
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΣΕΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σήμερα για πολύν κόσμο, στήν κεντρική τουλάχιστο Μακεδονία, Σέλι 
σημαίνει χιονοδρομίες· για τούς Βλάχους, καί μάλιστα τής Βέροιας, σημαί
νει χαμένο παρελθόν. Γιατί, άν σήμερα οί θερινές τους διακοπές σ’ αύτό είναι 
μι à αναψυχή, κάποτε ήταν βιοτική άνάγκη. Κάποτε όμως ήταν ή εποχή πού 
οί Βλάχοι τού Βερμίου περνούσαν τό χειμώνα μέ τά κοπάδια τους στον κάμπο 
καί τό καλοκαίρι έπαιρναν δίπλα τις πλαγιές γιά νά πιάσουν τό θερινό τους 
στέκι, τό Σέλι. Τώρα σκόρπισαν πιά κι οί περισσότεροι κατέφυγαν στις πό
λεις καί μόνο στις διακοπές τους ξαναβρίσκονται εκεί ψηλά, γιά νά ποϋν τί 
είχαν καί τί έχασαν από κλίμα, ήσυχία καί ομορφιά—νά λέμε τήν άλήθεια.

Κάπως έτσι άρχισε τό σημερινό Σέλι, γνωστό καί ώς Κάτω Βέρμιο, καί 
ήταν καλοκαίρι, φυσικά, όταν τό πρωτογνώρισα τότε. Πολλοί τό πρωτοα- 
ντικρύζουν χιονισμένο. Τό βρήκα συμπαθητικό καί συμμαζεμένο, θαρρείς 
άπό κάποιο άόριστο φόβο, μέσα σέ ενα λάκκωμα καί σέ 1.500 μ. περίπου ύψό- 
μετρο. Κανένα όμως προμήνυμα γιά τις περιλάλητες ομορφιές του. Αύτές 
άποκαλύπτονται σιγά-σιγά, όταν άρχίσης νά τό περπατάς καί νά τ’ άφήνης 
γιά νά χαθής μέσα στα άπέραντα δάση άπό ορεινή πεύκη καί όξυά, πού τό 
περικυκλώνουν. ’Εκεί είναι τό πραγματικό Σέλι. Τό άλλο είναι τό γνωστό 
γιά τις δυό χιονοδρομικές πίστες καί τήν κάποια τουριστική χειμερινή κί
νηση πού παρουσιάζει τά Σαββατοκύριακα κυρίως.

Τον άλλο χρόνο ξαναπήγα καί τώρα τό εχω τάμα, θαρρείς. Έτσι άρχισα 
νά διαπιστώνω, ότι, εκτός άπό τό τουριστικό, παρουσιάζει τό χωριό καί άλλα 
ενδιαφέροντα. Γιά τό φιλόλογο μάλιστα ενα πλήθος άπό τοπωνύμια δέν περ
νούν άπαρατήρητα, τή στιγμή προπαντός πού φτάνουν στ’ αύτιά του στή 
Βλαχική καί τού θυμίζουν τόσα πολλά άπό τή Λατινική. Άπ’ εδώ ξεκίνησα. 
Ρώτησα καί έμαθα, έπισκέφθηκα πολλά μέρη ό ίδιος καί μέ χαρά έβρισκα 
καί κατέγραφα καθημερινά καί κάτι πού συναντούσα σέ κάθε μου βήμα. Έξ 
άλλου ή σταδιακή έξοικείωση μέ τή Βλαχική—παλιοί καί νεώτεροι μιλούν 
άκόμα τή γλώσσα—μέ εφερε πιό κοντά στό άντικείμενο καί ή πρώτη σκέψη 
δέν άργησε νά γίνη άπόφαση. Ή παρότρυνση τού φίλου X. Π. Συμεωνίδη 
ήταν ή άφετηρία.

’Έτσι παρουσιάζω σήμερα μιά σειρά άπό τά πιό γνωστά στό Σέλι τοπω
νύμια—είτε μέσα άπ’ τό χωριό είτε άπό γύρω—μέ τήν ελπίδα, ότι τό γλωσ
σικό καί λαογραφικό ύλικό, πού ύπάρχει πολύ άκόμη, δέν θά μέ άφηνε άδιά- 
φορο.
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’Ακολουθώ αλφαβητική κατάταξη μέ σύντομη περιγραφή για κάθε το
πωνύμιο καί μέ προσπάθεια για έτυμολόγηση, δπου ήταν δυνατό. Όσα το
πωνύμια τ’ ακόυσα βλαχικά, τά κατέγραψα μέ λατινικούς χαρακτήρες, όσα 
έλληνικά, μέ έλληνικούς. Γιά τήν άπόδοση ορισμένων φθόγγων τής βλα- 
χικής χρησιμοποίησα ειδικά σημάδια, πού έπεξηγοϋνται στήν οικεία θέση. 
Στό τέλος δίνονται συγκεντρωμένα κατά περιοχές τά 80 περίπου τοπωνύμια 
άπ’ αύτήν τήν πρώτη μου προσπάθεια.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ä = a ανοιχτό 
â = a κλειστό

sa = διφθογγισμένο e (κάτι άνάμεσα στό e καί a) 
oa = διφθογγισμένο ο (κάτι άνάμεσα στό ο καί a)
ζ = ί

li καί ήϊ=όπως τά ίταλ. gli καί gni 
s = άγγλικό sh (σ παχύ) 

ί§ = άγγλικό ch (τσ παχύ)

Οί φθόγγοι πού σημειώνονται σάν δείχτες μόλις άκούονται, όπως fägu.
Οΐ λέξεις τής βλαχικής τονίζονται, όπως keatrâ.

’Αγκάθι, τό· ορεινή περιοχή μετά τήν Κορέα, μισή γυμνή μισή σκε
πασμένη μέ πεύκα. Βρίσκεται ΝΔ τού χωριού καί σέ απόσταση άπ’ αύτό 4-5 
χιλιομέτρων.

