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Αφιερώνεται 

Σε όλους τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής 

Τους προγόνους μας 

Τους παππούδες μας 

Τους γονείς μας 

Και τ’  αδέλφια μας, 

Που αναπαύονται πάνω στο λόφο των βελανιδιών! 
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Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Η ζωή της Αγίας Παρασκευής  
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Στο καζάνι με την πίσσα  

Συνέχεια μαρτυρίων  
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Θρύλοι και παραδόσεις  

 

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Εκκλησίες και εξωκκλήσια προς τιμή της Αγίας Παρασκευής 

στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης  

Το δικό μας Μοναστήρι  

Η αποκάλυψη της Βασιλικής  

Γεώργιος Ζέρβας του Ζήση από την Μεταμόρφωση  
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΜΑΒΙΣΤΙ 

Η διάδοση του Χριστιανισμού στη Μακεδονία  

Η Επισκοπή της Καισαρείας  

Οι σλαβικές επιδρομές  

Η περίοδος των Σταυροφοριών  

Οι Σταυροφόροι στην περιοχή μας  

Η παράδοση των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής  

Η ίδρυση του νέου Μοναστηριού   
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Μια κριτική στις πηγές και τις παραδόσεις  

Η δεύτερη παράδοση των κατοίκων  

Η παράλληλη ζωή των δύο μοναστηριών  

  

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 

Νέες επιδρομές – Νέες καταστάσεις  

Τα δεινοπαθήματα των υποδούλων Ελλήνων ραγιάδων   

Συσπείρωση των υπόδουλων ραγιάδων γύρω από την Εκκλησία   

Η ζωή του νέου μοναστηριού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας  

Η τύχη του παλαιού μοναστηριού  

Το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα στη Ζάβορδα  

  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ 1913 

Η συνέχεια της ζωής στο παλαιό Μοναστήρι   

Η προέλευση των κατοίκων  

Το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη  

Η ιστορική σημασία του Δημοτολογίου του Παπαντώνη   

Οι οικογένειες του χωριού γύρω στα 1900-1910  

Πότε έγραψε ο Παπαντώνης το Δημοτολόγιο;   

Το θαμμένο εκκλησάκι  

Η εκκλησία του 1913  

Οι ιερείς της παλαιάς Αγίας Παρασκευής  

Ο Παπαζήσης, ένας παπάς θρύλος  

Ο Παπαχαρίσης Καλημέρης  

Ο Παπαγιώργης και η πολιτεία του   

Οι ιεροψάλτες της Αγίας Παρασκευής  

  

ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Η Νέα Εκκλησία του 1981  

Οι προετοιμασίες για την ανακαίνιση της εκκλησίας  

Τα προβλήματα με την ανέγερση της Νέας Εκκλησίας   

Τα έγγραφα για την ανέγερση της Νέας Εκκλησίας  

  

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Η θεμελίωση της Νέας Εκκλησίας  

Η συνέχιση των εργασιών  

Ο θάνατος του Παπακώστα  

Η συνέχιση των εργασιών κατά το 1983 και οι οικονομικοί απολογισμοί   

Οι εργασίες κατά το 1984  

Οι εργασίες κατά το 1985  

Οι εργασίες κατά τα έτη 1986 και 1987   

Οι εργασίες κατά το 1988  

Οι εργασίες του 1989  
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ, Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Οι εργασίες μέχρι το μεγάλο σεισμό του 1995  

Ο Παπαδημήτρης Μάστορας  

Ο Παπαγιώργης Καλαμπούκας, ένας νέος παπάς στο χωριό  

Ο σεισμός της 13ης Μαΐου του 1995  

Το κιόσκι γίνεται εκκλησία  

Το λυόμενο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου  

Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκκλησίας  

Οι αλλαγές που έγιναν στην εκκλησία   

Η αγιογράφηση της εκκλησίας  

Τα εγκαίνια της εκκλησίας  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Πρόλογος 

 

Η γνώση της τοπικής 

Ιστορίας, της λαογραφίας, των 

ηθών και εθίμων, η ανάδειξη των 

πολιτιστικών στοιχειών της 

περιοχής μας συμβάλλον στην 

αυτογνωσία που τόσο μας είναι 

απαραίτητη για την ασφαλή μας 

πορεία στο μέλλον. Αυτό το σκοπό 

εξυπηρετεί το βιβλίο του επίτιμου 

σχολικού συμβούλου Γεωργίου Δ. 

Μυλωνά. 

 

Ιορδάνης Ανδρεάδης 

Νομάρχης Κοζάνης  
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Εισαγωγή 

Όλοι από κάπου κρατάμε. Κάπου γεννηθήκαμε, κάπου μεγαλώσαμε, κάπου 

αλλού ίσως ανατραφήκαμε. Όλοι μας έχουμε το δικό μας ιστορικό. Ο καθένας έχει 

κάτι το δικό του. Τον κόσμο του, τις αξίες του, τα προβλήματά του. Τι ποιο φυσικό 

από όλα αυτά. Έτσι και ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Έχει το δικό του κόσμο 

και τη δική του ιστορία. Από μικρός περιέτρεχε τα χωριά της περιοχής για να μάθει 

κάποια γράμματα, όπως του έλεγε τότε ο πατέρας του. Πέρασε δύσκολες στιγμές 

στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Ήταν τότε μόνο επτά χρονών και ο πατέρας του 

ήθελε να του μάθει λίγα γράμματα. Η πρώτη χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο του 

χωριού πέρασε ανώδυνα, αν και ο ίδιος δεν θυμάται σχεδόν τίποτε. Τη δεύτερη 

χρονιά άρχισαν τα προβλήματα. Ήταν το καλοκαίρι του 1948. Το Σεπτέμβρη 

άνοιγαν τα σχολεία και έπρεπε όλα τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Δάσκαλος όμως 

δεν υπήρχε στο χωριό. Τότε οι μεγάλοι έλεγαν στους μικρούς ότι ο δάσκαλος πήγε 

στρατιώτης και τα παιδιά θα μένανε χωρίς σχολείο. Τα παιδιά αυτά τα πράγματα 

δεν τα καταλαβαίνουν. Τι θα πει ότι ο δάσκαλος θα πάει στρατιώτης. Δεν υπάρχουν 

άλλοι να πάνε. Γιατί να πάει ο δάσκαλος και να αφήσει τα παιδιά χωρίς σχολείο. 

Χωρίς να καταλάβει καλά - καλά το παιδί των οχτώ χρονών τι του γίνεται 

βρίσκεται ένα πρωινό του Σεπτέμβρη στη Λευκοπηγή, όπου υπήρχε δάσκαλος. Την 

πρώτη εβδομάδα όλα πήγαν καλά. Μια πλάκα, ένα πλακοκόνδυλο, ένα τετράδιο 

και ένα μολύβι μαύρο και ένα σακκούλι, που το είχε κάνει η μάνα του με κάτι 

κεντήματα παράξενα απέξω. Όλα μέσα και έπαιρνε το δρόμο με το Λάμπρο, το 

Ζήση, το Γιώργο και τραβούσαν για το Βελίστι. Ο καιρός ήταν καλός και, κάθε 

πρωί με τα πουλάκια να κελαηδούν, χαρούμενα και γελαστά έτρεχαν για να μάθουν 

γράμματα. Ο πατέρας του όμως ήξερε κάτι από γράμματα. Είχε υπηρετήσει την 

πατρίδα στη Σμύρνη κατά τον Μικρασιατικό Πόλεμο και εκεί έμαθε λίγα γράμματα 

και λίγη βυζαντινή μουσική στην Αγία Φωτεινή και κάνοντας κάποιο υποτυπώδη 

έλεγχο στα γραπτά του παιδιού του, έβλεπε ότι ο δάσκαλος της Λευκοπηγής ήταν, 

κατά τη γνώμη του, ανεπαρκής. 

Την άλλη εβδομάδα ο μικρός βρέθηκε στο Πρωτοχώρι, στο παλαιό 

Πορτοράζι, όπου είχε γεννηθεί ο παππούς του. Εδώ όμως δεν γινόταν να 

πηγαινοέρχεται και έπρεπε να μείνει σε κάποιο σπίτι. Είχε ένα καλό φίλο ο πατέρας 

του μικρού, το Στάθη Παρχαρίδη, και τον βάζει το μικρό με τα δικά του παιδιά να 

πηγαίνει στο σχολείο. Δεν περνάνε δυο μήνες και ο δάσκαλος του Πρωτοχωρίου 

έπρεπε να φύγει και εκείνος για το μέτωπο. Γιατί η πατρίδα κινδύνευε, όπως τους 

έλεγαν, και έπρεπε να τρέξει να βοηθήσει και εκείνος. Οι μέρες που έμεινε στο 

Πρωτοχώρι ο μικρός έμειναν πολύ βαθιά χαραγμένες στην ψυχή του, γιατί έζησε 

σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο που ζούσε πριν. Το γλωσσικό ιδίωμα 

των παιδιών ήταν άλλο, τα φαγητά ήταν διαφορετικά, τα φερσίματα επίσης, ο 

κόσμος άλλος. Οι πρώτες εντυπώσεις δεν ήταν καλές. Αλλά σύντομα όλα άλλαξαν. 

Από τη δεύτερη εβδομάδα κιόλας ο μικρός είχε προσαρμοστεί σε όλα . Στη γλώσσα, 

στα φαγητά, στις παρέες. Μια καινούργια κουλτούρα έμπαινε μέσα του, που την 

κρατάει ακόμη. Μακάρι να μην έφευγε ο δάσκαλος! 



 14 

Μέσα στο Νοέμβριο ο μικρός βρίσκεται στον Κρόκο. Εκεί υπάρχει μια 

πρώτη ξαδέρφη του πατέρα του, η Μαρία του Τσιρώνα από τη Λευκοπηγή, και τον 

πάει στο σπίτι της. Και άλλα παιδιά υπάρχουν εδώ από την Αιανή για τον ίδιο 

σκοπό. Λίγο μετά έρχεται στον Κρόκο και ο Ζήσης, που λίγο πριν πήγαιναν μαζί 

στη Λευκοπηγή. Ο μικρός ξαναγυρίζει στην ίδια κουλτούρα του χωριού του και 

αυτό το κατάλαβε αμέσως. Στο Πορτοράζι ήταν καλύτερα! Τώρα αρχίζει μια νέα 

ζωή. Νέες παρέες, νέα ήθη, νέοι δάσκαλοι. Πολλοί δάσκαλοι στον Κρόκο. Ο 

μικρός στη Δευτέρα τάξη έχει μια δασκάλα μαυροφορεμένη, αλλά πολύ 

χαριτωμένη. Τον εμπνέει και τον βοηθάει πολύ αυτό να διαβάζει περισσότερο και 

να λένε και στον πατέρα του καλά λόγια. Τα Σάββατα έρχεται ο πατέρας του από 

την Αγία Παρασκευή, φέρνει κάποια πράγματα, φαγώσιμα και τα ρούχα του 

μικρού και πολλές φορές  τον παίρνει στα καπούλια της φοράδας και μέσα από την 

Καρυδίτσα τον πάει στο χωριό να ιδεί τα άλλα αδέρφια του και τους φίλους του. 

Μια φορά ήρθε ο πατέρας του μικρού στον Κρόκο από την Παρασκευή το 

βράδυ. Έμεινε και αυτός στην ξαδέρφη του και την άλλη μέρα, Σάββατο είδε τη 

δασκάλα του μικρού πρωί - πρωί, άκουσε τα καλά λόγια της, χάρηκε πολύ, πήρε 

άδεια από το σχολείο για τον μικρό και μαζί φύγανε για το χωριό τους. Πέρασαν 

την Καρυδίτσα, πέρασαν τον κάμπο και πήραν τον κατήφορο προς το μεγάλο ρέμα 

του μύλου τους. Απέναντι ακριβώς βρίσκεται ο λόφος της εκκλησίας του χωριού. Ο 

λόφος της Αγίας Παρασκευής, το δασάκι των βελανιδιών. Από εκεί μέσα 

ακούονταν πυροβολισμοί και κάπου φαίνονταν και μικρές φωτιές, που έβγαζαν τα 

όπλα. Ο πατέρας του μικρού κάτι υποψιάζεται. Κάποιοι κυνηγούν κάποιους, του 

λέει. Ξαφνικά εμφανίζονται άλογα, που έτρεχαν προς τα πάνω με πολλούς 

ανθρώπους. Κάποιοι ήταν πεζοί και έτρεχαν λαχανιασμένοι. Οι σφαίρες άρχισαν να 

τους πλησιάζουν. Τις ακούνε να σφυρίζουν, να βρίσκουν τα άλογα και εκείνα να 

κλωτσούν. Ο πατέρας του μικρού γυρίζει πίσω, λέει στο γιο του να κρατηθεί καλά, 

και δίνοντας μια γερή βιτσιά τη φοράδα, γρήγορα έφτασε και πάλι στον κάμπο. 

Πάνω στον κάμπο μαζεύονται αρκετοί χωριανοί και μετρούν τις «απώλειές 

τους». Όλοι τους είναι καλά. Κάποια άλογα ήταν χτυπημένα στα πόδια τους, που 

έτρεχαν αίματα. Ο πατέρας του μικρού, αναγνώστης στην Αγία Παρασκευή, τους 

λέει «η Αγία μας βοήθησε και δεν πάθαμε τίποτε». 

Το αίνιγμα είχε μπει στη ψυχή του μικρού, που από τότε δεν το λησμόνησε 

ποτέ. Τελείωσε το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Πανεπιστήμιο, πήγε στρατιώτης, σαν 

τον πατέρα του, όχι βέβαια στη Σμύρνη, αλλά στην Κύπρο, γύρισε στην πατρίδα 

και έγινε δάσκαλος. Δίδαξε σε πολλά Γυμνάσια και Λύκεια και μετά πήγε σε άλλα 

κράτη, που ζουν Έλληνες και έμαθε και στα παιδιά εκείνων γράμματα και τώρα 

μεγάλος και τρανός πήρε τη μεγάλη απόφαση να ξοφλήσει το χρέος, που μια ζωή 

τον κυνηγούσε. Χρέος μεγάλο στην Αγία Παρασκευή, στην Αγία του χωριού του, 

που τόσα και τόσα διηγούνται οι κάτοικοί της για τα θαύματα και τα γιατρέματα 

στους πιστούς της. 

Έτσι ξεκίνησε η συγγραφή αυτού του βιβλίου, που δεν είναι τίποτε άλλο, 

παρά μια προσφορά απέραντης αγάπης προς την Αγία Παρασκευή, ένα χρέος και 
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ένα γραμμάτιο, που τώρα εξοφλείται με πανωτόκια τεράστια, γιατί ίσως έπρεπε να 

είχε ξοφληθεί νωρίτερα. Ένα αντίδωρο λατρείας προς την Αγία του χωριού του 

άλλοτε μικρού, που του χάρισε δυο παιδιά στην ξενιτιά να γεννηθούν και τα δυο 

μέρα Παρασκευή. Ίσως είναι σύμπτωση, ίσως είναι τυχαίο. Για τον ίδιο και τη 

γυναίκα του είναι θαύμα! Σαν εκείνο, που του συνέβη του μικρού ένα ηλιόλουστο 

Σαββατιάτικο πρωινό του Μαρτίου του 1949!  
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Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Η ζωή της Αγίας Παρασκευής 

Σ’ ένα χωριό, έξω από τη Ρώμη, γύρω στα 1ΟΟ μ.Χ. ζούσαν δυο καλοί 

χριστιανοί και πάρα πολύ πλούσιοι, ο Αγάθωνας και η Πολιτεία. Όλα τα καλά τα 

είχαν, μα δεν είχαν παιδιά. Ήταν άκληροι όπως ο Ιωακείμ και η Άννα, όπως ο 

Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Γι’ αυτό ήταν πολύ λυπημένοι. Παρακαλούσαν, λοιπόν, 

το Θεό να τους δώσει ένα παιδί και θα το αφιέρωναν στο Χριστό. 

Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους έδωσε ένα κορίτσι, που το 

ονόμασαν Παρασκευή, γιατί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή. Είχαν όμως υποσχεθεί 

στο Θεό να την αναθρέψουν χριστιανικά, να την κάνουν καλή χριστιανή και να την 

αφιερώσουν στο Χριστό. Και πράγματι έτσι έγινε! Το τάμα τους αυτό το 

ξεπλήρωσαν και με το παραπάνω. Την ανέθρεψαν «εν Παιδεία και νουθεσία 

Κυρίου». 

Η Παρασκευή ήταν πολύ ωραία κοπέλα και πολύ έξυπνη. Έδειχνε από 

μικρή ζήλο στη θρησκεία, στα γράμματα και ήταν φρόνιμη. Δεν μάλωνε με τα 

άλλα παιδιά της ηλικίας της και τα ενδιαφέροντά της ήταν να καλλιεργήσει τα 

πνευματικά και ψυχικά της χαρίσματα. Όσο μάλιστα μεγάλωνε τόσο γινόταν και 

σοβαρότερη και ωριμότερη. Απρεπείς λέξεις ποτέ δεν έβγαιναν από το στόμα της 

και μιλούσε πάντα με καλοσύνη στους συνανθρώπους. Αγαπούσε πολύ τα 

θρησκευτικά βιβλία και ποτέ δεν έλειπε από την Εκκλησία.  

Έβρισκε πάντοτε ευκαιρία σε κάθε συναναστροφή της να συζητάει για 

πνευματικά και θρησκευτικά θέματα και να δυναμώνει την πίστη του Χριστού στις 

ασθενέστερες γυναίκες και κοπέλες. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έγραψε τα εξής 

για την ταπεινότητα της Αγίας Παρασκευής. «Η Αγία Παρασκευή μεταχειριζόταν 

ως φτιασίδια τα δάκρυα, όταν θυμόταν τις αμαρτίες της, ως σκουλαρίκια είχε τα 

αυτιά της ανοιχτά για να ακούει τα λόγια της Αγίας Γραφής και ως δαχτυλίδια τους 

κόμπους στα δάχτυλά της από τις πολλές μετάνοιες που έκαμε. Έτσι η Αγία 

Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε αρκετά μορφωμένη για την εποχή της και 

για την καθαρότητά της την αξίωσε ο Θεός και έκαμε και θαύματα. Γιάτρευε 

τυφλούς, κωφούς και ανάστησε νεκρούς». 

Πολλοί νέοι της εποχής την ζήτησαν σε γάμο γιατί ήταν σοβαρή, 

μυαλωμένη και ενάρετη. Αυτή όμως αγαπούσε να μείνει Παρθένα και ήθελε να 

μείνει καθαρή και αμόλυντη νύμφη του Χριστού. Γι’ αυτό και δεν ήθελε να 

ακούσει για παντρειά. Αλλά και οι γονείς της, που έβλεπαν την απόφασή της να 

αφιερωθεί στο Χριστό, ήταν ευχαριστημένοι και ευγνωμονούσαν το Θεό, που τους 

έδωσε τέτοιο ευλογημένο παιδί. 

