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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Ζ πηπρηαθή κνπ εξγαζία αθνξά ην ρσξηφ κνπ , ην νπνίν νλνκάδεηαη « Πιαηαλφξξεπκα 

Κνδάλεο» . Οη ξίδεο κνπ θαη ε θαηαγσγή κνπ είλαη απφ ην Μαηζθνρψξη Κνδάλεο , ην νπνίν 

κε ηνλ θαηξφ κεηαλνκάζηεθε θαη κεηαθίλεζεθε ζην ρσξηφ Πιαηαλφξξεπκα . ηελ πηπρηαθή 

κνπ εξγαζία ζαο παξαζέησ ζπλεληεχμεηο απφ δχν θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ θαη απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη απφ άιια άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζην ρσξηφ θαη 

γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ εθεί .  
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Θα ζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ θ.Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ θαη ηνλ θαζεγεηή κνπ 

θ.Νίθν Φσηφπνπιν θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ θαη ηελ ππνκνλή πνπ 

έθαλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο .  

Αθφκα , ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ , νη νπνίνη ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο , θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κφξθσζε κνπ . Σέινο , ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ κηα θαιή κνπ θίιε γηα ηελ βνήζεηα ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ 

εξγαζίαο .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Ζ πηπρηαθή κνπ εξγαζία έρεη ζέκα ην « Πιαηαλφξξεπκα Κνδάλεο». ηελ πηπρηαθή κνπ 

εξγαζία αλαγξάθνληαη ηζηνξηθέο , πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαγξαθέο . Αξρηθά , μεθηλψ 

ηελ έξεπλα κνπ απφ ηελ επαξρία ησλ εξβίσλ ηνλ 16
ν
 αηψλα , θαη ζαο παξαζέησ πιεξνθνξίεο 

γηα ηα δεκνγξαθηθά κεγέζε ησλ ρξηζηηαληθψλ νηθηζκψλ θαη ηηο θαηεγνξίεο εζηηψλ ησλ 

ρξηζηηαληθψλ νηθηζκψλ . Έπεηηα αλαθέξνκαη ζηα ηνπσλχκηα ηηο επαξρίαο εξβίσλ κε 

αλαθνξέο ζηνπο ρξηζηηαληθνχο θαη κνπζνπικαληθνχο νηθηζκνχο θαηά ηνλ 16
ν
 αηψλα , θαη 

ζπγθξίλσ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη κέρξη θαη ζήκεξα . ηε 

ζπλέρεηα , έλα κεγάιν κέξνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο αθνξά ηελ θνξνινγία πνπ 

πιήξσλαλ νη ρξηζηηαλνί αιιά θαη νη κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο επαξρίαο εξβίσλ , 

ζπγθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο θαη αλαιχνληαο ηελ θνξνινγία ζε θάζε ηνκέα ( δεκεηξηαθά 

,ακπέιηα , φζπξηα θιπ) . Αθφκα, αλαθέξνκαη ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 1880 κέρξη 

θαη ζήκεξα , θαηαγξάθνληαο ηνλ αξηζκφ νηθείσλ , ζρνιείσλ , παηδηψλ θαηά δηαξθήο 

πεξηφδνπο . Δλ θαηαθιείδη , αλαθέξνκαη ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ « 

Πιαηαλνξξεχκαηνο», παξνπζηάδνληαο ηα έζηκα , ηηο εθθιεζίεο θαη ηελ ηνπηθή θνπδίλα .  
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ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΕΡΒΙΨΝ ΣΟΝ 16 

ΑΙΨΝΑ 

 

Σα νζσκαληθά θνξνινγηθά θαηάζηηρα ( tahrir defterleri ) θαη ηα ιεπηνκεξή (  mufassal  ) αιιά 

θαη ζπλνπηηθά  (icmal) , ηα νπνία ζπληάζζνληαλ γηα λα ππεξεηήζνπλ ηνλ νζσκαληθφ 

ζηξαηησηηθφ θαη δηνηθεηηθφ κεραληζκφ , φζνλ αθφξα ηελ νηθνλνκηθή δσή θαη θνηλσληθή 

ηζηνξία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο αιιά θαη ηε δεκνγξαθία ηεο .  Σα νζσκαληθά 

θνξνινγηθά θαηάζηηρα ( tahrir defterleri ) , φκσο , ζπληάρζεθαλ απφ ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ηνπ ηηκαξησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ απνλνκή 

ηηκαξίσλ ζηνπο ηππείο – sipahi  θαη φρη σο πιεζπζκηαθέο απνγξαθέο ρξήζηκεο ζηνλ ζεκεξηλφ 

ηζηνξηθφ εξεπλεηή .  Σα  tahrir δελ δίλνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηεο ηάμεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ   ( askeri )  ή θαη ηνπο ππεθφνπο νη νπνίνη είραλ ηδηαίηεξν θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο αιιά θαη ηνπο ξαγηάδεο πνπ αλήθαλ ζηα ζξεζθεπηηθά επζεβή ηδξχκαηα  ( vakif  ) . 

Όζνλ αθνξά ηελ ζχληαμε ησλ   tahrir , ε νζσκαληθή δηνίθεζε δελ εκπηζηεπφηαλ ην άηνκν 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο αιιά ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ νηθνλνκηθφ φξν hane , πνπ 

ζεκαίλεη εζηία ή λνηθνθπξηφ σο θνξνινγηθή κνλάδα . Σα νζσκαληθά θνξνινγηθά θαηάζηηρα 

αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα ησλ επηθεθαιήο ηεο θάζε θνξνινγηθήο κνλάδαο   ( hane ) . Ο 

πιεζπζκφο πνπ θνξνινγνχληαλ απνηεινχληαλ απφ λνηθνθπξηά  ( hane )  πνπ είραλ 

επηθεθαιήο ηνπο άξξελεο ελήιηθεο έγγακνπο , απφ λνηθνθπξηά πνπ είραλ αξρεγφ ηνπο ρήξεο  ( 

bive )   θαη απφ άγακνπο λένπο  ( muccered )   άλσ ησλ 13 – 15 εηψλ . Άξα , ν φξνο 

αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ απνηεινχζαλ έλα λνηθνθπξηφ .  Ζ εζηία ζηα θνξνινγηθά 

θαηάζηηρα απνγξαθήο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο δεκνγξαθηθέο  ηάζεηο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο . πκπεξαζκαηηθά , νη νη νκάδεο πιεζπζκνχ βξίζθνληαλ εθηφο  θνξνινγηθψλ 

θαηαζηίρσλ αιιά αθφκα ε αβεβαηφηεηα γηα ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο είλαη νινθάλεξε , 

θαζψο δχζθνια θαλείο ζα κπνξνχζε λα παξαζέζεη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ λα ζηεξίδνληαη 

ζην tahrir .  Δπίζεο , θαηαγξάθνληαη νη θαιιηεξγήζηκνη αγξνί , νη ελδείμεηο ηεο δηνηθεηηθήο 

ππαγσγήο ή εμάξηεζεο ησλ νηθηζκψλ ζε επαξρίεο θαη κεηά αθνινπζνχλ νη θνξνινγηθέο 

κνλάδεο  θαη ε θνξνινγηθή πξφζνδνο θάζε ρσξηνχ . Έηζη , κε απηφ ηνλ έρνπλ δηαζσζεί έσο 

ηηο κέξεο καο ην φλνκα ηνπ θάζε ρσξηνχ αιιά θαη άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο . Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξψηνπ ζσδφκελνπ θψδηθα απνγξαθήο ηεο επαξρίαο εξβίσλ , 

ηνπ ΣΣ 986 ,είλαη ε θαηαρψξεζε ζηνλ θψδηθα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ( 

hane ) κε ηνλ νπνίν θάπνηνο νηθηζκφο είρε θνξνινγεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή . Ο 
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αξηζκφο ζεκεηψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο παξαγσγήο ή πξνζφδνπ ( el mahsul )  

ηνπ νηθηζκνχ , θάησ απφ ηελ θεθαιίδα fi el asl  , δειαδή « αξρηθά»  , «πξνεγνπκέλσο»  , 

ρσξίο φκσο λα δειψλεηαη θαη αλαιπηηθά πφζεο απφ ηηο εζηίεο ηεο πξνεγνχκελεο απνγξαθήο 

είραλ σο επηθεθαιήο άγακνπο λένπο , έγγακνπο ελήιηθεο , θαη ρήξεο . Έηζη , δηαζέηνπκε 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή ηεο πεξηνρήο ε νπνία πηζαλφλ λα δηελεξγήζεθε 

δέθα ή δεθαπέληε ρξφληα πξηλ , ίζσο θαη ην 1841 , φηαλ ην ζξφλν ηεο εμνπζίαο θαηείρε ν 

Βαγηαδήη Β .  (Κακπνπξίδεο & αιαθίδεο , 2013) 

Η εμφάνιςη και η εξέλιξη των χριςτιανικών οικιςμών τησ επαρχίασ 

ερβίων  

Πίλαθαο 1 : Δζηίεο ( hane ) ρξηζηηαληθψλ νηθηζκψλ ζηελ επαξρία εξβίσλ  

Οηθηζκφο  Fi el asl  TT 

986 

TT 70  TT 424 TT 433 TT 479 TT 720 

Alatos 19 28 - 16 17 - 8 

Ayo 

Paraskevi 

45 51 49 34 60 45 42 

Cernista  36 49 45 56 51 39 

Delvine 48 73 97 82 80 82 63 

Cornica 4 6 5 16 14 - - 

Gracani - 331 339 222 248 263 215 

Gulaz 71 125 178 222 256 200 156 

Gülcüler - - - 17 13 - - 

Havlilar - 18 4 1 - - - 

Iftelya 10 16 15 4 - - - 

Ihten 10 41 53 70 69 50 47 

Ijdan 25 50 32 45 34 34 35 

IKserovaltos 

nd Büyük 

Valtos  

70 69 60 52 65 70 56 

Iskulari  4 5 5 10 37 53 

Ispirlit 30 61 80 20 46 39 15 

Izisko  132 91 98 108 108 105 

Izvor 32 66 62 58 79 23 15 

Kalozat  53 80 40 93 99 62 
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Kalyani 88 556 655 615 790 543 459 

Kastanya 15 44 45 51 35 69 57 

Katafya  57 120 57 81 133 124 

Katarin 7 3 - - - - - 

Kelocat 15 35 16 - - - - 

Kerasya  105 91 33 50 33 13 

Kerasya nd 

Laskohor 

 13 27 29 40 20 20 

Kerasya  38 45 28 29 33 26 10 

Kizonya 17 31 31 17 18 11 12 

Koblica 43 66 78 77 94 94 70 

Komos 20 59 57 34 30 30 29 

Koromili nd 

Ayo 

Paraskevi  

 10 35 59 58 72 64 

Kozani - 137 127 154 199 134 203 

        

(Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013:67 – 68) 

χκθσλα κε ηνλ πξψην θψδηθα ( Κακπνπξίδεο &αιαθίδεο,2013) , ηνλ ΣΣ 986 , ζην vilayet  

- iserfice  θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 60 ρξηζηηαληθνί νηθηζκνί ( karye ) θαη κία πφιε ( nefs ) , ν 

θαζέλαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εζηηψλ ( hane ) γηα ηηο νπνίεο θνξνινγνχληαλ θαη ηελ θνξνινγηθή 

ηνπο απφδνζε ( el mahsul ) . Σν ρσξηφ „Cernista“ ήηαλ έλα απφ ηα ρξηζηηαληθά ρσξηά , πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 1 . Δηδηθφηεξα , ζηνλ TT 70 νη νηθηζκνί ηνπ vilayet θηάλνπλ ηνπο 

58 , ζηνλ ΣΣ 424 ηνπο 59 , θαη ζηνλ ΣΣ 433 ηνπο 58 . ηνπο ΣΣ 479 θαη  ΣΣ 720 φκσο ν 

αξηζκφο ησλ νηθηζκψλ κεηψλεηαη ζε 53 θαη 54  . Σα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ   vilayet ή 

κεηεγελέζηεξα , ηνπ Kaza iSerfice δελ θαίλνληαη λα έρνπλ ππνζηεί θάπνηεο αιιαγέο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ , ην δηάζηεκα πνπ θαιχπηνπλ νη θψδηθεο . Απφ ηνπο 60 αλαθεξφκελνπο 

ζηνλ ΣΣ 986 νηθηζκνχο ηνπ vilayet , κφλν νη 41 θέξνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ fi el asl . Απηφ 

ζεκαίλεη φηη  γηα ηνπο νηθηζκνχο απηνχο ( φπσο έλαο απ απηνχο είλαη θαη ην ρσξηφ «Cernista»  

) κπνξνχκε λα πνχκε πσο ππήξραλ δέθα έσο είθνζη ρξφληα πξηλ , φπνπ είρε γίλεη ε πξψηε 

απνγξαθή . Σν ρσξηφ  «Cernista»   φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα δελ ππήξρε . Παξφια απηά , 

ζηνλ θψδηθα ΣΣ 986 , βιέπνπκε 36 εζηίεο ( hane) ζηνλ νηθηζκφ «Cernista»  . ηελ επφκελε 

θαηαγξαθή κε ηνλ θσδηθφ ΣΣ 70 παξαηεξνχκε ηηο εζηίεο λα απμάλνληαη θαη λα είλαη 

ζπλνιηθά 49 .  Όκσο ζηνλ θσδηθφ ΣΣ 424 βιέπνπκε κείσζε ησλ εζηηψλ κείσλ 4 ( ζπλνιηθά 

45 ) . Αχμεζε ζηελ θαηαγξαθή κε ηνλ θψδηθα ΣΣ 433 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 
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θαηαγξαθή ( ζπλνιηθά 56 ) . ηνλ θψδηθα ΣΣ 479 , νη εζηίεο είλαη 45 ελψ ζηνλ θψδηθα ΣΣ 

720 είλαη 42 . πκπεξαζκαηηθά , ζε θάζε απνγξαθή , ν αξηζκφο ηνπ νηθηζκνχ «Cernista»  

άιιαδε αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο , ηηο νπνίεο ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ .  Σέινο , ζα ήζεια λα 

πξνζζέζσ πσο πέξα απφ ηνλ νηθηζκφ « Cernista» , ππήξραλ άιινη 12 πξσηνεκθαληδφκελνη 

νηθηζκνί ηνπ vilayet ζηνλ ΣΣ 986, ζπγθεθξηκέλα Gracani , Iskulari , Iziko , Katafya , Kerasya 

, Kerasya n.d. Laskohor , Kozani , Lazarat , Palya Kearsya n.d. Bahsi Köyü , Palyogracsn , 

Sarka θαη Tuhli , φπνπ ν ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εζηηψλ ηνπο θαηά ηελ 

παξνχζα απνγξαθή , φρη φκσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εζηηψλ πνπ νη ίδηνη νηθηζκνί είραλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε ή αξρηθή ( fi el asl) απνγξαθή , φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο άιινπο 

ρξηζηηαληθνχο νηθηζκνχο ηνπ vilayet .  

Πίνακασ 2 : Κατηγορίεσ εςτιών των χριςτιανικών οικιςμών ςτην επαρχία 

ερβίων  

Hane  Fi el asl  TT 986 TT 70 TT 424 TT 433 TT 479 TT 720 

hane - 4.958 4.809 4.673 5.115 3.801 4.417 

bive - 534 705 432 433 299 4 

mücerred - 613 1.333 1.072 1.465 2.101 1.155 

        

χλνιν εζηηψλ  2.225 6.116 6.807 6.177 7.013 6.201 5.576 

( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013: 69) 

ηελ πξψηε απνγξαθή ηνπ ΣΣ 986 ζην vilayet εξβίσλ θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 6.116 

εζηίεο , ζε ζχθξηζε κε ηηο 2.225 ηεο πξνεγνχκελεο απνγξαθήο. Απφ ηηο 6.116 εζηίεο , νη 

4.958 είλαη λνηθνθπξηά ( hane ) κε αξρεγνχο έγγακνπο άξξελεο , νη 534 λνηθνθπξηά κε 

επηθεθαιήο ρήξεο ( bive ) θαη 613 λνηθνθπξηά κε επηθεθαιήο άγακνπο λένπο ( mücerred ) . 

ηνλ θψδηθα ΣΣ 70 θαηαγξάθνληαη 6.807 εζηίεο , πνζνζηηαία κεηαβνιή + 11,29 % ιφγσ ηνπ 

ππεξδηπιαζηαζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εζηηψλ πνπ έρνπλ επηθεθαιήο ηνπο άγακνπο λένπο ( 

mücerred ) . ηνλ θψδηθα ΣΣ 424 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ κνλάδσλ κεηψλεηαη 

ζηηο 6.177 . ηνλ ΣΣ 433 φκσο θηάλεη ηηο 7.013 εζηίεο , αξηζκφο πνπ είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο 

γηα ην vilayet ησλ εξβίσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ . ηνλ θψδηθα ΣΣ 479 , 

θαίλεηαη ν πιεζπζκφο ηνπ λεαληθνχ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ κε 2.101 εζηίεο , νη νπνίεο 

έρνπλ σο επηθεθαιήο άγακνπο λένπο ( mücerred ) . ηνλ θψδηθα ΣΣ 720 ν αξηζκφο ησλ 

εζηηψλ πέθηεη ζηνπο  5.576 . ηνλ θψδηθα ΣΣ 986 ν αξηζκφο ησλ εζηηψλ θπκαίλεηαη 6.116 ( 

εζηίεο ) ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκεε απνγξαθή ( fi el asl ) , ε νπνία έδσζε έλα ζχλνιν 2.225 

εζηηψλ . Ζ δεκνγξαθηθή ηάζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ vilayet είλαη απμεηηθή θαη 

θνξπθψλεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ ΣΣ 433 φπνπ ζεκεηψλνληαη 7.013 εζηίεο , ζηελ ζπλέρεηα 
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φκσο ν αξηζκφο ηνπο παξνπζηάδεη αηζζεηή θαη θιηκαθνχκελε κείσζε . ηνλ ΣΣ 720 , πνπ 

ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1500 – 1613 , ν αξηζκφο ησλ εζηηψλ είλαη 

κεησκέλνο θαη θηάλεη ηηο 5.576 εζηίεο , φλησο κηθξφηεξνο θαη απφ εθείλνλ ηεο αξρηθήο 

απνγξαθήο ηνπ ΣΣ 986 .  