Ά γ V α V τ έ ς, ό- πρόκειται γιά θέση πού καταλήγει σέ γκρεμό 200 μ. 
Βρίσκεται άνατολικώς τού χωριού περί τά 3.500 μ., αμέσως μετά τό τοπωνύ
μιο Kupä'n1. ’Απ’ εδώ μπορείς καί άγναντεύεις κάτω τόν κάμπο, άπ’όπου καί 
ή ονομασία.

Ά λ ή Χότζα, ό· ομώνυμη βρύση σέ μικρό ξέφωτο. Περιοχή πυκνά 
πευκοφυτεμένη. Ή βρύση βρίσκεται περί τά 1.000 μ. ΝΔ τών Πριονιών καί 
τό νερό της φημίζεται. ’Ονομασία τουρκική.

Αλώνι, τό- πρόκειται γιά τήν άνοιχτή καί έπίπεδη περιοχή μπροστά 
άπό τις οικίες Μ. Μίσσια καί Ν. Πάσχου, αριστερά τού δρόμου προς τό Ξε
νοδοχείο «Σέλι». Υπάρχει βρύση μέ ποτίστρες. Στό σημείο αυτό κατέληγαν 
άπό τήν εκκλησία μετά τήν στέψη πολλές νύφες καί έστηναν τό χορό, κυρίως 
τό Δεκαπενταύγουστο. Ή ονομασία άπό τή μορφή τού τοπίου.

’Αναγνώστης, ό" βρύση όμώνυμη, μέ δυό πρόχειρους σωλήνες, 
στις παρυφές τού χωριού, στά άριστερά τού δρόμου γιά τή χιονοδρομική 
πίστα. Λέγεται ότι μέ τό νερό αύτό βράζουν πιό γρήγορα τά «άβραστα» ό
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σπρια. ’Αναγνώστης ονομάζεται καί ή γύρω περιοχή σέ μικρή ακτίνα. Το ό
νομα άπό τον ιδρυτή.

’Άνω Σ έ λ ι ή Άνω Βέρμιο, τό' πρόκειται για τό παλιό Σέλι. Βρίσκε
ται ΝΔ του νέου χωρίου (Κάτω Βερμίου), δεξιά άπό τό Χατζιαντ'ιν καί αρι
στερά άπό τα Πριόνια, σέ απόσταση πάνω άπό 15 χιλιόμ. άπό τό Σέλι. Σώ
ζεται μιά έκκλησία καί ερείπια άπό παλιά οικήματα.

Ars û b a s (ουδ.)· κορυφή (1.800 μ. ύψόμ.) γυμνή με ομαλές κατηφορι
κές πλαγιές, ιδεώδης τόπος για. χιονοδρομίες, όπου καί ή δεύτερη μονάδα 
ski-lift. Βρίσκεται στά Ν του χωρίου, πίσω άπό τό πολύ γνωστό χιονοδρομικό 
κέντρο περί τά 5.000 μ. άπό τό χωριό. Όνομασία βλαχική· πιθανότατα συν
θετικά: βλαχ. ârsu 'καμένος, καψαλισμένος’-)- τουρκ. bas 'κεφάλι, κορυφή’.

V a r k ό (άρσ. 'βάλτος, τέλμα’)· ενα μέρος σχεδόν επίπεδο μέ λίγη χλόη 
καί βούρλα. Άναβλύζουν νερά σέ μικρή ποσότητα καί μεταβάλλουν τον 
τόπο σέ βάλτο. Βρίσκεται πριν άπό τού Ντέμον, Ν τού χωριού στά 700 μ. 
περίπου. Ή άρκετά γνωστή λέξη βαρκό δηλώνει καί στά βλαχικά τό έλος.

Βόδι, τό· δασώδης περιοχή μέ πολλές όξυές πριν άπό τήν κορυφή Σι
δεράκι.

Βολόγ(γ)ες, οί· εκτεταμένος βοσκότοπος, ελαφρά κατηφορικός μέ πεύ
κα, όξυές καί δρένια (δρϋς) καθώς καί πυκνή χλόη. Βρίσκεται πριν φτάσου
με στά Πριόνια, A άπ’ αυτά περί τά 1.500 μ. καί Δ τού χωριού περί τά 6.000 μ. 
άπ’ αύτό. ’Ονομασία σλαβική: άνοίχτωμα μέ χόρτο, λιβάδι.

Βρύση Γραμμένης, ή· πρόκειται γιά βρύση πρόχειρη, πού τήν χρη
σιμοποιούν οί παραθεριστές Ναουσαΐοι. Βρίσκεται 200 μ. άριστερά μετά τή 
Γραμμένη.

Βρύση Γυφτογιάννη, ή· βρύση πού όφείλει τό όνομα στον Ι
δρυτή της. Παλαιότερα ήταν άπλώς πηγή. Σήμερα υπάρχει βρύση μέ ποτί- 
στρες. Βρίσκεται μετά τό Ζιυγράφο καί πριν άπό τή Dukâtâ, άριστερά, περί 
τά 800 μ. άπό τού Ντέμον.

Γ ραμμένη, ή· μεγάλο ξέφωτο σέ όμαλή πλαγιά- γύρω-γύρω πολλά 
πεύκα καί όξυές. Τοποθεσία πολύ γραφική, όπου κάθε καλοκαίρι έρχονται 
καί παραθερίζουν Βλάχοι τής Ναούσης. Βρίσκεται στά Β τού χωριού περί 
τά 4.000 μ., άριστερά άπό τό δρόμο γιά τή Νάουσα. Ή όνομασία οφείλεται 
στή γραφικότητα τού τοπίου (γραμμένος— ζωγραφιστός, όμορφος).

Doâli mâsur1 (ουδ. 'τά δύο μαντριά’)· δυό μεγάλα λακκώματα άπό 
5 στρέμματα περίπου τό καθένα, ομαλά καί γυμνά, πού χρησιμοποιούνταν 
σαν στέκια κοπαδιών. Βρίσκονται δεξιά άπό τήν Κορέα, ΝΔ τού χωριού περί 
τά 3.000 μ. Ή λέξη doâli 'τά δύο’ καί mâsur1 'τόπος διαμονής’ «λατ. mansum, 
maneo).