Όταν πέθαναν οι γονείς της η Παρασκευή ήταν μόλις είκοσι χρονών. Τα 

πλούτη των γονιών της έμειναν στα χέρια της. Αντί να τα σκορπίσει σε λούσα, 

στολίδια και διασκεδάσεις, τα μοίρασε στους πτωχούς συμπατριώτες της, στην 

΄Εκκλησία και σε ένα Μοναστήρι, όπου ζούσαν πολλές χριστιανές κοπέλες. Εκεί 
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παρέμεινε και η ίδια και έγινε μοναχή. Όλες οι μοναχές είχαν βάλει σκοπό της ζωής 

τους να λατρεύουν και να δοξολογούν το Θεό. Κύρια αποστολή τους ήταν να 

εργάζονται τα καλά έργα και η προσπάθειά τους να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στις 

Εβραίες και τις ειδωλολάτρισσες. Τις πλησίαζαν με διάφορες αφορμές τις 

κατηχούσαν σιγά - σιγά και τις έκαναν χριστιανές. 

Η Παρασκευή όμως, έπειτα από μερικά χρόνια, αποφάσισε να βγει από το 

Μοναστήρι και να κηρύξει δημόσια το Χριστό και το Ευαγγέλιο, χωρίς να 

λογαριάσει το μίσος και την έχθρα που είχαν οι ειδωλολάτρες κατά των χριστιανών. 

Ήταν αποφασισμένη ακόμα και να μαρτυρήσει, αν χρειαζόταν για το Χριστό. 

Έφυγε τότε από τη Ρώμη και περιόδευσε σε πολλές πόλεις και χωριά, 

κηρύσσοντας τα λόγια του Ευαγγελίου. Το έργο όμως αυτό για την εποχή εκείνη 

ήταν δύσκολο, κοπιαστικό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι ειδωλολάτρες είχαν 

φοβερό μίσος εναντίον των χριστιανών. Οι φυλακίσεις, οι διωγμοί και τα μαρτύρια 

ήταν πολύ συνηθισμένα. Βέβαια για μια γυναίκα τα πράγματα ήταν πολύ 

δυσκολότερα να γυρίζει έξω μόνη. Η Παρασκευή όμως αψηφώντας τις δυσκολίες, 

τους κόπους και τους κινδύνους μπόρεσε να φωτίσει, να κατηχήσει και να φέρει 

στην πίστη του Χριστού πολλούς ανθρώπους και να τους οδηγήσει στο δρόμο της 

Εκκλησίας του Θεού. Συζητούσε με σοφούς και λογικούς ειδωλολάτρες για 

ζητήματα φιλοσοφικά, θρησκευτικά και πνευματικά. Με την εξυπνάδα και την 

ικανότητά της αλλά και με την φώτιση του Χριστού τους αποστόμωνε, με 

αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να προσέρχονται στην Εκκλησία του 

Χριστού.  

 

 Τα μαρτύρια, τα θαύματα και ο θάνατος της Αγίας Παρασκευής 

Το 138 μ.Χ. αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Αντωνίνος ο Πίος. Οι Εβραίοι 

που ζουν στη Ρώμη έβλεπαν με κακό μάτι το κήρυγμα της Παρασκευής, γιατί 

πολλοί από τους συμπατριώτες τους γίνονταν χριστιανοί και γι’ αυτό πήγαν στον 

αυτοκράτορα Αντωνίνο και του είπαν «Πολυχρονεμένε μας Βασιλιά, όλοι εδώ 

υπακούνε στις διαταγές σου. Κάποια όμως γυναίκα που την λένε Παρασκευή 

κηρύσσει τον Ιησού Χριστό, το παιδί κάποιας Μαρίας. Αλλά αυτόν οι πατεράδες 

μας τον σταύρωσαν ως λαοπλάνο και αντίθεο. Και όμως αυτή η γυναίκα λέει στο 

λαό σου ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και οι Θεοί, που προσκυνάς εσύ και 

όλος ο λαός, είναι ψεύτικοι».  

Μόλις άκουσε αυτά ο αυτοκράτορας γεμάτος θυμό διέταξε να την φέρουν 

μπροστά του. Έτσι και έγινε. Στην αρχή με καλό τρόπο και διάφορες συμβουλές 

της είπε να αρνηθεί το Χριστό και, αν το κάνει αυτό, θα τη φορτώσει με πολλά 

δώρα. «Αν όμως δε θελήσεις, τότε θα σε τιμωρήσω με φοβερά βασανιστήρια» της 

απάντησε ο αυτοκράτορας. Η Αγία Παρασκευή ατάραχη αποκρίθηκε στις φοβέρες 

του βασιλιά «Μη νομίσεις, Βασιλιά, ότι με τις κολακείες σου και τις απειλές θα 

αρνηθώ εγώ τον γλυκύτατό μου Ιησού, γιατί δεν υπάρχει κανένα βάσανο και καμιά 

τιμωρία, που να με χωρίσει από την αγάπη Του». 
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Ο Βασιλιάς τότε άναψε από το θυμό του.  

- Πάρτε την, είπε στους στρατιώτες του. Κάψτε μια σιδερένια περικεφαλαία 

ώσπου να κοκκινίσει και βάλτε την στο αγύριστο κεφάλι της. 

Της φόρεσαν στο κεφάλι τότε μια κόκκινη περικεφαλαία, αλλά ο Θεός 

έκανε το θαύμα του. Η φωτιά δεν την πείραξε καθόλου. Η κατακόκκινη από τη 

φωτιά περικεφαλαία ήταν δροσερή, δροσερότατη. Όταν είδαν το θαύμα αυτό τα 

πλήθη των ειδωλολατρών, θαύμασαν και πολλοί πίστεψαν στο Χριστό. Ο 

Αυτοκράτορας ταράχτηκε τόσο που πήγε να σκάσει από το κακό του. Διέταξε να 

συλλάβουν και να θανατώσουν τους ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό και 

την Παρασκευή να την ρίξουν στη φυλακή. Η Παρασκευή μέσα στη φυλακή έδειξε 

όλο το μεγαλείο της ψυχής της. Παρακαλούσε τον Κύριο και έλεγε «Φύλαξέ μου, 

Κύριε, στην πίστη Σου την αληθινή και απάλλαξέ με από τα σκάνδαλα του εχθρού, 

γιατί προς Σε ήρα την ψυχή μου». 

Τα μεσάνυχτα παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου στην Παρασκευή και της 

είπε «Χαίρε, Παρασκευή αθλοφόρε του Κυρίου. Μη φοβάσαι τα βασανιστήρια των 

τυράννων, γιατί ο Κύριος μας, που καταδέχτηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου να 

δαρθεί, να φορέσει ακάνθινο στεφάνι και στο τέλος να σταυρωθεί, θα σε βοηθήσει 

και θα σε απαλλάξει από κάθε πειρασμό». Η Αγία τότε πήρε θάρρος από τα λόγια 

του Αγγέλου και προσευχήθηκε ως το πρωί. 

Το πρωί την πήγαν στο Βασιλιά και αυτοκράτορας Αντωνίνος της είπε: 

- Παρασκευή, έβαλες μυαλό ύστερα από τη χθεσινή τιμωρία ή επιμένεις 

ακόμα σ’ αυτή τη βλακεία; 

- Τι νομίζεις, απάντησε η Αγία, τι νομίζεις ασεβέστατε τύραννε, πώς με 

τέτοιες τιμωρίες θα μου γκρεμίσεις τον ασάλευτο πύργο της ψυχής μου, την πίστη 

μου στο Χριστό. Ευκολότερο είναι να μαλακώσεις το σίδερο παρά να αλλάξεις την 

καλή μου σκέψη για το Χριστό. Και αν θέλεις, δοκίμασε να δεις τη δύναμη του 

Χριστού μου. Τότε ο Βασιλιάς θύμωσε και διέταξε να την κάψουν με λαμπάδες 

τοποθετώντας τες κάτω από τις μασχάλες και σε άλλα ευαίσθητα μέρη του 

σώματος. Μάταια όμως. Η Παρασκευή έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη 

της. 

  

Στο καζάνι με την πίσσα 

Όταν είδε ο Βασιλιάς ότι δεν είχε αποτέλεσμα ούτε με αυτό το 

βασανιστήριο, διέταξε να βάλουν σ’ ένα μεγάλο καζάνι πίσσα και λάδι και να τα 

βράσουν. Αφού τα έβρασαν πολύ καλά, και ενώ κόχλαζαν, έριξαν μέσα την Αγία. 

Θαύμα μεγάλο έγινε τότε! Η Αγία Παρασκευή στεκόταν μέσα στη μέση του 

μεγάλου καζανιού χωρίς να παθαίνει τίποτε και μάλιστα χαιρόταν σα να βρισκόταν 

σε δροσερό κήπο! 

Το περιστατικό αυτό μας το περιγράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως εξής: 

«Τότε ο Βασιλιάς λέγει στην Αγία Παρασκευή. Σου δίνω τρεις μέρες προθεσμία 

και αν δεν υπακούσεις θα σε θανατώσω. Η Αγία, του απαντά ήρεμα. Βασιλιά, 
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εκείνο που πρόκειται να κάνεις σε τρεις μέρες κάντο τώρα, γιατί εγώ δεν αρνούμαι 

το Χριστό μου. Τότε ο Βασιλιάς προστάζει να ανάψουν μια μεγάλη φωτιά και να 

βάλουν ένα καζάνι γεμάτο πίσσα και λάδι και να τα βράσουν καλά. Και αμέσως 

δίνει εντολή να ρίξουν μέσα την Αγία για να καεί. Η Αγία Παρασκευή έκανε το 

σταυρό της και μπήκε μέσα στο καζάνι. Ο Αυτοκράτορας περιμένει δυο – τρεις 

ώρες και έκπληκτος βλέπει ότι η Αγία όχι μόνο δεν καίγεται, αλλά απολάμβανε το 

μαρτύριό της. 

- Παρασκευή, γιατί δεν καίγεσαι, της λέει ο Βασιλιάς. 

- Διότι ο Χριστός μου δρόσισε το νερό και δεν καίγομαι. 

Και τότε ο Βασιλιάς της λέει «Ράντισε και μένα να ιδώ καίει ή όχι». 

Πήρε αμέσως η Αγία με τα δυο της χέρια υγρό από το καζάνι και του έριξε 

στο πρόσωπο του. Και ξαφνικά φωνάζει: 

- Μέγας ο Θεός των Χριστιανών και σ’ αυτόν πιστεύω και εγώ. Έβγα 

Παρασκευή από το καζάνι και να βαπτίσεις και μένα. 

Βγήκε η Αγία από το καζάνι και αμέσως τον βάπτισε. Του ξανάδωσε και το 

φως των ματιών του και του είπε: 

- Βασιλιά, σε απαλλάσσει από φοβερή μάστιγα ο Θεός των Χριστιανών. 

Αυτά λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για το μαρτύριο και το μεγαλείο της 

Αγίας Παρασκευής. 

Η Αγία Παρασκευή ύστερα από αυτό, πήρε τη χάρη του Θεού και θεραπεύει 

όσους πάσχουν από τα μάτια. Γι’ αυτό άλλωστε και τόσα θαύματα κάνει σε 

τυφλούς που έχουν πίστη στο Θεό. Ο αυτοκράτορας Αντωνίνος μετά το θαύμα 

αυτό συνήλθε και έπαψε να καταδιώκει τους χριστιανούς, την δε Αγία Παρασκευή 

την απάλλαξε τελείως από τα βασανιστήρια και την άφησε ελεύθερη να συνεχίσει 

το αποστολικό της έργο. 

(part_1/eikona_1, λεζάντα: Η Αγία Παρασκευή) 

 

Συνέχεια μαρτυρίων 

Η Αγία Παρασκευή πήγε και σε άλλα μέρη, όπου και κήρυττε το λόγο του 

Θεού. Παντού όμως αντιμετώπισε δυσκολίες από τους ειδωλολάτρες και τους 

άρχοντές τους. Σε κάποιο τόπο που πήγε ήταν άρχοντας κάποιος Ασκληπιός. Ο 

Ασκληπιός στα φλογερά κηρύγματα της Αγίας δεν άντεξε και την καταδίκασε σε 

θάνατο. Διέταξε να τη ρίξουν μέσα σε ένα θηριοτροφείο, όπου βρίσκονταν πολλά 

άγρια θηρία και φίδια. Ένα πελώριο φίδι όμως ήταν εκείνο που θανάτωνε τους 

κατάδικους ακαριαία. Την έριξαν, λοιπόν, στο κλουβί του μεγάλου φιδιού και 

εκείνο μόλις την είδε σφύριξε δυνατά και ήταν έτοιμο να την κατασπαράξει. Αλλά 

η Αγία πρόλαβε και έκανε το σταυρό της και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και το 

θαύμα έγινε! Το φοβερό εκείνο φίδι στριφογύρισε δεξιά αριστερά και έσκασε. 

Κόπηκε στα δυο σα να το έκοψε κάποιο ξίφος. Πόση πράγματι είναι η δύναμη του 

Σταυρού! Μόλις είδαν το θαύμα ο άρχοντας και οι άλλοι που παρακολουθούσαν τη 
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σκηνή, βαπτίστηκαν και πίστεψαν στο όνομα της Αγίας Τριάδας και πίστεψαν στον 

αληθινό Θεό. 

 

Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη 

Η Αγία Παρασκευή ταξίδεψε και σε άλλες μακρινές χώρες και πόλεις για να 

κηρύξει το Χριστό. Ήρθε και στην Ελλάδα και κάποτε έφθασε και στην ωραία 

κοιλάδα των Τεμπών. Εκεί την συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες. Στη θέση αυτή σήμερα 

υπάρχει ναός της Αγίας Παρασκευής μέσα σε σπηλιά κτισμένη απ’ όπου βγαίνει 

και αγίασμα. Από τα Τέμπη την μετέφεραν σε μια άλλη πόλη κοντά στη 

Θεσσαλονίκη, όπως θέλει η παράδοση. Εκεί ήταν άρχοντας ο Ταράσιος, που 

θέλησε να την πιέσει για να απαρνηθεί το Χριστό και να κάνει θυσία στα είδωλα. 

Διέταξε και την έριξαν μέσα σ’ ένα καζάνι με βραστό λάδι, πίσσα και μολύβι. Ο 

Θεός όμως και πάλι έκανε το θαύμα του. Έστειλε τον Άγγελό του και έσβησε 

τελείως τη φωτιά, το δε μολύβι, την πίσσα και το λάδι, που έβραζαν τα έκανε 

ψυχρότερα και από το κρύο νερό. 

Μόλις είδαν αυτό το θαύμα πολλοί ειδωλολάτρες πίστεψαν στο Χριστό και 

στο Ευαγγέλιο του. Ο Ταράσιος όμως, αντί και αυτός να πιστέψει, αγρίεψε 

περισσότερο και διέταξε να την βασανίσουν και να την μαστιγώσουν αλύπητα 

μέχρι θανάτου. Τίποτα όμως δεν πέτυχαν και την έριξαν στη φυλακή. 

 

Η θανάτωση της Αγίας Παρασκευής 

Τη νύχτα εκείνη παρουσιάστηκε ο Χριστός με πλήθος Αγγέλων και της είπε: 

«Χαίρε Παρασκευή καλλιπάρθενε. Θάρρος!! Μη δειλιάσεις μπροστά στα 

βασανιστήρια, γιατί η χάρη Μου θα είναι μαζί σου. Λίγο ακόμα να υπομένεις και 

θα έλθεις και θα βασιλεύεις μαζί Μου αιώνια». Την ίδια στιγμή ο Χριστός της 

γιάτρεψε τις πληγές, της έλυσε τα δεσμά και εξαφανίστηκε. Ο Ταράσιος, όταν είδε, 

πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τις φοβέρες και τα μαρτύρια, διέταξε τους 

στρατιώτες του να την αποκεφαλίσουν. 

Στον τόπο της εκτέλεσης ζήτησε λίγο χρόνο η Αγία Παρασκευή από τους 

στρατιώτες να προσευχηθεί. Πράγματι οι στρατιώτες την άφησαν και εκείνη, αφού 

σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό και το νου της στο Θεό, είπε: «Κύριε Ιησού 

Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Αθάνατου Πατρός, Συ ο Οποίος για τη δική μας σωτηρία 

ήρθες από τον ουρανό στη γη, σε ευχαριστώ, γιατί με αξίωσες να υπομένω βάσανα 

και τιμωρίες για το Άγιο Όνομά Σου. Σε δοξολογώ, γιατί αξιώθηκα να μιμηθώ το 

πάθος Σου. Σε υμνολογώ, Κύριε, γιατί με δυνάμωσες να μαρτυρήσω για την αγάπη 

Σου. Τώρα αξίωσέ με και της Βασιλείας Σου. Παράλαβε και την ταπεινή μου ψυχή 

και ανάπαυσε την μαζί με τις φρόνιμες παρθένες. Γιατί με το να περιμένω τη 

μεγάλη Σου δόξα, υπέμεινα τις τιμωρίες και τα βάσανα. Με το να ελπίζω στην 

ανταμοιβή Σου, θα λάβω τώρα και το θάνατο. Γι’ αυτό κατάταξέ μου στο χορό των 

Αγίων Σου μαρτύρων. Μνήσθητι, Κύριε, και όλους όσοι επικαλούνται το Όνομά 

Σου σε καιρό θλίψεως, γιατί είσαι ευλογημένος στους αιώνες των αιώνων Αμήν». 



 22 

Μετά την προσευχή της οι στρατιώτες έκοψαν με το ξίφος την Αγία της 

κεφαλή. Η ψυχή της ανέβηκε στην ατέλειωτη χαρά, στη Βασιλεία των Ουρανών. 

Το Άγιο σώμα της το παρέλαβαν μερικοί χριστιανοί, που παρακολουθούσαν κρυφά 

όλο το μαρτύριό της και αφού το άλειψαν με αρώματα το τοποθέτησαν σε επίσημο 

τάφο. Εκεί υπάρχει και σήμερα μοναστήρι στο Όνομα της Αγίας Παρασκευής 

 

Η δύναμη της Πίστης 

Στον τάφο της έγιναν πολλά θαύματα. Πολλοί άρρωστοι έρχονταν στον 

τάφο της και μόνο που έπαιρναν χώμα θεραπεύονταν. Κουτσοί περπάτησαν, 

δαιμονισμένοι ελευθερώθηκαν, πολλές στείρες γυναίκες απέκτησαν παιδιά και προ 

παντός πάρα πολλοί τυφλοί βρήκαν το φως τους. Τα θαύματα της Αγίας 

Παρασκευής είναι αμέτρητα. Και θαύματα δεν έγιναν μόνο τον παλαιό καιρό, αλλά 

και σήμερα και πάντοτε γίνονται. Όποιος ζητήσει τη βοήθεια της Αγίας με πίστη, 

με πραγματική πίστη τον βοηθάει η Αγία στο αίτημά του. 

