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Οι Μακεδονομάχοι της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης

Στα απομνημονεύματά του ο στρατηγός Μακρυγιάννης έγραψε μεταξύ των άλλων και

τα εξής: «Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι εθυσιάστηκαν διά σένα

να σ’ αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνα χαμένη

και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις». Πράγ-

ματι όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα έχουμε χρέος να τους μακαρίζουμε

και να τους τιμούμε. Τέτοιοι ήταν και οι Μακεδονομάχοι, που πολλοί δεν λογάριασαν

τη ζωή τους για να είναι ελεύθερη η Μακεδονία.

Συνηθίσαμε να αποκαλούμε Μακεδονικό Αγώνα την ένοπλη αντίδραση των Ελλήνων

στη βουλγαρική προσπάθεια για επικράτηση στη Μακεδονία κατά το διάστημα από το

1904 ως το 1908. Ουσιαστικά όμως ο ένοπλος αγώνας κατά της βουλγαρικής προπα-

γάνδας είχε αρχίσει αμέσως μετά το 1870 με την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας. Από

το 1872, την απόσχιση των Βουλγάρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι Τούρκοι με

την ανοχή τους έδωσαν το δικαίωμα στη Βουλγαρική Εξαρχία να επεκταθεί σε αρκετά

μεγάλη περιοχή της Μακεδονίας. Βούλγαροι παπάδες και δάσκαλοι τοποθετούνται σε

κάθε χωριό και σ’ όλα τα αστικά κέντρα και αρχίζει συστηματικά η διάδοση της βουλ-

γαρικής εθνικής ιδέας.

Στο Μεγάλο Πόλεμο της Ανατολής του 1877-78 μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, οι Ρώσοι

φτάνουν μέχρι τα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Οι Τούρκοι υποχρεώνονται να

υπογράψουν τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στις 19 Φεβρουαρίου του 1878, με την

οποία δημιουργούνταν η Μεγάλη Βουλγαρία. Τα σύνορά της έφταναν λίγο έξω από την

Κοζάνη και το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας προσαρτιόταν στη Βουλγαρία. Οι α-

ντιδράσεις τότε των Ελλήνων Μακεδόνων με τα κινήματα και τις τοπικές επαναστάσεις
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άλλαξαν τα σχέδια των Μεγάλων. Οι Μεγάλες Δυνάμεις αναθεώρησαν τη συνθήκη του

Αγίου Στεφάνου στο Συνέδριο του Βερολίνου την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους και η Βουλ-

γαρία περιορίστηκε περίπου στα σημερινά της όρια.

Ύστερα από την αποτυχία για τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας του Αγίου Στε-

φάνου, η Βουλγαρική Εξαρχία πολλαπλασιάζει τις ενέργειές της για τον εκβουλγαρισμό

της Μακεδονίας. Με τα κηρύγματα και τον προσηλυτισμό αρχικά και με τη βία αργό-

τερα, πολλές κοινότητες και χωριά με ελληνικούς πληθυσμούς αναγκάζονται να δηλώ-

σουν προσχώρηση στη νέα βουλγαρική εθνική ιδέα και θρησκεία. Ιδιαίτερα μετά τον

ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, από τον οποίο η Ελεύθερη Ελλάδα βγήκε κα-

ταστραμμένη και εξουθενωμένη ηθικά, εξαπολύουν και πλημμυρίζουν τη Μακεδονία με

ένοπλα σώματα κομιτατζήδων, που σκορπίζουν παντού την τρομοκρατία και κατα-

στρέφουν οτιδήποτε είναι ελληνικό. Εκκλησίες αρπάζονται βιαίως, Έλληνες πρόκριτοι,

δάσκαλοι και ιερείς δολοφονούνται και τα σπίτια τους πυρπολούνται. Παντού στη Μα-

κεδονία επικρατεί ο φόβος, ο τρόμος και το μαχαίρι. Οι πυρπολήσεις εκκλησιών και σπι-

τιών είναι στην ημερήσια διάταξη. Οι δολοφονίες σημαινόντων προσώπων

τρομοκρατούν τους κατοίκους και οι προσχωρήσεις στη Βουλγαρική Εξαρχία είναι ομα-

δικές. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία επικρατεί χάος και η τρομοκράτηση των

κατοίκων είναι γενικευμένη.

Στο χώρο όμως της Δυτικής Μακεδονίας ο λαός αντιστέκεται και προετοιμάζεται για

τη μεγάλη αντεπίθεση. Ήδη πριν από το 1878 οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπί-

σουν κάθε αντίσταση. Ξεσηκώνονται με ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς τις Μεγάλες Δυ-

νάμεις και δεν φοβούνται να δηλώσουν ότι «μόνον όταν οι Βούλγαροι πατήσουν εις

τα πτώματά των, τότε τα μέρη αυτά θα γίνουν Βουλγαρικά». Ψυχολογικά είναι έτοι-

μοι να αντιμετωπίσουν τον επικίνδυνο εχθρό. Η προετοιμασία καταδεικνύεται από την

πληθώρα των επαναστατικών εγγράφων που έχουμε. Το έγγραφο του Ελληνικού Προ-

ξενείου στο Μοναστήρι (Μπίτολα) το Φεβρουάριο του 1878 το λέει καθαρά. «Εν ταις
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επαρχίαις Καστορίας, Κοζάνης, Σερβίων και Ανασελίτσης εξακολουθούσιν αι ενέρ-

γειαι. Εν Καστορία πρωτίστως εργαζόμενα προ ικανού χρόνου πρόσωπα είναι ο

Ιωάννης Σώμος ιατρός, ο Θεόδωρος Σκούταρης και ο Παύλος Φίτσιος, έμποροι εύ-

ποροι αμφότεροι. Τα αυτά πρόσωπα εργάζονται και εν Σιατίστη και Βλάστη μετά

του εν τω ελληνικώ στρατώ αξιωματικού Δημητριάδου και του Αποστόλου Σαχίνη.

Συμπράττει και ο Μητροπολίτης Καστορίας. Εν τη επαρχία Κοζάνης τα πρωτίστως

εργαζόμενα πρόσωπα είναι ο Ιωάννης Τσιμηνάκης ιατρός, ο Αναστάσιος Πηχεών

διδάσκαλος και ο Ιωάννης Γουβεδάρος εύπορος ανήρ. Μετ’ αυτών συμπράττει και

ο Μητροπολίτης Κοζάνης. Κυρίως αι ενέργειαι γίνονται εις τα χωρία Κάλεν, Και-

σαριά, Βελίστα, Ραδοβίστα, Βάντση, Σπούρτα, Κερασιά και Χτένι».

Όταν φτάνουν οι πληροφορίες ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις θα υπογράψουν κάποια συν-

θήκη και θα «απεμπολούν το πλείστον της Μακεδονίας εις τον πανσλαβισμόν», δεν

μένουν με σταυρωμένα χέρια. Ξεσηκώνονται «ως εις άνθρωπος» όλοι οι Δυτικομακε-

δόνες και ιδιαίτερα όσοι ζουν στη νοτιοδυτική Μακεδονία. Η πρώτη μεγάλη εξέγερση

γίνεται πάνω στο Μπούρινο τον Φεβρουάριο του 1878 και το κύριο σώμα των επανα-

στατών είναι κάτοικοι της Κοζάνης και των δεκαεπτά χωριών της περιοχής Τσαρσιαμπά.

Μαζί τους συμπαρατάσσονται και άλλοι κάτοικοι από τα χωριά των Βεντζίων και την

περιοχή της Σιάτιστας.

Αρχηγός των επαναστατών ορίζεται ο Ιωσήφ Λιάτης και κατά άλλους μελετητές Ιωσήφ

Λιάπης από τα Σφακιά της Κρήτης. Πάνω στο μικρό χωριό του Μπούρινου και μέσα

στη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου ορκίζονται οι επαναστάτες και σχηματίζεται

«Προσωρινή Κυβέρνησις της εν Μακεδονία Επαρχίας Ελιμείας» με Πρόεδρο τον Κο-

ζανίτη Ιωάννη Κ. Γκοβεδάρο. Στις Μεγάλες Δυνάμεις στέλνεται ψήφισμα διαμαρτυρίας

και συντάσσεται Επαναστατική Προκήρυξη, στην οποία μεταξύ άλλων διακηρύσσεται:

«Η ημετέρα επαρχία μη δυναμένη πλέον να υποφέρει τον ακατονόμαστον δούλειον

τουρκικόν ζυγόν, τας ανηκούστας βιαιοπραγίας των δυναστευόντων την πατρίδα
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του Μεγάλου Αλεξάνδρου … ήρατο ως εις άνθρωπος τα όπλα ίνα κηρύξη ενώπιον

Θεού και ανθρώπων την ελευθερίαν από του δουλείου ζυγού...».

Παρόλο που το επαναστατικό κίνημα πάνω στο Μπούρινο απέτυχε στις πολεμικές του

επιχειρήσεις, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και της πρόχειρης προετοιμασίας του,

επέτυχε όμως τους πολιτικούς και διπλωματικούς του στόχους, που ήταν η ανατροπή

της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και η ενδυνάμωση του Ελληνισμού στη διεκδικούμενη

από τους Βουλγάρους Μακεδονία. Οι Μακεδόνες βοηθούμενοι από τους ελεύθερους Έλ-

ληνες κατάφεραν να ανατρέψουν τα σχέδια των Βουλγάρων και των συμμάχων τους.

Ιδιαίτερα οι Δυτικομακεδόνες απέδειξαν ότι το φρόνημά τους ήταν ακμαίο και ότι η πε-

ριοχή είχε μείνει τελείως αμόλυντη από τη βουλγαρική προπαγάνδα. Τα γεγονότα που

ακολούθησαν στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, την Ανασελίτσα, την Καστοριά,

το Μοναστήρι ως πάνω το Κρούσοβο το μαρτυρούν.

Όλα τα χωριά είναι επαρκώς ενημερωμένα από χρόνια για τις προθέσεις των Βουλγά-

ρων. Σ’ όλες τις πόλεις και τα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας έχουν στηθεί κέντρα, τα

οποία ενημερώνουν τους κατοίκους για τις καταχθόνιες επιθυμίες των Βουλγάρων. Ιδι-

αίτερα στην Κοζάνη και την Καστοριά υπάρχει από χρόνια έντονη κινητικότητα για τις

ύπουλες επιβουλές των Βουλγάρων κομιτατζήδων. Στήνονται Κέντρα Άμυνας του Μα-

κεδονικού Αγώνα από ικανούς επιστήμονες και φλογερούς πατριώτες. Γιατροί, καθη-

γητές, ιερείς, δάσκαλοι, επιχειματίες περιτρέχουν όλα τα χωριά και ενημερώνουν τους

κατοίκους για τον επικείμενο κίνδυνο των Βουλγάρων με την ανοχή των Τούρκων.

Ειδικά στην περιοχή της Κοζάνης και στο νοτιοδυτικό τμήμα της υπάρχουν δεκαεπτά

χωριά, που κατοικούνται από γηγενείς Μακεδόνες. Η περιοχή ονομάζεται από τα πρώτα

χρόνια της τουρκοκρατίας Τσαρσιαμπάς από την εβδομαδιαία λαϊκή αγορά, που γινό-

ταν κάθε Τετάρτη στο κέντρο περίπου των χωριών. Η λέξη Τσαρσιαμπάς είναι τουρκική

και σημαίνει την ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη. Τα χωριά απλώνονται σε δυο άξονες

νοτιοδυτικά της Κοζάνης στον κάμπο, που φτάνει ως τον Αλιάκμονα. Από το δυτικό
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άξονα με τη σειρά είναι τα εξής: Βελίστι (Λευκοπηγή), Αγία Παρασκευή, Ραντομπί-

τστα (Ροδιανή), Κερασιά, Κτένι, Κάλιανη (Αιανή) και Σφήλτσι (Χρώμιο). Από τον

ανατολικό άξονα είναι: Γκόμπλιτσα (Κρόκος), Απάνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη), Κάτω

Βάνιτσα (Κάτω Κώμη), Μπαξί (Κήπος) και Καισαρειά. Ανάμεσά τους είναι η

Σπούρτα (Καρυδίτσα) και το Μηλωτήνι (Μηλιά). Ανατολικότερα είναι ο Πύργος

και το Ντουγτσιλάρ (Κοντοβούνι). Πάνω και λίγο πίσω από βουνό της Λευκοπηγής

είναι η Ντραβουντάνιστα (Μεταμόρφωση).

Στα χωριά αυτά υπάρχει αξιόλογο και εμπειροπόλεμο ανθρώπινο δυναμικό. Όλα τα

χωριά είναι επαρκώς ενημερωμένα από χρόνια για τις προθέσεις των Βουλγάρων. Κά-

ποιοι τολμηροί ιερείς και κάποιοι γενναίοι κάτοικοι των χωριών αναλαμβάνουν επικίν-

δυνες αποστολές, ύστερα από σωστή και επιμελημένη ενημέρωση από την Κεντρική

Επιτροπή του Αγώνα. Οι ιερείς δίνουν τις οδηγίες, ενώ οι απλοί κάτοικοι με τα ζώα τους

περνούν νύχτα τα σύνορα και κατευθύνονται άλλοι προς τα Τρίκαλα και άλλοι προς

την Καρδίτσα. Εκεί υπάρχουν αποθήκες όπλων και πυρομαχικών ειδικά για τους επα-

ναστάτες της Δυτικής Μακεδονίας. Τα φορτώνουν στα ζώα τους και από δύσβατα και

απόκρημνα μονοπάτια τα μεταφέρουν στα χωριά τους, όπου τα κρύβουν. Από τα χωριά

τους άλλοι μεταφορείς θα τα πάρουν και θα τα μεταφέρουν πάνω στα χωριά της Κα-

στοριάς και της βόρειας Μακεδονίας. Εκεί αγωνίζονται οι τολμηροί Μακεδονομάχοι

εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων και των Τούρκων κατακτητών. Αυτοί οι ιερείς

και οι μεταφορείς των όπλων και των πολεμοφοδίων βοηθούν ποικιλοτρόπως τον

Αγώνα. Οι κάτοικοι όλων των χωριών συναγωνίζονται για το ποιος θα προσφέρει τα

περισσότερα. Σε κάθε χωριό η κοινοτική επιτροπή, που συντονίζει τις ενέργειες, συνερ-

γάζεται με τους συνδέσμους των άλλων χωριών και τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερα.

Σ’ ένα από αυτά τα χωριά, την Αγία Παρασκευή, ένα παλαιό χωριό της περιοχής Τσαρ-

σιαμπά, δεκατρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Κοζάνη, που πήρε το όνομά του από

το ομώνυμο μοναστήρι του από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, η κοινοτική αρχή του
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Αγώνα αποτελείται από τον Ιερέα του χωριού, τους δυο Αναγνώστες και Δασκάλους,

το Κοινοτικό Συμβούλιο (Μουχτάρη και Αγάδες) και τέσσερα παλικάρια του χωριού που

είναι οι παρακάτω:

1. Παπαντωνίου Αντώνιος του Χρήστου (Ιερέας του χωριού).

2. Καλαμπούκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Καλαμπουκογιώργος, Πρό-

εδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου-Μουχτάρης).

3. Παπαθανασίου Αθανάσιος του Ζήση (Παπαδονάτσιος, Μέλος του Κοινοτι-

κού Συμβουλίου, σήμερα οι απόγονοί του με το επώνυμο Παπαδόπουλος

και Παπάς).

4. Μαρκόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου (Νικόλαος Μάρκου, Μέλος του Κοι-

νοτικού Συμβουλίου, σήμερα οι απόγονοί του με το επώνυμο Καραλίγκας).

5. Μαρκόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννου (Μαρκονάτσιος, Μέλος του Κοινο-

τικού Συμβουλίου).

6. Μαρκόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη (Αναγνώστης της Εκκλησίας και Δά-

σκαλος του χωριού).

7. Μυλωνάς Μάρκος του Δημητρίου (Αναγνώστης της Εκκλησίας και Δάσκα-

λος του χωριού).

8. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (επονομαζόμενος Καμπού-

ρης, μεταφορέας όπλων).

9. Τσέπουρας Ευάγγελος του Μάρκου (μεταφορέας όπλων, επονομαζόμενος

Καραμπέρης, σήμερα οι απόγονοί του με το επώνυμο Καραμπέρης).

10. Μαρκόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου (Μαρκομπέης και Μαρκονιάνιος, 

μεταφορέας όπλων).

11. Χλιαράς Αντώνιος του Ιωάννου (Χλιαροτζιώνας, κτηνοτρόφος στο Μπού-

ρινο, πληροφοριοδότης στους αντάρτες Μακεδονομάχους).

Εκτός από τους παραπάνω, που ήταν τα επίσημα πρόσωπα του Μακεδονικού Αγώνα,
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όλο το χωριό έδωσε το «παρών» στον Αγώνα. Όλοι οι ηλικιωμένοι άνδρες του χωριού

προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες βοηθώντας την κοινή εθνική υπόθεση. Δίκαιο και πρέ-

πον είναι να τους κάνουμε μια απλή αναφορά. Αυτοί ήταν: ο Γεώργιος Λαμπρόπουλος

(Γκόγκος), ο Αθανάσιος Καλαμπούκας (Θανασιάς Κατσικάς), ο Νικόλαος Γκατζιού-

φας (Κοκόλης), ο Ευάγγελος Γκατζιούφας (Ζουρζουλιάς), ο Ιωάννης Ζέρβας (Γιαν-

νάκης Κωβίτης), ο Σπύρος Ράπτης (Ραφτοσπύρος), ο Αθανάσιος Κριτσέλης

(Αναστασόπουλος) και ο Αθανάσιος Λιόγας.

Την πρώτη θέση από τα επίσημα αναγνωρισμένα πρόσωπα του Αγώνα κατέχει ο Πα-

παντώνης, ο ηρωικός παπάς του χωριού, που αψήφησε κόπους και μόχθους και αφιέ-

ρωσε τη ζωή του όχι μόνο στην εκκλησία αλλά και στην μεγάλη υπόθεση της πατρίδας.

Ο Παπαντώνης γεννήθηκε στην Καισαρειά το 1856, όπως το καταγράφει ο ίδιος στο

Δημοτολόγιο του χωριού της Αγίας Παρασκευής, που κρατούσε για τους κατοίκους.

Ήρθε στην Αγία Παρασκευή σχετικά μικρός στην ηλικία, όπως γινόταν τα παλαιότερα

χρόνια με τους σώγαμπρους. Ίσως ήταν δεκαπέντε ή δεκαέξι χρονών, όταν ήρθε στο

σπίτι του Ευαγγέλου Τσιμπούρα (Στραγγέλα), όπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα

παντρεύτηκε την κόρη του Βάια. Η οικογένεια του Στραγγέλα Τσιμπούρα πολύ πιθανόν

να είναι μια από τις οικογένειες, που χρηματοδότησαν για να κτιστεί ο Άγιος Αθανάσιος

του χωριού. Το τελευταίο όνομα στην κτητορική επιγραφή «ΤΣΗΠΟΡΑ» είναι πιθανό να

αναφέρεται στο επώνυμο Τσιμπούρας. Πολλά στοιχεία από τη ζωή του Παπαντώνη δεν

έχουμε, εκτός μόνο όσα οι συγγενείς του και οι κάτοικοι του χωριού έλεγαν προφορικά

και συζητούσαν για τον ίδιο και τους άλλους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα. Μερικά

μάλιστα τα αποσιωπούσαν επίτηδες για το φόβο να μη μαθευτούν από τους Τούρκους,

όσο υπήρχαν Τούρκοι, γιατί φοβούνταν τις συνέπειες. Το σημαντικότερο για τον Πα-

παντώνη που δεν γνωρίζαμε ήταν το επώνυμό του. Ακόμη και σήμερα στους επίσημους

καταλόγους των Μακεδονομάχων αναφέρεται μόνο με το όνομα «Παπαντώνης». Το

επώνυμό του το μάθαμε πριν από κάποια χρόνια, όταν δημοσιεύτηκε η διαθήκη του
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στα Δυτικομακεδονικά Γράμματα στον 17ο τόμο του 2005 με κάποια σχόλια. Εμπερι-

στατωμένη μελέτη για τη διαθήκη του Παπαντώνη και τα πρόσωπα, που αναφέρονται

σ’ αυτήν γίνεται αμέσως μετά το κεφάλαιο αυτό.

Στη διαθήκη του Παπαντώνη, που έγινε λίγο πριν το θάνατό του την Κυριακή 3 Φε-

βρουαρίου του 1924 διαβάζουμε στην αρχή τα εξής: 

Αριθμός 1275

Δημοσία Διαθήκη

Εν τω χωρίω Αγία Παρασκευή της περιφερείας του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, σήμερον την

τρίτην (3) Φεβρουαρίου ημέραν Κυριακήν και ώραν 1ην μετά μεσημβρίαν του χιλιοστού

εννιακοσιοστού εικοστού τετάρτου (1924) έτους και εν τη οικία του Αντωνίου Χρήστου

Παπαντωνίου κειμένη εν τη πλατεία του ανωτέρω χωρίου, όπου κληθείς μετέβην προς

σύνταξιν της παρούσης και εν τω δυτικομεσηβρινώ δωματίω της οικίας ταύτης ενώπιον

εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Κοζάνης Δημητρίου Χαρισίου Πράσσου,

εδρεύοντος εν Κοζάνη παρουσία και των γνωστών μοι μαρτύρων Θεοδώρου Ιωάννου

Μαρκοπούλου γεωργοκτηματία, Αθανασίου Ζήση Παπαθανασίου γεωργοκτηματία και

Δημητρίου Μάρκου Μυλωνά γεωργού κατοίκων πάντων Αγίας Παρασκευής, πολιτών

ελλήνων, χριστιανών και μη υπαγομένων εις περίπτωσιν τινά ανικανότητος εκ των ανα-

γραφομένων εν τω Νόμω ΓΨΠ΄ ούτε εις άλλην τινά νόμιμον εξαίρεσιν, ενεφανίσθη ο

προς εμέ και τους μάρτυρας γνωστός Αντώνιος Χρήστου Παπαντωνίου ιερεύς του

χωρίου Αγίας Παρασκευής της περιφερείας Κοζάνης, καταγόμενος εκ του χωρίου

Καισαριά της ιδίας περιφερείας και εδήλωσεν ότι επιθυμεί να συντάξη ενώπόν μου την

διαθήκην του……..».

Από τον ιστορικό της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης Ιωάννη Δ. Δημόπουλο πληρο-

φορούμαστε ότι ο Παπαντώνης χειροτονήθηκε ιερέας στα 1883 σε ηλικία 27 ετών για

το χωριό Αγία Παρασκευή. Βασικά ό,τι γνωρίζουμε για τον Παπαντώνη, το γνωρίζουμε

από τις προφορικές διηγήσεις των συγγενών του. Ότι ήρθε γαμπρός στην Αγία Παρα-
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σκευή, παντρεύτηκε τη Βάια Τσιμπούρα και απέκτησε δυο κοριτσάκια, τη Μαρία και την

Αικατερίνη. Τα κοριτσάκια πέθαναν σε μικρή ηλικία και μετά από λίγο χρόνο τα ακο-

λούθησε στον τάφο και η μητέρα τους από τη μεγάλη της στενοχώρια σύμφωνα με τα

λεγόμενα των σημερινών συγγενών της. Έτσι ο Παπαντώνης έμεινε χήρος σε μικρή σχε-

τικά ηλικία! Αυτά τα θλιβερά γεγονότα επηρέασαν τη μετέπειτα ζωή του, γιατί, καθώς

έλεγαν, έγινε εσωστρεφής και ήταν συνεχώς λιγομίλητος, πολύ σκεφτικός και σκυθρω-

πός. Κατά το χρονικό διάστημα από το 1897 ως το 1901, όπως φαίνεται από τους εκ-

κλησιαστικούς κώδικες της Μητρόπολης, υπάρχει και άλλος ιερέας στο χωριό, που

λέγεται Κωνσταντίνος. Προφανώς ο Παπαντώνης δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά

του, εξαιτίας της οικογενειακής του τραγωδίας. Σίγουρα κατά την τετραετία αυτή είναι

άρρωστος και δεν είναι σε θέση να επιτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα! Οπωσδήποτε

όμως παρακολουθεί τη γενικότερη κατάσταση με τα εθνικά θέματα, ιδιαίτερα με το ζή-

τημα της Μακεδονίας, και ενημερώνεται γι’ αυτά.

Μετά το 1901 αναλαμβάνει και πάλι τα καθήκοντά του και είναι ο μοναδικός ιερέας στο

χωριό. Αυτό αποδεικνύεται από τις πληροφορίες που δίνει και τις αναφορές που κάνει

προς τη Μητρόπολη και το Ελληνικό Προξενείο Ελασσόνας. Οι αναφορές έχουν σχέση

με τον αριθμό των οικογενειών του χωριού, τον πληθυσμό των κατοίκων, τον αριθμό

των μαθητών και των δασκάλων, του ιερέα και άλλων στοιχείων από το 1875 μέχρι το

1908. Φαίνεται ότι μετά το 1901 αφιερώνεται ολοκληρωτικά όχι μόνο στα εκκλησιαστικά

αλλά και τα εθνικά του καθήκοντα. 

Όπως φαίνεται από τις σημειώσεις του Κοζανίτη Καθηγητή Θεολογίας στο Βαλταδώρειο

Γυμνάσιο Κοζάνης Νικολάου Μαλούτα: «Μακεδονικός Αγών» ο Παπαντώνης ορκίστηκε

ενώπιον του Παύλου Μελά στη Μητρόπολη Κοζάνης, όταν ο Παύλος Μελάς ήρθε για

δεύτερη φορά στη Μακεδονία (17 Ιουλίου 1904). Να τι γράφει ο ενθουσιώδης καθηγητής

Ν. Μαλούτας: «…Την πρωίαν της Κυριακής (25 Ιουλίου 1904) εκλήθη δια την ορκωμοσίαν

ο ιερεύς Αναστάσιος Ζωγραφίδης, άνθρωπος με ευφράδειαν καλήν και πατριωτισμόν
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μεγάλον. Ούτος διέμεινεν επί ολόκληρον εβδομάδα πλησίον του Παύλου. Η σκηνή κατά

την συνάντησιν Παύλου και ιερέως ήτο συγκινητική. Ο ιερεύς επιθέμενος τον σταυρόν

και τας χείρας επί της κεφαλής του Παύλου έψαλλε το «Σώσον Κύριε τον λαόν σου... Ο

Παύλος κατεφίλει τας χείρας του ιερέως και ενηγκαλίζετο αυτόν μετά δακρύων…. Την

Δευτέραν 26ην Ιουλίου ωρκίστθησαν οι Θωμάς Ν. Λιόντας, Μήκας Πλόσκας και ο Αθα-

νάσιος Χαρ. Γκάγκος. Την Τρίτην 27ην ήλθον υπό την οδηγίαν του Ιωάννου Καρα-

μήτσιου, δημοδιδασκάλου, οι δύο ιερείς του Κρόκου Αθανάσιοι, ο Αντώνιος της

Αγίας Παρασκευής, ο Νικόλαος Καλημέρης της Ροδιανής και ο Ιωάννης Στόκας εξ

Αιανής. Μετά την ορκωμοσίαν των ο Παύλος τοις συνέστησε δι’ ενθουσιώδους

ομιλίας σύμπηξιν εθνικών κέντρων εν τοις χωρίοις των και κατήχησιν εθνικήν των

πνευματικών ποιμνίων των. Την αυτήν ημέραν ωρκίσθησαν ο μεταφορεύς όπλων

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος εξ Αγίας Παρασκευής υποσχεθείς ότι θα αναλάβη

την μεταφοράν των όπλων και ο Νικόλαος Ντάλλας αναλαβών να δέχεται αυτά εν

τη οικία του. Την Τετάρτην 28ην ωρκίσθησαν δύο εκ Λευκοπηγής πολεμισταί, ο

Ευάγγελος Καραπάτσιος και ο Κώτιας Τσουκνίδας….».

Από την ιστορική εκείνη ημέρα της ορκωμοσίας του αναλαμβάνει ο Παπαντώνης επί-

σημα το μεγάλο έργο να μυήσει τους κατοίκους του χωριού του και άλλους εμπίστους

κατοίκους από τα γειτονικά χωριά. Στην αρχή θα μυήσει τους ιεροψάλτες του χωριού,

που ασκούν και τα καθήκοντα του δασκάλου στα λιγοστά παιδιά του χωριού. Μετά

ακολουθεί η μύηση του Μουχτάρη (Προέδρου του χωριού) Καλαμπούκα Γεωργίου και

των τριών Αγάδων (Κοινοτικών Συμβούλων) Παπαθανασίου Αθανασίου, Μαρκοπούλου

Νικολάου και Μαρκοπούλου Αθανασίου.

Συνεργάζεται μαζί τους και ετοιμάζει την ομάδα, που θα μεταφέρουν τα όπλα από τα

Τρίκαλα. Επιλέγει για αρχηγό της ομάδας τον Κώτσιο Λαμπρόπουλο, που ορκίστηκε μαζί

του, μετά τον Ευάγγελο Τσέπουρα (Καραμπέρη), γαμπρό του Αθανάσιου Μαρκόπουλου

στην κόρη του Στεργιανή, και λίγο μετά το νεαρό Ιωάννη Μαρκόπουλο (Μαρκομπέη),
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γιο επίσης του Αθανάσιου Μαρκόπουλου. Ζητάει και τη γνώμη των γεροντοτέρων του

χωριού και εκείνοι εγκρίνουν τις αποφάσεις του. Η συνεργασία του με τους κατοίκους

του χωριού είναι αγαστή. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριού γνωρίζουν τον αγώνα

του ιερέα τους και τον συντρέχουν. Τον βοηθούν με κάθε τρόπο. Όταν έρχονται οι με-

ταφορείς από τα Τρίκαλα, πάντα νύχτα, κατά ομάδες πηγαίνουν στην εκκλησία μέσα

στα δέντρα, ξεφορτώνουν τα ζώα και κρύβουν τα όπλα και τα πυρομαχικά στην κρύπτη

του σκηταριού κάτω από το ιερό της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Η προσωπικότητα του Παπαντώνη είναι σεβαστή και όλοι οι κάτοικοι των γύρω χωριών

τον εκτιμούν και τον σέβονται. Η Επιτροπή του Αγώνα τον διορίζει υπεύθυνο για την

περιοχή των χωριών από τη Λευκοπηγή ως και την Αιανή. Συνεργάζεται με τους άλλους

ιερείς και τους κατοίκους της περιοχής ευθύνης του και είναι αυτός, που κατευθύνει τις

κινήσεις και τις δραστηριότητες των μυημένων στον Αγώνα και των μεταφορέων

όπλων. Πολύ συχνά, όπως έλεγαν παλιότερα οι παππούδες του χωριού, τον έβλεπαν να

φεύγει από το χωριό νύχτα χωρίς να γνωρίζουν τον προορισμό της μετάβασής του. Κά-

ποιες νύχτες τον έβλεπαν να έχει για συνοδούς τον Κώτσιο Λαμπρόπουλο και τον Ευάγ-

γελο Τσέπουρα (Καραμπέρη) και καβάλα στα ζώα τους τραβούσαν προς την Καρυδίτσα

(Σπούρτα). Προφανώς πήγαιναν στην Κοζάνη για να συναντήσουν τα μέλη της Επιτρο-

πής και να δώσουν τις δέουσες πληροφορίες.

Οι τρεις μεταφορείς, που επέλεξε για το χωριό του, είναι γενναία παλικάρια. Οι δυο πρώ-

τοι, ο Κώτσιος Λαμπρόπουλος και ο Ευάγγελος Τσέπουρας είναι γύρω στα τριάντα πέντε,

γνωρίζουν τη διαδρομή προς τα Τρίκαλα και γίνονται οι ηγέτες όλου του καραβανιού

του Τσαρσιαμπά. Ο τρίτος είναι νεαρός, γύρω στα είκοσι τρία, αλλά είναι ατρόμητος. Ο

Παπαντώνης τους κατατοπίζει για τη δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή και τους φέρνει

σ’ επαφή με τους μεταφορείς των άλλων χωριών όλου του Τσαρσιαμπά. Κυρίως με τους

μεταφορείς των γειτονικών χωριών της Λευκοπηγής και της Ροδιανής. Με το Σπύρο

Βαλαή από τη Ραντουμπίτστα (Ροδιανή) και τους Γρηγόριο Δουγαλή, Αθανάσιο Δουγαλή
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και Αθανάσιο Κουτρότσιο από το Βελίστι (Λευκοπηγή).

Ο Παπαντώνης μέχρι το 1908 εργάζεται πυρετωδώς για το εθνικό θέμα της Μακεδονίας.

Με την ανακήρυξη του Τουρκικού Συντάγματος του 1908 τυπικά σταματάει ο Μακεδο-

νικός Αγώνας και οι διαμάχες των βαλκανικών λαών. Τώρα ο Παπαντώνης ασχολείται

μόνο με τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα στο χωριό. Στις 10 Μαρτίου του 1909 με ε-

ντολή του Μητροπολίτη Κωνστάντιου αναλαμβάνει την ηγουμενία του μοναστηριού

της Λαριούς, όπως αυτό φαίνεται από τα αρχεία της Μητρόπολης. Στο μοναστήρι ο Πα-

παντώνης θα παραμείνει μέχρι το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, γιατί οι κάτοικοι του χω-

ριού ξεσηκώθηκαν, που έμειναν χωρίς παπά. Στην αναφορά των κατοίκων τον Απρίλιο

του 1909 προς τη Μητρόπολη τονίζεται έντονα η ιδιαιτερότητα του χωριού, που ήταν

παλαιά μοναστήρι, και διαφαίνεται η πικρία, η θλίψη και ο παραμερισμός τους από το

Μητροπολίτη. Τότε ο Παπαντώνης επιστρέφει στο χωριό, αλλά ποτέ δεν έκοψε τις δια-

συνδέσεις του με το Μοναστήρι της Λαριούς. Συχνά τον συναντούμε να ιερουργεί στον

ιερό ναό της Αγίας Τριάδας του μοναστηριού, όπως αυτό φαίνεται από τις γραπτές μαρ-

τυρίες κάποιων συγγραφέων της εποχής.

Μέχρι το 1913, που χειροτονείται ο νέος ιερέας για το χωριό, ο Παπά-Χαρίσης Καλημέ-

ρης, ο Παπαντώνης ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι πια γύρω στα εξήντα και η υγεία του

δεν του επιτρέπει να τα ασκεί επαρκώς. Οι προφορικές μαρτυρίες των συγγενών του

λένε ότι ο Παπαντώνης έπασχε τα τελευταία χρόνια από τα πόδια του. Έχει όμως στο

μυαλό του και μια άλλη υποχρέωση προς τους κατοίκους του χωριού και πρέπει να την

εκπληρώσει. Να ανεγείρει μια καινούργια εκκλησία μεγαλύτερη απ’ αυτή που έχουν. Ο

Μεγάλος Θεός θα του δώσει ακόμη δέκα χρόνια ζωής για να εκπληρώσει το τάμα του

στην αγία του χωριού του, την Αγία Παρασκευή καθώς και στους κατοίκους του χωριού

του.

Με την απελευθέρωση της Μακεδονίας του 1912 ο Παπαντώνης θα δει ελεύθερη την

ιδιαίτερη πατρίδα του και θα νιώσει στην ψυχή του μεγάλη χαρά και αγαλλίαση. Οι
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κόποι, οι αγώνες τόσο οι δικοί του, όσο και των συντρόφων του δεν πήγαν χαμένοι!

Τώρα βάζει σε ενέργεια ένα παλαιό του σχέδιο. Να ανεγείρει τη νέα μεγαλύτερη εκκλη-

σία, γιατί ο πληθυσμός του χωριού έχει αυξηθεί. Αμέσως μετά την απελευθέρωση ξεκί-

νησε τις εργασίες και σε σύντομο χρονικό διάσημα την έστησε. Το 1913 η νέα εκκλησία

προς τιμή της Αγίας Παρασκευής ήταν έτοιμη! Ο νέος ιερέας του χωριού, ο Παπά-Χαρί-

σης Καλημέρης, εδώ στη νέα εκκλησία θα αναλάβει τις ιερουργικές πράξεις.

Στην ανέγερση της νέας εκκλησίας ο Παπαντώνης θα αφήσει την ιδιαίτερη σφραγίδα

του. Θα κινητοποιήσει όλο το χωριό και πολλούς ξένους προσκυνητές της Αγίας του

χωριού και οι εργασίες της εκκλησίας θα τελειώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο

θεμέλιος λίθος, όπως λένε οι παππούδες του χωριού, μπήκε αμέσως μετά την απελευ-

θέρωση και οι εργασίες συνεχίστηκαν με γρήγορο ρυθμό. Ο Παπαντώνης βρήκε χρη-

ματοδότες τους Κοζανίτες αδελφούς Τσιαρτσιώνη, που ήταν τακτικοί επισκέπτες του

χωριού και ευλαβείς προσκυνητές της Αγίας Παρασκευής. 

Όλα τα έξοδα των μαστόρων για την ανέγερση της νέας εκκλησίας τα επιβαρύνθηκαν
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οι αδελφοί Τσιαρτσιώνη. Τα υλικά, τις πέτρες, την ξυλεία, τα κεραμίδια και ό,τι άλλο χρει-

άστηκε, ανέλαβαν να τα πληρώσουν οι αδελφοί Τσιαρτσιώνη, ενώ τη διαμονή και τη σί-

τιση των μαστόρων είχαν αναλάβει οι κάτοικοι του χωριού, που εργάζονταν εκ

περιτροπής και οι ίδιοι ως εργάτες.

Η νέα εκκλησία, που επέζησε μέχρι το 1981, ήταν εξωτερικά μια πανέμορφη εκκλησία.

Ήταν μια υπερυψωμένη μονόκλιτη βασιλική με σαμαρωτή στέγη και με μικρές αποκλί-

σεις στην ανατολή και τη δύση. Εσωτερικά ο ζωγραφικός διάκοσμος ήταν φτωχός. Είχε

λίγες τοιχογραφίες στο ιερό βήμα και μια του Αγίου Γεωργίου στο νότιο τοίχο δίπλα

στους ιεροψάλτες και μια άλλη στο βόρειο τοίχο, πάνω από το πορτάκι, που οδηγούσε

κάτω στο ασκηταριό. Το ασκηταριό βρισκόταν και βρίσκεται και σήμερα κάτω από το

δάπεδο της νέας εκκλησίας. Πιθανόν ήταν το ιερό της παλαιάς εκκλησίας του Παπαζήση,

που σεβάστηκε ο Παπαντώνης και δεν το κατάστρεψε. Το ίδιο συνέβη και με την ανέ-

γερση της νέας μεγάλης εκκλησίας του 1981. Εξωτερικά είχε ένα περίστωο, που περιέ-

τρεχε το κτίσμα της εκκλησίας από τη νότια και δυτική πλευρά με επικλινή στέγη και

ωραία ξύλινα δοκάρια γύρω-γύρω και στα ενδιάμεσα υπήρχαν περίτεχνα ξύλινα κά-

γκελα. Έτσι δημιουργούνταν ένας μεγάλος διάδρομος έξω από την εκκλησία, όπου κά-

θονταν οι παππούδες του χωριού στα ειδικά κατασκευασμένα παγκάκια γύρω από το

περίστωο μετά την απόλυση της θείας λειτουργίας.

Ο Παπαντώνης πέθανε στα 1924 αφήνοντας στους κατοίκους του χωριού πολύ καλές

αναμνήσεις, που διασώζονται μέχρι σήμερα. Υπηρέτησε την εκκλησία και το χωριό σε

δύσκολους καιρούς ως καλός και ευσυνείδητος ιερέας. Η προσφορά του υπήρξε μεγάλη

στην εθνική υπόθεση της Μακεδονίας. Γι’ αυτό και πέρασε στις δέλτους της ιστορίας με

χρυσά γράμματα ως Μακεδονομάχος μαζί με τους άλλους συμπολεμιστές του. Ενταφιά-

στηκε πίσω από το ιερό βήμα της εκκλησίας του. Τα οστά με την ιερατική του στολή τα

αποκάλυψαν οι μάστοροι κατά το 1981, ανασκάπτοντας τα θεμέλια για την ανέγερση

της νέας μεγάλης εκκλησίας. Με πολλή ευλάβεια τα παρέλαβαν, τα έπλυναν με κρασί,
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και αφού ο Παπά-Κώστας Καραλίγκας έκανε τρισάγιο για την ψυχή του, τα τοποθέτη-

σαν μέσα σ’ ένα μικρό ξύλινο κιβώτιο και τα έθαψαν λίγο παρακάτω δίπλα στους τά-

φους των άλλων ιερέων του χωριού.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο Παπαντώνης μετά τη μύηση και την ορκωμοσία του

από τον ίδιο τον Παύλο Μελά μέσα στη Μητρόπολη Κοζάνης ανέλαβε να κατηχήσει και

να μυήσει κάποιους από το χωριό του για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα. Τους πρώ-

τους που μύησε ήταν οι στενοί συνεργάτες του στην εκκλησία. Αυτοί ήταν οι δυο ιερο-

ψάλτες-αναγνώστες του χωριού. Ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο Μάρκος Μυλωνάς.

Πρώτα ξαδέρφια οι δυο ιεροψάλτες από τους πατεράδες τους, που, παρότι ήταν αδέρ-

φια, είχαν διαφορετικά επώνυμα ο καθένας. Ο πρώτος, ο Θεόδωρος, κράτησε το πα-

τρικό επώνυμο Μαρκόπουλος, γιατί ο πρόγονός τους ήταν Μάρκος. Ο δεύτερος, ο

Μάρκος, εξαιτίας της πολυετούς εργασίας του πατέρα του στο μύλο Τσιρώνα στην πε-

ριοχή της Αγίας Παρασκευής, πήρε το επώνυμο Μυλωνάς.

Ο Θεόδωρος Ιωάννου Μαρκόπουλος γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1878 σύμφωνα

με το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη. Στις καταστάσεις των ανδρών του χωριού, που

άφησε ο Γκατζιούφας Ευάγγελος του Αθανασίου από την εποχή που ήταν Γραμματέας

στο χωριό (1944 -1946), φαίνεται ότι γεννήθηκε το 1872. Σήμερα είμαστε σίγουροι ότι

γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή και όχι στο παλαιό χωριό Προτοράζι ή Πορτοράζι (ση-

μερινό Πρωτοχώρι), όπου ζούσαν οι γονείς του ώς τα 1860 περίπου. Οι σημερινές οικο-

γένειες του χωριού των Μαρκοπουλαίων, των Μυλωνάδων, των Καραλιγκάδων, των

Καλαμπουκάδων, των Κατσικάδων (σήμερα Καλαμπουκάδες) και του Παλιαμούτα (σή-

μερα Κολέτσας) ζούσαν στο χωριό Προτοράζι ή Πορτοράζι, που ήταν μικτό χωριό από

Τούρκους Μουσουλμάνους και Έλληνες Χριστιανούς. Μετά την επανάσταση του Ζιάκα

στα Γρεβενά στα 1854 και τη μεγάλη καταστροφή των ελληνικών χωριών, άρχισαν στα-

διακά κατά οικογένειες να αποχωρούν από το Πορτοράζι και να εγκαθίστανται στο

κοντινό χωριό της Αγίας Παρασκευής, δίπλα στο παλαιό μοναστήρι. Και ο λόγος, όπως
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ομολογούν ακόμη και σήμερα οι παππούδες του χωριού, ήταν ο φόβος των κατοίκων

να μη τους «χαλάσουν» οι Τούρκοι για αντίποινα. Τα χρόνια αυτά κατά εκατοντάδες οι

Χριστιανοί της περιοχής Γρεβενών καταφεύγουν στα χωριά του Τσαρσιαμπά, όπου βρί-

σκουν καταφύγιο κοντά στους άλλους Έλληνες Χριστιανούς.

Ο Θεόδωρος αναφέρεται ότι στα 1895 και σε ηλικία μόλις δεκαεπτά ετών έκανε το δά-

σκαλο στα λιγοστά παιδιά του χωριού. Το πιθανότερο είναι να ήταν 23 ετών σύμφωνα

με τις καταστάσεις του Ευαγγέλου Γκατζιούφα. Προφανώς γνώριζε κάποια γράμματα
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τα οποία δεν γνωρίζουμε πού τα έμαθε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι από μικρή

ηλικία ακολούθησε στο αναλόγιο της εκκλησίας τον Παπαντώνη, μαζί με άλλα παιδάκια,

και εξαιτίας της φυσικής ευφυΐας του να ήταν σε θέση να διδάσκει στα μικρά παιδιά τα

εκκλησιαστικά κολλυβογράμματα. Από τους παππούδες του χωριού γνωρίζουμε ότι για

τρία χρόνια ασκεί μόνος του τα καθήκοντα του δασκάλου και μετά προστίθεται και δεύ-

τερος δάσκαλος, που είναι ο ξάδερφός του Μάρκος Μυλωνάς, ο οποίος είναι κατά τρία

χρόνια μεγαλύτερός του.

Ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος άφησε εποχή στη μικρή κοινωνία του χωριού μας. Ήταν

για τους κατοίκους του χωριού μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Γιατί πρωτοτύπησε σε

πολλά πράγματα, όχι μόνο στις κοινοτικές και εκκλησιαστικές υποθέσεις του χωριού,

αλλά πολύ περισσότερο στην προσωπική ιδιωτική του ζωή. Παντρεύτηκε τρεις φορές

και απέκτησε παιδιά και με τις τρεις γυναίκες του.

Ο Παπαντώνης κάθε φορά, που τα παλικάρια-μεταφορείς του χωριού έφερναν τα όπλα

από τα Τρίκαλα, έπαιρνε μαζί του τους αναγνώστες της εκκλησίας και εκ περιτροπής τα

άλλα έμπιστα πρόσωπα του Κοινοτικού Συμβουλίου και κάποιους από τους κατοίκους

και ξεφόρτωναν τα ζώα. Τα όπλα και τα πυρομαχικά τα έκρυβαν μέσα στη μικρή εκ-

κλησία της Αγίας Παρασκευής, η οποία βρισκόταν περιτριγυρισμένη από τις αιωνόβιες

βελανιδιές δίπλα από το καθολικό του παλαιού μοναστηριού. Ένα μέρος του ιερού βή-

ματος αυτής της εκκλησίας είναι το σωζόμενο σήμερα ασκηταριό, που βρίσκεται κάτω

και από το σημερινό μεγαλοπρεπή ναό. Σε κάποια από τις επόμενες νύχτες οι ίδιοι θα

τα ξαναφόρτωναν και θα έφευγαν κρυφά μέσω του Σινιάτσικου Όρους για τα χωριά

της Καστοριάς, όπου δρούσαν οι Μακεδονομάχοι εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζή-

δων και των Τούρκων κατακτητών.

Ο δεύτερος στη σειρά από τους μυημένους στον Αγώνα από τον Παπαντώνη ήταν ο

Μάρκος Δημητρίου Μυλωνάς. Σύμφωνα με το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη γεννή-

θηκε στο νέο χωριό της Αγίας Παρασκευής στα 1875, ενώ με τις καταστάσεις του Ευαγ-
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γέλου Γκατζιούφα στα 1869. Ο πατέρας του Δημήτριος Μαρκόπουλος ήταν γεννημένος

στο Προτοράζι ή Πορτοράζι και εκτός από γεωργός ήταν και εργάτης στο μύλο του Τσι-

ρώνα, που βρισκόταν στα σύνορα της περιοχής των κτημάτων της Αγίας Παρασκευής

και του Πορτοράζι. Εξαιτίας της πολυετούς ενασχόλησής του πατέρα του με την εργασία

του μυλωνά απέκτησε το παρανόμι Μυλωνάς. Μ’ αυτό το όνομα σαν επώνυμο τον κα-

ταγράφει στο Δημοτολόγιο ο Παπαντώνης. Κατά τις διηγήσεις του πατέρα του συγγρα-

φέα αυτού του βιβλίου, ο Δημήτριος Μαρκόπουλος-Μυλωνάς, που ήταν ο παππούς του,

πήρε μέρος με αρκετούς άνδρες και άλλα παλικάρια του χωριού στην Επανάσταση του

Μπούρινου κατά το 1878. Εντύπωση έκανε στον εγγονό το γεγονός ότι η εξέγερση αυτή

ήταν μεγάλη και έγινε καταχείμωνα πάνω στο βουνό.

Ο Μάρκος Μυλωνάς παντρεύτηκε τη συγχωριανή του Φωτεινή Κ. Κουτρότσιου και απέ-
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κτησε πέντε παιδιά. Το Δημήτριο, την Πανάγιω, τον Κωνσταντίνο, τον Ιωάννη, που πέ-

θανε μικρός, και τον Ευάγγελο. Στα 1898 σε ηλικία είκοσι τριών ή είκοσι εννιά ετών ανα-

λαμβάνει να διδάξει στα παιδάκια του χωριού σα δεύτερος δάσκαλος. Προφανώς οι

Κοινοτικοί άρχοντες της εποχής βοηθούμενοι από το Σύλλογο των Διδασκάλων της Κο-

ζάνης τον θεωρούν και αυτόν κατάλληλο για δάσκαλο και του αναθέτουν να διδάξει σε

μια από τις δυο τάξεις που έχει το σχολείο. Σε «Αναφορά λειτουργίας σχολείων 11-7-

1897», η οποία βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, αναφέρεται ότι στα γύρω

από την Κοζάνη χωριά λειτουργούν σχολεία με αρκετούς μαθητές. Στο χωριό μας στα

1872 λειτουργεί σχολείο με δώδεκα μαθητές. Στα 1901 έχουμε 40 οικογένειες, 30 μαθητές

και δυο δασκάλους. Αυτοί είναι ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο Μάρκος Μυλωνάς.

Αργότερα, στα 1903, παρουσιάζεται και άλλος δάσκαλος στο χωριό, καθώς φαίνεται ότι

αυξήθηκαν οι μαθητές. Αυτός είναι ο Γεώργιος Κ. Κατσαουνίδης από την Κοζάνη, που

αναφέρεται σε «ενθύμιση» εκκλησιαστικού βιβλίου του χωριού ότι είναι και αυτός δά-

σκαλος και ιεροψάλτης στην εκκλησία του χωριού.