D u k â t â (θηλ.)· κάτω καί ΝΑ τής Καταφλιόρας στά 200 μ. Μεγάλο 
ξέφωτο γύρω στά 5 στρέμματα. Υπάρχει πηγή μέ νερό πού άναβλύζει. Τήν



368 Νίκου Γ. Παπαδόπουλου

στεφανώνουν τεράστιες όξυές. Οί Βλάχοι συνήθιζαν τής Παναγίας (15 Αύγ.) 
νά κάνουν έκεΐ έκδρομές καί να στήνουν σούβλες. Το έθιμο σήμερα άτόνισε. 
’Ονομασία βλαχική.

F â gu (άρσ.)· πρόκειται γιά ένα σημείο τής περιοχής, όπου ή βρύση 
Άλή Χότζα. Υπάρχει εδώ μιά όξυά περίβλεπτη, πού ξεχωρίζει άπ’ όλα τά 
άλλα δέντρα. Ή ονομασία άπό τή λατ. λέξη Fagus, ί=ή φηγός.

F â n t â'n â a f ά r 1 u ru (θηλ. 'πηγή των κλεφτών’)· πηγή μέσα σέ 
όξυές στά ΝΑ τού χωρίου περί τά 700 μ., κοντά στοΰ Ντέμου καί μέσα στο 
Varkó. Ή ονομασία άπό τά λατ. fons+furtum.

F e â t â (θηλ. 'κορίτσι’)· χαράδρα άνάμεσα σέ δυο άπόκρημνους βρά
χους. Βρίσκεται ΒΑ άπό τά Πριόνια περί τά 2.000 μ. μέ κατεύθυνση γιά Νάου
σα. Λέγεται ότι έκει 'έπεσε μιά κοπέλα γιά νά μή τήν πιάσουν οί Τούρκοι. Ή 
λέξη προέρχεται άπό τό βλάχικο feâtâ=Kopuoi.

Ζωγράφος, ό· βρύση ομώνυμη παλιότερα· σήμερα άναβλύζουν νερά· 
βρίσκεται ΝΑ τού Ντέμον στα 300 μ. περίπου. Ή ονομασία άπό τόν ιδρυτή 
τής παλιάς βρύσης.

G â b t z óu (ούδ.)· περιοχή κατάφυτη άπό δένδρα, κατηφορική ομαλή 
πλαγιά, πού βρίσκεται στά ΒΔ τού χωριού σέ άπόσταση 3.500 μ. Πηγαίνουμε 
άπό τό δρόμο γιά τά Πριόνια. Ή όνομασία άπό τό δέντρο γκαμπτζάς.

Gréntzi (θηλ. πληθ. 'δοκάρια, γρεντιές’)· άνοιχτή καί ομαλή τοπο
θεσία, εντελώς γυμνή, πίσω άπό τή γνωστή ΕΙκονίτοα, στή βορεινή παρυφή 
τής Gsânâ. ’Εδώ συγκέντρωναν κορμούς δένδρων πελεκημένους, γιά νά τούς 
προωθήσουν στο έμπόριο, άπ’ όπου καί ή όνομασία.

Groâpâ al Gì z ari (θηλ.'τρύπα τού Γκιζάρη)· ομαλό λάκκωμα εκτε
ταμένο καί γυμνό, άμέσως μετά τό χωριό ΒΑ. Σήμερα χρησιμοποιείται σάν 
γήπεδο. Ή όνομασία άπό κύριο όνομα. Ή λέξη groâpâ στή βλαχική δηλώ
νει τό λάκκο, τή γούβα.

Groâpâ alNikolâki (θηλ. 'λακκούβα τού Νικολάκη’)· πρόκει
ται γιά λάκκο μέ αρκετό βάθος καί υπόγειο ποτάμι ίσως. Βρίσκεται ακριβώς 
στούς πρόποδες τού Σιδερακιον περί τά 400 μ. Β άπό τό οίκημα τών δασοφυ
λάκων (Παλάτι). Ή όνομασία άπό κύριο όνομα.

Guvâ al Mihâli (θηλ. 'τρύπα τού Μιχάλη’)· πρόκειται γιά τρύπα 
σέ άπότομη βραχώδη πλαγιά μέ όξυές. Έχει άνοιγμα μέ διάμετρο περίπου 
5 μέτρων. Βρίσκεται Ν τής Dukâtâ στά 500 μ. Ή όνομασία προέρχεται άπό 
τσομπάνη πού έπεσε δήθεν μέσα μέ τά πρόβατά του. Τό βάθος της είναι ά- 
προσδιόριστο. ’Ίσως πρόκειται γιά σπήλαιο ανεξερεύνητο.

Gùvâ diSâbal1 (θηλ. 'τρύπα τής Sâbal1’)· πρόκειται γιά λάκκο (μάλ
λον νεροφαγιά) στό τέλος γυμνής πλαγιάς, στά Ν τής Sabali. Βρίσκεται στά 
Δ τού χιονοδρομικού κέντρου, στά 500 μ. άπ’ αυτό (βλ. καί Sâbal1).

I k ο â n â (θηλ. 'εικόνα’)· τοποθεσία 2.000 μ. περίπου ΝΑ τού Παπα-
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σταύρη. Βρίσκεται άριστερά του δρόμου για τή Βέροια κοντά στή διασταύ
ρωση για τή Marûsa. Ή ονομασία άπό παλιό εικόνισμα σέ παρεκκλησάκι, 
άπό τά συνηθισμένα, πού βρίσκονται στούς δρόμους.

Izvuru al Ariza (άρσ. 'πηγή του Άρίζα’)· πρόκειται γιά πηγή μέ 
νερό πού άναβλύζει καί βρίσκεται στά Β των χωραφιων του Κεχαγιά. Ή ονο
μασία άπό izvur11 'πηγή’ (λέξ. σλαβ.) καί κύριο όνομα.