Εξάλλου με βαθιά πίστη στο Θεό οι γονείς της δεν απέκτησαν την ίδια; Με 

βαθιά πίστη στο Χριστό η ίδια δε γλίτωσε από τα βασανιστήρια των διωκτών της; 

Ο πρώην Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης μακαριστός Διονύσιος στο 

Μικρό Συναξαριστή του για την Αγία Παρασκευή γράφει: «Τα θαύματα των Αγίων 

της Εκκλησίας μας είναι κατορθώματα της πίστεως των, που ερμηνεύεται σε 

προσευχή και σε αγία ζωή. Ένας τέτοιος ευκλεής καρπός θερμής προσευχής των 

γονέων της είναι η Αγία και Οσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή. Σαν καρπός 

προσευχής που ήταν, σαν θείο δώρο, οι γονείς της την αφιέρωσαν στο Θεό. Την 

ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, την κόσμησαν και την όπλισαν με τα 

ιερά διδάγματα της χριστιανικής πίστεως, που τα αντλούσαν πλούσια από την 

καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής και την προετοίμασαν για να γίνει μια θερμή 

ιεραπόστολος. Όλα αυτά τα περιστατικά από το βίο της Αγίας Παρασκευής είναι 

έργα όχι μόνο βαθιάς πίστεως, αλλά και θερμής προσευχής, είναι ζωντανά 

μαθήματα για τους Χριστιανούς γονείς που πρέπει να αγιάζουν το μεγάλο και 

υψηλό έργο της δημιουργίας των ανθρώπων, μέσα στη θεία χάρη της Εκκλησίας 

μας». 

 

Τα νεότερα θαύματα της Αγίας Παρασκευής 

Ο αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, που έγραψε σχετικά βιβλία 

για τους βίους πολλών Αγίων, για τη Αγία Παρασκευή μας περιγράφει μερικά 

σύγχρονα θαύματα που είδε ο ίδιος με τα μάτια του και γνώρισε από κοντά τους 

ανθρώπους που γιατρεύτηκαν. Τους μίλησε και έμαθε από τους ίδιους τις 

περιπέτειες και τη γιατρειά τους. Μια Αμερικανίδα Καθολική, που ζούσε στη 

Γερμανία, έχασε το φως της. Έγραψε αμέσως στην Αθήνα σ’ ένα γνωστό της. 

«Έμαθα ότι εκεί κάτω στον τόπο σας υπάρχει μια Αγία που θεραπεύει τα μάτια των 

ανθρώπων. Σας παρακαλώ γράψτε μου σχετικά». Η απάντηση έφθασε γρήγορα στη 

Γερμανία: «Πράγματι υπάρχει, είναι η Αγία Παρασκευή και η κάρα της φυλάγεται 
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στη μονή Πετράκη. Ο δε ηγούμενός της είναι φίλος μου». Η άρρωστη έγραψε 

αμέσως στον ηγούμενο να κάνει δέηση στην κάρα της Αγίας για να γιατρευτεί. Και 

το θαύμα έγινε! Η πιστή ξένη κυρία ξαναβρήκε το φως της. 

Μια άλλη κυρία, ελληνίδα αυτή, βρισκόταν στην Αμερική. Οι γιατροί της 

είπαν ότι θα έχανε το φως της, γιατί τίποτε δεν ήταν ικανό να τη σώσει από την 

ασθένειά της. Απελπισμένη κατέφυγε στην Αγία Παρασκευή κάνοντας προσευχή 

με πολλή πίστη και αφιερώνοντας τον εαυτό της στην Αγία. «Αν γίνω καλά, Αγία 

μου Παρασκευή, της είπε, θα αφιερωθώ σε σένα και θα βοηθήσω να γίνει μια 

Εκκλησία στο Όνομά Σου». Πράγματι η παράκληση της εισακούστηκε και έγινε το 

θαύμα! Όταν γύρισε στην Ελλάδα πραγματοποίησε το τάμα της και ό,τι είχε 

υποσχεθεί. 

Ένας άλλος μελετητής της Αγίας Παρασκευής και πιστός χριστιανός ο 

συνταξιούχος δάσκαλος από τον Κρόκο Κοζάνης Γεώργιος Σιώζος στο βιβλίο του 

«Η Θαυματουργή Αγία Παρασκευή» μας περιγράφει πολύ ζωντανά το θαύμα που 

έζησε ο ίδιος στα χρόνια της κατοχής με τη σωτηρία των κατοίκων του χωριού του 

και τα θαύματα που άκουσε από δικούς του ανθρώπους. Μας περιγράφει, λοιπόν, 

ότι κατά το 1943, στον καιρό της μαύρης κατοχής από τους Γερμανούς η Αγία 

Παρασκευή έσωσε ολόκληρο το χωριό από βέβαιο αφανισμό. Ας τον αφήσουμε 

όμως να μας τα διηγηθεί ο ίδιος για να απολαύσουμε και τη γλαφυρότητα της 

γραφίδας του. 

«Ήταν η εποχή που όλα τα ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. 

Όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας, εφαρμόζοντας τις διαταγές των Γερμανών, 

μαζεύονταν νωρίς στα σπίτια τους με τη δύση του ηλίου. Το ίδιο φυσικά έκαναν 

και οι κάτοικοι του Κρόκου, χωρίς να ξέρουν τι τους περίμενε το πρωί της άλλης 

μέρας. Ησυχία απλώθηκε γρήγορα σ’ όλο το χωριό, μετά τη δύση του ηλίου της 

29ης Ιουνίου του 1943. Λίγα σκυλιά μόνο, ενοχλημένα από διάφορους θορύβους, 

γάβγιζαν. Οι κάτοικοι – όλοι τους γεωργοί – κουρασμένοι από τον κάματο της 

ημέρας ξάπλωσαν και κοιμήθηκαν νωρίς. 

Την άλλη μέρα, πρωί με την ανατολή του ηλίου σύμφωνα με τη διαταγή, όχι 

νωρίτερα, θα ξεκινούσαν για τα χωράφια τους να συνεχίσουν και να τελειώσουν τις 

εργασίες που άφησαν την προηγούμενη μέρα στη μέση. Γρήγορα πέρασε η νύχτα 

και ήρθε η αυγή της 30ης Ιουνίου, γιορτή των Δώδεκα Αποστόλων, ημέρα Πέμπτη. 

Τα κουρασμένα σώματα των γεωργών μας άρχισαν να σηκώνονται μουδιασμένα. 

Ετοίμασαν γρήγορα τα ζώα τους και μερικοί ξεκίνησαν με τα σύνεργα για τις 

δουλειές τους, πριν τους προλάβει ο καυτερός ήλιος. 

Τι έκπληξη όμως! Στην έξοδο του χωριού αντίκρισαν Γερμανούς 

στρατιώτες. 

- Αλτ! Πού πάτε; Ήταν αυστηρή η ερώτηση του διερμηνέα. 

- Μα … στο χωράφι για δουλειά. 
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- Όχι. Σήμερα δεν θα πάτε πουθενά. Γυρίστε πίσω, αφήστε τα ζώα στα 

σπίτια και συγκεντρωθείτε στο Σχολείο. Άλλους τους πρόλαβε η καμπάνα του 

Αγίου Νικολάου στα σπίτια τους, πριν ξεκινήσουν για τη δουλειά τους. 

- Τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει και χτυπάει η καμπάνα; Κάτι σημαντικό βέβαια; 

Ρωτούσαν οι γείτονες ο ένας τον άλλο. 

- Όλο το χωριό είναι ζωσμένο από Γερμανούς. Πάει, χαθήκαμε. Οι καημένοι 

οι κάτοικοι του χωριού, φιλήσυχοι όπως ήταν, τρόμαξαν πάρα πολύ από το 

απρόσμενο αυτό γεγονός, που πολύ γρήγορα διαδόθηκε στο χωριό». 

Και παρακάτω συνεχίζει ο κ. Σιώζος, αφού οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν 

στο Σχολείο, τους ανήγγειλαν ότι στο χωριό τους υπήρχαν αντάρτες και ότι είχαν 

όπλα κρυμμένα. «Όποιος γνωρίζει πού είναι κρυμμένα να το καταθέσει αμέσως και 

δε θα πάθετε τίποτα. Αλλιώς δε θα φύγει κανένας ζωντανός από δω μέσα και θα 

κάψουμε το χωριό ολόκληρο». 

Πάγωσαν οι Κροκιώτες. «Αλίμονο ποιος μας έβαλε τέτοια φωτιά; Ποιος 

ήξερε αυτό το μυστικό και το πρόδωσε στους Γερμανούς; Πάμε όλοι χαμένοι». Και 

συνέχισε ο διερμηνέας; «Τώρα θα περάσετε όλοι από την αίθουσα του σχολείου για 

μια μικρή ανάκριση. Να πείτε την αλήθεια σε ό,τι σας ρωτήσουν, για να μην 

πάθετε κακό. Αλλιώς θα σας θερίσουν τα πολυβόλα και θα κάψουμε όλο το χωριό». 

Άρχισαν οι ανακρίσεις για όλους τους κατοίκους, ενώ οι Γερμανοί 

στρατιώτες παραπέρα με τα αυτόματα στους ώμους και τα πολυβόλα στημένα 

πάνω στα κάγκελα της αυλής του σχολείου περίμεναν πιθανή αντίδραση. Στο 

μεταξύ άλλοι Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες πήγαν στην Εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Κωμοπόλεως, και έψαχναν να βρουν τα όπλα, 

σύμφωνα με την καταγγελία. Έκαναν άνω κάτω την Εκκλησία, αλλά ευτυχώς δε 

βρήκαν τίποτε. Μετά πήγαν στην Αγία Τριάδα, αλλά ούτε και εκεί βρήκαν τίποτε. 

Ήρθε η σειρά της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της 

Κωμοπόλεως, όπου βρίσκονται τα εξοχικά κέντρα σήμερα. Οι Γερμανοί 

στρατιώτες που πήγαν εκεί, βρήκαν, όπως ήταν φυσικό κλειδωμένη την πόρτα της 

Εκκλησίας. Αναζήτησαν το κλειδί εκεί γύρω, αλλά δεν το βρήκαν. Τράνταξαν την 

πόρτα μήπως ανοίξει, έδωσαν κλωτσιές με τις βαριές τους μπότες, φώναξαν, 

έκαναν φασαρία.  

(part_1/eikona_2, λεζάντα: Η Αγία Παρασκευή) 

Και ώ του θαύματος!! 

Μέσα από τις συκιές και τα αγριόχορτα που ήταν τότε στην αυλή της 

Εκκλησίας, πετάχτηκε ένας θεόσταλτος λαγός. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από τα 

πόδια των Γερμανών και έτρεξε προς το ρέμα. Οι Γερμανοί άφησαν την αποστολή 

τους και άρχισαν να κυνηγούν το λαγό. Έτρεξαν πίσω του. Τον πυροβόλησαν, τον 

ξανά πυροβόλησαν, αλλά δεν τον πέτυχαν.  

Ο Γερμανός αξιωματικός που έκανε τις ανακρίσεις μέσα στο σχολείο, 

άκουσε τους πυροβολισμούς και νόμισε ότι έρχονται αντάρτες για να βοηθήσουν 

τους κατοίκους. Βγήκε έξω, είπε στους κατοίκους να φύγουν στα σπίτια τους και 
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έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να στρέψουν τα πολυβόλα προς το ρέμα. 

Άδικα όμως έψαχνε για αντάρτες. Αντάρτες δεν υπήρχαν. Υπήρχε μόνο ένας λαγός. 

Ήταν ο ΣΩΤΗΡΑΣ λαγός που έστειλε στην πιο κρίσιμη στιγμή η Αγία Παρασκευή 

για να σωθεί το χωριό από βέβαιη καταστροφή. 

Η Αγία Παρασκευή δεν επέτρεψε τους βαρβάρους να μπουν στην Εκκλησία 

της, να βρούνε τα όπλα που πράγματι υπήρχαν εκεί μέσα και θα ήταν η αιτία της 

καταστροφής μας. Έδειξε την αγάπη της στους κατοίκους και τους έσωσε από 

βέβαιο θάνατο. Οι κάτοικοι φυσικά ήταν ανάστατοι από το γεγονός αυτό που τους 

έκανε να χάσουν τον ύπνο τους για πολύ καιρό και ακόμα περισσότερο να το 

συζητούν. 

Η χαρά των κατοίκων και η ευγνωμοσύνη τους στην Αγία Παρασκευή που 

τους έστειλε το λαγό δεν περιγράφονταν. Να δοξολογούμε την Αγία Παρασκευή, 

που έστειλε το λαγό και σωθήκαμε, λέει σήμερα ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος. 

Ας είναι μεγάλο το όνομα της Αγίας Παρασκευής, που μας έσωσε, λέει ο 

Κωνσταντίνος Πλιάτσιος. Μεγάλο το όνομα της Αγίας Παρασκευής, που έκανε το 

θαύμα της, λέει ο Αθανάσιος Σακκούλας.  

Αυτά μας περιγράφει ο Γεώργιος Σιώζος στο παραπάνω βιβλίο του. 

Περιγράφει όμως και άλλα θαύματα της Αγίας Παρασκευής που δεν είναι λίγα. 

Αναφέρει το θαύμα που έγινε στα Τέμπη και ακριβώς στο ύψος της Εκκλησίας της 

Αγίας Παρασκευής, όπου δυο τρένα θα συγκρούονταν. Ευτυχώς η Αγία έβαλε το 

χέρι της και οι οδηγοί σταμάτησαν απότομα τα τρένα και γλίτωσε ο κόσμος. Όλοι 

τότε έκαναν το σταυρό τους και απέδωσαν το γεγονός σε θαύμα με τη δύναμη και 

την επέμβαση της Αγίας Παρασκευής, στο όνομα της οποίας είναι αφιερωμένος ο 

ιερός ναός δίπλα στον Πηνειό ποταμό μέσα στη σπηλιά. 

Αναφέρει ακόμα και το θαύμα με τον βλαχόφωνο στρατιώτη. Ένας 

στρατιώτης από τη Σαμαρίνα στο μέτωπο της Μικράς Ασίας κάποια στιγμή κάθισε 

να ξεκουραστεί πάνω σε μια σέλα αλόγου. Ξαφνικά είδε μπροστά του μια οπτασία, 

μια γυναίκα μαυροφορεμένη να του λέει «Έ, εσύ, γιατί κάθισες εκεί; Έλα πιο 

πέρα» και χάθηκε από μπροστά του. Εκείνος σηκώθηκε, έφυγε πιο πέρα και σε λίγο 

μια τούρκικη οβίδα έπεσε πάνω στη σέλα και την έκανε κομμάτια. Η Αγία 

Παρασκευή και πάλι είχε κάνει το θαύμα της. Όταν συνήλθε ο στρατιώτης από το 

φόβο του, έκανε το σταυρό του και είπε: «Σε ευχαριστώ Αγία Παρασκευή, που με 

έσωσες». Να σημειωθεί εδώ ότι οι Βλάχοι της Σαμαρίνας τιμούν ιδιαίτερα την 

Αγία Παρασκευή και την έχουν προστάτισσά τους. 

Ο Γεώργιος Σιώζος στη συνέχεια αναφέρει την παράδοση που υπάρχει στο 

χωριό του Πλατανορέματος Σερβίων, όπως την περιγράφει ο Γεώργιος 

Βαϊτσόπουλος, γραμματέας της κοινότητας στο βιβλίο του «Η ιστορία του χωριού 

Μοσχοχωρίου». Η παράδοση λέει ότι στο Μοσχοχώρι κάθε χρόνο έρχονταν από το 

δάσος των Πιερίων ένα ελάφι την ημέρα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής, 26 

Ιουλίου. Στεκόταν μπροστά στην Εκκλησία. Έσκυβε τρεις φορές το κεφάλι του και 

παραδινόταν στους επιτρόπους. Αυτοί το έσφαζαν, το κομμάτιαζαν, το έβραζαν και 

μετά το μοίραζαν στους προσκυνητές. Κάποια χρονιά άργησε να έρθει, αλλά ήρθε. 
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Είχε τρέξει πολύ και έφτασε λαχανιασμένο. Οι επίτροποι το έσφαξαν παρότι ήταν 

κουρασμένο. Από τότε δεν ξαναφάνηκε άλλη χρονιά. Οι επίτροποι αποφάσισαν την 

ημέρα του πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής να σφάζουν ένα μοσχάρι και από 

τότε ονόμασαν και το χωριό τους Μοσχοχώρι. 

Αργότερα η επιτροπή της Εκκλησίας αποφάσισε να καταργήσει το έθιμο και 

δεν έσφαξε μοσχάρι. Η τιμωρία όμως τους ήρθε την ίδια μέρα. Όταν επέστρεφαν τα 

βόδια και οι αγελάδες από τη βοσκή, παρουσιάστηκε ξαφνικά αρρώστια με αρκετά 

θανατηφόρα κρούσματα. Όλοι οι πανηγυριστές έμειναν άναυδοι και εκστατικοί 

μπροστά στο φαινόμενο αυτό. Οι επίτροποι αμέσως άρπαξαν ένα μοσχάρι, το 

έσφαξαν και το κακό σταμάτησε.  

Το έθιμο αυτό για μια ακόμη φορά γύρω στα 1956 θέλησαν να το 

καταργήσουν. Επειδή όμως φοβόταν την ευθύνη, ζήτησαν τη γνώμη του 

Μητροπολίτη Κοζάνης, του σοφού Διονυσίου, ο οποίος τους υπέδειξε να 

συνεχίσουν το έθιμο. Και έτσι εξακολουθεί να γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα της 

γιορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου. 

