
Τοπωνύμια του                                         

Καλού Χωριού Ορεινής
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Έρευνα – παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, 

Φιλόλογο και ερευνητή

Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής
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Μερίκα

• Σε κατάστιχο (1825) της Αρχιεπισκοπής 
και σε οθωμανικό έγγραφο (1832) της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων
αναφέρεται ότι υπήρχε χωριό Μερίκα στην 
περιοχή Ορεινής, το οποίο παρέμεινε 
μέχρι σήμερα αταύτιστο. 

• Σε αυτές τις πηγές δεν αναφέρεται ότι 
υπήρχε χωριό με την ονομασία Καλό 
Χωριό.
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άλλες πληροφορίες

• Μέγας Κτηματικός 

Κώδικας Αρχιεπισκοπής 

σελίδα 1,101: η εκκλησία 

«ἡ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 

Μερίκας ἐπισκευάσθη ἐπί 

Παναρέτου».

• Η εκκλησία του 

χωριού Μερίκας ήταν 

αφιερωμένη στον Άγιο 

Γεώργιο και 

επιδιορθώθηκε όταν 

ήταν αρχιεπίσκοπος ο 

Πανάρετος.
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Άλλες πληροφορίες

• Στον ίδιο κώδικα  στη σελίδα 209-210 

καταγράφεται  η περιουσία του ναού του 

Αγίου Γεωργίου Μερίκας, ιερά σκεύη, 

βιβλία, κτήματα και 210 ελιές.
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Άλλες πληροφορίες

• Σε χάρτη της 

ενετοκρατίας 

σημειώνεται χωριό 

Meria μεταξύ Cabia

και Palicori, το οποίο 

μέχρι σήμερα ήταν 

αταύτιστο. 
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• Ο Κυριαζής τοποθετεί την Μερίκα στη 

Μόρφου όπου απαντά ναός του «Άι 

Γεώρκη των Ξαλώνων». 
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• Ο Grivaud τοποθετεί το 
χωριό Μερίκα στην 
ομώνυμη τοποθεσία στο 
χωριό Άγιος Ιωάννης, 
αναφέροντας ότι 
εγκαταλείφθηκε μεταξύ 
της περιόδου 1861 -1881. 
Στην περιοχή αυτή όμως 
δε σώζονται οποιαδήποτε 
κατάλοιπα οικισμού, 
εξάλλου είναι ακατάλληλη 
λόγω σύστασης και 
μορφολογίας εδάφους για 
κατοίκηση.
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• Το τοπωνύμιο Μερίκα εντοπίζεται μόνο σε 

τρία χωριά της Ορεινής, στο Καλό Χωριό, 

τον Άγιο Ιωάννη και στο Παλαιομέτοχο. 
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• η τοποθεσία Μερίκα του Καλού Χωριού 

βρίσκεται εκεί που είναι η πλατεία του 

χωριού όπου και σώζεται κουφάλα 

αιωνόβιας μερίκας.
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• ο ναός του Αγίου Γεωργίου 
Καλού Χωριού επισκευάστηκε, 
το 1833, όπως επιβεβαιώνει 
επιγραφή πάνω από τη βόρεια 
είσοδο του ναού. 

• τότε αρχιεπίσκοπος ήταν ο 
Πανάρετος (1827-1840),

• ΑΝΕΚΕΝΙΣΤΗ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ 
ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩΝ ΑΕΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΕΡΟ(ΜΟΝΑΧΟΥ) ΚΑΙ 
ΤΩΝ Λ(Ο)ΙΠΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΕΚΤΩΝΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ 1833: 
ΕΝ ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΟΥ Π(Α) Π(Α) 
ΧΡΙΣΤΟΔ(ΟΥ)Λ(ΟΥ) 
ΑΘ(Α)ΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ.