K â n g i â 1 ί (θηλ.)· είναι μονοπάτι μέ πολλές στροφές άνάμεσα άπό 
όξυές καί πεύκα, πού οδηγεί άπό τά Δ τής Bârâ προς τις Βολόγ(γ)ες, περί τά 
3.000 μ. ΒΔ τού χωριού. Στή βλαχική ή λέξη δηλώνει δρόμο ή μονοπάτι μέ 
πολλές στροφές.

Katafliórà (θηλ.)· τοποθεσία μέ βράχια καί όξυές. Υπάρχει βρύ
ση πρόχειρη μέ τσιμεντένιο σωλήνα καί νερό άφθονο. Βρίσκεται στά Ν τού 
χωριού, 1.000 μ. περίπου άπό τού Ντέμον. ’Ονομασία βλαχική (ίσως άπό 
κατά+fluo).

K e â t r â (θηλ. 'πέτρα, βράχος)· κοιλάδα μέ πλαγιές όχι καί τόσο ομα
λές. Διασχίζεται άπό μονοπάτι πού αρχίζει άπό τά ΒΔ τού χιονοδρ. κέντρου 
καί κατηφορίζει στά Πριόνια. Οί πλαγιές κατάφυτες άπό όξυές καί πεύκα. 
Ή ονομασία άπό ένα βράχο. Ή λέξη keâtrâ άπό τό πέτρα. Στή βλαχική τό 
π γίνεται κ καί τό e διφθογγίζεται.

Keâtrâ al Béiku (θηλ.'πέτρα τού Μπέικου)·μεγάλη πέτρα (30X30μ.) 
γκριζόχρωμη. Βρίσκεται στο τέλος μικρής πεδινής καί χωρίς δέντρα έκ- 
τάσεως στά δυτικά της· άπό τις άλλες πλευρές υπάρχουν πολλά πεύκα. 
Βρίσκεται A τού χωριού στά 2.000 μ. περίπου. Ή ονομασία άπό κύριο όνομα.

Kinlu al Ditsa (άρσ. 'τό πεύκο τού Ντίτσα’)· περιοχή επίπεδη· 
έκταση πάνω άπό 10 στρέμματα, γυμνή, ΒΑ τού χωριού στά 500 μ. Παλιό- 
τερα ύπήρχε πεύκο μεγάλο, πού κάηκε άργότερα. Στή σκιά του συνήθιζε νά 
καταφεύγη καί νά διαβάζη κάποιος Βλάχος Ditsa, άπ’ όπου καί ή όνομασία. 
Ή λέξη kinu άπό τό λατινικό pinus, i 'πίτυς, πεύκο’.

Koârdâ al Tambâri (θηλ. 'μαντρί τού Ταμπάρη’)· περιοχή μέ 
μικρό ξέφωτο άνάμεσα στις Βολόγ(γ)ες καί τή Soputikâ. Ή όνομασία άπό 
τό Ναουσαΐο Ταμπάρη, πού μάντρωνε εκεί τά κοπάδια του. Βλαχ. koârdâ 
<λατ. corda 'ζώνη, τό μαντρί’, άπό φράχτη, πλεγμένο μέ βέργες, πού ζώνει 
τό κοπάδι.

Κορέα, ή· τοποθεσία πεδινή, συνέχεια τής Plalistrâ. Ή όνομασία 
οφείλεται στο γεγονός, ότι στήν μακρινή αύτή περιοχή πήγαιναν καί έσπερ
ναν πατάτες τήν εποχή τού κορεατικού πολέμου. Βρίσκεται ΝΔ τού χωριού 
στά 3.000 μ. περίπου.

Κρανιά, ή· μεγάλη έκταση μέ πλαγιές ομαλές καί όξυές, ΝΑ τού 
Ντέμον πάνω άπό 1.000 μ. Ή όνομασία άπό κρανιές πού υπήρχαν παλιότερα.

Kùfalu di Béibonar (άρσ. 'κουφάλα τού Μπεημπουνάρι’)· πρό



Τοπωνύμια Χελιού Βεροίας 371

κειται για φημισμένη κουφάλα δέντρου πού άπό μέσα της βγαίνει νερό. Τό 
τραγούδι έλεγε: «να πιω νερό άπ’ τον κούφαλο, νερό απ’ τό Μπεημπου- 
νάρι». Βρίσκεται ΝΔ του χωριού στά 5.000 μ. περίπου, στά άριστερά τής 
Κορέας.

Κ u ρ ä' η1 (θηλ. πληθ. 'κουπάνες’)· λακκούβες ανάμεσα σέ λόφους μέ 
όξυές σέ άπόσταση 2-3 χιλιομ. A τού χωριού, στο δρόμο για τή Βέροια. 
Μοιάζουν μέ κουπάνες 'ξύλινες σκάφες’, άπ’ όπου κι ή ονομασία.

Lùn â (θηλ. 'φεγγάρι’)· μεγάλη (4x4 μ.) άσπρη πέτρα, επίπεδη, σάν 
στρογγυλή πλάκα, πού περιβάλλεται άπό άραιά πεύκα. Βρίσκεται σέ μικρή 
πλαγιά, ΒΑ άπό Vâlântâru στά 200 μ. περίπου. Ή ονομασία άπό την ομοιό
τητα μέ τό φεγγάρι.

Μαγούλα, ή· λοφώδες ύψωμα, φουσκωτό καί στρογγυλό σάν μά
γουλο, μέ πεύκα καί μιά λουρίδα γυμνή. Βρίσκεται στά Δ τής Plalistrâ. Ή 
ονομασία άπό τό σχήμα.

Μ a g ύ t â (θηλ.)· λοφώδης περιοχή γυμνή, μέ λίγες φτέρες καί πικρό- 
χορτα, ΝΑ τού χωριού, δεξιά άπό Burdénili καί άριστερά άπό τή Βρύση τον 
Γυφτογιάννη 1.500 μ. περίπου άπό τό χωριό" (άπό συμφυρμό των λέξ. μα- 
γκούνα καί cicuta).