 

Δημογραφικά μεγέθη χριςτιανικών οικιςμών 

Πίλαθαο 3  :  Γεκνγξαθηθά κεγέζε ρξηζηηαληθψλ νηθηζκψλ ζηνλ ΣΣ 986 

Αξηζκφο 

θνξνινγηθψλ 

κνλάδσλ 

( hane )   

Αξηζκφο 

νηθηζκψλ  

Οηθηζκνί  

1 – 10  6  Gornica , Iskulari , Katarin , Koromili nd Ayo Paraskevi , 

Nihor , Pecal  

11 - 20 6 Havlilar , Iftelya , Kerasya nd Laskohor , Pazi , Pilolaka , 

Sarka 

21 - 30 2 Alatos ,Vitivyani 

31 - 40 6 Cernista , Kelocat , KIzonya , Mokri , Palya Kerasya nd 

Bahsi Köyü , Radovista 

41 - 50 6 Ihten , Ijdan , Kastanya , Kesarya , Lazarat , Rimnos  

   

51 - 100 19 Ayo Paraskevi , Delvine , Ikserovaltos nd Büyük Valtos , 

Ispirlit , Izvor , Kalozat , Katafya , Koblica , Komos , Kuraz , 

Ahuri , Lavanica , Lujani – i , Kücük , Metaksa , Milotin , 

Palyogracan , Petrina nd Mackohor , Tuhli , Valtos – i 

Kücük , Ververi 

   

101 θαη άλσ 15 Gracani , Gulaz , Izisko , Kalyani , Kerasya , Kozani , 

Kranlik , Libyot nd Velvendos , Lujani – i Büzürg , Lutros , 

Portoraji , Serfice , Vanca –i Büzürg , Velijdi 

   

χλνιν  60  

( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο ,2013:71 -72) 
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Μηα ζρεκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ κεγεζψλ ησλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ( 

nefs , karye ) ηνπ vilayet – iSerfice ζηνλ ΣΣ 986 . Ζ πξψηε ηάμε πεξηιακβάλεη κηθξέο 

νηθηζηηθέο κνλάδεο απφ έλα έσο 50 θνξνινγηθέο κνλάδεο ( hane ) . ε απηήλ ηελ θιίκαθα 

κεγέζνπο αλήθνπλ 26 απφ ηνπο 60 νηθηζκνχο , κε 649 hane επί ζπλφινπ 6.116 hane ηνπ 

vilayet  , αξηζκφο πνπ απνηειεί ην 10,61 % ηνπ ζπλφινπ ησλ hane . ηελ δεχηεξε ηάμε 

κεγέζνπο αλήθνπλ νη νηθηζηηθέο ζπλαζξνίζεηο , νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη απφ 51 έσο 100 

hane. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη 19 νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ vilayet  

, κε έλα ζχλνιν 1.197 hane πνπ απνηειεί ην 19,57 % ηνπ ζπλφινπ ηνπ vilayet .  ηελ Σξίηε 

θαηεγνξία κεγέζνπο , ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη νη νηθηζκνί κε πεξηζζφηεξεο απφ 100 

θνξνινγηθέο κνλάδεο , αλήθνπλ 15 νηθηζκνί κε ζχλνιν θνξνινγηθψλ κνλάδσλ 4.270  hane. 

Οη νηθηζκνί απηνί , αλ θαη απνηεινχλ ην ¼ ηνπ αξηζκνχ ησλ νηθηζκψλ ζην vilayet , 

ζπγθέληξσλαλ ην 69,81 % ησλ εζηηψλ ηνπ  vilayet . Ο νηθηζκφο „ Cernista „  αλήθεη ζηνλ 

αξηζκφ θνξνινγηθψλ κνλάδσλ απφ 31 – 40 . Ο αξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ κνλάδσλ δελ είλαη 

θαηά ηε γλψκε κνπ θαη κε βάζε ηα παξφληα ζηνηρεία πςειφο , αθνχ άιινη νηθηζκνί έρνπλ 

κεγαιχηεξε θνξνινγηθή κνλάδα , δειαδή 41 – 50 .  

ΣΟΠΨΝΤΜΙΑ : ΦΡΙΣΙΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ ΣΗΝ 

ΕΠΑΡΦΙΑ ΕΡΒΙΨΝ ΣΟΝ 16 ΑΙΨΝΑ  

Ζ εθθιεζηαζηηθή πεγή καο βνεζά ζην ζέκα ησλ ρξηζηηαληθψλ ηνπσλπκίσλ . Δίλαη ν θψδηθαο 

αξ. 201 ηεο Μνλήο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο Εάβνξδαο , ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ ηελ ηνπηθή ηζηνξηνγξαθία . Παξφια απηά , κηα ζεκαληηθή ππνγξάκκηζε είλαη φηη νη 

νζσκαληθέο πεγέο καο δίλνπλ πνιιά πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ 16 αηψλα 

. Πην αλαιπηηθά , ηα νζσκαληθά θνξνινγηθά θαηάζηηρα , καο παξνπζηάδνπλ 63 ρξηζηηαληθνχο 

νηθηζκνχο γηα ην vilayet  - i Serfice , ελψ Ζ εθθιεζηαζηηθή πεγή αξ. 201 ηεο Μνλήο 

Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο Εάβνξδαο δελ έρεη λα πξνζζέζεη πνιιά ζηα φζα ήδε 

γλσξίδνπκε απφ ηηο νζσκαληθέο πεγέο . Απφ ηνπο 47 νηθηζκνχο ηνπ θψδηθα αξ. 201 γηα ηελ 

επαξρία ησλ εξβίσλ , νη 45 ππάξρνπλ θαη ζηα νζσκαληθά θαηάζηηρα .  

 ( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013)  

 

ΦΡΙΣΙΑΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ  

Πίλαθαο 1 : Οηθηζηηθή ζπλέρεηα ησλ ρξηζηηαληθψλ νηθηζκψλ  

ηνλ πίλαθα 1 παξαηεξνχκε ηελ νηθηζηηθή ζπλέρεηα ησλ ρξηζηηαληθψλ νηθηζκψλ . πλνιηθά 

αλαγξάθνληαη 63 νηθηζκνί .  ηελ 3 ζεζε ηνπ πηλαθα 1 αλαγξάθεηαη ν νηθηζκφο «Cernista » ( 
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Σδέξληζηα )  , φπνπ ζήκεξα δελ πθίζηαηαη . Γελ πθίζηαηαη γηαηί αξγφηεξα άιιαμε γεσγξαθηθφ 

κέξνο θαη κεηαλνκάζηεθε ζε „Μνζρνρψξη „ . Απφ ηνπο 63 νηθηζκνχο δελ πθίζηαληαη ζήκεξα 

νη 26 νηθηζκνί . Γειαδή πθίζηαληαη κφιηο ζήκεξα νη 37 νηθηζκνί , νη νπνηνί δελ έρνπλ αιιάμεη 

ην φλνκα ηνπο αιιά έρνπλ αιιάμεη κεξηθνί απφ απηνχο  ην γεσθξαθηθφ κέξνο ζην νπνίν 

βξίζθνληαη ζήκεξα .  

Οηθηζκφο  Τθίζηαηαη ήκεξα  Γελ πθίζηαηαη  

Alatos  - 

Ayo Paraskevi -  

Cernista  - 

Delvine -  

Cornica  - 

Gracani  - 

Gulaz -  

Gülcüler  - 

Havlilar -  

Iftelya  - 

Ihten -  

Ijdan  - 

IKserovaltos nd Büyük Valtos  -  

Iskulari -  

Ispirlit -  

Izisko -  

Izvor -  

Kalozat -  

Kalyani -  

Kastanya -  

Katafya  - 

Katarin  - 

Kelocat  - 

Kerasya -  

Kerasya nd Laskohor  - 

Kerasya  -  

Kizonya  - 

Koblica -  



14 
 

Kojarani   - 

Komos   - 

Koraz Ahuri   - 

Koromili n.d. Ayo Paraskevi   - 

Kozani  -  

Kranlik -  

Kücük Vanca -  

Lavanica -  

Lazarat  -  

Libyot n.d. Velvendos -  

Lujani – I Büzürg -  

Luyani – I Kücük  - 

Lutros   - 

Metaksa -  

MIlotin  -  

Mokri  -  

Nihor   - 

Palya Kerasya n.d. Bahsi Köyü -  

Palyogracan -  

Pazi  - 

Pecal  - 

Petrina n.d. Mackohor   - 

Pilolaka  - 

Portoraji  -  

Radovista  -  

Rahova -  

Rimnos -  

Serfice , nefs – i  -  

Sarka  - 

Tuhli  - 

Valtos – i Kücük -  

Vanca – i Büzürg -  

Velijdi  -  

Ververi   - 
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Vitivyani -  

ΤΝΟΛΟ  37 26 

( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013: 106 – 107) 

Πίνακασ 2 : Μη υφιςτάμενοι ςήμερα χριςτιανικοί οικιςμοί  

ηνλ πίλαθα 2 παξαηεξνχκε ηνπο κε πθηζηάκελνπο ρξηζηηαληθνχο νηθηζκνχο . Ο νηθηζκφο « 

ηδέξληζηα» βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 2  φηη είλαη αηαχηηζηνο , είηε ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο κε 

θνληηλφ νηθηζκφ , είηε ιφγσ εγθαηάιεηςεο ηνπ νηθηζκνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπο . πλνιηθά 

παξαηεξνχκε 26 κε πθηζηάκελνπο ρξηζηηαληθνχο νηθηζκνχο , νη νπνίνη δελ πθίζηαληαη 

ζήκεξα .   

Οηθηζκφο  Σαπηηζκέλνο  Αηαχηηζηνο  

Cernista  - 

Alatos  - 

Cornica  - 

Gracani -  

Gülcüler  - 

Iftelya -  

Ijdan -  

Katafya -  

Katarin  - 

Kelocat  - 

Kerasya n.d. Laskohor  -  

Kizonya  - 

Kojarani -  

Komos -  

Koraz Ahuri   - 

Koromili n.d. Aya Paraskeyi  - 

Lujani – i Kücük  -  

Lutros  - 

Nihor -  

Pazi  -  

Pecal  - 

Petrina n.d. Mackohor -  

Pilolaka -  
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Sarka  - 

Tuhli -  

Ververi  -  

ΤΝΟΛΟ  14 12 

( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο, 2013 , 108) 

 “ Cernista “ : ηνλ θψδηθα ΣΣ 70 αλαγξάθεηαη ν νηθηζκφο “ Cernista “ . Παξφιν πνπ απαληά 

ζε φιεο ηηο νζσκαληθέο απνγξαθέο , κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 16 αηψλα , δελ απαληά ζηελ 

παξξεζία . Ο νηθηζκφο “ Cernista “ ( Σδέξληζηα )  , φπσο ηνλ γλσξίδνπλ νη θάηνηθνη ηνπ 

ζεκεξηλνχ ρσξηνχ Πιαηαλφξεπκαηνο απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο , βξηζθφηαλ θαη βξίζθεηαη 

κέρξη θαη ζήκεξα θνληά ζην Πιαηαλνξεκα Κνδάλεο θαη απέρεη απφ ην ρσξηφ 500 κέηξα . 

Πάλησο σο ηνπσλχκην είλαη ζπλεζηζκέλν θαζψο κε ην φλνκα  “ Cernista “ εληνπίζηεθαλ δχν 

νηθηζκνί , ν έλαο ζηελ Φιψξηλα θαη ν άιινο ζην Γπλαηθφθαζηξν . ( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο 

, 2013)  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ 

ΕΠΑΡΦΙΑ ΕΡΒΙΨΝ ΣΟΝ 16 ΑΙΨΝΑ  

 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ 

Ζ θνξνινγηθή πξφζνδνο : αλήθε ζην νζσκαληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ( 1500 – 1613 ) , θαη 

εθεί επηθεληξψλνληαη νξηζκέλεο επξείεο ππνδηαηξέζεηο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ , ζηα νπνία 

ήηαλ ππφρξενη νη θάηνηθνη . ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη πξνζσπηθνί θφξνη , φπνπ ηνλ 

ispence  ( θφξνο ) πιήξσλαλ νη ελήιηθεο άξξελεο ρξηζηηαλνί θαη ηνλ cift , ηνλ νπνίν 

πιήξσλαλ νη κνπζνπικάλνη . Απηνί νη δχν θφξνη ispence θαη cift ήηαλ ηαθηηθνί θφξνη γηα 

πιεξσκή . Τπήξραλ κεξηθνί πνπ ήηαλ πεξηζηαζηαθνί ή επθαηξηαθνί  . ηελ δεχηεξε 

θαηεγνξία αλήθνπλ νη θφξνη γηα ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο . Αθφκα , 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θφξνη ζρεηηθά κε ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ηελ θηελνηξνθία . 

Σέινο , ζηελ ηξίηε θαηεγνξία , αλήθνπλ νη θφξνη γηα ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο . Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο έπξεπε λα έρνπλ θέξδνο , φπσο ν κχινο , νη βηνηερλίεο παξαγσγήο 

θξεκκπδηψλ , θεξηψλ θαη άιια . Σν βαζηθφ νζσκαληθφ αζεκέλην νζσκαληθφ λφκηζκα ήηαλ ζε 

άζπξα  ( akce ) . ( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013)  
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ΠΡΟΨΠΙΚΟΙ ΥΟΡΟΙ  

Πξνζσπηθνί θφξνη :  νη θφξνη απηνί επηβάιινληαη ζε φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο ξαγηάδεο , 

ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο , επηθεθαιήο λνηθνθπξηψλ ( hane )  , ζπκπεξηιακβάλνληαο ν 

θφξνο ispence γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ν θφξνο cift γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο .  

Ο θφξνο  «ispence» αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εζηκηθψλ θφξσλ ( rüsum – i örfiyye ) . Απηφλ 

ηνλ θφξν πιήξσλαλ νη έγγακνη άξξελεο επηθεθαιήο ησλ λνηθνθπξηψλ ( hane )   , νη άγακνη ( 

mücerred ) , νη νπνίνη δελ είραλ απνθηήζεη αθφκε δηθφ ηνπο λνηθνθπξηφ , θαη νη ρήξεο  ( bive ) 

επηθεθαιήο  λνηθνθπξηψλ .  χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ΣΣ 986 , νη έγγακνη θαη άγακνη άξξελεο 

επηθεθαιήο λνηθνθπξηψλ  ( hane )   πιήξσλαλ 25 άζπξα , θαη νη ρήξεο ( bive ) 6 άζπξα .  

Ο θφξνο cift ή cift resmi ή resm – i cift ή cift hakli , ήηαλ έλαο ρξεκαηηθφο θφξνο , ηνλ νπνίν 

πιήξσλε θάζε κνπζνπικάλνο ρσξηθφο αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο , ν νπνίνο θαηείρε έλαο cift ( 

= δεπγάξηνλ ) , δειαδή κηα αγξνηηθή έθηαζε ε νπνία κπνξνχζε λα νξγσζεί απφ έλα δεπγάξη 

βνδηψλ . Οη έγγακνη ρσξηθνί , νη νπνίνη θαηείραλ γε ιηγφηεξε απφ κηζφ cift ή δελ είραλ 

θαζφινπ δηθή ηνπο γε νλνκάδνληαλ bennak  . Οη bennak   πιήξσλαλ θφξν 6 ή 9 άζπξα , 

αξγφηεξα απμήζεθε ζε 9 , 12 , θαη 18 άζπξα . Οη κνπζνπικάλνη ξαγηάδεο , νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαλ σο kara müccered , δειαδή πνχ θησρνί ή άγακνη πιήξσλαλ ηνλ cift resmi 

κφλν 8 άζπξα  ( ζηνλ ΣΣ 986 ) ΚΑΗ 6 άζπξα  ( ζηνλ ΣΣ 479 ) . ( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 

2013)  

 

ΔΕΚΑΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΠΡΟΰΟΝΣΨΝ  

Γεθάηε αγξνηηθψλ πξντφλησλ  : ε δεθάηε ήηαλ έλαο θφξνο ζε είδνο ή ην 10 % ηεο παξαγσγήο 

εσφο πξνηφληνο . Ο θφξνο απηφο απνθαινχληαλ harac - I mukaseme , ζπαλίσο φκσο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ  ν φξνο απηφο . Ζ δεθάηε ιακβάλνληαλ ηνλ θαηξφ ηεο ζνδεηάο θαη ήηαλ ην 

θπξηφηεξν έζνδν ηνπ θαηφρνπ γεο ( sahib – i arz ) . Ο θφξνο πνίθηιιε απφ επαξρία ζε επαξρία 

ηελ ψξα ηεο ζνδεηάο , θαη έθηαλαλ ην ήκηζπ ηεο παξαγσγήο . Ο θάηνρνο γεο , ν ηηκαξηνχρνο , 

κπνξνχζε λα εηζπξάμεη ηελ δεθάηε κφλν ζε φζα πξνηφληα θαιιηεξγνχληαλ ζε έδαθνο γεο , 

φπσο γηα παξαδνζηαθά ζηηεξά , φζπξηα , θπηηθέο ίλεο , ειηέο , θεπεπηηθά , θξνχηα , πεξηβφιηα 

, πνπ ζεσξνχληαλ δεκφζηα γε ( miri ) . ( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013)  

 

ΔΕΚΑΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΨΝ  

Γεθάηε δεκεηξηαθψλ :  ε δεθάηε ησλ δεκεηξηαθψλ ζηελ επαξρία εξβίσλ ( vilayet – i Serfice 

) , καδεχνληαλ απφ ην ζηηάξη , ην θξηζάξη , ηε ζίθαιε , ην βίθν , ην θερξί , ηε βξψκε , ηε θαθή 
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, ηα ξεβίζηα , θαη ην κείγκα . Ζ πνζφηεηα ηεο δεθάηεο γηα απηά ηα δεκεηξηαθά δειψλεηαη 

ηφζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξησκάησλ  ( hilm )  , φζν θαη κε ην ρξεκαηηθφ ηζνδχλακν ηνπο 

άζπξα   ( akce ) , ην κηθξφ αζεκέλην λφκηζκα , πνπ απνηεινχζε ηε λνκηζκαηηθή κνλάδα ζηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία  .  