13

• Η παράδοση διέσωζε μέχρι και τις αρχές 

του 20ου αιώνα την ονομασία  Καλό 

Χωριό της Μερίκας, ένδειξη που 

υποδηλώνει ότι η Μερίκα και το Καλό 

Χωριό βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.
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• Ο Άγιος Γεώργιος της Μερίκας είχε 210 

ελιές σε 31 τοποθεσίες.
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οι δεκαπέντε τοποθεσίες εντοπίζονται στα 

διοικητικά όρια του Καλού Χωριού

• Ονόματα τοποθεσιών Αγίου Γεωργίου:

• η Αγία Παρασκευή 

• ο Παλιόληνος

• τα Φτανά 

• το Γιοφύρι  

• ο Άππης  

• ο Αζούπης

• το Χιλιομέτρι  

• η Κυλίστρα 

• ο Διπλοπόταμος 

• οι Λύκηδες 

• οι Κόκκινοι 

• η Καμένη 

• η Γιαλούτενα 

• το Αγίασμα

• η Παλιοχωραφιά

• Τοπωνύμια Καλού Χωριού:

• η Αγία Παρασκευή 

• ο Παλιόληνος

• τα Φτανά 

• τα Γιοφύρια 

• οι Άππηδες 

• τα Αζούδια

• το Χιλιομέτρι  

• η Κυλίστρα 

• ο Διπλοπόταμος 

• οι Λύκηδες 

• οι Κόκκινοι 

• η Καμένη 

• η Γιαλούτενα 

• το Αγίασμα

• η Παλιοχωραφιά
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Οι υπόλοιπες δεκαέξι, οι οποίες σήμερα 

λανθάνουν

• Ελαιοφόρι, 

• Πανώστρατα Αγίας 

Παρασκευής

• Καβάκι 

• τοπωνύμια Καλού 

Χωριού:

• που αναφέρονται σε ελιές 

(Ελιά, Ελιά της 

Αντρίαινας, Ελιά του 

Ρότσου)

• η Πανώστρατα της Αγίας 

Παρασκευής συνδέεται με 

την Αγία Παρασκευή

• το χωριό παλαιότερα ήταν 

γεμάτο καβάκια  
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Υπόλοιπα 12 τοπωνύμια

• Πειθέτης, 

• Φρακτή του Πειθέτη,

• Φρακτή του 

Παπακωνσταντίνου,

• Φρακτή του 

Παπαγεώργη, 

• Λάκκοι του Νικολώ, 

• Μαύρη Συκιά

• έξι  είναι εξειδικευμένα 

τοπωνύμια γεγονός 

που εξηγεί γιατί δεν 

έμειναν στη 

συλλογική μνήμη και 

ξεχάστηκαν μετά που 

εξέλειπαν ως άτομα ή 

ως δέντρα στην 

περίπτωση της 

Μαύρης Συκιάς. 
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Σύνοψη στοιχείων

• η εκκλησία του χωριού 

Μερίκας ήταν αφιερωμένη 

στον Άγιο Γεώργιο και 

επιδιορθώθηκε όταν ήταν 

αρχιεπίσκοπος ο Πανάρετος 

(1827-1840).

• ο Άγιος Γεώργιος της Μερίκας 

είχε ελιές σε 31 τοποθεσίες.

• Η Μερίκα βρισκόταν μεταξύ 

των χωριών Καμπιά και 

Παλαιχώρι.

• Η εκκλησία του Καλού Χωριού 

είναι αφιερωμένη στον Άγιο 

Γεώργιο και επιδιορθώθηκε το 

1833. 

• 15 τοποθεσίες (+ άλλες 3) 

εντοπίζονται στα όρια του Καλού 

Χωριού.

• Το Καλό Χωριό βρίσκεται μεταξύ 

των χωριών Καμπιά και 

Παλαιχώρι.

• Το Καλό Χωριό έχει τοπωνύμιο 

Μερίκα.

• Παλαιότερα ονομαζόταν Καλό 

Χωριό της Μερίκας. 
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• Σύμφωνα επομένως με όλες τις ενδείξεις 

το χωριό  Μερίκα βρισκόταν στην 

ομώνυμη περιοχή του Καλού Χωριού 

(στην πλατεία του χωριού) και επομένως 

το χωριό Μερίκα ταυτίζεται με το Καλό 

Χωριό. 