Marùsa (θηλ.)· τό παλιό χωριό σέ πλαγιά, μέ λίγα καρποφόρα δέν
τρα, πού καταλήγει σέ βαθειά ρεματιά μέ όξυές. Σήμερα έχει άπομείνει ή 
έκκλησία τού 'Αγίου Νικολάου μέ τοιχογραφίες, σέ πολύ καλή κατάσταση, 
του περασμένου αιώνα. Ή περιοχή εχει πολλά νερά καί δυό νεοκτισμένες 
βρύσες. Βρίσκεται A τού χωριού, περίπου 7.000 μ., άριστερά του δρόμου 
γιά Βέροια. Ή ονομασία πιθανότατα άπό εκκλησάκι τής Μικρής Παναγιάς· 
(ό τύπος Marusa είναι ύποκοριστικό τού Μαρία).

Mavrólongu (άρσ. 'μαυρόλογγος’)· πρόκειται γιά κοιλάδα μεγάλη 
μέ πολλά πεύκα. Βρίσκεται στά 1.000 μ. άπό τήν Κορέα, μέ διεύθυνση ΒΔ 
προς τά Πριόνια, Δ τού χωριού περί τά 4.500 μ. Ή ονομασία άπό τήν όψη 
τού τοπίου.

Μεσοχώρι, τό' έτσι ονομάζεται ή άνατολική πλευρά τής κεντρι
κής πλατείας τού Σελιοΰ, κάτω άπό τήν έκκλησία των 'Αγίων ’Αποστόλων.

Μπαλκόνι, τό- έτσι ονομάζεται ή ΝΔ γωνία τού Pâ'tumâ. Τοπο
θεσία μέ μικρούς θάμνους καί τρία τεράστια πεύκα. Άπό τή Δ πλευρά υπάρ
χει άπότομη πλαγιά, μέ έντυπωσιακή κλίση καί τροπική σχεδόν βλάστηση. 
Τό θέαμα είναι καταπληκτικό καί τό όνομα δικαιολογείται άπόλυτα. Βρί
σκεται ΒΔ άπ’ τό χωριό στά 3.000 μ. περίπου.

B â r â, ή· περιοχή μέ νερό πού λιμνάζει καί διατηρείται όλο τό χρόνο- 
παλιότερα έπαιξε ρόλο ποτίστρας. Βρίσκεται ΒΔ τού χωριού, άριστερά άπό 
τό δρόμο γιά Νάουσα, στά 2.500 μ. περίπου. Άπό τό σλαβ. bara 'τέλμα’.

Béibonar (άρσ. 'πηγή το 0 Μπέη’)· τοποθεσία ομαλή, όπου καλλιερ-
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γοϋν πατάτες. Βρίσκεται αριστερά άμέσως μετά τήν Plalistrâ, ΝΔ τοϋ χωρίου 
στά 3.000 μ. περίπου. Ή ονομασία τουρκική· (βλ. καί Kùfal11 di Béibonar).

B u r d é n i 1 i (θηλ.) ή τά Μπουρδένια· μεγάλη έκταση μέ όξυές A τοΰ 
χωρίου περί τά 1.000 μ., δεξιά άπό τό δρόμο γιά Βέροια. ’Ονομασία βλαχική.

Murminti (άρσ. 'μνήμα’)' τοποθεσία μέ φτέρες, Δ άπό Sabal* καί 
άριστερά τοΰ Téntziri. Λέγεται δτι έθαψαν κάποιον έκεΐ καί άπό τό μνήμα 
του ονομάστηκε έτσι τό μέρος. Ή λέξη άπό τό λατινικό monumentum.

Murmintzâ (άρσ. πληθ. 'μνήματα’)· τοποθεσία πού μοιάζει μέ μι
κρή κοιλάδα στά άριστερά τοΰ δρόμου γιά τό Ξενοδοχείο «Σέλι» μετά τό 
''Αλώνι. Σήμερα κτίζονται θερινές κατοικίες. Παλιότερα ήταν τά μνήματα 
τοΰ χωριοΰ. Ή λέξη άπό τό λατ. monumentum.

Murmintzâ (άρσ. πληθ. 'μνήματα’)· τοποθεσία στά Πριόνια, περί 
τά 1.000 μ. A άπό τό Παλάτι. Πηγαίνοντας στήν Παναγία τη Σελιώτισσα, 
δεξιά καί άριστερά δύο υψώματα καί άνάμεσα χώρος ομαλός, γυμνός πού 
ήταν παλιότερα τά μνήματα τοΰ οίκισμοΰ ΙΊαλιοχώρι. Ή ονομασία άπό τό 
λατιν. monumentum.

Murmintzâ al Marùsa (άρσ. πληθ. 'μνήματα τής Μαρούσας’)· 
περιφραγμένος μέ ξερολιθιά χώρος, όπου ύπάρχουν άκόμη τάφοι. ’Ονομά
ζονται έτσι, γιατί βρίσκονται στό ΝΑ τομέα τοΰ χωριοΰ, πού λέγεται Ma
rùsa, διότι εδώ εγκαταστάθηκαν οί κάτοικοι, όταν σηκώθηκαν άπό τό παλιό 
χωριό Marùsa. Τά μνήματα βρίσκονται πίσω άπό τήν έκκλ. τών 'Αγίων ’Απο
στόλων στά 100 μ.

N ί s i a (ούδ. πληθ.)· περιοχή μέ όξυές γύρω-γύρω, σέ κατηφορική πλα
γιά μέ πρόχειρη βρύση καί υποτυπώδη ξύλινη ποτίστρα. Νερό πολύ κρύο. 
Παλιότερα γίνονταν εκδρομές σέ συνδυασμό μέ πλύσιμο ρούχων. Βρίσκε
ται ΒΑ τοΰ χωριοΰ στά 2.000 μ. περίπου δεξιά άπό τό δρόμο γιά Νάουσα. ’Ο
νομασία βλαχική.