Απφ ηα  παξαπάλσ δεκεηξηαθά πνπ πξναλαθέξακε , ην ζηηάξη ( gendüm , hunta ) απνηεινχζε 

ην βαζηθφ είδνο δεκεηξηαθψλ ζηελ επαξρία εξβίσλ . Καιιηεξγείηαη ζε θάζε ρσξηφ ηνπ 

vilayet , φπσο είλαη θαη ν νηθηζκφο „ Cernista „  . Σν ζηηάξη αλαγξάθεηαη  ζηελ θνξνινγηθή 

πξφζνδν ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ θφξσλ ispence θαη cift  , θαη πξψην 

ζηε ζεηξά κεηαμχ ησλ δεκεηξηαθψλ .  

Δληχπσζε κνπ πξνθάιεζε ε κηθξή παξαγσγή ησλ θχξησλ δεκεηξηαθψλ , ζηηάξη θαη θξηζάξη , 

ζηηο πεξηνρέο ησλ εξβίσλ , γηαηί εθεί παξαηεξείηαη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζην  

vilayet . Ζ θαιιηέξγεηα ησλ δεκεηξηαθψλ ήηαλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ εξβίσλ , θαη ησλ 

γχξσ πεξηνρψλ ζπκπιεξσκαηηθή γηα ην εηζφδεκα . ην ρσξηφ ή νηθηζκφ   „ Cernista „ απηφ 

δελ ζπλέβαηλε , δειαδή ε θχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ήηαλ ε 

γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία . 

Σν δεχηεξν ζε ζεκαζία δεκεηξηαθφ ζην  vilayet Serfice , ήηαλ ην θξηζάξη ( sev , sair ) ζηελ 

πεξηνρή εξβίσλ , θαη θαιιηεξγνχληαλ ζε θάζε ρσξηφ ηεο πεξηνρήο . Όκσο , ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο θαηαηάζζεηαη ζηελ παξαγσγή  ( el mahsul ) ελφο νηθηζκνχ καδί κε ηελ ζίθαιε 

σο  cev ve cavdar . ε κεξηθνχο νηθηζκνχο φπσο  Machohor ( Μνζρνρψξη ) ε παξαγσγή ζε 

δεκεηξηαθά ήηαλ πνιχ κηθξή .  

Σν ηξίην δεκεηξηαθφ ήηαλ ε ζίθαιε ( cavdar )  θαη ην ηέηαξην ήηαλ ν βίθνο  ( burcak )   . Ζ 

ζίθαιε θαη βίθνο θαιιηεξγνχληαλ ζην vilayet εξβίσλ  .  Ο βίθνο ( burcak )   είλαη θπηφ , ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ ηξνθή ησλ δψσλ θαη θαιιηεξγνχληαλ ζε  37 πεξηνρέο ηεο 

επαξρίαο εξβίσλ , έλα απφ ηα νπνία ήηαλ θαη ν νηθηζκφο „ Cernista „ .  

Σν πέκπην θαη ην έθην δεκεηξηαθφ πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζηελ επαξρία εξβίσλ ήηαλ ην θερξί 

( erzen )  θαη ε βξψκε ( alef ) . Σν θερξί ήηαλ θπηφ ρξήζηκν ζηελ αξηνπνηα αιιά  θαη ζηελ 

δηαηξνθή νηθηαθψλ πηελψλ . Ζ βξψκε ήηαλ έλα είδνο δεκεηξηαθνχ , ην νπνίν ζπλεζίδεηαη  λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ηξνθή ησλ δψσλ θαη ηδίσο ησλ αιφγσλ .  

 ( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013)  
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Δεκάτη δημητριακών προιόντων και όςπριων ςε φορτώματα ( himl ) , TT 

986 

Υξηζηηαληθνί νηθηζκνί  

Σνπσλχκην  ηηάξη  Κξηζάξη  ίθαιε  Βίθνο  Κερξί  Βξψκε  Φαθή  

Serfice 203 90 9 5    

Kalyani 594 227 98 53 47 34 7 

Rahova 170 67 21 8   3 

Lutros 227 151 2 2   2 

Vanca – i Büzürg 376 163 34 29  7  

Portoraj 130 17 3 3    

Velijdi 114 4 5 2 3   

Milotin 107 45 5 9    

Ayo Paraskevi 64 24 3 3    

Libyot n.d. Velventos 384 179 128 24 61 6 4 

Cernista 30 16 16 3    

Lazarat 50 20 2  4   

Ikserovaltos n.d . Büyük Valtos 126 35 3 2    

Ispirlit 111 37 2 2    

Ijdan 42 9 25 2   1 

Kalozat 49 24 14 5   1 

Ververi 101 26 4 5    

Radovista 40 3 26 1    

Metaksa 13 5 12     

Kelocat 42 25 2 3    

Rimnos 57 26 3 2    

Petrina n.d. Machohor 5 9      

Lavanica 38 2 4     

Iskulari 3  3     

Gulaz 161 101 45 8    

Lujani – i Kücük 40  20 2    

Kuraz Ahuri 46 35 20 4   1 

Koromili n.d. Ayo Paraskevi 6 3 3     

Lujani – I Büzürg 205 63 19 3   2 

Izisko 116 27 11 3 2   
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Pilolaka 4 3 2  6   

Gracani 269 159 99 9  19  

Vitivyani 12 13 12 

 

 

 2 2  

Pecal 2  2     

Valtos – i Kücük 29 16 15     

Kizonya 29 17 21   5  

Alatos 19 21      

Kozani 137 60 34 5  8 1 

Mokri 17 34      

( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο, 2013: 197-198-199) 

ηνλ πίλαθα φπνπ αλαγξάθεηαη ε δεθάηε δεκεηξηαθψλ θαη νζπξίσλ ζε θνξηψκαηα ( hilm  ) , 

βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα 60 ηνπσλχκηα . Όια ηα ηνπσλχκηα , πνπ είλαη γξακκέλα 

ζηνλ πίλαθα , είραλ παξαγσγή ζε ζηηάξη , θξηζάξη , ζίθαιε , βίθνο , θερξί , βξψκε θαη θαθή . 

Ο νηθηζκφο „ Cernista „ ζηα αγξνηηθά πξνηφληα φπσο ην ζηηάξη έρεη 30 θνξηψκαηα , ζην 

θξηζάξη 16 , ζηε ζίθαιε 16 , θαη ζηνλ βίθν 3 θνξηψκαηα . ηα αγξνηηθά πξνηφληα θερξί , 

βξψκε θαη θαθή δελ παξήγαγε ν νηθηζκφο „ Cernista „ . Ο νηθηζκφο κε ηελ κεγαιχηεξε 

παξαγσγή ζηηαξηνχ είλαη ν νηθηζκφο „ Libyot n.d Velvendos „ κε αξηζκφ 384 . Δίλαη ν 

νηθηζκφο πνπ παξήγαγε ζηνλ πην ςειφ βαζκφ αγξνηηθά πξνηφληα . ην ηέινο ηνπ πίλαθα , 

δηαθξίλνπκε φηη ην ζχλνιν ηεο δεθάηεο ζε hilm αλά θαηεγνξία  ( ζηηάξη : 4.751,5 , θξηζάξη : 

2.103 , ζίθαιε : 896 , βίθνο : 232 , θερξί : 183 , βξψκε : 112 , θαθή : 29 ) , ηελ αμία δεθάηεο 

ζε άζπξα ( akce ) θαη ην ζχλνιν ηεο δεθάηεο δεκεηξηαθψλ θαη νζπξίσλ ζε 166.059 άζπξα . 

Όζνλ αθνξά ηνλ νηθηζκφ „ Cernista „ παξαηεξνχκε φηη ν νηθηζκφο είρε κεγάιε παξαγσγή ζε 

ζηηάξη ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια αγαζά ηα νπνία παξήγαγε . Ο νηθηζκφο „ Cernista „  παξήγαγε 

κφλν ζηηάξη , θξηζάξη , ζίθαιε θαη βίθνο .  Γελ παξήγαγε θαζφινπ θερξί , βξψκε , θαη θαθή . 

Λίγνη νηθηζκνί παξήγαγαλ θερξί , βξψκε θαη θαθή . Οη πεξηζζφηεξνη παξήγαγαλ ζηηάξη , 

θξηζάξη , ζίθαιε ,  θαη βίθνο .  

ΔΕΚΑΣΗ ΑΜΠΕΛΙΨΝ  

Γεθάηε ζε ακπέιηα : ηελ επαξρία εξβίσλ ( vilayet – i Serfice ) έλαο πνιχηηκνο αγξνηηθφο 

ηνκέαο παξαγσγήο ήηαλ ε ακπεινθαιιηέξγεηα . ηνλ θψδηθα ΣΣ 986 θνξνινγνχληαλ 44 

ρσξηά ηεο πεξηνρήο εξβίσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ . Οη θφξνη ηεο 

ακπεινθαιιηέξγεηαο ήηαλ ε δεθάηε ακπειηψλ ( ösr – ü bagat ) , ή κνχζηνο ( sura), θαη ην 

ηέινο θξαζηνχ  ( bac – i hamr ) γηα ηνπο ρξηζηηαλνπο θαηνίθνπο ηνπ vilayet , θαη ν 
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ζηξεκκαηηθφο θφξνο ακπειηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ ( resm – i dönüm – i bagat – i 

müslümanan )  γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο .  

Οη κνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηνπ vilayet Serfice κπνξνχζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ ακπέιηα ζε 

ζπγθεθξηκέλα κέξε , φπνπ ιακβάλνληαλ αλά ζηξέκκα ηέζζεξα άζπξα σο θφξνο . Αληίζεηα , 

γηα ηα ακπέιηα ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηνπ vilayet – i Serfice ίζρπε φηη γηα θάζε 100 κέηξα  

( medre) ιακβάλνληαλ 13 medre  ( κνχζηνπ ) , απφ ηα νπνία ηα δέθα ήηαλ ε δεθάηε θαη ηα 

ππφινηπα ηξία ην ζπκπιήξσκα ηεο , ν salariye. ηελ πεξίπησζε κφλν ησλ ρξηζηηαλψλ , φζνλ 

αθνξά ηα ακπέιηα , ε δεθάηε απφ ην αθαηέξγαζην θξαζί ( sura) , ην νπνίν κεηξηφληαλ κε ηνλ 

medre , δελ ηζνδπλακνχζε κε ην 1/10  αιιά ήηαλ πεξηζζφηεξε αθνχ ιακβάλνληαλ θαη 

solariye .  

ΓΔΚΑΣΖ ΑΜΠΔΛΗΩΝ 

 

 

Οικισμός ΣΣ 986 ΣΣ 424 ΣΣ 433 ΣΣ 479 ΣΣ 720 

Serfice 21.194 506/3.036 600/4.200 22.500 22.500 

Libyot nd 

Velvendos 

17.518 3.000/21.000 6953
58

/21.

000 

26.700 26.700 

Kalyani 6.387 2.000/10.000 468/3.276 3.200/22.40

0 

3.200/22.400 

Gracani 5.787 1.194/8.358 1.300/9.10

0 

1.300/9.100 2.500/12.500 

Lutros 5.111 100/400 100/700 2.300/16.10

0 

3.000/15.000 

Rahova 4.320 500/4.500 717/4.992 1.500/10.50

0 

1.500/10.500 

Kuraz Ahuri 2.760 382/2.674 412/2.884 450/3.150 850/4.250 

Portoraji 2.655 423/2.115 300/2100 350/2.450 350/2.450 

Lujani – Büzürg 2.044 553/3.330 150/1.050 320/2.240 320/2.240 

Delvine 1.831 170/850 302/2.114 300/2.100 300/2.100 

Kozani 1.809 91/596 475/3.325 4.500 4.500 

Izvor 1.820 156/1.092 421/2.947 493/3.451 250/1.250 

Gulaz 1.752 …
59

/7.536 500/3.500 400/2.800 200/1.600 

Vanca – I 1.692 283/1.698 800/5.600 850/5.950 850/5.950 
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Büzürg 

Kalozat 1.400 5/35 …/50 250/1750 250/1.750 

Cernistta 1.200 140/1.120 150/1.050 160/1.120 200/1.400 

Lazarat 1.136 60/360 70/470 20/280 40/200 

Kerasya 1.008 22/154 -/120 7/350 180/900 

Ververi 970 61,5/369 56/391 150/1.050 850/4.250 

Kranlik 810 50/350 10/70 1.149/8.000 1.000/9.000 

Velijdi 620 233/1.631 250/1.518 340/2.380 350/2.500 

Lujani – I 

Kücük 

600 36/252 68/476 - - 

Ikserovaltos  nd 

Büyük Valtos 

600 …/420 44/308 100/700 100/800 

Kelocat 528 - - - - 

Radovista 520 44/220 50/350 60/420 100/500 

Ijdan 452 15/60 26/182 50/350 80/400 

Tuhli 350 …/20 50/350 60/420 10/50 

Milotin 344 135/810 114/800 80/560 210/1.050 

Lavanica 299 89/445 107/749 1.400 1.400 

Ihten 240 106/742 116/1.112 250/1.750 350/1.750 

Ispirlit 224 3/21 …/10 …/120 120/600 

Koblica 180 46,5/233 120/840 110/770 50/250 

Rimnos 155 8,5/59 8,5/59 60/420 200/1.000 

Palyogracan 95 55/275 92/144 80/560 80/560 

Izisko 84 50/200 97/667 180/1.256 150/1.200 

Piskopi (evkaf-

i) 

80 - - - - 

Palya Kerasya 80 …/30
60

 18/132 - - 

Iftelya 60 …/60 - - - 

Alatos 50 - - - - 

Valtos – i 

Kücük 

44 - - - - 

Kastanya 40 - 49/345 50/350 150/750 

Kesarya 40 52/156 55/385 160/1.120 100/800 

Sarka 25 1/3 - - - 
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Ayo Parakevi 20 27/189 10/70 80/660 150/750 

Petrina nd 

Mackohor 

15 3/21 97/659 80/560 200/1.000 

Vitivyani - 9/63 9/63 20/140 5/25 

Kücük Vanca - 12/84 42/294 280/1.960 280/1.960 

Lonco ve Ivrani - 5/35 6/42 1,5/10 6,5/32 

Cülcüler - 20/100 22/154 - - 

Nihor  - 10/70 10/70 20/100 

Pilolaka - - - 50/350 50/250 

Iksulari    150/1.050 250/1.250 

ΤΝΟΛΟ Δ 

medre / akce 

-/88.949 10.646.5/75.702 15.244,5 

/ 78.718 

163.867 170.417 

( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013:203-204)  

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα δεθάηε ακπειηψλ  , βιέπνπκε φηη ζηνλ θψδηθα ΣΣ 986 ε εθηίκεζε 

ηεο δεθάηεο ακπειηψλ ( ösr – ü bagat ) γίλεηαη κφλν ζε ρξήκα . ηνλ νηθηζκφ « Cernista» , ν 

θφξνο ήηαλ 1.200 άζπξα ( ζε νζσκαληθφ λφκηζκα ) . Απηφ δείρλεη φηη ν νηθηζκφο « Cernista» 

ήηαλ ηφηε ελεξγφο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή ακπειηψλ . ηνλ θψδηθα ΣΣ 424 

αλαγξάθεηαη ε παξαγσγή ηνπ αθαηέξγαζηνπ θξαζηνχ ( κνχζηνο , sira) ζε κέηξα , ηε κνλάδα 

κέηξεζεο πγξψλ ( πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφηε νη νζσκαλνί ) . Αλ παξαηεξήζνπκε ηνλ θψδηθα 

ΣΣ 424 , βιέπνπκε φηη ε ηηκή ελφο medre  κνχζηνπ δελ είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ 

παξάγνπλ θξαζί . ηνλ νηθηζκφ „ Cernista „ γξάθεηαη ν αξηζκφο 140 / 1.120 . Απηφ ζεκαίλεη 

φηη 140  είλαη ηα κέηξα (medre) θαη ηα 1.120 (akce) νζσκαληθά λνκίζκαηα . Ζ „Cernista”είρε 

ηηκή ελφο medre ελληά θαη νρηψ άζπξα. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ νηθηζκφ „ Rahova“ . 