Τα θαύματα της Αγίας Παρασκευής είναι αμέτρητα. Για να καταλάβει 

κανείς πόσα είναι τα θαύματά της, ας προστρέξει στους ναούς της και ας προσέξει 

κάτω από την εικόνα Της, πόσα αφιερώματα είναι κρεμασμένα. Το καθένα από 

αυτά ανταποκρίνεται και σε ένα θαύμα που έκανε η Αγία σε εκείνον που το 

αφιέρωσε. Ας επισκεφτεί το χωριό Αγία Παρασκευή, 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά 

της Κοζάνης, στο δρόμο προς την Αιανή, όπου υπάρχει το προσκύνημα της Αγίας 

Παρασκευής εδώ και χίλια πεντακόσια χρόνια. Και εκεί θα ακούσει από τους ίδιους 

τους κατοίκους του χωριού τι άκουσαν από τους παππούδες τους και τι είδαν με τα 

ίδια τους τα μάτια τόσα χρόνια. Θα ακούσει από τον ίδιο τον Παπαγιώργη να τους 

διηγείται με δάκρυα στα μάτια θαύματα και πράγματα, απίστευτα και όμως 

αληθινά! Ένα τέτοιο θαύμα έσπρωξε τον συγγραφέα αυτού του πονήματος, να 

κάνει τούτο το μικρό δώρο στην Αγία του χωριού του και το αφιερώνει εξ 

ολοκλήρου στο νέο μεγαλοπρεπές προσκύνημά της για την αγιογράφησή του. 

 

Θρύλοι και Παραδόσεις 

Αμέτρητες είναι και οι Παραδόσεις και οι Θρύλοι για την Αγία Παρασκευή 

στο πανελλήνιο. Στη Θράκη πιστεύουν ότι η Αγία Παρασκευή είναι γερόντισσα, 

ψηλή και μαυροντυμένη. Σώζεται η παράδοση που λέει ότι, όταν έπαιρναν το 

εικόνισμα της για να το βάλουν στο προσκέφαλο, το πρωί το έβρισκαν στην πόρτα 

του σπιτιού. Και ήταν αυτό σημάδι πως ήθελε να γυρίσει στην Εκκλησία της. 

Στην Ανατολική Θράκη πίστευαν ότι η Αγία Παρασκευή και η Αγία Μαρίνα 

ήταν αδελφές. Η Αγία Μαρίνα στις 17 Ιουλίου, που είναι η γιορτή της, μάζευε μια 

ρόγα σταφύλια από κάθε τσαμπί και τα μοίραζε στις φιλενάδες της. Ενώ η 

μεγαλύτερη αδελφή της, η Αγία Παρασκευή, στη δική της γιορτή στις 26 Ιουλίου, 

πήγαινε ένα καλάθι σταφύλια στην Εκκλησία για όλο τον κόσμο. 
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Από τους Μικρασιάτες, που ζουν σήμερα στη Μακεδονία, μαθαίνουμε ότι 

στις χαμένες τους πατρίδες είχαν πολλές Εκκλησίες και παρεκκλήσια της Αγίας 

Παρασκευής. Και όχι μόνο έκαναν τάματα, αλλά και κοιμούνταν μέσα στο χώρο 

για να θεραπευτούν, κυρίως από τις παθήσεις των ματιών. Σχετικά μ’ αυτά ο 

καθηγητής και λαογράφος Δημήτριος Οικονόμου παρατηρεί: «Οι ασθενείς 

εκοιμούντο εκεί και εθεραπεύοντο συμφώνως προς το πανάρχαιον έθιμον της 

εγκοιμήσεως εις τους ναούς, απέκοπτον δε τεμάχια εκ των ενδυμάτων των και τα 

εκρεμούσαν εις τα κλαδιά παρακειμένου δένδρου ή θάμνου, το οποίον σημαίνει 

καταπασάλωσιν της ασθενείας εις τα δένδρα. Επίσης εθυσίαζαν ζώον κατά την 

παναρχαίαν συνήθειαν.  

Μια άλλη παράδοση για την Αγία Παρασκευή είναι εκείνη που την 

παρουσιάζει σαν φονιά του δράκοντα. Η παράδοση αυτή υπάρχει με μικρές 

παραλλαγές σε όλο τον ελλαδικό χώρο και ξεκινά και αυτή από το συναξάρι της 

Αγίας. Σύμφωνα με αυτό η Αγία Παρασκευή, αφού έδωσε το φως στον 

αυτοκράτορα Αντωνίνο και τον έκανε να πιστέψει συνέχισε το δρόμο της και το 

έργο της. Σε άλλη πόλη που έφτασε ο άρχοντάς της, ο Ασκληπιός, την έριξε μέσα 

στη φωλιά ενός θηρίου, που το έλεγαν δράκο, όπως έκανε για όλους τους 

κατάδικους. Μα η Αγία Παρασκευή μόλις είδε το δράκο έκανε το σημείο του 

Σταυρού και το θηρίο έσκασε. 

Ακόμη παραδίδεται ότι το σκότωμα του δράκου έγινε κάποτε στο πανηγύρι 

της Αγίας Παρασκευής, την ώρα του χορού που ο δράκοντας, φωλιασμένος 

συνήθως στην πηγή και κοντά στην Εκκλησία, βγήκε και άρπαξε μια από τις 

κοπέλες που χόρευαν. Ο χορός και το πανηγύρι σταμάτησαν. Την άλλη χρονιά 

ξανάκαναν οι κοπέλες το χορό και εμφανίστηκε μια γυναίκα με ρόκα στο χέρι και 

μπήκε πρώτη στο χορό. Την ίδια στιγμή βρυχήθηκε και πρόβαλε το θηρίο. Τότε η 

γυναίκα, που ήταν η Αγία Παρασκευή, το χτύπησε με τη ρόκα και το σκότωσε. 
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Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Εκκλησίες και εξωκκλήσια προς τιμή της Αγίας Παρασκευής στην Ιερά 

Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης 

Ιεροί ναοί, παρεκκλήσια και εξωκκλήσια στο όνομα της Αγίας Παρασκευής 

υπάρχουν στην περιοχή μας πάρα πολλά, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε 

χωριό και σε κάθε πόλη υπάρχουν εκκλησίες ή μικρά παρεκκλήσια ή ένα 

εξωκκλήσι προς τιμή της Αγίας Παρασκευής. Δεν είναι εκτός πραγματικότητας 

αυτό, που συνήθως λέγεται, ότι μετά την Παναγία ο ελληνικός λαός στη λατρεία 

ακολουθεί την Αγία Παρασκευή. Συγκεκριμένα εδώ στο νομό Κοζάνης και γύρω 

από την περιοχή του Τσαρσιαμπά υπάρχουν αρκετές εκκλησίες και εξωκκλήσια. 

Μέσα στην πόλη της Κοζάνης και στα βόρεια υψώματά της υπάρχει μεγαλοπρεπής 

ναός της Αγίας Παρασκευής με πολλά προσκτίσματα. Τελευταία μάλιστα έγινε και 

ενορία. Το μικρό εξωκκλήσι από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έγινε σήμερα μια 

ωραιότατη βασιλική. 

(part_2/naos_1, λεζάντα: Ιερός ναός Αγίας Παρασκευής Κοζάνης) 

Στον Κρόκο επίσης υπάρχει εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, όπως 

περιγράψαμε παραπάνω. Στο διπλανό χωριό, την Καρυδίτσα, πάνω στο λόφο και 

σε μια πανοραμκή τοποθεσία κτίστηκε το 1963 ένα μικρό εξωκκλήσι στο όνομα 

της Αγίας Παρασκευής σε ένα χώρο, όπου υπήρχε παλαιότερα εξωκκλήσι της 

Αγίας και που είναι αρχαιολογικά ανεκμετάλλευτος ακόμη. Υπάρχει δίπλα από το 

εξωκκλήσι τάφος που κατεβαίνει κανείς με αρκετά σκαλοπάτια, χωρίς ακόμη να 

έχουν γίνει οι απαιτούμενες ανασκαφές από τους ειδικούς αρχαιολόγους. 

 Λίγο παρακάτω, στην Άνω Κώμη υπάρχει ναός της Αγίας Παρασκευής από 

τον περασμένο αιώνα, 1876, με πλούσιο τοιχογραφικό διάκοσμο. Στα παλαιότερα 

χρόνια ήταν νεκροταφειακός ναός. Στην Αιανή κοντά στις τόσες εκκλησίες και 

εξωκκλήσια που υπάρχουν δεν ήταν δυνατό να απουσιάζει το εξωκκλήσι της Αγίας 

Παρασκευής. Λίγο πριν μπούμε στην Aιανή και ακριβώς στα αριστερά της εισόδου 

της κωμόπολης υπάρχει εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής κτισμένο τον 16ο αιώνα, 

το οποίο ανακατασκευάστηκε από τα θεμέλια κατά το 1890, κατά το 1953 έγινε μια 

ακόμη επισκευή με επικεράμωση και τον σχετικό εξωραϊσμό του και σήμερα έγινε 

εξ ολοκλήρου η ανακαίνισή του. Ακόμη και σε τρία προσφυγοχώρια υπάρχουν 

εξωκκλήσια προς τιμή της Αγίας Παρασκευής. Στην Κοιλάδα, που έγινε κατά το 

1972, στα Σιδερά κατά το 1988 και στον Ροδίτη που το έκανε ο παπά – Ηλίας 

Κοντός, παπαδάσκαλος από την Αιανή. 

Αν περάσουμε απέναντι από τον Αλιάκμονα, θα βρούμε μια πλειάδα 

εξωκκλησίων στο όνομα της Αγίας Παρασκευής. Στα Σέρβια υπήρχε εξωκκλήσι 

της Αγίας Παρασκευής από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπου υπήρχε και 

ανδρικό μοναστήρι. Από τα παλαιότερα εξωκκλήσια έχουμε στα χωριά Ελάτη από 

το 1726, στη Βογγόπετρα από το 1726 επίσης, διαλυμένο χωριό δίπλα στο 

Τρανόβαλτο, και στο Τρανόβαλτο με μια ωραία κτητορική επιγραφή από το 1727. 
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Στα χωριά Μοσχοχώρι και Πλατανόρεμα υπήρχαν από πολύ παλιά με τις σχετικές 

παραδόσεις, όπως αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω. Στο Μιρκόβαλτο, στο 

Φρούριο, στην Καστανιά, στο Ρύμνιο, στο Μεταξά τα εξωκκλήσια της Αγίας 

Παρασκευής έγιναν αργότερα και συγκεκριμένα στην αρχή του 20 αιώνα. Ιδιαίτερα 

πρέπει εδώ να τονίσουμε το σημαντικό γεγονός που έγινε στο Πολύφυτο, όπως 

αναφέρει η τοπική παράδοση, ότι στο ναό της Αγίας Παρασκευής του χωριού 

κήρυξε το θείο λόγο ο Κοσμάς ο Αιτωλός κατά το 1750. Αφήσαμε τελευταίο το 

Βελβενδό, μια πολύ ζωντανή κωμόπολη διαχρονικά, που η μεγάλη αγάπη και 

λατρεία των κατοίκων προς την Αγία Παρασκευή ακτικατοπτρίζεται στην 

δημιουργία τεσσάρων εξωκκλησίων στο όνομα της Αγίας. Στη θέση Παλαιόκαστρο 

που έγινε το 1959, στη θέση Ράμου, υπήρχε παλαιότερο που ανακαινίστηκε το 

1943, στη θέση Τσιλιπίσιο υπήρχε από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μέσα στο 

Βελβενδό, πολύ παλιό, που τελευταία έγινε γενική επισκευή. 

 

Το δικό μας Μοναστήρι 

Στο δικό μας χώρο, και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας 

Παρασκευής του Δήμου Αιανής, η Αγία Παρασκευή τιμάται και δοξολογείται 

πολλούς αιώνες. Από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια πάνω στον ομώνυμο λόφο ή στο 

λόφο των χιλίων δέντρων, όπως επικράτησε να λέγεται τελευταία, υπάρχει ένα 

μνημείο παλαιοχριστιανικής εποχής που ακτινοβολεί με το μέγεθος και τον 

καλλιτεχνικό ψηφιδωτό του διάκοσμο. Ανήκει στις μνημειακές παλαιοχριστιανικές 

τρίκογχες βασιλικές και χρονολογείται στην εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, 

στον 6ο αιώνα. Είναι μια σπάνια βασιλική όχι μόνο για το είδος της τρίκογχης 

βασιλικής, αλλά και για τον ψηφιδωτό της διάκοσμο. Για τις πλούσιες παραστάσεις 

ζώων, πουλιών, γεωμετρικών σχημάτων και μιας μοναδικής ανθρώπινης 

παράστασης, ενός ψαρά. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, για να 

δούμε πως εξελίχτηκε η ζωή πάνω στο λόφο της Αγίας Παρασκευής, τι υπάρχει 

σήμερα και τι υπήρχε στις παλαιότερες εποχές. Ήταν τελικά Μοναστήρι ο χώρος ή 

ήταν κάποιο μεγάλο χωριό γύρω από την παλαιοχριστιανική βασιλική και 

ολόκληρος ο λόφος γύρω από την Εκκλησία ήταν κατοικημένος; Τα ευρήματα, οι 

παραδόσεις των κατοίκων του χωριού, αλλά και η διαμόρφωση του χώρου μας 

οδηγούν στο να αποδεχτούμε ότι ήταν ένα μεγάλο και πλούσιο μοναστήρι. Ας 

δούμε πρώτα πως αποκαλύφτηκε η παλαιοχριστιανική βασιλική και τα υπόλοιπα θα 

ακολουθήσουν μόνα τους. 

 

Η αποκάλυψη της Βασιλικής 

Οι πληροφορίες που έφτασαν σε μας για τη ύπαρξη της Βασιλικής 

ανάγονται στη δεκαετία του 1950. Συγκεκριμένα το 1952 έγινε το νέο υδραγωγείο 

που έφερε νερό από τη Ροδιανή στον οικισμό του χωριού. Τότε οι άρχοντες του 

χωριού, οι ιερείς και όλοι οι κάτοικοι θέλησαν να φέρουν νερό και να κάνουν μια 

βρύση και στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Δεν υπολόγισαν τα έξοδα ούτε 

τον κόπο που θα υποβάλλονταν, γιατί η Εκκλησία απείχε γύρω στα 200 μέτρα από 
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τα τελευταία σπίτια του χωριού. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε το έργο και σκάβοντας τα 

χαντάκια άνοιξαν το μέρος μέχρι τη βελανιδιά, που βρίσκεται σήμερα στο 

βορειοδυτικό τοίχο του αριστερού κλίτους της Βασιλικής. Το συνεργείο που 

έσκαψε το μέρος της Βασιλικής πέρασε από τα νοτιοδυτικά και διασχίζοντάς την 

κατέστρεψε ένα μέρος του νάρθηκα και μια γωνία του κυρίως ναού. Είδαν τότε οι 

εργαζόμενοι τις πολύχρωμες ψηφίδες, αλλά κανένας δεν υποψιάστηκε τι μπορεί να 

ήταν αυτά και ούτε ήταν δυνατό να τα υποψιαστούν πρώτα γιατί δεν τα είδαν 

συνολικά και ύστερα γιατί δεν γνώριζαν τίποτε τότε οι απλοί άνθρωποι του χωριού 

από ψηφιδωτά και μωσαϊκά Οι παππούδες μας τότε άρχισαν τις συζητήσεις για τα 

έγχρωμα πετραδάκια που έβλεπαν, αλλά οι πλέον γεροντότεροι έλεγαν ότι τα 

ήξεραν αυτά από το 1915. Γιατί τότε είχαν κτίσει την εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου στο μεσοχώρι και είχαν πάρει αγκωνάρια και άλλες πέτρες από τους 

τοίχους που σώζονταν στα θεμέλια της παλιάς Βασιλικής για το στήσιμο της νέας 

εκκλησίας. Έτσι το πρόβλημα έμεινε άλυτο για λίγα χρόνια. 

Το 1964, ύστερα από το όνειρο ενός γέρου στο χωριό, του Γεωργίου Ζέρβα, 

για πρώτη φορά έρχονται ειδικοί επιστήμονες, αρχαιολόγοι, ειδοποιημένοι από τον 

τότε πρόεδρο της Κοινότητας Στέργιο Καλαμπούκα, για να ιδούν τι ακριβώς 

υπάρχει. Έρχεται ο Μύρων Μιχαηλίδης, βυζαντινολόγος από την Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και οι πρώτες ανακοινώσεις του είναι ότι 

πρόκειται για μια παλαιοχριστιανική Βασιλική. Αμέσως μετά έρχεται ο Καθηγητής 

της Βυζαντινής Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Στυλιανός Πελεκανίδης, 

που και εκείνος αποφαίνεται ότι πρόκειται για ένα ψηφιδωτό δάπεδο μιας 

βασιλικής μάλλον του 14ου αιώνα. Είχαν αρχίσει οι διαφωνίες των 

βυζαντινολόγων για την χρονολόγηση του μνημείου. Ο Μύρων Μιχαηλίδης 

επέμεινε ότι επρόκειτο για παλαιοχριστιανική βασιλική και οι μελλοντικές έρευνες 

τον δικαίωσαν. 

Συγκεκριμένα στα Χρονικά του Αρχαιολογικού Δελτίου, τόμος 20ος, του 

1965 έγραψε τα εξής: «ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ» Αγία Παρασκευή Κοζάνης. 

«Εις μικράν απόστασιν έξωθι του ομωνύμου χωρίου και εγγύτατα μικρού, 

εν χρήσει σήμερον, ναΐσκου, χωρικοί ανασκάπτοντες ανεύρον ψηφιφωτόν δάπεδον. 

Μεταβάς κατ’ εντολήν της Υπηρεσίας ηρεύνησα τον χώρον όσον είχον ανασκάψει, 

ήτοι λωρίδα μήκους 8 περίπου και πλάτους 3 - 4 μέτρων. Εκ της ερεύνης ταύτης 

απεκαλύφθη τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου παλαιοχριστιανικής προφανώς βασιλικής, 

εις το νότιον κλίτος της οποίας θα ανήκη τούτο. Το δάπεδον, όσον ανεσκάφη, 

διήκει μέχρι του δυτικού τοίχου, συνεχίζεται δε υπό την επίχωσιν προς τον 

υπόλοιπον χώρον της βασιλικής. Το αποκαλυφθέν τμήμα του ψηφιδωτού δαπέδου 

κατανέμεται, ως συνήθως, εις διάχωρα διακοσμούμενα υπό γεωμετρικών σχημάτων 

(ροδάκων, ρόμβων, διατεμνομένων κύκλων), ανθέων και ζωικών παραστάσεων, εν 

αις δύο πέρδικες, παγώνιον και έλαφος. Έν διάχωρον κοσμείται υπό του συνήθους 

φολιδωτού σχήματος. Τα χρώματα των ψηφιδωτών είναι λευκόν (του βάθους), 

ερυθρόν, κυανούν και κίτρινον. Έν κιονόκρανον φυλασσόμενον από ετών εντός 

του εγγύς της βασιλικής ναΐσκου, προέρχεται, κατά τας μαρτυρίας των χωρικών, εκ 
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του χώρου της βασιλικής. Το ανασκαφέν τμήμα εκαλύφθη και πάλιν δια χώματος 

εις όλον το βάθος». 