Στα χρόνια αυτά αποφασίζεται από τους κατοίκους του χωριού η ανέγερση κάποιου

διδακτηρίου. Ο Παπαντώνης με τους δυο δασκάλους του χωριού και με την ηθική και

υλική συνδρομή του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Φοίνιξ» στην Κοζάνη είναι πρωτοπό-

ρος. Γύρω στα 1900 κτίζεται ένα ωραίο διδακτήριο, εκεί που σήμερα βρίσκεται το Κοι-

νοτικό Κατάστημα. Από πληροφορίες των παππούδων μάθαμε ότι όλα τα έξοδα

βάραιναν τους κατοίκους του χωριού, που δούλευαν με προσωπική εργασία. Αρχιμά-

στορας του Σχολείου ήταν κάποιος Παπαδήμος από τα χωριά των Σερβίων. Τις πέτρες,

που χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο του Σχολείου, οι κάτοικοι του χωριού τις εξόρυξαν

από ένα λόφο, νότια του χωριού δίπλα στο δρόμο, που οδηγεί στην Κερασιά, και για

αυτό το λόγο ο λόφος έλαβε το όνομα «Παπαδήμος». Σήμερα στο χώρο αυτό είναι κτι-

σμένο το όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος. Στο διδακτήριο αυτό φοίτησαν τα

παιδάκια του χωριού μέχρι το 1947. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο κατασκευάστηκε άλλο

Οι Μακεδονομαχοι της Αγιας Παραςκευης Κοζανης 27



διδακτήριο στην ίδια θέση, που και αυτό έδωσε τη θέση του στο μεγαλοπρεπές σημερινό

Κοινοτικό Κατάστημα, το οποίο ανεγέρθη το 1998 κατά την προεδρία του Πάσχου Κα-

λαμπούκα.

Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα ο Μάρκος Μυλωνάς συνεργάζεται υπό την καθο-

δήγηση του Παπαντώνη με τα άλλα έμπιστα πρόσωπα του χωριού και βοηθάει στην

απόκρυψη των όπλων μέσα στην εκκλησία του χωριού και τη μεταφόρτωσή τους για

την περιοχή της Καστοριάς. Ο Παπαντώνης είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο Μάρκο και

του ανέθετε επικίνδυνες αποστολές. Τον έστελνε στα διπλανά χωριά, όπου ο Μάρκος

είχε στενούς συγγενείς, και συντόνιζε τις ενέργειες και τις μετακινήσεις των μεταφορέων.

Στην Κάλιανη (Αιανή) είχε την αδελφή του Μαρία παντρεμένη με τον Γκανάτσιο Ανα-

στάσιο, ο οποίος ήταν μυημένος μαζί με πολλούς άλλους Αιανιώτες στον κοινό αγώνα

για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Γαμπρός του Γκανάτσιου στην κόρη του Βενέτω

ήταν ο μεγάλος Μακεδονομάχος της περιοχής Γεώργιος Λαζαριώτης (Καψαλιάρης) από

το Πλατανόρεμα Σερβίων. Ο τελευταίος ήταν μυημένος στον Αγώνα και προσέφερε ση-

μαντικές υπηρεσίες στην εθνική υπόθεση της Μακεδονίας ως πολεμιστής στο σώμα του

καπετάν Βάρδα. Στην ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα πέρασε με το επώνυμο του πε-

θερού του Γκανάτσιος Γεώργιος. Επίσης στη διπλανή Ραντομπίτστα (Ροδιανή) ο Μάρκος

είχε την άλλη αδελφή του Αικατερίνη παντρεμένη με τον Εμμανουήλ Τζέλλο, που και

αυτός ήταν μυημένος στον Αγώνα με τον Παπά-Νικόλα Καλημέρη, τον ιερέα του χω-

ριού, το Σπύρο Βαλαή και άλλους Ροδιανιώτες. Ακόμη είχε και τρίτη αδελφή, την Ευαγ-

γελή, που ήταν παντρεμένη στην Απάνω Βάνιτσα (Άνω Κώμη) με το Μούσιο

Κωνσταντίνο, που και εκείνος ήταν μυημένος στον Αγώνα.

Ο Μάρκος ακολούθησε τα επαγγέλματα του πατέρα του. Ήταν γεωργός, αλλά εργαζό-

ταν συγχρόνως και στους μύλους του χωριού. Πρώτα στο μύλο Τσιρώνα, κοντά στον

πατέρα του, και αργότερα, γύρω στα 1880, όταν ο κοζανίτης Μιχάλης Παπακωνστα-

ντίνου έστησε μεγάλο μύλο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, εργάστηκε επί σειρά
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ετών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γνωριστεί με πολλούς κατοίκους των γύρω χωριών

Τούρκους και Χριστιανούς, που έρχονταν στους μύλους και άλεθαν τα γεννήματά τους.

Εκεί με επιδεξιότητα και διπλωματικότητα εκμαίευε διάφορες πληροφορίες, που ήταν

πολύ χρήσιμες για το μεγάλο Αγώνα. Εξαιτίας των πληροφοριών που μεταβίβαζε στον

Παπαντώνη και την Επιτροπή του Αγώνα στην Κοζάνη έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από

τα μέλη της Επιτροπής.

Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας ο Μάρκος Μυλωνάς ακολούθησε, όπως όλοι

οι Έλληνες, το δρόμο της επιβίωσης της οικογένειάς του, εργαζόμενος στα λιγοστά κτή-

ματά του και στο μύλο του Μιχάλη Παπακωνσταντίνου. Μετά το 1923 πήρε την από-

φαση να ακολουθήσει αυτό που έκαναν πολλοί Μακεδόνες. Να ξενιτευτεί στην μακρινή

Αμερική, που ήταν η νέα πάμπλουτη χώρα πέρα από τον Ατλαντικό. Στην Αμερική έμεινε

κάποια χρόνια και επέστρεψε στα 1931. Η φωτογραφία με το γιο του Δημήτριο στα 1931

είναι εκτυπωμένη μόλις είχε επιστρέψει από την Αμερική.

Οι δυο αναγνώστες, που ήταν και οι πρώτοι δάσκαλοι του χωριού, ο Θεόδωρος Μαρ-

κόπουλος και ο Μάρκος Μυλωνάς, πέθαναν στα τέλη της δεκαετίας του σαράντα, χωρίς

ποτέ να τους αποδοθεί κάποια τιμή και αναγνώριση για το έργο που προσέφεραν όχι

μόνο στο χωριό τους, αλλά και στην υπόθεση για την απελευθέρωση της ιδιαίτερης πα-

τρίδας τους.

Μετά τη μύηση των Αναγνωστών ο Παπαντώνης θέλει να κατηχήσει και να μυήσει και

τους άνδρες του Κοινοτικού Συμβουλίου. Και οι τέσσερες άνδρες είναι αρκετά ηλικιωμέ-

νοι και έχουν μεγάλο κύρος στους κατοίκους του χωριού. Είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης

και η γνώμη τους είναι σεβαστή απ’ όλους. Οι δύο από αυτούς, όπως έλεγαν οι παπ-

πούδες του χωριού, ο Γεώργιος Καλαμπούκας (Καλαμπουκογιώργος) και ο Νικόλαος

Μαρκόπουλος (σήμερα οι απόγονοί του με το επώνυμο Καραλίγκας), γνωρίζουν καλά

τα τουρκικά και έχουν καλές σχέσεις με τους Τούρκους των γειτονικών τουρκικών χω-

ριών: του Προτοράζι ή Πορτοράζι (Πρωτοχώρι), του Ακ Μπουνάρ (Ίσβορος-Λευκό-
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βρυση) και του Γενίκιοι (Άργιλος). Εξάλλου γεννήθηκαν στο Πορτοράζι και μεγάλωσαν

μέσα σε περιβάλλον, όπου την πλειοψηφία κατέχουν οι Τούρκοι και ως εκ τούτου μι-

λούσαν περισσότερο τα τουρκικά και λιγότερο τα ελληνικά.

Πρώτος από τους άνδρες του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του χωριού (ο

Μουχτάρης). Είναι ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Καλαμπούκας (Καλαμπουκογιώργος),

που γεννήθηκε, σύμφωνα με το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη, στο Πορτοράζι στα 1842.

Οι καταστάσεις του Γραμματέα Ευαγγέλου Γκατζιούφα τον αναφέρουν, αλλά χωρίς έτος

γέννησης. Εγκαταστάθηκε στο νέο χωριό της Αγίας Παρασκευής γύρω στα 1860, μετά

την εξέγερση των κατοίκων των Γρεβενών με επικεφαλής το Θεόδωρο Ζιάκα. Είναι πολύ

πιθανόν να μετακόμισε στην Αγία Παρασκευή μαζί με την οικογένεια των Μαρκοπου-

λαίων. Αυτό αποδεικνύεται από τους χώρους που κατέλαβαν στο νέο χωριό για να στή-

σουν τα σπίτια τους. Αυτά ήταν δίπλα-δίπλα, όπως τα βλέπουμε ακόμη και σήμερα. 

Στη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης υπάρχει μια αναφορά με ημερομηνία 6 Απριλίου 1909, που

το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού με Πρόεδρο τον Καλαμπουκογιώργο και Συμβού-

λους τον Αθανάσιο Παπαζήση, το Νικόλαο Μάρκου και Αθανάσιο Μαρκογιάννη στέλνει

στο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο για κάποια θέματα σχετικά με τα

προβλήματα του χωριού. Είναι πολύ καλά διατυπωμένη, προφανώς από κάποιον μορ-

φωμένο της Κοζάνης, και περιγράφει κάποιες κτηματικές διαφορές των κατοίκων και

τις καταπιέσεις και αταξίες κάποιων θερμόαιμων κατοίκων του χωριού, που ενοχλούν

τους υπόλοιπους.

Ο Καλαμπουκογιώργος απέκτησε τέσσερα αγόρια από τη δεύτερη γυναίκα του. Τον Α-

ντώνιο, τον Αργύριο, τον Ιωάννη και τον Εμμανουήλ. Ο πρώτος γιος του ο Αντώνιος

πέθανε νωρίς μέσα στα 1900 αφήνοντας δυο παιδιά, το Γιώργο και τον Αντώνη. Ο τε-

λευταίος γεννήθηκε μετά το θάνατο του πατέρα του και γι’ αυτό πήρε το όνομα του

πατέρα του. Ο δεύτερος και ο τρίτος γιος του Καλαμπουκογιώργου, ο Αργύριος και ο

Ιωάννης (Νιάνιος), είναι πολύ πιθανόν στη διετία 1906-1907, που πολλοί από την πε-
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ριοχή της Κοζάνης έφευγαν για την Αμερική, να ξενιτεύτηκαν και αυτοί και επέστρεψαν

στο χωριό φορώντας δερμάτινα παπούτσια, που τα έλεγαν κορδέλια. Από τότε η οικο-

γένεια του Καλαμπουκογιώργου πήρε το παρανόμι Κορδελάδες. Ο τελευταίος γιος του

Καλαμπουκογιώργου Εμμανουήλ γράφεται στο Δημοτολογιο του Παπαντώνη ως «χα-

μένος». Οι πληροφορίες λένε ότι σκοτώθηκε σε επιστράτευση της τουρκικής κυβέρνησης

γύρω στα 1900 πριν από την απελευθέρωση της Μακεδονίας (1912), ενώ ήταν αρρα-

βωνιασμένος με μια κοπέλα από την οικογένεια των Χαντζιαράδων από τη Σπούρτα

(Καρυδίτσα).

Δεύτερος είναι ο Αθανάσιος Ζήση Παπαθανασίου, που στο Δημοτολόγιο του Παπαν-

τώνη φαίνεται ότι είναι γεννημένος το 1840, ενώ στις καταστάσεις του Ευαγγέλου Γκα-

τζιούφα στα 1845. Δεν ήταν κάτοικος του χωριού, αλλά ήρθε από την Καισαρειά

γαμπρός στην οικογένεια του ιερέα του χωριού Ζήση, ο οποίος είχε τρείς θυγατέρες.

Πήρε για επώνυμο την ιδιότητα του πεθερού του και δημιούργησε με τα πολλά παιδιά

τη μεγάλη οικογένεια των Παπαδοπουλαίων στο χωριό. Στην αναφορά προς τη Μη-

τρόπολη του 1909 υπογράφει ως Αθανάσιος Παπαζήση, ενώ στο χωριό τον φώναζαν

Παπαδονάτσιο. Πολύ πιθανόν ο Παπαντώνης να ήταν ο προξενητής του, αφού και ο

ίδιος καταγόταν από την Καισαρειά και είχε καλές σχέσεις με την οικογένεια του Αθα-

νασίου, που είχε το επώνυμο Παπαθανασίου, όπως αυτό φαίνεται από τη διαθήκη του

Παπαντώνη. Ο Αθανάσιος με τη θυγατέρα του Παπά-Ζήση Βασιλική, που την αποκα-

λούσαν Τσιτσίκου, απέκτησε επτά παιδιά: τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια. Αγόρια

ήταν ο Ζήσης, ο Θωμάς, ο Γεώργιος και ο Χαρίσιος και κορίτσια η Αναστασία, η Αικατε-

ρίνη (Λίγκα) και η Ευαγγελή.

Τρίτος είναι ο Νικόλαος Γεωργίου Μαρκόπουλος, που γεννήθηκε στο Πορτοράζι στα

1840, και η οικογένειά του στο Δημοτολόγιο του Παπαντώνη έχει την τιμητική θέση να

καταγράφεται πρώτη. Στις καταστάσεις του ο Ευάγγελος Γκατζιούφας τον αναφέρει ότι

«είναι πολύ γέρος γεννημένος το έτος 1840 ή το 1850». Προφανώς τον πρόλαβε ζω-
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ντανό. Στην αναφορά του 1909 προς τη Μητρόπολη υπογράφει ως Νικόλαος Μάρκου,

ενώ μετά το 1917 σε έγγραφα της εποχής οι απόγονοί του καταγράφονται με το επώ-

νυμο Καραλίγκας, το οποίο έχουν και σήμερα. Ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Μαρ-

κοπουλαίων, η οποία εγκαταστάθηκε στο νέο χωριό, όπως ειπώθηκε παραπάνω, γύρω

στα 1860. Γνώριζε πολύ καλά τα τουρκικά και είχε άριστες σχέσεις και διασυνδέσεις με

τους Τούρκους της περιοχής. Από τις αφηγήσεις των παλαιοτέρων λέγεται ότι ήταν ο

επίσημος διερμηνέας μεταξύ των Τούρκων και των Ελλήνων Χριστιανών. Πάντα έπαιρνε

με διπλωματικό τρόπο το μέρος των Ελλήνων και πολλές φορές κατηγορήθηκε από

τους Τούρκους κατακτητές για τη μεροληπτική του στάση. Γιος αυτού ήταν ο Γεώργιος

Καραλίγκας, που κάποιοι στο χωριό τον αποκαλούσαν Γούτσιο. Αυτός αργότερα μετά

την απελευθέρωση της Μακεδονίας διετέλεσε Πρόεδρος του χωριού στις αρχές της δε-

καετίας του 1920. Αυτό φαίνεται από δικαστική απόφαση του 1923 του δικαστηρίου

Κοζάνης, η οποία έχει σχέση με τα κτήματα του κάμπου, που τα διεκδικούσαν οι Τούρκοι

των γειτονικών χωριών, Πορτοράζι (Πρωτοχώρι), Ακ Μπουνάρ (Ίσβορος-Λευκόβρυση)

και Γενίκιοϊ (Άργιλος).

Ο συντάκτης αυτού του βιβλίου είχε την καλή τύχη να εργαστεί επί μία τριετία (1978-

81) ως απεσπασμένος από την Ελλάδα καθηγητής φιλόλογος στη Μεγάλη Πατριαρχική

Σχολή του Γένους στην Κωνσταντινούπολη. Όταν επέστρεφε στην Κοζάνη, κατέβαινε

στο χωριό για να επισκεφτεί τους δικούς του και τότε ο εγγονός του Νικολάου Μαρκό-

πουλου, Νικόλαος Καραλίγκας τώρα, τον καλωσόριζε πάντοτε στα τουρκικά και του μι-

λούσε για την κατάσταση στην Τουρκία, για το Πατριαρχείο, για τον Πατριάρχη και άλλα

πολλά στην τουρκική γλώσσα. Ο παππούς είχε μάθει την τουρκική γλώσσα και στον εγ-

γονό του.

Τέταρτος είναι ο Αθανάσιος Ιωάννου Μαρκόπουλος, που γεννήθηκε σύμφωνα με τον

Παπα-ντώνη στα 1851, ενώ στις καταστάσεις του Ευαγγέλου Γκατζιούφα δεν αναγρά-

φεται το έτος γέννησης. Όπως φαίνεται από το έτος γέννησης ήταν ο μικρότερος του
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Κοινοτικού Συμβουλίου και εξέφραζε τη γνώμη του με πολλή παρρησία. Ήταν θερμόαι-

μος, εκρηκτικός και πολύ αποφασιστικός. Στην αναφορά του 1909 υπογράφει ως Αθα-

νάσιος Μαρκογιάννης, ενώ οι κάτοικοι του χωριού τον αποκαλούσαν Μαρκονάτσιο.

Απέκτησε τέσσερα παιδιά, τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Τη Θεοδώρα, τη Στεργιανή, το

Γιάννη και την Ευαγγελή.

Ο Παπαντώνης τους μύησε σε κοινή κρυφή σύσκεψη στο σπίτι του. Οι παππούδες του

χωριού έλεγαν ότι σ’ αυτή τη σύσκεψη, που έγινε στα 1904 μετά την ορκωμοσία του, ο

Παπαντώνης τους μίλησε με θερμά και πατριωτικά λόγια και τους παρότρυνε να βοη-

θήσουν όλοι τον κοινό αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Κάποιοι έλεγαν

ότι τους όρκισε να μην πουν τίποτε σε κανέναν. Κάτι παρόμοιο που γινόταν και στη Φι-

λική Εταιρεία. Σ’ αυτή τη σύσκεψη λένε ότι ο Μαρκονάτσιος, βλέποντας τον Παπαντώνη

φοβισμένο και συγκινημένο, σηκώθηκε εντελώς αυθόρμητα και παίρνοντας το λόγο είπε

πάνω κάτω τα εξής; «Παπαντώνη, μην κρύβεσαι και μη φοβάσαι. Είναι χρόνια που

τα περιμένουμε αυτά. Φτάνει πια! Όλοι θα δώσουμε ό,τι έχουμε στον Αγώνα». Όλοι

έμειναν άφωνοι και περίμεναν τον Παπαντώνη να τους ξεδιπλώσει τα σχέδια και τις

οδηγίες της Επιτροπής του Αγώνα από την Κοζάνη. Τι έπρεπε να κάνουν σαν Κοινοτική

Αρχή αλλά και ο καθένας χωριστά. Τους τόνισε ότι όλα έπρεπε να γίνονται κρυφά και

μυστικά και ότι έπρεπε να διαλέξουν κάποια γενναία παλικάρια του χωριού, που θα γί-

νονταν οι μεταφορείς των όπλων και των πολεμοφοδίων από τα Τρίκαλα. Ο Μαρκο-

νάτσιος δεν κρατήθηκε και για δεύτερη φορά σηκώθηκε και τους πρότεινε για

μεταφορείς το γιο του Γιάννη και το γαμπρό στην κόρη του Στεργιανή Ευάγγελο Τσέ-

πουρα (Καραμπέρη). Τότε ο Παπαντώνης τους εκμυστηρεύτηκε ότι μαζί του ορκίστηκε

ενώπιον του Παύλου Μελά και ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος ως ματαφορέας. Έτσι

οι μεταφορείς των όπλων έγιναν τρεις.

Ας έρθουμε τώρα στους μεταφορείς των όπλων και των πολεμοφοδίων. Πρώτος ήταν

ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (ο Κώτσιος του Μήκα, έτσι τον έλεγαν στο χωριό,
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αλλά οι μεταφορείς των άλλων χωριών τον αποκαλούσαν Καμπούρη). Γεννήθηκε στην

Αγία Παρασκευή στα 1870 σύμφωνα με τον Παπαντώνη, ενώ στις καταστάσεις του

Ευαγγέλου Γκατζιούφα δεν αναφέρεται το έτος γέννησής του. Αναφέρονται μόνο τα δυο

αγόρια του, ο Δημήτριος και ο Αντώνιος, που πήγαν στην Αμερική. Ανήκε στη μεγάλη

οικογένεια των Λαμπροπουλαίων, που κατέβηκε στην Αγία Παρασκευή από το χωριό

του Μπούρινου γύρω στα 1815, μετά την καταστροφή του χωριού από τους Τουρκαλ-

βανούς του Αλή Πασά. Στο Δημοτολόγιο του Παπαντώνη παρατηρούμε ότι είναι κατα-

γραμμένες τέσσερες οικογένειες των Λαμπροπουλαίων. 

Ο Κώτσιος παντρεύτηκε την Αικατερίνη Γεωργίου Γιούργα από τη Μεταμόρφωση και

απέκτησε τέσσερα παιδιά. Το Δημήτριο, τον Αντώνιο, τη Βάια και την Πανάγιω. Τα αγό-

ρια του ξενιτεύτηκαν γύρω στα 1916 στη μακρινή Αμερική και επέστρεψαν στην Ελλάδα,

«στο γενέθλιο τόπο» ως επισκέπτες-τουρίστες στη δεκαετία του ’50. Στα 1919 έστειλαν

στη χήρα μητέρα τους Αικατερίνη χίλιες πεντακόσιες δραχμές με σκοπό να αγοράσει

για λογαριασμό τους κτήματα από τους μπέηδες του Πορτοράζι. Η Μακεδονία είχε ελευ-

θερωθεί, αλλά οι μπέηδες από το Πορτοράζι δεν είχαν φύγει για την Τουρκία και που-

λούσαν τα κτήματά τους στους δικούς μας, που ξενιτεύονταν. Οι Τούρκοι έφυγαν με τη

συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Το σχετικό συμβόλαιο υπάρχει στα χέρια του εγγονού

του Ζήση Λαμπρόπουλου. Από τις θυγατέρες του η πρώτη παντρεύτηκε τον Κωνστα-

ντίνο Καραλίγκα, αργότερα ιερέα, και η δεύτερη τον Γεώργιο Ζέρβα από τη Μεταμόρ-

φωση. Ο τελευταίος ήρθε γαμπρός στο σπίτι του Κώτσιου στα 1927 και είναι αυτός που

έγινε αιτία να αποκαλυφτεί η παλαιοχριστιανική βασιλική πάνω στο λόφο της Αγίας Πα-

ρασκευής. Οι δυο θυγατέρες του Κώτσιου έμειναν ορφανές από μικρή ηλικία και η μη-

τέρα τους Αικατερίνη τις ανάθρεψε με «παιδεία και νουθεσία Κυρίου» και τις μετέδωσε

τα αγνά ήθη και έθιμα της ελληνικής επαρχίας. Για τον πατέρα τους, που υπηρέτησε την

πατρίδα χωρίς να εισπράξει εντελώς καμιά απολαβή, τον φωτογράφισε στη μνήμη των

κοριτσιών της με πολύ ζωντανά χρώματα, έτσι που αργότερα οι ίδιες μιλούσαν για τον
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πατέρα τους σαν να τον είχαν γνωρίσει και να τον είχαν ζήσει!

Ο Κώτσιος Λαμπρόπουλος, ορκίστηκε και μυήθηκε στον ιερό αγώνα την ίδια μέρα με

τον Παπαντώνη, όπως το είδαμε να το καταγράφει πολύ παραστατικά ο Ν. Μαλούτας

παραπάνω. Ο Παπαντώνης σίγουρα γνώριζε τον Κώτσιο και η επιλογή του να τον πάρει

μαζί του στη Μητρόπολη την ημέρα της ορκωμοσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η δεύ-

τερη θυγατέρα του Κώτσιου, η Πανάγιω, διηγόταν πολλά για τον πατέρα της, αν και η

ίδια δεν τον θυμόταν, επειδή ο πατέρας της είχε πεθάνει στα 1914, όταν εκείνη ήταν

μόλις τεσσάρων χρονών. Ό,τι έλεγε τα είχε ακούσει από τη μητέρα της Αικατερίνη, που

πέθανε στα 1938. Διηγόταν, λοιπόν, η γιαγιά Πανάγιω ότι ο πατέρας της μυήθηκε από

τον Παπαντώνη, πριν από την ορκωμοσία τους, επειδή τον θεωρούσε ικανό, έμπιστο,

έξυπνο και κατάλληλο άνδρα για μια τέτοια αποστολή. Εξάλλου γνώριζε καλά το δρο-

μολόγιο, αφού τακτικά κατέβαινε στη Θεσσαλία μεταφέροντας διάφορα προϊόντα με

τα ζώα τους. Ήταν ψηλός, ξερακιανός, θαρραλέος, επινοητικός, σκληρός και καθώς ήταν

αδύνατος φαινόταν ότι κάπως καμπούριαζε. Γι’ αυτό και τον αποκαλούσαν Καμπούρη.

Και μ’ αυτό το όνομα τον γνώριζαν οι άλλοι μεταφορείς όπλων από την περιοχή του

Τσαρσιαμπά. Αργότερα στις διηγήσεις τους οι μεταφορείς των άλλων χωριών, ίσως

επειδή δεν ήξεραν το πραγματικό του επώνυμο, τον αποκαλούσαν πάντοτε Καμπούρη.

Και είχαν να μολογούν πολλά και σπουδαία κατορθώματα του Κώτσιου Λαμπρόπου-

λου.

Στο χωριό μας ο Κώτσιος είχε περιβληθεί με το φωτοστέφανο του ήρωα όσο ζούσε. Όλοι

τον επαινούσαν και τον καλοτύχιζαν για όσα έκανε σ’ αυτά τα ταξίδια κουβαλώντας

όπλα και πυρομαχικά από τα Τρίκαλα. Οι δυο άλλοι συγχωριανοί του μεταφορείς, ο γιος

του Μαρκονάτσιου Γιάννης και ο Ευάγγελος Τσέπουρας (Καραμπέρης) διηγούνταν για

τον Κώτσιο απίστευτα κατορθώματα. Ιδιαίτερα όταν περνούσαν τον Αλιάκμονα κατε-

βασμένο. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου είχε τη μεγάλη ευτυχία και χαρά να ακούσει

στη δεκαετία του ’60, όντας φοιτητής, τα κατορθώματα του Κώτσιου, από τον γιο του
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Μαρκονάτσιου, το Γιάννη Μαρκόπουλο (Μαρκομπέη), που πέθανε στα 1967. Ακόμη

άκουσε πολλές διηγήσεις και από το Νικόλαο Καραλίγκα, εγγονό του Νικολάου Μαρκό-

πουλου, που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι ήταν μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου στα

χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα. Ο εγγονός Νικόλαος Καραλίγκας (1904-1991) μιλούσε

με πολύ θαυμασμό για τον Κώτσιο, επειδή ο ίδιος τον είχε προλάβει μικρός τότε, αλλά

και επειδή είχε ακούσει πολλά από τον παππού του και τον πατέρα του. Και τελευταία

ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου άκουσε από την κόρη του Κώτσιου, την Πανάγιω, να

του διηγείται πολλά και απίστευτα κατορθώματα του πατέρα της, που αγγίζουν τη

σφαίρα του μύθου. Ακόμη και σήμερα τα εγγόνια του Κώτσιου διηγούνται πολλά και

καμαρώνουν δικαιολογημένα για τον ήρωα παππού τους. Ιδιαίτερα τα εγγόνια του

Ζήσης Λαμπρόπουλος, Αικατερίνη Λιόγα, που πήρε το όνομα της γιαγιάς της, και Νίτσα

Λαμπροπούλου διηγούνται σήμερα με πολύ υπερηφάνεια όσα άκουσαν από την ίδια τη

γιαγιά τους και τη μάνα τους.

Ο Κώτσιος Λαμπρόπουλος, λοιπόν, όπως διηγούνταν οι συγχωριανοί του είχε ηγετικά

προσόντα. Μιλούσε θαρρετά στις συνελεύσεις των κατοίκων του χωριού, η γνώμη του

ήταν σεβαστή και τα λόγια του είχανε μπέσα. Ήταν νοικοκύρης στο σπίτι του και στη

μεγάλη οικογένεια των Λαμπροπουλαίων θεωρούνταν αρχηγός. Οι κάτοικοι του χωριού

έτρεφαν ευγενικά αισθήματα απέναντί του και τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Στις κοινές

αποφάσεις των συγχωριανών του έδινε από τους πρώτους το παράδειγμα και στις κοι-

νοτικές εργασίες συμμετείχε με προθυμία και αυταπάρνηση. 

Σα μεταφορέας όπλων και πολεμοφοδίων με τους άλλους μεταφορείς των χωριών του

Τσαρσιαμπά άφησε εποχή. Ήταν σοβαρός και όλοι τον θεωρούσαν αρχηγό. Η προσω-

πικότητά του ενέπνεε σεβασμό και ο λόγος του απέπνεε εμπιστοσύνη και σοβαρότητα.

Οι κινήσεις του στο δρομολόγιο ήταν μετρημένες και πάντοτε σωστές. Είχε μια ψαρή

φοράδα, που τραβούσε πάντα μπροστά. Δεν άφηνε άλλο ζώο να προπορευτεί. Φορτω-

μένη με το βαρύ φορτίο των όπλων και πολλές φορές και τον Κώτσιο στο σαμάρι τρα-
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βούσε μπροστά και ήταν το γκεσέμι της ομάδας. Ήταν έξυπνο ζώο και υπάκουε τυφλά

στις οδηγίες του αφεντικού της. Στη φωνή και το σφύριγμα του Κώτσιου, κατέβαζε τα

αυτιά της και παρακολουθούσε τις οδηγίες που έπαιρνε από το αφεντικό της. Από πίσω

της ακολουθούσαν όλα τα άλλα ζώα. Στα στενά δρομάκια και τα απόκρημνα μονοπάτια

η φοράδα του Κώτσιου ήταν ασυναγώνιστη. Ιδιαίτερα όταν περνούσαν τον Αλιάκμονα

κατεβασμένο με φουρτουνιασμένα νερά. Πρώτος ο Κώτσιος καβάλα στη φοράδα του
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έμπαινε στο αφρισμένο ποτάμι και από πίσω ακολουθούσε όλη η ομάδα. Κολυμπώντας

λοξά κατά τη φορά των ορμητικών νερών έβγαινε απέναντι στο μοναστήρι της Λαριούς,

όπου τους περίμεναν οι μοναχοί για να τους περιποιηθούν.

Πολλές φορές, όταν έφταναν ειδήσεις ότι τουρκικά αποσπάσματα τους περίμεναν στην

Κάλιανη, ή κάπου αλλού η ομάδα της Αγίας Παρασκευής, Ροδιανής και Λευκοπηγής με

επικεφαλής τον Κώτσιο τραβούσαν προς το Ζυγόστι μέσα από το Χτένι και περίμεναν

να νυχτώσει και μετά κατέβαιναν στα χωριά τους.

Ο Κώτσιος Λαμπρόπουλος πέθανε ξαφνικά, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς, στα 1914

σε ηλικία 44 ετών αφήνοντας χήρα τη γυναίκα του Αικατερίνη και τέσσερα ορφανά παι-

διά, δυο αγόρια και δυο κορίτσια. Οι δικοί του και οι συγγενείς του ποτέ δεν μπόρεσαν

να μάθουν την αιτία του θανάτου του. Οι θυγατέρες του έλεγαν ότι πέθανε από τις κα-

κουχίες των ταξιδιών και τα κρυοπαγήματα.

Δεύτερος μεταφορέας όπλων στο χωριό μας ήταν ο Ευάγγελος Μάρκου Τσέπουρας,

που, εξαιτίας του μελαχρινού του προσώπου, τον αποκαλούσαν Καραμπέρη. Με το πα-

ρανόμι αυτό σήμερα όλοι οι απόγονοί του είναι γραμμένοι στα Δημοτολόγια της Αγίας

Παρασκευής. Ο Παπαντώνης στο Δημοτολόγιό του τον καταγράφει ως Ευάγγελο Μάρ-

κου, επειδή ο πατέρας του ονομαζόταν Μάρκος, με έτος γέννησης 1876, ενώ στις κατα-

στάσεις του Ευαγγέλου Γκατζιούφα ονομάζεται Τσιμπούρας ή Καραμπέρης Ευάγγελος

του Μάρκου γεννημένος στα 1871. Καταγόταν από τον Κρόκο (Γκόμπλιτσα) και είχε

έρθει στην Αγία Παρασκευή γαμπρός στη θυγατέρα του Μαρκονάτσιου Στεργιανή. Απέ-

κτησε πέντε παιδιά τη Μαρία, την Ιωάννα, τη Βάια, την Αθανασία και το Ζήση. Ξενιτεύ-

τηκε και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι συγχωριανοί του, στη δεκαετία του ’20 στην

Αμερική, από όπου είναι και η φωτογραφία του.

Στον αγώνα για τη Μακεδονία ο Ευάγγελος Τσέπουρας ήταν από τα βασικά στελέχη του

χωριού μαζί με τον Κώτσιο Λαμπρόπουλο. Ήταν γενναίο και ατρόμητο παλικάρι. Δεν

υπολόγιζε κόπους και ξενύχτια. Λέγεται ότι, όταν ο Παπαντώνης ήθελε να στείλει κάποιο
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μήνυμα στην Επιτροπή του Αγώνα στην Κοζάνη, τον Ευάγγελο Τσέπουρα αγγάρευε. Τα

σπίτια τους ήταν κολλητά στο μεσοχώρι και μπορούσαν χωρίς να τους αντιληφθεί κά-

ποιος να επικοινωνούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Εκείνος με πολλή

προθυμία εγκατέλειπε την οικογένεια και τις προσωπικές του εργασίες και έτρεχε, όπου

τον καλούσε η Πατρίδα. Το δρομολόγιο προς την Κοζάνη γινόταν πάντα μέσω της

Σπούρτας (Καρυδίτσας) και της Γκόμπλιτσας (Κρόκου), που ήταν ο τόπος καταγωγής

του.

Κάποτε λέγεται ότι τον συνέλαβαν Τούρκοι τζανταρμάδες (χωροφύλακες) στο δρόμο

μεταξύ Σπούρτας και Γκόμπλιτσας. Τότε δικαιολογήθηκε ότι δεν πήγαινε στην Κοζάνη

αλλά στους γονείς του στη Γκόμπλιτσα. Και αυτό γινόταν για να μη τον υποψιάζονται

οι Τούρκοι του Ακ Μπουνάρ (Ίσβορου), απ’ όπου επικοινωνούσε το χωριό με την Κο-

ζάνη. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες μεταφέροντας μηνύματα του Παπαντώνη στην

Επιτροπή του Αγώνα και παίρνοντας μέρος στη μεταφορά όπλων και πολεμοφόδιων
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με τους άλλους Μακεδονομάχους του χωριού του και των χωριών της περιοχής Τσαρ-

σιαμπά. Πέθανε στα 1934, όταν ο γιος του Ζήσης υπηρετούσε στρατιώτης, κατά τη μαρ-

τυρία του εγγονού του Βαγγέλη, που ζει σήμερα στο χωριό και υπερηφανεύεται και

αυτός δικαιολογημένα για τον ήρωα και λεβέντη παππού του.

Τρίτος μεταφορέας όπλων και πολεμοφοδίων του χωριού ήταν ο Ιωάννης Αθανασίου

Μαρκόπουλος, που στο χωριό τον αποκαλούσαν Μαρκομπέη και Μαρκονιάνιο. Ήταν

γιος του Μαρκονάτσιου, όπως λέχτηκε παραπάνω, και είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με

τον πατέρα του. Ήταν εκρηκτικός, ενθουσιώδης, αποφασιστικός και πολύ νευρικός. Γεν-

νήθηκε στα 1881 σύμφωνα με τον Παπαντώνη, ενώ στις καταστάσεις του Ευαγγέλου

Γκατζιούφα φαίνεται μόνο ότι είναι γιος του Μαρκονάτσιου. Όταν άρχισε η δραστηριό-

τητα της μεταφοράς των όπλων γύρω στα 1904 ήταν 23 ετών. Παντρεύτηκε σε πρώτο

γάμο την Περιστέρα Βλάχου από το Χτένι και απέκτησε τρία παιδιά. Την Παρασκευή, το

Θανάση και την Πανάγιω. Μετά το θάνατο της γυναίκας του παντρεύτηκε την Ελένη

Ράικου, που καταγόταν από οικογένεια προσφύγων από τις Σαράντα Εκκλησιές της Ανα-

τολικής Θράκης, και απέκτησε άλλα δυο παιδιά τον Πάσχο και την Παρασκευή. Στην τε-

λευταία έδωσε το όνομα της πρώτης κόρης του Παρασκευής, που είχε χαθεί μεγάλη

κοπέλα αρραβωνιασμένη με το Γιώργο (Γούλια) Καλαμπούκα του Αργυρίου.

Σα μεταφορέας ακολουθούσε τους άλλους δυο συγχωριανούς του και ιδιαίτερα το γαμ-

πρό στην αδελφή του Ευάγγελο Τσέπουρα. Η μεγάλη του προσφορά στον Αγώνα ήταν

διπλή. Πρώτα για την ακαταπόνητη αντοχή του στα ταξίδια στα Τρίκαλα για τη μετα-

φορά των όπλων και δεύτερο, επειδή τις λεπτομέρειες αυτών των ταξιδιών αυτός βα-

σικά τις διέσωσε. Ήταν καλός συζητητής και άριστος αφηγητής και του άρεσε να

διηγείται παλιές ιστορίες, στις οποίες ο ίδιος είχε πάρει μέρος. Μιλούσε με πολύ σεβασμό

για τους Μακεδονομάχους του χωριού του αλλά και των άλλων χωριών όλου του Τσαρ-

σιαμπά. Ιδιαίτερα για τον Παπαντώνη και τον Κώτσιο Λαμπρόπουλο. Είχε ένα μεγάλο

και μόνιμο παράπονο που το έλεγε και το ξανάλεγε στο συγγραφέα αυτού του βιβλίου,
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ότι το Κράτος δεν πρόσεξε όσο έπρεπε τους Μακεδονομάχους. Και είχε πολύ δίκαιο!

Τελευταίος Μακεδονομάχος του χωριού ήταν ο Αντώνιος Δημητρίου Χλιαράς. Οι κά-

τοικοι του χωριού τον αποκαλούσαν Χλιαροτζιώνα. Καταγόταν από τη μεγάλη φάρα

των Χουλιαράδων από τα Άγραφα και ήταν ο τέταρτος γιος του Ιωάννη Χλιαρά. Οι

άλλοι τρεις ήταν ο Γεώργιος (Χλιαρογιώργος), ο Κωνσταντίνος (Χλιαροκώτιας) και ο

Χρήστος (Χλιαροχρήστος). Η μεγάλη φάρα των Χουλιαράδων διασπάστηκε μετά την

επανάσταση των κατοίκων των Αγράφων στα 1854 και κατά μικρότερα γένη τράβηξε

προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα μέρος της τράβηξε προς το βορρά και μετά από

πολλές περιπέτειες μέσα από τα βουνά και λαγκάδια της Ηπείρου και της Δυτικής Μα-

κεδονίας έφτασε στο χωριό μας γύρω στα 1865. Πάντα βέβαια κουβαλώντας μαζί τους

και το βιος τους με τα πολλά γιδοπρόβατα.

Στο Δημοτολόγιο του Παπαντώνη αναφέρονται μόνο τα παιδιά του Χλιαροτζιώνα, ο

Δημήτριος και ο Βασίλειος, που γεννήθηκαν στα 1898 ο πρώτος και στα 1901 ο δεύτερος.

Ο Βασίλειος στις καταστάσεις του Ευαγγέλου Γκατζιούφα φαίνεται ότι είναι γεννημένος
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το 1902. Ο Χλιαροτζιώνας δε ζούσε, όταν γράφτηκε το Δημοτολόγιο. Είχε καταδικαστεί

σε φυλάκιση από το δικαστήριο του Μοναστηρίου (Μπίτολα) «δια την υποβοήθησιν

ανταρτικών δυνάμεων» και, αφού κλείστηκε στις φυλακές Μοναστηρίου, εξαφανίστηκε

χωρίς να μάθει κανείς τίποτε.

Ο Χλιαροτζιώνας σύμφωνα με τις διηγήσεις του γιου του Βασιλείου, που έζησε μέχρι τα

1996, ήταν κτηνοτρόφος και βοσκούσε τα πολλά γιδοπρόβατά τους κατά την περίοδο

του καλοκαιριού στο Μπούρινο. Από τον Απρίλιο μέχρι τέλους Οκτωβρίου βρισκόταν

στο βουνό. Από τις αρχές του 1900 και μέχρι το 1908 πολλές μονάδες ανταρτών από

την περιοχή των Τρικάλων της Ελεύθερης Ελλάδας περνούσαν τα σύνορα και ακολου-

θώντας το ρεύμα του Αλιάκμονα, βορειοανατολικά των Γρεβενών μέσα από τα βουνά

του Μπούρινου και του Σινιάτσικου κατευθύνονταν προς τα χωριά της Καστοριάς. Το

δρομολόγιο αυτό ήταν περισσότερο ασφαλές και πολύ συντομότερο από τα άλλα δύο.

Τα άλλα ήταν το ένα νοτιοδυτικά από τα Γρεβενά και μέσα από τα Βλαχοχώρια έφταναν

στα Καστανοχώρια της Καστοριάς. Το τρίτο ήταν το πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Γινό-

ταν μέσα από τον Όλυμπο, τα Πιέρια και το Βέρμιο με τελικό σκοπό τα Γιαννιτσά.

Οι αντάρτες, καθώς βάδιζαν μέσα στα βουνά, πλησίαζαν τους βοσκούς, όπου είχαν τα

μαντριά και τις καλύβες τους, και έπαιρναν πληροφορίες για τα στέκια και τις κινήσεις

των τουρκικών δυνάμεων και των Βουλγάρων κομιτατζήδων. Ο Χλιαροτζιώνας με άλ-

λους κτηνοτρόφους-βοσκούς του Μπούρινου βοηθούσαν τους αντάρτες όχι μόνο στις

κινήσεις τους και στις πληροφορίες, που ζητούσαν, αλλά και πολλές φορές τους προ-

στάτευαν στις καλύβες τους και τους φίλευαν με τα προϊόντα τους. Γάλατα, τυριά, βού-

τυρα, ψωμιά. Στα 1904 τον συνέλαβαν οι Τούρκοι χωροφύλακες, ύστερα από κάποια

καταγγελία, και τον οδήγησαν στο Μοναστήρι (Μπίτολα). Εκεί δικάστηκε με συνοπτικές

διαδικασίες, κλείστηκε στις φυλακές και εξαφανίστηκε χωρίς ποτέ να μάθει κάποιος κάτι.

Μετά τους νικηφόρους πολέμους του 1912 και την απελευθέρωση της Μακεδονίας

ήρθαν τα δίσεκτα χρόνια της δεκαετίας 1913-1923. Πρώτα ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
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που κατά τη διάρκειά του εμφανίστηκε ο επάρατος διχασμός στην πατρίδα μας. Οι Έλ-

ληνες διχάστηκαν σε βασιλικούς και βενιζελικούς και στο Μικρασιατικό πόλεμο, που

ακολούθησε, χάσαμε όλα τα εδάφη στην περιοχή της Σμύρνης, που μάς είχαν επιδικαστεί

από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Ακόμη στα 1923 με τη συνθήκη της Λωζάνης υποχρεωθήκαμε

να δεχτούμε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες από τον Πόντο, την Ανα-

τολική Θράκη και τα παράλια και το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Το έπος του Μακε-

δονικού Αγώνα και των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων είχε σχεδόν ξεχαστεί και οι

πρωταγωνιστές του είχαν περάσει στο περιθώριο και τη λησμονιά. Άλλα σοβαρότερα

προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει το καθημαγμένο Ελληνικό Κράτος. Παρόλα αυτά

τους Μακεδονομάχους δεν ήταν δυνατό να τους είχε λησμονήσει παντελώς η μνήμη

του λαού μας.

Μετά το 1924 οι ξεχασμένοι Μακεδονομάχοι κάνουν την εμφάνισή τους και διεκδικούν

δυναμικά την αναγνώριση και τη δικαίωση από το Ελληνικό Δημόσιο. Οργανώνονται

σε συλλόγους και επιτροπές και επιζητούν από το Κράτος συντάξεις, κτήματα και διά-

φορα ηθικά ανταλλάγματα. Το Κράτος αδυνατεί να δώσει οικονομικές απολαβές και

αποφασίζει να δώσει στους αναγνωρισμένους Μακεδονομάχους κλήρους (κτήματα 25-

30 στρεμμάτων) σε περιοχές κοντά στις γενέτειρες των αγωνιστών. Στους δικούς μας

Μακεδονομάχους προτάθηκαν τότε να δοθούν γεωργικοί κλήροι στα σημερινά χωριά

Αμυγδαλιά και Σταυρωτή, δυτικά από το Βαθύλακο, αλλά οι δικοί μας, εξαιτίας της με-

γάλης απόστασης από το χωριό μας για την εποχή εκείνη, δε δέχτηκαν. Μάλιστα οι ίδιοι

πρότειναν να τους δοθούν γεωργικοί κλήροι στο Πρωτοχώρι (Πορτοράζι), το παλαιό

χωριό των παππούδων τους. Πράγμα που δεν έγινε, καθώς αυτά τα κτήματα το Κράτος

τα προόριζε για τους πρόσφυγες Ποντίους, Θρακιώτες και Μικρασιάτες, που είχαν ήδη

εγκατασταθεί στα μέρη μας. Έτσι δεν κέρδισαν τίποτε! Μόνο τη Λευτεριά τους και αυτό

τους αρκούσε!

Οι Μακεδονομαχοι της Αγιας Παραςκευης Κοζανης 43



44 Γ.Δ. Μυλωνας, Οι Μακεδονομαχοι της Αγιας Παραςκευης και Αλλες Ιςτοριες

Εικόνα 7: Αθανάσιος Καλαμπούκας του Πάσχου, κλασικός οργανοπαίχτης κορνέτας. Εγ-
γονός των μακεδονομάχων Μάρκου Μυλωνά και Θανασιά Κατσικά (Καλαμπούκα).



Η Διαθήκη του Μακεδονομάχου Παπαντώνη

Στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα (1870-1908) όλοι οι Έλληνες από κάθε γωνιά της

πατρίδας έτρεξαν να σώσουν τη Μακεδονία από τα χέρια των Βουλγάρων. Από το 1870,

μετά την ανακήρυξη της Βουλγαρικής Εξαρχίας1, οι Τούρκοι έδωσαν το δικαίωμα στους

Βούλγαρους να επεκταθούν σε όλη τη Μακεδονία. Βούλγαροι παπάδες και δάσκαλοι

τοποθετούνται σε κάθε χωριό και σ’ όλα τα αστικά κέντρα με σκοπό να αρχίσουν τη

συστηματική διάδοση της βουλγαρικής εθνικής ιδέας. Ύστερα από την αποτυχία να δη-

μιουργήσουν τη «Μεγάλη Βουλγαρία» με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (19 Φεβρουα-

ρίου 1878), η σχισματική Βουλγαρική Εξαρχία με την ανοχή των Τούρκων

πολλαπλασιάζει τις ενέργειές της για τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας. Με κηρύγματα

και προσηλυτισμό αρχικά και με τη βία αργότερα εξαναγκάζονται πολλές ελληνικές κοι-

νότητες να δηλώσουν προσχώρηση στη νέα βουλγαρική εθνική ιδέα και θρησκεία. Εκ-

κλησίες αρπάζονται, Έλληνες πρόκριτοι, δάσκαλοι και ιερείς δολοφονούνται και τα

σπίτια τους καίγονται.

Όλη η Μακεδονία βρίσκεται σε ξεσηκωμό. Στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία επι-

κρατεί χάος και η τρομοκράτηση των κατοίκων είναι γενικευμένη. Τα ίδια και στη Δυτική

Μακεδονία, αλλά εδώ παίζεται μεγάλο και ύπουλο παιχνίδι. Οι Βούλγαροι κινητοποι-

ούνται ακολουθώντας τις εντολές της Εξαρχίας και προπαγανδίζουν τη δημιουργία
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1 Η Βουλγαρική Εξαρχία συστήθηκε ως αυτόνομη Ορθόδοξη Εκκλησία με σουλτανικό φιρμάνι,
κατά παράβαση των χριστιανικών διατάξεων και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, στις 28 Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 1870, έχοντας ως έδρα την Κωνσταντινούπολη.
Το φιρμάνι αυτό αναγνώριζε ουσιαστικά την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην περιοχή της
μετέπειτα Βουλγαρίας μετά τη βαθμιαία αφύπνιση του βουλγαρικού εθνικισμού που είχε αρχίσει
να εμφανίζεται περί το 1840 και την εκδίωξη αργότερα των Ελλήνων κληρικών από την περιοχή
μετά την επάνδρωσή της με Βούλγαρους ιεράρχες.



πανσλαβικού κράτους σ’ όλα τα χωριά και στις μεγάλες πόλεις. Οι κάτοικοι όμως πριν

ακόμη από το 1878 παρακολουθούν τις κινήσεις των Βουλγάρων και διαβλέπουν ότι η

σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. Ξεσηκώνονται πάνω στο Μπούρινο και στο Λιτό-

χωρο, όταν μαθαίνουν ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις υπογράφουν τη συνθήκη του Αγίου Στε-

φάνου και «απεμπολούν το πλείστον της Μακεδονίας εις τον πανσλαβισμόν». Στο

Λιτόχωρο Πιερίας αγωνίζονται σκληρά οι Μακεδόνες με επικεφαλής τον Ευάγγελο Κο-

ροβάγκο και τον Επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο για να μην περάσουν τα σχέδια των Παν-

σλαβιστών. Στο Μπούρινο της Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον κοζανίτη

πρόκριτο Ιωάννη Γκοβεδάρο και τον οπλαρχηγό Ιωσήφ Λιάτη αγωνίζονται οι κάτοικοι

των χωριών της περιοχής Τσαρσιαμπά. Παρόλο που και τα δυο επαναστατικά κινήματα

απέτυχαν, οι Δυτικομακεδόνες απέδειξαν ότι το φρόνημά τους ήταν ακμαίο και ότι οι

περιοχές τους είχαν μείνει τελείως αμόλυντες από τη βουλγαρική προπαγάνδα. Τα γε-

γονότα που ακολούθησαν το μαρτυρούν. 