Μηα ηππηθή θαηαρψξεζε ζηνλ ΣΣ 424 γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ ακπειηψλ ησλ Υξηζηηαλψλ κε 

δεθάηε γηα ηνλ νηθηζκφ „ Cernista „ ζα ήηαλ ε εμήο: sira ( αθαηέξγαζηνο νίλνο) , medre 140 , 

kiymet (αμία)  1.120 (akce_= άζπξα) . ηνλ θψδηθα ΣΣ 433 ε ηηκή ηνπ medre  είλαη επηά ηα 

άζπξα θαη είλαη ζηαζεξή γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο επαξρίαο έξβσλ. Ο νηθηζκφο „ 

Cernista“ ζηνλ θψδηθα ΣΣ 433 είρε 10 κέηξα πεξηζζφηεξε γε θαιιηεξγήζηκε ακπέιη θαη 

ιηγφηεξν ρξεκαηηθφ θφξν 1.050. Απηφ δείρλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νηθηζκνχ „ Cernista „ ( 

Σδεξλίζηα ) ζηελ θνξνιφγεζε. ηνλ θψδηθα ΣΣ 479 ν νηθηζκφο „ Cernista „  (Σδεξλίζηα)  

είρε ζε ρψξν 160 κέηξα θαιιηεξγήζηκα ακπέιηα, θαη νζσκαληθφ ρξεκαηηθφ θφξν 1.120. Δδψ 

είλαη εχινγν λα πνχκε φηη ζηνλ θψδηθα ΣΣ 424 ηα κέηξα ήηαλ 140, δειαδή 20 κέηξα ιηγφηεξα 
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ζε ζρέζε κε ηνλ θψδηθα ΣΣ 479. Αθφκα, θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ είλαη ίδην κε ηνλ θψδηθα ΣΣ 

424. ηνλ ηειεπηαίν θψδηθα ΣΣ 720, ηα κέηξα απμάλνληαη πάιη θαηά 20, θαη ε νζσκαληθή 

ρξεκαηηθή θνξνιφγεζε είλαη 1.400. Απμάλνληαη δειαδή ηα ρξήκαηα 300 άζπξα. Παξφιν ηελ 

αχμεζε, πνπ είλαη θαη ινγηθφ είλαη αμηέπαηλν ην γεγνλφο φηη θάζε ρξφλν νη θάηνηθνη ηνπ 

νηθηζκνχ « Cernista» (Σδεξλίζηα) αχμαλαλ ηα κέηξα ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο γηα ηελ 

παξαγσγή ακπειηνχ.  

ΣΡΕΜΜΑΣΙΚΟ ΥΟΡΟ ΑΜΠΕΛΙΨΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΨΝ 

Πίλαθαο : ηξεκαηηθφο θφξνο ακπειηψλ  

 

Οικισμός ΣΣ 986 ΣΣ 424 ΣΣ 433 ΣΣ 479  ΣΣ 720 

Havlilar 124 50 140 - - 

Serfice 60 180 220
61

 309 3.000 

Iftelya - 40 - 304 400 

Cernista    100 100 

Izvor - - 30 280 50
62 

Portoraj   800 -  

Demir 

Yalar 

- - 10 -  

Kecilu   16 65 70 

Yunuslu   200 180 180 

Teklü   60 60 60 

Bagcelu 

Halil 

   222 300 

Bagcelü    20
63

 20 

Ciciler    200 200 

Deliler    55 25 

Ehadlu    268 168 

( Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013:205)  

 

ηνλ παξαθάησ πηλάθα παξαηεξνχκε ηνπο ζηξεκκαηηθνχο θφξνπο ακπειηψλ αλά θψδηθεο. Ο 

ζηξεκκαηηθφο θφξνο ακπειηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ ζεκαίλεηαη ζηνπο θψδηθεο σο resm – i 

dönüm , resm – i dönüm – i bagat , resm – i dönüm bagat – i müslümanan  , resm – i bagat kai 

bagat müslümanan . ηνπο θψδηθεο ΣΣ 986 θαη ΣΣ 424 νη ακπεινθαιιηέξγεηα ζηα 
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κνπζνπικαληθά ρσξηά είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Μφλν ηξεηο νηθηζκνί δείρλνπλ λα 

θαιιηεξγνχζαλ θαη λα παξήγαγαλ ακπέιηα. ηνλ θψδηθα ΣΣ 433 επεθηείλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηα κνπζνπικαληθά ρσξηά ε θαιιηέξγεηα ακπειηψλ, θηάλνληαο ν αξηζκφο ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ νηθηζκψλ ζε νρηψ ζπλνιηθά. Ηδηαίηεξα εληχπσζε πξνθάιεζε ε ηεξαζηία 

αχμεζε θαιιηέξγεηαο ακπειηψλ. ηνλ θψδηθα ΣΣ 479 θαη ζηνλ ΣΣ 720, ε ζπλνιηθή 

ρξεκαηηθή πξφζνδνο ησλ ακπειηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ έθηαζε ζηνλ θψδηθα ΣΣ 472 ηα 3.495 

άζπξα, θαη ζηνλ θψδηθα ΣΣ 720 ηα 6.480 άζπξα. ηνλ θψδηθα ΣΣ 720 ε ζπλνιηθή ρξεκαηηθή 

πξφζνδνο ησλ ακπειηψλ κπνξεί λα έθηαζε ηα 6.480 άζπξα, φκσο ηα 3.000 άζπξα ήηαλ ε 

δεθάηε πνπ πιήξσλαλ νη κνπζνπικάλνη ησλ εβξψλ. Ο ζηξεκκαηηθφο θφξνο ακπειηψλ  γηα 

ηνπο κνπζνπικάλνπο ζηνπο θψδηθεο ΣΣ 479 θαη ΣΣ 720 παξακέλεη 4 άζπξα, φπσο πξνέβιεπε 

ν θνξνινγηθφο θαλνληζκφο ηνπ ΣΣ 986. Ζ αχμεζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ θψδηθα ΣΣ 479 θαη ΣΣ 720 νθείιεηαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

παξάγσγεο πνπ ζπλέβαηλε ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν, θαη ζην γεγνλφο φηη ηνλ 15
ν
 θαη 16

ν
 αηψλα 

πεξηνρέο κε ρξηζηηαληθή πιεηνλφηεηα άξρηδαλ λα ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο ζην ακπέιη, 

ινγά ησλ θεξδψλ πνπ απέθεξε. ε θακία πεξίπησζε, ε αχμεζε δελ νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε 

ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ, γηαηί ν δεκνγξαθηθφο πιεζπζκφο ήηαλ ίδηνο κε εθείλνλ ηνπ 

1.500.  

 

ΔΕΚΑΣΗ ΤΥΑΝΣΟΤΡΓΙΚΨΝ ΠΡΟΰΟΝΣΨΝ  

Γεθάηε πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ :  

Γεθάηε πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ είλαη ε δεθάηε απφ θπηά ηα φπνηα απνηεινχζαλ ηηο 

πξψηεο χιεο γηα ηελ πθαληνπξγία. Σα θπηά απηά ήηαλ ην ιηλάξη ( keten) , ε θάλλαβε ( kendir) 

, ην βακβάθη ( pende) , ηα θχιια κνπξηάο ( berg –i tut ) θαη ε δεθάηε απφ θνπθνχιηα kökül  . 

ηνλ πηλάθα βιέπνπκε ηε δεθάηε πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ νηθηζκψλ ηεο επαξρίαο εβξψλ. 

ηνλ πηλάθα παξαηεξνχκε ηνλ νηθηζκφ „ Cernista“ (Σδεξλίζηα) , λα αζρνιείηαη κε πξψηεο 

χιεο , ( keten)  ιηλάξη ( kendir) θάλλαβε γηα ηελ παξάγσγε πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. ην 

ιηλάξη ν αξηζκφο ηεο δέθαηεο είλαη 108, θαη ζηελ θάλλαβε 10. Ο νηθηζκφο  „ Cernista“ δελ 

παξήγαγε αιιά θπηά φπσο kökül ( θνπθνχιηα )  , berg – i  tut ( θχιια κνπξηάο )  , keten ( 

ιηλάξη ) , kendir  ( θάλλαβε) , keten kai kendir ( ιηλάξη θαη θάλλαβε )  , pende ( βακβάθη )  , za 

feran ( θξφθνο )  , civid ( ινπιάθη )  kai sumak ( ξνχο ή ρξπζφμπιν)  . ( 

Κακπνπξίδεο&αιαθίδεο , 2013)  
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ΠΕΡΙΟΔΟ 1880 – 1901 

ΑΝΣΖΑΚΙ ΕΡΒΙΨΝ – ΟΡΣΑΚΤΰ  

πκθψλα κε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ιέγεηαη φηη ν ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Βξπψλε θαη ηνπ 

Υνπζλή ήηαλ ν ηπξξεληθφο ηεξέαο ηνπ Οξηαθΐνπ . Ο ηπξαλληθφο ηεξέαο ηνπ Οξηαθΐνπ 

θαηαπίεδε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Οξηαθΐνπ πξνδίδνληαο ηνπο κάιηζηα ζηνπο Σνχξθνπο. ηηο 7 

Ννέκβξηνπ ηνπ 1892 νη ρνξεγνί ηνπ Οξηαθΐνπ ( Πιαηαλνξξεχκαηνο )  έζηεηιαλ κηα 

ζπγθηλεηηθή επηζηνιή ζηνλ κεηξνπνιίηε θαηαγγέιινληαο ηνλ ηπξξεληθφ ηεξέα γηα ηηο 

ξαδηνπξγίεο ηνπ απέλαληη ζε απηνχο.  

 

ηελ παξνχζα επηζηνιή θαίλεηαη ε αγαλάθηεζε ησλ θάηνηθσλ ηνπ Οξηαθΐνπ. Οη θάηνηθνη 

θαίλεηαη κέζσ ηεο επηζηνιήο λα κελ αληέρνπλ, θαη ην ιέλε μεθάζαξα κάιηζηα, λα ηνπο 

θέξεηαη ν ηεξέαο ηνπ ρσξίνπ επηβιεηηθά άζρεκα. Ο ηεξέαο αληί λα είλαη αγαπεκέλνο κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπο Οξηαθΐνπ, θαη λα πξναζπίδεη ηνπο Έιιελεο ρξηζηηαλνχο ηνπο πξφδηδε ζηνπο 

Σνχξθνπο, ακθηζβεηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ λνεκνζχλε ηνπο. Φίινη ηνπ είλαη νη 

Σνχξθνη, θαη νη ερζξνί ηνπ είλαη νη Έιιελεο. Ο θφβνο ησλ θάηνηθσλ έγθεηηαη ζην κέιινλ, ηη 

ζα απνγίλνπλ ηα παηδηά ηνπο, πσο ζα κεγαιψζνπλ, θαη ηη αξρέο ζα έρνπλ. Οη θάηνηθνη κέζσ 

απηήο ηεο επηζηνιήο καο δείρλνπλ ηε δχλακε ηνπο, ηελ αγάπε ηνπο γηα ηνλ ηφπν θαη ηηο 

θαθνπρίεο ηηο νπνίεο πεξλάλε. Μηα βνήζεηα κέζα ζηελ απειπηζία ηνπο ηφηε ζα ήηαλ αξθεηή 

γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηνλ ηεξέα ηνπ ρσξίνπ Οξηαθΐνπ.  

Μάιηζηα, ηνλ ίδην ρξφλν, έρνπκε άιιε κηα θαηαγγειία γηα ηνλ ηεξέα απφ ην ρσξηφ 

Μαηζθνρψξη, φπνπ θαη εθεί θαίλεηαη ε απνιπηαξρία θαη ε δχλακε πνπ λφκηδε πσο είρεο ν 

ηεξέαο ηνπ ρσξίνπ. Ο ηεξέαο ήζειε λα θάλεη ηζηθιίθη ην Μαηζθνρψξη γηαηί ήηαλ θεθαινρψξη. 

ηα θεθαινρψξηα ηελ ηδία πεξίνδν ζπλαληνχκε επίζεο κπαθάιεδεο, ππνδεκαηνπνηνχο θαη 

ξάθηεο. Αθφκα ζηα θεθαινρψξηα αζρνινχληαλ θαη κε ηελ πινηνκία. Ωζηφζν ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ έθεξλε αληηκέησπεο πνιιέο θνηλφηεηεο γηαηί ακθηζβεηνχζαλ ηα 

εδαθηθά φξηα δηθαηνδνζίαο. Αλ  ιχλνληαλ νη δηαθνξέο, ηφηε νη θάηνηθνη πξνζέθεπγαλ ζηα 

νζσκαληθά δηθαζηήξηα. Δλδεηθηηθέο είλαη νη ζχγθξνπζεο θαη νη ζπκπινθέο κεηαμχ ηνπ 

Παιαηνγξάηζαλνπ θαη Μαηζθνρσξίνπ, θαηαθπγίνπ θαη Πνιπθχηνπ. ( Σζαξκαλίδεο, 1995) 

 

Περίοδοσ 1902 – 1912  
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Δπηζηνιή ηνπ ηεξέα παπα – Παξάζρνπ, πεξί εμηζιακηζκνχ ελφο λεαξνχ απφ ην Μαηζθνρψξη 

 

εβαζκηψηαηε,  

Καηά ηα γξαθφκελα ηνπ ρσξίνπ βεβαηψηαηα γξάθνπλ, αιιά εηο ηα 4 ηνπ κελφο επαξνπζηάζζε 

ν Κψδημ (γελλήζεσλ) ηνπ ρσξίνπ εηο ην κεδιίζη ηληαξέ (πκβνχιην Απνθέληξσζεο) θαη ην 

έηνο ηνπξθηζηί ήηαλ ζελέ 306 θαη ην παηδίνλ είλαη δεθαηεζζάξσλ εηψλ αιιά φινη είπνλ φηη ην 

ξεθάκη δειαδή ν αξηζκφο ήηαλ ραιαζκέλνο, εγψ ππεζηήξημα φηη δελ είλαη ραιαζκέλνο, θξάδε 

(ν παζάο) ηνλ Γνχηζηνλ Κντκηδφπνπινλ παξαηήξε ηνλ αξηζκφλ είλαη ραιαζκέλνο ή φρη, ν 

Κχξ Γνχηζηνλ είπελ φηη δελ βιέπσ δελ έρσ ηα καηνπγπάιηα, ηνπ έδσθα ηα δηθά κνπ ηα 

καηνπγπάιηα, πάιηλ είπελ φηη δελ βιέπσ θαη ηνπο καξηχξνπο δελ ηνπο παξαδέρζεζαλ θαη 

εδφζε θαξάιη δηα λα ην εμεηάζσ. Λέγεη ν Παζηάο: ιάβε ην παηδίνλ λα ην εμεηάζεηο, εγψ είπνλ 

φηη δελ ην εμεηάδσ, δηαηί; Γηφηη ε ππφζεζηο είλαη θηινληθνχκελε θαη δελ δχλακαη λα ην 

εμεηάζσ, έρσ ακηξάλ δειαδή απζέληελ, ζα γξάςσ εηο ηνλ απζέληελ κνπ θαη θαηά πσο ζα κε 

γξάςε νχησ θαη ζα πξάμσ. Έπεηηα έθξαμαλ ηνλ παηέξα ηνπ παηδίνπ θαη ηελ κεηέξα δηά λα ν 

εμεηάζνπλ, αιιά θαη απηνί δελ παξαδέρζεζα, παξαδερφκεζα είπνλ εάλ καο δψζεηε ην παηδίνλ 

δηά δχν εκέξεο, ν Παζηάο φκσο είπελ Οικνχδ θη εγψ δελ παξαδέρνκαη έπεηηα ηνπο απέβαιελ. 

Δπνκέλσο έθξαμε ν κνπιάο ην παηδίνλ θαη ην είπελ: Πνπιειηά ιηα ηιηαιά κνπακέηε θαη ινηπά, 

έπεηηα ην είπελ ηη φλνκα ζέιεηο λα ζε νλνκάζσκελ, είπελ ην παηδί Καληξή λα είλαη ην φλνκά 

ηνπ θαη παξαθαινχκελ λα καο ζπκβνπιεχζεηε ηη λα πξάμσκελ δηφηη σο αλαγλψζαηε θαη εηο 

άιιελ αλαθνξάλ, εδψ ζέιεη λα εμνκψζε θη άιινο εηο, Αξκέλεο, αιιά ηνλ εζηείιακελ εηο 

Βηηψιηα εθεί επξίζθνληαη ηεξείο αξκέληνη δηά λα ηνλ εμεηάζνπλ. Πξνζθπλψ. 

Δλ εξβίνηο ηε 6 Γεθεκβξίνπ 1904 

Πεηζήλην ηέθλνλ ζαο 

Παπα – Παξάζρνο.  

( Σζαξκαλίδεο,1996) 

Όζνλ αθνξά ην ρσξηφ Μαηζθνρψξη , έλα ζιηβεξφ πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζηα ηέιε ηνπ 1904 

, ήηαλ ν εμηζιακηζκφο ελφο λένπ , κε απνηέιεζκα λα νμπλζεί ε θαηάζηαζε κεηαμχ Διιήλσλ 

θαη Σνχξθσλ . Σν πεξηζηαηηθφ απηφ δελ ήηαλ ην κφλν , θαζψο ππήξραλ θησρέο νηθνγέλεηεο 

ηεο πεξηνρήο , πνπ αλαγθάδνληαλ λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά γηα εξγαζία , ζηα ηζηθιίθηα ησλ 

νζσκαληθψλ κπέεδσλ , φπνπ ζπλήζσο δηέκελαλ εθεί , κε απνηέιεζκα λα αιιαμνπηζηνχλ .  

Οη Μαηζνθνρσξίηεο δηακαξηπξήζεθαλ κε πάζνο θαη δήιν πξνο ηηο ηνπξθηθέο αξρέο , 

δεηψληαο ηελ βνήζεηα ηνπ ηεξέα ησλ εξβίσλ παπα – Παξάζρνπ , θαη ηνπ Μεηξνπνιίηε 

Κσλζηάληηνπ . Ζ ζηάζε ησλ Σνχξθσλ ήηαλ αλέλδνηε , θαζψο δελ επέηξεπαλ ζηνλ παηέξα λα 

δεη ην παηδί ηνπ .  
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Πέληε κήλεο κεηά ην ηξαγηθφ απηφ πεξηζηαηηθφ , αθφκα έλα ζιηβεξφ γεγνλφο ζπλέβε γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ Μαηζθνρσξίνπ . Μία κεηέξα παξέδσζε ην παηδί ηεο ζηνπο Σνχξθνπο 

κφιηο ζε ειηθία δέθα εηψλ , κε ηελ πξνππφζεζε , φηαλ ην παηδί γίλεη 14 εηψλ λα ην πάξεη πίζσ 

. Βέβαηα , δελ ππήξμε θάπνην απνηέιεζκα .  