Αυτά έγραφε στα 1965 ο αρχαιολόγος Μύρων Μιχαηλίδης, που ύστερα από 

πέντε χρόνια επρόκειτο να ανασκάψει ο ίδιος ολόκληρη τη βασιλική, όχι όμως με 

κάποιο προγραμματισμό της Υπηρεσίας του, αλλά κάτω από την πίεση των 

κατοίκων. Τι ακριβώς όμως είχε συμβεί; Ένας κάτοικος του χωριού, που 

αναφέρθηκε παραπάνω, ο Γεώργιος Ζέρβας συνέβαλλε να ανασκαφεί γρηγορότερα 

η βασιλική. 

 

Γεώργιος Ζέρβας του Ζήση από την Μεταμόρφωση 

Ο Γεώργιος Ζέρβας (Γούλιας) ήρθε γαμπρός στο χωριό κατά το 1927 και 

πήρε για γυναίκα του την Πανάγιω Λαμπροπούλου, κόρη του Μακεδονομάχου 

Κωνσταντίνου Λαμπροπούλου. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκε στο νέο χωριό 

είδε στον ύπνο του μια μαυροφορεμένη γυναίκα που του έλεγε να πάει και να 

σκάψει στο χώρο της Αγίας Παρασκευής και να βρει την εικόνα της. Ο νεαρός τότε 

Γούλιας, νιόπαντρος καθώς ήταν, ούτε να το συζητήσει το όνειρο δεν ήθελε στους 

πολύ λίγο ακόμη γνωστούς συγγενείς του. Δεν τολμούσε εξάλλου να συζητήσει 

τέτοια πράγματα, φοβούμενος μήπως τον εκλάβουν για θεοφοβούμενο και 

ονειροπαρμένο. 

(part_2/zervas, λεζάντα: Γεώργιος Ζέρβας) 

Στα 1964 όμως, ύστερα από 37 χρόνια διαμονή στο χωριό και ενώ είχε στο 

μεταξύ αποκτήσει μια πολυμελή οικογένεια – τρία αγόρια και δυο κορίτσια – 

ξαναβλέπει το ίδιο όνειρο με την μαυροντυμένη γυναίκα να του ξαναλέει και να 

του ζητάει τα ίδια πράγματα. Τότε αποφάσισε να μιλήσει στη γυναίκα του και τα 

παιδιά του. Ο δεύτερος γιος του, ο Ζήσης Λαμπρόπουλος, που πήρε το επίθετο του 

παππού του Μακεδονομάχου, ανέλαβε να εκτελέσει την ιερή αποστολή της 

εντολής της μαυροντυμένης γυναίκας προς τον πατέρα του. Άρχισε μόνος να 

σκάβει δίπλα από το χώρο της βασιλικής και τότε αποκαλύφτηκε ένα μικρό τμήμα 

του ψηφιδωτού δαπέδου με σταυρούς. Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι Αρχές και 

κατέφθασε ο έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε 

πράγματι ο Μύρων Μιχαηλίδης, έκανε τις απαραίτητες πρώτες επισημάνσεις και 

γύρισε στη έδρα του, τη Θεσσαλονίκη. Έγραψε όσα είδαμε παραπάνω στο 

Αρχαιολογικό Δελτίο και μετά από αυτό τίποτε. Στο μεταξύ οι κάτοικοι του χωριού 

και ιδιαίτερα ο Γούλιας Ζέρβας περίμεναν να αποκαλυφτεί το ψηφιδωτό και να 

βρουν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Οι Υπηρεσίες όμως κινούνται αργά για 

πολλούς λόγους και έτσι φθάσαμε στα 1968, χωρίς να γίνει κάτι με την αποκάλυψη 

του ψηφιδωτού και την εύρεση της εικόνας της Αγίας Παρασκευής. Τότε, λέγεται 

ότι ο μπάρμπα – Γούλιας είδε για τρίτη φορά το όνειρο, που η μαυροντυμένη 

γυναίκα του έλεγε τα ίδια πράγματα. 

Τελικά πήρε την απόφαση ο Ζήσης, ο γιος του παππού Γούλια, να 

αποκαλύψει αυτά που η Αρχαιολογική Υπηρεσία έπρεπε να είχε κάνει. Ξεκίνησε 
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μόνος το έργο της ανασκαφής σκάβοντας κοντά σε μια αχλαδιά, δίπλα από τη 

βασιλική, χωρίς να λογαριάσει τις Αρχές και τις Υπηρεσίες. Η αστυνομία γρήγορα 

έκανε την εμφάνισή της και ξαφνικά ο ζωηρός Ζήσης βρέθηκε κατηγορούμενος. 

Με τις παρεμβάσεις όμως των Κοινοτικών Αρχών τότε ο Ζήσης Λαμπρόπουλος 

απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες, που τον βάρυναν για αρχαιοκαπηλία, αλλά με τις 

πιέσεις στις τότε πολιτικές αρχές και προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία ο Γούλιας 

Ζέρβας και ο γιος του Ζήσης έγιναν αιτία να ξαναρχίσουν οι ανασκαφές κατά το 

επόμενο έτος 1969 και να ανασκαφεί ολόκληρη η βασιλική. 

 

Η ανασκαφή της Βασιλικής 

Το άνοιξη του 1969 άρχισαν οι ανασκαφές με ένα πολυπληθές εργατικό 

δυναμικό από το χωριό με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Μύρωνα Μιχαηλίδη και ένα 

συνεργείο ειδικών για τέτοιες εργασίες, σχεδιαστές, αποκολλητές, συντηρητές και 

άλλους. Οι κάτοικοι του χωριού επέδειξαν ζήλο και μεγάλη εργατικότητα για να 

δουν τέλος πάντων, τι υπήρχε δίπλα τους και δεν το ήξεραν. Τόσα χρόνια 

περπατούσαν πάνω από τη βασιλική, για να πάνε στη νέα τους εκκλησία, αφού το 

μονοπάτι που οδηγούσε στην εκκλησία ήταν ακριβώς πάνω από τη βασιλική. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα καθαρίστηκαν τα χώματα, εξάλλου δεν ήταν και πολλά 

και, αφού το έπλυναν με το γάργαρο νερό της βρύσης της εκκλησίας, 

αποκαλύφτηκε το ψηφιδωτό σε όλο του το μεγαλείο. Ο επικεφαλής της ανασκαφής, 

Μύρων Μιχαηλίδης και οι άλλοι ειδικοί ακόλουθοί του θαύμαζαν για πολύ χρόνο 

το εξαίσιο εύρημά τους. Το ψηφιδωτό πράγματι ήταν ολόκληρο, χωρίς φθορές και 

βασικά χωρίς μεγάλες ζημιές από το χρόνο και τις επεμβάσεις των κατοίκων για να 

βγάλουν πέτρες για το κτίσιμο των κατά καιρούς διπλανών ναών της Αγίας 

Παρασκευής και του Αγίου Νικολάου κατά το 1915. Ούτε και το πέρασμα του 

αγωγού του νερού της βρύσης του 1952 είχε κάνει μεγάλη ζημιά. Εκείνοι όμως που 

έμειναν σαστισμένοι ήταν οι κάτοικοι του χωριού που έβλεπαν το ψηφιδωτό, το 

θαύμαζαν, το επεξεργάζονταν και απορούσαν με την κατασκευή του. 

Να τι έγραψε στα ΧΡΟΝΙΚΑ του Αρχαιολογικού Δελτίου, στον 26ο τόμο, 

το 1971 ο Μύρων Μιχαηλίδης. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ Αγία Παρασκευή Κοζάνης. «Εις το 

κατά το έτος 1964 τυχαίως αποκαλυφθέν τμήμα ψηφιδωτού έξωθι του χωρίου είχεν 

επισημανθή η ύπαρξις παλαιοχριστιανικής βασιλικής και είχε προγραμμματισθή η 

συστηματική ανασκαφή του χώρου. Λόγω όμως φόρτου υπηρεσιακής 

απασχολήσεως, μόνον εφέτος κατέστη δυνατή η πραγματοποίησις της ανασκαφής, 

ήτις απέδωσεν, ως προεβλέφθη, παλαιοχριστιακήν βασιλικήν. Αύτη είναι τρίκλιτος 

μετά πλαγίων κογχών (τρίκογχον), μήκους 32 μέτρων συμπεριλαμβανομένης και 

της κόγχης του Ιερού Βήματος και πλάτους 14,50 μέτρων, άνευ των πλαγίων 

κογχών, αίτινες έχουν ακτίνα 2 μέτρα εκατέρα. Πλήν του κυρίως ναού απεκαλύφθη 

νάρθηξ εις την δυτικήν πλευράν και προς Δ. αυτού τρεις χώροι, εξ ων ο βόρειος 

απετέλει το βαπτιστήριον, ένθα απεκαλύφθη σχεδόν ακεραία η κτιστή κολυμβήθρα. 

(part_2/katopsi, λεζάντα: Η κάτοψη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής) 
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Σπουδαιότατον εύρημα αποτελεί το ψηφιδωτόν δάπεδον της βασιλικής, το 

οποίον απεκαλύφθη εις όλην την έκτασιν, με ολίγας σχετικώς φθοράς. Τέλος, 

ανευρέθησαν υπολείμματα τοιχογραφιών εις τα σωζόμενα, δυστυχώς μικρού ύψους, 

χαμηλά μέρη των πλαγίων τοίχων και των πεσσών. Λόγω του επικειμένου 

χειμώνος το δάπεδον εκαλύφθη καταλλήλως δια στρώματος χώματος, αι 

τοιχογραφίαι απεκολλήθησαν και μετεφέρθησαν εις Θεσσαλονίκην προς 

συντήρησιν και καθαρισμόν και η τοιχοποία εστερεώθη υπό συνεργείου της 

Αναστηλώσεως. 

Αρκούμεθα ενταύθα εις την παροχήν των ολίγων τούτων στοιχείων, 

δεδομένου ότι η ανασκαφή θέλει αποτελέσει ιδίαν μελέτην του γράφοντος» 

 

Η περιγραφή του μνημείου 

Ο Μύρων Μιχαηλίδης τελειώνοντας την περιγραφή της ανασκαφής της 

Παλαιοχριστιακής Βασιλικής με δυο σειρές στο τέλος μας λέει ότι η ανασκαφή 

μελλοντικά θα αποτελέσει προσωπική του μελέτη. Αυτή η μελέτη έγινε πολύ αργά, 

το 2002 και μάλιστα με τη συνεργασία και μιας άλλης βυζαντινολόγου της 

Ευτυχίας Κουρκουτίδου – Νικολαϊδου. Πράγματι η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης εξέδωσε το 2002 ένα μικρό βιβλίο με τίτλο «Η 

Βασιλική της Αγίας Παρασκευής στην Κοζάνη. Παρατηρήσεις σε ένα μνημείο του 

β΄ μισού του 6ου αιώνα». 

Στηριζόμενοι στην παραπάνω μελέτη, αλλά και στις προσωπικές γνώσεις 

και εμπειρίες για το μνημείο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του χωριού μας 

προβαίνουμε σήμερα σε μια σύντομη περιγραφή του μνημείου. Να πως αρχίζουν οι 

δυο μελετητές της βασιλικής την περιγραφή τους: «Ταξιδεύοντας από την Κοζάνη 

προς την Αιανή, σημαντική ιστορική πόλη της Μακεδονίας από τα μυκηναϊκά 

χρόνια, λοξοδρομούμε προς τα ανατολικά για να συναντήσουμε το χωριό Αγία 

Παρασκευή, 13 περίπου χιλιόμετρα νότια από την Κοζάνη. Η βασιλική βρίσκεται 

στις παρυφές ενός λοφίσκου στην κορυφή του οποίου υψώνεται ο νεωτερικός ναός 

της Αγίας Παρασκευής, προσκύνημα της περιοχής, από τον οποίο πήρε το όνομά 

του και το χωριό. Ο ναός αυτός είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς της 

13ης Μαΐου 1995, που έπληξαν του νομούς Κοζάνης και Γρεβενών». Και 

συνεχίζουν: «Το 1964, ύστερα, από το όνειρο ενός γέρου του χωριού, του 

Γεωργίου Ζέρβα, κάποιοι χωριανοί έσκαψαν στο σημείο αυτό και αποκάλυψαν 

ψηφιδωτό δάπεδο με σταυρούς. Ο τότε Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη 

Θεσσαλονίκη Μύρων Μιχαηλίδης έκανε μια πρόχειρη έρευνα και ακολούθησε η 

συστηματική ανασκαφή του μνημείου από τον ίδιο, το 1970 και 1971. Οι 

αποσπασματικές τοιχογραφίες της βασιλικής αποκολλήθηκαν για συντήρηση και 

είναι εκτεθειμένες στη μόνιμη Έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, 

στην αίθουσα για τον παλαιοχριστιανικό ναό. Το ψηφιδωτό δάπεδο συντηρήθηκε 

επί τόπου με αποκόλληση και επανατοποθέτηση». 
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Ο αρχιτεκτονικός τύπος του Μνημείου 

Το μνημείο σώζεται σχεδόν μόνο σε κάτοψη, καθώς η σωζόμενη τοιχοποιία, 

δεν ξεπερνά τα 80 εκατοστά, ενώ υπάρχουν και τοίχοι τελείως κατεστραμμένοι ως 

τα θεμέλια, όπως περιγράψαμε προηγουμένως για να βγάλουν πέτρες οι κάτοικοι 

του χωριού και να κτίσουν τους κατά καιρούς διπλανούς ναούς και κατά το 1915 

να κτίσουν τον Άγιο Νικόλαο. Η βασιλική είναι τρίκλιτη, τρίκογχη με εγκάρσιο 

κλίτος, νάρθηκα και προσκτίσματα στη δυτική πλευρά. Οι διαστάσεις του μνημείου 

είναι με τον νάρθηκα 32 μέτρα μήκος και 14.50 μέτρα πλάτος. Τα κλίτη χωρίζονται 

με κιονοστοιχίες από τρεις κίονες η κάθε μία. Στην ανατολική πλευρά του ναού 

υπάρχουν τέσσερις πεσσοί (ντουβάρια) σε σχήμα σταυρού, που κρατούσαν 

προφανώς τον τρούλο του ναού. Μέσα στην ημικυκλική κόγχη του Ιερού Βήματος 

και στο κέντρο του δεν υπάρχει ψηφιδωτό δάπεδο, γιατί εκεί υπήρχε η Αγία 

Τράπεζα. 

Στο δυτικό τμήμα του ναού, ο νάρθηκας έχει δύο θύρες εισόδου, στο βόρειο 

και το νότιο τοίχο, που αποτελούσαν τις εισόδους του ναού. Στο βόρειο μέρος του 

νάρθηκα υπάρχει ημικυκλική κόγχη που εξέχει από το βόρειο εξωτερικό τοίχο του 

ναού. Το κομμάτι αυτό χρησίμευε ως Βαπτιστήριο και είναι μια κτιστή τετράγωνη 

κατασκευή, που στο κέντρο της σχηματίζεται τετράγωνη κολυμβήθρα με 

διαστάσεις 2x2 μέτρα και βάθους 60 εκατοστών. 

(part_2/palaiochristianikh, λεζάντα: Πάνω στο ψηφιδωτό της παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής. Από αριστερά Ευάγγελος Καλαμπούκας, Στέργιος Καλαμπούκας, Χάρης Τσιτούρας, 

Παπαγιώργης Καλαμπούκας, Αργύρης Παφίλης και Ζήσης Καραμπέρης) 

Οι δύο μελετητές επισημαίνουν τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ναού. Το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο που καθορίζει τον τύπο του ναού, είναι 

το εγκάρσιο κλίτος με τις δύο ημικυκλικές κόγχες που εξέχουν από τους 

εξωτερικούς τοίχους του ναού και έτσι η βασιλική γίνεται τρίκογχη. Το στοιχείο 

αυτό συναντάται σε μια μικρή ομάδα βασιλικών με εγκάρσιο κλίτος του 6ου αιώνα, 

που βρίσκονται όλες στη Δυτική Ελλάδα. Αυτές είναι η βασιλική της Παραμυθιάς 

και η βασιλική της Δωδώνης στην Ήπειρο και η βασιλική του Κλαυσείου στην 

Ευρυτανία. Μια άλλη είναι κοντά στο Δυρράχιο της Αλβανίας και ακόμη μία στην 

Κλάσση της Ραβέννας στην Ιταλία.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής της βασιλικής της 

Αγίας Παρασκευής είναι οι τέσσερις σταυρόσχημοι πεσσοί και τα μεγάλα τόξα που 

εκφύονταν από αυτούς, κοντά στο Ιερό Βήμα, πάνω στους οποίους στηρίζονταν 

προφανώς ένας θόλος στο ανατολικό τμήμα του ναού.  

 

Ο γλυπτικός διάκοσμος της Βασιλικής  

Από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά της βασιλικής δεν βρέθηκαν κατά την 

ανασκαφή παρά μόνο μικρά κομμάτια, σίγουρα εξαιτίας της λατόμευσης που έγινε 

στο μνημείο για να κτιστούν οι κατά καιρούς διπλανοί ναοί και ο ναός του Αγίου 

Νικολάου το 1915. Μόνο ένα κιονόκρανο που φυλασσόταν στον παρακείμενο ναό 
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της Αγίας Παρασκευής και βρίσκεται σήμερα στην αρχαιολογική συλλογή της 

Κοζάνης, αποδίδεται με βεβαιότητα στη βασιλική. Στις τέσσερις γωνίες του 

απλώνονται μεγάλα φύλλα μαλακής άκανθας στη μια όψη και στο κέντρο της 

επιφάνειας καταλαμβάνει ανάγλυφος σταυρός. Κάτω από την οριζόντια κεραία του 

σταυρού εξέχουν τα αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω και στην άλλη πλευρά 

υπάρχει το Χριστόγραμμα. 

(part_2/kionokrano_2 και kionokrano_1 –δίπλα δίπλα οι φωτογραφίες για να 

φαίνονται οι δύο όψεις του κιονόκρανου-, λεζάντα: Διασωθέν κιονόκρανο από την 

παλαιοχριστιανική βασιλική) 

 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος της Βασιλικής 

Ο διάκοσμος της βασιλικής της Αγίας Παρασκευής αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό δείγμα διακόσμησης ενός παλαιοχριστιανικού ναού της 

περιφέρειας. Το δάπεδο όλης της βασιλικής καλύπτεται από ένα πολύχρωμο 

ψηφιδωτό, ενώ οι τοίχοι πρέπει να ήταν κατάγραφοι με τοιχογραφίες, όπως 

συμπεραίνουμε από τα λίγα κομμάτια που σώθηκαν στις βάσεις των τοίχων των 

πεσσών. 