Στον ξεσηκωμό πάνω στο Μπούρινο τα χωριά του Τσαρσιαμπά έδωσαν δυναμικά το

«παρών» τους. Στην περιοχή αυτή της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν δεκαεπτά χωριά,

που κατοικούνται από γηγενείς Μακεδόνες και έχουν αξιόλογο και εμπειροπόλεμο αν-

θρώπινο δυναμικό, που είναι έτοιμο να βοηθήσει τον Αγώνα, όταν ο Παύλος Μελάς και

οι οπλαρχηγοί το ζητήσουν. Σ’ όλα τα χωριά υπάρχουν σύνδεσμοι για τη μεταφορά

όπλων και πολεμοφοδίων από τα Τρίκαλα και βοηθούν ποικιλοτρόπως τον Αγώνα.

Αυτοί είναι οι ηρωικοί Μακεδονομάχοι. Κυρίως είναι οι ιερείς, οι δάσκαλοι, οι πρόκριτοι

και ένας μεγάλος αριθμός από τους απλούς κατοίκους των χωριών. Όλοι οργανώνονται

και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις βουλγαρικές επιθέσεις. 

Ένας από τους ιερωμένους και ηρωικούς Μακεδονομάχους στην περιοχή της Δυτικής

Μακεδονίας είναι και ο Παπαντώνης από το χωριό της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης. Ο

Παπαντώνης αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην ιεροσύνη στο χωριό της Αγίας Παρασκευής

και για λίγο χρονικό διάστημα στην ηγουμενία της Ιεράς Μονής της Λαριούς. Μετά την
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ορκωμοσία του από τον Παύλο Μελά στο κτίριο της Μητρόπλης Κοζάνης (27 Ιουλίου

1904) μαζί με άλλους ιερωμένους και κατοίκους των χωριών της περιοχής του Τσαρ-

σιαμπά, αφοσιώθηκε και στον Ιερό Αγώνα για τη Μακεδονία. Πολλά στοιχεία για τη ζωή

του δεν γνωρίζαμε, παρά μόνο όσα προφορικά οι συγγενείς του και οι κάτοικοι του χω-

ριού έλεγαν και συζητούσαν για τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα. Μερικά μάλιστα

τα αποσιωπούσαν από φόβο να μη μαθευτούν στους Τούρκους, όσο υπήρχαν ακόμη

Τούρκοι στη Μακεδονία, για να μην έχουν συνέπειες οι πρωταγωνιστές. Το σημαντικό-

τερο για τον Παπαντώνη που δεν γνωρίζαμε ήταν το επώνυμό του. Αυτό το μάθαμε

πριν από λίγα χρόνια (17 Οκτωβρίου 2003), όταν οι απόγονοι της οικογένειας του Α-

ντωνίου Ι. Τσιμπούρα ανακάλυψαν στα οικογενειακά τους κειμήλια κάποια παλιά κιτρι-

νισμένα έγγραφα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα πολύ σπουδαίο και τριμμένο από το

χρόνο έγγραφο. Αυτό ήταν η Δημόσια Διαθήκη του Παπαντώνη.

Να τι γράφει αυτό το ιστορικό έγγραφο, που συντάχτηκε λίγο καιρό πριν ο Παπαντώνης

περάσει στην αθανασία.
Αριθ. 1275

Δημοσία Διαθήκη

Εν τω χωρίω Αγία Παρασκευή της περιφερείας του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, σήμερον την

τρίτην (3) Φεβρουαρίου ημέραν Κυριακήν και ώραν 1ην μετά μεσημβρίαν του χιλιοστού

εννιακοστού εικοστού τετάρτου (1924) έτους και εν τη οικία του Αντωνίου Χρήστου Πα-

παντωνίου κειμένη εν τη πλατεία του ανωτέρω χωρίου, όπου κληθείς μετέβην προς σύ-

νταξιν της παρούσης και εν τω δυτικομεσημβρινώ δωματίω της οικίας ταύτης ενώπιον

εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Κοζάνης Δημητρίου Χαρισίου Πράσσου

εδρεύοντος εν Κοζάνη παρουσία και των γνωστών μοι μαρτύρων Θεοδώρου Ιωάννου

Μαρκοπούλου γεωργοκτηματία, Αθανασίου Ζήση Παπαθανασίου γεωργοκτηματία και

Δημητρίου Μάρκου Μυλωνά γεωργού κατοίκων πάντων Αγίας Παρασκευής, πολιτών Ελ-
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λήνων, χριστιανών και μη υπαγομένων εις περίπτωσιν τινά ανικανότητος εκ των ανα-

γραφομένων εν τω Νόμω ΓΨΠ΄, ούτε εις άλλην τινά εξαίρεσιν, ενεφανίσθη ο προς εμέ

και τους μάρτυρας γνωστός Αντώνιος Χρήστου Παπαντωνίου ιερεύς κάτοικος του χω-

ρίου Αγίας Παρασκευής της περιφερείας Κοζάνης, καταγόμενος εκ του χωρίου Καισαριά

της ιδίας περιφερείας άσχετος δε πάσης συγγενείας και σχέσεως εμοί τε και τοις μάρτυ-

σιν εκ των αναγραφομένων εν τω αυτώ Νόμω ΓΨΠ΄και μη υποκείμενος εις εξαίρεσιν

τινά, και εδήλωσεν ότι επιθυμεί να συντάξη ενώπιόν μου του Συμβολαιογράφου την δια-

θήκην του και ουδεμιάς των αισθήσεων στερείται. Πεισθείς περί της σοβαρότητος της

διαθέσεώς του ταύτης απομακρύνας εκ του δωματίου πάντας τους παρευρισκομένους

και υπέδειξα εις τους μάρτυρας ότι δέον να ορκισθώσι. Ούτοι δε θέντες την δεξιάν επί

του ιερού ευαγγελίου ωρκίσθησαν ενώπιόν μου ότι θα τηρήσωσι μυστικάς τας διατάξεις

της διαθήκης μέχρι της δημοσιεύσεώς της και είτα εκάλεσα τον διαθέτην να εκφράση

την τελευταίαν αυτού βούλησιν. Ούτος δε εδήλωσε προφορικώς τα εξής. Εγκαθιστώ και

ονομάζω γενικόν κληρονόμον μου εφ’ απάσης της ευρεθησομένης κινητής και ακινήτου

περιουσίας μου, της εκ μετρητών περιουσίας και απαντήσεων κατά τρίτων τον γυναι-

κάδελφον μου Ιωάννην Ευαγγέλου Τσιμπούρην κάτοικον του χωρίου Αγίας Παρασκευής,

διατάσσω δε και υποχρεώ αυτόν να δώση λόγω κληροδοτήματος εις τον ενταύθα ιερόν

Ναόν του Αγίου Νικολάου δραχμάς διακοσίας (200). Ενταύθα ο διαθέτης επεράτωσε τας

διατάξεις του. Επί τη υπομνήσει μου δε αν θέλη να προσθέση και άλλο τι ή αν σκοπή να

διαθέση υπέρ φιλανθρωπικών καταστημάτων, ή του Εθνικού Στόλου απήντησεν ότι

εκτός του ανωτέρω δεν έχω να αφίσω άλλα. Είτα ηρώτησα τους μάρτυρας και ιδία έκα-

στος μοι απήντησαν, ότι εις ουδεμίαν ευρίσκονται σχέσιν εις των εν τω Νόμω ΓΨΠ΄ανα-

γραφομένων (άρθρων 10 και 11) προς τους εν τη διαθήκη τετιμημένους. Άσχετος

τοιαύτης σχέσεως προς τούτους είμαι και εγώ ο Συμβολαιογράφος. Γίνεται μνεία ότι τα

κατά την σύνταξιν της διαθήκης συμπράττοντα πρόσωπα ήσαν παρόντα καθ’ όλην την

διάρκειαν της παρούσης πράξεως, ότι κατά την σύνταξιν της διαθήκης ουδείς άλλος
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πλην του διαθέτου, των μαρτύρων και εμού παρέστη, ότι ετηρήθησαν τα εν τω άρθρω

15 εδάφια α΄και β΄καθώς και τα άρθρα 14 και 15 εδάφ. γ΄του Νόμου ΓΨΠ΄…... Εις πίστω-

σιν και βεβαίωσιν πάντων τούτων συνετάχθη η παρούσα, ανεγνώσθη ευκρινώς και με-

γαλοφώνως τω διαθέτη εις επήκοον και των συμπραττόντων προσώπων και

βεβαιωθείσα υπό πάντων υπεγράφη υπ’ αυτών και εμού.
Οι Μάρτυρες Ο διαθέτης

Θεόδωρος Μαρκόπουλος Αντών. Χρ. Παπαντωνίου
Αθ. Ζ. Παπαθανασίου
Δ. Μ. Μυλωνάς

Ο Συμβολαιογράφος
Τ.Σ. Δημ. Χαρ. Πράσσος

Ακριβές αντίγραφον. Εν Κοζάνη τη 10 Μαΐου 1924.
Ο 

Συμβολαιογράφος Κοζάνης
Τ.Σ. υπογραφή

Αυτή είναι η δημόσια διαθήκη του Παπαντώνη. Μεταγλωττισμένο στην απλή δημοτική

γλώσσα το κείμενο της διαθήκης, που δημοσιεύτηκε στις 10 Μαΐου 1924, έχει ως εξής:

Στο χωριό Αγία Παρασκευή της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, σήμερα στις 3

Φεβρουαρίου του 1924 ημέρα Κυριακή και ώρα 1 μετά το μεσημέρι του χίλια εννιακόσια

είκοσι τέσσερα (1924) και στο σπίτι του Αντωνίου Χρήστου Παπαντωνίου, που βρί-

σκεται στην πλατεία του παραπάνω χωριού, όπου προσκλήθηκα, πήγα για να συντάξω

την παρούσα διαθήκη. Και στο δυτικομεσημβρινό δωμάτιο του σπιτιού αυτού ενώπιον

εμού του Συμβολαιογράφου, κατοίκου Κοζάνης Δημητρίου Χαρισίου Πράσσου που δια-

μένω στην Κοζάνη και των γνωστών μου μαρτύρων Θεοδώρου Ιωάννου Μαρκοπούλου

γεωργοκτηματία, Αθανασίου Ζήση Παπαθανασίου γεωργοκτηματία και Δημητρίου

Μάρκου Μυλωνά γεωργού, κατοίκων όλων Αγίας Παρασκευής, Ελλήνων πολιτών και

Χριστιανών και χωρίς να υπάγονται σε κάποια περίπτωση ανικανότητας που αναγρά-
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φονται στο Νόμο ΓΨΠ΄, ούτε σε κάποια άλλη νόμιμη εξαίρεση, εμφανίστηκε μπροστά σε

μένα και τους μάρτυρες ο γνωστός Αντώνιος Χρήστου Παπαντωνίου ιερέας, κάτοικος

του χωριού Αγίας Παρασκευής της περιφέρειας Κοζάνης, καταγόμενος από το χωριό

Καισαρειά της ίδιας περιφέρειας. Άσχετος δε από κάθε συγγένεια και σχέση και με μένα

και τους μάρτυρες, που αναγράφονται στον ίδιο Νόμο ΓΨΠ΄, και χωρίς να υπόκειται σε

κάποια εξαίρεση μού εδήλωσε ότι επιθυμεί να συντάξει ενώπιον εμού του Συμβολαι-

ογράφου την διαθήκην του, χωρίς να στερείται κάποια αίσθησή του. Αφού πείστηκα

για τη σοβαρότητα της διάθεσής του απομάκρυνα από το δωμάτιο όλους τους παρα-

βρισκόμενους και υπέδειξα στους μάρτυρες ότι πρέπει να ορκιστούν. Αυτοί έθεσαν το

δεξί τους χέρι στο Ευαγγέλιο και ορκίστηκαν μπροστά μου ότι θα κρατήσουν μυστικές

τις διατάξεις της διαθήκης μέχρι να δημοσιευτεί και έπειτα κάλεσα τον διαθέτη να εκ-

φράσει την τελευταία του επιθυμία. Αυτός δήλωσε προφορικά τα εξής: Τοποθετώ και

ονομάζω γενικό κληρονόμο μου σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία μου, που θα

βρεθεί, καθώς και την περιουσία μου σε μετρητά και απάντηση σε τρίτους, το γυναικά-

δελφό μου Ιωάννη Ευαγγέλου Τσιμπούρη, κάτοικο του χωριού Αγίας Παρασκευής. Τον

διατάζω δε και τον υποχρεώνω να δώσει λόγω κληροδοτήματος στον εδώ Ιερό Ναό

του Αγίου Νικολάου διακόσιες (200) δραχμές.

Εδώ ο διαθέτης τελείωσε τις διαθέσεις του. Στην υπόμνησή μου αν θέλει να προσθέσει

κάτι ακόμη ή αν σκοπεύει να διαθέσει κάτι σε φιλανθρωπικό κατάστημα ή στον Εθνικό

Στόλο, μού απάντησε ότι εκτός από τα παραπάνω δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο. Έπειτα

ρώτησα τους μάρτυρες και ιδιαίτερα ο καθένας χωριστά μου απάντησαν ότι δεν έχουν

σχέση με όσα αναγράφονται στο Νόμο ΓΨΠ΄ (άρθρα 10 και 11) σχετικά με τους αναφε-

ρομένους στη διαθήκη. Άσχετος με τέτοια σχέση είμαι και εγώ ο Συμβολαιογράφος προς

αυτά. 

Υπενθυμίζεται ότι σ’ όλη τη διάρκεια κατά τη σύνταξη της παρούσας διαθήκης παρόντα

ήταν τα πρόσωπα που πήραν μέρος, ότι κατά τη σύνταξη της διαθήκης κανένας άλλος
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δεν παραβρίσκονταν εκτός από τον διαθέτη, τους μάρτυρες και μένα, ότι τηρήθηκαν

όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 εδάφια α΄και β΄και τα άρθρα 14 και 15 εδάφιο γ΄ του

Νόμου ΓΨΠ.

Για διαπίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχτηκε η παρούσα πράξη, διαβάστηκε

με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στο διαθέτη παρουσία και των προσώπων που πήραν

μέρος και αφού βεβαιώθηκε απ’ όλους υπογράφτηκε από αυτούς και μένα.
Οι Μάρτυρες Ο διαθέτης

Θεόδωρος Μαρκόπουλος Αντών. Χρ. Παπαντωνίου
Αθ. Ζ. Παπαθανασίου
Δ. Μ. Μυλωνάς

Ο Συμβολαιογράφος
Τ.Σ. Δημ. Χαρ. Πράσσος

Ακριβές αντίγραφον. Εν Κοζάνη τη 10 Μαΐου 1924.
Ο

Συμβολαιογράφος Κοζάνης
Τ.Σ. υπογραφή

Στο δημόσιο αυτό έγγραφο της Διαθήκης του Παπαντώνη πρέπει να γίνουν κάποια σχό-

λια όχι μόνο για τον ίδιο τον Παπαντώνη αλλά και για τους μάρτυρες, που παραβρέθη-

καν στη σύνταξη της διαθήκης.

Όταν στις 17 Οκτωβρίου του 2003 μαζί με κάποια άλλα παλιά έγγραφα έφτασε στα χέρια

μου το κιτρινισμένο και ξεθωριασμένο αυτό έγγραφο της διαθήκης του Παπαντώνη

από τον κουνιάδο μου Θωμά Καλαμπούκα, γαμπρό του Ιωάννη Τσιμπούρα (Τσιμπου-

ρονιάκο) στην κόρη του Ευθυμία, το διάβασα πολλές φορές με πολλή προσοχή και με-

γάλη έκπληξη. Αυτόματα λύθηκαν πολλές απορίες μου και το βασικότερο ότι για πρώτη

φορά γινόταν γνωστό το επώνυμο του Μακεδονομάχου Παπαντώνη. Σε όλα τα ιστο-

ρικά έργα και τις πλάκες των ηρώων του Μακεδονικού Αγώνα, που αναφέρονταν στον

Παπαντώνη, πουθενά δεν υπήρχε το επώνυμό του. Ούτε και οι κοντινοί συγγενείς του
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γνώριζαν το επώνυμό του. Τώρα πληφορορούμασταν το επώνυμο αλλά και την πραγ-

ματική ημερομηνία γέννησής του.

Το περιεχόμενο της διαθήκης είναι πολύ απλό. Ο Παπαντώνης δεν ήταν κανένας μεγα-

λοκτηματίας, ούτε είχε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα για να έχει κάποιο πρόβλημα

για το πού θα άφηνε τα κτήματα και τα χρήματά του. Μόνο μια υποχρέωση είχε στον

Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του χωριού, που έπρεπε, κατά τον ίδιο, να αναλάβει να

εκπληρώσει ο κληρονόμος του. Πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρει η δια-

θήκη του: «Εγκαθιστώ και ονομάζω κληρονόμον μου εφ’ απάσης της ευρεθησομένης κι-

νητής και ακινήτου περιουσίας μου, της εκ μετρητών περιουσίας και απαντήσεων εκ

τρίτων, τον γυναικάδελφον μου Ιωάννην Ευαγγέλου Τσιμπούρην, κάτοικον Αγίας Παρα-

σκευής, διατάσσω δε και υποχρεώ αυτόν να δώση λόγω κληροδοτήματος εις τον εν-

ταύθα Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου δραχμάς διακοσίας (200)». Αυτή την υποχρέωση
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είχε ο Παπαντώνης και την αναθέτει στον κληρονόμο του. Τίποτε άλλο!

Για τη ζωή και την πολιτεία του Παπαντώνη έχουν γραφεί πάρα πολλά στο προηγού-

μενο μεγάλο και εκτενές κεφάλαιο αυτού του βιβλίου «Οι Μακεδονομάχοι της Αγίας Πα-

ρασκευής Κοζάνης». Εδώ θα αναγραφούν μόνο λίγα και συνοπτικά στοιχεία για τον

ήρωα Μακεδονομάχο. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2003 γνωρίζαμε μόνο ότι ο Παπαντώ-

νης ήταν ιερέας στην Αγία Παρασκευή, που ήρθε από την Καισαρειά γαμπρός στην οι-

κογένεια του Ευαγγέλου Τσιμπούρα. Παντρεύτηκε γύρω στα 1873-74 τη Βάια Τσιμπούρα,

με την οποία απέκτησε δυο κόρες, τη Μαρία και την Αικατερίνη. Τα δυο αυτά κοριτσάκια

πέθαναν σε μικρή ηλικία, σύμφωνα με τους συγγενείς του Παπαντώνη και ιδιαίτερα σύμ-

φωνα με τις αφηγήσεις της Μάτας, της ανηψιάς της γυναίκας του Παπαντώνη από τον

άδερφό της Ιωάννη (Νιάκο), τον οποίο ο Παπαντώνης αφήνει κληρονόμο. Η γυναίκα

του Παπαντώνη λίγο αργότερα από το θάνατο των κοριτσιών τα ακολούθησε και εκείνη

στον τάφο και έτσι ο Παπαντώνης έμεινε μόνος.

Δεν γνωρίζαμε ούτε το επώνυμό του ούτε και την ημερομηνία γέννησής του. Ο ιστορικός

της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης Γιάννης Δημόπουλος στο ογκώδες σύγ-

γραμμά του «ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ» στη σελίδα 479, όπου περι-

γράφει τους ιερείς της Αγίας Παρασκευής, αναφέρει ότι ο Παπαντώνης Τσιμπούρας

γεννήθηκε το 1845 και χειροτονήθηκε το 1883. Το επώνυμό του δεν ήταν Τσιμπούρας

και η χρονολογία γέννησής του είναι λανθασμένη. Το γνωρίζουμε αυτό σήμερα μέσα

από το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη, που ο ίδιος διατηρούσε και στο οποίο κατέγραφε

τα ατομικά στοιχεία των κατοίκων του χωριού από το 1830 μέχρι το 1915. Σύμφωνα με

τις διηγήσεις των γεροντοτέρων τα στοιχεία του Παπα-ντώνη ήταν ακριβή. Σήμερα δια-

θέτουμε ένα νέο κατάλογο των ανδρών του χωριού, αυτόν του Ευαγγέλου Γκατζιούφα,

που διετέλεσε Γραμματέας του χωριού από το 1944 ως το τέλος του 1946. Στον κατά-

λογο του Γραμματέα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις ημερομηνίες γέννησης

αρκετών ανδρών και αυτό μάς υποχρεώνει να πιστεύουμε ότι ο Παπαντώνης προσπά-
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θησε να καταγράψει όσο γινόταν πιο ακριβή όλα τα στοιχεία των ανθρώπων του χω-

ριού, αλλά δεν μπόρεσε να το επιτύχει απόλυτα. Εξάλλου στο Δημοτολόγιό του προς

στα τελευταία έτη (1913, 1914 και 1915) υπάρχουν κάποιες παραλείψεις ατόμων του

χωριού. 

Ξεφυλλίζοντας το Δημοτολόγιο παρατηρούμε ότι ο Παπαντώνης στην οικογενειακή του

μερίδα στη σελίδα 13 και στο υπ’ αριθμό 17 τμήμα γράφει: «Αντώνιος Χρίστου ιερο-

μονάχος 10 Σεπτεμβρίου 1856». Εδώ φαίνεται καθαρά το πατρώνυμό του και η ημε-

ρομηνία γέννησής του. Το επώνυμό του όμως δεν αναφέρεται. Φαίνεται καθαρά μόνο

στη διαθήκη του, στην αρχή της οποίας γράφεται «εν τη οικία του Αντωνίου Χρήστου

Παπαντωνίου». 

Αυτά για την ιστορία της διαθήκης και τα ατομικά στοιχεία του Μακεδονομάχου ιερέα

του χωριού μας Αντωνίου Χρήστου Παπαντωνίου.

Και τώρα ας πάμε στους μάρτυρες, που υπογράφουν στο τέλος της διαθήκης του Πα-

παντώνη. Για τους δυο πρώτους έχουν αναφερθεί αρκετά στο προηγούμενο μεγάλο κε-

φάλαιο, όπου φαίνεται να συμμετέχουν με τον ίδιο τον Παπαντώνη και άλλα πρόσωπα

του χωριού στην Επιτροπή Αγώνα του χωριού για τη διάσωση της Μακεδονίας. Δηλαδή

για το Θεόδωρο Ιωάννου Μαρκόπουλο, που διετέλεσε Αναγνώστης και Δάσκαλος στο

χωριό, και τον Αθανάσιο Ζήση Παπαθανασίου, που τον έλεγαν Παπαδονάτσιο, και ήταν

μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου και γαμπρός του παλιού ιερέα του χωριού Παπά-

Ζήση.

Για τον τρίτο μάρτυρα, το Δημήτριο Μάρκου Μυλωνά, που είναι ο πατέρας του συγ-

γραφέα του βιβλίου, αξίζει τον κόπο για το βίο και την πολιτεία του να γραφούν μερικά

πράγματα. Γεννήθηκε στο χωριό της Αγίας Παρασκευής στις 13 Απριλίου του 1896, όπως

αναγράφεται στο Δημοτολόγιο του Παπαντώνη. Έμαθε τα πρώτα κολλυβογράμματα

από τον πατέρα του και το θείο του Θεόδωρο Μαρκόπουλο, που ήταν δάσκαλοι στο

χωριό από το 1895 ως το 1910 περίπου και αναγνώστες στην εκκλησία της Αγίας Πα-
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ρασκευής. Ακολούθησε τους δυο αναγνώστες στο αναλόγιο της εκκλησίας του χωριού

και έμαθε πρακτικά την εκκλησιαστική μουσική. Το 1917 επιστρατεύτηκε για να υπηρε-

τήσει την πατρίδα. Τα χρόνια ήταν δύσκολα με τον Εθνικό Διχασμό και το Μάιο του

1919 με εντολή των συμμαχικών δυνάμεων της ΑΝΤΑΝΤ αποβιβάστηκε με τις πρώτες

ελληνικές δυνάμεις στη Σμύρνη. Η κατάληψη της Σμύρνης έγινε αμαχητί, «χωρίς να πέσει

ένα βόλι». Έτσι έλεγε ο πατέρας μου! Ακολούθησαν όμως οι επιθέσεις των Τούρκων α-

νταρτών (Τσέτες) κατά των ελληνικών στρατευμάτων, που ποτέ δεν παραδέχτηκαν την
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κατάληψη της Σμύρνης και της γύρω περιοχής της από τους Έλληνες. Σε μια από τις α-

ντεπιθέσεις των ελληνικών δυνάμεων τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο και νοσηλεύ-

τηκε για ένα διάστημα στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Σμύρνης. Μετά την

αποθεραπεία του παρέμεινε στη Σμύρνη στη Λέσχη του Λόχου Στρατηγείου ως σιτιστής

και καθημερινά με άλλους στρατιώτες και αξιωματικούς γύριζαν στα καταστήματα της

περιοχής ψωνίζοντας τρόφιμα για τη μονάδα τους.

Στο διάστημα της παραμονής του στη Σμύρνη μέχρι τον Αύγουστο του 1922 (τρία ολό-

κληρα χρόνια, από το καλοκαίρι του 1919 ως τον Αύγουστο του 1922) γνώρισε πολύ

καλά την κοσμοπολίτικη Σμύρνη και πολλούς Έλληνες της πόλης. Ιδιαίτερα γνώρισε τους

θρησκευόμενους της Σμύρνης και πολύ τακτικά εκκλησιαζόταν στο Μητροπολιτικό Ναό

της Αγίας Φωτεινής, όπου παρακολουθούσε τους ιεροψάλτες και συνέψαλλε μαζί τους.

Εκεί τελειοποίησε τις μουσικές του σπουδές και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, που μαρ-

τύρησε τον Αύγουστο του 1922 κατακρεουργηθείς από τους εξαγριωμένους Τούρκους,

τον ανακήρυξε επίσημα Αναγνώστη στο Μητροπολιτικό Ναό. Ακόμη εκεί στη Σμύρνη

έμαθε πολλά σμυρνιώτικα τραγούδια, καθώς κάθε βράδυ στη Λέσχη Αξιωματικών γι-

νόταν χοροεσπερίδες με ντόπιους τραγουδιστές. Με την επιστροφή του στο χωριό μετά

την καταστροφή του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας σε γάμους και γιορτάσια του χωριού

τραγουδούσε και χόρευε πολλά σμυρνιώτικα άσματα με τους άλλους δυο συγχωριανούς

του, το Δημήτριο Παπαδόπουλο και τον Αργύριο Ράπτη, που συμμετείχαν και εκείνοι

στο εκστρατευτικό σώμα της Μικράς Ασίας.

Τον Οκτώβριο του 1922 απολύθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επέστρεψε στο χωριό,

αλλά δεν τον αναγνώρισε κανείς. Ούτε η μητέρα του, καθώς είχε σχεδόν επτά χρόνια

να εμφανιστεί στους δικούς του και στο χωριό. Το 1923 παντρεύτηκε τη Βασιλική Αστε-

ρίου Βακρατσά από τον Κήπο (Μπαξί) και έκανε πολλά παιδιά. Έγινε επίσημος Αναγνώ-

στης της εκκλησίας του χωριού και έψαλλε σχεδόν αμισθί μέχρι τα βαθειά του γεράματα

(1971). Ασχολήθηκε με τα Κοινοτικά του χωριού και είχε την κοινή αναγνώριση από
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όλους τους κατοίκους. Από τα έγγραφα της Κοινότητας φαίνεται ότι στις 27 Αυγούστου

1944, λίγο πριν αναχωρήσουν οι κατακτητές, αναλαμβάνει Πρόεδρος του χωριού με

Κοινοτικούς Συμβούλους τους συγχωριανούς Χαρίση Καλαμπούκα, Αθανάσιο Φλώρο,

Ευάγγελο Ζέρβα, Αθανάσιο Καλημέρη, Αθανάσιο Λαμπρόπουλο και Δημήτριο Παπαδό-

πουλο. Λίγο αργότερα επί της προεδρίας του προσλαμβάνεται ως Γραμματέας του χω-

ριού ο Ευάγγελος Γκατζιούφας. Την προεδρία θα κρατήσει ως τις 30 Οκτωβρίου του

1945, οπότε ορίζεται Πρόεδρος ο Πάσχος Καλαμπούκας με Αντιπρόεδρο τον ίδιο και

Συμβούλους τους Αθανάσιο Αναστασόπουλο, Νικόλαο Καλαμπούκα και Ζήση Γκατζι-

ούφα. Στον εμφύλιο πόλεμο όλο το Κοινοτικό Συμβούλιο πολιτεύτηκε συνετά, αφού  με

το Γραμματέα Ευάγγελο Γκατζιούφα και το δάσκαλο Ιωάννη Παπαϊωάννου προσπάθησε

να πείσει τους συγχωριανούς, οι οποίοι στα χρόνια της κατοχής ήταν οργανωμένοι στο

ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, να μην ακολουθήσουν τους συντρόφους τους στο βουνό. Και το πέ-

τυχαν απόλυτα. Γι’ αυτό και δεν υπήρξαν θύματα στο χωριό μας.

Αυτά τα λίγα για τον τρίτο μάρτυρα της διαθήκης του Παπαντώνη, που πέθανε την πα-

ραμονή των Θεοφανείων του 1971, αφού είχε την ευτυχία να τακτοποιήσει όλα τα παι-

διά του και να ιδεί και να χαρεί πολλά εγγόνια.

Αυτή είναι η παρουσίαση της Δημόσιας Διαθήκης του Παπαντώνη, ο οποίος αφιέρωσε

ολόκληρη τη ζωή του στον αγώνα για την Εκκλησία και την Πατρίδα. Όταν η πατρίδα

τον κάλεσε εκείνος αγόγγυστα προσέφερε τις υπηρεσίες του. Ήταν από τους κορυφαίους

συνδέσμους στα χωριά του Τσαρσιαμπά της Δυτικής Μακεδονίας και η προσφορά του

πολύ μεγάλη. Το ότι είχε οριστεί από την Τοπική Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα στην

Κοζάνη ως ο επικεφαλής σύνδεσμος όλης της δυτικής περιοχής του Τσαρσιαμπά δηλώνει

ότι είχε την ανάλογη δύναμη και το κύρος, που απαιτούσαν οι περιστάσεις, να τον σέ-

βονται και να τον υπολογίζουν οι άλλοι ιερωμένοι της περιοχής, οι δε μεταφορείς των

όπλων να υπακούουν πιστά στις εντολές και τις οδηγίες του.
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Η διαθήκη του Παπαντώνη. 
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Μια μέρα στο Μπούρινο το καλοκαίρι του 1951.
Αναφορά στην επανάσταση του 1878

Ήταν Τετάρτη, 28 Μαρτίου του 1962. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες στην πόλη της Θεσ-

σαλονίκης. Η άνοιξη ακόμη δεν είχε κάνει την εμφάνισή της, παρόλο που ο Μάρτης βρι-

σκόταν στις τελευταίες μέρες του. Ο βαρδάρης δεν έλεγε να εγκαταλείψει την πόλη και

το κρύο ήταν διαπεραστικό, αλλά και η υγρασία της πόλης σου τρυπούσε τα κόκαλα.

Όλος ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές του για τον επιούσιο. Οι φοιτητές στο Αριστοτέλειο

61

Εικόνα 11: Η Πύλη του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο.



Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από νωρίς άλλοι κατέβαιναν από τις Σαράντα Εκκλησιές

και την Άνω Πόλη, άλλοι ανέβαιναν από την Τούμπα και τη Χαριλάου και άλλοι κατέ-

φθαναν από τα δυτικά της πόλης στο κέντρο, όπου ήταν το Πανεπιστήμιο, για να πα-

ρακολουθήσουν τις παραδόσεις κάποιου καθηγητή τους ή να προλάβουν κάποια θέση

στα σπουδαστήρια.

Οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής είχαν το προνόμιο να κατέχουν το κεντρικό κτίριο

του Πανεπιστημίου με την επιβλητική πρόσοψη του νεοκλασικού κτίσματος. Γύρω στις

εννέα το πρωί οι θέσεις στα σπουδαστήρια ήταν όλες κατειλημμένες. Στο ισόγειο του

κτιρίου, στα αριστερά της εισόδου βρίσκονταν το σπουδαστήριο της Αρχαιολογίας,

όπου συχνότατα διαβάζαμε, και στα δεξιά στη νοτιοανατολική γωνία το σπουδαστήριο

της Λαογραφίας. Στο τελευταίο συχνά πυκνά βλέπαμε μια ολύμπια μορφή. Έναν ψηλό,

ευθυτενή και αγέλαστο γέροντα με κάτι χαρακτηριστικά γυαλιά στα μάτια. Από τους

παλαιότερους συναδέλφους μάθαμε ότι ήταν ο ομότιμος καθηγητής της Λαογραφίας

Στίλπων Κυριακίδης. Πολλά έλεγαν για τον θαλερό γέροντα με τη μεγαλοπρεπή κορμο-

στασιά τόσο για την κοφτερή κρίση όσο και για την απέραντη μνήμη του. Ο πανεπιστη-

μιακός αυτός δάσκαλος δίδαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από την ίδρυσή του, από

το 1926 μέχρι το 1957, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, και έβαλε τις βάσεις του νέου Πα-

νεπιστημίου στο βορειοελλαδικό χώρο στις επιστήμες της Λαογραφίας και της Ιστορίας.

Την ημέρα εκείνη, λοιπόν, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 1962, κυκλοφόρησε μεταξύ των φοι-

τητών της Φιλοσοφικής η είδηση ότι το απόγευμα θα δινόταν διάλεξη στο μέγαρο της

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από τον Πρόεδρό της, τον  Στίλπωνα Κυριακίδη, με

θέμα «Σύντομος επισκόπησις της Ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνος». Οι πληρο-

φορίες προέρχονταν από το Σπουδαστήριο της Λαογραφίας, όπου εργαζόταν η κόρη

του παραπάνω καθηγητή ως βοηθός του Σπουδαστηρίου η κυρία Άλκηστη Κυριακίδου

– Νέστορος και έλεγαν ότι ο μεγάλος δάσκαλος θα έκανε σπουδαίες ανακοινώσεις και

θα έφερνε στο φως νέα στοιχεία για την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα, που είχαν
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σχέση με τη Δυτική Μακεδονία. Σαν τι στοιχεία να έφερνε άραγε ο Καθηγητής, που ήταν

άγνωστα; Οι συζητήσεις άρχισαν να παίρνουν έκταση. Μεταξύ μάλιστα των δυτικομα-

κεδόνων φοιτητών ήταν θέμα τιμής η παρακολούθηση της διάλεξης, αλλά και υποχρέ-

ωσή μας να γνωρίσουμε τα νέα στοιχεία του Μακεδονικού Αγώνα, τον οποίο είχαν

διεξάγει οι παππούδες μας.

Όλο εκείνο το πρωινό, μετά την ανακοίνωση της απογευματινής διάλεξης, δεν μπόρεσα

να ησυχάσω. Είχα συγκλονιστεί ολόκληρος και κάποιες στιγμές η καρδιά μου χτυπούσε

δυνατά. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο διάβασμα. Οι σκέψεις μου πετούσαν στο

χωριό που γεννήθηκα και στην Κοζάνη όπου τελείωσα το Γυμνάσιο. Έφερνα στη μνήμη

μου όσα είχα ακούσει για το Μακεδονικό Αγώνα στο σπίτι μου και στο σχολείο. Τι και-

νούργιο θα άκουγα, που δεν το ήξερα; Είχα την προαίσθηση ότι θα άκουγα κάτι σπου-

δαίο για τον παππού μου, το Μάρκο Μυλωνά, που είχε κάνει Δάσκαλος και Αναγνώστης

στο χωριό του, την Αγία Παρασκευή Κοζάνης, παρότι ολιγογράμματος, και είχε πάρει

μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα. Μού είχε καρφωθεί στο μυαλό ότι θα άκουγα κάτι σαν

εκείνα που άκουγα από μικρός για το Μεγάλο Αγώνα κατά των Τούρκων και Βουλγάρων

κομιτατζήδων, αλλά δεν το έγραφαν οι Ιστορίες στα σχολεία. Εκείνα που μού διηγούνταν

σαν παραμύθι ο παππούς μου. Στη σκέψη μου στριφογύριζαν όλοι οι παππούδες του

χωριού μου, που πήραν μέρος στο Μεγάλο Μακεδονικό Αγώνα. Ο Παπαντώνης σα σύν-

δεσμος με τα μέλη της Επιτροπής, ο Βαγγέλης Καραμπέρης και ο Κώτσιος Λαμπρόπου-

λος, ο Καμπούρης, όπως τον έλεγαν, σα μεταφορείς όπλων από τα Τρίκαλα. Ο παππούς

μου και τα ξαδέρφια του, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος και ο Θανάσης Μαρκόπουλος, ο

ξακουστός Μαρκονάτσιος με το νεαρό τότε γιο του, το Μαρκομπέη (Γιάννη Μαρκό-

πουλο), που ως έμπιστα πρόσωπα του Αγώνα έκρυβαν τα όπλα στην παλαιά εκκλησία

της Αγίας Παρασκευής, μέσα στα δέντρα, και από εκεί τα προωθούσαν προς τα χωριά

της Καστοριάς. Ανάμενα να ακούσω κάτι για τον Καλαμπουκογιώργο, τον πρώτο άρ-

χοντα του χωριού, τον Χλιαροτζιώνα, που πέθανε στις φυλακές στα Μπιτόλια στα 1904.
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Περίμενα να ακούσω κάτι για τα χωριά μας, τα χωριά του Τσαρσιαμπά, που ποτέ δεν

έσκυψαν το κεφάλι στους Τούρκους και τους Βουλγάρους.

Το μεσημέρι έφαγα στη φοιτητική λέσχη και πήγα γρήγορα στο σπίτι που νοίκιαζα. Ένα

παλιό, αλλά καλοσυντηρημένο σπίτι στην Ηροδότου 21, απέναντι από την είσοδο του

Αγίου Νικολάου του Ορφανού, μιας πανέμορφης μικρής εκκλησίας του 14ου αιώνα με

ωραιότατες τοιχογραφίες. Αμέσως ανακοίνωσα στους συμπατριώτες συμφοιτητές των

άλλων σχολών, που μέναμε μαζί, για την απογευματινή διάλεξη. Ο Αντωνάκης από τον

Κρόκο άρχισε να διηγείται για τους Μακεδονομάχους του χωριού του, ο Θύμιος από

την Κοζάνη για τη μεγάλη προσφορά της πόλης της Κοζάνης και ιδιαίτερα για την από-

φαση του Παύλου Μελά να έρθει και να πεθάνει στα μέρη μας. Ο Λάμπρος, συγχωριανός

μου και ο μεγαλύτερος της παρέας μας, πήρε το λόγο και διηγούνταν όσα είχε ακούσει

από τη γιαγιά του την Αποστόλαινα. Αυτή είχε κατέβει στο χωριό μας από την Πυρσό-

γιαννη της Ηπείρου σαν δεύτερη γυναίκα του Απόστολου Καλαμπούκα, που ήταν γιος

του Μακεδονομάχου Θανασιά Κατσικά. Από το διπλανό σπίτι, ακούγοντας την έντονη

συζήτηση, ήρθε και ο Ηλίας από το Οροπέδιο των Γρεβενών και άρχισε και κείνος να

ξεδιπλώνει τις δικές του διηγήσεις για τους Μακεδονομάχους των Γρεβενών.

Το απόγευμα ξεκινήσαμε όλοι νωρίς για να πιάσουμε θέση στη μεγάλη αίθουσα της Εται-

ρείας Μακεδονικών Σπουδών, αφού προβλεπόταν μεγάλη κοσμοσυρροή. Κατεβήκαμε

από την Αποστόλου Παύλου, περάσαμε μπροστά από το Τουρκικό Προξενείο και μέσα

από τη Μελενίκου διασχίζοντας κάθετα την Εγνατία βαδίσαμε γρήγορα τη Βασιλίσσης

Σοφίας (σήμερα Εθνικής Άμυνας) και φτάσαμε στο Μέγαρο της Εταιρείας, απέναντι από

το Λευκό Πύργο. Πράγματι η αίθουσα είχε γεμίσει από φοιτητές αλλά και άλλους πολ-

λούς Θεσσαλονικείς. Όλοι μας περιμέναμε με πολλή ανυπομονησία να εμφανιστεί ο ομι-

λητής και να ανακοινώσει τα νέα στοιχεία για το Μακεδονικό Αγώνα και να λύσει τις

απορίες μας.

Κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο βήμα ο Γραμματέας της Εταιρείας, Αλέξανδρος Λέτσας,
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για να παρουσιάσει τον ομιλητή και να κάνει μια μικρή ανακοίνωση για το θέμα της

διάλεξης. Τον ομιλητή βέβαια όλοι τον ήξεραν και δεν χρειαζόταν παρουσίαση. Αμέσως

στο βήμα ανέβηκε ο σπουδαίος Καθηγητής και κάνοντας μια μικρή εισαγωγή εκτός κει-

μένου είπε ότι θα αρχίσουν από σήμερα μια σειρά διαλέξεις στο Ίδρυμα Μελετών της

Χερσονήσου του Αίμου, ένα νέο τμήμα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σχετικά

με το Μακεδονικό Ζήτημα, που οι βόρειοι γείτονές μας άρχισαν τελευταία να ανακινούν.

Ανοίγοντας τα χαρτιά του ο καθηγητής είπε κάποια πράγματα εισαγωγικά για τους βό-

ρειους γείτονές μας, που τελευταία άρχισαν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες των Σκο-

πίων, και επέμεινε στη λαϊκή παροιμία:

«ο κακός ο χρόνος διαβαίνει, ο κακός ο γείτονας πάντα μένει».

Συνεχίζοντας παρακάτω έφτασε στα γεγονότα της Βουλγαρικής Εξαρχίας του 1870, στο
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Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78 και τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που δημιουρ-

γούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αμέσως τον βλέπουμε να αλλάζει τη φωνή του και να λέει

κατά λέξη τα εξής: «Η συνθήκη αύτη ευτυχώς δια την Ελλάδα ανετράπη πρωτοστα-

τούσης της Αγγλίας, αντικατεστάθη δε δια της Βερολινείου, δια της οποίας αντί

της Μεγάλης Βουλγαρίας ιδρύθη ηγεμονία της Βουλγαρίας, υποκειμένη υπό τον

Σουλτάνον και περιλαμβάνουσα τα μεταξύ Αίμου και Δουνάβεως εδάφη, και παρ’

αυτήν αυτόνομος επαρχία υπό ηγεμόνα χριστιανόν, διοριζόμενον υπό του Σουλ-

τάνου, περιλαμβάνουσα την Βόρειον Θράκην, ονομασθείσαν Ανατολικήν Ρωμυ-

λίαν». 

Ξαφνικά αφήνει τα χειρόγραφά του και για δυο λεπτά περίπου προσπαθεί να βρει κάτι

σε κάποια άλλα χαρτιά που έχει δίπλα του. Η σιγή μέσα στην αίθουσα είναι νεκρική.

Ούτε ανάσα δεν ακούγεται. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στον ομιλητή. Τα αυτιά είναι

τεντωμένα και περιμένουν να ακούσουν κάτι νέο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η ώρα

που θα ακούγαμε κάτι σπουδαίο, κάτι που θα ακούγονταν για πρώτη φορά. Ο Καθηγη-

τής αρχίζει να μιλάει από στήθους λέγοντας περίπου τα εξής: «Πώς όμως επιτεύχθηκε

η αλλαγή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου; Μόνον δια της διπλωματικής οδού; Μόνον

δια των ενεργειών της Αγγλίας, η οποία διέβλεπεν επικίνδυνον κάθοδον της Ρωσίας εις

την Μεσόγειον; Ασφαλώς όχι! Νέα στοιχεία έρχονται εις το φως τα τελευταία χρόνια, τα

οποία μας πληροφορούν ότι σοβαρά επαναστατικά κινήματα έλαβον χώραν εις την πε-

ριοχήν του Λιτοχώρου και της Δυτικής Μακεδονίας κατά το 1878. Πριν από δύο έτη οι

κληρονόμοι της οικογενείας του μεγάλου πολιτικού Στεφάνου Δραγούμη, από το Βογα-

τσικόν της Καστορίας, εδώρισαν το οικογενειακόν των αρχείον εις την Γεννάδειον Βιβλιο-

θήκην των Αθηνών. Εις το αρχείον αυτό περιέχονται πολλά βιβλία και έγγραφα των

Δραγούμηδων. Συγκεκριμένα εις το προσωπικόν αρχείον του Στεφάνου Δραγούμη ανήκει

και το υλικόν, το οποίον αναφέρεται εις την επανάστασιν της Νοτίου και Δυτικής Μακε-

δονίας εις τα 1878. Το υλικόν αυτό ο κ. Φίλιππος Δραγούμης, υιός του Στεφάνου, επέτρεψε
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να το εκδώσει το Ίδρυμα Μελετών του Χερσονήσου του Αίμου, διότι τα γεγονότα αυτά

της Εθνικής μας Ιστορίας αναφέρονται εις την Μακεδονίαν».

Κοιτάζει τα χαρτιά του και διαβάζει μεγαλόφωνα και όσο του επιτρέπουν οι δυνάμεις

του: «Και εν ταις Επαρχίαις Καστορίας, Κοζάνης, Σερβίων και Ανασελίτσης εξακο-

λουθούσιν αι ενέργειαι. Εν Καστορία τα πρωτίστως εργαζόμενα προ ικανού χρόνου

πρόσωπα είναι ο Ιωάννης Σώμος ιατρός, ο Θεόδωρος Σκούταρης και ο Παύλος Φί-

τσος, έμποροι εύποροι αμφότεροι. Τα αυτά πρόσωπα εργάζονται και εν Σιατίστη

και Βλάστη μετά του εν τω ελληνικώ στρατώ αξιωματικού Δημητριάδου και του

Αποστόλου Σαχίνη. Συμπράττει και ο Μητροπολίτης Καστορίας. Εν τη Επαρχία Κο-

ζάνης τα πρωτίστως εργαζόμενα πρόσωπα είναι ο Ιωάννης Τσιμηνάκης ιατρός, ο

Αναστάσιος Πηχεών διδάσκαλος, αμφότεροι πολίται Έλληνες, και ο Ιωάννης Γου-

βεδάρος εύπορος ανήρ. Μετ’ αυτών συμπράττει και ο Μητροπολίτης Κοζάνης. Κυ-

ρίως αι ενέργειαι γίνονται εις τα χωρία Κάλεν, Καισαριά, Βιλίστα, Ραδοβίστα,

Βάντσα, Σπούρτα, Κερασιά και Χτένι. Πανταχού περιμένουσιν ανυπομόνως τα επα-

ναστατικά σώματα και καιρόν ηπιώτερον, όπως αναπτυχθή η συγκοινωνία μετά

των ορέων και των ορεινών χωρίων». 

Αφήνει τα χαρτιά του, που διάβαζε με δυσκολία, και συνεχίζει από στήθους: «Σας ανέ-

γνωσα εν τμήμα εγγράφου του Προξενείου Μοναστηρίου της 10ης Φεβρουαρίου

του 1878, το οποίον αναφέρεται εις την εξέγερσιν των Δυτικομακεδόνων. Όλα

αυτά θα δημοσιευθούν συντόμως και θα προσθέσουν νέα στοιχεία εις τον Μεγάλον

Μακεδονικόν  Αγώνα».

Ξαναγυρίζει στο κανονικό του χειρόγραφο και συνεχίζει την ομιλία του εξιστορώντας

τα γεγονότα μέχρι το 1900, οπότε εμφανίζεται ο Παύλος Μελάς και επιμένει στη μεγάλη

θυσία του νεαρού Έλληνα αξιωματικού, γαμπρού του Στεφάνου Δραγούμη στη θυγα-

τέρα του Ναταλία. Περιγράφει τα γεγονότα μέχρι την απελευθέρωση της Μακεδονίας

από τους Τούρκους με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 και καταλήγει με τα
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εξής: «Διά των αγώνων τούτων έληξε και έπρεπε να λήξει ο περί την Μακεδονίαν

αγών. Και δι’ ημάς μεν έληξε, μολονότι αρκεταί πόλεις ελληνικώταται και πληθυ-

σμοί επίσης ελληνικοί έμειναν εκτός των ορίων της ελευθέρας πατρίδος, δεν έληξεν

όμως δια τους κακούς γείτονας»: 

«Ο κακός ο χρόνος διαβαίνει, ο κακός ο γείτονας πάντα μένει».

Και εις τους δύο παγκοσμίους πολέμους οι Βούλγαροι συνταχθέντες προς τους εχθρούς

της Ελλάδος εισέβαλον εις τα ελληνικά μακεδονικά και θρακικά εδάφη και εκακούργησαν

παντοιοτρόπως κατά των δυστυχών κατοίκων. Μετά τον Β΄ πόλεμον και την ίδρυσιν της

Νοτιοσλαβικής Ομοσπονδίας, όσοι Βούλγαροι ευρίσκονται εντός αυτής, μετονομάσαντες

εαυτούς εις Μακεδόνας και ιδρύσαντες την Δημοκρατίαν της Μακεδονίας του Αιγαίου,

εξακολουθούν ακόμη να εγείρουν ιταμώτατα αξιώσεις επί των ελληνικών εδαφών και

πληθυσμών. Τα όρια λέγουν της Μακεδονίας ευρίσκονται εις το Αιγαίον. Ας τους υπεν-

θυμίσωμεν ότι τα μεν νότια όρια της Μακεδονίας του Αλεξάνδρου, της Ελληνικής Μακε-

δονίας, ευρίσκονται όντως εις το Αιγαίον, αλλά τα βόρεια ευρίσκονται ολίγον κάτωθεν

της πρωτευούσης των, των Σκούπων της Δαρδανίας. Οι Έλληνες υπήρξαν πάντοτε καλοί

και υπομονετικοί γείτονες, γνωρίζουν όμως πολύ καλά να αμύνωνται κατά των κακών,

όταν άρχωσιν ούτοι χειρών αδίκων».