Δπεηδή ην θαηλφκελν ηνπ εμηζιακηζκνχ έπαηξλε δηαζηάζεηο , ν Μεηξνπνιίηεο 

πξνεηδνπνηνχζε ηνπο ρξηζηηαλνχο λα κελ αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ ππεξεζία ησλ 

Σνχξθσλ .  

Απφ απηή ηελ θξάζε θαίλεηαη ε δπζθνιία ηεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρξηζηηαλνί . 

Λφγσ ηεο θηψρεηαο ππφθεηληαλ ζηνπο Σνχξθνπο , κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζξεζθείαο . Ο 

Μεηξνπνιίηεο κε δσεξφ ηφλν , θαη χθνο ηνλίδεη φηη νη ρξηζηηαλνί δελ ζα πξέπεη λα ζηέιλνπλ 

ηα παηδηά ηνπο γηα δνπιεηά ζε ζπίηηα Σνχξθσλ .  

 

Δπηζηνιέο ηνπ Μεηξνπνιίηε Κσλζηάληηνπ απφ ηνπο θψδηθεο Αιιεινγξαθίαο ηεο 

Μεηξνπφιεσο εξβίσλ θαη Κνδάλεο 

 

Καηάινγνο ζρνιείσλ πεξηθεξείαο Κνδάλεο (1895) 

…Καδάο εξβίσλ 

 

 

έξβηα Αζηηθή δσή  

Νεπηαγσγείνλ 

135 καζεηέο 

90 καζεηέο 

Βειβελδφο Αζηηθή δσή  

Νεπηαγσγείνλ 

190 καζεηέο 

160 καζεηέο 

Καηαθχγηνλ Αζηηθή δσή  

Νεπηαγσγείνλ 

160 καζεηέο 

110 καζεηέο 

Παιαηνγξάηζαλνλ Γεκνηηθή ζρνιή 60 καζεηέο 

Λνπδηαλή Γεκνηηθή ζρνιή 50 καζεηέο 

Σξαλφβαιην Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 

Μηθξφβαιην  Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 

Λαδαξάδεο  Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 

Μφθξν Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 25 καζεηέο 

Μεηαμά Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 
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Κξαλίθ  Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 30 καζεηέο 

Μαζθνρψξη Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 30 καζεηέο 

θνχιηαξε Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 

Καζηαλέα  Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 

Νηδηζθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 

Γέιηλν Γξακκαηνδηδαζθαιείνλ 20 καζεηέο 

 

Δλ Κνδάλε ηε 4
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1895 

( Σζαξκαλίδεο, 1996) 

ηελ παξνχζα επηζηνιή ηνπ Μεηξνπνιίηε Κσλζηάληηνπ βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα λα 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ην έηνο 1895 . Σνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο έρεη ν 

Βειβεληφο κε αξηζκφ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ  190 θαη αξηζκφ καζεηψλ ζην λεπηαγσγείν  160 

. Σν ρσξηφ Μαζθνρψξη έρεη κφλν γξακκαηνδηδαζθαιείνλ κε αξηζκφ καζεηψλ κφλν 30 . Δίλαη 

απφ ηα πεξηζζφηεξα θεθαινρψξηα κε ηνλ πην κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ ζε ζχγθξηζε κε άιια . 

Βέβαηα , άιια έρνπλ αζηηθή δσή ή λεπηαγσγείν ή δεκνηηθή ζρνιή ή γξακκαηνδηδαζθαιείν . 

Ζ θάζε πεξηνρή αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία είρε θαη ην αλάινγν 

αξηζκψλ καζεηψλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα εθπαίδεπζεο .  

 

τατιςτικόσ πίναξ (χριςτιανικού πληθυςμού) τησ επαρχίασ ερβίων, 

Κοζάνησ και Βελβενδού 1901 

 

 

έξβηα 250 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Απιαίο 12 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Γνχιαηο 18 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Ρχκλην  20 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Εηδάλην 11 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Μηθξφβαιηνλ  77 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Σξαλφβαιηνλ  75 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Λαδαξήδεο 44 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Νηδηζθφ  27 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Λνπδηαλή  127 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Μεηαμά  140 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 
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Γέιηλνλ  60 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Ράρσβνλ  39 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Καιδάδεο  13 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Κξαλίθ 45 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Μφθξνλ  113 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Λαβαλίηζα  63 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Καζηαλέα  127 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Οξηάθηντ  20 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Μαηζθνρψξη  140 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Παιαηνγξάηζαλνλ  146 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Καηαθχγηνλ  582 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

θνχιηαξε  125 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Φπηίβγηαλλε 35 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

Βειβελδφο  700 νηθνγέλεηαη (Διιελ.) 

(Σζαξκαλίδεο,1996) 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα , δηαθξίλνπκε ζηελ θάζε πεξηνρή λα αλαγξάθεηαη ν 

ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο .  Γηα παξάδεηγκα , ζην θεθαινρψξη Μαηζθνρψξη παξαηεξνχκε λα 

θαηνηθνχλ 140 νηθνγέλεηεο ειιεληθέο ην 1901 . Σν Μαηζθνρψξη ζχκθσλα θαη κε 

πιεξνθνξίεο θαη καξηπξίεο θαηνίθσλ ήηαλ απνθιεηζηηθά ρξηζηηαληθφ ρσξηφ , ζην νπνίν 

θαηνηθνχζαλ κφλν Έιιελεο . ε αληίζεζε , ζην ηζηθιηθνρψξη « ΟξηάθηνΪ» , θαηνηθνχλ κφλν 

20 νηθνγέλεηεο ειιεληθέο . Απηφ ζπλέβαηλε θαζψο ζην παξφλ ρσξηφ δνχζαλ ηνχξθνη . Οη 

πιεηνςεθία δειαδή ήηαλ ηνχξθηθνο πιεζπζκφο . Ο πην κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ ρξηζηηαλψλ 

δηαθξίλεηαη ζηελ επαξρία εξβίσλ ην 1901 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα έξβηα . Ο  ρξηζηηληθφο 

αξηζκφο  άγγηδε ηνπο 250 θαηνίθνπο .  

 

 

 

ΕΠΙΣΟΛΗ  ΜΑΣΚΟΦΨΡΙ 

 

εβαζκηψηαηε, 

Σελ Γεμηάλ ζαο Αζπαδφκεζα ν δνχινο ζαο Βάηνο Φψηε ηνπ ρσξίνπ Μαηζθνρσξίνπ, ζαο 

ζηέιισ ην παξάπνλφλ κνπ. 
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Δπεηδή έλα θαη κφλνλ παηδί έρνπ θαη ην έζηειλα εηο ην ζρνιείν δηά λα κάζε γξάκκαηα θαη νη 

δηδάζθαινη κνπ ην έδησμαλ πξν 20 εκεξψλ έλεθα ζήκεξνλ ηα θνξίηζηα έρνπλ ηηκήλ, ν κελ 

Κσλζηαληίλνο Αζαλαζίνπ δηδάζθεη ηελ καζήηξηαλ ηνπ Παλαγηψηε Αξγχξε, ν δε Παλαγηψηεο 

Κσλζηαληίλνπ Βατηζε δηδάζθεη ηελ καζήηξηα ηνπ Παλαγηψηνπ Μπξνπζηφβα. 

Δάλ είλαη πνπζελά γξακκέλνλ λα είλαη θαη ηα ζρνιεία κε ραηίξη, πξέπεη θαη εκείο λα 

εμεχξνπκελ λα κελ ράλσκελ ηνλ θαηξφλ θαη λα ιέγνπκε πσο ζηέιλνκε ηα παηδηά καο εηο ην 

ζρνιείνλ, θαη φιαο ηαο επηζήκνπο ενξηάο θαη Κπξηαθάο ηα θνξίηζηα βγαίλνπλ θαη ςάιινπλ 

θαη ιέγνπλ θαη απφζηνινλ θαη ηα θαυκέλα ηα παηδηά κέλνπλ φινλ ζην παξάπνλνλ. 

Καη εκείο πήγακελ εηο πνιηηείεο θαη εηο ρσξία αιιά απηέο ηηο πξάμεηο φπνπ θάλνπλ νη δηθνί 

καο νη δηδάζθαινη δε ην είδακελ πνπζελά, εκείο Άγηε Γέξνληα ηα θνξίηζηα θαη ζαλ ηα 

ζπνπδάδνπκελ εηο ην ρσξίνλ καο, πνπξλάξηα ζα καο θέξλνπλ φζνλ δνπλ, ηα δε παηδηά 

πεγαίλνπλ θαη εηο ηα μέλα, ζα ππάγνπλ θαη ζηξαηηψηαη θαη θάκνπλ θάζε άιιε εξγαζία. 

Πξέπεη ηα παηδηά λα ηα πξνζπαζήζνπκε νιίγν. 

Παξαθαινχκε φπσο καο ζηείιεηο ηνλ Καλνληζκφ ησλ ζρνιείσλ λα ίδσκελ θαη εκείο θαη λα 

κελ θέξνκελ πάληνηε αλεζπρίαο δηά απηά, δηφηη ζήκεξνλ  ε παηξίο καο πάζρεη απφ γξάκκαηα 

θαη εκείο δελ έρνπκελ αιινχ λα θιάςνπκε ην παξάπνλφλ καο θαη λα εχξνπκε δίθηνλ. 

Μαζθνρψξη ηε 15ε Φεβξνπαξίνπ 1910 

Βάτνο Φψηεο 

( Σζαξκαλίδεο , 1996) 

 

ηελ παξνχζα επηζηνιή , ε νπνία ζηέιλεηαη απφ ηνλ ΒάΪν Φψηεο , παξνπζηάδεη ην παξάπνλν 

ηνπ θαη ηεο θφξεο . Σν θχξην ζέκα αθνξά ηελ εθπαίδεπζε . Ο απνζηνιέαο αλαθέξεη πσο δελ 

κπνξεί λα ζηείιεη ηελ θφξε ηνπ ζην ζρνιείν γηα λα κνξθσζεί ,θαζψο νη δάζθαινη ηελ 

απέηξεςαλ θαη ηελ έδησμαλ απφ ην ζρνιείν . Σν θχξην δήηεκα ηνπ είλαη , φηη ζέιεη ε θφξε ηνπ 

λα κνξθσζεί , θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εκπφδηα , γηαηί φπσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο ηα 

ηφηε θνξίηζηα έρνπλ ηηκή . Ο ίδηνο ηνλίδεη πσο δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ραηίξηα , δειαδή λα 

απνδέρνληαη κε ην δφξη ηα θνξίηζηα ή θαη αγφξηα , ηα νπνία ζέινπλ λα κνξθσζνχλ . Σν 

κήλπκα ηεο επνρήο φπσο ππνζηεξίδεη θαη ίδηνο ζα πξέπεη λα είλαη , νη γνλείο θαη νη δάζθαινη 

λα ππνζηήξηδνπλ ηελ θάζε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ . 
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ΟΘΨΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

Ο ρεηκψλαο ηνπ 1904 – 1905 βξήθε απνδπλακσκέλε ηελ επαξρία κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θαηνίθνπο ηεο λα ζηεξνχληαη ηελ ζηνηρεηψδε ηξνθή . Σν 1906 ππήξμαλ δηαθσλίεο θαη 

δηακάρεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θνηλνηήησλ . Πνιιέο απφ απηέο ήηαλ ζθφπηκεο . ηηο αξρέο 

Μαίνπ ηνπ 1906 , ην ηνπξθηθφ ζηξαηησηηθφ απφζπαζκα είρε εγθαηαζηαζεί ζηε Εηλαδίνπ , κε 

ηελ δηθαηνινγία ηελ αλεχξεζε θαη ηε ζχιιεςε αληαξηψλ . Όκσο , νη Σνχξθνη πξνέβαιαλ σο 

δηθαηνινγία απηφ γηα λα πξάηηνπλ αλνζηνπξγήκαηα , εηζβάιινληαο αθφκα θαη ζε ζπίηηα θαη 

ζπιιακβάλνληαο θαηνίθνπο ρσξίο ζηνηρεία ελνρήο . Οη ζπιιεθζέληεο ήηαλ απφ ην Καηαθχγην 

, ην Μαηζθνρψξη , ην Σξηγσληθφ , θαη απφ ηνλ Πνιχθπην , φπνπ κεηαθέξζεθαλ θαη 

θπιαθίζηεθαλ ζηηο θπιαθέο ησλ Μπηησιίσλ , κε ηελ θαηεγνξία γηα ζπλεξγαζία κε ειιεληθά 

αληαξθηηθά ζψκαηα . 

Λφγσ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Νενηνχξθσλ , πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο γηα ηε λέα 

Οζσκαληθή Βνπιή , θαη έηζη άξρηζαλ λα θαίλνληαη νη πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ 

Νενηνχξθσλ . Απφ ην επηέκβξην ηνπ 1908 άξρηζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάδεημε θαη 

εθινγή ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ θαη εθιεθηφξσλ , πνπ ζα αληηπξνζψπεπαλ ηνπο Σνχξθνπο θαη 

άιιεο εζληθφηεηεο ζηελ Οζσκαληθή Βνπιή . Οη εθινγέο αθνινχζεζαλ ηνλ εθινγηθφ λφκν ηνπ 

1876 , πνπ πξνέβιεπε έκκεζε ςεθνθνξία δηά κέζνπ δχν βαζκίδσλ εθινγήο . Κάζε ζαληδάθη 

απνηεινχζε εθινγηθή πεξηθέξεηα , θαη θάζε λαρηγηέο ( δήκνο ) εθινγηθφ ηκήκα , ελψ φπνπ δελ 

ππήξρε δήκνο , 2 – 5 ρσξηά ελψλνληαλ κεηαμχ ηνπο . Οη εθινγείο θάζε εθινγηθνχ ηκήκαηνο ( 

άξξελεο άλσ ησλ 25 εηψλ ) αλαδείθλπαλ  ηνπο εθιέθηνξεο ( 270 – 750 εθινγείο εμέιεμαλ 1 

εθιέθηνξα ) θαη έπεηηα νη εθιέθηνξεο φισλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζαληδαθίνπ 

εμέιεγαλ ηνπο βνπιεπηέο .  

Ο θαδάο ( επαξρία ) ησλ εξβίσλ ρσξίζηεθε ζε νρηψ λαρηγηάδεο κε νρηψ εθινγηθά θέληξα 

Γνπιψλ, Λνπδηαλήο , Μφθξνπ , Μεηαμά , Καζηαληάο , Παιαηνγξάηζαλνπ , εξβίσλ θαη 

Βειβεληνχ . Οη εθινγέο ηεο πξψηεο βαζκίδαο δηεμήρζεζαλ ηειηθά ην επηέκβξην κέζα ζε 

θιίκα λνζείαο θαη ηξνκνθξαηίαο . ην Υετκπειί , νν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ ηνχξθσλ 

ςεθνθφξσλ ήηαλ 278 , ςήθηζαλ 480 , ζην λαρηγηέ Γνχιεο , ελψ νη ρξηζηηαλνί ςεθνθφξνη 

ήηαλ 292 , ππνβηβάζηεθαλ ηειηθά ζε 210 . Παξφκνηεο ελέξγεηεο ζπλέβεζαλ θαη ζε άιια 

εθινγηθά ηκήκαηα . ηα έξβηα νη δηακάρεο θαη ν δηραζκφο ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο γχξσ 

απφ ζρνιηθά θαη θνηλνηηθά δεηήκαηα , επέθεξαλ ηελ δηακάρε ησλ ρξηζηηαληθψλ ςεθνθφξσλ 

θαη ηελ απνρή αξθεηψλ απφ ηελ ςεθνθνξία . Απφ ηνπο 280 Έιιελεο ςεθνθφξνπο ςήθηζαλ 

176 , θαη έηζη δελ εμειέγεη Έιιελαο εθιέθηνξαο .  ( Σζαξκαλίδεο, 1996) 
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Δημόςιοσ και Ιδιωτικόσ Βίοσ , Αυτοδιοίκηςη :  

Λφγσ ησλ ιεζηεηψλ πνπ γίλνληαλ απφ ζπκκνξίεο , πνιινί πξνεζηνί θαηέιεγαλ λα έρνπλ 

θαιέο ζρέζεηο κε ηηο ζπκκνξίεο ιεζηψλ , γηαηί θνβφληνπζαλ ηα αληίπνηλα απφ απηνχο  . Οη 

κεγαινθηελνηξφθνη ηξαβνχζαλ ηα πάλδεηλα ηφζν απφ ηνπο ιεζηέο φζν θαη απφ ηα 

θαηαδησθηηθά απνζπάζκαηα . πρλέο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνεζηνί ηνπ 

Παιαηνγξάηζαλνπ , ηνπ Μαηζθνρσξίνπ , ηεο Λαβαλίηζαο θαη ηεο Καζηαληάο , βξίζθνληαλ ζε 

απφγλσζε , φηαλ νη ζπκκνξίεο ιεζηψλ απαηηνχζαλ απφ απηνχο ρξήκαηα , γηα λα αθήζνπλ 

ήζπρα ηα ρσξηά .  