Ν τ έ μ ο ς, ό· ή συνηθέστερη έκφορά είναι Ντέμον, στοΰ- πρόκειται 
γιά ομώνυμη βρύση μέ ποτίστρες. Βρύση καί περιοχή χρωστούν τό όνομά 
τους σέ ξενιτεμένο κάτοικο τοΰ Σελιοΰ, πού εδωσε τά χρήματα νά κτιστή 
ή βρύση. Ή νέα βρύση είναι κτισμένη στή θέση παλιότερης, πού κτίστηκε 
άπό τον πατέρα Ντέμο. Ή σημερινή εγινε τό ’67. Βρίσκεται σέ άπόσταση 
800 μ. περίπου Ν τοΰ χωριοΰ.

Όξυές, οί- έκταση μέ όξυές πολύ πυκνές πριν άπό τά Μπουρδένια, 
στά 500 μ. άπό τό χωριό, δεξιά άπό τό δρόμο γιά Βέροια. Ή όνομασία άπό 
τίς πολλές όξυές.

Παλάτι, τό- πρόκειται γιά τό οίκημα τών δασοφυλάκων. Τό ονόμα
σαν έτσι γιά τήν έντύπωση πού εκανε ενα άρκετά καλό οικοδόμημα σέ μιά 
τόσο άπομακρυσμένη περιοχή. Βρίσκεται σέ μικρό λόφο, πολύ γραφικό μέ 
ποικιλία άπό δέντρα καρποφόρα καί μή, στήν περιοχή Πριονίων.
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Π α λ ι ο χ ώ ρ ι, τό' πρόκειται για παλιό οικισμό κατεστραμμένο σή
μερα. Σώζονται ερείπια καί εκκλησία καινούργια στό όνομα τής Παναγίας 
Σελιώτισσας. Βρίσκεται μέσα στήν περιοχή Ποών ίων.

Παπασταύρης, ό' τοποθεσία (παλιότερα υπήρχε καί μικρή βρύση) 
μέ όξυές πάνω στό δρόμο για τή Βέροια. Βρίσκεται 6.000 μ. περίπου A του 
χωριού καί προτού φθάσουμε στή Marùsa. Εκεί, λένε, σκότωσαν τόν Παπα- 
στανρη, άπ’ όπου καί ή όνομασία.

P âti k â (θηλ. 'τό σημείο πού πατάει κανείς, τό υποπόδιο τού αργα
λειού’)· ενα μικρό επίπεδο πλάτωμα, μέσα στή χαράδρα σχεδόν, ή όποια 
βρίσκεται αριστερά τού δρόμου για τή Βέροια- απόσταση άπό τό χωριό πάνω 
άπό 500 μ., διεύθυνση άνατολική. Τό όνομα τής τοποθεσίας άπό τή μορφή 
της.

Pâtumâ (θηλ. 'πάτωμα’)- εκτεταμένο πλάτωμα, σαν μικρό οροπέδιο, 
περί τά 10 στρέμματα. Υπάρχουν αραιά πεύκα καί όξυές πού πυκνώνουν προς 
τά Β. Σέ μερικά σημεία καλλιεργείται πατάτα. Βρίσκεται Β τής Bârâ καί τού 
χωριού περί τά 3.000 μ. άπ’ αυτό. Υπάρχει τσάι τού βουνού. Ή όνομασία 
άπό τό σχήμα.

Plalistrâ (θηλ.)- τοποθεσία πεδινή, όπου καλλιεργούσαν πατάτες. 
Βρίσκεται άμέσως μετά τή Στέρνα ΝΔ τού χωριού στά 3.000 μ. περίπου. ’Ο
νομασία βλαχική, ίσως άπό τό νεοελληνικό πιλαλώ.

P 1 ό t s ί (θηλ. πληθ. 'πλάκες’)- πλαγιά γυμνή καί πετρώδης, άπ’ όπου 
έβγαζαν λίθινες πλάκες γιά τις οροφές παλιότερα. Βρίσκεται ΒΔ τού χωριού 
στά 500 μ. Ή λέξη άπό τό άλβ. plotse.

Πριόνια, τά- άπέραντη δασώδης περιοχή κατάφυτη άπό ορεινή κυ
ρίως πεύκη. Χωρίζεται στά δύο άπό μεγάλη ρεματιά μέ λίγο νερό. Υπάρχει 
βρύση μέ ποτίστρες, οίκημα δασοφυλάκων, ερείπια παλιών κτισμάτων καί 
καινούργια εκκλησία στό όνομα τής Παναγίας. Συνηθίζουν καί σήμερα ακό
μη νά κάνουν έκδρομή στις 23 Αυγ. (9μερα τής Παναγίας). Βρίσκεται σέ άπό- 
σταση 9.000 μ. στά Δ τού χωριού. Δρόμος βατός. Ή όνομασία άπό τά πριό
νια πού χρησιμοποιούνται γιά τήν κοπή τής ξυλείας.

Pruniklu al G i rari (άρσ. 'ή προυνιά τού Γκιζάρη’)-τοποθεσία μέ 
πεύκα άνατολικότερα τής Groâpâ al Gizäri. Υπήρχε μιά προυνιά (ό προΰνος) 
στήν περιοχή αυτή, πού τή νέμονταν ό Γκιζάρης. ’Απόσταση άπό τό χωριό 
περί τά 1.000 μ. ΒΑ. Ή όνομασία άπό κύριο όνομα καί τή λατινική λέξη 
prunus, i 'ό προύνος’.

Plinti al Karkatsiiili (θηλ. 'γέφυρα τού Καρκατσιούλη’)- πα
λιότερα υπήρχε ξύλινη γέφυρα, σήμερα όχι. Βρίσκεται σέ χαράδρα κατά
φυτη κοντά στή Feâtâ, περί τά 2.000 μ. ΒΑ άπό τά Πριόνια. Ή όνομασία άπό 
κύριο όνομα. Ή λέξη pùnti άπό τό λατινικό pons, ntis.

Πύργος, ό- στις ΒΔ παρυφές τού χωριού λόφος άπότομος, πετρώδης
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καί γυμνός. Στην κορυφή του βρίσκεται πρόχειρα καμωμένος άπό ξερολιθιά 
μικρός πύργος υψους 3 μ. περίπου. Βρίσκεται 300 μ. άριστερά άπό τό δρόμο 
για τό τουριστικό ξενοδοχείο «Σέλι».