Οι τοιχογραφίες κάλυπταν τους τοίχους, τους πεσσούς και τις ημικυκλικές 

κόγχες του εγκαρσίου κλίτους της βασιλικής, καθώς και τους τοίχους του 

Βαπτιστηρίου. Διασώθηκαν στο κάτω μέρος της τοιχοποιίας, αποτοιχίστηκαν, 

καθαρίστηκαν και εκτίθενται στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού, όπως 

αναφέραμε παραπάνω. Τα εικονογραφικά θέματά τους είναι παραστάσεις 

αρχιτεκτονημάτων και κήπων συνδυασμένα με απεικονίσεις πτηνών και ζώων που 

συμπληρώνουν το συμβολικό νόημα των παραστάσεων. Ακόμη υπάρχουν 

παραδεισιακά τοπία με δέντρα, φράκτες, αναβρυτήρια με ελάφια και όλα αυτά με 

ένα σαφή συμβολικό χαρακτήρα.  

Στις τοιχογραφίες της βασιλικής της Αγίας Παρασκευής παρατηρείται μια 

επιβίωση παλαιοτέρων εικονογραφικών μοτίβων, της ελληνιστικής ζωγραφικής 

που είχαν αναβιώσει στον 3ο και 4ο αιώνα. Τα χρώματα της ζωγραφικής είναι 

ζωηρά κόκκινα, πράσινα και κίτρινα. 

Τα ψηφιδωτά που καλύπτουν το δάπεδο ολόκληρης της βασιλικής σώζονται 

σε μεγάλη έκταση με λίγες μόνο ζημιές και φθορές από την κατάρρευση του 

κτιρίου και το πέρασμα του αγωγού για την κατασκευή βρύσης στον παρακείμενο 

ναό της Αγίας Παρασκευής. 

Τα ψηφιδωτά εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και 

παρουσιάζουν στο μεγαλύτερο μέρος τους ομοιογένεια θεματική και τεχνική. 

Ξεχωρίζει το δάπεδο του βόρειου κλίτους, όπου το θέμα είναι απλούστερο. Εδώ το 

θέμα είναι απλός γεωμετρικός διάκοσμος με εναλλασσόμενα τρίγωνα μαύρα και 

άσπρα και η εργασία πιο αμελής και οι ψηφίδες μεγαλύτερες από αυτές των 

ψηφιδωτών του υπολοίπου ναού. Σίγουρα έγινε επέμβαση μεταγενέστερη για να 

επισκευαστεί κάποια σημαντική τοπική φθορά. Αντίθετα στο κεντρικό και νότιο 
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κλίτος στο Ιερό Βήμα και στο νάρθηκα τα θέματα έχουν οργανωθεί σε τετράγωνα 

με ακρίβεια και με αίσθηση του χώρου για τη συγκεκριμένη διάρθρωση του ναού. 

Ξεκινώντας από τις εισόδους του ναού στο νάρθηκα, αναγνωρίζουμε αυτή 

την αντιστοιχία του ψηφιδωτού με τη διάρθρωση του χώρου. Δύο στενόμακρα 

τετράγωνα παράλληλα με τους μακρούς τοίχους του νάρθηκα, εκτείνονται από τα 

βόρεια ως τη νότια είσοδο και πλαισιώνονται από 20 μικρότερα τετράγωνα που 

συνδέονται μεταξύ τους με κόμβο. Τα δύο μεγάλα στενόμακρα τετράγωνα 

περιλαμβάνουν γεωμετρικά διακοσμητικά θέματα, το ένα φολιδωτό κόσμημα και 

το άλλο τεμνόμενους κύκλους που σχηματίζουν τετράφυλλα. Στα μικρά τετράγωνα 

εναλλάσσονται ψάρια και πουλιά, πέρδικες, παγώνια και πάπιες. 

Στο κεντρικό κλίτος ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό απλώνεται σαν χαλί πάνω 

στο δάπεδο από τη δυτική πλευρά του ναού ως το Ιερό Βήμα. Αποτελείται από 12 

τετράγωνα, ανά 6 ζεύγη, που περιβάλλονται από μια ταινία με πλοχμό και ένα 

πλαίσιο με κισσόφυλλα. Τα 11 τετράγωνα περιλαμβάνουν παραστάσεις ζώων και 

πτηνών, μέσα σε φυτικό διάκοσμο που υποδηλώνει τη ζωή στη φύση, ενώ ένα μόνο 

απεικονίζει τη συμβολική σκηνή ενός ψαρά που ψαρεύει καθισμένος σε βράχο, 

μπροστά σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια. Ο ψαράς συμβολίζει τον Χριστό που 

ψαρεύει τους ανθρώπους, για να τους φέρει κοντά του και να τους οδηγήσει στο 

σωστό δρόμο, στη σωτηρία τους. 

Αρχίζοντας από τον νάρθηκα στο πρώτο τετράγωνο βλέπουμε έναν ταύρο 

μπροστά σε ένα αναβρυτήριο από το οποίο εκφύονται βλαστοί. Στο διπλανό 

τετράγωνο δύο παγώνια, σε αντίθετη διάταξη, από τα οποία το ένα πίνει νερό από 

ένα δοχείο. Στα επόμενα δύο τετράγωνα, αριστερά ένα γαϊδουράκι πίνει νερό από 

μια πηγή, ενώ το μικρό του θηλάζει και δεξιά του η συμβολική παράσταση του 

ψαρά των ψυχών. Στο επόμενο ζεύγος των τετραγώνων αντικρίζουμε σε κίνηση 

άλματος δύο ζώα, αριστερά ένα αιλουροειδές (σα γάτα) και δεξιά ίσως μια 

αντιλόπη. Στη συνέχεια, τα δυο τετράγωνα είναι αρκετά φθαρμένα και 

διακρίνονται μόνο τα πίσω πόδια ενός ζώου. Στο πέμπτο από τα δυτικά ζεύγος 

τετραγώνων, συναντούμε καμαρωτά δυο κριάρια και στα δύο τελευταία βλέπουμε 

πάλι δυο ζώα, που το δεξιό φαίνεται ότι είναι ελάφι.  

Το κενό που σχηματίζεται ανάμεσα στις μακρές πλευρές του ψηφιδωτού του 

κεντρικού κλίτους και στους στυλοβάτες των κιονοστοιχιών, από τον δυτικό τοίχο 

προς ανατολάς, συμπληρώνουν στενόμακρα τετράγωνα με πουλιά και ψάρια. 

Ανάμεσά τους ο πελαργός που ραμφίζει ένα φίδι και οι χήνες που ορμούν σε ένα 

ρόδι. Δεξιά και αριστερά, μπροστά από το Ιερό Βήμα, δύο ορθογώνια τετράγωνα 

με γεωμετρικό διάκοσμο από εναλλασσόμενα τρίγωνα σε ποικίλη διάταξη 

συμπληρώνουν το σύνολο. 

Στο Ιερό Βήμα το ψηφιδωτό δάπεδο οργανώνεται συμμετρικά, με επίκεντρο 

την Αγία Τράπεζα. Μέσα σε ένα πλαίσιο από πλοχμό σχηματίζεται ένα ορθογώνιο 

τετράγωνο μέσα στο οποίο εγγράφονται μικρότερα θέματα. Μια λεπτή ταινία με 

κύκλους και τετράγωνα περιβάλλει το χώρο που καταλάμβανε η Αγία Τράπεζα. 

Μπροστά από αυτήν απεικονίζονται η γνωστή συμβολική σκηνή των ελαφιών που 
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πλησιάζουν ένα μεγάλο αναβρυτήριο, από το οποίο αναβλύζει νερό μέσα σε τοπίο 

με κλαδιά και άνθη. Η παράσταση αυτή είναι πολύ προσφιλής σε όλα σχεδόν τα 

ψηφιδωτά δάπεδα της Μακεδονίας για τον συμβολικό και διακοσμητικό της 

χαρακτήρα. Αναπαριστάνονται ελάφια και παγώνια συμμετρικά τοποθετημένα από 

τις δύο πλευρές ενός αγγείου, από το οποίο εκφύεται κληματίδα, ή ενός 

αναβρυτηρίου, όπως εδώ. Στο θέμα αυτό υπάρχει εσχατολογικό νόημα. Η 

κληματίδα, τα αγγεία και το νερό, τα παγώνια και τα ελάφια είναι τα σύμβολα της 

αθανασίας, που κατακτείται με τα μυστήρια του Βαπτίσματος και της Θείας 

Ευχαριστίας, τα οποία οδηγούν στον Παράδεισο. 

(part_2/psifidoto_2, λεζάντα: Λεπτομέρεια από το ψηφιδωτό της παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής) 

Στη σκηνή αυτή των ελαφιών χαριτωμένο στοιχείο που προστίθεται είναι το 

μικρό ελαφάκι, που υψώνεται στα πίσω πόδια του για να θηλάσει από τη μητέρα 

του, στο αριστερό τμήμα της παράστασης. Δεξιά και αριστερά από τη σκηνή αυτή 

σχηματίζονται δύο επιμήκη τετράγωνα με θέμα τεμνόμενους κύκλους που 

σχηματίζουν τετράφυλλα. Αντίστοιχα από τις πλευρές της Αγίας Τράπεζας, δύο 

συμμετρικά τετράγωνα, με παγώνια που πλησιάζουν σε αναβρυτήριο στο ένα και 

με πάπιες που πίνουν νερό που ξεχύνεται από το αναβρυτήριο στο άλλο.  

(part_2/psifidoto_1, λεζάντα: Λεπτομέρεια από το ψηφιδωτό της παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής) 

Τον ημικυκλικό χώρο πίσω από την Αγία Τράπεζα καταλαμβάνει ένα 

μεγάλο κυκλικό έμβλημα με ένα δεκάκτινο αστέρι στο κέντρο που περιβάλλεται με 

μια σπείρα με βλαστό. Τις κενές γωνίες γεμίζουν πάλι πουλιά με κλαδιά. 

Το νότιο κλίτος παρουσιάζει κάποια ασυμμετρία στην οργάνωση των 

θεμάτων. Τρία άνισα, ως προς τις διαστάσεις, αλλά και ως προς την επιμέλεια 

εκτέλεσης, τετράγωνα καλύπτουν όλο το κλίτος από τη δυτική είσοδο μέχρι το Ιερό 

Βήμα. Τα πρώτα θέματα παρουσιάζουν τεμνόμενους κύκλους που σχηματίζουν 

τετράφυλλα και εναλλασσόμενα τετράγωνα και οκτάγωνα που συνδέονται με 

ρόμβους και σταυρούς. Μέσα στα τετράγωνα και τα οκτάγωνα πλαίσια 

εικονίζονται πουλιά, τετράφυλλα και ρόδακες και άλλα γεωμετρικά σχήματα. Το 

αμέσως επόμενο τετράγωνο, μέσα σε ένα ωραίο πλαίσιο, καλύπτεται από ρόμβους 

σε διάταξη που σχηματίζουν τρεις συμπλεκόμενους σταυρούς με μικρούς κύκλους 

ανάμεσα στις κεραίες τους. 

Το ψηφιδωτό στο νότιο κλίτος προς το Ιερό Βήμα διακρίνεται από τα άλλα 

ψηφιδωτά για το συμβολισμό του και για την επιμελημένη σχεδίαση και 

κατασκευή. Το ημικύκλιο καλύπτεται από ένα φολιδωτό ψηφιδωτό. Μπροστά από 

αυτό ένα ορθογώνιο τμήμα, σαν ολοκέντητο χαλί, περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή 

παράσταση παραδεισιακού τοπίου. Στο κέντρο ένα σιντριβάνι αναβλύζει νερό που 

πλησιάζουν να πιουν δυο ελάφια, με το γνωστό συμβολισμό. Το ένα στρέφει προς 

τα πίσω το κεφάλι του. Πίσω του υπάρχει ένα παγώνι. Όλος ο κάμπος της 

παράστασης καλύπτεται από κληματίδες με σταφύλια και φύλλα αμπελιού. Στους 
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βλαστούς του κάθονται ωραία πουλιά που είναι έτοιμα να αρχίσουν το γλυκό τους 

κελάηδημα. 

 

Η χρονολόγηση του Μνημείου 

Κινητά ανασκαφικά ευρήματα δυστυχώς δεν υπάρχουν εξαιτίας του 

λιθολογήματος, που έγινε στη βασιλική και το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Μόνο ένα μικρό νόμισμα του Ιουστινιανού (527 – 565 μ.Χ.) βρέθηκε στο 

Βαπτιστήριο. Έτσι η χρονολόγηση της βασιλικής βασίζεται μόνο στα μορφολογικά 

στοιχεία του αρχιτεκτονικού τύπου, που αποτελούν ένα προχωρημένο στάδιο στην 

εξελικτική πορεία της μετάβασης από την παλαιοχριστιανική βασιλική στην 

βασιλική με τρούλο. Παράλληλα η τεχνοτροπία και το θεματολόγιο των 

ψηφιδωτών δαπέδων σε συσχετισμό και με άλλα ψηφιδωτά της ευρύτερης περιοχής 

μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μνημείο ανήκει στο τέλος της εποχής του 

Ιουστινιανού. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι μελετητές χρονολογούν το μνημείο 

μέσα στον 6ο αιώνα και πιθανόν πιο συγκεκριμένα στο τρίτο τέταρτο του 6ου 

αιώνα, δηλαδή γύρω στα 560 μ .Χ. 

 

Γενική κρίση για το Μνημείο 

Γενικά τα ψηφιδωτά της Βασιλικής της Αγίας Παρασκευής είναι πολύ 

αξιόλογα και ως προς τη σχεδίαση και ως προς την κατασκευή τους. Οι τεχνίτες 

που τα κατασκεύασαν προσπάθησαν να καλύψουν όλο το χώρο του ναού με πουλιά, 

ζώα, φυλλώματα και μια ανθρώπινη παράσταση, έτσι ώστε να μην υπάρχει κενός 

χώρος. Τα έντονα χρώματα και τα πλούσια φυτικά θέματα δημιουργούν μια 

ευχάριστη ατμόσφαιρα που επιχειρεί να φέρει μέσα στο οικοδόμημα τη φύση που 

το περιέβαλε. Χρησιμοποιήθηκαν ψηφίδες σε κόκκινο, κεραμιδί, κίτρινο γκρίζο, 

άσπρο και μαύρο χρώμα με εκπληκτική τεχνική και επιμελημένη εργασία. Παρότι 

είναι μνημείο της επαρχίας και μάλιστα μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα 

διακρίνονται έντονα τα βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων εργαστηρίων της 

Θεσσαλονίκης, ακόμη και της Κωνσταντινούπολης. 

Για τη Δυτική Μακεδονία η Βασιλική της Αγίας Παρασκευής αποτελεί 

μοναδικό εύρημα. Μαζί δε με την Επισκοπή της Καισαρείας, με έδρα το σημερινό 

χωριό της Καισαρειάς και τις άλλες δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Ακρινής 

και του Βοσκοχωρίου, χωριά που βρίσκονται ανατολικά της Κοζάνης και σε 

απόσταση 15 – 20 χιλιομέτρων, αποτελούν ισχυρό επιχείρημα ότι ο Χριστιανισμός 

είχε ευρύτατα διαδοθεί στην γύρω περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η Επισκοπή 

Καισαρείας προφανώς είχε αρκετά καλή πολιτική και εκκλησιαστική οργάνωση 

και βρισκόταν σε οικονομική άνθηση, όπως αυτό αποδεικνύεται από τις παραπάνω 

μεγαλοπρεπείς βασιλικές με το μέγεθός τους και τον πλούσιο ζωγραφικό τους 

διάκοσμο. 

Αν θέλαμε όμως να συνδέσουμε το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής με 

την παλαιοχριστιανική βασιλική, θα λέγαμε ότι κανένα στοιχείο της δεν μας έδωσε 
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που να πιστοποιεί και να αποδεικνύει ότι έχει σχέση με την Αγία Παρασκευή. 

Κανένα εύρημα και καμιά μαρτυρία δεν έχουμε που να μας αποδεικνύουν ότι ο 

ναός ήταν προς τιμή της Αγίας Παρασκευής. Ίσως αυτά τα στοιχεία να υπήρχαν 

στην ανωδομή του μνημείου, που δεν μας σώθηκαν. Ίσως να υπήρχαν οι σχετικές 

μαρτυρίες στις εικόνες του τέμπλου, όπου η εικόνα της Αγίας Παρασκευής θα 

δέσποζε μέσα στο ναό. Όλα αυτά όμως μόνο η παράδοση μας τα διέσωσε, όπως θα 

δούμε παρακάτω. 

 

Τα παραλειπόμενα της ανασκαφής 

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω στην εξιστόρηση των γεγονότων που έχουν 

σχέση με το μοναστήρι μας, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε με λίγα λόγια και 

για κάποια συμβάντα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο των ανασκαφών, 

όπως και για τους ανθρώπους που πήραν μέρος στη συντήρηση, την αποκόλληση 

και επανατοποθέτηση των ψηφιδωτών. 

Οι ανασκαφές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, άρχισαν το άνοιξη του 1969 

και τελείωσαν μέσα στα 1970. Ο ανασκαφέας Μύρων Μιχαηλίδης από καθαρά 

επιστημονικό ενδιαφέρον θέλησε να καθαρίσει το χώρο γύρω από τη βασιλική και 

βγαίνοντας έξω από το κύριο κτίσμα της βασιλικής ανακάλυψε πίσω από το ιερό 

και στη νότια πλευρά δυο τάφους , που είχαν γύρω τους πλάκες. Είπαν τότε ότι 

επρόκειτο για μεταγενέστερους τάφους, χωρίς κάποια αρχαιολογική αξία. Στον 

τάφο της νότιας πλευράς βρέθηκε σε καλή κατάσταση ένας σκελετός με το κρανίο 

του να έχει όλα του τα δόντια σε άριστη κατάσταση. Ίσως ήταν σπουδαίο εύρημα 

για παλαιοντολογική μελέτη. 