ην Παιαηνγξάηζαλν ην 1906 ηδξχζεθε ε Φηιφπησρνο θαη Φηιφκνπζνο Αδειθφηεηα «  Ο 

Όιπκπνο» κε πξφεδξν ηνλ Ησάλλε ηεθαλφπνπιν , γξακκαηέα ηνλ Αζαλάζην Νηνχιδνπξα 

θαη 19 κέιε . Σν 1910 ηδξχζεθε θαη ζην Μαηζθνρψξη θηιφπησρνο εθπαηδεπηηθή αδειθφηεηα , 

κε πξφεδξν ηνλ Αληψλε Σδηθαλνχια θαη ηνλ ίδην ρξφλν ζπζηάζεθε ζηα έξβηα ε 

Φηινπξφνδνο αδειθφηεηεο ηεο πφιεο απφ πξνζσξηλή επηηξνπή πνπ απάξηηδαλ νη Νέζησξ 

Ρνδαιίδεο , Γεκήηξηνο Ληνχθεο , Νηθφιανο Κνθνιηφο θαη Γεκήηξηνο ΚνΪκηδφπνπινο . ( 

Σζαξκαλίδεο, 1995&1996) 

 

Μετανάςτευςη :  

Ήδε απφ ην 1904 κε 1905 απφ πιεξνθνξίεο δηαπηζηψλνπκε φηη πνιινί θάηνηθνη ηεο επαξρίαο 

εξβίσλ , κεηνηθνχζαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο εθηφο Διιάδνο φπσο Ρνπκαλία , 

Βνπθνπξέζηη , ζηελ Βξαΐια , ζηελ Μarrudni , θαη εληφο Διιάδνο , φπσο Θεζζαινλίθε , θαη 

αλαγλσξηζκέλνη σο κεηαλάζηεο ήηαλ 336 θάηνηθνη απφ ην Καηαθχγην , 226 ηνπ Βειβεληνχ , 

14 ηνπ Μαηζθνρσξίνπ … . Απφ ην 1909 κέρξη ην 1912 νη αξηζκνί απηνί είραλ δηπιαζηαζηεί . ( 

Σζαξκαλίδεο,1996) 
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ΑΠΟΓΡΑΥΗ 1905 

 

 

Καζάς ερβίων 

Έιιελεο  

Δλληνόφ. Βλατ. 

Μσάκεζ. 

Σοσρκόφ. Δλληνόφ. 

 

Σν φινλ 

1. έξβηα 

(έξβηα) 

1000           250 

 

2000 3250 

2. Απιαίο Γ 

(Απιέο) 

120  120 

3. Γνπιαίο ΝΓ 

(Γνχιεο) 

130  130 

4. Εηδάληνλ ΝΓ 

(Εηδάληνλ) 

50  50 

5. Μηθξφβαιηνλ ΝΓ 

(Μηθξφβαιηνλ) 

280  280 

6. Σξαλφβαιηνλ ΝΓ 

(Σξαλφβαιηνλ) 

300  300 

7. Λαδαξάδεο ΝΓ 

(Λαδαξάδεο) 

180  180 

8. Ηδηζθφ ΝΓ 

(Φξνχξηνλ) 

150  150 

9. Ρχκλην ΝΓ 

(Ρχκληνλ) 

70  70 

10.  Λνπδηαλή ΝΓ 

(Διάηε)  

600  600 

11.  Μφθξνλ Ν 

(Λεηβαδεξφ) 

600  600 

12.  Μεηαμά Ν 

(Μεηαμάο) 

600  600 

13.  Γέιηλνλ ΝΓ 

(Σξηγσληθφ) 

250  250 

14.  Ράρνβνλ ΝΓ 

(Πνιχξαρν) 

130  130 

15.   Καιδάδαο ΝΓ 

(Πξνζήιην) 

90  90 
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16.  Κξαλία Γ 

(Κξαλίδηα) 

200  200 

17.  Λαβαλίηζα Ν 

(Λάβα) 

170  170 

18.  Καζηαλέα ΝΑ 

(Καζηαληά)  

450  450 

19.  Οξηάθηντ (Κάησ 

θαη Άλσ) ΒΑ 

(Πιαηαλφξεπκα) 

150  150 

20.  Πάδε ΝΓ (Πάδεο) 120  120 

21.  Μνζθνρψξηνλ Α 

(Μνζθνρψξηνλ)  

500  500 

22.  Παιαηνγξάηζαλνλ 

ΒΑ 

(Παιαηνγξάηζανλ)  

600  600 

23.  Καηαθχγηνλ ΒΑ 

(Καηαθχγηνλ) 

3000  3000 

24.  θνχιηαξε ΒΑ 

(Αγ. Κπξηαθή) 

600  600 

25.  Βηηίβγηαλε ΒΑ 

(Πνιχθπην) 

150  150 

26.  Βειβελδφο ΒΑ 

(Βειβεληφ) 

4200              100 4300 

27.  Δτκπηιί ΒΑ 

(Ηκεξα) 

              1400 1400 

28. Υνιηάξη 

(Σζίληζηξε) Γ 

(Αχξα) 

50  50 

( Σζαξκαλίδεο,1996:112 -114) 

ηελ απνγξαθή ηνπ 1905 παξαηεξνχκε  28 ζεκεία ηνπ θαδά εξβίσλ , φπνπ αλαγξάθνληαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ κεηθηά , δειαδή πφζνη Έιιελεο ππάξρνπλ θαη πφζνη 

Σνχξθνη . Ο κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο ζπλαληάηαη ζηελ πεξηνρή εξβίσλ  κε αξηζκφ θαηνίθσλ 

3.250 . Δθεί ππάξρνπλ 1.00ν Έιιελεο ειιελφθσλνη θαη 250 βιάρνη , θαη 2.000 Σνχξθνη.  ην 

« Μαηζθνρψξη» ππάξρνπλ κφλν Έιιελεο ειιελφθσλνη κε αξηζκφ 500 θαηνίθσλ . ην 

ΟξηάθηνΪ εληχπσζε κνπ πξνθαιεί πσο ην 1905 ππήξραλ κφλν 150 Έιιελεο ειιελφθσλνη θαη 
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θαζφινπ ηνχξθνη , γλσξίδνληαο πσο ην ρσξηφ απηφ ήηαλ ηζηθιίθη θαη θαηνηθνχληαλ απφ 

Έιιελεο θαη Σνχξθνπο .  

 

τατιςτικόσ Πίνακασ του χριςτιανικού  πληθυςμού τησ επαρχίασ ερβίων 

και Κοζάνησ 1906  

Πφιεηο θαη ρσξηά  

 

Πιεζπζκφο  

     Κνδάλε  

  

9.700 

 Γθφβιηδα 

  

820 

 Βειίζηε 

  

517 

 Κάησ Βάληηζα 

 

212 

 Γνγηδηιάξ 

 

69 

 Πχξγνο 

  

107 

 Καηζαξεηά 

 

289 

 Κφιιηαλε 

  

636 

 Μπαμί 

  

107 

 Κηέλη 

  

112 

 Κεξαζηά 

  

78 

 Μπισηίλε 

 

94 

 πνχξηα 

  

187 

 Βειβελδφο 

 

3.875 

 Βηηίβγηαλε 

 

160 

 θνχιηαξε 

 

768 

 Παιαηνγξάηζαλνπ 

 

776 

 Καηαθχγηνλ 

 

2.254 

 έξβηα 

  

1.303 

 Μαζθνρψξηνλ  

 

684 

 Ραδνβίζηα 

 

258 

 Αγία Παξαζθεπή  

 

207 

 Άλσ Βάληζηα 

 

480 

 Καζηαλέα 

 

768 

 Λαβαλίηζα 

 

375 

 Ράρνβνλ 

  

145 

 Γέιηλνλ 

  

374 
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Μεηαμά 

  

808 

 Μφθξνλ 

  

752 

 Πάδεο 

  

152 

 Μηθξφβαιηνλ 

 

403 

 Σξαλφβαιηνλ 

 

374 

 Λαδαξάδεο 

 

150 

 Λνπδηαλή 

  

751 

 Νηδηζθφλ 

  

159 

 Εηλφδηνλ 

  

66 

 Ρχκληνλ 

  

57 

 Γνχιαηο 

  

162 

 Καιδάδαηο 

 

99 

 Κξαλίθ 

  

220 

 Απιαίο 

  

80 

 ΟξηάθηνΪ 

  

153 

 ΤΝΟΛΟ  

  

29.775 

  

( Σζαξκαλίδεο 

,1996: 243) 

 

    ηελ απνγξαθή πνπ έρεη γίλεη ην 1906 , παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα λα αλαγξάθνληαη απφ 

θάζε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ν αξηζκφο ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ . Μεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ππάξρεη ζηελ Κνδάλε κε αξηζκφ πνπ θηάλεη 9.700 , ζην Βειβεληφ 

κε αξηζκφ πνπ θηάλεη 3.875 , ζην Καηαθχγη 2.254 θαη ζηα έξβηα κε αξηζκφ πνπ θηάλεη 1.303 

. Ζ Κνδάλε ήηαλ πφιε , ην Βειβεληφ , ην Καηαθχγη θαη ηα έξβηα θσκφπνιε . Έηζη , 

δηθαηνινγείηαη ν απμεκέλνο αξηζκφο ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο . Σν 

Μαηζνθνρψξη , δειαδή Μνζρνρψξη , ην 1906 είρε πιεζπζκφ 684 άηνκα , θαζψο ήηαλ 

θεθαινρψξη . Ο ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο ήηαλ 684 θαη φινη νη θάηνηθνη ηνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί . 

ε αληίζεζε κε ην ΟξηάθπΪ , ην πνίν είρε ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ κφλν 153 θαηνίθνπο , θαζψο 

ήηαλ ηζηθιίθη. Απηφ ζήκαηλε πσο ζην ρσξηφ θαηνηθνχζαλ θαη ρξηζηηαλνί Έιιελεο αιιά θαη 

Σνχξθνη κνπζνπικάλνη . Έηζη , εμεγείηαη ν αξηζκφο ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ζηα δχν ρσξηά .  

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΨΝ ΚΑΣΟΙΚΨΝ, ΟΙΚΕΙΨΝ ΚΑΙ ΦΟΛΕΙΨΝ ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ 

ΕΡΒΙΨΝ 

Τνομα Υόλεισ ι χωριοφ  

 

Ξάτοικοι 

 

Σικίαι  

 

Χχολεία Ρθπιαγωγεία  Αριυμόσ Δαπάνεσ 
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Δθμοτικά ι 

Αςτικά  

Διδαςκάλων  προσ 

ςυντιρθςθ 

        

( αρικμόσ 

μακθτών )  

        

Χζρβια , πόλισ  

  

1.500 

ζλλθνεσ 250 

 

100 

  

140 

 

5 

  

150 

λίρεσ  

  

    

2.500 

ζλλθνεσ 550 

            Παςκοχώρι, κεφαλοχώρι 

 

700 ζλλθνεσ 130 

 

30 

    

1 

  

15 λίρεσ  

  Ξαςτανζα , κεφαλοχώρι 

 

800  >> 

 

140 

 

25 

    

1 

  

18 >>  

  Οουηιανι ,  κεφαλοχώρι  

 

780 >>  

 

125 

 

50 

    

1 

  

22 >>  

  Ψρανόβαλτο , κεφαλοχώρι 

 

400 >>  

 

60 

 

45 

    

1 

  

20>>  

  Πικρόβαλτον , κεφαλοχώρι 

 

430 >>  

 

74 

 

30 

    

1 

  

15 >>  

  Οαηαράδεσ ,τςιφλίκι  

 

180 >>  

 

30 

 

15 

    

1 

  

10 >>  

  Πόκρον, κεφαλοχώρι 

 

800 >>  

 

140 

 

50 

    

1 

  

20 >>  

  Ηιδάνιον , τςιφλίκι 

  

70 >>  

 

12 

            Πεταξά ,  κεφαλοχώρι  

 

830 >>  

 

130 

 

35 

    

1 

  

20 >>  

  Ριηιςκόν ,  τςιφλίκι 

  

165 >>  

 

25 

 

12 

    

1 

  

5>>  

  Ξρανίκ ,  τςιφλικι 

  

300 >>  

 

60 

 

20 

    

1 

  

12 >>  

  Δζλινον ,  κεφαλοχώρι  

 

374 >>  

 

50 

 

20 

    

1 

  

12 >> 

  Γοφλαισ ,  τςιφλίκι 

  

162 >>  

 

18 

 

18 

    

1 

  

10 >>  

  Φάχωβον,  τςιφλίκι 

  

145 >>  

 

30 

 

15 

    

1 

  

12 >>  

  Φφμνιον ,  τςιφλίκι 

  

60 >>  

 

15 

            Ξαλδάδεσ , τςιφλίκι 

  

100 >>  

 

12 

            ΣρτάκιοΝ,  τςιφλίκι 

  

160 >>  

 

30 

            Οαβανίτςα , τςιφλίκι 

 

390 >>  

 

60 

 

15 

    

1 

  

12 >>  

  Υάδθ,  τςιφλίκι 

  

156 >>  

 

35 

 

10 

    

1 

  

5 >>  

  

Ξταφφγιον , κωμόπολισ 

 

2.800  

>>  

 

560 

 

210 

  

170 

 

5 

  

170 >>  

  

                   

Βελβενδόσ , κωμόπολθ  

 

3.905 

ζλλθνεσ  715 

 

284 

  

196 

 

6 

  

200 

λίρεσ  

  

    

105 

οκωμανοί  24 

            Υαλαιογράτςανου , κεφαλοχώρι  800 ζλλθνεσ  150 

 

70 

    

2 

  

40 >>  

  Χκοφλιαρθ , κεφαλοχώρι 

 

616 >>  

 

106 

 

34 

    

1 

  

9 >>  
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Φιτίβγιανθ, κεφαλοχώρι  

 

170 >>  

 

30 

 

17 

    

1 

  

4 >>  

  

                   ( Σζαξκαλίδεο, 1996:253) 

 

ηελ απνγξαθή ηνπ 1906 – 1909 , παξαηεξνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ , ησλ νηθεηψλ , θαη 

ζρνιείσλ ηεο επαξρίαο εξβίσλ . ην ρσξηφ Μνζρνρψξη βιέπνπκε κφλν Έιιελεο , νη νπνίνη 

ήηαλ φινη ρξηζηηαλνί . Ο αξηζκφο αγγίδεη ηνπο 700 , ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

απνγξαθή ηνπ 1906 , φπνπ ν αξηζκφο ήηαλ 684 . Έρνπκε αχμεζε ησλ θαηνίθσλ , ζην 

θεθαινρψξη « Μαηζθνρψξη» . Δληχπσζε κνπ πξνθαιεί ην γεγνλφο ησλ 30 καζεηψλ . Οη 

δαπάλεο πξνο ζπληήξεζε κφιηο 15 ιίξεο , θαη 1 δάζθαινο . Νεπηαγσγείν δελ ππήξρε , κφλν 

ζηα έξβηα θαη ζην Καηαθχγη . ην ηζηθιίθη « ΟξηαθηνΪ» παξαηεξνχκε αχμεζε ησλ 

θαηνίθσλ , αθνχ ν αξηζκφο είλαη 160 . ηελ απνγξαθή ηνπ 1906 , ν αξηζκφο ήηαλ 153 . Μέζα 

ζε έλα ρξφλν απμήζεθαλ νη Έιιελεο ρξηζηηαλνί θαηά 7 άηνκα ζην ΟξηάθηνΪ . Δλψ ζην 

Μαζρνρψξη απμεζεθαλ νη Έιιελεο ρξηζηηαλνί θαηά 16 άηνκα .  

 

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΑΝΟΡΡΕΤΜΑΣΟ  

Σν Πιαηαλφξξεπκα βξίζθεηαη ζην Ννκφ Κνδάλεο ζηελ επαξρία εξβίσλ . Γηνηθεηηθά αλήθεη 

ζην Γήκν εξβίσλ – Βειβεληνχ , απφ ηελ έδξα ηνπ νπνίνπ απέρεη 3 ρικ . Δίλαη ρηηζκέλν 

ζηνπο πξφπνδεο ησλ Πηεξίσλ , ελψ ζε κηθξή απφζηαζε βξίζθεηαη ε ηερληηή ιίκλε 

Αιηάθκνλαο . Ζ απφζηαζε ηνπ ρσξηνχ απφ ηελ Κνδάλε είλαη 28 ρικ . Ο πιεζπζκφο ηνπ 

ρσξηνχ είλαη 1.200 πεξίπνπ κφληκνη θάηνηθνη . Ζ θχξηα είλαη αζρνιία ησλ θιαηνίθσλ είλαη ε 

γεσξγία , ε θηελνηξνθία ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ εξγάδεηαη ζηε ΓΔΖ . Σν ρσξηφ έρεη κεγάιν 

πνζνζηφ λέσλ , ζε αληίζεζε κε άιια ρσξηά ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο . Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε ιεηηνπξγία 6 νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ .  

Σν εγθαηαιεηκκέλν , απφ ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο ρσξηφ Μνζρνρψξη βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή 

πιεπξά ησλ Πηεξίσλ , 8 ρικ πεξίπνπ αλαηνιηθά απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Πιαηαλφξξεπκα .  

Οη θάηνηθνη δνχζαλ παιαηφηεξα ζην ρσξηφ Σδέξληζηα πνπ βξίζθνληαλ ζηνπο πξφπνδεο ησλ 

Πηεξίσλ 1500 πεξίπνπ κέηξα βνξεηναληνιηθά ηνπ Πιαηαλνξξεχκαηνο .  

Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Σδέξληζηα , ηελ επνρή ηνπ Αιή Παζά , επηδή δερφηαλ ζπρλέο 

επηδξνκέο θαη ιεειαζίεο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Γθέγθεδεο , αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη λα πξνζθχγνπλ ςειφηεξα ζηα 

Πηέξηα φξε , αλαδεηψληαο λέν ηφπν γηα λα θαηνηθήζνπλ , καθξηά απφ ηνπο Σνχξθνπο 
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επηδξνκείο , ζεσξψληαο φηη ην θαηάιιειν κέξνο γηα λα δήζνπλ θαη λα πξνζηαηεπηνχλ είλαη , 

ήηαλ απηφ φπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην εξεηπσκέλν ρσξηφ Μνζρνρψξη .  