Sabal1 (θηλ.)· μικρή κοιλάδα, ομαλή, κατηφορική, γεμάτη άπό μι
κρές όξυές. Βρίσκεται στα Δ τοϋ χιονοδρομικού κέντρου, σχεδόν στή συνέ
χεια μ’ αύτό, 2.000 μ. ΝΔ τοϋ χωρίου. ’Ονομασία βλαχική.

Σέλι ή Κάτω Βέρμιο, τό" τό χωριό. Βρίσκεται Δ άπό τή Βέροια 
περί τα 25 χιλ. καί ΝΔ τής Ναούσης περί τά 15 χιλ. Ή όνομασία άπό σλαβ. 
selo 'χωριό’.

Σιδεράκι, τό- μεγάλη βουνοκορφή, γυμνή καί πετρώδης ψηλά, γε
μάτη όξυές καί πεΰκα χαμηλά. Βρίσκεται ΒΔ άπό τά Πριόνια, συνέχεια μ’ 
αυτά. Ή όνομασία ίσως άπό τό γκρίζο χρώμα τής πέτρας στήν κορφή, ίδιο 
μέ τοϋ σιδήρου.

Ski-lift (ούδ. 'αναβατήρας τοϋ σκί’)· μέ τή λέξη Ski-lift ονομάζεται 
όλη ή περιοχή μέ τις έγκαταστάσεις καί τά έργα γιά τις χιονοδρομίες. Βρί
σκεται Δ τοϋ χωριοϋ περί τά 1.500 μ. Ή λέξη αγγλική.

Σ κ ο τ ί V α, ή- έτσι ονομάζεται όλη ή περιοχή ΒΑ τοϋ χωριοϋ. Πρόκει
ται γιά τεράστια έκταση, άλλοτε γυμνή καί άλλοτε πευκόφυτη, πού περιλαμ
βάνει πολλά επί μέρους τοπωνύμια. Πολλοί Σκοτίνα θεωροΰν μόνον τήν πε
ριοχή πού έκτείνεται ΒΑ μετά τά Nisia. Ή όνομασία ίσως βλαχική, γιατί 
μαρτυροϋνται καί άλλες βλαχικές Σκοτίνες.

S ο ρ u t ί k â, ή· βρυσούλα προχειροφτιαγμένη, Β τοϋ Gâbtzô11 καί ΒΔ 
τοϋ χωριοϋ σέ άπόσταση 4.000 μ. περίπου. Ή όνομασία είναι υποκορισμός 
τοϋ sóput11 'βρύση’ άπό τό σλαβ. sopot 'καταρράκτης’.

Sóputli atsâli mä'rli (άρσ. πληθ. 'οί μεγάλες βρύσες’)· μια βρύ
ση κτιστή μέ δυό σωλήνες καί πολύ κρύο νερό. Ήταν καί είναι οί κυριότε- 
ρες τοϋ χωριοϋ. Βρίσκονται Ν τής κεντρικής πλατείας τοϋ χωριοϋ, περί τά 
100 μ. Γιά τήν όνομασία βλ. Soputikâ καί Tsürea.

Σ τ έ ρ ν α, ή· πηγή μέ νερό πού άνάβλυζε, αμέσως μετά τόν Téntziri, στά 
ΝΔ τοϋ χωριοϋ, 3.000 μ. περίπου. Ή όνομασία άπό τό νερό καί τό σχήμα 
δεξαμενής.

S t ί ζ m â (θηλ.)· περιοχή προτοϋ νά φτάσουμε στό οίκημα των δασο
φυλάκων (Παλάτι), στά ανατολικά τής περιοχής Πριονίων. Είναι πλαγιά 
μέ πεΰκα καί υπάρχουν σ’ αυτήν πολλά ερείπια άπό άγροτικό οικισμό, διότι 
παλιότερα ή έκταση ήταν καλλιεργήσιμη. Βλαχ. stismâ 'κτίσμα’.

Σ τ ο ρ ν ά ρ ι, τό' λοφώδης καί πετρώδης τοποθεσία, άριστερά καί μετά 
τήν Plalistrâ, ΝΔ τοϋ χωριοϋ σέ άπόσταση 3.000 μ. περίπου. Ή όνομασία 
άπό τό στουρνάρι 'πυριτόλιθος’.

Téntziri (άρσ.)· τοποθεσία δεντρόφυτη, ΝΔ τοϋ χωριοϋ σέ άπόστα-
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ση 3.000 μι. Πρόκειται για λάκκωμα σε σχήμα κατσαρόλας. Ή όνομασία άπό 
τό τουρκ. tencere.

Τ ζ ε â n â (θηλ. 'φρύδι του βουνού’)· γυμνός λόφος στα δεξιά τοϋ δρό
μου προς τό Ξενοδοχείο «Σέλι», στις βορεινές παρυφές τοϋ χωριοϋ. Ή ονο
μασία άπό τό λατινικό gena 'βλέφαρο, μάγουλο’.

Tsiirea atseä marea (θηλ. 'μεγάλο τσαΐρι’)· πρόκειται γιά τό με
γάλο λάκκωμα τοϋ χιονοδρομικού κέντρου, όπου σήμερα οί χώροι παρκα- 
ρίσματος. Παλιότερα όλη ή έκταση ήταν σκεπασμένη μέ πλούσια χλόη. 
1.600 μ. Δ τοϋ χωριοϋ. Ή ονομασία άπό τό τουρκ. cayir καί βλάχικο atseâ 
(<λατ. ecce-illa) καί τό ρουμαν. mare «λατ, major).

Tsiirea atseâ nika (θηλ. 'μικρό τσαΐρι’)· πρόκειται γιά τό στε
νόμακρο καί μικρότερο λάκκωμα, πού βρίσκεται άνάμεσα στούς δυό δρόμους 
πριν άπό τούς χώρους παρκαρίσματος τοϋ χιονοδρομικού κέντρου. Βρίσκε
ται στά Δ τοϋ χωριοϋ περί τά 1.400 μ. Ή λέξη nika ίσως άπό τό ρουμαν. mie· 
(βλ. tsiirea atseâ marea).