Τελειώνει η ομιλία και όλη η παρέα αλληλοκοιταζόμαστε χωρίς να λέμε τίποτε. Ποιο

ήταν τέλος πάντων το καινούργιο στοιχείο, που μάς είπε ο Καθηγητής; Ακούσαμε μόνο

να αναφέρονται το όνομα της Κοζάνης, κάποια ονόματα Κοζανιτών και του Μητροπο-

λίτη και τα ονόματα κάποιων χωριών της περιοχής μας. Ποιες ήταν οι ενέργειες αυτών

των Κοζανιτών με το Μητροπολίτη τους, αλλά και τα χωριά που ακούστηκαν τι έκαναν

και τι προσφέρανε; Τίποτε το συγκεκριμένο δεν ακούσαμε. «Γίνονται κάποιες ενέργειες

σε κάποια χωριά», ακούσαμε. Σίγουρα για κάποια επανάσταση, αλλά πού και πώς;

Ακολουθούμε την ουρά που σχηματίζεται για να συγχαρούμε τον καθηγητή και ώσπου

να φτάσω κοντά του χίλιες σκέψεις και εικόνες περνούν από το μυαλό μου. Σφίγγοντας

68 Γ.Δ. Μυλωνας, Οι Μακεδονομαχοι της Αγιας Παραςκευης και Αλλες Ιςτοριες



το χέρι του Καθηγητή του λέω: «Εγώ, κ. Καθηγητά, κατάγομαι από τα χωριά που

αναφέρατε προηγουμένως και συγκεκριμένα από την Αγία Παρασκευή που είναι

δίπλα από τη Βελίστα (Λευκοπηγή), τη Σπούρτα (Καρυδίτσα),τη Ραδοβίστα (Ρο-

διανή), την Κερασιά, το Χτένι, την Κάλεν (Αιανή)». Εκείνος αγέρωχος και σοβαρός

μού απαντά αμέσως: «Οι δικοί σας οι παππούδες επολέμησαν εκεί επάνω εις τον

Μπούρινον».

Βγαίνουμε έξω συλλογισμένοι και μερικοί ήμαστε κατακόκκινοι από την υπερένταση.

Παίρνουμε λίγο θαλασσινό αέρα, αναπνέουμε την αύρα του Θερμαϊκού και μπροστά

στο πεζοδρόμιο του κτιρίου αρχίζουμε τη συζήτηση. Τι έγινε, βρε παιδιά! Τι καταλάβαμε;

Και τι καινούργιο μάθαμε; Κάτι έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας το 1878, αλλά εμείς

ούτε το ακούσαμε από κάποιον, ούτε το διαβάσαμε κάπου. Ούτε στο σχολείο ακούσαμε

κάτι από τους δασκάλους  ή τους καθηγητές μας.

Πήραμε την ανηφόρα για την Άνω Πόλη συζητώντας για τη διάλεξη και για πολλά άλλα

που μάς απασχολούσαν. Εμένα όμως το μυαλό έκανε πολλές σκέψεις και έφερνε στο

προσκήνιο παλιές αναμνήσεις και διηγήσεις του παππού μου και άλλων γερόντων του

χωριού. Βάδιζα με τους άλλους συμπατριώτες, αλλά σχεδόν ήταν σαν να περπατούσα

μόνος. Οι συνάδελφοι το πήραν είδηση και άρχισαν τα πειράγματα. Πράγματι ήμουνα

εντελώς μόνος, ενώ βαδίζαμε όλοι μαζί. Η τελευταία φράση του Καθηγητή ηχούσε στα

αφτιά μου παράξενα: «Οι δικοί σας οι παππούδες επολέμησαν εκεί επάνω εις τον Μπού-

ρινον». Στο Μπούρινο, ναι, εκεί πάνω στο βουνό πολέμησαν οι παππούδες μας! Αυτά

κάπου τα άκουσα, κάποιος κάτι μου είπε κάποτε. Αλλά ποιος μου τα είπε; Ο παππούς

μου, ο πατέρας μου, ή κάποιος άλλος παππούς από το χωριό; Το μυαλό μου ανασυ-

ντάσσει όλες τις παλαιές αναμνήσεις και διηγήσεις, που κατά καιρούς είχα ακούσει, και

προσπαθώ να θυμηθώ τα παλαιά παραμύθια του παππού μου και τις διηγήσεις των

άλλων γερόντων του χωριού. Δεν μπορώ όμως να θυμηθώ τίποτε. Είμαι ακόμη ζαλι-

σμένος και πολύ συγκινημένος απ’ όσα άκουσα.
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Έπεσα να κοιμηθώ με χίλιες σκέψεις στο μυαλό μου. Κάτι μου έλεγε ότι στον ύπνο μου

θα θυμόμουν όλα όσα είχα ακούσει για το Μπούρινο. Από την υπερένταση των γεγο-

νότων και την κόπωση της ημέρας ο ύπνος με πήρε γρήγορα και στο όνειρο, που είδα,

αντίκρισα το γέρο-Βασίλη από το χωριό μου να μού διηγείται μια παλαιά, μακρινή ιστο-

ρία πάνω στο Μπούρινο. Τότε που μαζί με τον πατέρα μου πήγαμε να πάρουμε το γάλα

από το κοπάδι που βόσκαγε στον Απάνω Μπούρινο. Είδα το Βασίλη Χλιαρά, έναν βα-

σανισμένο, κουρασμένο, αλλά θαλερό γέροντα, που πάντα εμάς τα παιδιά, καθώς βο-

σκούσαμε τα αρνάκια ή τα μεγάλα ζώα στα μπαΐρια κοντά στο μεγάλο του κοπάδι, μάς

διηγούνταν ιστορίες για τους κλέφτες και τους αρματολούς, τους ληστές και τους αν-

τάρτες, για τους ήρωες του ’21 και τα κατορθώματα τους. Ήταν σχεδόν μόνιμα βοσκός

και, όπως έλεγε, η οικογένειά του είχε κατέβει από την Ήπειρο, από τα Χουλιαροχώρια,

μετά από πολλές περιπέτειες και ρίζωσε εδώ στο χωριό της Αγίας Παρασκευής, στο πα-

λαιό μοναστήρι. Στο χωριό όλοι τον ήξεραν με το όνομα ο Βασίλης ο Γκρέκος. Πολλές

φορές τον ρωτούσαμε γιατί τον έλεγαν έτσι, αλλά εκείνος δεν απαντούσε. Οι άλλοι συγ-

χωριανοί μας εξηγούσαν ότι τον λέμε Γκρέκο, γιατί ξέρει πολύ καλά την Ιστορία, σα σω-

στός Έλληνας. Και δεν είχαν άδικο. Ο γέρο-Βασίλης ήταν πολύξερος, πολύ καλός

αφηγητής και πολύ αγαπητός στα παιδιά. Το χάρισμα αυτό το κράτησε μέχρι τα βαθειά

του γεράματα, όταν πέθανε 94 χρονών στα 1996.

Ξύπνησα τρομαγμένος και προσπάθησα να αναπλάσω στη μνήμη μου όσα μού είχε διη-

γηθεί ο σοφός γέρο-Βασίλης μια εντεκαετία πριν, όταν ήμουνα ένδεκα χρονών και είχα

τελειώσει την Τετάρτη Δημοτικού. Εκεί πάνω στο Μπούρινο. Εκεί που πολέμησαν οι παπ-

πούδες μας, όπως μάς είχε πει και ο Μεγάλος Καθηγητής το προηγούμενο βράδυ. Εκεί

πάνω στο βουνό, ένα δειλινό, μού τα διηγήθηκε όλα αυτά, ενώ τα πρόβατα έβοσκαν και

καθώς ο ήλιος κατέβαινε και πήγαινε να κρυφτεί πίσω από την ψηλότερη κορυφή του

Μπούρινου.

Ήταν Ιούνιος μήνας του 1951. Στα δημοτικά σχολεία μόλις είχαν ολοκληρωθεί οι εξετά-
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σεις. Τα μικρά παιδιά είχαν πάρει τα ενδεικτικά τους και το καλοκαίρι ήταν μπροστά

τους να το χαρούν και να τρέξουν στα χωράφια ή στο βουνό για να βοηθήσουν τους

γονείς τους. Αυτές άλλωστε ήταν τότε οι διακοπές τους. Άλλοι έτρεχαν κοντά στα κο-

πάδια βοηθώντας τους τσοπάνηδες γονείς στις μικροδουλειές τους, άλλοι πήγαιναν στα

χωράφια και στα μπαχτσέδια για να συντρέξουν τις μάνες και τα μεγαλύτερα αδέλφια

στις δουλειές τους και άλλοι βοσκούσαν τα γελάδια, μικρά και μεγάλα, ή φύλαγαν τα

μανάρια βοσκώντας τα αρνάκια και τα κατσικάκια, που δεν ακολουθούσαν το κοπάδι

στο βουνό, στο Ζυγόστι ή στο Μπούρινο.

Μια απ’ αυτές τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου μετά τις εξετάσεις και από βραδύς ο πα-

τέρας με ειδοποίησε ότι την επόμενη μέρα θα ανεβαίναμε στο Μπούρινο για να πάρουμε

το γάλα. Ήταν η σειρά μας. Τα λίγα προβατάκια, που είχαμε, τα βοσκούσαν στο Μπού-

ρινο δυο αδέρφια, ο Χαρίσης και ο Μήτσιος Χλιαράς. Παιδιά του Χλιαρογιάννη, του

Τζάνη, όπως τον έλεγαν από την Αμερική, όπου είχε πάει να καζαντίσει. Παντρεμένοι

και οι δυο τους με παιδιά στην ηλικία μου. Τη μια βδομάδα ανέβαινε στο βουνό ο ένας,

την άλλη ο άλλος. Το κοπάδι δεν ήταν όλο δικό τους, αλλά για να το συμπληρώσουν

έπαιρναν με «ρόγα» και τα πρόβατα και άλλων συγχωριανών τους.

Η μάνα μου έκανε τις ετοιμασίες από το βράδυ. Ετοίμασε τα μπετόνια, όπου θα βάζαμε

το γάλα, τα έπλυνε πολύ καλά με ζεματιστό νερό, έπλυνε και τις τσαντήλες για να στραγ-

γίσουμε το γάλα μετά το άρμεγμα, έκανε φαγητό για τον τσοπάνο και για μας και γέμισε

ένα τορβά με φρούτα της εποχής από το κτήμα μας στο μύλο του Παπακωνσταντίνου.

Λίγα πράσινα και κίτρινα μήλα φιρίκια, λίγα βερίκοκα, λίγα ξανθά και κόκκινα κεράσια,

λίγα πρώιμα δαμάσκηνα και αχλάδια και αρκετά κορόμηλα, που είχαμε άφθονα. Τα

φρούτα τον καιρό εκείνο ήταν σπάνια και θα ευχαριστούσαμε τον τσοπάνο με το πα-

ραπάνω. Ο πατέρας ετοίμασε τα ζώα, την ψαρή φοράδα και το κόκκινο γέρικο, αλλά

ακμαίο άλογο. Τα τάϊσε καλά το προηγούμενο βράδυ από ένα σακούλι με κριθάρι και

ένα δεμάτι φρέσκο χορτάρι. Την άλλη μέρα θα είχαν πολύ δρόμο, ανηφορικό και δύ-
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σβατο, και έπρεπε να είναι καλά ταϊσμένα για να αντέξουν τη δοκιμασία στο βουνό.

Ήταν μαθημένα μόνο στον κάμπο, να οργώνουν και να κουβαλάνε γεωργικά προϊόντα

ή ξύλα για καύσιμη ύλη στο σπίτι ή να κουβαλούν εμάς στις διάφορες ασχολίες.

Εμένα η χαρά δεν περιγραφόταν, όταν ο πατέρας μού ανακοίνωσε ότι θα ανεβαίναμε

στο Μπούρινο για να πάρουμε το γάλα. Κοιμήθηκα νωρίς, καθώς το πρωί θα σηκωνό-

μασταν βαθειά χαράματα. Ο πατέρας έλεγε ότι ο ήλιος έπρεπε να μάς βρει στα έλατα

της Ροδιανής. Με τον μικρότερο αδερφό μου, το Γιάννη, άρχισαν τα μαλώματα, γιατί ο

πατέρας να πάρει εμένα και όχι εκείνον. Η μάνα μας με τον τρόπο της και τα γλυκόλογα

έπεισε το Γιάννη ότι εγώ ήμουν μεγαλύτερος και θα μπορούσα να βοηθήσω καλύτερα

τον πατέρα στις δουλειές του στο βουνό. Εγώ θα μπορούσα να κουβαλήσω το γάλα με

τα καρδάρια από μια μεριά και να το πάω στην άλλη. Θα μπορούσα να «λαλήσω» κα-

λύτερα τα πρόβατα κατά το άρμεγμα και θα κρατούσα σταθερά τις τσαντήλες στο

στράγγισμα για να μη πέσει τίποτε μέσα στο γάλα. Ακόμη ότι ήμουν αρκετά μεγάλος για

να βοηθήσω τον τσοπάνο στο απογευματινό ξεκίνημα του κοπαδιού για το πότισμά

του στις «κουπάνες» και το βραδινό βόσκημα στις γύρω ρεματιές.

Ξυπνήσαμε νωρίς και αμέσως οι γονείς μου φόρτωσαν όλα τα απαραίτητα στα ζώα και

ξεκινήσαμε για το βουνό. Μαζί μας θα έρχονταν και ο Χαρίσης, ο ένας από τους βοσκούς

για να ξεσυναλλάξει τον αδερφό του. Εκείνος ανέβηκε στο Ντουρή μας και ο πατέρας

αφού με έβαλε στα καπούλια της φοράδας ανέβηκε και κείνος. Ήταν ακόμη νύχτα. Καλά-

καλά δεν βλέπαμε τίποτε γύρω μας. Ξεκινήσαμε από το χωριό με κάποια βιασύνη, επειδή

έπρεπε να φτάσουμε νωρίς στο Μπούρινο, πριν πιάσει η μεγάλη ζέστη και τότε θα ήταν

δύσκολο το άρμεγμα.

Ο πατέρας με το γείτονα Χαρίση συζητούσαν στο δρόμο για πολλά και διάφορα πράγ-

ματα, αλλά συγχρόνως βίτσιζαν και τα ζώα να περπατούν γρήγορα. Περάσαμε τα ισιώ-

ματα του χωριού μας και μπήκαμε στα χωράφια της Ροδιανής. Κοντά στη γέφυρα, που

στρίβει ο δρόμος προς την Αιανή, ο πατέρας θυμήθηκε το δυσάρεστο γεγονός με τη
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νάρκη που είχαν βάλει οι αντάρτες, για να χτυπήσουν τους κατακτητές Γερμανούς, πριν

από μερικά χρόνια και σκοτώθηκε κάποιος κάτοικος της Ροδιανής. Ο Χαρίσης τον έκοψε

αμέσως λέγοντάς του ότι και στο βουνό, όπου πρόκειται να περπατήσουμε υπάρχει ο

φόβος να πέσουμε σε καμιά τέτοια παγίδα, αν αλλάξουμε πορεία και βγούμε έξω από

το μονοπάτι μας. Εγώ τα άκουγα όλα αυτά με πολλή προσοχή.

Φτάσαμε στη Ροδιανή, όταν ο ορίζοντας είχε αρχίσει να ροδίζει και η ανατολή να είναι

κατακόκκινη. Σε λίγο θα έβγαινε ο ήλιος και εμείς ακόμη ήμασταν στα ριζά του βουνού.

Έπρεπε να βιαστούμε. Βιτσίζουν τα ζώα και ο ανήφορος είναι δύσκολος. Ο δρόμος είναι

ένα στενό μονοπάτι και σε κάποιες μεριές σκεπασμένος από θάμνους και τα κλαδιά κά-

ποιου έλατου. Εκείνα φρουμάζουν και ανοίγουν το περπάτημά τους σαν να καταλαβαί-

νουν την αποστολή μας.

Περνάμε το πρώτο ύψωμα μέσα από πυκνή βλάστηση και διακρίνουμε τώρα καθαρά

το βουνό με τις ομορφιές του. Τούτη την ώρα το βουνό είναι χάρμα να το απολαμβάνεις.

Τα νερά δίπλα μας κελαρύζουν μέσα στα μικρά αυλάκια τους, τα αγριολούλουδα μο-

σχομυρίζουν, τα έλατα, τα γαύρα, τα πουρνάρια μοσχοβολούν και τα πουλάκια μάς συ-

ντροφεύουν με το κελάηδημά τους. Κατεβαίνουμε τη ρεματιά και μπροστά μας ανοίγεται

το Ζυγόστι με την ψηλότερη κορυφή του το Ασπροβούνι. Τα κοπάδια τα βλέπουμε απέ-

ναντί μας να βόσκουν. Τα κουδούνια να αχολογούν και τα γαυγίσματα των σκύλων να

διαπερνούν τον πρωινό αέρα του βουνού. Οι τσοπάνηδες αντιλαμβάνονται την παρου-

σία μας και σφυρίζουν κλέφτικα. Ο Χαρίσης μάς δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις για το

κάθε κοπάδι. Τα αριστερότερα, όπως βαδίζουμε, είναι της Ροδιανής, τα μεσαία είναι της

Αγίας Παρασκευής και δεξιά κάτω στη ρεματιά είναι της Λευκοπηγής. Αμέσως ρωτώ,

και το δικό μας το κοπάδι ποιο είναι; Η απάντηση ήρθε χαμογελαστά. Το δικό μας είναι

μακριά ακόμη. Είναι στο Μπούρινο και έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμη.

Βαδίζουμε σταθερά περνώντας την πλατειά ρεματιά και παίρνουμε την ανηφόρα από

ένα πιο δύσβατο μονοπάτι και μόλις φτάνουμε στη μέση μάς υποδέχεται ο ήλιος χα-
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ρούμενος και κατακόκκινος. Τον έχουμε από πίσω μας και εγώ γυρίζω και τον περιερ-

γάζομαι, επειδή πρώτη φορά τον έβλεπα τέτοια ώρα. Τα ζώα αγκομαχούν στην ανη-

φόρα, καθώς είναι φορτωμένα και καθώς ακούγονται οι πέτρες να γλιστρούν κάτω από

τις οπλές τους. 

Κάποτε φτάνουμε στο σέλωμα, δίπλα από το Ασπροβούνι, και αντικρίζουμε ακριβώς

απέναντί μας τις κορυφές του Μπούρινου. Φαίνονται κοντά μας και εγώ περιχαρής φω-

νάζω ότι φτάσαμε, αλλά ο Χαρίσης με τον πατέρα μου, που ξέρουν να εκτιμούν τις απο-

στάσεις, μού απαντούν ότι είμαστε ακόμη μακριά. Εδώ πάνω η βλάστηση είναι

πυκνότερη. Τα πεύκα αντικαθιστούν τα έλατα. Ο πρωινός αέρας μπατσίζει το πρόσωπό

μας και νιώθουμε τη διαφορά της θερμοκρασίας. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο πάνω από

τα χίλια μέτρα. Οι θάμνοι εμποδίζουν το περπάτημα των ζώων και τα κλαδιά από τα

πεύκα κάποιες φορές «παίρνουν» τα κεφάλια μας. Σε κάποια ξέφωτα το χόρτο είναι με-

γάλο και καθώς τα ζώα περπατούν αρπάζουν και καμιά χεριά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι

ιδρωμένα, αλλά πρέπει να βιαστούμε. Περπατάμε όλο το καταράχι και ξαφνικά παίρ-
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νουμε μια κατηφόρα απότομη που θα μάς οδηγήσει σε λίγο στον Απάνω Μπούρινο.

Φτάνουμε στο ίσιωμα, ακριβώς κάτω από τις κορυφές του βουνού, και μπροστά μας

ανοίγεται ένα μεγάλο οροπέδιο, ένας χώρος καταπράσινος με λίγα πεύκα εδώ και εκεί.

Ένα λιβάδι με νερά και πολύ χόρτο. Στρίβουμε αριστερά, όπως μάς οδηγεί ο Χαρίσης,

περπατάμε περίπου ένα χιλιόμετρο περνώντας από κάτι μεγάλες ξύλινες λεκάνες γεμά-

τες κρύο νερό από μια βρύση, που έτρεχε δίπλα τους με πολύ καθαρό και γάργαρο νερό.

Εδώ λέει ο συνοδός μας είναι οι κουπάνες και απέναντί μας στα αριστερά και λίγο πα-

ρακάτω βρίσκεται ο Τζιούκας, όπου έχει στρούγκα ο μπάρμπα-Βασίλης ο Χλιαράς, ο

Γκρέκος.

Φτάνουμε στο φρύδι του λιβαδιού και σταματάμε. Εδώ είναι η στρούγκα του κοπαδιού.

Κάτω από δυο μεγάλα πεύκα και δυο τεράστιους βράχους για να διευκολύνεται το άρ-

μεγμα των προβάτων. Οι βράχοι είναι αντικριστοί αφήνοντας μικρό πέρασμα, απ’ όπου

περνούν τα πρόβατα κατά το άρμεγμα. Τα πελώρια πεύκα καλύπτουν με τη σκιά τους

όλη τη στρούγκα και έτσι το άρμεγμα γίνεται με πολύ καλές προϋποθέσεις. Στον κορμό

του ενός πεύκου υπάρχει μια πρόχειρη καλύβα με ξύλα και άχυρα και μέσα κρεμασμένα

στο πεύκο τα καρδάρια, άλλα σύνεργα του αρμέγματος και κάποια πράγματα του τσο-

πάνου. Ήξεραν οι άνθρωποι πού έφτιαχαναν το μαντρί και τη στρούγκα!

Κατεβαίνουμε από τα ζώα, ξεφορτώνουμε τα πράγματά μας και ο πατέρας ξεσαμαρώνει

τα ζώα να ξεϊδρώσουν και τα αφήνει ελεύθερα να βοσκήσουν στο πράσινο λιβάδι. Εγώ

κοιτάζω γύρω τη φύση, περιεργάζομαι το χώρο και μένω έκθαμβος από την ομορφιά

του βουνού, που πρώτη φορά αντίκριζα από τόση κοντινή απόσταση. Από μακριά ακού-

γονται τα κυπριά των τράγων, τα κουδούνια των προβάτων και τα γαυγίσματα των

σκύλων. Μάς πήραν είδηση τα σκυλιά και μάς υποδέχονται με τον τρόπο τους. Ένας

ολόασπρος μεγάλος σκύλος, ο Λιάρος, ήρθε τρέχοντας κοντά μας κουνώντας την ουρά

του και στη φωνή του Χαρίση μάς κοιτάζει με χαρά και καλοσύνη. Πηγαίνω δίπλα του,

τον χαϊδεύω προσεκτικά και γινόμαστε φίλοι. Τώρα, μού λέει ο Χαρίσης, έχεις έναν καλό
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φίλο και μπορείς να πηγαίνεις κοντά στο κοπάδι χωρίς κανένα φόβο. Ο Λιάρος είναι ο

προστάτης σου.

Παίρνω μαζί μου το Λιάρο και τραβάω κατά το κοπάδι, αφού ο Χαρίσης λέει ότι έχουμε

στη διάθεσή μας ακόμη καμιά ώρα, ώσπου ο τσοπάνος να μαζέψει τα πρόβατα και τα

γίδια για να τα αρμέξουν. Ο πατέρας μου στο μεταξύ άρχισε να ασχολείται με τα μπε-

τόνια και τα άλλα σύνεργα για να τα ξαναπλύνει, όπως είχε πάρει τις οδηγίες από τη

μάνα μου. Φτάνοντας κοντά στο κοπάδι τα άλλα σκυλιά έρχονται δίπλα μου και είναι

σαν να με γνωρίζουν από καιρό. Κουνούν τις ουρές τους και εγώ τα φωνάζω με τα ονό-

ματά τους, όπως μού υπέδειξε ο Χαρίσης.

Ο Μήτσιος ο τσοπάνος, που είναι γύρω στα τριάντα, νέος και σφριγηλός, με την γκλίτσα

στο χέρι και το κατσιούλι με τη δραγατσίκα στον ώμο, με βλέπει, έρχεται κοντά μου και

με καλωσορίζει. Τον χαιρετώ και τον ρωτώ πώς πάει η ζωή στο βουνό. Πώς περνάει

κανείς κοντά στα ζωντανά, με τα πρόβατα, τα γίδια, τα σκυλιά, αλλά και με τους λύκους.

Άρχισε να γελάει με το τελευταίο, γιατί και με τους λύκους οι τσοπάνηδες στο βουνό συ-

νηθίζουν να συζούν. Με κατατοπίζει για τη γύρω περιοχή, για τα όρια των βοσκοτόπων,

που έχουν τα διάφορα χωριά, Αγία Παρασκευή, Χρώμιο (Σφήλτσι) και Μηλωτήνι (Μηλιά).

Μού δείχνει τα άλλα κοπάδια, που είναι παρακάτω. Άλλα είναι από το Μηλωτήνι και

άλλα από το Σφήλτσι. Στις απορίες μου πώς κανονίστηκαν τα όρια αυτά με παραπέμπει

στο γέρο-Βασίλη, τον Γκρέκο, που είναι τσοπάνος στο διπλανό κοπάδι. Η ευκαιρία είχε

δοθεί να συναντηθώ και με τον Γκρέκο, που τόσο αγαπούσαμε και εκτιμούσαμε και εγώ

και τα άλλα παιδιά του χωριού για τις ιστορίες που μάς διηγούνταν.

Βλέπω το γέρο-Βασίλη από μακριά και τον καταλαβαίνω αμέσως από το περπάτημά

του. Είναι γύρω στα πενήντα και καθώς περπατάει φαίνεται κάπως σα γέρος. Είναι όμως

ακμαίος και ακολουθάει το κοπάδι σα νέος. Έχει και δυνατή μνήμη και θυμάται όλα όσα

άκουσε από τους παππούδες και τους άλλους συγχωριανούς για την καταγωγή τους,

την προέλευσή τους, την αγορά των κτημάτων και των βοσκοτόπων από τους μπέηδες,
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τα όρια των χωριών όλου του Τσαρσιαμπά και πολλά άλλα.

Το κοπάδι του γέρου-Βασίλη βρίσκεται πιο πέρα σε απόσταση εκατό μέτρων περίπου

και αποφασίζω να τον επισκεφτώ και να τον καλημερίσω. Με βλέπει και κρατάει τα σκυ-

λιά του με τις φωνές. Τον χαιρετώ σαν έναν παλαιό φίλο και χαριεντίζομαι μαζί του. Με

ρωτάει για το σχολείο, για το δάσκαλο, το Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Παπαζιάννη, όπως

τον έλεγαν στο χωριό οι παλαιοί μαθητές του, και χωρίς να του ζητήσω να μου λύσει

κάποιες απορίες, άρχισε τις ιστορίες του για το βουνό του Μπούρινου, τους κλέφτες,

τους αρματολούς, που ζούσαν εδώ πάνω και πολλά άλλα. Τα πρόβατα και τα γίδια όμως

τραβούσαν ολοταχώς προς την στρούγκα και έπρεπε να χωρίσουμε και να πάμε για το

άρμεγμα. Χωρίσαμε χωρίς να τελειώσει ο σοφός γέρο-Βασίλης τις ιστορίες του.

Τρέχω γρήγορα στη στρούγκα μας, όπου τα γίδια και τα πρόβατα είχαν μπει μόνα τους

και περίμεναν τους αρμεχτάδες να τα ξαλαφρώσουν από το βάρος του γάλατος που

κουβαλούσαν. Κάποιες κατσίκες περπατούσαν με δυσκολία με τα μαστάρια τους να κρέ-

μονται μέχρι το χώμα και κάποιες προβατίνες να βελάζουν, σα να ήθελαν να απαλλα-

γούν από το περίσσιο βάρος τους. Παίρνουμε τις θέσεις μας ο καθένας. Οι δυο
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τσοπάνηδες, ο Χαρίσης και ο Μήτσιος, κάθονται την είσοδο της στρούγκας και ο πατέ-

ρας μου παραδίπλα τους με ένα καρδάρι ο καθένας μπροστά του. Εγώ μέσα στη

στρούγκα «λαλώ» τα γιδοπρόβατα, δηλαδή τα προωθώ προς την είσοδο της στρούγκας.

Αυτό είναι το περίφημο «λάλημα». Τα γίδια, καθώς είναι ανυπόμονα, τρέχουν μπροστά

και μετά ακολουθούν τα πρόβατα. Το άρμεγμα τελειώνει γρήγορα, καθώς οι αρμεχτάδες

είναι τρεις και οι δύο είναι επαγγελματίες.

Μετά το άρμεγμα τα πρόβατα κατευθύνονται στο διπλανό τεράστιο πεύκο για να στα-

λίσουν, ενώ τα γίδια πιάνουν τους διπλανούς βράχους και κάθονται άλλα μέσα στον

ήλιο και άλλα κάτω από τις μικρές σπηλιές των βράχων. Η ζέστη εδώ ψηλά στο βουνό

είναι υποφερτή, γιατί το υψόμετρο είναι πάνω από τα 1500 μέτρα.

Ακολουθεί το γαλομέτρημα, αφού έβγαλαν στην άκρη δυο οκάδες γάλα, μια για το δερ-

μάτι του τσοπάνου και μια για να βράσουμε το μεσημέρι. Αμέσως ο Μήτσιος βγάζει ένα

σημειωματάριο και σημειώνει την ποσότητα του γάλατος και λέει στον αδερφό του ότι

θα χρειαζόταν ο πατέρας μου να πάρει και ένα απόγευμα ακόμη το γάλα, εκτός από το

σημερινό απογευματινό γάλα. Ήξεραν πολύ καλά να υπολογίζουν πόσο γάλα δικαιούν-

ταν ο κάθε ιδιοκτήτης ανάλογα με τον αριθμό των προβάτων του.

Τώρα ήρθε η ώρα να στραγγίσουμε το γάλα, να το βάλουμε σε δυο μεγάλα μπετόνια

και να τα μεταφέρουμε κοντά στις λεκάνες του νερού. Εκεί είχαν κάνει ένα βαθούλωμα

από όπου περνούσε το κρύο νερό και τοποθετούσαν το πρωινό γάλα για να μην ξενίσει.

Ήταν κάτι σαν ψυγείο. Το απόγευμα μαζί με το απογευματινό γάλα θα τα φορτώναμε

για να τα πάμε στο χωριό. Εκεί η μάνα μου θα πυτίχιαζε όλο το γάλα για να το κάνει

τυρί. Θα το ξαναστράγγιζε, θα το έβαζε σ’ ένα μεγάλο καζάνι, θα έριχνε μέσα την πυτιά,

θα το ανακάτωνε καλά και θα το άφηνε να δέσει μέσα στις τσαντήλες και να στραγγίσει

το τυρόγαλο. Την άλλη μέρα το πρωί θα το τοποθετούσε πάνω σ’ ένα ειδικά κατασκευα-

σμένο σανίδωμα, το στητζάκι, θα το αλάτιζε καλά για να σφίξει και να αργάσει και στο

τέλος θα το έκοβε σε φέτες και θα το τοποθετούσε στα δοχεία. 
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Ενώ ο πατέρας με τον Μήτσιο ασχολούνταν με το γάλα, ο Χαρίσης έπιασε το πεύκο και

την άραξε στον ύπνο. Έπρεπε να κοιμηθεί, γιατί το κοπάδι όλη τη νύχτα βοσκολογάει

και ο τσοπάνος πρέπει να είναι ξυπνητός και να το παρακολουθεί από τα αγρίμια του

βουνού, τους λύκους και τα τσακάλια.

Κατά το μεσημέρι ο πατέρας άνοιξε τις ετοιμασίες της μάνας για να φάμε το μεσημε-

ριανό φαγητό. Έστρωσε μια πετσέτα πάνω στο χόρτο κάτω από το μεγάλο πεύκο και

έβγαλε τα καλούδια της μάνας μου. Πατάτες στη γάστρα με κομμάτια παστού χοιρινού

κρέατος, ένα κομμάτι τυρί, φρέσκο ψωμί από το φούρνο μας και λίγα φρέσκα κρεμμυ-

δάκια και σκορδάκια από το μπαχτσέ μας. Δίπλα σ’ ένα άδειο καρδάρι άδειασε τα

φρούτα και τα έπλυνε με κρύο νερό. Ο Μήτσιος άναψε φωτιά, έβρασε το γάλα σε μια

καπνισμένη κατσαρόλα, έκοψε μικρά κομματάκια το ξερό ψωμί, που είχε από μέρες, σ’

ένα βαθύ πιάτο για την παπάρα και κάθισε και κείνος. Ξυπνήσαμε και το Χαρίση και το

μεσημεριανό γεύμα πάνω στο βουνό το απολαύσαμε. Ο πατέρας και εγώ δεν χορταίναμε

με την παπάρα, ενώ οι άλλοι τρώγοντας έπαιρναν και κανένα κεράσι, δαμάσκηνο ή βε-

ρίκοκο για να νοστιμίζουν το φαγητό τους. Τα χρόνια αυτά τα φρούτα ήταν είδος πο-

λυτελείας. Στο τέλος και πριν να φάμε τα φρούτα άδειασαν από το δερμάτι στο ίδιο

πιάτο, που κάναμε την παπάρα, το ξινόγαλο. Αυτό ήταν που γέμισε ευφροσύνη την καρ-

διά μας. Ο πατέρας μου και εγώ το ροφούσαμε και δεν θέλαμε να τελειώσει.

Τελειώσαμε με το φαγητό και ενώ οι μεγάλοι το έστρωσαν στον ύπνο εγώ πήρα μαζί

μου το Λιάρο και ξεκίνησα για τις γύρω ρεματιές. Οι οδηγίες του πατέρα και των άλλων

ήταν να μην απομακρυνθώ πολύ, αφού υπήρχε φόβος να χαθώ ή να πέσω σε καμιά

βαθιά χαράδρα. Ήθελα να ανιχνεύσω τα λημέρια των κλεφτών, των αρματολών. Με

έσπρωχνε η δίψα να βρω μια σπηλιά ή καμιά φωλιά των ληστών ή των ανταρτών του

εμφυλίου πολέμου, που πριν από δυο χρόνια είχαν αποχωρήσει από το Μπούρινο. Γρή-

γορα όμως θυμήθηκα αυτά που άκουσα κατά τη διαδρομή από τον Χαρίση για το πα-

ρατημένο πολεμικό υλικό των ανταρτών και σταμάτησα τις έρευνες.
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Περπάτησα όμως αρκετά χιλιόμετρα γύρω από το μεγάλο λιβάδι. Περιεργάστηκα τα γέ-

ρικα πεύκα και φτάνοντας στην άκρη του λιβαδιού διέκρινα στο βάθος, σε μικρή από-

σταση, ένα κτίσμα που έμοιαζε με εκκλησία. Λίγο πιο μακριά, περίπου τέσσερα με πέντε

χιλιόμετρα, διέκρινα σπίτια. Ποιο χωριό άραγε να είναι αυτό; Και η εκκλησία πού ανήκει

και ποιος να την έκανε εδώ πάνω στο βουνό; Μήπως οι τσοπάνηδες να την έκτισαν και

να εκκλησιάζονταν, όταν τα ζωντανά τους ήταν κλεισμένα στα μαντριά; Στο απογευ-

ματινό ξεκίνημα του κοπαδιού θα έβλεπα το γέρο-Βασίλη, θα συναντούσα τον Γκρέκο,

τον Έλληνα, να μου τα εξηγήσει όλα.

Γύρισα στη στρούγκα καταϊδρωμένος και ο πατέρας με μάλωσε, που έφυγα πολύ μακριά

και για πολλή ώρα. Ξάπλωσα να ξεκουραστώ, αλλά το μυαλό μου έκανε πολλές σκέψεις

για το πώς ζούσαν εδώ πάνω οι κλέφτες, τι έτρωγαν, από πού τροφοδοτούνταν, πού

έβρισκαν τα πυρομαχικά τους. Δεν είχαν οικογένειες αυτοί, δεν είχαν παιδιά, γονείς, συγ-

γενείς; Στην εκκλησία δεν πήγαιναν; Ποιος παπάς έρχονταν και τους λειτουργούσε; Τι

λόγο θα έδιναν στο Θεό; Πολλά τέτοια απλοϊκά περιστρέφονταν στο μυαλό μου και δεν

μπόρεσα να κλείσω τα μάτια. Περίμενα ανυπόμονα το απόγευμα να σηκωθούνε οι με-
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γάλοι, να ξεκινήσουν το κοπάδι και να πάω να συναντήσω τον Γκρέκο να μου λύσει τις

απορίες.

Κάποτε ο ήλιος άρχισε να κατηφορίζει προς τις βουνοκορφές του Μπούρινου. Ο Χαρίσης

ξύπνησε από τον ύπνο και ανέλαβε τώρα τα καθήκοντα του τσοπάνου. Τον βλέπω να

αρπάζει την γκλίτσα, να σφυρίζει δυο τρεις φορές κλέφτικα και ξαφνικά το κοπάδι ξυ-

πνάει. Τα σκυλιά πρώτα σηκώνονται και χασμουριούνται. Τα γίδια από τα βράχια ανα-

ταράζονται και χτυπούν τα κυπριά τους. Οι μεγαλόσωμοι τράγοι ξύνουν τα κέρατά τους

στα βράχια και ο θόρυβος από τα κυπριά αντιλαλεί στις γύρω ρεματιές. Τα πρόβατα

είναι ακόμη κοιμισμένα. Είναι πράγματι πρόβατα! Ο τσοπάνος φωνάζει δυνατά και τα

γίδια αμέσως ξεκινούν. Τα πρόβατα ακολουθούν με τα κεφάλια σκυμμένα, το ένα κοντά

στο άλλο.

Από την απέναντι ρεματιά ακούγεται και ο γιος του γέρου-Βασίλη, ο Ντώνας, (Αντώνης)

να σφυρίζει και να φωνάζει δυνατά. Μαζί του έχει και το μικρότερο αδερφό του, το Θα-

νάση, που είναι συνομήλικός μου, και ήρθε στο βουνό και κείνος για να βοηθήσει τον

πατέρα του. Τα σκυλιά τους αρχίζουν τα γαυγίσματα και οι ρεματιές αντιλαλούν. Λίγο

πιο κάτω είναι τα μαντριά των τσοπάνηδων από το Μηλωτήνι και ακόμη παρακάτω

τα κοπάδια από το Χρώμιο. Το δικό μας κοπάδι ήταν στην κορυφή του βουνού. Τα κου-
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δούνια από τα πρόβατα, που ξεκινούν, αχολογούν ρυθμικά και όλο το βουνό αντιλαλεί

σαν μια συμφωνία από πολλούς οργανοπαίχτες με διάφορα όργανα. Κουδούνια, κυπριά,

γαυγίσματα, σφυρίγματα, φωνές, κελαηδήματα, όλα συνταιριασμένα συνθέτουν ένα σύ-

νολο, που καμιά φορά ακούγεται και λίγο παράφωνο. Πανηγύρι σωστό πάνω στο

Μπούρινο!

Ο Χαρίσης οδηγεί το κοπάδι προς τις λεκάνες για να το ποτίσει. Από εκεί θα το βοσκήσει

καμιά ώρα στις γύρω ρεματιές και μετά θα το οδηγήσει πάλι στη στρούγκα για το απο-

γευματινό άρμεγμα. Στις ίδιες λεκάνες μετά θα ακολουθήσει το πότισμα και το κοπάδι

του γέρου-Βασίλη. Έτσι θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω και πάλι τον Γκρέκο για να

λύσει τις απορίες μου. Το κοπάδι του Γκρέκου τώρα συνοδεύει ο μεγάλος γιος του, ο

Ντώνας μαζί με το μικρότερο αδερφό του, το Θανάση. Ο ίδιος ο γερο-Βασίλης ήρθε στη

δική μας στρούγκα για να συζητήσει με τον πατέρα μου για τα νέα του χωριού, επειδή

έλειπε πολύ καιρό από το χωριό. Η ευκαιρία ήταν κατάλληλη για συζήτηση με το σοφό

γέροντα.

Χαιρέτησε τον πατέρα μου, ήταν περίπου συνομήλικοι, μίλησαν για κάποια θέματα του

χωριού και μετά τον ανέλαβα εγώ για να λύσει τις απορίες μου. Εκείνος χαρούμενα άρ-

χισε την κομμένη πρωινή συζήτηση και μίλησε για τις συγκρούσεις των κλεφτών πάνω

στο Μπούρινο με τους Τούρκους, που έρχονταν να τους ξεκάνουν. Εγώ τον άκουγα με

πολλή προσοχή και παραδίπλα ο πατέρας μου επιδοκίμαζε τα λεγόμενα του γέρου-Βα-

σίλη κουνώντας το κεφάλι του.

Ξαφνικά μάς παίρνει από το χέρι, και μένα και το Θανάση, και μάς οδηγεί στο φρύδι

του λιβαδιού και μάς δείχνει προς τα κάτω τη μικρή εκκλησία. Εκεί κάτω, μάς λέει,

υπήρχε χωριό, που το χάλασαν οι ληστές. Τώρα μόνο η εκκλησία του Αη-Νικόλα έμεινε.

Πριν από πολλά χρόνια εδώ πάνω μαζεύτηκαν πολλοί από τα χωριά μας και έκαναν

επανάσταση για να διώξουν τους Τούρκους από τη Μακεδονία. Δεν μπόρεσαν όμως,

επειδή ήταν λίγοι και δεν ήρθε βοήθεια από το «ελληνικό».
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Οι παππούδες έλεγαν ότι έβαλαν και αρχηγό, έναν στρατηγό από την Κόζιανη, αλλά δεν

μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Μετά διαλύθηκαν και περίμεναν άλλη φορά να ξεσηκω-

θούν. Ύστερα το χωριό αυτό το «πάτησαν» οι ντόπιοι ληστές και οι άνθρωποί του

πήραν τα ζωντανά τους και άλλοι κατέβηκαν στα δικά μας τα χωριά και άλλοι τράβηξαν

προς τα Βέντζια. Άλλοι πήγαν στην Κάλιανη, άλλοι στο Χτένι, άλλοι στη Ραντομπίτστα,

άλλοι στο Σφήλτσι και άλλοι στα χωριά των Βεντζίων. Στο  Παλαιοχώρι, το Παλαιόκα-

στρο, τη Βάρεσι και αλλού. Μερικές οικογένειες κατέβηκαν στο χωριό μας. Αυτοί είναι

οι Λαμπράδες, που ήταν μεγάλη φάρα. Κάμποσοι από αυτούς τους Λαμπράδες έμειναν

στο χωριό, ενώ κάποιοι άλλοι τράβηξαν για την Γκόμπλιτσα. Από αυτούς τους τελευ-

ταίους Λαμπράδες κτίστηκε ο Άγιος Αθανάσιος του χωριού μας, που έχει μεγάλη ιστορία

μ’ ένα χαμένο παιδί τους. Κάμποσοι από τους κατοίκους του παλαιού χωριού κατέβηκαν

στη Ραντομπίτστα και πήραν μαζί τους και το λάβαρο, που είχαν οι επαναστάτες. Σή-

μερα οι Ροδιανιώτες το κρατούν μέσα στην εκκλησία σαν ιερό φυλαχτό και όταν παν-

τρεύεται κάποιος, το κρατάει τιμητικά μπροστά ο κουμπάρος καβάλα πάνω στο άλογο. 

Τον κοιτάζαμε σαστισμένοι χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε καθόλου. Ο πατέρας μου

τα άκουγε αυτά και παίρνοντας το λόγο είπε ότι εδώ πάνω ήρθε και πολέμησε μαζί με

πολλούς άλλους συγχωριανούς ο παππούς του, ο Μήτρος Μαρκόπουλος, που δούλευε

μια ζωή στο μύλο του Τσιρώνα στο χωριό μας. Και αργότερα πήρε το όνομα Μυλωνάς.

Μαζί του ήταν και άλλοι πολλοί από τα γειτονικά χωριά, το Βελίστι, τη Ραντομπίτστα,

το Χτένι, την Κερασιά, την Κάλιανη, τη Σπούρτα και από τα άλλα χωριά της περιοχής

μας και κάποιοι από τα χωριά των Βεντζίων.

Σε ερώτησή μου προς το γέρο-Βασίλη, από πού τα ξέρει όλα αυτά άρχισε να χαμογελάει

και κουνώντας το κεφάλι του γύρισε στα περασμένα με τον πατέρα του, που δεν τον

γνώρισε, και τους θείους του Χλιαρογιώργο και Χλιαροκώτια. Τον πατέρα του, τον Χλια-

ροτζιώνα, τον είχε χάσει σε ηλικία δυο χρονών, που πέθανε στις φυλακές στα Μπιτόλια

στα 1904, στην κορύφωση του Μακεδονικού Αγώνα. Παίρνει πάλι το λόγο και λέει:  «Όλα
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αυτά μου τα έλεγε ο μπάρμπα-Γιώργος, ο Χλιαρογιώργος, που ήταν τότε 25 χρονών,

όταν έγινε η επανάσταση, και πολέμησε εδώ πάνω. Μού τα διηγούνταν πριν έρθει το

«ελληνικό», τότε που ήμουνα σαν εσάς και τον ρωτούσα, όπως με ρωτάτε και εσείς

τώρα. Κάθε καλοκαίρι εδώ πάνω φέρνανε τα γιδοπρόβατα και εγώ τους ακολουθούσα,

όταν το σχολείο τέλειωνε τα μαθήματα».

Είπε και πολλά άλλα για τους κλέφτες και τους ληστές που λυμαίνονταν τα μέρη αυτά

και που στο τέλος έγιναν αιτία να διαλυθεί το χωριό και οι κάτοικοί του να καταφύγουν

στα χωριά του Τσαρσιαμπά και στα χωριά των Βεντζίων. Ο μπάρμπα-Βασίλης είχε με-

γάλη ρέντα και θα έπιανε το βράδυ, αν δεν μάς φώναζαν οι τσοπάνηδες για την απο-

γευματινή μας αποστολή. Είχε σκοπό να διηγηθεί τα κατορθώματα των επαναστατών

πάνω στο Μπούρινο και όλη την ιστορία του παλαιού χωριού με τους κατοίκους και τα

χωριά, όπου κατέφυγαν μετά τον χαλασμό του χωριού. Τα ήξερε όλα με κάθε λεπτομέ-

ρεια. Όλα αυτά τα άκουγα, όπως άκουγα χίλιες δυο τέτοιες ιστορίες από τον παππού

μου, τον πατέρα μου και τόσους άλλους από το χωριό. Δεν μπορούσα όμως να εκτιμήσω

τον καιρό εκείνο τα λεγόμενά τους! Έπρεπε όμως να ξαναπάμε στη στρούγκα για το άρ-

μεγμα και τις άλλες υποχρεώσεις μας. Χωρίσαμε και ο καθένας  τράβηξε για τη στρούγκα

του.

Τα παραλειπόμενα της ώρας εκείνης ο πολυγνώστης γέρο-Βασίλης θα μού τα μετέφερε

αργότερα, όταν πια τα γεγονότα της Επανάστασης του Μπούρινου θα τα είχα διαβάσει

μετά το 1966 και το 1969, που γράφτηκαν σε βιβλία από το Γιάννη Νοτάρη, τον Ευάγ-

γελο Κωφό και το δικό μας σημαντικό Δάσκαλο, τον Κώστα Σιαμπανόπουλο. Και ήθελα

να μου τα ξαναδιηγηθεί ο γερο-Βασίλης, επειδή ζητούσα απλά να εξακριβώσω την ακρί-

βεια αυτών που έγραφαν τα βιβλία. 

Στο μεταξύ τα γιδοπρόβατα οδηγήθηκαν και πάλι στη στρούγκα και ξαναρχίσαμε το

απογευματινό άρμεγμα, όπως και το πρωί. Ο πατέρας και οι άλλοι έκαναν τα σχετικά

με το γάλα και το έβαλαν στα μπετόνια. Ο ήλιος είχε κατέβει αρκετά και λίγο ακόμη θα
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κρυβόταν πίσω από τις βουνοκορφές του Μπούρινου. Μαζέψαμε όλα τα πράγματά μας,

πήραμε τα μπετόνια με το πρωινό γάλα, το απογευματινό γάλα σ’ ένα άλλο μπετόνι, τα

φορτώσαμε στα ζώα και παίρνοντας τώρα μαζί μας το Μήτσιο αναχωρήσαμε γρήγορα

για το χωριό, πριν νυχτωθούμε στο βουνό. Αποχαιρετήσαμε το Χαρίση και ξεκινήσαμε

για την επιστροφή. Εγώ δεν ξέχασα το φίλο μου το Λιάρο. Πήγα κοντά του, τον χάιδεψα

ελαφρά στο κεφάλι και του έδωσα ραντεβού στο χωριό, όπου θα κατέβαινε το κοπάδι

σ’ ένα μήνα περίπου. Εκείνος κούνησε ελαφρά την ουρά του, που έδειχνε ότι συμφω-

νούσε μ’ αυτά που του έλεγα.

Κάναμε την ίδια διαδρομή αντίστροφα από το Μπούρινο μέχρι το χωριό και για μια

ακόμη φορά απολαύσαμε το βουνό αλλά τώρα κατά το ηλιοβασίλεμα Τον ήλιο και πάλι

τον έχουμε από πίσω μας και, καθώς κατεβαίνουμε το βουνό, βλέπουμε το χωριό μας

μέσα στον κάμπο από πολύ μακριά και τα κεραμίδια με τις στέγες να γυαλίζουν στον

απογευματινό ήλιο, που πάει να βασιλέψει. Η ατμόσφαιρα είναι θαυμάσια, ο αέρας δρο-

σερός, ο ορίζοντας μέχρι πέρα τα Πιέρια καθαρότατος και ο κατήφορος βοηθάει τα ζώα

να βαδίζουμε γρηγορότερα. Πριν φτάσουμε στη Ροδιανή ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από

τις ψηλές βουνοκορφές του Μπούρινου. Τα ζώα περπατούν άνετα τώρα στον ομαλό

δρόμο και καθώς πλησιάζουμε τα πρώτα σπίτια του χωριού αρχίζει να σκοτεινιάζει.

Είχα ζήσει μια μέρα με πολλές συγκινήσεις και είχα αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες. Το

βράδυ, παρότι αρκετά κουρασμένος, δεν χόρταινα να τα λέω και να τα ξαναλέω στα

αδέρφια μου, στη Στεργιανή, το Γιάννη και τη μικρή Παρασκευούλα. 