Σν Μνζρνρψξη κέξα κε ηε κέξα κεγάισλε θαη πξνφδεπε θαη ζηγά ζηγά εμειίρζεθε ζε 

δσληαλφ ρσξηφ πνπ απαξηζκνχζε 180 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο θαη έθηαζε λα έρεη πιεζπζκφ κέρξη 

θαη 1000 θαηνίθνπο . Κχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε γεσξγία , ε θηελνηξνθία , θαη ην 

εκπφξην ( αγσγηάηεο ) . Δίρε ζρνιείν κε δχν δαζθάινπο , ζην νπνίν θνηηνχζαλ έσο θαη 60 – 

70 καζεηέο .  

Απφ ην 1930 άξρηζε πιένλ λα σξηκάδεη ε ηδέα ηεο κεηαθνξάο ηνπ ρσξηνχ . Έηζη , 

απνθαζίζηεθε ζε Γεληθή πλέιεπζε , χζηεξα απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ε κεηαθίλεζε ηνπ ρσξηνχ ρακειφηεξα θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζην ήδε ππάξρνλ 

ρσξηφ Οηάθηνλ . Ζ κεηεγθαηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο Μνζρνρσξίνπ εγθξίζεθε απφ ην Κξάηνο 

κε λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 1943 .  

Ζ κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ Μνζρνρσξίνπ είρε ήδε αξρίζεη απφ ην 1933 . Δθείλε ηε ρξνληά 

έγηελ ξπκνηφκεζε ηεο έθηαζεο θαη ρνξεγήζεθαλ νηθφπεδα απφ ηε Ννκαξρία Κνδάλεο ζηηο 

νηθνγέλεηεο απφ ην Μνζρνρψξη  . Οη πεξηζζφηεξνη φκσο Μνζρνρσξίηεο έθπγαλ φκσο κεηά ην 

θάςηκν ηνπ ρσξηνχ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηηο 13/12/1943 , ελψ ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 

Μνζρνρσξίνπ νινθιεξψζεθε ην έηνο 1950 – 1951 .  

Αξρηθά , νη Μνζρνρσξίηεο θηινμελήζεθαλ απφ ηνπο γεηηνληθνχο νηθηζκνχο εξβίσλ θαη 

Νεξάτδαο θαη αξγφηεξα εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζην Οξηάθη , ην πνίν κεηνλνκάζηεθε ζε 

Πιαηαλφξξεπκα θαη απνηεινχληαλ απφ 30 νηθνγέλεηεο ηνπ Οξηαθίνπ , 180 νηθνγέλεηεο ηνπ 

Μνζρνρσξίνπ θαη πεξίπνπ 20 νηθνγέλεηεο ηνπ Παιαηνγξάηζαλνπ . Οη θάηνηθνη απφ ην 

Παιαηνγξάηζαλν κεηνίθεζαλ ζην Πιαηαλφξξεπκα ιφγσ ην άγνλν ηεο γεο θαη ησλ δπζκελψλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζην Παιαηνγξάηζαλν .  

 

Ζ νλνκαζία ηνπ Πιαηαλνξξεχκαηνο  

ΠΛΑΣΑΝΟΡΡΔΤΜΑ  

 

 

  

 

ΥΟΑΨΑΡΛ  ΦΕΩ > 

ΦΕΩΠΑ 



41 
 

 

 

 

 

Σν Πιαηαλφξξεπκα πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηα πνιιά πιαηάληα πνπ ππήξραλ θαη λα 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζηνπο δχν ρείκαξξνπο πνπ πεξηθιείνπλ  ην ρσξηφ θαη ην ξεχκα ( ξνή 

) λεξνχ πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζε απηνχο .  

(πεγή , http://platanorrevma.blogspot.gr/) 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ  

υνέντευξη από την Αικατερίνη Μακρυγιάννη του Ιωάννου και τησ 

Θεοδώρασ του γένουσ Σςιάπλα κάτοικο του χωριού Πλατανορεματοσ :  

Πξνζσπηθά ηνηρεία :   

 Όλνκα : Αηθαηεξηλή  

 Δπίζεην : Μαθξπγηάλλε 

 Όλνκα παηξφο : Ησάλλεο  

 Όλνκα κεηξφο : Θενδψξα  

 Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 8/3/1942 

 Σφπνο γελλήζεσο : Πιαηαλνξεκα  

 Έγγακε : 8/9/1961 

 

Δξψηεζε :  

1.  Κπξία Ρίλα , αθνχ κνπ έρεηε θάλεη κηα κηθξή εηζαγσγή γηα εζάο , ζα ήζεια λα 

ζαο ξσηήζσ , γηα ηελ εθπαίδεπζε . Δζείο πήγαηε λεπηαγσγείν ;  

Απάληεζε :  Μαξία , εγψ φηαλ κηθξή δελ πήγα λεπηαγσγείν γηαηί δελ είρε απ φζν 

ζπκάκαη . Δθηφο απ απηφ , ην φηη δελ ππήξρε λεπηαγσγείν  , νθεηιφηαλ ζηνλ 

Δκθχιην Πφιεκν πνπ ζπλέβαηλε εθείλε ηελ πεξίνδν . Σν 1948 φκσο , πήγα ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ζηα έξβηα Κνδάλεο , πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην ρσξηφ καο , θαη 

εθεί πήγα ζηελ πξψηε ηάμε . Πήγα εθεί ζρνιείν ιφγσ ηνπ Δκθπιίνπ Πφιεκνπ . Ο 

η γνλείο κνπ κεηαθφκεζαλ ηφηε ζηα έξβηα , γηαηί κπνξνχζαλ λα καο 

πξνζηαηέςνπλ αζθαιέζηεξα εθεί ζε ζρέζε κε ην Πιαηαλνξεκα . ηα έξβηα 
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έθαλα θαη ηελ δεχηεξε ηάμε ηελ κηζή φκσο ην έηνο δειαδή 1949 γηαηί επέζηξεςαλ 

νηθνγελεηαθψο πίζσ ζην ρσξηφ Πιαηαλνξεκα . Παξφια απηά ηελ δεχηεξε ηάμε 

ηελ ζπλέρηζα ζην Πιαηαλφξεκα ηελ ίδηα ρξνληά.  Σν 1950 πξνρψξεζα κε επηηπρία 

ζηελ Σξίηε ηάμε δεκνηηθνχ . Αθνχ ηειείσζα ηελ Σξίηε ηάμε δελ κπφξεζα λα 

ζπλερίζσ ηελ ηέηαξηε ηάμε , εμαηηίαο ελφο νηθνγελεηαθνχ πξνβιήκαηνο  θαη ιφγσ 

εξγαζίαο ζηα ρσξάθηα θαη ζηα δψα .  

2. Θπκάζηε πφζα παηδηά ήζαζηαλ ζην Γεκνηηθφ , ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο ηάμεηο 

πνπ πήγαηε ; 

Απάληεζε : φηαλ ήκνπλ πξψηε ηάμε ήκαζηαλ 50 παηδηά , ζηελ δεχηεξε ηάμε 50 

παηδηά θαη ζηελ Σξίηε ηάμε ήκαζηαλ ζπλνιηθά 35 παηδηά .  

3. Καη γηαηί ζηελ Σξίηε ηάμε ήζαζηαλ κφλν 35 παηδηά , ελψ ζηελ δεχηεξε ηάμε 

ήζαζηαλ 50 ; Πνπ νθεηιφηαλ απηφ ; 

Δίρακε κεησζεί γηαηί ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δνχιεπαλ ζηα ρσξάθηα θαη πήγαηλαλ 

ζηα δψα . Σφηε ππήξρε πνιχ θηψρεηα φρη ζαλ ζήκεξα πνπ φινη έρνπλ φια ηα θαιά 

ηνπο .  

4. Σφηε φηαλ ήζαζηαλ κηθξή θαη πεγαίλαηε δεκνηηθφ δελ ππήξρε λεπηαγσγείν ;  

Γελ ζπκάκαη λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα . Απηφ πνπ κπνξψ λα ζνπ πσ είλαη φην ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν είρε ηφηε ζπλνιηθά 150 παηδηά . Ήηαλ εμαηάμην θαη 

ιεηηνπξγνχζε πξσί θαη βξάδπ . Πνιιά παηδηά δελ έβγαιαλ ην δεκνηηθφ φκσο , 

ιφγσ εξγαζίαο ζηα ρσξάθηα θαη ζηα δψα .  

5. Γηα ην ρσξηφ Σδέξληζηα ηη γλσξίδεηε ; , αιιά θαη γηα ην ρσξηφ Μνζρνρψξη ; :  

Σν ρσξηφ απηφ είλαη ην πξψην καο ρσξηφ . Σν ρσξηφ Οξηάθπτ ήηαλ ηνχξθηθν ρσξηφ 

θαη θαηνηθνχληαλ ζηελ πιεηςεθία απφ Σνχξθνπο . Σν 1912 έθπγαλ νη Σνχξθνη 

απφ ην ηελ πεξηνρή καο . Οη Σνχξθνη θαη νη Γθέγθεδεο θπλεγνχζαλ ηηο γπλαίθεο 

απφ ην ρσξηφ Σδέξληζηα , κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνη ηεο Σδέξληζηαο λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ηφπν ηνπο θαη λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζην ρσξηφ 

Μνζρνρψξη . Δθεί αθνχ εγθαηαζηάζεθαλ , θχξηα αζρνιία ηνπο ήηαλ νη αγξνηηθέο 

δνπιεηέο , φπσο ζηηάξηα , παηάηεο , θηελνηξνθία θαη γεσξγία . ην ρσξηφ 

Μνζρνρψξη ην έδαθνο θαηεδαθίδνληαλ ιφγσ νπζίαο κεηάιινπ θαη έηζη , ν 

πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο Γ.ΒαΪηζφπνπινο έθαλε έλζηαζε ζην Τπνπξγείνπ λα 

κεηαθεξζεί ζην ρσξηφ ΟξηάθπΪ , φηαλ έθπγαλ νη Σνχξθνη .  
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Όκσο δελ ήξζαλ φινη καδί απφ ην Μαηζθνρψξη θάησ ζην ΟξηάθπΪ . Πξψηα 

κνηξάζηεθαλ ηα νηθφπεδα θάησ ζην ρσξηφ θαη χζηεξα μεθίλεζαλ ζηγά ζηγά λα 

θαηεβαίλνπλ απφ ην βνπλφ θάησ ζην ρσξηφ Οξηάθπτ νη θάηνηθνη απφ ην 

Μαηζθνρψξη . Σα νηθφπεδα κνηξάζηεθαλ γηα λα επηβηψζνπλ νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ Μαηζθνρσξίνπ . Οη θάηνηθνη θαηέβεθαλ θάησ ην 1947 . Γελ ήξζαλ φινη 

καδί θάησ ζην ρσξηφ Οξηάθπτ . Μεξηθνί κεηνίθεζαλ ζηα έξβηα θαη ζηα θαιχβηα 

νλφκαηη νχιηαξν , Αγ. Νηθφιανο , θαη Μαπξνξάρε .  

6. Πφηε επέζηξεςαλ νη θάηνηθνη πίζσ ζην ρσξηφ ; :  

Μεηά ην ηέινο ηνπ Δκθχιηνπ Πνιέκνπ. Σν ρσξηφ ΟξηάθπΪ θαη ην ρσξηφ 

Μνζρνρψξη νλνκάζηεθαλ καδί « Πιαηαλφξξεπκα» . Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ 

ην πνιιά πιαηάληα πνπ πεξηθιείνπλ ην ρσξηφ θαη ηα δχα ξέκαηα πνπ ηα 

πεξηθιείνπλ .  

7. Πφζεο νηθνγέλεηεο είρε ην ρσξηφ ΟξηάθπΪ θαη πφζεο ην Μνζρνρψξηη ;  

Σν Μνζρνρψξη είρε πάλσ απφ 100 νηθνγέλεηεο , νη νπνίεο απνηεινχληαλ κφλν απφ 

Έιιελεο ρξηζηηαλνχο .  ην Μνζρνρψξη νη άλζξσπνη είραλ έλα δεκνηηθφ ζρνιείν , 

ζην νπνφη θνηηνχζαλ 50 κε 60 παηδηά . Αθφκα , θαηείρε δχν δαζθάινπο ηνλ 

θ.Ενξκπά θαη ηελ θ.Μαξηάλζε . Σν Μνζρνρψξη ήηαλ θεθαινρψξη .  Σν ΟξηάθπΪ 

είρε πεξίπνπ 80 νηθνγέλεηεο ζηνλ πάλσ καραιά θαη 11 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο ζην 

θάησ καραιά . Σν Οξηάθπτ ήηαλ ρσξηζκέλν ζε δχν καραιάδεο , δειαδή  

ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε . Γεκνηηθφ ζρνιείν δελ είρε , θαζψο νη πιεηνςεθία ησλ 

θαηνίθσλ ήηαλ ηνχξθνη . Βέβαηα , ππήξρε ην θξπθφ ζρνιεηφ , ζχκθσλα κε 

καξηπξίεο .  

8. Ση γλσξίδεηο γηα ηελ Αγ. Παξαζθεπή ; :  

Ζ Αγία Παξαζθεπή θαλεξψζεθε ζε κία ζπειηά ην 1880 πεξίπνπ , ήηαλ ζηα καχξα 

ληπκέλε θαη δίπια θαηγφηαλ κηα θαληήια . Φνξνχζε δεξκάηηλεο παληφθιεο θαη 

ήηαλ καπξνληπκέλε . Σν 1916 ηειείσζε ην ρηίζηκν ηεο εθθιεζίαο . Γχξσ απφ ηελ 

εθθιεζία ππήξραλ ζπίηηα .  Σν 1943 νη Γεξκαλνί αλέβεθαλ πάλσ ζην ρσξηφ 

Μνζρνρψξη θαη έθαςαλ φιν ην ρσξηφ θαη επίζεο ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ . Οη Γεξκαλνί πξνζπάζεζαλ αθφκα λα θάςνπλ θαη ηελ εθθιεζία ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο , αιιά δελ κπφξεζαλ λα ηελ θάςνπλ γηαηί δελ πήξε θσηηά .  Οη 

θάηνηθνη πίζηεπαλ θαη πηζηεχνπλ πσο είλαη ζαπκαηνπξγή . Σν 1965 νη θάηνηθνη 

αθνχ πιένλ είραλ θαηέβεη θάησ ζην Πιαηαλφξξεπκα , αλέβεθαλ θαη πήξαλ ηελ 

θακπάλα απφ ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ηελ θαηέβαζαλ θάησ ζην 
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ρσξηφ Μνζρνρψξη . Οξηζκέλνη θάηνηθνη , είδαλ ζηνλ χπλν ηνπο ηελ Αγία 

Παξαζθεπή θαη ηνπο είπε « Να θέξεηε ηελ θνξδέια ζπίηη κνπ , ζαο έρσ δέζεη 3 

θνξδέιεο» . Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο θάεθαλ ηξία παιηθάξηα , ειηθίαο 23 , 25,  θαη 

28 . Δπίζεο , κεηά απφ 15 κέξεο πέζαλαλ άιια δχν παηδηά . Καη έηζη , αλέβαζαλ 

ηελ θακπάλα πάλσ ζηελ ζέζε ηεο ην 1966 . Καη ην ρσξηφ πιένλ Πιαηαλφξξεπκα 

ζπλέρηζε θαλνληθά ηελ ξνή ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα .  

9. Ση γλσξίδεηε γηα ην έπηκν ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ; :  

Σν έζηκν μεθίλεζε λα ππάξρεη απφ ηφηε πνπ έρηηζαλ ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο . Οη κεγαιχηεξνη θαη νη πην παιηνί ιέλε φηη εξρφηαλ έλα ειάθη ζηηο 26 

Ηνπιίνπ , φπνπ γηνξηάδεηε ε Αγία Παξαζθεπή , θαη πξνζθπλνχζε ηελ εηθφλα ηεο . 

Σν ειάθη ζπζηαδφηαλ πξνο ηηκή ηεο Αγίαο . Σν ειάθη φηαλ έθηαλε ζηελ εθθιεζία  

 

πήγαηλε θαη έπηλε λεξφ απφ ηελ πεγή θαη κεηά αθνχ μεθνπξάδνληαλ ,  έθαλε ηξεηο 

θχθινπο γχξσ απφ ηελ εθθιεζία , θαη χζηεξα πξνζθπλνχζε ηελ εηθφλα ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο . ηε ζπλέρεηα , ην ειάθη πήγαηλε κφλν ηνπ ζην ρψξν πξνο ζπζίαζε 

θαη εθεί νη άληξεο ηνπ ρσξηνχ έζθαδαλ ην ειάθη . Μηα θνξά ην ειάθη άξγεζε λα 

έξζεη θαη έηζη νη θάηνηθνη , έζθαμαλ θαηεπζείαλ ην ειάθη θαη απφ ηφηε δελ 

μαλαήξζε ειάθη ζηελ γηνξηή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο πξνο ζπζίαζε . Απφ ηφηε νη 

θάηνηθνη ηνπ Πιαηαλνξξεχκαηνο απνθάζηζαλ λα ζθάδνπλ θάζε ρξφλν έλα κφζρν . 

Μία θνξά δελ έζθαμαλ θαζφινπ κφζρν , γηαηί ν Μεηξνπνιίηεο Γηνλχζηνο Εάξαο , 

εκπφδηζε θαη απαγφξεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί  ην έζηκν . Έηζη , έπηαζε ινηκφο ζην 

ρσξηφ θαη  πέζαλαλ ηα δψα θαη ηζνκπάλνο . Αθνχ , νη θάηνηθνη είδαλ ην ζεκάδη 

ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο , απφ ηνλ επφκελν ρξφλν μαλα μεθίλεζαλ λα ζθάδνπλ 

κφζρν πάλσ ζην Μνζρνρψξη . Σν θξέαο ην κφηξαδαλ σκφ θαη ζθέην , θαη 

αξγφηεξα ν πξφεδξνο ηνπρσξηνχ Αληψληνο Λακπξφπνπινο , πξφηεηλε θαη 

εθάξκνζε λα βξάδεηε ην θξέαο θαη λα κνηξάδεηε κε ξχδη θαη ςσκί ζηνλ θφζκν , 

φπνπ επηζθέπηνληαλ θαη πξνζθπλνχζαλ ηελ εηθφλα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο .  