Μετά έκανε κάποιες τομές στο γύρω χώρο του λόφου της εκκλησίας για 

τυχόν αποκαλύψεις και άλλων μνημείων. Έτσι ανοίχτηκαν δύο τρεις μεγάλες τομές 

μέσα στο χωράφι, νότια της βασιλικής, χωρίς όμως να αποδώσουν σημαντικά 

ευρήματα. Τα ευρήματα ήταν μικροαντικείμενα εκκλησιαστικών ειδών, όπως 

λυχνάρια, σπασμένα μανουάλια, μεταλλικά αντικείμενα από θυμιατά και διάφορα 

άλλα είδη. Αποκαλύφτηκαν ακόμη και κάποια ευρήματα παλαιοτέρων χρόνων, 

κυρίως όστρακα ελληνιστικής εποχής, όπως έλεγε ο ανασκαφέας. Ο λόφος γύρω 

από την βασιλική και ιδιαίτερα προς τα δυτικά, όπου σήμερα υπάρχουν αρκετά 

σπίτια, κατά την εκσκαφή των θεμελίων τους πολλά τέτοια ευρήματα έχουν 

αποκαλυφτεί. Αυτό σίγουρα υποδηλώνει ότι όλος αυτός ο χώρος κάποτε ήταν 

γεμάτος από τα μοναστηριακά κτίσματα, πράγμα που μας οδηγεί στην άποψη ότι 

ολόκληρος ο λόφος ήταν ένα μεγάλο μοναστήρι. 

Μετά τον καθαρισμό και την αποκόλληση των ψηφιδωτών και των 

τοιχογραφιών από τους ειδικούς συντηρητές, ο Μύρων Μιχαηλίδης προχώρησε σε 

κάποιες τομές μέσα στο χώρο της βασιλικής για να εξερευνήσει τυχόν παλαιότερα 

ιερά, που συνήθως υπάρχουν κάτω από τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Οι 

ανακοινώσεις του τότε ήταν αρνητικές σε όσους παρακολουθούσαμε από κοντά 

την πρόοδο των ανασκαφών. Εξάλλου και στην πολυγραφημένη έκδοση, που 

κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Εκείνο 
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που τονίστηκε τότε στον ανασκαφέα από κάποιους κατοίκους του χωριού, που 

γνωρίζαμε τους χώρους γύρω από το λόφο της Αγίας Παρασκευής, ήταν ότι έπρεπε 

να γίνουν κάποιες τομές προς τα βόρεια του λόφου, κάτω από τα δέντρα και 

συγκεκριμένα στο χώρο που οι κάτοικοι αποκαλούν «Κοκκώνη». Γιατί στο χώρο 

αυτό, που σήμερα είναι χωράφια, κατά καιρούς οι κάτοικοι με τα αλέτρια τους 

έβρισκαν διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα, όπως μικρούς κίονες, κιονόκρανα, 

μανουάλια, καντήλες και άλλα. Εξάλλου, όπως ισχυρίζονται οι παππούδες του 

χωριού, εκεί υπήρχε παλαιότερα η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από τη 

λιθολόγηση αυτού του ναού και της παλαιοχριστιανικής βασιλικής κτίστηκε ο 

Άγιος Νικόλαος το 1915 στο κέντρο του χωριού, όπως αναφέραμε παραπάνω. 

Ακόμη συστήθηκε στον ανασκαφέα να κάνει κάποιες τομές και στην περιοχή, όπου 

πριν λίγα χρόνια βρισκόταν ο στάβλος του Γεωργίου Λιόγα. Η απάντηση τότε του 

ανασκαφέα ήταν ότι χρειαζόταν αρκετά χρηματικά κονδύλια για να γίνουν όλες 

αυτές οι δοκιμαστικές τομές. Πράγμα που εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν. 

 Μετά το τέλος των ανασκαφών κατέφθασαν άλλοι ειδικοί τεχνίτες, που 

σκοπό είχαν σε πρώτη φάση να καθαρίσουν και να συντηρήσουν πρόχειρα επί 

τόπου το ψηφιδωτό δάπεδο και τις λιγοστές τοιχογραφίες. Συγκεκριμένα έπρεπε να 

καθαρίσουν το δάπεδο, να το φωτογραφίσουν τμηματικά ολόκληρο, μετά να το 

αποκολλήσουν και να το στείλουν στα κεντρικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη για 

ένα καλύτερο καθαρισμό. Αυτό απαιτούσε λεπτή εργασία και αρκετό χρόνο. Έτσι 

τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες έμειναν πάνω από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη. 

Το 1972 τα ψηφιδωτά επέστρεψαν στο φυσικό τους χώρο και έγινε η 

επανατοποθέτησή τους από τους ίδιους τεχνίτες, αφού σταθεροποίησαν το δάπεδο 

της βασιλικής, στρώνοντάς το με τσιμέντο σ’ όλο το μήκος και το πλάτος του. Δεν 

επέστρεψαν όμως οι τοιχογραφίες, που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης, όπου μπορεί να τις δει κάποιος και να τις θαυμάσει. 

Η λεπτή και εξειδικευμένη εργασία της αποκόλλησης των ψηφιδωτών και 

των τοιχογραφιών και της επανατοποθέτησής τους έγινε από μια ομάδα τεχνιτών, 

που έμειναν στο χωριό σχεδόν τρία χρόνια, από το 1970 μέχρι το 1973. Ήταν έξι 

παιδιά, που εργάστηκαν φιλότιμα, γνωρίστηκαν με αρκετούς κατοίκους του χωριού, 

έκαναν φιλίες, που κρατούν και σήμερα, και γενικά άφησαν καλές εντυπώσεις στο 

χωριό. Αυτοί ήταν: ο Αθανάσιος Πανούσης με τη γυναίκα του Πολυξένη, οι οποίοι 

φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Βασιλείου Γκατζιούφα, ο Κωνσταντίνος Γεωργούσης 

με τη γυναίκα του  Σωτηρία, που φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Μάνθου Καραλίγκα 

και ο Αθανάσιος Κανέλλης με την αρραβωνιαστικιά του Φωτεινή στο σπίτι του 

Στέργιου Παπαδοπούλου. Στο σπίτι του τελευταίου έμεινε και η κοπέλα Μαρία 

Τετριμέλη. Το συνεργείο αυτό των συντηρητών επιβλέπονταν από τον καλλιτέχνη 

– συντηρητή Γιάννη Κολέφα, που κατά διαστήματα έρχονταν στο χωριό, 

παρακολουθούσε την πρόοδο των εργασιών και έδινε τις απαραίτητες οδηγίες. 

Μετά από δεκαπέντε χρόνια και συγκεκριμένα στα 1984 ο τότε πρόεδρος 

της Κοινότητας Θωμάς Καλαμπούκας θέλησε να προστατεύσει και να αναδείξει 

τον αρχαιολογικό χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής  και με συντονισμένες 
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ενέργειες στην Αρχαιολογική Υπηρεσία πέτυχε την κατασκευή  ενός στεγάστρου, 

που τοποθετήθηκε μέσα στα 1985. Έτσι έγινε τότε και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, όπως το βλέπουμε σήμερα. Στη διάρκεια των 

εκσκαφικών εργασιών στο γύρω της βασιλικής χώρο, επισημάνθηκαν οι δυο παλιές 

ταφές και ερευνήθηκαν για μια ακόμη φορά. Οι παρατηρήσεις των ειδικών ήταν ότι 

επρόκειτο για κιβωτιόσχημους ορθογώνιους τάφους με προσανατολισμό από Δ. 

προς Α., αλλά οι καλυπτήριες πλάκες τους βρέθηκαν μετακινημένες με κατεύθυνση 

από Β. προς Ν. Οι τάφοι ήταν συλημένοι. 

Ο πρώτος τάφος νοτιοανατολικά του ιερού, σε απόσταση 3 μ. περίπου, ήταν 

επενδυμένος εσωτερικά με ισομεγέθεις μαρμάρινες πλάκες. Στο εσωτερικό του 

βρέθηκαν πολλαπλές ταφές και λίγα άβαφα όστρακα. Ο δεύτερος τάφος, νότια του 

νότιου κλίτους, 8 και 10 μ. από τη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική γωνία 

αντίστοιχα, ήταν κατασκευασμένος από πλίνθους και επενδυμένος εσωτερικά στο 

προς Α. μέρος του με μαρμάρινες πλάκες. Στο εσωτερικό του βρέθηκε σκελετός 

και σε ανώτερο στρώμα λίγα άβαφα όστρακα, ένα υφαντικό βάρος και ένα 

σφονδύλι. Ως δάπεδο και στους δυο τάφους χρησιμοποιήθηκε κόκκινο κονίαμα. 

Από τα στοιχεία που βρέθηκαν δεν είναι δυνατό να γίνει ακριβής 

χρονολόγηση αυτών των παλαιοχριστιανικών τάφων.  
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΜΑΒΙΣΤΙ 

 

Η διάδοση του Χριστιανισμού στη Μακεδονία 

Η διάδοση του Χριστιανισμού στη Μακεδονία έγινε με ένα παράξενο τρόπο. 

Ο Απόστολος Παύλος είδε μια οπτασία, ενώ βρισκόταν στην Τρωάδα της Μικράς 

Ασίας, κατά την δεύτερη αποστολική του πορεία, γύρω στα 50 μ.Χ. Συγκεκριμένα, 

κάποιο βράδυ ο Παύλος είδε στον ύπνο του έναν άνδρα Μακεδόνα να τον 

πλησιάζει και να του λέει: «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Ο Απόστολος 

των Εθνών ανταποκρίθηκε ευχαρίστως σε αυτή την πρόσκληση και από την 

Τρωάδα, μαζί με το φίλο και συνεργάτη του Σίλα, πέρασαν απέναντι στο νησί της 

Σαμοθράκης και στη συνέχεια στη Νεάπολη (σημερινή Καβάλα) και την αρχαία 

πόλη των Φιλίππων, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο. Αρκετοί κάτοικοι της πόλης αυτής 

πίστεψαν και βαπτίστηκαν χριστιανοί μεταξύ των οποίων και η πορφυρόπωλη 

Λυδία. 

Έτσι οι Φίλιπποι ήταν η πρώτη πόλη της Μακεδονίας και γενικότερα της 

Ευρώπης, που δέχτηκε το σπόρο του Ευαγγελίου. Ύστερα από κάποιες περιπέτειες 

στην πόλη των Φιλίππων ο Παύλος και ο Σίλας αναχώρησαν για άλλα μέρη της 

Μακεδονίας και δια μέσου της Αμφίπολης και της Απολλωνίας έφτασαν στη 

Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη συνήθειά του ο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα 

στην Ιουδαϊκή Συναγωγή της πόλης στους ομοεθνείς του Εβραίους ότι ο Ιησούς 

Χριστός, που εκείνοι τον σταύρωσαν, ήταν ο αληθινός Μεσσίας, όπως τον 

περιέγραφαν οι Θείες Γραφές. Αρκετοί Ιουδαίοι πίστεψαν και έγιναν χριστιανοί, 

αλλά και πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και ο φίλος του 

Παύλου Ιάσονας.  

Όμως οι Ιουδαίοι, οι οποίοι αρνούνταν κατηγορηματικά να πιστέψουν ότι ο 

Χριστός ήταν ο Μεσσίας, αγανάκτησαν και ξεσήκωσαν εναντίον του Παύλου 

κάποιους ταραχοποιούς της πόλης, με την κατηγορία ότι αναστάτωσε την πόλη και 

παραβίασε τους νόμους του Καίσαρα, ισχυριζόμενος ότι ο αληθινός βασιλιάς είναι 

ο Ιησούς. Με τα λόγια αυτά εξήγειραν το λαό και τους άρχοντες της πόλης. Οι 

φίλοι τους όμως για να τους σώσουν τους φυγάδευσαν στη Βέροια. Οι Ιουδαίοι της 

Βέροιας ήταν περισσότερο καλοπροαίρετοι και δέχτηκαν το κήρυγμα με πολλή 

προθυμία. 

Όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι στη Βέροια κήρυξε ο 

Παύλος το λόγο του Θεού ήρθαν εκεί αναστατώνοντας και ξεσηκώνοντας τον 

κόσμο. Τότε οι χριστιανοί της Βέροιας τον φυγάδευσαν ως τη θάλασσα και από 

εκεί με καράβι ταξίδεψε για την Αθήνα αφήνοντας πίσω τους συνεργάτες του Σίλα 

και Τιμόθεο. 

Ο Απόστολος Παύλος πιθανόν για τους λόγους αυτούς δεν μετέβη και στην 

Άνω Μακεδονία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο και ίσως εξαιτίας και του ορεινού 

όγκου του Βερμίου που χώριζε την Άνω από την Κάτω Μακεδονία αλλά και των 
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υποτυπωδών μέσων συγκοινωνίας εκείνης της εποχής για μια τέτοια δύσβατη και 

απρόσιτη περιοχή. Το πότε ακριβώς και με ποιο τρόπο έφτασε το μήνυμα του 

Ευαγγελίου στην Άνω Μακεδονία δεν το γνωρίζουμε. Μπορούμε όμως με σιγουριά 

να υποθέσουμε ότι με την άμεση επαφή και επικοινωνία που υπήρχε ανέκαθεν 

μεταξύ των κατοίκων της Άνω και Κάτω Μακεδονίας, για εμπορικούς κυρίως 

λόγους, πολύ γρήγορα μεταδόθηκε η φλόγα της χριστιανικής πίστης και στην Άνω 

Μακεδονία. 

Τα μεγαλοπρεπή ιερά που περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή οι 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Αγίας Παρασκευής της Ακρινής και του 

Βοσκοχωρίου, που ανήκουν στον 5ο και τον 6ο αιώνα, φανερώνουν ότι σε αυτή 

την περίοδο ο Χριστιανισμός είχε ριζώσει με στερεές βάσεις στην περιοχή της 

Ελίμειας. Άλλωστε ο Χριστιανισμός διαδόθηκε στον κόσμο με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς, γιατί το περιεχόμενό του ανταποκρινόταν στις προσδοκίες και τις ελπίδες 

των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. 

Ιδιαίτερα ο ελληνορωμαϊκός κόσμος αγκάλιασε με πολλή αγάπη το 

χριστιανισμό, γιατί ασφυκτιούσε κάτω από δυσβάστακτες θρησκευτικές, πολιτικές 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που είχε επιβάλλει το Ρωμαϊκό Κράτος. Τα 

χριστιανικά μηνύματα περί αγάπης, ειρήνης, ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης 

ήταν αληθινό βάλσαμο παρηγοριάς και ελπίδας για τις καταπιεσμένες κοινωνικές 

τάξεις των δούλων και των φτωχών ανθρώπων. Και όταν ήρθε στην εξουσία ο 

Μέγας Κωνσταντίνος δεν σταμάτησε απλά την δραματική κατάσταση των διωγμών 

κατά των χριστιανών, αλλά με το περίφημο Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ. 

καθιέρωσε την ανεξιθρησκία. 

Έτσι από εδώ και πέρα ο Χριστιανισμός δεν είναι μόνο επιτρεπόμενη 

θρησκεία του νέου Βυζαντινού Κράτους, αλλά μετά από λίγο καθίσταται επίσημη 

θρησκεία σε όλη τη χιλιόχρονη διάρκεια της ιστορίας του. Η Εκκλησία 

απερίσπαστη πλέον οργανώνει το κήρυγμά της, τη λατρεία, τη διοίκηση και το 

φιλάνθρωπο έργο της. Με τους αντιαιρετικούς αγώνες ξεκαθαρίζει το δόγμα της 

και γίνεται καθαρή ορθόδοξη. Η οργάνωση της Εκκλησίας γίνεται με 

καταπληκτικούς ρυθμούς, όπως το επιβάλλουν οι χριστιανοί αυτοκράτορες, το 

συστήνουν οι σοφοί Ιεράρχες και το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες.  

Οι περιοχές της απέραντης αυτοκρατορίας χωρίζονται, σύμφωνα με τις 

πολιτικές διοικητικές περιφέρειες και τις γεωγραφικές διατάξεις και ιδρύονται 

Μητροπόλεις και Επισκοπές σε όλη την επικράτεια του κράτους. Στην περιοχή μας 

συστήνεται Επισκοπή με έδρα την αρχαία πόλη Καισάρεια, πόλη της νότιας 

Ελίμειας (το σημερινό χωριό Καισαρειά). 

 

Η Επισκοπή της Καισαρείας 

Η παρουσία της οργανωμένης Τοπικής Εκκλησίας στους 

παλαιοχριστιανικούς και μεσοβυζαντινούς χρόνους με το βαθμό και με τη μορφή 

της Επισκοπής ξεκινάει με την Επισκοπή της Καισαρείας. Στους καταλόγους των 
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Μητροπόλεων και Επισκοπών που έχουμε, αναφέρεται ότι η Επισκοπή της 

Καισαρείας υπάγεται στη Μητρόπολη Λάρισας κατά τον 5ο αιώνα και ο Επίσκοπος 

κατέχει την 8η θέση μεταξύ των Επισκόπων της Μητρόπολης. Υπάρχουν ιστορικά 

στοιχεία, τα οποία μας βεβαιώνουν ότι η πόλη Καισάρεια στη νότια Ελίμεια 

υπήρξε έδρα Επισκοπής. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι η ανευρεθείσα στο 

«Παλαιόκαστρο» της σημερινής Καισαρειάς και φυλασσόμενη στο Βυζαντινό 

Μουσείο Κοζάνης (αρχοντικό Βούρκα), μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα του 5ου ή 6ου 

αιώνα μ.Χ. με μισοκατεστραμμένη επιγραφή στη μνήμη του Επισκόπου 

Μακεδονίου: «προεδρίαν έλαχε τη Εκκλησία Καισάρων πόλεως Μακεδόνιος, έστιν 

ούτος ανήρ τα πάντ’ εύφημος, (αξιέπαινος) επισκοπήσας έτος εν μήνα ένα του τήδε 

βίου εκδημήσας, μηνί Ιανουαρίου ΚΓ΄ Ινδικτιώνος, ΙΑ προς Θεόν ενεδήμησεν….». 

Από την επιτύμβια αυτή επιγραφή προκύπτει σαφώς ότι ο Μακεδόνιος, άνδρας 

εύφημος διετέλεσε Επίσκοπος Καισαρείας για ένα χρόνο και ένα μήνα και ότι 

απεβίωσε τον Ιανουάριο της 23ης Ινδικτιώνας. 

Άλλη μια επιγραφή, κατεστραμμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, βρέθηκε 

στο ίδιο μέρος, στο «Παλαιόκαστρο» της Καισαρειάς και από εκεί μεταφέρθηκε 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της Καισαρειάς, η οποία γράφει 

τα εξής: CΑΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟ+ [CΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ]. Σήμερα είναι 

άγνωστο που βρίσκεται η επιγραφή αυτή, αφού παραδόθηκε στον καθηγητή Ν. Βέη 

από τον αντιγραφέα της Ιωάννη Αϊβαλή. 