Έντεκα χρόνια αργότερα, όντας δευτεροετής φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής στο Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήταν γραφτό μου να τα ξανακούσω από τον

Στίλπωνα Κυριακίδη, το μεγάλο ακαδημαϊκό Δάσκαλο.
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Ο Δάσκαλος Ιωάννης Ν. Παπαϊωάννου (1912-1993)

Από το 1873 με τις ενέργειες του Επισκόπου Ιγνατίου ιδρύθηκε στην Κοζάνη ο Φιλεκ-

παιδευτικός Σύλλογος «Φοίνιξ», που είχε βασικό σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ελλη-

νικών σχολείων σ’ όλα τα ελληνικά χωριά γύρω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό

σήμαινε ότι από τα επόμενα έτη θα άρχιζαν να λειτουργούν σχολεία σε όλα τα ελληνικά

χωριά της περιοχής Τσαρσιαμπά. 

Στο χωριό της Αγίας Παρασκευής από έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τις προ-

φορικές αφηγήσεις των παππούδων πληροφορούμαστε ότι το σχολείο στο χωριό ξεκί-

νησε τη λειτουργία του στα 1875 και ότι είχε λίγους μαθητές. Μια δεκαετία νωρίτερα

προς το χωριό της Αγίας Παρασκευής εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων στην ευρύ-

τερη περιοχή Γρεβενών και Κοζάνης μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων είχε αρχίσει η μετοί-

κηση κάποιων χριστιανικών οικογενειών από το γειτονικό Προτοράζι ή Πορτοράζι, που

ήταν μικτό χωριό από μουσουλμάνους και χριστιανούς. Έτσι βλέπουμε ότι γύρω στα

1875 στο χωριό καταφθάνουν και άλλες οικογένειες και ο πληθυσμός του χωριού με-

γαλώνει. Συγχρόνως με την αύξηση του πληθυσμού αυξάνεται και το μαθητικό δυνα-

μικό, που δικαιολογεί την ίδρυση και λειτουργία σχολείου. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίζεται

από τον Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης Ιγνάτιο και τους δραστήριους ιδρυτές του Φι-

λεκπαιδευτικού Συλλόγου η ίδρυση και η λειτουργία σχολείου στο χωριό της Αγίας Πα-

ρασκευής.

Οι αφηγήσεις των παππούδων του χωριού έλεγαν ότι στο χωριό πράγματι λειτουργούσε

σχολείο από τα 1875 και εξής. Μάλιστα τόνιζαν ότι τα πρώτα χρόνια ο ιερέας του χω-

ριού Παπαζήσης έκανε το δάσκαλο και λίγο μετά ο επόμενος ιερέας του χωριού, ο Πα-

παντώνης. Αργότερα στα 1895 δάσκαλος στο χωριό ορίστηκε ο Αναγνώστης της
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εκκλησίας, ο συγχωριανός μας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, γιος του Μακεδονομάχου

Ιωάννου Μαρκόπουλου, που οι κάτοικοι του χωριού τον έλεγαν Μαρκογιάννη. Μαζί

του μετά από τρία χρόνια αναφέρεται ως δάσκαλος και ο άλλος ιεροψάλτης του χωριού,

ο Μάρκος Μυλωνάς, γιος του Μαρκομήτρου, που τον έλεγαν Μυλωνά, επειδή εργαζό-

ταν μια ζωή στο μύλο του Τσιρώνα και εξαιτίας αυτού πήρε το επώνυμο Μυλωνάς. 

Αυτά τα γνωρίζουμε από ένα ιστορικό έγγραφο, που άφησε στο αρχείο του σχολείου ο

δάσκαλος του χωριού Παύλος Σολομωνίδης, όταν στη δεκαετία του ’70 ήταν Διευθυντής

του σχολείου. Τότε με εντολή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης συ-

νέταξε αυτό το έγγραφο ρωτώντας όλους τους γεροντοτέρους του χωριού για το πότε

ξεκίνησε η λειτουργία του σχολείου στο χωριό και ποιοι ήταν οι δάσκαλοί του. Εκτός

αυτού του εγγράφου υπάρχουν και οι «ενθυμίσεις» των παλιών εκκλησιαστικών βιβλίων,

οι οποίες μάς πληροφορούν ότι στις αρχές του 1900 έχουμε δυο δασκάλους στο χωριό,

που είναι και ιεροψάλτες στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Προφανώς ήταν οι δυο

παραπάνω.

Αν σ’ αυτή την εποχή καταφύγουμε στους κώδικες της Μητρόπολης Κοζάνης παρατη-

ρούμε ότι γύρω στα 1900 στην Αγία Παρασκευή λειτουργεί σχολείο με 30 μαθητές και 1

δάσκαλο, του οποίου η αμοιβή ανέρχεται σε 10 λίρες το χρόνο. Οι παππούδες, όμως,

έλεγαν ότι υπήρχαν δυο δάσκαλοι. Στα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα το 1903 έχουμε

μια «ενθύμιση» σ’ ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, σύμφωνα με την οποία υπάρχει άλλος δά-

σκαλος στο χωριό, που πολύ πιθανόν αντικατέστησε τους ντόπιους ιεροψάλτες, που

είχαν αναλάβει και το ρόλο του δασκάλου. Αυτός ο δάσκαλος κατάγεται από την Κοζάνη

και ονομάζεται Γεώργιος Κ. Κατσαουνίδης. Είναι δε και ιεροψάλτης στο χωριό μαζί με

τους άλλους δυο ντόπιους. Από το έγγραφο του Παύλου Σολομωνίδη και τις αφηγήσεις

των παππούδων πάλι πληροφορούμαστε ότι στα 1904 ως το 1909 δάσκαλος στο χωριό

είναι ο Χρήστος Πήχας από τον Ασπρόκαμπο των Γρεβενών. Αυτός μάλιστα έγινε και

γαμπρός στο χωριό. Παντρεύτηκε κάποια Βάια, κόρη του συγχωριανού Κωνσταντίνου
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Κουτρότσιου. Ακόμη, από μια αφιέρωση στη μεγάλη φορητή εικόνα του Αγίου Αθανα-

σίου στο τέμπλο του ομώνυμου ναού και από «ενθύμιση» σε εκκλησιαστικό βιβλίο πλη-

ροφορούμαστε ότι το 1909-10 και για ένα χρόνο διδάσκει στο χωριό ο Αστέριος Πελέκας

από την Αιανή, που αργότερα έγινε ιερέας στο χωριό του. 

Κάτι πολύ σημαντικό που ανέφεραν οι παππούδες μας ήταν το γεγονός ότι γύρω στα

1900 όλοι οι χωριανοί αποφάσισαν να κτίσουν σχολείο, καθώς στο μικρό νάρθηκα της

εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, όπου γινότανε τα μαθήματα, δε χωρούσαν τα παιδιά.

Για το σχολείο αυτό έχουμε πολλές πληροφορίες. Ότι τα έξοδα βάραιναν τους κατοίκους,

ότι όλοι δούλεψαν με προσωπική εργασία και ότι αρχιμάστορας ήταν κάποιος Παπα-

δήμος από τα χωριά των Σερβίων. Ότι τις πέτρες για να κτιστεί το σχολείο τις εξόρυξαν

από το λόφο, που βρίσκεται νότια του χωριού πάνω από το ρέμα, το οποίο κατεβαίνει

από το Ζυγκόστι και διασχίζοντας τα χωράφια της Ροδιανής κατευθύνεται προς το Μη-

λωτήνι και από εκεί στον Αλιάκμονα. Και σήμερα ακόμη ο λόφος αυτός ονομάζεται «Πα-

παδήμος» από τον αρχιμάστορα του σχολείου. Εκεί ψηλά πριν από λίγα χρόνια κάποιοι

ευλαβείς κάτοικοι του χωριού έκτισαν ένα όμορφο εκκλησάκι στο όνομα της Αγίας Τριά-

δας και κάθε Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή γίνεται Θεία Λειτουργία και ακολουθεί με-

γάλο πανηγύρι. Το σχολείο αυτό του 1900 επέζησε μέχρι το 1950 και όλοι οι παλιότεροι

το θυμούνται. Το 1950 κτίστηκε νέο μονοθέσιο σχολείο και το 1957 προστέθηκε δίπλα

του και άλλη αίθουσα και έγινε διθέσιο.

Μετά το 1975, με τον αναδασμό των κτημάτων, οι κοινοτικοί άρχοντες του χωριού έλα-

βαν σοβαρά υπόψη τους το πρόβλημα της ανέγερσης νέου σχολείου και αποφάσισαν

να συγκεντρώσουν όλα τα σχολικά κτήματα σ’ ένα οικόπεδο δίπλα από την παλιά εκ-

κλησία του Αγίου Αθανασίου, στα νότια του χωριού, με την προοπτική στο χώρο αυτό

να κτιστεί νέο σύγχρονο Διδακτήριο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) με πολλές αίθουσες

διδασκαλίας, άνετα γραφεία, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα βιβλιοθήκης,

κοινόχρηστους χώρους και πολλά άλλα. Πράγμα που άρχισε στο τέλος της δεκαετίας
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του ’80 επί προεδρίας του Νίκου Καραλίγκα και τελείωσε στα 1994 επί προεδρίας του

Μιχάλη Παπαδόπουλου, οπότε έγιναν και τα εγκαίνια.

Ας επιστρέψουμε όμως στους δασκάλους. Στη δεκαετία 1910-20 παρουσιάζονται πολλοί

δάσκαλοι στο χωριό και η παραμονή τους, όπως φαίνεται, είναι για ένα ή το πολύ δυο

με τρία χρόνια. Αυτοί είναι οι Γεώργιος Μάστορας, Μάρκος Ντεμίρης, Θεμιστοκλής Σιάν-

τζιος, Ευαγγελία Πηδάκου και Χαρίσιος Σκανδέρης. Οι παππούδες μας τους θυμούνταν

όλους και είχαν να λένε ένα καλό λόγο για τον καθένα.

Η μεγάλη όμως και καλή εποχή για το Δημοτικό Σχολείο του χωριού αρχίζει από το 1919

και εξής. Τότε άρχισαν να εμφανίζονται προσοντούχοι και φωτισμένοι δάσκαλοι, οι

οποίοι άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στις ψυχές των ανθρώπων. Στη δεκαετία του

1920-30 εξέχουσα φυσιογνωμία ήταν ο κοζανίτης δάσκαλος Ιωάννης Καραμήτσος, που

παρέμεινε στο χωριό ως δάσκαλος από το 1919 ως το 1926. Στην επόμενη δεκαετία

άφησαν το στίγμα τους ο κροκιώτης Ιωάννης Καρανάνος, που υπηρέτησε από το 1929

90 Γ.Δ. Μυλωνας, Οι Μακεδονομαχοι της Αγιας Παραςκευης και Αλλες Ιςτοριες

Εικόνα 18: Ο δάσκαλος Ιωάννης Ν. Παπαϊωάννου με τη γυναίκα του Κούλα.



ως το 1933, και ο κοζανίτης Γεώργιος Παντούλης από το 1933 ως το 1937. Το 1937 εμ-

φανίστηκε στο χωριό μας ο Ιωάννης Ν. Παπαϊωάννου από το Παλαιογράτσιανο των

Πιερίων πάνω από το Βελβενδό. Αυτός ήταν ο μακροβιότερος δάσκαλος, που παρέμεινε

στο χωριό, και διαπαιδαγώγησε σχεδόν μια ολόκληρη γενιά από τα παιδιά του χωριού.

Όσα παιδιά γεννήθηκαν μετά το 1930 ως το 1952 τον γνώρισαν και γεύτηκαν τους καρ-

πούς της διδασκαλίας του. Όσα ακολουθούν στη συνέχεια του βιβλίου αυτού έχουν

σχέση με το δάσκαλο Ιωάννη Ν. Παπαϊωάννου και το μεγάλο έργο που προσέφερε στα

παιδιά του χωριού μας. 

Ο Δάσκαλος Ιωάννης Ν. Παπαϊωάννου ήταν μια μοναδική φυσιογνωμία για τα παιδιά

του χωριού μας. Ο Θεός τον είχε προικίσει με πολλά χαρίσματα και πολλές αρετές. Ήταν

κοφτερό μυαλό και διέθετε κριτική ικανότητα. Ήταν εργατικός και ακαταπόνητος. Ήταν

μετριοπαθής, φιλομαθής, φίλος με τους κατοίκους του χωριού, συνεργάσιμος και πολύ

κοινωνικός. Σαν άνθρωπος ήταν τέλειος. Έντιμος, καλόκαρδος, ειλικρινής, ομιλητικός,

μειλίχιος και πολύ ευγενικός. Διέθετε σιδερένια βούληση και παραδειγματική εργατικό-

τητα, αφού δίδασκε μόνος του σε έξι τάξεις, οι οποίες κάποιες χρονιές αριθμούσαν εκα-

τόν είκοσι μαθητές! Πίστευε στις ανθρώπινες αξίες και στις διαχρονικές ηθικές αρετές

του Ελληνισμού. Ήταν δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης. Αγαπούσε τα παιδιά και

σήμερα ακόμη οι μαθητές του τον θυμόμαστε με πολλή αγάπη. Είχε χιούμορ, όπως πρέ-

πει να έχει κάθε δάσκαλος, χωρίς όμως να ξεπερνάει κάποια όρια. Ιδιαίτερα όταν χιου-

μοριστικά χαρακτήριζε κάποιες μαθήτριες ή μαθητές με ιστορικά πρόσωπα. Είχε

μοναδική μεταδοτικότητα και γνώριζε τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας για κάθε

μάθημα. Για πολλούς από εμάς, που αργότερα γίναμε δάσκαλοι έγινε υπόδειγμα, επειδή

ακολουθήσαμε πιστά τις αρχές του, έστω και αν αυτός ήταν δάσκαλος των παλιών παι-

δαγωγικών αρχών και αντιλήψεων.

Μετά τον Ιωάννη Ν. Παπαϊωάννου ακολούθησαν και άλλες φωτισμένες παρουσίες δα-

σκάλων στο χωριό, που και αυτοί άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους. Αυτοί ήταν ο Αρι-
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στείδης Γκούντιας από τον Πελεκάνο Βοΐου, ο Νίκος Μαρόπουλος από το Σκαλοχώρι

Βοϊου, η Φανή Καρκάτσα, ο Παύλος Σολομωνίδης, που αναφέρθηκε παραπάνω, από το

Νέο Καύκασο Φλώρινας, η Ευαγγελία Τζιάτζιου από την Κοζάνη, η Αναστασία Ιωσηφί-

δου, ο Γιάννης Μπαντής και οι ντόπιοι Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ματούλα Στρακαλή, σύ-

ζυγος του συγχωριανού δασκάλου Γεωργίου Καραλίγκα, Θεοδώρα Νακοπούλου,

σύζυγος του Γιάννη Λαμπρόπουλου, και ο Ζήσης Γκουρτζιούμης ο σημερινός Διευθυντής

του Σχολείου.

Ας πάμε όμως να δούμε με κάποιες λεπτομέρειες τη ζωή και το έργο του δασκάλου μας

Ιωάννη Ν. Παπαϊωάννου. Και πρώτα ας δούμε το βιογραφικό του, όπως το έγραψε ο

ίδιος το 1983.

Ιωάν. Ν. Παπαϊωάννου

Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό ν  σ η μ ε ί ω μ α (συνοπτικά)

Γεννήθηκα στο Παλαιογράτσιανο το 1912 τον Μάιο μήνα. Έμεινα ορφανός πατρός το

1917, ο πατέρας μου Νικόλαος απεβίωσε στην Αμερική. Την συντήρησή μου καθώς και

της αδελφής μου Σταματίας ανέλαβε εξ ολοκλήρου η μητέρα μου Ελένη, η οποία κουρά-

στηκε αρκετά για την ανατροφή μας.

Εφοίτησα στο δημοτικό σχολείο του χωριού μέχρι την Ε΄τάξη. Το 1926 εισήχθην στο

Εθνικό Ορφανοτροφείο Σερβίων, στο οποίο συνέχισα το σχολείο, και απεφοίτησα του Δη-

μοτικού. Την εποχή εκείνη ιδρύθηκαν τα Διδασκαλεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

Από τα Σέρβια η Δ/νση του Ορφανοτροφείου εμένα και άλλα 6 παιδιά μας έστειλε στο

Εθνικό Οικοτροφείο Φλωρίνης, στην πόλη της οποίας είχε ιδρυθεί Διδασκαλείο και κα-

τόπιν επιτυχών εξετάσεων εισαχθήκαμε στο Διδασκαλείο. Τα έξοδα διατροφής, υποδή-

σεως, ύπνου κ.λ.π. καθώς και τα βιβλία τα παρείχε το κράτος καθ’ ο τρόφιμοι του Εθνικού

Οικοτροφείου.

Εντός του Οικοτροφείου πλην της μορφώσεως, που λαμβάναμε στο Διδασκαλείο σε

ώρες κατάλληλες μας εδιδάσκετο Μουσική, Σωματική και Ηθική αγωγή και Ωδική. Επί
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πλέον μας ανέθεταν διάφορα καθήκοντα, ως τραπεζοκόμοι-νυχτοφύλακες εντός των θα-

λάμων και φροντίζαμε την καθαριότητα των θαλάμων και του αυλογύρου.

Περιττό να αναφέρω ότι η μόρφωση στο Διδασκαλείο και εκ παραλλήλου η τάξη στο

Οικοτροφείο συνετέλεσαν να συγκροτηθώ καθώς και όλοι οι άλλοι τρόφιμοι εις ένα ικανό

πρόσωπο για την μετέπειτα εργασία μου και για μια οπωσδήποτε πολύ καλή αξιοπρεπή

κοινωνική παράσταση. Είναι δύσκολο να περιγράψω λεπτομερώς ολόκληρη τη ζωή του

Διδασκαλείου και του Οικοτροφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μου εις αυτά

και αρκούμαι εις την απλή αυτή παράθεση των γεγονότων.

Το 1932 απεφοίτησα του Διδασκαλείου με βαθμόν λίαν καλώς (8,50). Εφοδιάστηκα με

ένα χαρτί με το οποίο μπορούσα πια να είμαι εις θέσιν να καταλάβω μια θέσι στην κοι-

νωνία για την εξασφάλιση των οικονομικών μέσων της ζωής. Συγχρόνως με την απο-

φοίτηση εκ του Διδασκαλείου απολυόμεθα και από το Εθνικό Οικοτροφείο, το οποίο

ουδεμία υποχρέωση είχε απέναντί μας. Δια τον λόγο αυτό και από τις 10 Ιουλίου επανέ-
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καμψα εις το χωριό από το οποίο υπέβαλα αίτησι διορισμού ως διδασκάλου. Το 1933

εστρατεύθηκα δια να υπηρετήσω την θητεία μου, η οποία ήτο 4/μηνος ως προστάτης

οικογενείας και η οποία έληξε 30 Ιουλίου ιδίου έτους.

Στο διάστημα αυτό και μέχρι του διορισμού μου ως διδασκάλου υπηρέτησα στο χωριό

ως Κοινοτικός Γραμματέας. Ούτω έθεσα και εγώ ένα λίθο εις την τότε πρόοδο του εν εξε-

λίξει χωριού μου συνεργασθείς μετά των τότε κοινοτικών αρχόντων «εν αγαστή συ-

μπνοία». Σημειώνω εδώ τους κοινοτάρχες προέδρους μακαρίτες ήδη 1/ Νικόλαο

Ηλιόπουλο και 2/ Γεώργιο Νάνο.

Τον Ιανουάριο και στις 18 του μηνός 1936 διορίστηκα διδάσκαλος στην Εκπαιδευτική Πε-

ριφέρεια Φλωρίνης στο χωριό Νεοχωράκι. Ήτο 2/τάξιο σχολείο και το χωριό βρισκόταν

στον κάμπο και απείχε 2 και ½ ώρες από τη Φλώρινα συνδεόμενο με σιδηροδρομική

γραμμή από μικρή απόσταση. Κατοικείτο 1ον από εντοπίους σλαβομακεδονικής μειονό-

τητος, οι οποίοι ομιλούν εκτός της Ελληνικής γλώσσης και ένα σλαβικό ιδίωμα συνοθύ-

λευμα πολλών γλωσσών χωρίς ιδικήν των γλωσσικήν προσωπικότητα, τελείως διάφορον

πάντως και της γιουγκοσλαβικής και της βουλγαρικής γλώσσης. Είναι ασυζητητί τόσο

Έλληνες όσον και οι της υπολοίπου Ελλάδος με ακμαίαν την Εθνικήν των συνείδησιν, η

οποία μάλιστα εις αυτούς εδοκιμάσθη επανειλημμένως κατά την τελευταίαν εκατοντα-

ετίαν. Και 2ον από Καυκασίους πρόσφυγας ελθόντες από τον Καύκασο-Ρωσίας. Ανάμεσά

τους και από την πατρίδα τους, ως πληροφορήθηκα, υπέβοσκε η διχόνοια και αυτή ιδίως

μεταξύ των δύο μεγαλυτέρων οικογενειών που αποτελούσαν το προσφυγικό στοιχείο

ήτοι: των Γεωργιαδαίων και των Σαπρανιδαίων, δι’ ο και συχνά δημιουργούσαν επεισόδια

αναμεταξύ των δια τα οποία κατέληγαν στα δικαστήρια. Επεχείρησαν πολλοί γνωστοί

να τους συμβιβάσουν, αλλά δεν το επέτυχον. Η συμβίωση μεταξύ εντοπίων και προσφύ-

γων ήτο αρμονική. Προσπάθησα δια της εργασίας μου εν τω σχολείω και δια της εξω-

σχολικής μου δράσεως να τους επιβληθώ και να αποσπάσω την εκτίμησή τους. Η

διαβίωσή μου εκείθεν άφησε ίχνη, τα οποία διαπίστωσα και όταν ύστερα από 33 χρόνια,

94 Γ.Δ. Μυλωνας, Οι Μακεδονομαχοι της Αγιας Παραςκευης και Αλλες Ιςτοριες



οπόταν συνταξιοδοτήθηκα, πέρασα με ομάδα διδασκάλων Χρ. Γεωργόπουλου, Ευαγ.

Τιάκα, Δημ. Στογιάννη και Ευθ. Σκρέκα. 

Δια λόγους οικογενειακούς καθ’ έκαστον έτος έκανα αίτηση μεταθέσεως εις Περιφέρεια

Κοζάνης. Το 1937, ενώ ακόμη υπηρετούσα εις το Νεοχωράκι και κατά Σεπτέμβριο που

ευρισκόμουν στο Παλαιογράτσιανο απεφάσισα να ζητήσω την χείρα της δεσποινίδος

Κούλας Οικογενείας Κώστα Στεφάνου ήδη μακαρίτου, ο οποίος και συνήνεσε εις το ευ-

χάριστο αυτό συμβάν μετά της οικογενείας του κατά τα έθιμα.

Τον Οκτώβριον ιδίου έτους μετατέθηκα στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κοζάνης στο

χωριό Αγία Παρασκευή, που απέχει 2 ώρες από την Κοζάνη πεζή. Το σχολείο μονοτάξιο

δηλαδή με ένα δάσκαλο. Μαθητάς είχε (60). Οι κάτοικοι ντόπιοι και καλοί. Θρήσκοι και

εργατικοί, γεωργοί και ελάχιστοι εργάτες. Εκκλησιάζοντο εκτός από τις Κυριακές και με-

γάλες γιορτές και στις μικρότερες και ασήμαντες κατά το δυνατόν. Βλέποντας την κα-

τάσταση στην οποία ευρίσκοντο οι άνθρωποι αυτοί, σκέφτηκα ότι έπρεπε να τους

συνεγείρω αφ’ ενός να κτίσωμε το καινούργιο σχολείο και αφ’ ετέρου να επιδοθούν οι

άνθρωποι και εις την δενδροκαλλιέργεια εκτός από την γεωργία πράγματα τα οποία με

ομιλίες, συμβουλές και παραινέσεις σιγά-σιγά το επιτύχαμε.

Το 1939 τον μήνα Αύγουστο επιστρατεύθηκα ως έφεδρος και απολύθηκα τον Οκτώβριο

1939 επανελθών στη θέση μου. Το 1940 τον μήνα Ιούλιο επιστρατεύθηκα και πάλι και

απολύθηκα τον Απρίλιο 1941. Τον Μάιο ιδίου έτους στις 19 μόλις επανήλθον από το Αλ-

βανικό μέτωπο εκάναμε τον γάμο μετά της δ/δος Κούλας στο χωριό Παλαιογράτσιανο

απλό και απέριττο. Τον Σεπτέμβριο εν συνεχεία εγκατασταθήκαμε οικογενειακώς εις

Αγίαν Παρασκευήν, ένθα η οργανική θέση μου. Οι μαθηταί κάθε έτος και ηύξανον διότι,

ως προελέχθη, οι κάτοικοι λόγω της εργασίας των δεν εγκατέλειπον το χωριό, μάλιστα

δε μία χρονική περίοδο έφτασαν τον αριθμόν (120) περίπου και μετά άρχισε η μείωσις

τους μεταξύ 90 και 100, μαθηταί ουχί ευκαταφρόνητον δι’ ένα διδάσκαλον, δεδομένου

ότι σήμερα έκαστος δι/λος πρέπει να έχει 30 μαθητάς.
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Η περίοδος ήτο δύσκολη, το κράτος διέτρεχεν κινδύνους δι’ ο και αναγκάστηκα να συν-

δέσω την τύχη μου μετά των κατοίκων τοιαύτην και ούτω με την συμπεριφορά μου, των

συμβουλών μου κύλισε η περίοδος 1941-44 ήρεμη δια το χωριό εν αντιθέσει με άλλα γει-

τονικά χωριά, τα οποία υπέστησαν μικρές ή μεγάλες καταστροφές. Τον Φεβρουάριο του

1948 κατετάγην ως έφεδρος και επανήλθον στην θέση μου την 25 Ιανουαρίου 1949. Ήρ-

χισα και πάλι την δημιουργική εργασία σε όλους τους τομείς, μέσα στο 1950 εκτίσθη και

διορθώθη εσωτερικώς το διδακτήριο καθώς και ο αυλόγυρος του κτιρίου. Εφυτεύθησαν

δασικά δένδρα και οι μαθηταί περιποιούνταν τον σχολικόν κήπον και τα δένδρα. Θα ήτο

παράλειψη να μη κάνω μνείαν ότι κατά την μακροχρόνιαν παραμονήν μου εις το χωριό

Αγία Παρασκευή σημαίνοντα ρόλο έπαιξε και η σύζυγός μου Κούλα, η οποία με τον αδα-

μάντινο χαρακτήρα της είχε κατορθώσει και αυτή να εισχωρήση στις ψυχές των κατοί-

κων και η οποία βοηθούσε παντοιοτρόπως το γυναικείο φύλο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το έργο μου προχωρούσε όχι απλώς καλά, αλλά πολύ καλά. Και

αυτό διαπιστώνετο από την συνεχή πρόοδο των μαθητών και την έκφραση της ευγνω-
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μοσύνης των κατοίκων εις το πρόσωπόν μου. Την εργασία μου ανεγνώρισε και η προ-

ϊσταμένη αρχή, η οποία επανειλημμένως με εβράβευσε με ηθικές αμοιβές (έπαινος – ευα-

ρέσκεια - εύφημος μνεία) αντίγραφα των οποίων ευρίσκονται εις το προσωπικό μου

αρχείο και Ατομικό Φάκελο στην υπηρεσία μου.

Η παράγραφος αυτή που αναφέρεται στην υπηρεσία μου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας

Παρασκευής με τις λίγες σειρές που χαράχθηκαν στο παρόν σημείωμα δεν απέδωσαν

πλήρως το έργον ει μη μόνο απλή σκιαγράφιση εγένετο. Σημειώνω εδώ ότι στην Αγία

Παρασκευή γεννήθηκαν και τα δύο μου παιδιά, ο Νίκος το 1942 και η Ελενίτσα το 1945.

Έζησαν συντροφιά με τα παιδιά του χωριού και αλλολοαγαπήθηκαν αναμεταξύ των με

την καθημερινή συμβίωση. Αγάπη ριζωμένη, η οποία, αν και παρήλθον έτη υφίσταται

ακόμη στις ψυχές των εκδηλουμένη οσάκις συναντηθούν. Το 1958 υπό του Επιθεωρητού

Δημοτικών Σχολείων Κωνστ. Λάζαρη προσελήφθην ως βοηθός του εις το γραφείο, ενώ

συγχρόνως το ίδιο έτος μετετέθην εις το 2ον Δημοτ. Σχολείο Κοζάνης χωρίς καν να προ-

σφέρω υπηρεσίαν.

Ενθυμούμαι κατά την αναχώρησιν μας εκ του χωρίου κατ’ Αύγουστον μήνα περίλυποι

μας προέπεμψαν οι κάτοικοι και η οικογένεια μου μηδέ του εαυτού μου εξαιρουμένου

απήλθομεν λίαν συγκεκινημένοι και μετά δακρύων. Τονίζω ότι καίτοι παρήλθον 25 έτη

από της αναχωρήσεώς μου εκείθεν εξακολουθούν να φθάνουν στα αυτιά μου μηνύματα

αγάπης, σεβασμού και εκτιμήσεως τόσον από μαθητάς μου όσον και από επιζώντας γο-

νείς αναπολούντες την καθόλου συνεργασίαν της εποχής εκείνης. Δεν αμφιβάλλω ότι

και θα συνεχιστούν από τη γενιά αυτή και μετά την τελευτή μου, τα οποία θα επέχουν

θέση πνευματικού μνημοσύνου εις μνήμην μου.

Στο Γραφείο εργάστηκα ως βοηθός ευσυνείδητα κατορθώσας να είμαι ο καλός κρίκος

μεταξύ Επιθεωρητού και διδασκάλων, δηλαδή λειτουργούσε το γραφείο χωρίς αντεγ-

κλήσεις προϊσταμένου και υφισταμένων. Δι’ αυτό και απέσπασα την εκτίμηση τόσον του

Επιθεωρητού, όσον και των διδασκάλων. Και δια την εργασίαν μου αυτή έλαβα ηθικάς
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αμοιβάς. Έμεινα στο γραφείο αρκετό χρονικό διάστημα, 13 περίπου χρόνια προσφέροντας

θετική υπηρεσία και πολυποίκιλη εργασία. Τον Ιούλιο του 1971 συμπληρώσας υπέρ 35

έτη υπηρεσία απεχώρησα συνταξιοδοτηθείς. 

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως) με πράξη

του ανεγνώρισε την εργασία μου και με απένειμε έπαινο.

Σχετικά δια τα δύο μου τέκνα αναφέρω τα εξής: Ο Νίκος μετά το Γυμνάσιο (εξατάξιο)

παρηκολούθησε Τεχνικά Μαθήματα μέχρι και ΣΕΛΕΤΕ, μετά απεφοίτησε και των Κ.Α.Τ.Ε.

Υπηρετεί δε ως δημόσιος λειτουργός εις Τεχνικά Λύκεια Κοζάνης παντρεμένος μετά της

σεμνής καθηγητρίας Ελευθερίας Παρασκευοπούλου.

Η Ελενίτσα μετά το Γυμνάσιο παρηκολούθησε μαθήματα Αγγλικής και υπηρέτησε ως

υπάλληλος εις το Γκέρτσειον Ιδρυμα μέχρις ότου παντρεύτηκηκε τον εξαίρετο νέο Λεω-

νίδη Ψαριανό εξ Άνδρου πολιτικό υπάλληλο σε στρατιωτική υπηρεσία αφήσασα τας κα-

λυτέρας των εντυπώσεων από πάσης πλευράς ήθους, χαρακτήρος κ.λ.π. εις Γκέρτσειον.

Η μητέρα μου απεβίωσε την 17ην Ιουνίου 1965 στην Κοζάνη, ένθα εκηδεύθη. Τα δε οστά

της μετεφέρθησαν το 1980 εις το χωριό Παλαιογράτσιανον τόπον καταγωγής της. Το

1972 κατόπιν παρακλήσεων γνωστών μου και φίλων προσέφερον υπηρεσίαν εις το Λα-

ογραφικόν Μουσείον Κοζάνης και μέχρι τέλους του 1975 αντί μικράς και ασημάντου αμοι-

βής. Τα καθήκοντά μου συνίσταντο εις τα του ειδικού γραμματέως του Διοικητικού

Συμβουλίου και το άνοιγμα του Μουσείου επί 4 ώρας ημερησίως και ξενάγησις των προ-

σερχομένων. Λόγω του ότι η ηλικία μου δεν επέτρεπε να διαθέτω περισσοτέρας ώρας

εργασίας και εκ του ότι αι απαιτήσεις του Μουσείου ηύξανον λόγω της εξελίξεώς του οι-

κειοθελώς απεχώρησα.

Ιδιωτεύω όθεν από τότε διαμένοντας εις την πόλιν της Κοζάνης επισκεπτόμενος την πα-

τρίδα μου κατά διαστήματα μη δυνάμενος να παραμείνω εκεί δια λόγους υγείας, πλην

όμως επιθυμία μου είναι, αυτή να είναι και η τελευταία μου κατοικία.

Το παρόν συνετάγη την 31. 12. 1983.
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(υπογραφή) 

Ιωάννης Ν. Παπαϊωάννου

Αυτό είναι το ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα του Δασκάλου Ιωάννη Ν. Παπαϊωάννου.

Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου είχε την εξαιρετική τιμή να έχει δάσκαλο τον αείμνη-

στο Ιωάννη Ν. Παπαϊωάννου στην Πρώτη τάξη το σχολικό έτος 1946-47 και μετά από

το 1949 ως το 1953 στις υπόλοιπες τέσσερες τάξεις (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη).

Το ενδιάμεσο διάστημα στη Δεύτερη τάξη φοίτησε διαδοχικά στα Δημοτικά Σχολεία της

Λευκοπηγής, του Πρωτοχωρίου και του Κρόκου, επειδή ο Δάσκαλος του χωριού είχε

επιστρατευθεί στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου.

Τον θυμάται πολύ καλά το Δάσκαλό του. Και όταν πέθανε στις 21 Ιουνίου 1993, δεν μπό-

ρεσε εξαιτίας «ανωτέρας βίας» να παρεβρεθεί στην εξόδιο ακολουθία του, που έγινε

κατά την επιθυμία του στο χωριό του, το Παλαιογράτσιανο. Ήταν πρόεδρος Εξεταστι-

κού Κέντρου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις των τελειοφοίτων μαθητών των Λυκείων και

δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από το Κέντρο. Ούτε στο μνημόσυνο των σαράντα ημε-

ρών παραβρέθηκε, πάλι εξαιτίας των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων. Είχε ένα βάρος

πάνω του και κάθε φορά, που συναντούσε το γιο του Νίκο, παιδικό φίλο και συνάδελφο,

ένιωθε πολύ άσχημα, γιατί δεν είχε κάνει το χρέος προς το δάσκαλό του. Το ότι δηλαδή

δεν παραβρέθηκε ούτε στην κηδεία του πατέρα του, ούτε στα υπόλοιπα μνημόσυνα των

σαράντα ημερών και του ενός έτους.

Με τη συμπλήρωση όμως των τριών χρόνων στις 30 Ιουνίου 1996, που έγινε το τριετές

μνημόσυνο του αλησμόνητου δασκάλου στο χωριό του, πάνω στο Παλαιογράτσιανο

στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο μαθητής του ήταν εκεί. Τότε πήρε την απόφαση

όχι μόνο απλά να παραβρεθεί, αλλά και να πει δυο λόγια αγάπης, σεβασμού και ευγνω-

μοσύνης προς το δάσκαλό του. Να του προσφέρει ένα δίσκο με τριαντάφυλλα του χω-

ριού του με πολλά ευχαριστώ για ό,τι έκανε για τον ίδιο, αλλά και για τα άλλα παιδιά

του χωριού. Να τι είπε τότε μπροστά στο τραπέζι με τη μεγάλη φωτογραφία του δα-
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σκάλου και τα κόλλυβα στην κατάμεστη εκκλησία του μικρού χωριού, που οι περισσό-

τεροι ήταν από την Αγία Παρασκευή.

Σεβαστέ και αλησμόνητε δάσκαλέ μας.

Έναν απλό χαιρετισμό ευγνωμοσύνης επιθυμώ να κάνω σε σένα, που άνοιξες τα μάτια

της ψυχής μου. Είχα ένα βάρος στην ψυχή μου, ένιωθα ένα σφίξιμο μέσα μου, κάθε φορά

που συναντούσα τους δικούς σου, επειδή δεν είχα προσφέρει ένα λουλούδι και δεν είχα

ανάψει ένα κερί πάνω στον τάφο σου, αλλά και δεν είχα πει δυο λόγια ευγνωμοσύνης

μέσα από την καρδιά μου. Αυτό ήρθα να κάνω σήμερα στο τριετές σου μνημόσυνο, σε-

βαστέ μου πρώτε και Μεγάλε Δάσκαλε!

Πριν λίγο καιρό ανέβηκα εδώ στο χωριό σου και επισκέφτηκα το κοιμητήριο του χωριού

σου για να αποτίσω το οφειλόμενο χρέος μου. Άναψα ένα κεράκι πάνω στον μνήμα σου

κάνοντας συγχρόνως και μια κρυφή προσευχή να σε αναπαύσει ο Μεγαλοδύναμος. Αμέ-

σως μετά περιεργάστηκα το διπλανό μικρό παλαιό εκκλησάκι και όλο το καταρράχι του

μικρού νεκροταφείου του χωριού σου. Ρίχνοντας το βλέμμα μου γύρω-γύρω αντίκρισα

όλο τον κάμπο με τα χωριά γύρω από τη λίμνη του Αλιάκμονα και τα μάτια μου έφτασαν

μέχρι το χωριό μου, ως τον Άγιο Αθανάσιο με τα μεγάλα δέντρα και το δασάκι της Αγίας

Παρασκευής με τις αιωνόβιες βελανιδιές, που διακρίνονταν πολύ καθαρά. 

Τότε αναλογιζόμενος έκανα κάποιες σκέψεις και λύθηκαν αρκετές απορίες των παιδικών

μου χρόνων. Επιθυμούσες να ταφείς στο γενέθλιο τόπο, γιατί, όπως λέει και ο ποιητής,

«είναι γλυκύς ο θάνατος μόνον όταν κοιμώμεθα εις την πατρίδα». Εκεί ψηλά στο καταρ-

ράχι, όπου αναπαύεσαι, έχεις οπτική επαφή με το χωριό μου, το δεύτερο χωριό σου, που

τόσο αγάπησες και συ και η οικογένειά σου. Στη δεκαετία του 50, δεκάχρονα παιδιά τότε

εμείς οι μαθητές σου, σε βλέπαμε κάθε ανοιξιάτικο πρωινό να κάνεις την πρωινή σου

βόλτα στον Αϊ-Θανάση του χωριού. Να κάθεσαι στις πέντε αδερφωμένες αιωνόβιες βε-

λανιδιές και να αγναντεύεις με τις ώρες πέρα μακριά τα Πιέρια. Εμείς τότε, ερμηνεύαμε

το γεγονός, ότι σου άρεζε ο Αϊ-Θανάσης για να απολαμβάνεις το πρωινό αεράκι. Αναρω-
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τιόμασταν όμως, γιατί κοίταζες όλο προς τα Πιέρια και όχι και προς το Μπούρινο. Πράγ-

ματι τότε κατάλαβα και λύθηκαν οι παιδικές μου απορίες, όταν αντίκρισα την τελευταία

σου κατοικία. Αγαπούσες υπερβολικά το χωριό σου και γι’ αυτό αναπαύεσαι εδώ, αλλά

και από την καινούργια σου τελευταία κατοικία επιθυμούσες να αγναντεύεις και το άλλο

σου χωριό, την Αγία Παρασκευή!

Σεβαστέ μας δάσκαλε, ό,τι και να πούμε για σένα θα είναι λίγο. Μάς έμαθες γράμματα,

τα παλιά καλά γράμματα. Μάς δίδαξες την αρετή, το ήθος, τους καλούς τρόπους, την

αγάπη και τον σεβασμό στο συνάνθρωπό μας, την προστασία της φύσης, τη στοργή στα

ζώα και στα δέντρα. Ένας εσύ για έξι τάξεις, ένας εσύ και μεις ξεπερνούσαμε τους εκατό!

Ένας εσύ και ένα βουνό τα μαθήματα, που έπρεπε να μάς διδάξεις. Άρχιζες το πρωί με

τις δυο μικρές τάξεις ως τις δέκα. Μετά ακολουθούσαν οι υπόλοιπες τάξεις ως τις μία

και μισή το μεσημέρι. Πώς τα κατάφερνες; 

Πού έβρισκες τη σωματική και ψυχική δύναμη; Από πού αντλούσες το κουράγιο και την

ηθική στήριξη; Είχαμε και το απόγευμα μάθημα! Από τις τρεις η ώρα ξαναρχίζαμε. Πρώτα

τα μικράκια και μετά οι μεγαλύτεροι. Ως τις οκτώ το βράδυ! Πώς άντεχες τόση εργασία

και τόσο κόπο;

Εμείς σήμερα, όσοι σπουδάσαμε δάσκαλοι και καθηγητές και αυτό πρωτίστως το χρω-

στάμε σε σένα, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μια τάξης, ενός τμή-

ματος με είκοσι και τριάντα μαθητές και διδάσκουμε μόνο τα μαθήματα της ειδικότητάς

μας! Εσύ μάς δίδασκες όλα τα μαθήματα. Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία,

Φυσικά, Μουσικά, Χειροτεχνία, Καλλιγραφία. Μάς έκανες και Γυμναστική. Είχες τρόπο

στη μετάδοση των γνώσεων. Είχες σωστή παιδαγωγική μέθοδο στην καθοδήγηση και

την εμπέδωση των στάσεων. Μεγάλη εντύπωση έκανε η διδασκαλία σου και η μεταδο-

τικότητα, που είχες. Μάς έκανες μάθημα πάντοτε εποπτικά. Ιστορία και Γεωγραφία χωρίς

χάρτη στον πίνακα ποτέ δε δίδασκες! 

Η παιδαγωγική σου πολλές φορές ήταν σκληρή και τότε οι κρανίσιες βέργες είχαν το
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λόγο τους. Κάποτε θύμωνες μαζί μας. Κυρίως με τους αδιάβαστους συμμαθητές, αλλά

πάντα επικοινωνούσες θαυμάσια μαζί μας. Γι’ αυτό σε αγαπούσαμε και σε σεβόμασταν.

Οι γονείς μας σε θαύμαζαν για το κουράγιο σου, εκτιμούσαν την προσφορά σου και μι-

λούσαν με τα καλύτερα λόγια!

Στις εθνικές γιορτές, στη γιορτή των εξετάσεων στο τέλος του χρόνου το χωριό είχε πα-

νηγύρι. Εμείς τα παιδιά λέγαμε τα ποιήματα, παίζαμε τα διάφορα σκετς, χορεύαμε τους

χορούς, που εσύ μάς μάθαινες, και μετά ερχόταν η σειρά των γονιών μας, που πιάνονταν

όλοι στο χορό με πρώτο εσένα να σέρνεις το χορό. Τότε εμείς καμαρώναμε το δάσκαλό

μας, που τον βλέπαμε ψηλό, σοφό, μεγάλο, σπουδαίο σαν τους αρχαίους Έλληνες φιλο-

σόφους και σαν τους βυζαντινούς αγίους.

Ήσουνα καλός με όλους. Με τους μαθητές σου, με τους χωριανούς, με τους συναδέλφους

σου. Είχες χιούμορ σαν καλός και σωστός δάσκαλος. Καμιά φορά το χιούμορ σου ήταν

τσουχτερό, αλλά πάντοτε χωρίς κακία και σκοπιμότητα. Τι να πρωτοθυμηθώ! Τους χα-
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ρακτηρισμούς και τις παρομοιώσεις, που μάς έκανες με ιστορικά πρόσωπα, με αγίους και

οσίους της Εκκλησίας μας; Γελούσαμε όλοι με τα αστεία σου και τους χαρακτηρισμούς

σου. Το Ζήση τον αποκαλούσες Άγιο Φανούριο, γιατί μια χειμωνιάτικη μέρα ήρθε στο Σχο-

λείο αργοπορημένος με ένα πολύχρωμο κασκόλ στο λαιμό του! Την Ιωάννα, που ήταν

μεγαλόσωμη, την έλεγες Ιωάννα Νταρκ και την παρομοίαζες με τη Γαλλίδα ηρωίδα!

Έναν Δημήτρη, που σήμερα είναι ιερέας, επειδή ήταν μικρόσωμος τον έλεγες άνδρα!

Σεβαστέ μας δάσκαλε, τι να σου ψάλλω ακόμη; Μνημόσυνο πνευματικό σου κάνουμε

συχνά-πυκνά. Όταν συνατιόμαστε ο Λάμπρος, ο Ζήσης, ο Γιώργος ο δάσκαλος, εγώ και

άλλοι παλιοί μαθητές σου μιλούμε για σένα με τις ώρες και γελούμε για τα πολλά και

ωραία που μάς δίδαξες. Ιδιαίτερα γελούμε με τους χαρακτηρισμούς σου, που μάς στό-

λιζες, όταν ήμασταν αδιάβαστοι. Περισσότεροι γελούμε, όταν θυμόμαστε τις αδιάβαστες

συμμαθήτριές μας, που τις πείραζες ότι μόνο το «Γιάννη το Μαραγκιανό» ξέρουν να χο-

ρεύουν!

Όλα αυτά τα θυμάμαι. Βιβλίο ολόκληρο χρειάζεται για να τα αναφέρω όλα. Στους Με-

γάλους Δασκάλους, όπως εσύ, τέτοια ταιριάζουν! Και εκεί ψηλά στο καταρράχι του χω-

ριού σου, όπου αναπαύεσαι πια, θα έρχονται να σε ξυπνούν τα πρωινά τα πουλάκια και

να σε νανουρίζουν τα βράδια τα νυχτοπούλια του χωριού σου. Το πνεύμα σου όμως πολύ

συχνά θα ταξιδεύει στην αγαπημένη σου Αγία Παρασκευή, στον Άγιο Αθανάσιο και νοερά

θα περπατάς στων Γκατζιουφαίων τα σπίτια και στα στενοσόκακα των Καραλιγκαίων.

Εμείς θα σε θυμόμαστε πάντοτε. Γιατί μας δίδαξες τη γνώση και την αρετή, την αγάπη

και την ηθική. Και εγώ, που τώρα ξεπλήρωσα το χρέος μου προς εσένα τον πρώτο μεγάλο

μου Δάσκαλο, νιώθω ότι ένα μεγάλο βάρος έφυγε από πάνω μου. Και προσεύχομαι στο

Μεγαλοδύναμο να σε κατατάξει στη χορεία των εκλεκτών του. Ας είναι ελαφρύ το γενέ-

θλιο χώμα που σε σκεπάζει.

Αιωνία σου η μνήμη Μεγάλε μας Δάσκαλε!
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ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1895 - 2017

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1895-98 Μαρκόπουλος Θεόδωρος

1898-03 Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Μυλωνάς
Μάρκος

1903-04 Κατσαουνίδης Γεώργιος

1904-09 Πήχας Χρήστος

1909-10 Πελέκας Αστέριος

1910-20
Μάστορας Γεώργιος, Ντεμίρης Μάρκος,
Σιάντζος Θεμιστοκλής, Πηδάκου Ευαγγε-
λία, Σκαντέρης Χαρίσιος

1919-26 Καραμήτσος Ιωάννης

1926-28 Παπαδημητρίου Ζήνων

1929-33 Καρανάνος Ιωάννης Χατζηζήσης Νικόλαος

1933-37 Παντούλης Γεώργιος

1937-58 Παπαϊωάννου Ιωάννης

1958-61 Γκούντιας Αριστείδης

1961-70 Μαρόπουλος Νικόλαος
Μαρκοπούλου Αντωνία, Καρκάτσα Φανή,
Τζανίδου Γλυκερία, Τσότσια Μαρία, Αν-
δρονικίδου Σοφία

1970-78 Σολομωνίδης Παύλος

Στρακαλή Μαλαματή, Χουρδάκη Άννα,
Τζάτζιου Ευαγγελία, Νακοπούλου Θεο-
δώρα, Θεοδωροπούλου Αικατερίνη, Πα-
τσιούρας Αθανάσιος

1978-81 Νακοπούλου Θεοδώρα
Σούτσου Ευαγγελία, Παπαδόπουλος Γε-
ώργιος, Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Πατιά
Αικατερίνη

1981-82 Λαμπρόπουλος Ιωάννης Σαμαράς Χρήστος

1982-87 Νακοπούλου Θεοδώρα Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Πατιά Αικατε-
ρίνη, Βλάχος Νικόλαος

1987-88 Λαμπρόπουλος Ιωάννης Νακοπούλου Θεοδώρα, Ιωσηφίδου Ανα-
στασία
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1988-90 Ιωσηφίδου Αναστασία
Κωνσταντινίδης Λεωνίδας, Αργυρο-
πούλου Άννα, Πεκρίδου Αναστασία,
Μαντάς Κωνσταντίνος

1990-91 Αντωνιάδης Γεώργιος Νακοπούλου Θεοδώρα, Μπαντής
Ιωάννης

1991-92 Ιωσηφίδου Αναστασία Μπαντής Ιωάννης, Αντωνιάδης Γεώρ-
γιος

1992-94 Αντωνιάδης Γεώργιος

Μπαντής Ιωάννης, Δημητριάδου Πε-
λαγία, Μαυρομάτη Βασιλική, Ιωσηφί-
δου Αναστασία, Μπαντής Ιωάννης,
Ντόντης Δημήτριος, Κουτσογεωργο-
πούλου Μαρία, Παλαμούρας Πέτρος

1994-98 Ιωσηφίδου Αναστασία

Αντωνιάδης Γεώργιος, Μπαντής Ιωάν-
νης, Μαστροκώστα Τριανταφυλλιά, Κι-
τσιούλη Αφροδίτη, Κοκκινοπλίτη
Καλλιόπη, Καραμπέρη Ελένη

1998-2000 Αντωνιάδης Γεώργιος Μπαντής Ιωάννης, Πολύμερος Ευστά-
θιος

2000-05 Πολύμερος Ευστάθιος

Τζήκας Ευθύμιος, Καρανάσιου Αικατε-
ρίνη, Βλάχου Παρασκευή, Σπανοθύμιος
Κωνσταντίνος, Τζήκας Ευθύμιος, Στα-
μάτογλου Μαρία, Σταματιάδου Χρυσή,
Λαμπρακόπουλος Αλέξανδρος, Μαγει-
ρία Μαρία, Γκογκομήτρος Κωνσταντί-
νος, Γρεβενιώτη Αλεξάνδρα, Δόγιας
Γεώργιος, Ζέρβα Παρασκευή, Δούβλος
Κωνσταντίνος

2005-06 Λιάκος Χαρίλαος
Γκουγκομήτρος Κωνσταντίνος, Ζέρβα
Παρασκευή, Δόγιας Γεώργιος, Δούβλος
Κωνσταντίνος

2006-08 Γκαμπούρας Ιωάννης

Δόγιας Γεώργιος, Γκογκομήτρος Κων-
σταντίνος, Ζέρβα Παρασκευή, Χατζη-
παυλίδης Ιωάννης, Γκαντώνας
Βασίλειος, Κονδύλη Κλεάνθη

2008-11 Πολύμερος Ευστάθιος

Γκογκομήτρος Κωνσταντίνος, Χατζη-
παυλίδης Ιωάννης, Γκαντώνας Βασί-
λειος, Αρβανίτης Κωνσταντίνος,
Νεβεσκιώτης Δημήτριος, Φιλιππίδης
Παναγιώτης, Χριστοδούλου Περιστέ-
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ρα, Παπαστεργίου Ειρήνη

2011-17 Γκουρτζιούμης Ζήσης

Γκογκομήτρος Κωνσταντίνος, Φιλιππίδης
Παναγιώτης, Χριστοδούλου Περιστέρα,
Κάστα Δήμητρα, Ρώμα Ελευθερία, Τοπαλί-
δου Αφροδίτη, Ασικλάρη Φανή, Βήτα Χρυ-
σούλα, Κατσιάνας Ιωάννης, Βαΐτση
Αικατερίνη, Τραϊανός Βασίλειος, Κιουρτζό-
γλου Βηθλεέμ, Σκόρδα Πελαγία, Βαβούρα
Παναγιώτα, Κωτσόπουλος Χρήστος,
Μήτκα Καλλιρόη, Τσαγγαδούρα Ελένη

Εικόνα 22: Τα κορίτσια του Πολιτιστικού Συλλόγου χορεύουν στην πλατεία του χωριού.
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Είναι γνωστό ότι σε κάθε τόπο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν από τους πολλούς. Δια-

φέρουν είτε επειδή είναι προικισμένοι με ξεχωριστές αρετές, είτε επειδή εκμεταλλευόμε-

νοι τις περιστάσεις της ζωής αναδεικνύονται πάνω από τους άλλους σε πράξεις και έργα,

που όλοι δεν μπορούν να καταφέρουν. Το χωριό μας, η Αγία Παρασκευή Κοζάνης, που

κάπως λεπτομερώς την ιστορία του γνωρίζουμε, ανέδειξε αρκετούς τέτοιους τα τελευ-

ταία διακόσια χρόνια της ζωής του. Προφανώς δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά αυτοί οι

λίγοι ξεχωρίζουν. Σε κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής των κατοίκων του χωριού ανέ-

βηκαν ψηλότερα από τους πολλούς και ανέλαβαν την ευθύνη, με κίνδυνο και της ζωής

τους ακόμη, όχι μόνο για το καλό των κατοίκων του χωριού αλλά και της ευρύτερης

περιοχής μας. 

