1767 when this Archiepiscopate ceased being «autocephalous» and the Metropolis of Grevena came
directly under the Patriarch of Constantinople.
In 1912, when the Grevena province was liberated from the Turks,
the Metropolis of Grevena was annexed to the Autocephalous Archiepisco-
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pate of Athens and All of Greece, as it happened to all the Métropoles of
the New Territories.
Information on the names of Bishops and Métropolites of the See of
Grevena is scarce and fragmented. From the beginning of the 19th century
onwards, however, we possess complete information about the prelates
of the Metropolis of Grevena.
The Western part of the prefecture of Grevena, which includes the
most mountainous terrain, comprises exclusively villages of vlach-speaking
population, which in the 19th century was estimated by the Metropolis of
Grevena to constitute one third of the entire population. We have at
tempted therefore to investigate and throw light into the case of one Epis
copate that preoccupies historical research, that of «The Episcopate of
Vreanitis or Episcopate of the Vlachs» which was consistently and conti
nuously mentioned in the «Taktika» of the Constantinople Patriarchate
until the 18th century.
Unfortunately we have not succeeded in collecting enough material
on this interesting topic. It is unknown when this Episcopate was founded,
where its See was located, and who its prelates were. What we know only
is that it existed until the 18th century.