υνέντευξη από τον ΒάΪο Καφτεράνη του Φρήςτου και τησ Μαρίασ του 

γένουσ Λαγογιάννη  

Πξνζσπηθά ηνηρεία :   

 Όλνκα : ΒάΪνο  

 Δπίζεην : Καθηεξάλεο  

 Όλνκα παηξφο : Υξήζηνο  



45 
 

 Όλνκα κεηξφο : Μαξία 

 Σφπνο γελλήζεσο : ην 1928  

  Έγγακνο : λαη απφ ην 1954  

 

10.  Κχξηε ΒάΪε , ζέισ λα ζαο ξσηήζσ πνχ γελλεζήθαηε θαη αλ πήγαηε Γεκνηηθφ ; 

:  

Δγψ γελλήζεθα ην 1928 , κήλα Απξίιην , αιιά δελ ζπκάκαη ηελ εκεξνκελία . 

Γελλήζεθα ζην βνπλφ πάλσ ζην ρσξηφ « Μνζρνρψξη» θαη πήγα εθεί δεκνηηθφ 

ζρνιείν .  Ο πξψηνο καο δάζθαινο ζην ρσξηφ ήηαλ ν Υαξίζηνο Βαξζακήο , κεηά ν 

Ενξκπάο Μηιηηάδεο θαη καδί ηνπ ε νθία Καθνχιε . Σν ζρνιείν είρε 150 παηδηά 

θαη ήηαλ εμαηάμην θαη δηέζεηε ηνπο δχν δαζθάινπο  . Σν Μνζρνρψξη ήηαλ 

θεθαινρψξη .  

11. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη πφηε ππήξρε πάλσ ζην ρσξηφ Μνζρνρψξη ; :  

Σν δεκνηηθφ ζρνιείν ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί , φηαλ νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα 

θαηεβαίλνπλ απφ ην βνπλφ θάησ ζην Οξηάθπτ . Απφ ην 1935 κέρξη θαη ην 1943 , 

ππήξραλ κεξηθέο νηθνγέλεηεο , νη νπνίεο  είραλ θαηέβεη θάησ ζην ρσξηφ Οξηάθπτ .  

Σν 1932 πάξζεθε ε απφθαζε λα θαηέβεη ην ρσξηφ θάησ ζην ΟξηάθπΪ . Ξέραζα λα 

ζνπ πσ , πσο ην 1938 επηζηξαηεχζεθε ν δάζθνινο ηνπ ρσξηνχ θαη έηζη ήξζε κεηά 

άιινο .  

12. Ση γλσξίδεηε γηα ην ρσξηφ ΟξηάθπΪ θαη ην ρσξηφ Μνζρνρψξη ; :  

Απηφ πνπ γλσξίδσ είλαη φηη ην ρσξηφ Οξηάθπτ θαη ην ρσξηφ Μνζρνρψξη είραλ 

ρσξηζηέο θνηλφηεηεο . Σν ΟξηάθπΪ ήηαλ ηζηθιίθη θαη ην Μνζρνρψξη ήηαλ 

θεθαινρψξη . ην ΟξηάθπΪ θαηνηθνχζαλ ιίγεο νηθνγέλεηεο Διιήλσλ ελψ ζην  

 

Μαζρνρψξη φινη ήηαλ Έιιελεο θαη είρε πιεζπζκφ 500 άηνκα .  Σν 1950 νη 

πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη κεηαθηλήζεθαλ ζηελ Νεξάτδα , ζηα έξβηα θαη ζηελ 

Κνδάλε ιφγσ ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ . Σν 1946 νη δχν θνηλφηεηεο ελψζεθαλ θαη 

νλνκάζηεθαλ θαη έδσζαλ ην φλνκα ζην θαηλνχξγην ρσξηφ « Πιαηαλφξξεπκα» . 

Μέρξη θαη ζήκεξα νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη ρσξηζηά .  

 

Απφ ηηο παξνχζεο δχν ζπλεληεχμεηο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο θαη νη δχν 

θάηνηθνη γλσξίδνπλ γεγνλφηα ,απφ  ηα νπνία αληινχκε ζνβαξέο καξηπξίεο. 
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Πξφθεηηαη γηα δχν θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ « Πιαηαλνξξεχκαηνο» φπνπ έδεζαλ 

γεγνλφηα εθείλεο ηεο επνρήο είηε αθνχγνληαο απφ ηνπο παιηνχο ηνπ ρσξηνχ ηα 

εμηζηνξνχλ . εκαληηθή γηα εκέλα καξηπξία είλαη φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε απφ 

ην 1935 κέρξη θαη ζήκεξα , γηαηί δχζθνια ζπλαληάο ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ζην ρσξηφ « Μαηζθνρψξη» . Δληχπσζε θαη αλαηξηρίια κνπ πξνθαιεί ην έζηκν ηελ 

εκέξα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο , αθνχ θαη εγψ ε ίδηα ην έρσ βηψζεη απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία .  

 

 

ΗΜΕΡΑ ΣΟ ΠΛΑΣΑΝΟΡΡΕΤΜΑ :  

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ , ζήκεξα ην 

Πιαηαλφξξεπκα , έρεη πιεζπζκφ κφληκνη θάηνηθνη 1.200 άηνκα . Γηαζέηεη έλα λεπηαγσγείν , 

ην νπνίν είλαη νινήκεξν . Σα λεπηαγσγείν έρνπλ ζπλνιηθά 50 παηδηά . Σν δεκνηηθφ ζρνιείν 

είλαη εμαηάμην απφ ην 2012 – 2013 . Πξηλ ήηαλ πεληαζέζην κέρξη θαη ην 2010 – 2011 . Έρεη 

ζπλνιηθά 6 ηάμεηο , 6 δαζθάινπο , 1 παξάιιειε ζηήξημε , 1 δηεπζπληή , 1 θαζεγήηξηα 

αγγιηθψλ θαη κία θαζεγήηξηα γεξκαληθψλ θαη 1 γπκλαζηή , δειαδή απαξηίδεηαη ζπλνιηθά 

απφ 11 άηνκα .  Σν ζρνιείν δηαζέηεη αίζνπζα πιεξνθνξηθήο , αίζνπζα κεγάιε γηα ηηο ηειεηέο 

ησλ καζεηψλ θαη αθφκα ζίηηζε ζην νινήκεξν . Ο ησξηλφο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαηάθεξε 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο λα θάλνπλ αλαθεξάκσζε απφ ηηο 10 ζθεπέο 

ζηηο 2 , λα πεξάζνπλ γξακκή Internet , λα αγνξάζνπλ δχν θνξεηνχο ππνινγηζηέο ,  θαη δχν 

πξνηδέθηνξεο .  Παξαθάησ ζαο παξαζέησ έλαλ πίλαθα , φπνπ αλαγξάθεηαη αλά ρξνλνινγία ν 

αξηζκφο καζεηψλ ζην Πιαηαλφξξεπκα , ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ κνπ παξάζεζε ν 

δηεπζπληήο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ «Πιαηαλνξξεχκαηνο» .  

ΑΝΑ ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΨΝ  

 

( ΠΛΑΣΑΝΟΡΡΕΤΜΑ )  

   
ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ 

 
ΑΡ. ΜΑΘΖΣΩΝ  

   
2008 – 2009  
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2009 – 2010 
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2010 – 2011 
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2011 – 2012 
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2012 – 2013 
 

63 

2013 – 2014  
 

64 

2014 – 2015  
 

63 

2015 – 2016  
 

60 

 

    Με βάζε ηα παξφληα ζηνηρεία , παξαηεξνχκε φηη απφ ην 2008 κέρξη θαη ην 2011 , έρνπκε 

αχμεζε ησλ αξηζκψλ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά 2% . Απηφ ζεκαίλεη πσο ην ηάδε 

δηάζηεκα ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ ήηαλ απμεκέλνο . Σν 2011 – 2012 , ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ κεηψλεηαη απφ 64 άηνκα ζε 61 άηνκα , δειαδή ηξία άηνκα ιηγφηεξα . Απηφ καο 

εμεγεί πσο κπνξεί ν αξηζκφο λα ήηαλ κεησκέλνο , γηα δχν ιφγνπο . Ο έλαο ήηαλ ιφγσ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ ζην εμσηεξηθφ , θαη ν άιινο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

γελλήζεσλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Καηαιπηηθφ ξφιν παίδεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο σο θχξηνο 

παξάγνληαο ε νηθνλνκηθή θξίζε , ε νπνία νδεγεί ζηελ αλεξγία . Όκσο , απφ ηελ ρξνλνινγία 

2012 έσο θαη 2014 βιέπνπκε πάιη κία αχμεζε ησλ αξηζκψλ ησλ καζεηψλ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν . Ζ αχμεζε είλαη κφιηο 1 % . Απφ ην 2014 κέρξη θαη ην 2016 ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ  

 

 

ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ κεηψλεηαη δηαξθψο , ιφγσ ηεο αλεξγίαο ησλ γνληψλ , νη νπνίνη 

αλαγθάδνληαη λα κεηνηθήζνπλ αιινχ .  

 

ΕΚΛΠΑ 

(πεγή, http://platanorrevma.blogspot.gr/)  

 

ην ρσξηφ «Πιαηαλφξξεπκα» ππάξρνπλ πνιιά έζηκα  απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ 

αγγίδνπλ κέρξη θαη ην 1890 , απφ ηελ χπαξμε ηνπ νηθηζκνχ «Σδέξληζηα» , ηνπ ρσξηνχ 

«Μνζρνρσξίνπ» θαη ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ «Πιαηαλνξξεχκαηνο» .  

 Έζηκν « Καπεηαλαξαίνη» ( 1/1)  :  

Σν έζηκν πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε πξψηε ηνπ ρξφλνπ , δειαδή πξσηνρξνληά . Οη άληξεο θαη 

νη λένη ηνπ ρσξηνχ κεηακνξθψλνληαλ ζε θιέθηεο . Νηχλνληαλ θνξίηζηα θαη ηξηγχξηδαλ φιν ην 

http://platanorrevma.blogspot.gr/
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ρσξηφ , καδεχνληαο ιεθηά , θαη κεηά ζηήλαλ ην ρνξφ .  Σν έζηκν απηφ πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ζην ρσξηφ «Μνζρνρψξη», « Οξηάθπτ»  θαη ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ  «Πιαηαλφξξεπκα» .  

 Έζηκν «  Κνπξκπάλη» ( 18/1 ) :  

Σν έζηκν πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε 18 Ηαλνπαξίνπ , ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ . Σν 

έζηκν νλνκάδεηαη Κνπξκπάλη θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ αξρηθά ζην ρσξηφ « Πιαηαλφξξεπκα» 

δίπια απφ ηνλ Άγην Αζαλάζην . Δθεί φζνη είραλ δψα ( ηζειηγάδεο ) έδηλαλ  κεξηθά απφ ηα δψα 

ηνπο θαη θαζφιηα ζηελ εθθιεζία , θαη έηζη έηξσγε φιν ην ρσξηφ . Ύζηεξα νη θάηνηθνη ηνπ 

Μνζρνρσξίνπ ρφξεπαλ θαη γιεληνχζαλ . Κάζε 18 Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη ζήκεξα νη θάηνηθνη 

ηνπ ρσξηνχ Πιαηαλνξξεχκαηνο ςήλνπλ θξέαο , κνηξάδνπλ ςσκί θαη θξαζί . Σν έζηκν απηφ ην 

έρεη αλαιάβεη εε εθθιεζία κε ηελ βνήζεηα ησλ θαηνίθσλ .  

( πεγή , 

http://platanorrevma.blogspot.gr/)  

 Έζηκν « Βξάζηκν ηεο Φαζνιάδαο»:  

http://platanorrevma.blogspot.gr/
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( πεγή , 

http://platanorrevma.blogspot.gr/)  

Σν έζηκν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Καζαξή Γεπηέξα , θαη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ βξάδνπλ 

θαζνιάδα , κνηξάδνπλ ςσκί , θαη ηξαγνπδάλε θαη ρνξεχνπλε παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα ηνπ 

ηφπνπ καο .  

 

 

 Έζηκν « Αγία Παξαζθεπή» : 

( πεγή , 

http://platanorrevma.blogspot.gr/)  

Σν έζηκν μεθίλεζε λα ππάξρεη απφ ηφηε πνπ έρηηζαλ ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο . Οη 

κεγαιχηεξνη θαη νη πην παιηνί ιέλε φηη εξρφηαλ έλα ειάθη ζηηο 26 Ηνπιίνπ , φπνπ γηνξηάδεηε ε 

Αγία Παξαζθεπή , θαη πξνζθπλνχζε ηελ εηθφλα ηεο . Σν ειάθη ζπζηαδφηαλ πξνο ηηκή ηεο 

http://platanorrevma.blogspot.gr/
http://platanorrevma.blogspot.gr/
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Αγίαο . Σν ειάθη φηαλ έθηαλε ζηελ εθθιεζία πήγαηλε θαη έπηλε λεξφ απφ ηελ πεγή θαη κεηά 

αθνχ μεθνπξάδνληαλ ,  έθαλε ηξεηο θχθινπο γχξσ απφ ηελ εθθιεζία , θαη χζηεξα 

πξνζθπλνχζε ηελ εηθφλα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο . ηε ζπλέρεηα , ην ειάθη πήγαηλε κφλν ηνπ 

ζην ρψξν πξνο ζπζία θαη εθεί νη άληξεο ηνπ ρσξηνχ έζθαδαλ ην ειάθη . Μηα θνξά ην ειάθη 

άξγεζε λα έξζεη θαη έηζη νη θάηνηθνη , έζθαμαλ θαηεπζείαλ ην ειάθη θαη απφ ηφηε δελ 

μαλαήξζε ειάθη ζηελ γηνξηή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο πξνο ζπζία . Απφ ηφηε νη θάηνηθνη ηνπ 

Πιαηαλνξξεχκαηνο απνθάζηζαλ λα ζθάδνπλ θάζε ρξφλν έλα κφζρν . Σν έζηκν 

πξαγκαηνπνηείηαη πάλσ ζην ρσξηφ Μαζρνρψξη κέρξη θαη ζήκεξα πάληα ζηηο 26 Ηνπιίνπ , 

φπνπ ρηιηάδεο πηζηνί έξρνληαη απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο γηα λα πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθφλα 

ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην έζηκν . Μεηά ηελ ιεηηνπξγία αθνινπζεί 

ρνξφο θαη ηξαγνχδη .  

(πεγή, 

http://platanorrevma.blogspot.gr/)  

 

 Έζηκν « Άγηνο Γηάλλεο» :  

Σν έζηκν ηνπ Άγηνπ Γηάλλε πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 7 Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξφλν πξνο ηηκή ηνπ 

Αγίνπ . Σν έζηκν πξαγκαηνπνηείηαη ζην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Ησάλλε , ην πνίν βξίζθεηαη ζην 

ρσξηφ Πιαηαλφξξεπκα . Σν έζηκν ιέεη φηη φηαλ θάπνηνο πηζηφο αξγήζεη λα πάεη ζηελ 

εθθιεζία , φηαλ πεγαίλεη αξγφηεξα νη θάηνηθνη ηνλ ινχδνπλ . 

 

http://platanorrevma.blogspot.gr/
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ΕΚΚΛΗΙΕ  

 Αγία Παξαζθεπή ( Μνζρνρψξη )  

 Άγηνο Αζαλάζηνο ( Μνζρνρψξη )  

 Άγηνο Νηθφιανο ( Σδέξληζηα)  

 Αγία Παξαζθεπή ( Πιαηαλφξξεπκα)  

 Παλαγίαο ( Πιαηαλφξξεπκα )  

 Άγηνο σηήξηνο ( Πιαηαλφξξεπκα)  

 Άγηνο Κσλζηαληίλνο ( Πιαηαλφξξεπκα)  

 Άγηνο Αζαλάζηνο ( Πιαηαλφξξεπκα)  

 Άγηνο Γεψξγηνο ( Πιαηαλφξξεπκα)  

 Άγηνο Ησάλλεο( Πιαηαλφξξεπκα)  

(πεγή, http://platanorrevma.blogspot.gr/)  

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΤΖΙΝΑ  
Πινχζηεο γεχζεηο ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο είλαη :  

o « Πίηεο» :  νη πίηεο κε γέκηζε θξεκκπδηνχ , πξάζζνπ , ηζνπθλίδαο , ζπαλάθη , ή 

θνκκαηηψλ θξέαηνο , 

o « Γηαπξάθηα» : ηα νπνία ζηελ πεξηνρή καο  ιέγνληαη « ζαξκάδηα» , είλαη ληνικάδεο κε 

ξχδη , θνκκάηηα απφ ρνηξηλφ θξέαο , θαξηθεχκαηα ηπιηγκέλα ζε θχιιν απφ ιάραλν . 

χκθσλα , κε ηελ παξάδνζε ηα γηαπξάθηα ζπκβνιίδνπλ ην « ζπαξγαλσκέλν Υξηζηφ»  

θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ ην θχξην πηάην γηα ην Υξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη , 

o « Κηρηά» : ηα θηρηά είλαη αηνκηθά πηηάθηα απφ θχιιν δχκεο θαη ηπξί , ηπιηγκέλα ζε 

ζρήκα θνριία θαη ςεκέλα ζην θνχξλν .  

( πεγή, http://platanorrevma.blogspot.gr/)  
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