Πρώτος απ’ όλους τους γνωστούς μας ήταν ο ιερέας του χωριού Παπαζήσης, που το

όνομά του ακόμη και σήμερα μνημονεύεται στα ψυχοχάρτια όλων των Παπαδοπου-

λαίων του χωριού. Έζησε περίπου από το 1800 ως το 1880. Σύμφωνα με τις διηγήσεις

των παππούδων μας ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία. Πολιτεύτηκε τα δύσκολα εκείνα

χρόνια πολύ διπλωματικά με τους Τούρκους που περιέβαλαν από το βοριά το χωριό.

Δηλαδή τους Τούρκους που ζούσαν στα σημερινά χωριά, το Πρωτοχώρι (παλιό Προτο-

ράζι ή Πορτοράζι), τη Λευκόβρυση (Άκ Μπουνάρ – Ίσβορος) και τον Άργιλο (Γενί-Κιόι).

Στα χρόνια της διακονίας του εξαιτίας των επαναστατικών κινημάτων στα Άγραφα και

την ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών και της Κοζάνης κατέφτασαν στο χωριό μας αρ-

κετές οικογένειες, τις οποίες ο Παπαζήσης με τους άλλους λίγους κατοίκους του χωριού

δέχτηκαν και περιέθαλψαν με πολύ ενδιαφέρον. 

Από το παλιό Πορτοράζι, που ήταν μικτό χωριό από χριστιανούς και μουσουλμάνους,
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ήρθαν οι οικογένειες των Μαρκοπουλαίων (σήμερα με τρία διαφορετικά επώνυμα Μαρ-

κόπουλοι, Μυλωνάδες και Καραλιγκάδες), των Καλαμπουκάδων, των Κατσικάδων (σή-

μερα με το επώνυμο Καλαμπούκας) και του Παλιαμούτα (σήμερα με το επώνυμο

Κολέτσας). Από τα Χουλιαροχώρια των Αγράφων μετά από πολλές περιπέτειες ήρθαν

οι οικογένειες των Χλιαράδων. Από την Κάλιανη κατέφθασαν οι οικογένειες των Κρι-

τσελάδων (σήμερα Αναστασόπουλοι). Επίσης από τα χωριά των Βεντζίων μέσω Κάλια-

νης ήρθαν οι οικογένειες των Κωβιτάδων (σήμερα Ζερβάδες) και του Ευαγγέλου

Πούτα–Ζέρβα. Από το Γερακάκι, ένας μικρός οικισμός που υπήρχε μεταξύ Μεταμόρφω-

σης και Βατερού, κατέφθασε η οικογένεια των Γκατζιουφάδων. 

Ο Παπαζήσης τότε κοντά στα άλλα κατόρθωσε να πάρει άδεια από τους Τούρκους και

να κτίσει μια  μικρή αλλά ωραία εκκλησία πάνω στο λόφο του παλιού μοναστηριού της

Αγίας Παρασκευής, που οι παππούδες μας την αποκαλούσαν εκκλησία του Παπαζήση.

Πάνω σ’ αυτή μετά από πενήντα χρόνια περίπου αμέσως μετά την απελευθέρωση της

Μακεδονίας το 1912 ο άλλος ιερέας του χωριού Παπαντώνης έκτισε τη δική του εκκλη-

σία, που ήταν μεγαλύτερη και λαμπρότερη. Ήταν ένα σωστό κομψοτέχνημα! Και μετά

από αυτήν το 1981 άρχισε να κτίζεται η σημερινή μεγαλοπρεπής εκκλησία. Αυτήν την

τελευταία μεγάλη εκκλησία τιμητικά θα την αποκαλούμε εκκλησία του Παπά-Κώστα και

του Παπά-Γιώργη. Σ’ αυτούς έλαχε ο κλήρος, ο πρώτος να τη θεμελιώσει και ο δεύτερος

να την ανακατασκευάσει σχεδόν εξαρχής και να την εγκαινιάσει ύστερα από τις κατα-

στροφές που υπέστη από το μεγάλο σεισμό της 13ης  Μαΐου 1995.

Το δάπεδό της εκκλησίας του Παπαζήση είναι θαμμένο κάτω από τη σημερινή εκκλησία.

Το 1981 οι εργολάβοι του χωριού Ευάγγελος Καλαμπούκας και Θωμάς Φλώρος σκάβον-

τας να θεμελιώσουν τη νέα εκκλησία αποκάλυψαν ολόκληρο το δάπεδό της και σε μικρό

ύψος τους τοίχους της με κάποιες τοιχογραφίες σε καλή κατάσταση. Το δάπεδο αυτό

βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το δάπεδο του ασκηταριού και αναπτύσσεται προς τα δυ-

τικά, όπου βρίσκεται το δάπεδο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του παλιού μονα-
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στηριού.

Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι το όνομα του ιερέα Παπαζήση δεν αναφέρεται στους

κώδικες της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης στην ενορία του χωριού μας. Γι’ αυτό

και ο ιστορικός της Μητρόπολης Ιωάννης Δημόπουλος δεν κάνει κάποια νύξη για τον

Παπαζήση. Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι ο Παπαζήσης ήταν ιερέας στο χωριό γύρω στα

1850 και μετά. Οι μαρτυρίες είναι πολλές. Στην Πρόθεση του ιερού ναού του Αγίου Αθα-

νασίου, μιας δεύτερης εκκλησίας του χωριού, που κτίστηκε το 1871, στη στήλη των ζώ-

ντων κάτω από τη σκηνή της Άκρας Ταπείνωσης υπάρχει πρώτο το όνομά του: «Παπά

Ζήση ιερέος». Στο τέμπλο του ίδιου ναού στη μεγάλη φορητή εικόνα του Ιωάννου του

Προδρόμου υπάρχει από κάτω η παρακάτω αφιέρωση: «Δια συνδρομής του Αιδεσιμο-

τάτου Παπά Ζήση Δημητρίου κωνσταντίνου χαρισηου αιωνία η μνήμη αυτών. 1872

Μαΐου 12». Ακόμη και σήμερα το μαρτυρούν όλοι οι απόγονοί του στο χωριό, αλλά και

πολλοί από τους παππούδες, που είχαν προφτάσει ζωντανό τον Παπαζήση, το μολο-

γούσαν ακόμη και στη δεκαετία του 1960. Στους κώδικες της Μητρόπολης τη χρονική

περίοδο γύρω στα 1850 και εξής με το όνομα Παπαζήσης αναφέρεται κάποιος ιερέας

που υπηρετεί στην Αιανή. Δεν γνωρίζουμε αν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικό μας

Παπαζήση ή είναι άλλος ιερέας.

Μετά τον Παπαζήση ακολούθησε ο Παπαντώνης, που αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο

στην ιστορία του χωριού αλλά και της περιοχής του Τσαρσιαμπά Κοζάνης. Στο Μακε-

δονικό Αγώνα, από το 1878 ως το 1908, και ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο, από το

1904 ως το 1908, που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, ο Παπαντώνης μαζί με τους άρ-

χοντες του χωριού, Καλαμπουκογιώργο, Παπαδονάτσιο, γιο του Παπαζήση, Νικόλαο

Μάρκου και Μαρκονάτσιο και με μερικούς άλλους κατοίκους συνεργάζεται και πιστά

ακολουθεί τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα, που έχει την έδρα

στην Κοζάνη. Ορκίστηκε μέσα στο κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης στην Κοζάνη από τον

ίδιο τον Αρχηγό του Μακεδονικού Αγώνα Παύλο Μελά με άλλους ιερείς και κάποιους
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άλλους γενναίους άνδρες της περιοχής μας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δικός μας

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (ο επονομαζόμενος Καμπούρης ή Κώτσιος του Μήκα). 

Τότε ο Παπαντώνης με εντολή του Αρχηγού ορίστηκε επικεφαλής όλης της δυτικής πε-

ριοχής του Τσαρσιαμπά από το Βελίστι (Λευκοπηγή) ως την Κάλιανη (Αιανή) και κατηύ-

θυνε τον Μακεδονικό Αγώνα βοηθούμενος από τους μυημένους των χωριών. Αυτός

ανέλαβε να οργανώσει τις ομάδες των μεταφορέων των όπλων. Αυτός έδινε τις σχετικές

οδηγίες από πού θα έπαιρναν τα όπλα και πού θα τα τοποθετούσαν. Τα όπλα τα μετέ-

φεραν από τα Τρίκαλα και τα τοποθετούσαν στις μικρές και σκοτεινές εκκλησίες των

χωριών της περιοχής μας και από εκεί κρυφά και νύχτα μεταφέρονταν πάνω στα χωριά

των Κορεστίων της Καστοριάς, όπου οι άλλοι Μακεδονομάχοι αγωνίζονταν εναντίον

των Βουλγάρων κομιτατζήδων. Στις μνήμες των κατοίκων του χωριού, αλλά και στις

μνήμες των γειτονικών χωριών ο Παπαντώνης κατείχε την πρώτη θέση. Ο Παπαντώνης

σαν αρχηγός, ενώ τα τρία παλικάρια του χωριού, ο Κώτσιος Λαμπρόπουλος, ο Βαγγέλης

Τσέπουρας (Καραμπέρης) και ο Γιάννης Μαρκόπουλος (Μαρκομπέης και Μαρκογιάννης),

ήταν οι κύριοι οδηγοί της ομάδας, που μετέφεραν τα όπλα από τα Τρίκαλα. 
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Στα νεότερα χρόνια και συγκεκριμένα στα χρόνια της κατοχής (1941-44) ένας τέτοιος

άνθρωπος του χωριού ήταν και ο Ευάγγελος Αθ. Γκατζιούφας. Στα δίσεκτα χρόνια της

μαύρης κατοχής είχε οριστεί Πρόεδρος του χωριού από τις κατοχικές δυνάμεις και τους

ντόπιους συνεργάτες τους της Νομαρχίας Κοζάνης. Στην αρχή αρνήθηκε να αναλάβει

τη διοίκηση του μικρού χωριού. Οι γεροντότεροι, όμως, του χωριού διέβλεπαν φοβερές

συνέπειες από τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους σε περίπτωση κά-

ποιου αναπάντεχου γεγονότος εξαιτίας της δράσης των ανταρτικών ομάδων του ΕΑΜ

και του ΕΛΑΣ στην περιοχή μας. Για το λόγο αυτό τον συμβούλευσαν να δεχτεί τη διοί-

κηση του χωριού. Ακόμη, πίστευαν οι γεροντότεροι ότι αυτός ήταν ο μοναδικός άνδρας

του χωριού, που μπορούσε δυναμικά να εκπροσωπήσει το χωριό και να διαπραγμα-

τευτεί διπλωματικά με τους Γερμανούς κατακτητές στις σκληρές απαιτήσεις τους. 

Ανέλαβε την προεδρία του χωριού στις 11 Σεπτεμβρίου του 1942 από τον Αθανάσιο Πα-

παδόπουλο, τον αποκαλούμενο στο χωριό Κουτσό, λόγω μιας μικρής αναπηρίας στο

πόδι από τον καιρό που είχε διαμείνει και  εργαστεί στην Αμερική. Ο Ευάγγελος Αθ. Γκα-

τζιούφας ανέλαβε την προεδρία την περίοδο που είχε φουντώσει το κίνημα της αντί-

στασης του ελληνικού λαού κατά των κατακτητών.

Τους τελευταίους μήνες του 1942 και στις αρχές του 43 οι δραστηριότητες των ανταρ-

τικών ομάδων στην περιοχή μας είχαν σπουδαίες επιτυχίες κατά των κατακτητών. Στη

Βίγλα πάνω από τη Σιάτιστα και χαμηλότερα στο Φαρδύκαμπο στις αρχές Μαρτίου του

1943 οι αντάρτες συγκρούστηκαν με τους κατακτητές Ιταλούς και συνέλαβαν αιχμαλώ-

τους ένα ολόκληρο τάγμα με όλο τον οπλισμό του.

Τα χωριά της περιοχής μας παρακολουθούν με ανησυχία τα γεγονότα στη Σιάτιστα. Οι

Γερμανοί εκμεταλλεύονται τα μεταλλεία του διπλανού μας χωριού, της Ροδιανής, και

για αυτό το λόγο λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για την πρόληψη τυχόν κινημάτων. Το

χωριό μας βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τη Ροδιανή και ο,τιδήποτε γίνει εναντίον των

Γερμανών, πολύ πιθανόν θα συμβεί κοντά και γύρω από το χωριό μας.
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Πράγματι, τη Μεγάλη Παρασκευή, 23 Απριλίου 1943, το χωριό μας κινδύνεψε να πάθει

ολοκληρωτική καταστροφή. Οι αντάρτες που δρούσαν στο Ζυγκόστι χτύπησαν τους

Γερμανούς δίπλα από τη Ροδιανή και κοντά στο χωριό μας. Στη θέση Ισιώματα πάνω

στο δημόσιο δρόμο τοποθέτησαν και δυο νάρκες με σκοπό να ανατινάξουν τα γερμα-

νικά αυτοκίνητα, που καθημερινά ανέβαιναν στην Κοζάνη. Κάποιο γερμανικό αυτοκί-

νητο το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής πέρασε πηγαίνοντας προς την Κοζάνη και

ανατινάχτηκε. Ευτυχώς κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έπαθε κάτι. Σε ανάλογες πε-

ριπτώσεις με θύματα Γερμανούς στρατιώτες, οι κατακτητές, σύμφωνα με τις αρχές τους,

συνελάμβαναν κατοίκους από το κοντινότερο χωριό, θανάτωναν πενήντα κατοίκους
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του χωριού για κάθε σκοτωμένο Γερμανό στρατιώτη και πυρπολούσαν αμέσως όλο τα

χωριό. Τότε ο Βαγγέλης Γκατζιούφας, ως Πρόεδρος του χωριού, έδρασε έξυπνα και δι-

πλωματικά και έπεισε τους κατακτητές ότι οι ανταρτικές δυνάμεις δεν είχαν σχέση με

τους φιλήσυχους κατοίκους του χωριού μας. Και πέτυχε τελικά να τους πείσει ότι το

χωριό δεν είχε σχέση με τους αντάρτες και κανένας δεν ήταν οργανωμένος στο ΕΑΜ

και τον ΕΛΑΣ. Στην πραγματικότητα γνώριζε ότι αρκετοί από τους κατοίκους ήταν ορ-

γανωμένοι, είχαν όπλα και ακολουθούσαν τις οδηγίες των ανταρτικών ομάδων. Όταν

πέρασε το μεγάλο κακό και αφού είχαν απελευθερωθεί και οι συλληφθέντες του χωριού,

όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του χωριού συγχάρηκαν τον Πρόεδρο για τον τρόπο, που

έδρασε και έπεισε τους Γερμανούς κατακτητές να μην προβούν σε κανενός είδους αντί-

ποινα και να μην πυρπολήσουν το χωριό. 

Το περιστατικό αυτό περιγράφει ο ίδιος ο Βαγγέλης Γκατζιούφας σε ένα τετράδιο, που

το παρέδωσε στο συγγραφέα αυτού του βιβλίου στις 3 Ιανουαρίου 2002. Στις 7 Νοεμ-

βρίου του ίδιου έτους πέθανε ο Βαγγέλης Γκατζιούφας σε ηλικία 87 ετών και η νεκρώ-

σιμη ακολουθία του τελέστηκε πάνδημη την επόμενη μέρα στο χωριό μας, όπου και

ενταφιάστηκε. Στον επικήδειο λόγο που εκφωνήθηκε τονίστηκαν αρκετά πράγματα από

τη ζωή και τις δραστηριότητες του εκλιπόντος. Ιδιαίτερα τονίστηκε το φοβερό γεγονός

της Μεγάλης Παρασκευής του 43, που ο Βαγγέλης τότε έσωσε το χωριό από ολοκλη-

ρωτική καταστροφή. 

Στα παιδιά του άφησε αρκετά άλλα γραπτά κείμενα. Μεγάλο μέρος αυτών έχουν σχέση

με τις αναμνήσεις του από τα μαθητικά χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Αυτά

είναι κυρίως ποιήματα, που θυμόταν από τη σχολική του ζωή. Πολλές φορές τα απήγ-

γειλε σε φίλους και γνωστούς και στους γιατρούς, που στα γεράματά του επισκέπτονταν.

Ένα αξιόλογο κείμενο αναφέρεται στα ήθη και τα έθιμα του χωριού σχετικά με τον αρ-

ραβώνα, το γάμο (τη χαρά) και τη βάπτιση του πρώτου παιδιού του ζευγαριού. Είναι

καλό κείμενο και έχει μεγάλη λαογραφική αξία. Σε άλλο κείμενό του, το οποίο έχει ση-
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μαίνουσα λαογραφική αξία, αναφέρεται στην περιγραφή του πατρικού του σπιτιού .

Αξιόλογο είναι και το εννιασέλιδο κείμενό του, που περιλαμβάνει τα ονόματα μόνο των

ανδρών του χωριού από το 1850 περίπου μέχρι το 1925. Μέσα από αυτό το χειρόγραφο

μπορούμε να  συγκρίνουμε τις χρονολογίες των ανδρών του χωριού από το 1850 με

εκείνες του Δημοτολογίου του Παπαντώνη και να καταλήξουμε σε ασφελέστερα συμπε-

ράσματα σχετικά με τους κατοίκους του χωριού μας.

Ας δούμε όμως πρώτα το βιογραφικό του, όπως το καταγράφει ο ίδιος με ιδόχειρη υπο-

γραφή. Σε αυτό αναφέρει μόνο τα προσωπικά ατομικά του στοιχεία, τη φοίτησή του

στο Σχολείο του χωριού και στις υποδείξεις κάποιων ανθρώπων της πόλης μας, κυρίως

γιατρών, να καταγράψει ό,τι θυμόταν από την ιδιωτική  του ζωή. Ακολουθεί η διήγηση

του περιστατικού του φοβερού γεγονότος της Μεγάλης Παρασευής του 1943 και μετά

μια μαρτυρία του για το μεγάλο σεισμό, που έγινε στην περιοχή μας στις 13 Μαΐου 1995.

Στην αντιγραφή των κειμένων, που παρουσιάζονται παρακάτω, δηλαδή του βιογραφι-

κού, του γεγονότος της Μεγάλης Παρασκευής του 43 και της μαρτυρίας του σεισμού

του 1995, ακολουθείται πιστά η ορθογραφία και οι γραμματικοί τύποι των πρωτότυπων

κειμένων.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

30 Ιουνίου 1996

Γκατζιούφας Ευάγγελος

του Αθανασίου και της Αικατερίνης

Εξ Αγίας Παρασκευής Κοζάνης. 

Είμε εγγεγραμένος εις τα μητρώα αρρένων της Κοινότητος Αγίας Παρασκευής νομού Κο-

ζάνης με έτος γεννήσεως 1915 και με αύξοντα αριθ. <1>. Εφοίτησα εις το δημοτικό σχο-

λείον του χωργιού μου και πήρα το απολυτήριον του Δημοτικού σχολείου το έτος 1926

με βαθμό 5,50 <λίαν καλώς>. Ο βαθμός άριστα είτο τότε το (6) διδάσκαλός μου είτο εξ
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αρχής μέχρι τέλους ο αείμνηστος Καραμήστιος Ιωάννης εκ Κοζάνης, θυμάμαι το μακαρίτη

τι έλεγε σε όπχιον μαθητή δεν ήξερε το μάθημα «μπράβο ένα εξάρη χωρίς ουρά έχεις

σήμερα δηλαδή <0>.

Σήμερα ο υποφαινόμενος είμε ογδόντα επτά ετών και τα κατωτέρω ποιήματα τα γράφω

όλα εκ μνήμης και καμιά φορά δεν θα τα έγραφα, εάν σε μερικούς που έλεγα κανένα ποί-

ημα δεν με παρακινούσαν να τα γράψω λέγοντάς με γράψε τα όλα όσα ξέρης, γιατί όπου
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νάναι φεύγης, πάρα πολύ με επέμεναν οι κάτωθι:

Σεμερτζίδης Ισαάκ εκ Λυγερής Κοζάνης,

ο αγγειολόγος ιατρός Ρέββας Δημήτριος εκ Σπάρτης,

η Ηρείνη Διαμαντίδου νοσοκόμος Ε.Ε. Σταυρού,

και αι συμβολαιογράφοι αδελφαί Ελένη και

Πόπη Κουτλιά εκ Κοζάνης, στους οποίους

έδωσα ορισμένα αντίγραφα.

(υπογραφή) Ε. Γκατζιούφας

Επίσης με επίεσαν οι κάτωθι 

ιατροί ο καρδιολόγος Μπουντιούκος Γεώργιος ο οφθαλμίατρος

Χρήστος Μπέσσας ο παθολόγος Χρήστος Καραδήμος.

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1943

«Διήγημα 

Ευαγγέλου Αθ. Γκατζιούφα

Με ντοκουμέντα 100/100 γνήσια.

Έτος 1943 η Ελλάς κατεχομένη υπό της Γερμανίας. ημέρα Μεγάλη Παρασκευή οι γερμανοί

εκμεταλεύονται τα μεταλεία της Ροδιανής. ξημερόνοντας ανταρτικαί μονάδες έβαλαν με

πολυβόλα εις τα φυλάκια των γερμανών εις θέσιν μότσιαλη. οι γερμανοί απήντισαν εις

τα πυρά. το αποτέλεσμα μεγάλη αγωνία στα χωργιά μας, εκτός τούτου οι αντάρτες έβα-

λαν και 2 νάρκες εις θέσιν ισιώματα εκεί που είναι μια μικρή γέφυρα. όλοι οι κάτοικοι της

Αγίας Παρασκευής στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής να προσκυνίσουν τον Επιτάφιο

κατά ώραν 9 π.μ. ένα γερμανικό αυτοκήνιτο πηγαίνοντας προς την Κοζάνη πάτησε τη

μία νάρκη. είδαμε τη σκόνη από την ανατήναξη και ακούσαμε τον κρότο, αλά αν έπαθε

ο οδηγός τίποτε δεν ξέραμε ο υποφαινόμενος μαζύ με τον Αργύρη Ράπτη, που είτανε

αγροφύλακας οι δυο μας πήγαμε στο Ριστέμι και μετά προχωρίσαμε για τη σβόρση και
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πήραμε το αυλάκι και βγήκαμε στη θέσι πλάκα βαλαή γκορτσιά. εκεί σταματίσαμε λίγο,

μεγάλη ησυχία ούτε φωνή πουλιού δεν ακουγόταν σταματίσαμε και δεν ξέραμε τι να

κάνωμε όταν βλέπουμε έναν κάτοικο της Ροδιανής να έρχετε από την Κοζάνη και να πη-

γαίνη στη Ροδιανή από τον παλιό χωραφόδρομο αυτός είχε τα γίδια στον Πολύμυλο και

δεν ήξευρε τα γεγονότα και ξένοιαστος πήγαινε στο χωργιό του, βλέποντας αυτόν να

πηγαίνη στη Ροδιανή αποφασίσαμε και εμείς να πηγαίνομε στη Ροδιανή από τον κάτω

δρόμο (βαμβακιές) φτάνοντας στον Άγ. Απόστολο εκεί που είνε τα νερά βρίσκομε τρεις

γερμανούς τους χαιρετίσαμε και μας ανταπέδωκαν το χαιρετισμό. και βγήκαμε πάνω

στο αλώνη του Δαβάνη εκεί είταν καμιά δεκαριά ροδιανιώτες, αφού τους χαιρετήσαμε

τους ρωτήσαμε αν ξέρουν τι έγινε τη νύκτα που χτύπισαν οι αντάρτες φυσικά δεν ήξε-

ραν τίποτα, εμείς τότε είπαμε ότι ένα γερμανικό αυτοκήνιτο πάτησε μια νάρκη αλά δεν

ξέρουμε αν έπαθε τίποτα ο οδηγός γερμανός τότε κοιτάξαμε προς τα ισιώματα εκεί που

είμασταν πριν από μισή ώρα και βλέπουμε ότι περίπου καμιά τριανταργιά ανθρώπους

οι οποίοι προχώρισαν προς το χωριό μας Αγία Παρασκευή εγώ με τρεις γερμανούς μπή-

καμε σε ένα αυτοκήνιτο και είρθαμε στα ισιώματα για να βγάλουνε την νάρκη που δεν

είχε εκραγή, φτάνωντας εκεί ένας γερμανός ξάπλωσε και σιγά-σιγά με τη λόγχη ξενά-

χωσε τη νάρκη και αφού έβγαλε το γέμισμα το οποίο το πέταξε και ανατινάχτηκε η υπό-

λοιπη είτανε άχρηστη, εκείνη τη στιγμή βλέπω να έρχοντε από το χωργιό μου πολύς

κόσμος μπροστά καμιά εικοσιπενταργιά παιδιά 20 έως 30 χρονών και πίσω από αυτούς

30 περίπου παοτζίδες και πχιο πίσω το μισό χωργιό, εγώ όταν τους είδα τρόμαξα στους

παοτζίδες είταν αρχηγός ένας ανθηπολοχαγός από το Σπάρτο που λεγόταν Λάμπης ο

οποίος με έψαξε να με βρει στο χωργιό, γιατί άλοι έλεγαν ότι κρύφτικα και όταν με είδαν

εκεί με τους γερμανούς τον είπανε ότι αυτός είναι ο πρόεδρος, και όταν ήρθε κοντά με

ρώτησε αν είμουνα πρόεδρος και τον είπα ότι εγώ είμαι και μου είπε είσε τυχερός που

δεν σε έπιασα στο σπίτι και στη συνέχεια μου είπε να μπω στο αυτοκήνιτο να πάω στη

Λευκοπηγή, γιατί εκεί είταν ο αρχηγός ο Μιχάλ αγάς και όταν μπήκα στην καρότσα ήρθε
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ένας γερμανός και με νόημα μου είπε να κατέβω και αφού κατέβηκα είρθε ο Λάμπης και

με είπε να ξανανεβώ τότες ο γερμανός τον έπχιασε από το γιακά και τον είπε στα γερ-

μανικά αυτόν εγώ θα τον πάγω στη ροδιανή. αυτός δεν μπόρεσε να αντισταθή στο γερ-

μανό παρά μόνο είπε σε μένα ότι αύριο να πηγαίνω στην Κοζάνη στον αρχηγό πήραν

όμως καμιά εικοσαριά παιδιά, εγώ όταν ξαναγήρισα στη Ροδιανή πήρα τον πρόεδρο της

Ροδιανής και πήγαμε στον γερμανό αξιωματκό, που συνεννοηθήκανε στα αγγλικά και

είπα ότι αύριο δεν  θαρθούν οι εργάτες στα μεταλλεία, γιατί τους πήραν ο ελληνικός

στρατός, έτσι είθελαν να λέγοντε οι παοτζήδες αυτός δεν είπε ούτε άσπρο ούτε μαύρο,

και εγώ γύρισα στο χωργιό, όταν πλέον είχε σουροπώσει εκεί βρήκα μαζεμένους τους

χωργιανούς στους οποίους οι παοτζήδες είχαν αφήση εντολή αύριο Μεγάλο Σάββατο να

πηγαίνουν είκοσι αρνιά. είταν πολύ δύσκολο να ορίσης πχιος να πηγαίνει ένα αρνί πόσο

μάλον είκοσι από αυτή την αγωνία μου έβγαλε ο Γιώργος ο Γκατζιούφας, ο οποίος είπε

εμάς που μας πήραν τα παιδιά θα πάνομε από ένα αρνί.

Το πρωί Μεγάλο Σάββατο πήγαμε στην Κοζάνη και στο μαγαζή του Αντωνίου Τζέλου κά-

ναμε ένα υπόμνημα στο Μιχάλ αγά και αναφερομάσταν ότι αγαπάμε την Ελλάδα και εί-

χαμε θύματα στη Μικρά Ασία και στην Αλβανία και το πήγαμε στο Μιχάλ αγά αυτός μας

είπε στις 3 η ώρα να πάμε μία τριμελής επιτροπή στις 3 η ώρα πήρα τον ξιούνα Σπύρο

και τον Τσιμπούρα Αντώνη και πήγαμε, στο μεταξύ είδαμε δύο από αυτούς που είχαν

κρατουμένους έξω  δήθεν ο  Σάββας γνώριζε ορισμένους από τους παοτζήδες και τους

έβγαλαν έξω αυτοί ήταν ο Χαρίσης Μαρκόπουλος (καραπέτσας) και ο Δημήτριος Χλιαράς

ή (Ντότσιος), γαμπρός και κουνιάδος όταν όμως στις 3 η ώρα πήγαμε η επιτροπή ο Μι-

χαλαγάς μας είπε ότι για να βγάλη τα παιδιά έξω έπρεπε να του δώσουμε 150 όπλα, ένα

πολυβόλο και ένα ζευγάρι κιάλια εμείς τον είπαμε ότι θα πούμε στο χωργιό όπχιος έχει

να φέρη για να τα δώσει μας λέγει εσείς δεν ξέρετε; του λέμε όχι. Τότε αυτός βγάζει ένα

σημείομα από το γραφείο και μας αναφέρη 13 ονόματα που έχουν όπλα, έχω και άλλους

γραμένους μας λέγη, εμείς καταλάβαμε αμέσως ότι είταν προδοσία, και πάλι τον είπαμε
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ότι θα φροντίσουμε να βρούμε και άλλους στο χωριό έγινε σούσουρο ενάντια σε αυτούς

που πρόδοσαν τα όπλα, εκτός τούτου τα όπλα τα είξευραν και οι αντάρτες και τα προ-

όριζαν για τον εφεδρικό ελάς έτσι έγινε ζήτημα και έπρεπε ο προδότης να δώση λόγο σε

ανταρτοδικείο και είπαμε στον υπεύθυνο του ΕΑΜ, που είταν ο Δημήτριος Καλημέρης να

μεσολαβίση για να μη δικασθή ο Δημήτριος Χλιαράς αλά να πηγαίνη οικειοθελώς μόνιμος

αντάρτης πράγμα που έγινε τελικά και το πρωί της Κυριακής μάζεψαν τα 13 όπλα και

τα παρέδωσαν και έτσι απόλυσαν τα παιδιά και είρθαν στα σπίτχια τους με τους παο-

τζήδες είχαμε ένα λογαριασμό και δεν μας χονεύανε, είχανε φορολογήσει το χωργιό μας

ανάλογα τα κτήματα που είχε ο καθένας εις είδος και από το ποσόν αυτό μας χοριγούσαν

εμάς ως προέδρους <800> οκάδες. εγώ πηγαίνω στο Γιώργο το Γρίβα που είτανε πρό-

εδρος στη Ροδιανή και μπορούσε να συνενοηθή στα αγγλικά με το Γερμανό ανθυπολο-

χαγό και τον λέγω να πάμε στο Γερμανό τον ανθυπολοχαγό και να τον παρακαλέσωμε

να απαλάξει το χωριό μας από αυτή τη φορολογία με τη δικαιολογία ότι εμείς δεν είμαστε

γεωργοί, αλά είμαστε εργάτες στους γερμανούς όταν πήγαμε και τα είπαμε αυτά στο

Γερμανό αυτός μας είπε να κάνωμε μια αναφορά στα γερμανικά και να τα γράφωμε

αυτά και αφού την υπογράψη αυτός να τη στείλωμε εις την ανωτέρα γερμανική διοίκηση

στη Θεσσαλονίκη στην Κράις κομαντατούρ όπως και έγινε, βρήκαμε έναν από το Πρω-

τοχώρι, που είξευρε τα γερμανικά και τον πληρώσαμε εις είδος 50 οκάδες σιτάρι και κα-

λαμπόκη και μας έκανε στα γερμανικά την αίτηση κάπχιον που τον έλεγαν Κουντούρη

και με αυτήν την αίτηση απαλαχτήκαμε όλα τα χωργιά που έστελναν εργάτες στα με-

ταλεία είταν μια σιωπηρή ενέργια που οφέλισεν όλα τα χωργιά που έστελαν εργάτες

στα μεταλεία.

Υ.Γ. να διαβαστή και να το ακούσουν όσο πχιο πολοί τόσο καλύτερα είναι γιατί αυτά με

μεγάλη αγωνία καταφέραμε και κάναμε».

Αυτό είναι το κείμενο που άφησε ο Βαγγέλης Γκατζιούφας για το φοβερό γεγονός της

Μεγάλης Παρασκευής του 1943.
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Επίσης αξίζει τον κόπο να δούμε και τη χειρόγραφη μαρτυρία του σχετικά με το μεγάλο

σεισμό της 13ης Μαΐου 1995.

«Σήμερον ημέραν Σάββατον 13ην Μαΐου του έτους 1995 και περί ώραν 12ην παρά 10 με-

σημβρίας μέγας σεισμός συνεκλόνησεν την πόλιν της Κοζάνης, βαθμού 6 και 6 της κλί-

μακος Ρίχτερ καθώς και όλην την περιοχήν του νομού Κοζάνης καθώς και του νομού

Γρεβενών. μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν σε κτήρια, ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώ-

πινα θύματα. Στο χωργιό μας εκτός από πολά σπίτχια που καταστράφηκαν μεγάλη κα-

ταστροφή έπαθαν αι δύο εκκλησίες η μία μέσα στο χωργιό του Αγίου Νικολάου καθώς

και η νεόκτηστος εκκλησία της Αγίας Παρασκευής η οποία μόλις είχε τακτοποιηθή και

είταν το στολίδι όχι μόνον του χωργιού αλά και όλης της περιοχής.

Τέτχιος σεισμός στην περιοχή της Κοζάνης και των Γρεβενών δεν σημειώθηκε ποτέ λένε

πως πριν από χίλια διακόσια χρόνια είχε γίνη».

Και τώρα κάποια σχόλια για όλα τα γραπτά κείμενα, που μάς άφησε ο Βαγγέλης Γκατζι-
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ούφας. Στο βιογραφικό του, που το έγραψε στις 30 Ιουνίου του 1996, όπως φαίνεται

από την ημερομηνία στην πρώτη σειρά, βλέπουμε πόσο καθαρά και λιτά εκφράζεται. Ο

γραφικός του χαρακτήρας είναι καλός και πολύ καθαρός. Το χέρι του είναι σταθερό και

δεν τρέμει παρότι διανύει το ογδοηκοστό έτος της ηλικίας του. Η ηλικία του βέβαια φαί-

νεται από την αρχική ημερομηνία. Αλλά κάπου στη μέση του κειμένου μουντζουρώνει

τρεις φορές και ξαναγράφει την ηλικία του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ξαναδιά-

βαζε το κείμενο το διόρθωνε με τη νέα ηλικία του. Την ίδια καθαρότητα του γραφικού

χαρακτήρα του βλέπουμε και στα άλλα κείμενα. Μόνο στο γεγονός της Μεγάλης Παρα-

σκευής φαίνεται ότι γράφτηκε προς το τέλος της ζωής του, επειδή ο γραφικός χαρα-

κτήρας στο κείμενο αυτό είναι ακατάστατος και το χέρι του διακρίνεται καθαρά ότι

τρέμει εξαιτίας της μεγάλης  ηλικίας του.

Ας πάμε στην ουσία του περιεχομένου του βιογραφικού. Αναφέρεται μόνο πώς ονομά-

ζεται, πού είναι εγγεγραμμένος, ποιον είχε δάσκαλο στο Δημοτικό Σχολείο και δυο λέξεις

για τη βαθμολογία, που έπαιρναν οι μαθητές στα χρόνια του. Δεν λέει μετά την απο-

φοίτηση από το Δημοτικό τι έκανε, με τι ασχολήθηκε, πού εργάστηκε για να ζήσει και

γενικά ποια ήταν η μετέπειτα ιδιωτική του ζωή. Προφανώς ήταν κοντά στους γονείς

του, που ήταν κυρίως γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Ο πατέρας του ήταν και εμπειροτέχνης

ξυλουργός. Είναι πολύ πιθανόν αυτό να τον οδήγησε αργότερα να ασχοληθεί με το εμ-

πόριο ξυλείας. Δεν αναφέρει τίποτε για την προσωπική του ζωή. Το γάμο του με την Αι-

κατερίνη Λαμπροπούλου και τα παιδιά του. Ούτε για τον πόλεμο του 1940, που πήρε

μέρος με άλλα παλικάρια του χωριού. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε πολλά για τις δραστη-

ριότητές του στον πόλεμο. Έχουμε και μια φωτογραφία του με άλλους συγχωριανούς

στρατιώτες στο αλβανικό μέτωπο. Το βασικότερο που γνωρίζουμε κατά τον πόλεμο

είναι ότι σ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του κρατούσε καθημερινά ημερολόγιο, που μετά

την κατάρρευση του μετώπου στα οχυρά Μεταξά, οι Γερμανοί άρπαξαν και κατέσχεσαν

ό,τι πολύτιμο είχαν τα φανταράκια μας κατά την επιστροφή στα σπίτια τους. Ακόμη δεν
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αναφέρει ότι επί μία διετία κατά την κατοχή διετέλεσε Πρόεδρος του χωριού και μετά

την απελευθέρωση επί μία διετία και έξι μήνες περίπου (Αύγουστος του 1944 ως το Δε-

κέμβριο του 1946) διετέλεσε Γραμματέας του χωριού με Προέδρους το Δημήτριο Μυ-

λωνά και για λίγο διάστημα με τον Πάσχο Καλαμπούκα. Επίσης δεν αναφέρει τίποτε για

την επιστράτευσή του εναντίον των ανταρτών κατά τον εμφύλιο πόλεμο 1946-49. Ούτε

για τις ασχολίες του μετά τον εμφύλιο και τη μετέπειτα ζωή του. Αφήνει ένα πολύ μεγάλο

κενό! Από την ηλικία των 13 ετών μεταπηδάει στην ηλικία των 80 και κάτι και όταν αν-

τιλαμβάνεται ότι «όπου νάναι φεύγει», όπως αναφέρει ο ίδιος στο μικρό βιογραφικό

του, και μόνο με τις παροτρύνσεις των φίλων αποφασίζει να καταγράψει κάτι από αυτά

που θυμάται από την ιδιωτική του ζωή.

Τον Βαγγέλη Γκατζιούφα είχα την τύχη να τον γνωρίσω από την ηλικία των έξι χρόνων,

όταν φοιτούσα στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Τότε που είχα αρχίσει να αν-

τιλαμβάνομαι τον κόσμο γύρω μου και να παρακολουθώ τα συμβαίνοντα στο χωριό

μου. Τότε, το 1946, γεννήθηκε η τελευταία αδελφή μου, το έβδομο παιδί της οικογένειας

Δημητρίου Μυλωνά. Ο πατέρας μου διακονούσε το χωριό ως Αντιπρόεδρος της Κοινό-

τητας με Πρόεδρο τον Πάσχο Καλαμπούκα και Γραμματέα τον Ευάγγελο Γκατζιούφα.

Για τη στενότερη σύνδεση και συνεργασία των δυο ανδρών ο Γραμματέας ανέλαβε να

βαπτίσει το νεογέννητο του Αντιπροέδρου. Και το όνομα αυτού Παρασκευή, προς τιμή

της Αγίας του χωριού, που βοήθησε και έσωσε τους κατοίκους από τα δεινά και τους

κατατρεγμούς των Γερμανών. Τον ενθυμούμαι πολύ καλά το Γραμματέα Ευάγγελο Γκα-

τζιούφα, όταν με τον πατέρα μου και τον Πρόεδρο καθημερινά συνεργάζονταν για τα

κοινοτικά πράγματα. Ιδιαίτερα όταν ξέσπασε ο εμφύλιος ξημεροβραδιάζονταν στο σπίτι

μας και οι τρεις για να ελέγχουν τους κατοίκους του χωριού να μην ξεπορτήσει κάποιος

και ακολουθήσει τους αντάρτες στο βουνό. Και το πέτυχαν απόλυτα. Κανένας κάτοικος

του χωριού μας δεν ακολούθησε τις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού, παρότι επί κα-

τοχής πολλοί ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. 
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Με την έναρξη του εμφυλίου πολέμου ο Ευάγγελος Γκατζιούφας συνεχίζει να εκτελεί τα

καθήκοντα του Γραμματέα και να συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο του χωριού. Στις 19 Δεκεμβρίου 1946 επιστρατεύεται και απολύεται στις 13

Οκτωβρίου 1947 ως υποδεκανέας και με διαγωγή εξαίρετη. Τα τελευταία στοιχεία φαί-

νονται από ένα Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του Στρατολογικού Γραφείου Κοζάνης, που κρα-

τάει στα κειμήλια του πατέρα της η κόρη του Παρασκευή. Σημαντικό είναι που στο

πιστοποιητικό αυτό αναγράφεται ότι οι γραμματικές του γνώσεις είναι της Α΄ Γυμνασίου,

ενώ τα παιδιά του λέγουν ότι ήταν απόφοιτος του Δημοτικού.

Εξαιτίας της απουσίας του στις επιχειρήσεις του εμφυλίου η Κοινότητα προσέλαβε άλλον

Γραμματέα. Μέσα στα 1948 ο Βαγγέλης Γκατζιούφας, όπως λέει σήμερα 12 Οκτωβρίου

2016 ο γιος του Θανάσης, άρχισε νε εργάζεται κοντά  σε κάποιους Καταφυγιώτες υλο-

τόμους, που δούλευαν στα χωριά μας και με τα μεγάλα πριόνια τους τεμάχιζαν κορμούς

μεγάλων δένδρων κάνοντάς τα οικοδομήσιμη ξυλεία (δοκάρια και σανίδες για την κα-

τασκευή σπιτιών). Ακόμη, ο γιος του μάς αποκάλυψε ότι ο πατέρας του στις επιχειρήσεις

στην Αλβανία κατά των Ιταλών κρατούσε καθημερινά ημερολόγιο και κατέγραφε λε-

πτομερώς τις μάχες και τις νικηφόρες νίκες κατά των φασιστών του Μουσολίνι. Όπως

λέχτηκε παραπάνω το ημερολόγιο αυτό το κατέσχεσαν οι Γερμανοί κατά την επιστροφή

των στρατιωτών μας στα σπίτια τους. Θα ήταν μία πολύ καλή πηγή για τις επιχειρήσεις

των γενναίων στρατιωτών μας στα δύσβατα και άγρια βουνά της Αλβανίας. 

Και κάτι ακόμη. Μετά την κατάρρευση του μετώπου στο οχυρά του Ρούπελ και την συν-

θηκολόγηση με τους Γερμανούς ο Βαγγέλης παρέμεινε στο χωριό ασχολούμενους με

τους γονείς και τα αδέρφια του στα κτήματά τους. Τότε ασχολήθηκε κάπως και με το

εμπόριο και μετέφερε με τα ζώα σιτάρι στα χωριά του Βοΐου και από εκεί προμηθεύον-

ταν κάστανα και τυριά. Επίσης κάποια καλοκαίρια μετά το 1948 εργάστηκε ως παραλή-

πτης στις αλωνιστικές μηχανές (πατόζες) της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών

Σερβίων και Κοζάνης. Από αυτή την ενασχόλησή του διασώζονται κάποιοι ισολογισμοί
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της Ένωσης του Συνεταιρισμού, που συντάχτηκαν από τον ίδιο και βρίσκονται και αυτά

στα κειμήλια της οικογένειας της κόρης του Παρασκευής Τσαγγαδά. Ένα καλοκαίρι μά-

λιστα, πιθανόν το καλοκαίρι του 1951, εργάστηκε ως παραλήπτης και στο αλωνιστικό

συγκρότημα του συγχωριανού μας Θανάση Αναστασόπουλου. 

Καθώς φαίνεται από όλα τα παραπάνω ήταν φιλελεύθερο και ανήσυχο πνεύμα. Μετά

τον εμφύλιο κατέφθασαν στα χωριά μας γεωπόνοι, οι οποίοι μιλούσαν στους κατοίκους

για την αλλαγή καλλιεργειών και τη φύτευση νέων καρποφόρων δένδρων. Περισσότερο

επέμειναν στη φύτευση νέων ειδών μηλιάς, που προέρχονταν από την Αμερική. Και αυτά

τα είδη ήταν οι μηλιές στάρκιν, ντελίτσιος, φούτζι και κάποια άλλα. Ως τότε είχαμε μόνο

τα φιρίκια. Τότε αρκετοί από τους κατοίκους του χωριού επεχείρησαν να δοκιμάσουν

τα νέα είδη φυτών και ακολούθησαν τις οδηγίες των γεωπόνων. Ο Βαγγέλης με τον πα-

τέρα του και τα άλλα δυο αδέρφια του, το Γιώργο και το Σωτήρη, φύτευσαν τέτοιου εί-

δους μηλιές σ’ ένα μεγάλο κτήμα τους κοντά στα κτήματα του Γιώργου

Παπακωνσταντίνου δίπλα στο ρέμα, που κατεβαίνει από τη Λευκοπηγή και το Πρωτο-

χώρι. Τα πρώτα χρόνια με την ανάπτυξη των δένδρων είχαν αρκετούς καρπούς, τους

οποίους πουλούσαν στους ντόπιους εμπόρους. Σιγά-σιγά όμως η καλλιέργεια των δέν-

δρων απαιτούσε πολλά φάρμακα και εξειδικευμένη εργασία, πράγμα που δεν μπουρού-

σαν να προσφέρουν οι νέοι καλλιεργητές. Έτσι οι καρποί των νέων ποικιλιών

κατάντησαν να μην είναι εμπορεύσιμοι. Το ίδιο συνέβη και με τις μηλιές των άλλων κα-

τοίκων του χωριού.

Στις αρχές του 1952 ο Βαγγέλης είχε μάθει την εργασία του υλοτόμου κοντά στους Κα-

ταφυγιώτες και με τα αδέρφια του αγόρασε μια μηχανή (κορδέλα) για να τεμαχίζουν

κορμούς μεγάλων δέντρων και να τους κάνουν οικοδομήσιμη ξυλεία, δηλαδή δοκάρια,

καδρόνια, σανίδες για την κατασκευή διαφόρων επίπλων, (πόρτες, πατώματα, παρά-

θυρα και άλλα), ή να τα κόβουν μικρά για τις θερμάστρες (καυσόξυλα). Στην αρχή ερ-

γάζονταν στο χωριό, αλλά το επόμενο έτος μετέφεραν τη μηχανή στην Κοζάνη, όπου
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υπήρχε μεγάλη ζήτηση κοπής καυσοξύλων.

Μετά τον Οκτώβριο του 1953, όταν εγώ άρχισα τη φοίτησή μου στο Βαλταδώρειο Γυ-

μνάσιο, είχα τη δυνατότητα λόγω ηλικίας και μιας σχετικής μόρφωσης να γνωρίσω και

να εκτιμήσω καλύτερα τον Ευάγγελο Γκατζιούφα. Τον έβλεπα καθημερινά στην Κοζάνη

μαζί με τον αδελφό του Γιάννη να περιτρέχουν με τη μηχανή τους (κορδέλα) όλες τις

γειτονιές της πόλης και να κόβουν τα καυσόξυλα των κατοίκων. Ιδιαίτερα μετά το 1955,

που συγκατοικούσα με το γιο του Θανάση, όντας και εκείνος μαθητής της Πρώτης Γυ-

μνασίου, τον πλησίασα και τον γνώρισα πολύ καλύτερα. Κατάλαβα την ιδιαιτερότητά

του από τους άλλους κατοίκους του χωριού, αλλά και από πολλούς κατοίκους της πόλης

Κοζάνης. 