V â 1 â n t â r11 (άρσ. 'βαλανιδιά’)· τοποθεσία άμέσως μετά τήν εκκλη
σία τής Παναγίας στά Πριόνια καί στά Β αυτής. Πρόκειται γιά ομαλή πλα
γιά μέ βαλανιδιές (παλιότερα υπήρχαν πολλές), άπ’ όπου καί ή όνομασία.

Χάνι, τό· έτσι ονομάζεται ή ΒΔ πλευρά τής κεντρικής πλατείας τοϋ 
Σελιοϋ, διότι παλιότερα υπήρχε χάνι.

X α τ ζ ι α V τ ί V, τό- βουνοκορφή μετά τό Αγκάθι, μισή γυμνή μισή 
πευκόφυτη, ΝΔ τοϋ χωριοϋ περί τά 5.000 μ. ’Ονομασία τουρκική: haci Adln.

ΧωράφιατοϋΚεχαγιά, τά· εκτεταμένη περιοχή, ομαλή καί πε
δινή σχεδόν, μέ αραιά πεϋκα καί φτέρη· καλλιεργείται πατάτα. Βρίσκεται 
Β άπό τήν Πέτρα τον Μπέικου καί ΒΑ άπ’ τό χωριό περί τά 2.000 μ. Ή πε
ριοχή άνήκε παλιότερα σέ κεχαγιά, άπ’ όπου κι ή όνομασία.

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κατά περιοχές οί εκτάσεις γύρω καί μακριά άπ’ τό χωριό έχουν καί διά
φορα ονόματα. ’Έξαφνα ό ΝΑ τομέας είναι γνωστός σάν Marusa, γιατί αυτή 
ή περιοχή τοϋ χωριοϋ οίκίσθηκε άπό τούς κατοίκους τοϋ παλιοΰ χωριοϋ 
Marùsa- ό ΝΔ προς Δ ονομάζεται Μικρός Μεράς, γιατί άπό τήν πλευρά αυτή 
είχαν δοθή τά μικρά οικόπεδα γιά σπίτια καί περιβόλια· ό ΒΔ καί Δ φέρεται 
σάν Μεγάλος Μεράς, γιατί τεράστιες δασωμένες του εκτάσεις μοιράστηκαν 
στούς κατοίκους καί αποτελούν τις γνωστές εκεί μπάσνες (δασοτεμάχια)· 
ό ΒΑ όνομάζεται Σκοτίνα. Περιοχές επίσης εκτεταμένες κάπως αλλά απο
μακρυσμένες είναι τά Πριόνια καί ή Κορέα.

Τά τοπωνύμια, πού περιγράφονται, χονδρικά κατά περιοχές μπορούν νά 
κατανεμηθοϋν ώς εξής:
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A' Manila
Άγναντές, Varkó, Βρύση Γυφτογιάννη, Burdénili, Dukâtâ, Fântà'nâ al 

fùrluru, Gùvâ al Mihâli, Ζωγράφος, Ikoânâ, Katafliôrâ, Κρανιά, Kupä'ni, 
Magùtâ, Marûsa (το παλιό χωριό), Ντέμος, Όξυές, Παπασταύρης, Pâtikâ.

Β' Μεγάλος Μεράς
Βολόγ(γ)ες, Gâbtzôu, Kângiâli, Koârdâ al Tambâri, Soputikâ, Stizmâ.
Γ' Μικρός Μεράς καί Σέλι με τις παρυφές του.
'Αλώνι, ’Αναγνώστης, Arsûbas, Gréntzi, Gùvâ di Sâbah, Μεσοχώρι, Mur- 

mintzä, Murmintzâ al Marûsa, Plótsi, Πύργος, SâbaP, Σέλι (Κάτω Βέρμιο), 
Ski-lift, Sóputli atsäli mä'rli, Tzeânâ, Tsiirea atseä marea, Tsiirea atseä nika, 
Χάνι.

Δ' Κορέα (καί όσα βρίσκονται προς τά εκεί)
’Αγκάθι, Béibonar, Doâli mäsuri, Κορέα, Kûfal11 di Béibonar, Μαγούλα, 

Mavrólongu, Murminti, Plalistrâ, Στέρνα, Στορνάρι, Téntziri, Χατζιαντίν.
Ε' Πριόνια (καί όσα προς αυτή τήν κατεύθυνση).
Άλή Χότζα, "Ανω Σέλι ("Ανω Βέρμιο), Vâlântâru, Βόδι, Fâgu, Feâtâ, 

Groâpâ al Nikolâki, Keâtrâ, Lûnâ, Murmintzâ, Παλάτι, Παλιοχώρι, Πριό
νια, Punti al Karkatsiùli, Σιδεράκι.

Στ' Σκοτίνα
Βρύση Γραμμένης, Γραμμένη, Groâpâ al Gizâri, Îzvur’1 al Ariza, Keä- 

trâ al Béiku, Kinlu al Ditsa, Μπαλκόνι, Bârâ, Nisia, Pâtumâ, Pruniklu al 
Gizâri, Σκοτίνα, Χωράφια του Κεχαγιά.

NIK. Γ. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΤΛΟΣ

RÉSUMÉ

Nikos Papadopoulos, Noms de lieu de Seli (région de Veria).

L’ auteur présente 82 noms de lieu du village Séli (ou Kato Vermion), très 
connu comme station de sports d’hiver. Il s’agit d’un village valaque, dont les 
habitants estivaux (qui n’y résident plus pendant l’hiver) parlent aussi bien 
le grec que l’aroumain. Cette particularité se reflète également aux noms de 
lieu, parmi lesquels il y en a qui se disent en grec et d’autres qui se disent en 
aroumain, ces derniers étant transcrits en caractères latins. Les noms de lieu 
sont classés par ordre alphabétique, mais à la fin de l’article il y a un index 
court qui les classe par régions.