Ο τρόπος σκέψης, οι γνώσεις του, παρότι ήταν απόφοιτος του Δημοτικού, το κοφτερό

μυαλό του, η συμπεριφορά του, οι συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες των καυσοξύλων και

καμιά φορά με μορφωμένους της Κοζάνης εξέπλητταν όλους όσοι συζητούσαν μαζί του.

Καθημερινά τον παρακολουθούσα να διαβάζει εφημερίδες και να έχει γνώμη για πολλά

πράγματα. Τότε μάλιστα είχα πιστέψει ότι ο Βαγγέλης Γκατζιούφας είχε τελειώσει το Γυ-

μνάσιο. 

Ενθυμούμαι ακόμη ένα επεισόδιο λογομαχίας με κάποιον ηλικιωμένο δικηγόρο της

πόλης μας μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου (4 Οκτ. 1955).

Ήταν αργά το μεσημέρι μια μέρα μετά το θάνατο του Παπάγου. Ο δικηγόρος είχε επι-

στρέψει στο σπίτι του, όπου οι ξυλοκόποι Βαγγέλης και Γιάννης έκοβαν με τη μηχανή

τα καυσόξυλά του. Τότε άρχισε μια έντονη συζήτηση μεταξύ τους για τον Παπάγο, την

οποία παρακολουθούσαμε ο γιος του Βαγγέλη Θανάσης, εγώ, που είχαμε σχολάσει από

το Γυμνάσιο, και κάποιοι άλλοι. Ο δικηγόγος επέμενε ότι ο Παπάγος ήταν άριστος  στρα-

τιωτικός, αλλά ήταν πολύ κακός Πρωθυπουργός, επειδή λόγω απειρίας στα διπλωμα-

τικά και τα πολιτικά πράγματα σε συζήτηση μέσα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στη

Βουλή των Ελλήνων με τον άγγλο πρέσβη εκφράστηκε απρεπώς προς τη χώρα του και
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χωρίς να το καταλάβει μάς ενέπλεξε στο Κυπριακό ζήτημα και το αποτέλεσμα ήταν δυ-

σάρεστο για τον ελληνισμό όχι μόνο της Κύπρου αλλά και ολοκλήρου της Ελλάδας. Ο

Βαγγέλης τότε έδινε τέτοιες απαντήσεις με τις γνώσεις που είχε για τον βίο και την πο-

λιτεία του Στρατάρχη Παπάγου, που στο τέλος όλοι καταλάβαμε ότι ο Βαγγέλης ήταν

εκείνος που κέρδισε στη συζήτηση. Ο δικηγόρος σταμάτησε, προφανώς επειδή κατάλαβε

ότι η συζήτηση δεν οδηγούσε πουθενά και πρότεινε χαμογελαστά στους ξυλοκόπους

να συνεχίσουν τη δουλειά τους.

Κατά κανόνα τη μηχανή, που έκοβαν τα ξύλα, την είχαν στημένη δίπλα στις δυο μεγάλες

αποθήκες της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Σερβίων - Κοζάνης, κοντά στο δημο-

τικό στάδιο της πόλης μας, εκεί που σήμερα κτίστηκε ένα τεράστιο, κάπως άκομψο, κτί-

ριο, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί η Γκοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Αργότερα, όταν ο αδελφός του Γιάννης, που είχε μεγαλώσει από μικρή ηλικία κοντά στο

σπίτι του θείου τους Γιώργου Καλημέρη, έφυγε για τη Γερμανία, ο Βαγγέλης ασχολήθηκε

μόνος του με τη μηχανή. Εργάστηκε και στις αποθήκες καυσοξύλων διαφόρων εμπόρων

μέσα στην πόλη της Κοζάνης. Πρώτα στην αποθήκη ξυλείας του Καταφυγιώτη Τσίκρα

και αργότερα του Κοζανίτη Καρακάση.  Τότε έκανε αυτασφάλιση ως ελεύθερος επαγ-

γελματίας για να έχει στα γεράματά του κάποια σύνταξη. Κάτι που λίγοι μόνο ελεύθεροι

επαγγελματίες έκαναν. Διέβλεπε μακριά και είχε αποκτήσει την ικανότητα και την εμ-

πειρία να παρακολουθεί τους συναθρώπους του και να μετράει και να υπολογίζει τις

ατυχίες τους στη ζωή. Γι’ αυτό φρόντισε για το μέλλον όχι μόνο το δικό του αλλά και

των παιδιών του. Τα σπίτια που κατοικούν σήμερα τα τρία παιδιά του κτίστηκαν από

τον ίδιο σε οικόπεδο που αγόρασε μαζί με το θείο του Παπά-Χαρίση από πολύ παλιά

πάνω στην κεντρική οδό της πόλης μας Ιωάννου Τράντα.

Για τα γραπτά κείμενα που μάς άφησε αξίζει τον κόπο να γίνει κάποια αξιολόγηση. Εν-

τύπωση κάνει η δυνατή μνήμη του. Πώς θυμάται τόσα πολλά από τη φοίτησή του στο

Δημοτικό Σχολείο! Και να φανταστεί κανείς ότι όλα όσα μάς άφησε τα κατέγραψε στα
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γεράματά του.

Στο πρώτο κάπως μεγάλο κείμενο, όπου καταγράφονται είκοσι μεγάλα και μικρά ποι-

ήματα και κάποια πεζά, υπάρχουν μερικά, που είναι γραμμένα στην καθαρεύουσα και

άλλα στην αρχαία γλώσσα. Ένα μάλιστα, που είναι στην αρχαία γλώσσα με κάποια νε-

οελληνικά στοιχεία, αναφέρεται σ’ ένα διάλογο μεταξύ των ζώων, όπου το λιοντάρι

κραυγάζει: «τις έστι τόσον αυθάδης ώστε να παραβληθή προς ημάς;». Δηλαδή ποιος

είναι τόσο αυθάδης, που μπορεί να τα βάλει με μας τα λιοντάρια; Το κομμάτι αυτό το

δανείζεται ο συγχωριανός μας προφανώς από τους μύθους του Αισώπου. Το γεγονός

ότι γνωρίζει και χρησιμοποιεί την αρχαία γλώσσα εύκολα μας οδηγεί στο συμπέρασμα

πως την εποχή που πήγαινε στο Δημοτικό διδάσκονταν τα παιδιά την αρχαία γλώσσα.

Ένα άλλο ανήκει στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και αναφέρεται στον εκκλησιασμό κά-

ποιων  κατοίκων ενός μικρού χωριού. Ένα άλλο πεζό αναφέρεται στον αυτοκράτορα

του Βυζαντίου Ιουστινιανό, ένα μικρό αναφέρεται στην επανάσταση του 1821 και ένα

ακόμη επίσης μικρό αναφέρεται σε ένα διάλογο μεταξύ του Σωκράτη και του Αρίσταρ-

χου, που ήταν μαθητής του. Όλα είναι πολύ ωραία γραμμένα και εντυπωσιάζει το γε-
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γονός ότι δεν έχουν πολλά ορθογραφικά λάθη.

Όσο για τα ποιήματα θα μπορούσε κάποιος να γράψει πάρα πολλά. Ένα μέρος αναφέ-

ρεται στα μεγάλα δημοτικά μας τραγούδια, που καταγράφονται σ’ όλες τις ποιητικές

ανθολογίες.  Τέτοια είναι: Του νεκρού αδελφού, ο Στρατής, ο Κωνσταντής, ο Διγενής, η

Δέσπω και άλλα. Ένα άλλο μέρος αναφέρεται σε ποιήματα που έγραψαν μεγάλοι ποιητές

μας, όπως ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Ρήγας Φεραίος, ο Γεώργιος Ζαλοκώστας, ο

Ιωάννης Πολέμης και άλλοι. Τέτοια είναι: Ο Σαμουήλ, ο Θούριος του Ρήγα, Τα δυο ντου-

φέκια, Το κύμα και ο βράχος και άλλα.

Στην τελευταία σελίδα αυτών των ποιημάτων και των πεζών ο Ευάγγελος Γκατζιούφας

αναγράφει σε ποιον αφιερώνει το βιβλίο. Γράφει: «Αφιέρωσις. Το βιβλίον με τα ανω-

τέρω ποιήματα το χαρίζω εις την πολυαγαπημένην μου εγγονούλα Ελένη Αθ. Γκα-

τζιούφα». Και από κάτω βάζει την υπογραφή του.

Το δεύτερο κείμενο, που αναφέρεται στα παλιά ήθη και έθιμα του χωριού για τον αρ-

ραβώνα, το γάμο (τη χαρά) και τη βάπτιση, όποιος το διαβάσει μπορεί να διακρίνει την

ικανότητα του συγγραφέα να διατυπώνει τις σκέψεις του με σαφήνεια, ενάργεια, οξυ-

δέρκεια, λογική σειρά, παρατηρητικότητα και καλή γνώση των περιγραφομένων. Πώς

γινόταν ένας αρραβώνας μεταξύ δυο παιδιών, ποιοι μεσολαβούσαν, ποιο ήταν το αν-

τίτιμο που πλήρωνε ο μελλοντικός γαμπρός για την «αγορά» της κοπέλας, τι δώρα έκανε

η κοπέλα στα πεθερικά και τους συγγενείς του γαμπρού, τι ανταπέδιδε ο νέος και πολλά

άλλα.

Όσο για το γάμο (τη χαρά), που τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα, επειδή τα

εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι πολλά, ο Βαγγέλης κάνει μια πολύ καλή περιγραφή. Ανα-

φέρει τους γονείς, τους συγγενείς, το νούνο, που έχει απόλυτη εξουσία στο χορό, τα

μπρατίμια, τους φίλους, τους οργανοπαίχτες, το πλούσιο φαγοπότι με τα σφαχτά, τους

χορούς και το τρελό γλέντι ολόκληρο το βράδυ του Σαββάτου. Μετά τον πρωινό εκκλη-

σιασμό της Κυριακής ξανάρχιζε το γλέντι στα σπίτια των παιδιών. Ο συγγραφέας ανα-
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φέρει ότι οι γονείς και οι συγγενείς αποχαιρετούσαν τα παιδιά τους και ακολουθούσε

πανηγυρικά ο πηγαιμός όλων των συγγενών του γαμπρού στο σπίτι της νύφης με τους

οργανοπαίτες να παίζουν εύθυμα τραγούδια. Πήγαιναν να παραλάβουν τη νύφη με το

γαμπρό και τον νούνο με τη σημαία πάνω στα στολισμένα άλογα και δυο άλογα ακόμη,

ένα για τη νύφη και το άλλο για να φορτώσουν την προίκα της. Στο σπίτι της νύφης γι-

νότανε πολλά ωραία έθιμα. Η πεθερά πρώτη χαιρετούσε το γαμπρό με δώρα, με πετσέ-

τες, με σουτζούκια και μετά ακολουθούσε όλο το συγγενολόι της. Οι φιλενάδες της νύφης

έκρυβαν τα παπούτσια της για να εισπράξουν κάποια χρήματα από τα μπρατίμια, ενώ

ο γαμπρός με το μεγάλο μπράτιμο ασχολούνταν στο ξεπλάτισμα της ψητής κότας. Μετά

ακολουθούσε η προσέλευση όλων στην εκκλησία για τη στέψη των παιδιών. Το από-

γευμα μετά το μεσημεριανό καλό τραπέζωμα βγαίνανε όλοι στο μεσοχώρι στην πλατεία,

όπου ακολουθούσε διπλός χορός. Απέξω οι άνδρες και μέσα οι γυναίκες. Η ιεραρχική

σειρά ήταν πολύ τυπική. Πρώτος ο νούνος κρατώντας το λάβαρο με την ελληνική ση-

μαία και τα τρία μήλα στην κορυφή άνοιγε το χορό με τρία τραγούδια. Τον κρατούσε ο

γαμπρός, ενώ η νύφη από μέσα κρατούσε τη γυναίκα του νούνου ή ελλείψει αυτής την

αδελφή του ή κάποια άλλη συγγενή. Ακολουθούσαν στο χορό ο γαμπρός με τη νύφη να

τους κρατούν οι νούνοι κατά το ίδιο τυπικό. Μετά ερχότανε η σειρά των γονιών, των

συγγενών, των μπρατίμων και όλων των άλλων να τους «βγάζουν» στο χορό τα νιό-

γαμπρα. Αργά το απόγευμα όλοι κατάκοποι τραβούσαν για τα σπίτια τους.

Συνεχίζοντας ο Βαγγέλης την περιγραφή αναφέρει ότι την επόμενη Κυριακή η νύφη με

το γαμπρό και κάποια μπρατίμια επέστρεφαν στο πατρικό της νύφης, όπου γινόταν και

πάλι τρικούβερτο γλέντι. Αυτά ήταν τα λεγόμενα πιστρόφια.

Στο τέλος της περιγραφής ο συγγραφέας λέει: «τώρα θα γράψουμε τι γινόταν, όταν

η νύφη έμεινε έγκυος». Τα πεθερικά της τη φύλαγαν από τις βαρειές εργασίες. Και όταν

η νύφη περνούσε από κάπου, όπου είχαν καλό φαγητό που μοσχομύριζε, ήταν αδύνατο

να μη δοκιμάσει, γιατί φοβόταν μη τυχόν αποβάλλει! Μόλις γεννιόταν το μωρό σε μια
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βδομάδα έπρεπε να το βαπτίσουν. Οπότε ο νούνος ξαναέπιανε δουλειά και το όνομα

του παιδιού δινόταν, αν ήταν αγόρι στο όνομα του πατέρα του γαμπρού, αν ήταν κο-

ρίτσι στο όνομα της μάνας του. Ο Βαγγέλης μετά την ονοματοδοσία του νεογέννητου

αναφέρει ένα καλό έθιμο, που σήμερα δυστυχώς χάθηκε. Τα παιδάκια, μόλις ακουγόταν

από το νούνο το όνομα του παιδιού, έτρεχαν στο σπίτι της νύφης να πάρουν τα συχα-

ρίκια, καθώς η νύφη δεν παραβρίσκονταν στη βάπτιση! Το πρώτο παιδί που έφερνε το

όνομα στο σπίτι η νύφη το δώριζε ένα καλό νόμισμα. Το μεσημέρι στο σπίτι στρωνότανε

πλούσιο τραπέζι με το νούνο και όλους τους συγγενείς, που είχαν πάει «μπουγανίκια»,

δηλαδή ένα ωραίο ψωμί στο ταψί, ένα πιάτο γλυκό ρύζι, ένα άλλο πιάτο με λαγγίτες

και κάποιο δώρο για το μωρό.

Εδώ τελειώνει την ωραία και συγκινητική διήγηση ο Βαγγέλης Γκατζιούφας για τον αρ-

ραβώνα, το γάμο (τη χαρά) και τη βάπτιση. Ένα καλογραμμένο κείμενο με μεγάλη λαο-

γραφική αξία, παρόλο που έχει αρκετές παραλείψεις από τα ποικίλα και πλούσια ήθη

και έθιμα που λάμβαναν χώρα είτε στον αρραβώνα είτε στο γάμο.

Το τρίτο κείμενο αναφέρεται στο πατρικό του σπίτι. Κάνει μια πολύ εκτενή περιγραφή

του σπιτιού. Περιγράφει πού βρισκόταν και πόσους ορόφους είχε. Πώς ήταν οι εσωτε-

ρικοί χώροι και ποια ήταν η χρήση τους. Τα δωμάτια, οι σάλες, η σκάλα που οδηγούσε

στον πάνω όροφο, όπου υπήρχαν τα υπνοδωμάτια και ο καλός «οντάς» για τους ξένους

στα γιορτάσια και τις «χαρές». Τα αμπάρια (αποθήκες), όπου έβαζαν το σιτάρι και το

καλαμπόκι. Και κοντά σε όλα αυτά τι υπήρχε μέσα στο καθένα χωριστά. Επιμένει στα

οικιακά εργαλεία και στο μεγάλο ρόλο τους στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Όπως

στον αργαλειό, όπου οι γυναίκες ύφαιναν όλα τα ρούχα των ανθρώπων του σπιτιού.

Βγαίνοντας έξω από το σπίτι περιγράφει όλα τα κτίσματά τους, που ήταν απαραίτητα

σε ένα καλό νοικοκυριό. Όπως το μαγειρείο (μαειργιός), ο στάβλος για τα μεγάλα ζώα

(αχούρι), η προβάτα (στάβλος για τα γιδοπρόβατα, που ήταν απαραίτητα για το σπίτι,

επειδή έδιναν το γάλα, το τυρί, το κρέας και το μαλλί), ο φούρνος, όπου έψηναν το ψωμί
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και καμιά φορά και τα καλά φαγητά, ο αχυρώνας, το κοτέτσι, το σπιτάκι του σκύλου

και κάπως μακρύτερα το σπιτάκι του χοίρου (το κουμάσι). Ο χοίρος ήταν πολύ απαραί-

τητος όχι μόνο για το κρέας του αλλά και το λίπος του (λίγδα), επειδή το λάδι έλειπε και

ήταν και ακριβό. Σ’ όλα τα παραπάνω περιγράφει λεπτομερώς τι αντικείμενα υπήρχαν

μέσα και πού χρησιμοποιούνταν. Εντύπωση κάνει ότι σε δυο σελίδες, μια στη μέση πε-

ρίπου και την άλλη προς το τέλος, ζωγραφίζει κάποια από τα γεωργικά εργαλεία, όπως

την τσάπα, το λελέκι (δρεπάνι), τον κασμά (τσαπί), τα κόσκινα (μεγάλο και μικρό), το

αλέτρι (ξυλάλετρο), τα κοφίνια και άλλα πολλά.  

Το τελευταίο κείμενο, που άφησε ο Ευάγγελος Γκατζιούφας είναι μια εννιασέλιδη κατά-

σταση, όπου αναφέρονται ανακατωμένα τα ονόματα των ανδρών από το 1850 περίπου

μέχρι το 1925. Είναι αξιόλογο κείμενο για δυο λόγους. Πρώτα επειδή μέχρι σήμερα είχαμε

μόνο το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη και βάσει αυτού γνωρίζαμε τα ονόματα των αν-

δρών και τα ατομικά τους στοιχεία από το 1820 μέχρι το 1915. Σήμερα υπάρχει ένας

νέος κατάλογος των ανδρών του χωριού με τη χρονολογία γέννησής τους. Αν γίνει α-

ντιπαραβολή των χρονολογιών γέννησης του νέου καταλόγου με εκείνες του Δημοτο-

λογίου του Παπαντώνη, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, που σε κάποια

ονόματα είναι σημαντικές. Το πρόβλημα που υπάρχει για μας τους ερευνητές σήμερα

είναι το ακόλουθο: Από πού αντλεί τα στοιχεία αυτά ο Ευάγγελος Γκατζιούφας ως Γραμ-

ματέας του χωριού επί μία διετία. Υπήρχε κάποιο άλλο Δημοτολόγιο στο χωριό, που

χάθηκε; Ένα επιπλέον στοιχείο που περιέχει ο κατάλογος του Ευάγγελου Γκατζιούφα

είναι το παρανόμι του άνδρα (το παρατσούκλι), όπως τον αποκαλούσαν οι χωριανοί. 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι ο Βαγγέλης Γκατζιούφας είχε κάποια προσόντα σε

εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Είχε δυνατή μνήμη, που δεν τον εγκατέλειψε ως τα βαθειά

του γεράματα. Ήταν κοφτερό μυαλό και η περίπτωσή του αποδεικνύει ότι πολλά σπου-

δαία μυαλά χάθηκαν στο πέρασμα των χρόνων εξαιτίας των δίσεκτων καιρών, που

έτυχε να γεννηθούν και να ζήσουν. Είχε κριτική ικανότητα και μπορούσε να αντιλαμβά-
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νεται το ποιον των ανθρώπων, που συναναστρέφονταν και συνεργάζονταν. Εκτιμούσε

σωστά τις καταστάσεις και ανάλογα δρούσε. Στο φοβερό γεγονός της Μεγάλης Παρα-

σκευής του 1943 έδρασε γρήγορα και αρκετά διπλωματικά προκειμένου να σώσει τους

συγχωριανούς του και να αποφύγει την πυρπόληση του χωριού. Ήταν αρκετά έξυπνος

και ανήσυχο μυαλό. Είχε διορατικές ικανότητες και επιζητούσε το καλύτερο. Ως Γραμ-

ματέας προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους κατοίκους, καθώς αρκετοί κάτοικοι

ακόμα και σήμερα τον περιγράφουν με τα καλύτερα λόγια. Ακόμη και πολλοί από τα

γειτονικά χωριά εκφράζονται με τα πλέον κολακευτικά λόγια για τον Ευάγγελο Γκατζι-

ούφα. Ο  συμπέθερός του Χαρίσης από τον Κρόκο σε συζήτηση μαζί μου τον χαρακτή-

ρισε σαν έναν άνθρωπο: «αγράμματο μορφωμένο».

Αυτός ήταν ο Ευάγγελος Γκατζιούφας. Ένας τολμηρός και υπεύθυνος άνθρωπος μιας

μικρής επαρχιακής κοινωνίας. Ένας πραγματικός άνδρας, ένας γενναίος και ριψοκίνδυ-

νος άνθρωπος, ο οποίος σε μια δύσκολη στιγμή της πορείας του γενέθλιου τόπου του

σαν κοινοτάρχης ανέλαβε την ευθύνη με κίνδυνο να θανατωθεί ο ίδιος από τους κατα-

κτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, παρά να εγκαταλείψει στο έλεος του Θεού

τους συγχωριανούς του. Έκανε το παν για να τους σώσει και το πέτυχε. Σήμερα «ανα-

παύεται» πάνω στο λόφο της Αγίας Παρασκευής, όπου βρίσκονται όλοι οι παλιοί συγ-

χωριανοί του.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του!
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Ευάγγελος Μάρκου Μυλωνάς: Γραμματέας του χωριού
(1915-1989)

Ο Ευάγγελος Μυλωνάς διετέλεσε Γραμματέας του χωριού μας μια εικοσαετία, από το

1960 μέχρι το 1980. Άφησε καλή μνήμη στους κατοίκους του χωριού για το έργο που

προσέφερε. Μετά τη συνταξιοδότηση του Νικολάου Παπαδημητρίου από την Καρυδί-

τσα ανέλαβε υπηρεσία και εξυπηρέτησε τους κατοίκους του χωριού κατά τον καλύτερο

τρόπο. Τα προηγούμενα χρόνια η εξυπηρέτηση των κατοίκων ήταν δύσκολη και πολλές

φορές γινόταν προβληματική, επειδή ο Γραμματέας ήταν κάτοικος άλλου χωριού και

συνήθως παραβρισκόταν στο χωριό δυο φορές την εβδομάδα. Και αυτό σήμαινε ότι

δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει γρήγορα και άμεσα τους κατοίκους. Γι’ αυτό πολύ συχνά

οι κάτοικοι κατέφευγαν στην Καρυδίτσα για την σύνταξη κάποιων εγγράφων τους και

ξαναγύριζαν στο χωριό για την υπογραφή του Προέδρου. Έτσι τώρα λύθηκαν όλα τα

προβλήματα με την ανάληψη υπηρεσίας ως Γραμματέα του Ευαγγέλου Μυλωνά, που

ήταν κάτοικος του χωριού.

Ο Ευάγγελος Μυλωνάς ήταν αρκετά μεγάλος (45 χρονών), όταν ανέλαβε υπηρεσία και

η εμπειρία του ήταν πλούσια από τη ζωή. Μάς άφησε κάποια κείμενα για το χωριό, την

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ασκηταριό της, τα θαύματα της Αγίας του χωριού

από τα παλιά χρόνια, ακόμη και με Τούρκους ασθενείς, που γιατρεύτηκαν. Ακόμη για

τις ασχολίες των κατοίκων, τα προϊόντα που παράγει ο τόπος και για το γενικότερο

χώρο γύρω από τον οποίο βρίσκεται το χωριό μας. Ήταν ολιγογράμματος, αλλά ήταν

φιλομαθής, εργατικός και ήθελε πάντοτε να βελτιώνεται στις γνώσεις και τα γράμματα.

Γεννήθηκε στην  Αγία Παρασκευή Κοζάνης το 1915 και είχε γονείς το Μάρκο Δ. Μυλωνά

και τη Φωτεινή Κ. Κουτρότσιου από το ίδιο χωριό. Ο πατέρας του ήταν αναγνώστης

133



στην εκκλησία του χωριού και για το χρονικό διάστημα από το 1898 ως το 1907 περίπου

διετέλεσε συχγρόνως και δάσκαλος στα παιδιά του χωριού μαζί με τον πρώτο ξάδερφό

του Θεόδωρο Ιωάννου Μαρκόπουλο, που και εκείνος ήταν αναγνώστης στην εκκλησία.

Το επώνυμο της μητέρας του, Κουτρότσιος, δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό, επειδή οι

άρρενες κληρονόμοι της οικογένειας δεν άφησαν αρσενικά παιδιά. Φοίτησε στο Δημο-

τικό Σχολείο του χωριού και είχε συμμαθητή το συνομήλικό του Ευάγγελο Γκατζιούφα,

ο οποίος επίσης μάς άφησε αρκετά γραπτά στοιχεία για τη ζωή του και το χωριό.

Δάσκαλός τους ήταν ο Ιωάννης Καραμήτσιος από την Κοζάνη, που, όπως έλεγαν οι παπ-

πούδες του χωριού, ήταν η πρώτη φωτισμένη διδασκαλική παρουσία στο χωριό. Ο Κα-

ραμήτσιος ήταν προσοντούχος δάσκαλος και άφησε πολύ καλή μνήμη στους κατοίκους

του χωριού. Ήταν και ιεροψάλτης και καλός γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Γι’ αυτό

στους μαθητές του στο Σχολείο μεταξύ των άλλων μαθημάτων δίδασκε και τη βυζαντινή

μουσική. Την ίδια μουσική δίδασκε και σε άλλα μεγαλύτερα παιδιά του χωριού, που επι-

θυμούσαν να μάθουν τη βυζαντινή μουσική και να ψάλλουν στο αναλόγιο της εκκλησίας.

Με πολλή προθυμία τους δεχόταν όλους στο αναλόγιο και κατέβαλε ιδιαίτερη φροντίδα

να τους αναδείξει ικανούς ιεροψάλτες. Μαθητές του Καραμήτσιου στα μουσικά ήταν

αρκετοί από τους μεγαλύτερους κατοίκους του χωριού, που μερικοί μάλιστα έψαλλαν

στην εκκλησία μέχρι τα βαθειά τους γεράματα. Αυτοί ήταν ο Βασίλειος Γκατζιούφας, ο

Πάσχος Καλαμπούκας και ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς. Από τους μαθητές του που έψαλ-

λαν στην εκκλησία του χωριού ήταν ο Ευάγγελος Αθ. Γκατζιούφας, ο Γεώργιος Παν. Ανα-

στασόπουλος και ο Γραμματέας του χωριού Ευάγγελος Μάρκου Μυλωνάς.

Ο Ευάγγελος Μυλωνάς παντρεύτηκε την Αθανασία Γεωργίου Μητλιάγκα από τη Λευ-

κοπηγή και απέκτησαν πολλά παιδιά. Σήμερα, το 2016 ζουν οκτώ. Πέντε άνδρες και τρεις

γυναίκες. Άλλοι ζουν στο χωριό με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, άλλοι στη Λευκο-

πηγή, άλλοι στην Κοζάνη και στην Αγκαθιά Βεροίας ζουν δυο γυναίκες με τις οικογένειές

τους. Η μια μάλιστα είναι πρεσβυτέρα.
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Έζησε στο χωριό, όπως όλοι οι άλλοι απλοί άνθρωποι του χωριού, εργαζόμενος στα

κτήματά του και για κάποια χρόνια στη δεκαετία του πενήντα έκανε με τα δυο μεγάλα

ζώα του το μεταφορέα τυροκομικών προϊόντων πάνω στο Άσκιο όρος (Σινιάτσικο) στα

κοπάδια του Κουρκούτα. Στα 1960 μετά τη συνταξιοδότηση του παλιού Γραμματέα της

Κοινότητας του χωριού, όπως λέχτηκε παραπάνω, ανέλαβε εκείνος Γραμματέας για τη

διεκπεραίωση των κοινοτικών υποθέσεων. Ήξερε κάποια γράμματα από τον πατέρα

του, αλλά και το δάσκαλό του Ιωάννη Καραμήτσιο, και για μια εικοσαετία προσέφερε

με τους κοινοτικούς άρχοντες του χωριού τις υπηρεσίες του και έφερε σε αίσιο πέρας

όλες τις υποθέσεις του χωριού. 

Ήταν πολύ εξυπηρετικός και σπάνια ακούγονταν παράπονα από τους κατοίκους του

χωριού. Πολλές φορές εργαζόταν και νυχτερινές ώρες μόνο και μόνο για να εξυπηρε-

τήσει τους κατοίκους. Είχε το χάρισμα να ακούει πολύ και να μιλάει λίγο. Ήταν μετριό-
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φρονας, εργατικός, έντιμος, συνεργάσιμος, κοινωνικός, φιλικός, αγαπητός, βαθειά θρη-

σκευόμενος και πολύ καλός οικογενειάρχης. Στους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες της

Νομαρχίας, με την οποία είχε συνεργασία για τα προβλήματα του χωριού ήταν πολύ

τυπικός και η συνεργασία του μ’ αυτούς ήταν άψογη και πολύ αγαστή. Γι’ αυτό αγαπή-

θηκε πολύ όχι μόνο από τους κατοίκους του χωριού, αλλά και από τους υπαλλήλους

της Νομαρχίας και τους συναδέλφους του Γραμματείς. Ήταν πρότυπο Κοινοτικού Γραμ-

ματέα και σε κοινές εκδηλώσεις των Γραμματέων σε νομαρχικό ή σε πανελλήνιο επίπεδο

αυτός προτιμούνταν ως εκπρόσωπός τους. Κάποτε ευρισκόμενος στην Αθήνα σε πα-

νελλήνια σύσκεψη Γραμματέων αυτός εξ ονόματος όλων των Γραμματέων Ελλάδας κα-

τέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η αναγνώριση από τους

συναδέλφους του ήταν πανελλήνια, παρότι ήταν απόφοιτος του Δημοτικού.

Ιδιαίτερα ήταν πολύ συνεργάσιμος και είχε άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους των

γειτονικών μας χωριών. Με τον Ζήση Δουγαλή από τη Λευκοπηγή, το Γεώργιο Γρίβα

από τη Ροδιανή, το Χαρίλαο Τσιόγκα από τον Κρόκο, το Γεώργιο Κυριακίδη από το Ρο-

δίτη και το νεαρό τότε Γραμματέα Αθανάσιο Παπανικολάου από την Καρυδίτσα. Με τον

τελευταίο μάλιστα, που τον θεωρούσε συγχωριανό, καθώς η μάνα του καταγόταν από

το χωριό μας, είχε ιδιαίτερες σχέσεις. Το ίδιο ένιωθε και Θανάσης, που το χωριό της

Αγίας Παρασκευής το ένιωθε και το ζούσε σα δικό του χωριό. 

Κατά τη θητεία του στο χωριό εκτελέστηκαν πολλά έργα υποδομής και η όψη του χω-

ριού άλλαξε. Το 1967 με την επικράτηση των Στρατιωτικών πολιτεύτηκε πολύ διπλω-

ματικά τόσο αυτός όσο και ο Πρόεδρος του χωριού Στέργιος Καλαμπούκας, που ήταν

γιος της αδελφής του. Κατηγορήθηκαν από κάποιους κατοίκους του χωριού ότι ήταν

αντίθετοι με τη χούντα των Συνταγματαρχών, αλλά ο βίος και η πολιτεία τους σ’ αυτά

τα δύσκολα χρόνια απέδειξαν την έξυπνη συμπεριφορά τους και τους απαραίτητους

συμβιβασμούς για το καλό του χωριού.

Στα χρόνια της υπηρεσίας του ανακαλύφτηκε η παλαιοχριστιανική βασιλική πάνω στο
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ύψωμα της Αγίας Παρασκευής, που ήταν το καθολικό του παλαιού Μοναστηριού. Όλος

ο χώρος του λόφου της Αγίας Παρασκευής και κάτω προς τα βορινά ήταν γεμάτος από

τα παλαιά κτίσματα του Μοναστηριού. Οι γεωργοί στα κτήματά τους γύρω από το μο-

ναστήρι, όταν οργώνανε με τα ξυλάλετρά τους μέχρι τα τελευταία χρόνια έβγαζαν πα-

λαιά εκκλησιαστικά αντικείμενα (κανδήλες, κιονίσκους, μανουάλια, μικρά κιονόκρανα

και πολλά άλλα). Στα 1915 κτίστηκε στο μεσοχώρι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Όλοι

οι παππούδες του χωριού έλεγαν ότι τα αγκωνάρια του ναού  μεταφέρθηκαν από την

παλαιά εκκλησία του μοναστηριού, που βρισκόταν κάτω από το λόφο μέσα στα σημε-

ρινά κτήματα και ήταν στο όνομα του Αγίου Νικολάου. Γι’ αυτό και τη νέα εκκλησία την

ονόμασαν και πάλι Άγιο Νικόλαο. 

Η προσφορά του Γραμματέα στην ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου του χωριού

ήταν πολύ μεγάλη. Όλη την αλληλογραφία με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Θεσσα-

λονίκης και τις τοπικές πολιτικές και αστυνομικές αρχές την διεκπεραίωσε ο ίδιος και

είχε την απόλυτη επιδοκιμασία των διαφόρων υπηρεσιών. Ουσιαστικά αυτός εξυπηρέ-

τησε όλες τις αποστολές των επιστημόνων και των άλλων ειδικών βυζαντινών αρχαι-

ολόγων, που για μια εξαετία (1969-1975) εργάστηκαν στο χωριό για να ανασκάψουν

τον αρχαιολογικό χώρο, να τον καθαρίσουν, να ανασηκώσουν ολόκληρο το ψηφιδωτό

δάπεδο σε τετράγωνα τελάρα, να το μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη για ειδικό καθαρισμό

και στο τέλος να το επιστρέψουν και να το επανατοποθετήσουν στον ίδιο χώρο. Όλα

αυτά βασικά έγιναν από τον ίδιο, βοηθούμενο συγχρόνως από τον δραστήριο ιερέα του

χωριού Κωνσταντίνο Καραλίγκα, τον Πρόεδρο Στέργιο Καλαμπούκα και μερικούς φιλό-

τιμους και εργατικούς κατοίκους του χωριού.

Στις ελεύθερες ώρες ασχολούνταν και με τις γεωργικές εργασίες. Είχε ένα μεγάλο κήπο

και αμπέλια μαζί με τα αδέρφια του Δημήτριο και Κωνσταντίνο στα κτήματα κάτω στο

ρέμα, που κατεβαίνει από τη Λευκοπηγή και το Πρωτοχώρι και πάει προς τη Μηλιά (το

παλιό Μηλωτήνι). Ένα μέρος των κτημάτων αυτών είχαν αγοραστεί από τα τρία αδέρ-
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φια το 1939 από τον αλευροβιομήχανο Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον πατέρα του

Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, που διετέλεσε υπουργός σε διάφορα υπουργεία και ιδιαί-

τερα στο υπουργείο Εξωτερικών κατά την περίοδο 1992-93. Τα  τελευταία κτήματα του

Γιώργου Παπακωνσταντίνου, τριάντα στρέμματα περίπου, αγοράστηκαν το 1952, μετά

την ολοκληρωτική οικονομική του καταστροφή από τις επιχειρηματικές του ενασχολή-

σεις. Πρώτα με το νερόμυλο στη Μηλιά και μετά με τον άλλο μύλο, που είχε στην Πτο-

λεμαΐδα, τον οποίο έκαψαν το 1948 οι αντάρτες. 

Εδώ είναι σκόπιμο να ανοιχτεί μια παρένθεση για να δούμε την περιπέτεια, που είχαν οι

τέσσερες αγοραστές των τελευταίων κτημάτων του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που

μεταξύ αυτών ήταν και ο Ευάγγελος Μυλωνάς καθώς και το πρόβλημα που στο μεταξύ

ανέκυψε για τους απογόνους των αγοραστών. 

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του Μιχάλη πολλά

κτήματα στις κοινότητες Αγίας Παρασκευής και Καρυδίτσας. Μαζί με τα κτήματα στην

κοινότητα Αγίας Παρασκευής είχε κληρονομήσει και ένα μεγάλο νερόμυλο, από τον

οποίο ο πατέρας του Μιχάλης είχε εξοικονομήσει αρκετά κέρδη από τα διάφορα προ-

ϊόντα των αλεύρων κυρίως στις αρχές του 1900, όταν η Κοζάνη είχε πλημμυρίσει από

τουρκικά στρατεύματα, καθώς και κατά το 1917, όταν και πάλι είχε γεμίσει από γαλλικά

στρατεύματα. Ο Γιώργος αργότερα, το 1929, για να αναπτύξει περισσότερο την επιχεί-

ρηση των αλεύρων κατασκεύασε μεγαλύτερο νερόμυλο λίγο παρακάτω από τα κτήματά

του στην περιοχή της Μηλιάς. Ένα τετραώροφο κτίριο μέσα σε μια βαθειά χαράδρα. Ο

μύλος αυτός δυστυχώς για τον νεαρό αλευροβιομήχανο επιχειρηματία δούλεψε μόνο

δυο χρόνια, 1932 και 1933. Τα επόμενα δυο έτη εξαιτίας της γενικής ανομβρίας στην πε-

ριοχή μας και της οικονομικής κρίσης του 1932 στην Ελλάδα, που ήρθε από το κραχ της

Αμερικής του 1929, διέκοψε τη λειτουργία του και η επιχείρηση κήρυξε πτώχευση. Σή-

μερα, στα 2016 το τεράστιο κτίριο του μύλου είναι ερείπιο και ρημάζει. 

Τα τελευταία κτήματα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που ήταν αμπέλια, κήποι και
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χωράφια, κάπου τριάντα στρέμματα, και βρίσκονταν δίπλα στον παλιό νερόμυλο, που-

λήθηκαν το 1952, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε τέσσερις αγοραστές του χωριού

μας: α) στο Δημήτριο Μυλωνά και β) στον Ευάγγελο Μυλωνά, που ήταν αδέλφια, γ) στον

Πάσχο Καλαμπούκα και δ) στους αδελφούς Ιωάννου Καλαμπούκα (Εμμανουήλ, Αθανά-

σιο και Γεώργιο), χωρίς όμως να γίνουν συμβόλαια αγοραπωλησίας. Τα συμβόλαια θα

συντάσσονταν και θα υπογράφονταν στα τέλη του 1954, όταν θα εξοφλούνταν όλες οι

δόσεις των χρημάτων. Δυστυχώς για τους τέσσερις αγοραστές ο Γιώργος Παπακω-

νσταντίνου πέθανε ξαφνικά στις 20 Οκτωβρίου του 1954 και συμβόλαια δεν έγιναν ποτέ. 

Μετά από 21 χρόνια το χωριό αποφάσισε να κάνει αναδασμό όλων των κτημάτων. Συ-

γκεκριμένα το 1975 όλα τα κτήματα του χωριού της Αγίας Παρασκευής μπήκαν στο

σχέδιο του αναδασμού εκτός από τα αμπέλια, τα περιβόλια και κάποια άγονα και πε-

τρώδη εδάφη. Τα πωληθέντα το 1952 αμπέλια, εκτός των κήπων και των χωραφιών

του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που ήταν περίπου δέκα στρέμματα, και βρίσκονταν

δίπλα στο ρέμα και απέναντι από τον γκρεμό, δεν μπήκαν στον αναδασμό, αλλά είχαν

αρχίσει να ξεραίνονται, είχαν «γεράσει», εξαιτίας της μεγάλης τους ηλικίας. Οι περισσό-

τερες ποικιλίες των αμπελιών είχαν φυτευτεί κατά τη δεκαετία του 1920 και είχαν επι-

ζήσει από τις φυλλοξήρες του 1926 και του 1931. Εξαιτίας της γήρανσης των αμπελιών

και επειδή το έδαφός τους ήταν κατά το πλείστον πετρώδες και δεν προσφέρονταν να

γίνουν χωράφια, οι τέσσερες αγοραστές και οι απόγονοί τους στα τέλη της δεκαετίας

του 1970 σχεδόν τα είχαν εγκαταλείψει. Μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες εκμεταλ-

λεύονταν ως καύσιμη ύλη τα μεγάλα δέντρα του μεριδίου τους, που ήταν κατά μήκος

του ρέματος. Μια δεκαετία αργότερα οι κοινοτικοί άρχοντες του χωριού εντελώς αυ-

θαίρετα τα θεώρησαν χέρσα και τα συμπεριέλαβαν στις κοινοτικές εκτάσεις του χωριού

με το χαρακτηρισμό «κοινοτικό ρέμα». 

Από το 2014 όμως, που έγινε η επέκταση συλλογής δηλώσεων κτηματογράφησης και

στο νομό Κοζάνης, όλοι οι απόγονοι των τεσσάρων ιδιοκτητών του 1952 δήλωσαν κα-

νονικά στο έντυπο Ε9 το μερίδιό τους στα αμπέλια και κάποια από τα άγονα χωράφια
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τους προς ανατολάς των αμπελιών. Ένας μάλιστα, ο γιος του Γραμματέα, Γιάννης Μυ-

λωνάς, το μερίδιο του πατέρα του (δυο στρέμματα αμπέλι) δεν το εγκατέλειψε ποτέ.

Μετά την ξήρανση του αμπελιού φύτευσε ποικίλα οπωροφόρα δένδρα και τα καλλιεργεί

συνεχώς. Και ένας δεύτερος, ο Πάσχος Καλαμπούκας του Μάρκου, το 2008 ξεκίνησε τη

διαδικασία να εκμεταλλευτεί το μερίδιο του παππού του, αποτυπώνοντας και σχετικό

τοπογραφικό από τοπογράφο μηχανικό, αλλά προσέκρουσε στο νέο κοινοτικό χάρτη

του χωριού μετά τον αναδασμό, που τα κτήματα αυτά τα καταγράφει ως «κοινοτικό

ρέμα».  Δυστυχώς τότε, δηλαδή το 2008, οι απόγονοι ιδιοκτήτες των κτημάτων αυτών

πληροφορούνταν ότι τα κτήματά τους είχαν συμπεριληφθεί στα κοινοτικά χέρσα εδάφη. 

Προφανώς η τελευταία περίπτωση ανέδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για μελλον-

τική εκμετάλλευση των κτημάτων αυτών από τους ιδιοκτήτες τους. Αν μελλοντικά οι

ιδιοκτήτες τους επιθυμήσουν να τα καλλιεργήσουν ή να τα εκμεταλλευτούν κατά οιον-

δήποτε τρόπο, θα προσκούσουν στο νέο χάρτη του αναδασμού, που τα θεωρεί κοινο-
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τικά. Και όμως τα «άγονα» αυτά κτήματα έχουν ιδιοκτήτες, που είναι όλοι οι απόγοινοι

των τεσσάρων ιδιοκτητών, που αγόρασαν τα κτήματα κατά το 1952 από το Γιώργο Πα-

πακωνσταντίνου, χωρίς δυστυχώς να υπογραφούν συμβόλαια αγοραπωλησίας. 

Εκεί κάτω, λοιπόν, δίπλα από τα αμπέλια ο Γραμματέας Ευάγγελος Μυλωνάς είχε το με-

γάλο κήπο, όπου καλλιεργούσε με τη γυναίκα και τα παιδιά του όλων των ειδών τα λα-

χανικά και τα πουλούσε ο ίδιος στην πόλη της Κοζάνης και στα γύρω χωριά. Κάποιες

χρονιές στη δεκαετία του 1960 στο χωριό καλλιεργούσαν και καπνά. Ο Γραμματέας και

με αυτά ασχολήθηκε. Η γυναίκα του Αθανασία ήταν πολύ εργατική και με τα πολλά παι-

διά τους τα φύτευαν, τα σκάλιζαν και, όταν ερχόταν η εποχή της συγκομιδής, βοηθού-

σαν πάρα πολύ τα παιδιά. Ιδιαίτερα κατά το ραμάτιασμα του καπνού τα μικρά παιδιά

σχολικής ηλικίας είναι πολύ κατάλληλα γι’ αυτήν την εργασία. Γι’ αυτό καλλιεργούσαν

αρκετά στρέμματα με καπνά και η παραγωγή ήταν πλούσια. Στη φωτογραφία διακρί-

νονται ο Γραμματέας, η γυναίκα του και τα έξι από τα εννιά παιδιά τους και πίσω μια

σειρά από ηλιάστρες με καπνά ραματιασμένα και αραδιασμένα στο ήλιο για να ξερα-

θούν.

Συγχρόνως ο ακάματος Γραμματέας έγραφε και κάποια κείμενα για το χωριό, την ιστο-

ρία του, την παλαιοχριστιανική βασιλική πάνω στο ύψωμα της Αγίας Παρασκευής, τα

προϊόντα που παράγει το χωριό, τις ασχολίες των κατοίκων και πολλά άλλα που θυ-

μούνταν από την μαθητική του ζωή στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Σαν βαθύ θρη-

σκευόμενο άτομο καταπιάστηκε να καταγράψει όσα θαύματα είδε με τα μάτια του ή

άκουσε από τους παλιότερους ότι έγιναν στην εκκλησία του χωριού από την πολιούχο

και προστάτιδά μας Αγία Παρασκευή. Λόγω της βαθειάς του θρησκευτικότητας και της

πίστης του στην Αγία του χωριού έγινε αιτία να συμβεί  στο χωριό ένα σοβαρό γεγονός,

που πολύ λίγοι γνωρίζουν στο χωριό, και καλό είναι, έστω και κάπως αργά, να το γνω-

ρίσουν οι κάτοικοι του χωριού μας. 

Κάποτε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 μαζί με τον Παπακώστα, τον ιερέα του χω-
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ριού, ανέβηκαν με τα ζώα πάνω στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι,

που είναι κοντά στο Σισάνι Βοΐου και δίπλα στο χωριό Νάματα στις δυτικές υπώρειες

του Άσκιου (Σινιάτσικου) όρους με σκοπό να προσκυνήσουν την Αγία του χωριού τους

στο νέο μοναστήρι της. Αρκετά μεγάλη απόσταση από το χωριό μας! Περίπου πενήντα

χιλιόμετρα! Τα μέρη αυτά όμως ήταν γνωστά στο Γραμματέα από τη δεκαετία του πε-

νήντα, όταν εργαζόταν στα κοπάδια του Κουρκούτα ως μεταφορέας κτηνοτροφικών

προϊόντων. 

Το μοναστήρι αυτό της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι θεωρείται, κατά την παρά-

δοση, συνέχεια του δικού μας μοναστηριού και ότι κτίστηκε από τους δικούς μας μονα-

χούς αμέσως μετά την καταδίωξη και απομάκρυνσή τους από το μοναστήρι  από τους

Καθολικούς. Η παράδοση λέει ότι μετά το 1204, που οι Λατίνοι Καθολικοί από τη Δυτική

Ευρώπη κατέλαβαν και διέλυσαν τη Βυζαντική Αυτοκρατορία, άρπαξαν κοντά σε όλα

τα άλλα και πολλές εκκλησίες και μοναστήρια των Ορθοδόξων. Τότε οι Καθολικοί ιερείς,

που έφτασαν στο χωριό μας, οικειοποιήθηκαν το μοναστήρι μας και λειτούργησαν μέσα

σ’ αυτό σα να ήτανε δικό τους. Οι δικοί μας μοναχοί καταδιώχτηκαν και έφυγαν. «Πήραν

τα βουνά», που λέει ο λαός μας, και έφθασαν μετά από πολλές περιπέτειες στο Άσκιο

(Σινιάτσικο) όρος και έστησαν εκεί νέο μοναστήρι στο όνομα της Αγίας Παρασκευής.

Αυτό σώζεται σήμερα ανακαινισμένο και πολύ καλά διατηρημένο από τη Μητρόπολη

Σισανίου και Σιατίστης με την υψηλή εποπτεία και προστασία του άλλου μοναστηριού

πάνω από το χωριό Δρυόβουνο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Ο Παπακώστας με το Γραμματέα έφτασαν κατάκοποι στο νέο μοναστήρι. Προσκύνησαν

την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και αγαλλίασε η ψυχή τους με την εκπλήρωση της

αποστολής τους. Παρέμειναν ένα βράδυ στο μοναστήρι και ολονυχτίς  έκαναν παρά-

κληση και έψαλλαν τον παρακλητικό κανόνα της Αγίας Παρασκευής και πολλούς άλλους

εκκλησιαστικούς ύμνους. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν για το χωριό και επιστρέφοντας με-

τέφεραν ένα οστό, που, όπως έλεγε ο ιερέας μας, ήταν ένα «ιερό οστό» από  κάποια
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αγία κάρα του μοναστηριού του χωριού μας, που είχαν πάρει μαζί τους οι μοναχοί κα-

ταδιωκόμενοι από τους Καθολικούς. Ο Παπακώστας το «ιερό οστό» το έπλυνε, το κα-

θάρισε και κατασκεύασε μια πολύ ωραία λειψανοθήκη, όπου το τοποθέτησε. Σε κάποια

χρονικά διαστήματα, όταν στην εκκλησία ερχότανε πολλοί προσκυνητές για να λειτουρ-

γηθούνε και να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, έβγαζε τη λειψανο-

θήκη σε κοινή θέα και προσκύνηση. Μόνο όμως στους ξένους προσκυνητές! Στους

κατοίκους του χωριού ποτέ δεν είχε παρουσιάσει τη λειψανοθήκη!

Όταν ο Πρόεδρος του χωριού Στέργιος Καλαμπούκας αντιλήφτηκε το συμβάν και πλη-

ροφορήθηκε από γνωστούς επισκέπτες της εκκλησίας του χωριού για την ύπαρξη

«Αγίας κάρας της Αγίας Παρασκευής μας», απευθύνθηκε στο Γραμματέα. Εκείνος εξι-

στόρησε όλα τα γεγονότα με τη σειρά. Πώς πήγαν στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής

στο Ντομαβίστι, τι έκαναν και επιστρέφοντας τι έφεραν μαζί τους. Ποτέ του δεν υπο-

ψιάστηκε τι θα έκανε ο Παπακώστας το οστό! Αμέσως ο Πρόεδρος κατέφυγε στη Μη-

τρόπολη Κοζάνης για να εξετάσει το γεγονός. Ο σοφός τότε Ιεράρχης μας Διονύσιος

Ψαριανός έδωσε εντολή στο Γραμματέα της Μητρόπολης Γιάννη Δημόπουλο να μεταβεί

ένα βράδυ στο χωριό και να μεταφέρει το «ιερό οστό» στη Μητρόπολη και να το τοπο-

θετήσει στο ιερό παρεκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης, που βρισκόταν τότε μέσα στο κτίριο

της Μητρόπολης. Και είπε τότε ο μεγάλος Ιεράρχης ότι ο χρόνος θα δείξει, αν πράγματι

είναι «ιερό το οστό» με κάποιο ανεξήγητο γεγονός, δηλαδή με κάποιο θαύμα!

Σήμερα στα 2016 μετά την ανακαίνιση του Επισκοπείου το παρεκκλήσι της Αγίας Αικα-

τερίνης ξηλώθηκε εντελώς και δεν ξαναστήθηκε μέσα στο Επισκοπείο. Τα ιερά αντικεί-

μενα, που υπήρχαν μέσα μαζί και η λειψανοθήκη του Παπακώστα προφανώς θα

βρίσκονται κάπου μέσα στο Επισκοπείο.

Και τώρα ας δούμε κάποια από τα κείμενα που άφησε ο Γραμματέας του χωριού Ευάγ-

γελος Μυλωνάς: 

Το χωριό μας Αγία Παρασκευή
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Η Αγία Παρασκευή ευρίσκεται νότια της Κοζάνης και απέχει 8 χιλιόμετρα ευθεία με χω-

ραφόδρομο, από το δημόσιο 13 χιλιόμετρα.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΑ

Πριν 20 περίπου χρόνια η συγκοινωνία γινότανε με ζώα και κάρρα. Μετά το έτος 1962-

1963 έγινε ο κοινοτικός δρόμος, όπου συνδέθηκε με τον επαρχιακό δρόμο Κοζάνης-Αιανής

και η συγκοινωνία άρχισε με τα υπεραστικά λεωφορεία δυο φορές την εβδομάδα, Τρίτη-

Σάββατο με ένα δρομολόγιο ημερησίως (αλερετούρ). Κατά το έτος 1978-1979 έγινε στο

χωριό μας ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ και τον κοινοτικόν δρόμον τον διεπλάτυνε η υπηρεσία από 8

μέτρα εις 12 μέτρα. Μετά η συγκοινωνία έγινε ΑΣΤΙΚΗ με 6 δρομολόγια την ημέρα. Σή-

μερα ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΘΗΚΕ από την επαρχιακή μέχρι την πλατεία του χωριού και τα δρο-

μολόγια από 6 την ημέρα γίνανε 8 την ημέρα. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ των κατοίκων:

Οι κάτοικοι του χωριού μας ασχολούνται με τη γεωργία-κτηνοτροφία.

Τι είδους καλλιέργειες: κατά είδος.

Τα παλαιά χρόνια καλλιεργούσανε σίτο, κριθή, καλομπόκι, σίκαλη, βρώμη, ρόβι κ.λ.π. Σή-

μερα περιορίστηκε μόνο με σιτάρι, κριθάρι φθινοπωρινό και ανοιξιάτικο, κρόκο, τριφύλλια

και λίγα αμπέλια. Οι νέοι εργάζονται σε διάφορες οικοδομικές εργασίες, σε εγροστάσια

και ιδιωτικές εργασίες.

ΟΙ ΜΥΛΟΙ

Στο χωριό μας παλαιά υπήρχαν 2 νερόμυλοι, όπου άλεθαν τα δημητριακά όχι μονάχα οι

κάτοικοι του χωριού μας, αλλά και από τα ξένα χωριά. Όπως από την Ξηρολίμνη, Καρα-

γιάννια, Καλιόμπασι (Καλαμιά), Γκουτζιά-Ματλή (Βατερό), Ίσβορο (Λευκόβρυση) κ.λ.π.

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο (συμμοριτοπόλεμο) εγκαταλείφθηκαν οι νερόμυλοι αυτοί. Κά-

νανε στο χωριό ένα γκατζόμυλο, αλλά δεν κράτησε περισσότερο από 10 χρόνια.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής είναι κτισμένη σε ένα μαγευτικό λόφο βορειοανατο-
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λικά του χωριού. Από το βορρά είναι καλυμμένη από αιωνόβια δένδρα (δρυς) και μικρούς

θάμνους. Για τον επισκέπτη έχει και παρουσιάζει μια θέα πάρα πολύ γοητευτική του

γύρου ορίζοντα.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Στην είσοδο της εκκλησίας μπαίνοντας αριστερά συναντούμε τον αρχαιολογικό χώρο

(ψηφιδωτά, θαλασσινά, ζώα, πτηνά, ερπετά κ.λ.π.). για την ανεύρεση του χώρου και το

ιστορικό βρίσκονται στο εκκλησιαστικό γραφείο στο φάκελο: Αγία Παρασκευή – Το Αρ-

χαιολογικό.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Από παράδοση: Κάποτε ένας Τούρκος από τη Λευκόβρυση (Ίσβορος) αρρώστησε η γυ-

ναίκα του (πιάστηκε το πόδι και το χέρι της) και ήταν παράλυτη. Όπως είχε πληροφορίες

από τους χριστιανούς της Αγίας Παρσκευής ότι είναι θαυματουργή, πήγε να αλέση στο

μύλο του χωριού και ζήτησε από το μυλωνά να του πάρη λίγο αγίασμα από την κατα-

κόμβη (σκηταριό) να δροσίση τη γυναίκα του για να γίνη καλά. Ο μυλωνάς είπε στον

τότε παπά ότι ο τάδε Τούρκος από τον Ίσβορο (ήταν γνωστός ο Τούρκος) μου ζήτησε να

του πηγαίνω αγίασμα από τη σκήτη της Αγίας Παρασκευής, γιατί αρρώστησε η γυναίκα

του κ.λ.π. Ο παπάς είπε στο μυλωνά την παρακάτω φράση: το βρωμόσκυλο βάλτο λίγο

νερό από το σβουργιό (σβουργιό λέγεται η θέση, που η φτερωτή του μύλου γυρίζει την

πέτρα και αλέθει) και του έδωσε όμως λίγο νερό. Και ώ του θαύματος! Η γυναίκα του

Τούρκου εθεραπεύθη (έγινε όπως ήταν πρώτα). Ο Τούρκος αφού είδε το θαύμα έφερε

στην Αγία Παρασκευή μια μοσχίδα και την έδεσε στο δένδρο, μπροστά στην εκκλησία,

όπου το δένδρο βρίσκεται μέχρι σήμερα. Έστω και αλλόθρησκος το θαύμα έγινε με τη

χάρι της Αγίας Παρασκευής, δηλαδή όπως λέει το Ευαγγέλιο: Η ΠΙΣΤΗ ΣΕΣΩΚΕ ΣΕ. Κατά

την παράδοση οι κάτοικοι ομολογούν ότι, αν και δεν ήτανε χριστιανή, το θαύμα έγινε!

Στα κείμενα, που άφησε ο Γραμματέας, καταγράφονται έξι θαύματα της Αγίας του χω-

ριού. Ιδιαίτερα καταγράφεται το θαύμα με την Τουρκάλα, που πάτησε το προ τελευταίο
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σκαλοπάτι της κλίμακας, που οδηγεί στην κατακόμβη (ασκηταριό) και από τότε, λένε οι

πιστοί κάτοικοι του χωριού, σταμάτησε να τρέχει το αγίασμα, που έτρεχε στη λεκάνη

κάτω από την εικόνα της Αγίας Παρασκευής.

Σήμερα, στο χωριό πολλοί από τους κατοίκους, άνδρες και γυναίκες, διηγούνται πολλά

από τα θαύματα της Αγίας του χωριού, όπως τα περιγράφει ο Γραμματέας. Αλλά και

παλιότερα πολλοί παππούδες διηγούνταν πολλά θαύματα, που μερικά αφορούσαν τους

ίδιους και άλλα αναφέρονταν σε άλλους ξένους. Ο Παπαγιώργης Καλαμπούκας, που ιε-

ρουργεί σήμερα στην εκκλησία μας από το 1991, διηγείται και εκείνος με δάκρυα στα

μάτια πολλά από τα θαύματα της Αγίας του χωριού, που είδε ο ίδιος με τα μάτια του

και τα έζησε. Γι’ αυτό καθημερινά καταφτάνουν στο χωριό εκατοντάδες προσκυνητές

από πολλά σημεία της πατρίδας μας για να ζητήσουν τη χάρη της Αγίας. Η συγκίνηση

του Παπγιώργη είναι μεγάλη, αλλά γίνεται μεγαλύτερη, όταν κάποιοι από τους ασθενείς,

που γιατρεύτηκαν, έρχονται με δακρυσμένα μάτια και μεγάλη συγκίνηση να ευχαριστή-

σουν την Αγία Παρασκευή, καθώς και τον ίδιο, για τη θεραπεία τους!

Ο Γραμματέας Ευάγγελος Μυλωνάς πέθανε την Παρασκευή στις 10 Μαρτίου του 1989

πριν από την Κυριακή της Τυροφάγου και η εξόδιος ακολουθία του έγινε το Σάββατο.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη νεκρώσιμη ακολουθία του. Οι συγχωριανοί του ήταν

όλοι παρόντες, αλλά και πολλοί συγγενείς και φίλοι του από τα κοντινά χωριά. Οι Γραμ-

ματείς των γειτονικών χωριών και αρκετοί από τους υπαλλήλους της Νομαρχίας Κοζά-

νης επίσης ήταν παρόντες και ήρθαν να αποτίσουν τον οφειλόμενο φόρο τιμής προς

τον εκλιπόντα και να τον αποχαιρετήσουν. Ολιγόλογη επικήδεια ομιλία έκανε ο ιερέας

της Άνω Κώμης Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο οποίος εγνώριζε πολύ καλά το Γραμματέα

και την οικογένειά του και έτρεφε ευγενή αισθήματα προς αυτόν. Τόνισε τις αρετές του

Γραμματέα και το μεγάλο έργο που προσέφερε στο χωριό του. Επέμεινε περισσότερο

στην πολυτεκνία του σαν κάτι πολύ σπουδαίο για το σύγχρονο ελληνικό κράτος εξαιτίας

του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας. Και έκλεισε την ομιλία του
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τονίζοντας την ιδιαίτερη αγάπη, που έτρεφε ο Γραμματέας προς την εκκλησία και προς

παντός προς την Αγία Παρασκευή.

Ας είναι καλά εκεί πάνω στο λόφο της Αγίας Παρασκευής, όπου «αναπαύεαι» με όλους

τους παλιούς συγχωριανούς του. Ο Μεγαλοδύναμος σίγουρα τον τοποθέτησε «εν ταις

σκηναίς των δικαίων και των οσίων του».

Αιωνία του η μνήμη!
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Εικόνα 30: Ένα κείμενο από τα γραπτά του γραμματέα Ευάγγελου Μυλωνά.
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Εικόνα 31: Το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου με τον προπονητή του Βασίλη Παπαδό-
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Αθανάσιος Παπανικολάου του Ιωάννου: Γραμματέας
της Κοινότητας Καρυδίτσας (1945 -2001)

Οι μεγάλες ώρες της ανθρώπινης μοίρας λυγίζουν την ψυχή των κοινών ανθρώπων και

τραυματίζουν το είναι τους, όταν αντικρίζουν ένα θαυμάσιο άνθρωπο, έναν υποδειγ-

ματικό οικογενειάρχη, έναν εκλεκτό φίλο να φεύγει για πάντα από κοντά τους! Πολύ

περισσότερο μάλιστα όταν αυτός που φεύγει είναι ακόμη σχετικά νέος  άνθρωπος και

η προσφορά του προφανώς θα ήταν ακόμη πιο μεγάλη για το καλό της τοπικής και της

ευρύτερης κοινωνίας.

Συγκλονιστική ήταν η είδηση στις 4 Δεκεμβρίου του 2001 ότι ένας νέος σχετικά άνθρω-

πος εγκατέλειπε τα εγκόσμια ύστερα από ολιγόμηνη ταλαιπωρία με την επάρατη νόσο.

Η είδηση είχε σχέση με το θάνατο του Γραμματέα της Κοινότητας Καρυδίτσας Αθανάσιο

Παπανικολάου. Η νεκρώσιμη ακολουθία του έγινε την επόμενη μέρα στον Ιερό Ναό του

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού στο χωριό του. Πλήθος κόσμου πλημ-

μύρισε το χωριό του Γραμματέα και η εκκλησία αποδείχτηκε πολύ μικρή για να χωρέσει

τους επισήμους, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους απλούς ανθρώπους του χω-

ριού και της ευρύτερης περιοχής των χωριών του Τσαρσιαμπά.

Ο Γραμματέας Αθανάσιος Παπανικολάου γεννήθηκε στο χωριό Καρυδίτσα Κοζάνης το

1945. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Παπανικολάου και μητέρα του η Ελένη Παπά από

την Αγία Παρασκευή. Γι’ αυτό συχνά έλεγε ότι είναι και κάτοικος της Αγίας Παρασκευής.

Αυτό φαινόταν από τις πολλές και συχνές επισκέψεις στο χωριό της μητέρας του, όπου

οι θείοι του, οι θείες και τα πολλά ξαδέρφια τον ανάμεναν με ιδιαίτερη χαρά.

Ως άνθρωπος ο Θανάσης ήταν μια σπάνια προσωπικότητα. Ήταν προικισμένος με πολ-

λές αρετές και πολλά χαρίσματα. Είχε ευγένεια και ήταν ανιδιοτελής. Ήταν πρόθυμος,
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έντιμος, εξυπηρετικός, εργατικός, φιλικός και πολύ κοινωνικός. Ήταν υπόδειγμα στις

σχέσεις με τους συνανθρώπους, ακέραιος χαρακτήρας, εντιμότατος στις δοσοληψίες με

τους συνδημότες και τους συναδέλφους του, ευγενέστατος στις κοινωνικές του υποχρε-

ώσεις. Ήταν πρότυπο οικογενειάρχη και ήταν εμποτισμένος από τις χριστιανικές και

εθνικές ελληνικές αρχές.

Ως υπάλληλος ήταν άριστα καταρτισμένος και πολύ μεθοδικός. Γι’ αυτό και οι συνάδελ-

φοί του τον ανέδειξαν επάξια σε Πρόεδρο του Νομαρχικού Συλλόγου. Ως μέλος του

Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών έδινε σκληρές μάχες για τη γνωστο-

ποίηση του σπάνιου προϊόντος του κρόκου τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξω-

τερικό. Ήταν η καρδιά του Συλλόγου. Στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας των

Γραμματέων πάντα είχε διακεκριμένη γνώμη και οι απόψεις του είχαν βαρύνουσα ση-

μασία. Σε δύσκολες στιγμές των Γενικών Συνελεύσεων των δυο Συλλόγων ενεργούσε με
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Εικόνα 31: Ο γραμματέας της Καρυδίτσας Αθανάσιος Παπανικολάου.



τον ευγενή του λόγο πάντα ρυθμιστικά.

Στην εξόδιο ακολουθία του εκφωνήθηκαν πολλοί επικήδειοι λόγοι. Εκείνο που τονίστηκε

ιδιαίτερα ήταν το μεγαλείο του Γραμματέα και η μεγάλη του προσφορά στην τοπική

κοινωνία. Ο Νομάρχης Κοζάνης Πασχάλης Μητλιάγκας πρώτος αποχαιρέτησε τον εκλι-

πόντα με τα πιο θερμά  λόγια για το συνεργάτη και φίλο του: «Το ταξίδι σου, Θανάση,

είναι χωρίς γυρισμό, αλλά η προσφορά σου θα μείνει για πάντα κοντά μας».

Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Κοζάνης Στέργιος

Βαχτσεβάνος, ο οποίος με βαθειά συγκίνηση είπε πολύ θερμά λόγια για το συνάδελφο

και φίλο του. Μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: 

«Έφυγες νωρίς, αγαπητέ Θανάση. Σε μένα έτυχε ο κλήρος σα συνεχιστής στο Σύλλογο

Υπαλλήλων ΟΤΑ Κοζάνης να σου πώ το τελευταίο αντίο εκ μέρους όλων των συναδέλ-

φων. Δεν ξεσπάμε σε δάκρυα. Μόνο ένας κόμπος σφίγγει το λαιμό μας…. Ήσουνα για

όλους μας το πρότυπο, ο φίλος, ο συνεργάτης, ο αγαπητός συνάδελφος. Η ανιδιοτέλεια,

η ταπεινοφροσύνη, η τιμιότητα, η απλότητα, η φιλοτιμία, η ευαισθησία, η αυξημένη αί-

σθηση ευθύνης και η αφοσίωση στο καθήκον σε διακατείχαν όλα αυτά τα χρόνια, που

υπηρέτησες τους δημότες σου…. Ήσουνα πάντα πρόθυμος ανεξάρτητα από τα όποια

προβλήματά σου σαν άνθρωπος και οικογειάρχης είχες. Φρόντιζες πάντα για την καλύ-

τερη εξυπηρέτηση των δημοτών σου και των συναδέλφων καθ’ όλο το 24ωρο. Για το

λόγο αυτό όλοι σε αγάπησαν ιδιαίτερα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένοι

γύρω σου με βουρκωμένα μάτια και ραγισμένες καρδιές. Γιατί ήσουνα πάντα μαζί τους

και στις χαρές και τις λύπες τους.… Στην οικογένειά σου απευθύνουμε τα ειλικρινή συλ-

λυπητήρια και ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να τους δίνει παρηγοριά στον πόνο τους.

Σε σένα, αγαπητέ Θανάση, υποσχόμεθα ότι θα κρατάμε αιώνια την ανάμνησή σου και

ευχόμαστε να είναι ελαφρό το χώμα της καρυδιτσιώτικης γης, που για πάντα θα σε σκε-

πάσει». 

Μετά το Γραμματέα του Συλλόγου των Γραμματέων Κοζάνης το λόγο πήρε ο Γυμνα-

Αθ. παπανικολαου του ιωαννου: Γραμματεας της Κοινοτητας Καρυδιτςας (1945-2001) 151



σιάρχης Φιλόλογος Γεώργιος Δ. Μυλωνάς από την Αγία Παρασκευή, που είναι συγγενής

του Θανάση. Είναι γαμπρός στην πρώτη του ξαδέρφη. Να τι είπε: 

«Βαρύ πένθος καλύπτει από χτες το πρωί το χωριό της Καρυδίτσας και ολόκληρης της

περιοχής μας με το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γραμματέα του χωριού. Άλλος

ένας θάνατος, άλλη μια απώλεια, άλλη μια σμίκρυνση του εαυτού μας και της περιοχής

μας. Όποιος και αν φεύγει, λιγοστεύουμε. Και όχι μόνο σα σύνολα, σαν αθροίσματα αριθ-

μών αλλά προπαντός σαν άτομα. Και όταν αυτός που φεύγει είναι σαν το Θανάση, που

έχει συνδέσει το όνομά του με το γενέθλιο τόπο του για σαράντα χρόνια περίπου σα

Γραμματέας και Ιεροψάλτης του χωριού, η απώλεια είναι μεγάλη.

Αγαπητέ μας Θανάση, το περασμένο Πάσχα και συγκεκριμένα τις μέρες της Μεγάλης

Εβδομάδας, ενώ ο Χριστός ανέβαινε στο Γολγοθά, εσύ έπαιρνες το δρόμο του δικού σου

Γολγοθά, το δικό σου ανήφορο. Τα πρώτα μηνύματα μιας μικρής ενόχλησης του οργανι-

σμού σου έπαιρναν καλπάζουσα μορφή. Άντεξες όμως! Δεν εγκατέλειψες το γραφείο της
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Κοινότητας, ούτε το αναλόγιο της εκκλησίας τις Άγιες Μέρες. Έσφιξες την καρδιά σου και

γιόρτασες την Ανάσταση με όλους τους συγχωριανούς σου. 

Σεβαστέ μας Παπά – Νικόλα, κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχοι, κύριοι υπάλληλοι και συ-

νάδελφοι του εκλιπόντα, συγγενείς, συγχωριανοί και φίλοι. 

Από το περασμένο Μάιο άρχισε ο αγώνας του Θανάση και ήταν ανελέητος. Τρέχει εδώ,

τρέχει εκεί ακολουθώντας τις υποδείξεις των γιατρών. Στέκεται όρθιος και περήφανος

σαν αετός. Αγωνίζεται σαν άλλος Διγενής στα μαρμαρένια αλώνια με το Χάροντα. 

Ένας αητός περήφανος και ένας αητός λεβέντης

από την περηφάνια του και από τη λεβεντιά του,

δεν πάει στα κατώμερα να καλοξεχειμωνιάσει,

μόν’ μένει πάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια.

Περήφανος ο Θανάσης αγωνίζεται όλο το καλοκαίρι και δε θέλει να πιστέψει ότι το μοι-

Αθ. παπανικολαου του ιωαννου: Γραμματεας της Κοινοτητας Καρυδιτςας (1945-2001) 153
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ραίο έρχεται καλπάζοντας. Δε θέλει να δώσει το δικαίωμα στο Χάροντα ότι υποχωρεί

χωρίς αγώνα. Στέκεται όρθιος και δεν παραδίνει τα όπλα. Οι γιατροί τον συμβουλεύουν

να ακολουθήσει ανάλογη θεραπευτική αγωγή. Δεν την αρνείται! Αλλά γελάει περήφανος

και βαδίζει αγέρωχος την οδόν «του μαρτυρίου του». Στο τέλος του καλοκαιριού πιστεύει

ότι το κακό το νίκησε. Είναι χαρούμενος, εύθυμος, ζωηρός. Μιλάει στους φίλους του,

στους συγγενείς ότι επέτυχε «νίκην λαμπράν». Όλοι τότε ελπίζαμε το καλύτερο για τον

ακριβό μας συγγενή, φίλο και συνάδελφο. Αλλ’ εις μάτην. Στα τέλη του περασμένου

Οκτώβρη άρχισε να κάμπτεται. Η ασθένειά του έπαιρνε ρυθμό καλπάζοντα. Τα λουλού-

δια του κρόκου δεν άνθισαν φέτος το φθινόπωρο, όπως τις άλλες χρονιές. Λες και αυτά

συμμετείχαν στο μαρτύριο του Θανάση.

Πριν λίγες μέρες τον επισκέφτηκα στην κλινική της πόλης μας, όπου νοσηλευόταν. Τώρα

γνώριζε το τέλος του. Το κατάλαβα με την πρώτη ματιά και την πρώτη του κουβέντα.

“Ξάδερφε, η ζωή συνεχίζεται. Ακολούθησα όλες τις υποδείξεις των γιατρών. Τώρα

περιμένω. Η ζωή συνεχίζεται”. 

Πάλι περήφανος, πάλι λεβέντης με το γλυκό μειδίαμα της μάνας του και το αυστηρό

βλέμμα του πατέρα του. Σήμερα τον καμαρώνουμε ξαπλωμένο, αλλά ευθυτενή, περή-

φανο και με το χαμόγελο στα χείλη. 

Ακριβέ μας Θανάση. Γεννήθηκες και έζησες σ’ αυτό το χωριό της Καρυδίτσας. Μεγάλωσες

και ανατράφηκες με τις παραδόσεις του τόπου μας. Αυτόν τον γενέθλιο τόπο σου επιθυ-

μούσες πάντα να τον αναδείξεις και να τον αναβαθμίσεις από τη θέση που κατείχες. Ανέ-

λαβες Γραμματέας του χωριού από τον Νικολάκη Παπαδημητρίου, έναν σπουδαίο άνδρα,

που πρόσφερε πολλά στην περιοχή μας. Εργάστηκες, εκοπίασες και πολύ ίδρωσες για να

κάνεις το χωριό σου καλύτερο. Δούλεψες με ζήλο για να εξυπηρετήσεις τους συγχωρια-

νούς σου και όχι μόνο. Σίγουρα πολλές φορές πικράθηκες, πολλές φορές αγανάκτησες,

αλλά αυτή είναι η μοίρα όλων όσοι ασχολούνται με τις τοπικές κοινωνίες και τα προβλή-

ματά τους. Όλα τα έργα του χωριού φέρουν την προσωπική σου σφραγίδα. Η πλατεία
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του χωριού, το Κοινοτικό Κατάστημα, το Κοινοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής, το έργο

της αποχέτευσης από την Κοζάνη προς το χωριό, ο βιολογικός καθαρισμός και τόσα άλλα.

Από το άλλο μετερίζι της εκκλησιαστικής σου παιδείας προσέφερες πολλά για πολλές δε-

καετίες ως πρωτοψάλτης της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που οι πρό-

γονοί σου εθεμελίωσαν πριν από 140 χρόνια, όταν κατέβηκαν από το Κηπουριό των

Γρεβενών με τα πολεμικά γεγονότα του Θεόδωρου Ζιάκα. Το κενό που αφήνεις στη θέση

αυτή είναι δυσαναπλήρωτο. 

Η κοινωνική σου προσφορά δεν έμεινε μόνο στο χωριό σου. Στο Σύλλογο των Κοινοτικών

Υπαλλήλων υπήρξες για ένα διάστημα Πρόεδρος, στο Σύλλογο «ΑΛΙΑΚΜΩΝ» της πε-

ριοχής Τσαρσιαμπά προσέφερες πολύτιμες υπηρεσίες, στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό

Κροκοπαραγωγών προσέφερες πάρα πολλά σα δραστήριο μέλος και αγωνίστηκες και

πολέμησες για τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής και για την τιμή του κρόκου.

Αγαπητέ Θανάση, έζησες σωστά σαν άνθρωπος. Ήσουνα καλός νοικοκύρης και ζηλευτός

οικογενειάρχης, συνεπής φίλος και γελαστός συνάδελφος. Άνθρωπος της εκκλησίας, την

οποία υπηρέτησες πιστά. Κοινωνικός, συνεργάσιμος, ανιδιοτελής και προστάτης πολλών

συνανθρώπων μας. Είχες ανεπτυγμένο το συναίσθημα της κοινωνικής προσφοράς και

της ανθρώπινης αλληλεγγύης, όπως τα ορίζουν η Ελληνική Φιλοσοφία και η Ορθόδοξη

Χριστιανική μας Παράδοση. 

Γι’ αυτό σήμερα το χωριό σου γέμισε από κόσμο. Ήρθαν να τιμήσουν το παληκάρι των

56 ετών. Ήρθαν να τιμήσουν το χωριό που σε γέννησε. Ήρθαν να σου πουν το ύστατο

χαίρε και να σε κατευοδώσουν στην τελευταία σου κατοικία. Εδώ παραβρίσκονται όλοι

οι φίλοι σου. Ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, οι Δήμαρχοι των Δήμων της περιοχής

μας, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Δημοτικοί Άρχοντες, ο Πρόεδρος του

Συλλόγου «ΑΛΙΑΚΜΩΝ», οι συνάδελφοί σου από τους Δήμους της περιοχής. Εδώ είναι

και ο συνάδελφός σου Βασίλης από το μακρινό Ξυλόκαστρο.

Θανάση, φεύγεις με έργο αντάξιο του ονόματός σου. Πολλά έκανες και το όνομά σου θα
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μείνει αθάνατο στις μνήμες των ανθρώπων. Η οικογένειά σου, η αγαπημένη σου Θεο-

δώρα, τα κορίτσια σου, οι γαμπροί σου, τα εγγόνια σου, τα αδέρφια σου, τα ξαδέρφια,

οι φίλοι, οι συνεργάτες και όλοι οι συγχωριανοί σου αποτίοντας φόρο τιμής στο πρόσωπό

σου ευχόμαστε στον Πανάγαθο Θεό να αναπαύσει την ψυχή σου και να την κατατάξει

«εν σκηναίς δικαίων και αγίων». Σε όλους δε τους δικούς σου να αποστείλει πλούσια πα-

ρηγορία.

Ας είναι ελαφρό το γενέθλιο χώμα, που σε λίγο θα σε σκεπάσει. Αιωνία η μνήμη σου, αγα-

πητέ μας Θανάση, και Καλή Ανάσταση».

Ακολούθησαν και μερικοί άλλοι που εξέφρασαν τον πόνο τους για το θλιβερό άγγελμα

του θανάτου του Θανάση και τόνισαν τις αρετές και το έργο του. Ιδιαίτερη εντύπωση

έκανε ο επικήδειος του Γραμματέα της Κοινότητας Ροδίτη Γεωργίου Κυριακίδη, που με-

ταξύ άλλων τόνισε: 

«Συνάδελφε Θανάση, όλοι οι δικοί σου, οι συγγενείς και οι συγχωριανοί σου, οι φίλοι και

οι συνάδελφοί σου είμαστε εδώ μπροστά στο σκήνωμά σου και δεν μπορούμε να πιστέ-

ψουμε πως για σένα τελείωσε τόσο πρόωρα η επίγεια ζωή».

Αυτός ήταν ο Γραμματέας της Κοινότητας Καρυδίτσας Αθανάσιος Ιωάν. Παπανικολάου.

Ένας αληθινός άνδρας, ένας σωστός άνθρωπος με όλες τις ελληνικές και χριστιανικές

αρετές.
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Εικόνα 35: Τα παιδιά του συλλόγου στην εκδήλωση «Let’s do it”.



Η Μουριά του Σχολείου

Στο χωριό μου, την Αγία Παρασκευή Κοζάνης, στην αυλή του παλιού Σχολείου,  που είχε

κτιστεί γύρω στα 1900 στα χρόνια της τουρκοκρατίας, εκεί που σήμερα βρίσκεται το

ωραίο Κοινοτικό Κατάστημα, στεκόταν μια γέρικη μουριά με κάτι πλατειά φύλλα, που

μοιάζανε με μαρουλόφυλλα. Κανείς δεν ήξερε πότε και από ποιον είχε φυτευτεί. Αλλά

είναι βέβαιο ότι είχε φυτευτεί από τους κατοίκους του χωριού συγχρόνως με το κτίσιμο

του Σχολείου ή λίγο αργότερα. Ήτανε ένα ωραίο πολύκλαδο δέντρο, ψηλό και φουντωτό

και με πολύ καλή σκιά. Έμοιαζε με τις μουριές του κτήματος του Μιχάλη Παπακωνσταν-

τίνου, που βρισκόταν κάτω στο ρέμα με το μεγάλο μύλο. Κάθε Μάιο και Ιούνιο τα παιδιά

του Σχολείου στα διαλείμματα μαζευόμασταν κάτω από τη σκιά της για να προφυλα-

χτούμε από τις καυτερές ακτίνες του ήλιου. Αλλά πιο πολύ μαζευόμασταν, όταν ωρίμα-

ζαν τα μούρα, και ανεβαίναμε και τα τρυγούσαμε. Με τα μούρα συμπληρώναμε το

φτωχικό πρωινό μας.

Η μουριά επέζησε μέχρι τον Ιούνιο του 1951. Είχε γεράσει. Ο κορμός και τα χοντρά κλα-

διά της ήταν γεμάτα από φαγώματα και κόμπους από τα πολλά κλαδέματα. Από τη

νότια πλευρά της ο χοντροκαμωμένος κορμός της είχε φαγωθεί από την πολυκαιρία

και είχε δημιουργηθεί μια κουφάλα, όπου χωρούσε να κρυφτεί ένας ολόκληρος άντρας.

Παρόλα αυτά καμάρωνε ακμαία και τα κλαδιά της κρατούσαν όλη τη φρεσκάδα τους.

Τα ξανθά μούρα της ήταν πεντανόστιμα και τα περισσότερα δεν πρόφταιναν να ωρι-

μάσουν. Τα μεγάλα παιδιά της πέμπτης και έκτης τάξης κάθε Ιούνιο είχαν μεγάλο πανη-

γύρι με τη μουριά. Ανέβαιναν πάνω της σε κάθε διάλειμμα και καμιά φορά, όταν έλειπε

ο δάσκαλος, με τις ώρες κρέμονταν από τα πλούσια κλαδιά της.

Η μουριά πράγματι είχε γεράσει, αλλά μαζί της είχε γεράσει και το Σχολείο. Έτσι οι πα-
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τεράδες μας, αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο, πήραν την απόφαση να το κατεδαφί-

σουν και στη θέση του να κτίσουν ένα καινούργιο. Τα παιδιά, που ήμασταν πολλά, πε-

ρίπου εκατό, στεγαστήκαμε προσωρινά και για μια διετία στο υπερώο της εκκλησίας

του Αγίου Νικολάου, η οποία βρισκόταν παραδίπλα από το Σχολείο στην πλατεία του

χωριού.

Ο δάσκαλος ήταν μοναχός του. Ο χώρος του υπερώου της εκκλησίας ήτανε μικρός και

τα εκατό παιδιά δεν ήταν δυνατό να χωρέσουν. Έτσι ο δάσκαλος το πρωί από τις οχτώ

η ώρα μάζευε τα παιδιά της πρώτης και δεύτερης τάξης, τα έκανε μάθημα μέχρι τις δέκα

και μετά τα απολούσε. Από τις δέκα μέχρι τη μία περίπου μάζευε τα παιδιά των άλλων

τάξεων και αγωνιζόταν να τα μάθει κάποια γράμματα. Το απόγευμα μετά τις τρεις τα

ξαναμάζευε. Μια ώρα αφιέρωνε για τα μικρά και δυο για τις άλλες τάξεις. Ήταν πραγ-

ματικά ήρωας εκείνος ο δάσκαλος! Αξίζει να του κάνουμε ένα μικρό μνημόσυνο. Ο δά-

σκαλός μας ήταν ο Ιωάννης Ν. Παπαϊωάννου από το Παλαιογράτσιανο των Πιερίων

πάνω από το Βελβενδό.

Οι προετοιμασίες για την ανέγερση του νέου Σχολείου είχαν αρχίσει από την αρχή του

σχολικού έτους. Η αυλή του Σχολείου ήταν γεμάτη από μπάζα, ξύλα και πέτρες. Δίπλα

στη γερασμένη μουριά οι μαστόροι άνοιξαν έναν τετράγωνο λάκκο δύο επί δύο μέτρων

περίπου και ενός μέτρου βάθους και έσβησαν πολλές οκάδες ασβέστη για να χτίσουν

το καινούργιο Σχολείο. Το σβήσιμο της ασβέστης κράτησε πολλές ώρες. Η λάβρα και η

φωτιά που έβγαζε η ασβέστη χτύπησε το γερασμένο κορμό της μουριάς και τον έκανε

ετοιμόρροπο. Η μουριά όμως κρατούσε και δεν έλεγε να παραδώσει την ψυχή της. Λες

και ήθελε να αποδείξει ότι ήταν εφτάψυχη. Και όταν ήρθε η άνοιξη, φούντωσε, όπως

κάθε χρόνο, και τα κλαδιά της κάρπισαν εκείνη τη χρονιά περισσότερο απ’ όλες τις προ-

ηγούμενες.

Τα μεγάλα παιδιά, τις πρωινές ώρες μέχρι τις δέκα, που έκαναν μάθημα τα μικράκια,

βοσκούσαμε τα αρνάκια μας ή τα γελάδια μας στα κοντινά μπαΐρια και γύρω στις δέκα
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τα φέρναμε στο σπίτι και μετά πηγαίναμε στο σχολείο. Μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι

για να μπούμε για μάθημα, περιφερόμασταν στην αυλή του Σχολείου μέσα στα μπάζα.

Μερικά παρακολουθούσαμε τους μαστόρους και τους εργάτες, που έκτιζαν το νέο Σχο-

λείο, ενώ τα περισσότερα διαβάζαμε περιπατητικώς τα μαθήματα της ημέρας ή τα διη-

γούμασταν ο ένας στον άλλο.

Μια μέρα, λοιπόν, στα μέσα Ιουνίου του 1951, λίγο πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων

του Σχολείου, ήταν μοιραίο η γερασμένη μουριά να καταρρεύσει. Όχι βέβαια όπως θα

περίμενε κάποιος βιολόγος. Να έπεφτε, δηλαδή λόγω της ηλικίας της, επειδή πραγματικά

είχε «εξεμετρήσει τον βίον της», αλλά από ένα αναπάντεχο γεγονός που συγκλόνισε όχι

μόνο τη μικρή κοινωνία του χωριού μας, αλλά και την κοινωνία των διπλανών χωριών.
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Λίγο έλειψε να είχαμε και θύματα! Και μάλιστα μικρά παιδιά! Μαθητές του Δημοτικού

Σχολείου!

Την ημέρα εκείνη η ώρα ήταν λίγο πριν από τις δέκα το πρωί. Σε λίγο θα χτυπούσε το

κουδούνι για να σχολάσουν τα μικρά παιδιά και να αρχίσουν τα μεγαλύτερα τα μαθή-

ματά τους. Η αυλή του Σχολείου μέσα στα μπάζα ήταν γεμάτη από παιδιά.  Κάποια από

τα μεγάλα παιδιά την ώρα εκείνη παίρνουν την απόφαση να ανεβούν στη μουριά για

να μαζέψουν μούρα. Δεν είναι μόνο αγόρια, αλλά και κάποια από τα μεγάλα κορίτσια.

Στις πιο ψηλές κορυφές της μουριάς σκαρφαλώνουν ο Λάμπρος, ο Ζήσης, ο Βαγγέλης,

ο Μήκας, ο Γιάννης, ο άλλος Βαγγέλης και ο άλλος Ζήσης, που ο δάσκαλος τον έλεγε

Άγιο Φανούριο. Στα χαμηλότερα εμείς οι μικρότεροι μαθητές της τρίτης και τέταρτης

τάξης. Ο Γιώργος, ο Μάρκος και ο άλλος Γιώργος, που αργότερα έγινε δάσκαλος. Στα

πιο χαμηλά σκαρφαλώνουν τα μεγάλα κορίτσια, η Γιάννω, η Δημητρούλα, η Μαρία, η

Φώτω και η Αγνούλα.

Τα αγόρια μαζεύουν και τρώνε συγχρόνως. Γεμίζουν τα κόρφια τους. Ανοίγουν τα που-

κάμισά τους και βάζουν τα μούρα μέσα στις μάλλινες φανελίτσες τους. Τα χρειάζονται

για να δώσουν και στα άλλα παιδιά που περιμένουν από κάτω. Το μάζεμα γίνεται γρή-

γορα, καθώς ο χρόνος είναι λίγος. Σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι, για να σχολάσουν

τα μικράκια. Ο δάσκαλος στα διαλείμματα περιφέρεται ανάμεσα στα παιδιά και δεν επι-

τρέπει αταξίες, ούτε να ανεβεί κανείς στη μουριά και στα άλλα δέντρα της αυλής.

Τελευταίος έρχεται για να ανεβεί στη μουριά ο Αργύρης, που τον φωνάζαμε Γκίρη. Μόλις

έχει σκαρφαλώσει. Είναι τολμηρό και θαρραλέο παιδί και σα γάτος ανεβαίνει στη μουριά.

Πραγματικός αίλουρος. Ανεβαίνει στην πρώτη διχάλα της μουριάς και προσπαθεί να

σκαρφαλώσει στο πιο ψηλό κλωνάρι, όπου είναι τα καλύτερα μούρα. Δεν πρόλαβε όμως!

Όσο χρόνο βρισκόμασταν όλα τα παιδιά πάνω στη μουριά χωρίς τον Αργύρη, τα πράγ-

ματα πήγαιναν καλά. Το κέντρο βάρους της μουριάς για καλή μας τύχη ήταν ισορρο-

πημένο και κανένας φόβος δεν υπήρχε να γείρει προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά.
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Ξαφνικά μόλις ο Αργύρης έφτασε στη μέση της μουριάς και κατευθύνονταν στο μεγάλο

κλωνάρι που έγερνε προς το νότο, ήρθε το μεγάλο κακό! Το κέντρο βάρους του γερα-

σμένου δέντρου έγειρε προς το νότο. Προς τα εκεί που κατευθύνονταν ο Αργύρης. Ο

γερασμένος από τα χρόνια κορμός με την κουφάλα του, αλλά και καμένος από τη σβη-

σμένη ασβέστη δεν άντεξε. Και έγειρε σιγά-σιγά. Χωρίς να καταλάβουμε σε λίγα δευτε-

ρόλεπτα βρεθήκαμε όλοι κάτω. Ο ένας πάνω στον άλλο μέσα στα κλωνάρια και τα

φυλλώματα της μουριάς. Κάποιοι πέσαμε μέσα στο λάκκο της ασβέστης. Το πελώριο

δέντρο μας σκέπασε όλους, ενώ ο καθένας μας προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμ-

βεί. Κοιτάζαμε μήπως είχαμε χτυπήσει και προσπαθούσαμε να ξεδιπλωθούμε από τα

κλαδιά της μουριάς. Ένας-ένας κατάχλωμοι βγαίνουμε από τα πλατύφυλλα κλωνάρια.

Όλοι είμαστε χτυπημένοι και κάποιοι ασβεστωμένοι. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Κάποιες

γρατσουνιές στα χέρια και σε άλλα μέρη του σώματός μας. Συνηθισμένα πράγματα αυτά

για μας τα παιδιά του χωριού, που ζούσαμε μέσα στα χωράφια και τα λακκώματα με

τα ζώα και τα γεωργικά εργαλεία.

Κάποια κορίτσια άρχισαν να κλαίνε. Τα αγόρια, ιδιαίτερα τα μικρότερα, αρχίσαμε να

κρυφοκλαίμε, αλλά μπροστά στα κορίτσια κρατιόμασταν για να μη φαινόμαστε. Τα με-

γάλα αγόρια βγαίνουν γρήγορα από τα φυλλώματα της μουριάς και το βάζουν στα

πόδια για να κρυφτούν. Όλα τρέχουν προς το σπίτι του παππού Γιώργου Γκατζιούφα,

που είναι δίπλα. Ξέρουν τι τα περιμένει. Ο δάσκαλος δεν αστειεύεται σε τέτοιες αταξίες

και παλαβομάρες των παιδιών. Έχει κάτι κρανίσιες βέργες, που πολλές φορές σπάζουν

από τα χτυπήματα στις παλάμες των παιδιών.

Όλα τα άλλα παιδιά, που ήταν από κάτω και περίμεναν να πάρουν το μερίδιό τους, αρ-

χίζουν να τσιρίζουν. Άλλα κλαίνε και άλλα γελούν. Οι μαστόροι, που δουλεύουν δίπλα,

κατεβαίνουν από τις σκαλωσιές και τρέχουν να βοηθήσουν τα παιδιά. Αρπάζουν τα μι-

κρότερα παιδιά και τα βοηθούν να συνέλθουν από το βαρύ πέσιμο. Και ενώ όλοι είχαμε

σηκωθεί και ψαχουλεύαμε τα μέλη του σώματός μας για τυχόν χτυπήματα, μια φωνή
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μέσα από την ασβεσταριά έκοψε όλων την ανάσα. Ήταν η φωνή του Γκίρη. Ο Αργύρης

καταπλακώθηκε από το μεγαλύτερο κορμό της μουριάς και ήταν βαριά χτυπημένος στη

μέση του. Δεν πρόφτασε να ανεβεί στα ψηλότερα κλωνάρια και πέφτοντας το γερα-

σμένο δέντρο τον πλάκωσε και τον χτύπησε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί, ούτε καλά-καλά

να βγάλει φωνή. Τα είχε χαμένα. Μόνο κάποιους αναστεναγμούς έβγαζε και τα μάτια

του είχαν αρχίσει να δακρύζουν. Ήταν όμως σκληρό παιδί και τα κατάπινε όλα!

Μόλις τα μικρότερα παιδιά αντιλήφθηκαν την κατάσταση του Αργύρη άρχισαν να φω-

νάζουν δυνατά. Να τσιρίζουν, να κλαίνε, να ζητούν βοήθεια από τους μαστόρους. Τα

ξαδέρφια του Αργύρη, ο Μήτσιος και ο Θωμάς, έτρεξαν στο σπίτι του για να ειδοποι-

ήσουν τη μάνα του και τους δικούς του. Να τον τρέξουν, να τον βοηθήσουν. Να τον

πάνε στην Κοζάνη στο νοσοκομείο, αν χρειαζόταν.

Οι μαστόροι γρήγορα τον βγάζουν από την ασβεσταριά και τον ξαπλώνουν κατάχαμα.

Δεν ξέρουν τι να τον κάνουν. Το βλέμμα του Αργύρη είναι απλανές και από μέσα του

βγαίνουν κάποια «ωχ, ωχ, η μέση μου», Όλα τα παιδιά φοβισμένα μαζευτήκαμε γύρω

του και περιμέναμε να δούμε τι θα τον έκαναν. Στις φωνές των παιδιών άρχισαν να κα-

ταφτάνουν γυναίκες από τα διπλανά σπίτια. Η πρώτη που έφτασε ήταν η κυρά Γληγό-

ραιρα από το διπλανό σπίτι. Ήταν θεία του Αργύρη και ήξερε από γιατρέματα και

ξεμετρήματα. Αμέσως τον πήρε στην αγκαλιά του ο αρχιμάστορας, ένας άντρακλας από

την Πυρσόγιαννη της Ηπείρου, και τον πήγε στο σπίτι της θείας του. Λίγο μετά έφτασε

και η μάνα του Αργύρη, η κυρά Γούλαινα με κομμένη την ανάσα της.

Τον περιποιήθηκαν με πρακτικά μέσα, που ήξεραν πολύ καλά οι γυναίκες. Στην αρχή

τον έτριψαν με τσίπουρο τη μέση και με πολλή προσοχή τον μετέφεραν στο σπίτι του

και τον ξάπλωσαν στο κρεβάτι. Αμέσως άρχισαν τα πρακτικά γιατρέματα. Φώναξαν και

την Τσάντα που ήταν πρακτική γιάτρισσα του χωριού και εκείνη τους έδωσε τα «φώτα»

της για παρόμοιες περιπτώσεις. Τις επόμενες μέρες όλου του καλοκαιριού τον πέτρωσαν

με ψιλοκομμένα κρεμμύδια, με λιναρόσπορο, με άπλυτο πρόβειο μαλλί και με χίλια άλλα
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μαντζούνια. Τις λίγες μέρες μέχρι τις εξετάσεις ο Αργύρης δεν πήγε στο Σχολείο. Κάθε

μέρα τα μεγάλα παιδιά και εμείς οι μικρότεροι τον επισκεπτόμασταν στο σπίτι του . Του

δίναμε κουράγιο και του ευχόμασταν περαστικά. Και πραγματικά ο Αργύρης έγινε καλά.

Όπως πρώτα, σωστός βράχος. Θηρίο ανήμερο!

Το καλοκαίρι εκείνο ο Αργύρης το πέρασε ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Την επόμενη χρονιά

δεν ήρθε στο Σχολείο, επειδή ήταν αρκετά μεγάλος. Ακολούθησε τους γονείς του στις

γεωργικές εργασίες και τις κτηνοτροφικές ασχολίες. Ένα χρόνο μετά ο Αργύρης πήγε

στη σχολή των μαστόρων, που είχε έδρα τα Σέρβια, και έγινε ένας από τους καλύτερους

μαστόρους του χωριού. Έκτισε πολλά σπίτια στο χωριό και στα γειτονικά χωριά και

έγινε καλός νοικοκύρης. Είχε και την καλή τύχη να παντρευτεί μια κοπέλα, που μαζί του

ήταν πάνω στη μοιραία μουριά. Ήταν η Μαρία, με την οποία απέκτησαν τρία χαριτω-

μένα παιδιά.

Σήμερα ο Αργύρης δεν είναι ανάμεσά μας. Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι του και ζει στην

κοινωνία των αγγέλων. Πριν από κάποια χρόνια (1999) τον χτύπησε «η επάρατος

νόσος». Μόνο αυτή μπορούσε να τον γκρεμίσει. Ας είναι καλά εκεί που είναι και τούτα

τα λόγια ας είναι ένα μικρό μνημόσυνο για το μάστορα καλλιτέχνη, το λεβέντη τον Αρ-

γύρη!
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Εικόνα 37: Οι πρόεδροι του χωριού Γρηγόρης Καλαμπούκας (1999-2002), Γιάννης Μυλωνάς
(2003-2006) και Κωνσταντίνος Μάστορας (2007-2010) με το Παπαγιώργη και άλλους κα-
τοίκους του χωριού.
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Εικόνα 43: Τα παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου χορεύουν στο πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής.
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Εικόνα 44: Τα παιδιά των δύο πολιτιστικών συλλόγων, της Μοσφιλωτής Λάρνακας Κύπρου
και του χωριού μας με τα λάβαρά τους στην πλατεία της Κοζάνης.
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Εικόνα 38: Ο πρόεδρος Νίκος Γκατζιούφας επιδίδει πλακέτα στον εκπρόσωπο του πολιτι-
στικού συλλόγου Μοσφιλωτής Λάρνακας Κύπρου στην πλατεία της Κοζάνης.
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Εικόνα 40: Τα παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου Μοσφιλωτής Λάρνακας Κύπρου στην Αγία
Παρασκευή.



Παραρτημα 173

Εικόνα 41: Τα παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου Μοσφιλωτής Λάρνακας Κύπρου χορεύουν
στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας.



174 Γ.Δ. Μυλωνας, Οι Μακεδονομαχοι της Αγιας Παραςκευης και Αλλες Ιςτοριες

Εικόνα 42: Ο Διευθυντής του σχολείου μας Γκουρτζιούμης Ζήσης με τα παιδιά μπροστά
στο Κοινοτικό κατάστημα και το Ηρώο στη γιορτή της 25ης Μαρτίου.





Στα απομνημονεύματά του ο στρατηγός Μακρυγιάννης έγραψε μεταξύ των άλλων και
τα εξής: «Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι εθυσιάστηκαν διά
σένα να σ’ αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνα
χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρί-
ζεις». Πράγματι όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα έχουμε χρέος να
τους μακαρίζουμε και να τους τιμούμε. Τέτοιοι ήταν και οι Μακεδονομάχοι, που
πολλοί δεν λογάριασαν τη ζωή τους για να είναι ελεύθερη η Μακεδονία.

ISBN: 978-960-93-9060-6