Δεν είναι βέβαια γνωστό από πότε και ως πότε ακριβώς λειτούργησε η 

Επισκοπή της Καισαρείας. Άγνωστα είναι και τα πιθανά όρια δικαιοδοσίας, 

άγνωστοι και οι διατελέσαντες Επίσκοποι, εκτός από τον Μακεδόνιο, καθώς και 

κάθε τι που έχει σχέση με την ενεργό ζωή και τις δραστηριότητές της. Πέρα από τις 

δύο επιτύμβιες πλάκες και τις πληροφορίες για τη σειρά της Επισκοπής στο 

Συνέκδημο του Ιεροκλή στη Μητρόπολη Λάρισας, σα βασικές μαρτυρίες πρέπει να 

θεωρούνται και οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Αγίας Παρασκευής, της 

Ακρινής και του Βοσκοχωρίου, που οι ειδικοί επιστήμονες τις κατατάσσουν στον 

5ο και 6ο αιώνα. Στην Επισκοπή Καισαρείας ασφαλώς υπάγονταν όλα τα προς 

νότο χωριά της σημερινής Μητροπολιτικής Επαρχίας, αφού υπάγονταν στη Λάρισα. 

Τα βόρεια όρια δικαιοδοσίας δεν είναι γνωστά, οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να 

θεωρείται βέβαιο ότι ολόκληρη η περιοχή της σημερινής Μητροπολιτικής 

Επαρχίας υπάγονταν στην ίδια αυτή Επισκοπή. 

Επομένως κατά τους αιώνες 5ο και 6ο η Επισκοπή της Καισαρείας 

βρίσκεται σε οικονομική άνθηση και τα θρησκευτικά ιερά των κατοίκων της 

Επισκοπής λειτουργούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Προφανώς υπάρχει σχετική 

ειρήνη, τάξη και ασφάλεια στην περιοχή της Ελίμειας και οι κάτοικοι ασχολούνται 

με τις ασχολίες και τις εργασίες τους. Το μέγεθος των βασιλικών και ο πλούσιος 

ζωγραφικός τους διάκοσμος δηλώνουν ότι υπάρχει ευμάρεια και πλούτος και οι 

κάτοικοι της περιοχής έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της ανάπτυξης 

καλλιτεχνικών έργων και τη διαιώνισή τους. 
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Για το δικό μας Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής καμιά πληροφορία δεν 

έχουμε, παρά μόνο τις παραδόσεις των κατοίκων, οι οποίες όμως ξεκινούν πολύ 

αργότερα κατά την περίοδο των Σταυροφοριών. Συνεπώς, ό,τι ξέρουμε, το 

εξάγουμε συσχετικά με τη ζωή και τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, της 

Άνω Μακεδονίας, όπως μας το παραδίδουν οι ιστορικοί της Αυτοκρατορίας. 

 

Οι σλαβικές επιδρομές 

Φαίνεται πάντως ότι η ζωή στην Άνω Μακεδονία συνεχίζεται ομαλά για δυο 

τρεις αιώνες, όπως και σε όλη την αυτοκρατορία. Ο ιστορικός της Ιεράς 

Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης Γιάννης Δημόπουλος γράφει ότι από τον 6ο 

αιώνα, που έχουμε μαρτυρίες για την Επισκοπή Καισαρείας ως τον 9ο που έχουμε 

μαρτυρίες για την Επισκοπή των Σερβίων, υπάρχει σιγή περί τα Εκκλησιαστικά της 

Επαρχίας. Πολύ πιθανό είναι να διαλύθηκε η Επισκοπή της Καισαρείας μεταξύ 8ου 

και 9ου αιώνα εξαιτίας των σλαβικών επιδρομών, που αυτούς τους καιρούς είναι 

πολλές. Πρόκειται δηλαδή για τη γενική εισβολή των Σλάβων στις επαρχίες της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που καθώς δεν είχαν εκχριστιανισθεί επιδόθηκαν σε 

γενικότερους διωγμούς, ανατροπές και φοβερές καταστροφές. Ίσως στις επιδρομές 

αυτές των Σλάβων να οφείλεται η διάλυση της Επισκοπής και η γενικότερη 

αναγκαστική διακοπή κάθε Χριστιανικής και Εκκλησιαστικής εκδήλωσης και 

δραστηριότητας. 

Ακόμη πολύ πιθανό είναι τότε να μεταφέρθηκε και η Επισκοπή με όλες τις 

άλλες διοικητικές υπηρεσίες στην πόλη των Σερβίων, που άρχισε να αναδεικνύεται. 

Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι η πρώτη μαρτυρία για την Επισκοπή Σερβίων 

υπάρχει στη «Γεγονυίαν διατύπωσιν των θρόνων των Εκκλησιών» του Λέοντος Στ΄ 

του Σοφού (886 – 912 μ.Χ.), όπου αναφέρεται ότι η Επισκοπή Σερβίων μαζί με 

άλλες υπαγόταν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.  

Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το ότι η νέα Επισκοπή των 

Σερβίων υπάγεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ η προηγούμενη της Καισαρείας 

υπαγόταν στη Λάρισα. Αυτό βέβαια ήταν δύσκολο για τα εκκλησιαστικά πράγματα 

και τότε και τώρα. Δηλαδή η εκχώρηση μιας Επισκοπής από Μητρόπολη σε 

Μητρόπολη δεν γινόταν εύκολα. Στις περιπτώσεις που γινόταν αλλαγή έδρας της 

ίδιας Επισκοπής, η νέα κρατούσε και τον τίτλο της παλαιάς Επισκοπής. Στην 

προκειμένη περίπτωση η νέα Επισκοπή θα έπρεπε να αποκαλείται Επισκοπή 

Καισαρείας και Σερβίων, αν πράγματι συνέχιζε τη ζωή της προηγούμενης. Το ότι 

όμως αποκαλείται μόνο Επισκοπή Σερβίων, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται περί 

μεταφοράς της έδρας της Επισκοπής από την Καισάρεια στα Σέρβια, αλλά περί 

ιδρύσεως νέας Επισκοπής με έδρα τα Σέρβια και υπαγομένη τώρα όχι στη Λάρισα 

αλλά στη Θεσσαλονίκη. 

Η Επισκοπή Σερβίων έκτοτε και μέχρι το 1745 που μεταφέρθηκε στην 

Κοζάνη υπαγόταν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Μια προσπάθεια έγινε στα 

χρόνια του Βασιλείου Βουλγαροκτόνου να υπαχθεί στη Μητρόπολη Αχριδών και 

πάσης Βουλγαρίας, αλλά το σχετικό διάταγμα του αυτοκράτορα έμεινε ανενεργό. 
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Άλλη προσπάθεια προσάρτησης της Επισκοπής Σερβίων σε άλλη Μητρόπολη 

συνέβη κατά το 1219, όταν οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 

1204 και διέλυσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η προσπάθεια αυτής της 

προσάρτησης θα μας απασχολήσει παρακάτω, γιατί έχει άμεση σχέση με το 

Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, το δικό μας μοναστήρι, και τη γύρω περιοχή 

μας. 

 

Η περίοδος των Σταυροφοριών 

Το κομμάτι αυτό, που στην Ιστορία το αποκαλούμε «Η περίοδος των 

Σταυροφοριών», είναι ένα από τα βασικά τμήματα της ιστορίας μας στα χρόνια της 

Βυζαντινής εποχής και έχει άμεση σχέση με την περιοχή μας και ιδιαίτερα με το 

Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, το δικό μας μοναστήρι. 

Οι Σταυροφορίες ήταν πολεμικές εκστρατείες των λαών της Δυτικής 

Ευρώπης για να ελευθερώσουν δήθεν τους Αγίους Τόπους από τους Τούρκους, που 

τους είχαν καταλάβει. Αυτός είναι ένας πολύ απλός ορισμός του τι είναι οι 

Σταυροφορίες. Στην πραγματικότητα όμως ήταν η αρπαγή των πλουσίων εδαφών 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Δυτικούς. Ας δούμε όμως κάπως 

εκτενέστερα το θέμα των Σταυροφοριών, για να καταλάβουμε καλύτερα και τη 

σχέση των Σταυροφόρων με το δικό μας Μοναστήρι.  

Η συνήθεια να ταξιδεύουν οι χριστιανοί στους Αγίους Τόπους για 

προσκύνημα ήταν πολύ διαδεδομένη όχι μόνο στους βυζαντινούς, αλλά και στους 

λαούς της Δυτικής Ευρώπης. Ήταν μεγάλη τιμή να επισκεφτεί κανείς τους Αγίους 

Τόπους μια φορά τουλάχιστο στη ζωή του και να περπατήσει στα ιερά χώματα, 

όπου έζησε, δίδαξε, περπάτησε και μαρτύρησε ο Χριστός. Γύρω στα 1000 μ.Χ. με 

την αλλαγή της χιλιετίας, οι άνθρωποι άρχισαν να φοβούνται ότι έρχεται το τέλος 

της ανθρωπότητας και έπρεπε να επισκεφτούν τους Αγίους Τόπους για να σωθούν. 

Το προσκύνημα αυτό είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Όλο και πιο πολλοί 

προσκυνητές κατευθύνονταν προς την Παλαιστίνη κατά ομάδες και μάλιστα με 

ένοπλους συνοδούς.  

(part3/stavroforoi, λεζάντα: Οι Σταυροφόροι μπροστά σε ελληνική πόλη) 

Απέναντι στους προσκυνητές αυτούς, που άντεχαν όλους τους κόπους και 

τις ταλαιπωρίες για να σώσουν την ψυχή τους, η στάση των Αράβων, που κατείχαν 

αυτά τα εδάφη, ήταν ανεκτική. Τα πράγματα όμως άλλαξαν, όταν οι Τούρκοι 

κατέλαβαν τη Συρία και την Παλαιστίνη και άρχισαν οι διώξεις κατά των 

χριστιανών. Στη Δύση τότε άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα ότι έπρεπε να 

ελευθερωθούν οι Άγιοι Τόποι με κοινή χριστιανική προσπάθεια. Ο πάπας 

Ουρβανός ο Β΄ ανέλαβε την πρωτοβουλία να κηρύξει την αρχή στις ένοπλες αυτές 

εκστρατείες με ένα ιστορικό λόγο στο Κλερμόν της Γαλλίας, το 1095. Το κήρυγμά 

του είχε καταπληκτική επιτυχία. Αναφερόμενος με θέρμη στους διωγμούς των 

χριστιανών στους Αγίους Τόπους, τους παρότρυνε να οπλιστούν για την 

απελευθέρωση του Αγίου Τάφου και των Χριστιανών της Ανατολής. 
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Κραυγάζοντας «ο Θεός το θέλει» τους πρότεινε την καθιέρωση, ως εμβλήματος 

των Σταυροφόρων, έναν κόκκινο σταυρό, τον οποίο θα έφεραν στο δεξιό ώμο. Από 

το γεγονός αυτό πήραν και το όνομα Σταυροφόροι. 

Οι Σταυροφόροι πήραν την υπόσχεση ότι θα τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες, 

ότι θα απαλλαγούν από τα χρέη τους και ότι θα προστατευθούν οι ιδιοκτησίες τους 

κατά την διάρκεια της απουσίας τους. Από τη Γαλλία ο ενθουσιασμός απλώθηκε 

στην Ιταλία, τη Γερμανία και την Αγγλία. Μια τεράστια κίνηση προς την Ανατολή 

σχηματιζόταν και κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει από πριν τα αποτελέσματα. 

Έτσι άρχισαν οι Σταυροφορίες με μια αγνή πρόθεση των απλών ανθρώπων 

της Δύσης να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, αλλά στην ουσία οι διοργανωτές 

τους άλλα είχαν στις σκέψεις τους. Την απλή συγκίνηση των χριστιανών 

υπερκάλυπταν οι οικονομικοί υπολογισμοί των ναυτικών πόλεων της Ιταλίας, οι 

φιλοδοξίες των Ιπποτών της Δύσης να κερδίσουν νέα φέουδα, ο ιμπεριαλισμός των 

Βασιλιάδων και οι προσπάθειες της Καθολικής Εκκλησίας να «επαναφέρει τους 

σχισματικούς Έλληνες στον Αποστολικό θρόνο». 

 

Οι Σταυροφόροι στην περιοχή μας 

Το κήρυγμα του πάπα Ουρβανού βρήκε γρήγορα ανταπόκριση. Τρεις μήνες 

περίπου μετά τη σύνοδο του Κλερμόν, ένας μοναχός, ο Πέτρος Ερημίτης, ξεκίνησε 

με ένα μεγάλο πλήθος απλών ανθρώπων, που ασύντακτοι και χωρίς καμιά 

οργάνωση προχωρούσαν, άνδρες και γυναικόπαιδα περίπου 60 χιλιάδες, με μόνο 

εφόδιο τον ενθουσιασμό τους. Όπως, ήταν επόμενο, αφού κατάκοποι και 

εξαντλημένοι, οι μισοί σχεδόν, πέρασαν στη Μικρά Ασία, αποδεκατίστηκαν από 

τους Τούρκους. Η «λαϊκή» αυτή εκστρατεία χαρακτηρίζεται πρωτοπορία για ό,τι 

ακολούθησε. Αντίθετα προς τις λαϊκές μάζες οι Βασιλιάδες, οι Μεγάλοι 

Φεουδάρχες και οι Ιππότες. από υπολογισμό δεν έδειχναν και τόση προθυμία 

Το 1096 όμως, τέσσερις στρατοί από τη βόρεια και νότια Γαλλία και από 

την Ιταλία, οι Νορμανδοί, με αρχηγούς Φεουδάρχες και με διαφορετικά 

δρομολόγια ο καθένας τους, έφτασαν μπροστά στην Κωνσταντινούπολη, με τα 

γνωστά αποτελέσματα της πτώσης της Πόλης το 1204 και την καταστροφή της, 

κατά την 4η Σταυροφορία. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των Σταυροφόρων πέρασε 

και από τα δικά μας εδάφη και άφησε ανεξίτηλα την παρουσία του για τις 

καταστροφές που επέφερε στα ιερά των ορθοδόξων χριστιανών της περιοχής και 

πιο πολύ με την προσπάθειά τους να επαναφέρουν τους «σχισματικούς» Έλληνες 

στον Αποστολικό θρόνο. Οι Σταυροφόροι που έφτασαν στα δικά μας εδάφη ήταν 

Λομβαρδοί από τη βόρεια Ιταλία. Ήταν φανατικοί Καθολικοί και έπρεπε να 

δράσουν άμεσα στην επαναφορά των αιρετικών ορθοδόξων Ελλήνων στο 

Καθολικό δόγμα. 

Η μαρτυρία μας έρχεται από τον Αρχιεπίσκοπο της Α΄ Ιουστινιανής 

Δημήτριο Χωματιανό (1214-1235), ο οποίος λέει χαρακτηριστικά τα εξής για την 

περιοχή μας: «Ότε οι Λατίνοι κατέλαβον τας δυτικάς ταύτας χώρας και απεδίωξαν 
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τους εννόμους ορθοδόξους αρχιερείς και η Εκκλησία Σερβιωτών δεν έμεινε ξένη 

του κακού τούτου. Ο αρχιερεύς αυτής αναχωρήσας μετ’ ολίγον απεβίωσεν, οι δε 

κάτοικοι κατετρύχοντο υπό την σιδηράν ράβδον της λατινικής εξουσίας…». Ο 

Δημήτριος Χωματιανός τότε τοποθέτησε στα Σέρβια δικό του Επίσκοπο, επειδή ο 

Επίσκοπος είχε εκδιωχθεί, εξαιτίας της εισβολής των σταυροφόρων, και η έδρα 

ήταν κενή, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια πρόθεση σφετερισμού της Επισκοπής. 

Από τα Σέρβια οι Σταυροφόροι έφυγαν το 1218, αφού προσπάθησαν, χωρίς 

επιτυχία, να επαναφέρουν στο καθολικό δόγμα τους αιρετικούς για αυτούς 

ορθοδόξους. Αυτά λέει ο Δημήτριος Χωματιανός απολογούμενος προς το 

Πατριαρχείο και αντικρούοντας την κατηγορία ότι έχρισε κάποιον Ιλλυριό 

Επίσκοπο, για να σφετεριστεί την επισκοπή Σερβίων από τη Μητρόπολη 

Θεσσαλονίκης. 

Κοντά όμως στους Λομβαρδούς, που έφτασαν στην περιοχή μας και 

προξένησαν τόσες συμφορές, ήταν και εκείνοι που εξαπέστειλε ο Λατίνος 

Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης για να προσηλυτίσουν τους ορθόδοξους της 

Επισκοπής Σερβίων. Ο αντιπρόσωπος του πάπα και η ακολουθία του περιόδευσαν 

την περιοχή μας και λειτούργησαν σε διάφορες εκκλησίες και μοναστήρια. Οι 

τοπικές προφορικές παραδόσεις αναφέρουν ότι οι καθολικοί ιερείς λειτούργησαν 

στην εκκλησία της Παναγίας στην Αιανή, στο μοναστήρι της Λαριούς στην Αγία 

Τριάδα και στο ναό της Παναγίας στο Τουρνίκι στο σημερινό χωριό Παναγία 

Γρεβενών. Ακριβώς αυτόν τον καιρό οι παπικοί λειτούργησαν και στο μοναστήρι 

της Αγίας Παρασκευής, αρπάζοντάς το από τους μοναχούς. 

Η πράξη αυτή, σε συνδυασμό με την επικρατούσα τότε έντονη θρησκευτική 

και εθνική διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, θεωρήθηκε από τους 

ορθόδοξους Έλληνες ως ιεροσυλία, βεβήλωση και καταπάτηση των Ιερών και 

Οσίων της Ορθοδοξίας και του Γένους. Πάνω στην αντίληψη αυτή στηρίζεται η 

δική μας προφορική παράδοση για την εγκατάλειψη του Μοναστηριού από τους 

μοναχούς και τη φυγή τους σε άλλο απρόσιτο μέρος, για να μη μπορούν να τους 

ανακαλύψουν οι Καθολικοί, όπου έστησαν άλλο μοναστήρι στο όνομα της Αγίας 

Παρασκευής. Δεν ήθελαν να λειτουργηθούν σε χώρους που είχαν μολυνθεί από 

τους Καθολικούς, ούτε να παραμείνουν εδώ στα βεβηλωμένα ιερά που τόσους 

αιώνες είχαν ζήσει οι προκάτοχοί τους μοναχοί. Δεν το επέτρεπε η φωνή της 

συνείδησής τους να παραμείνουν σε μολυσμένα ιερά και να προδώσουν την 

Ορθοδοξία. Έφυγαν παίρνοντας μαζί τους όλα τα ιερά και τα όσια, που μπορούσαν 

να σηκώσουν και τράβηξαν προς τα βόρεια της περιοχής, πάνω σε ψηλά βουνά και 

σε βαθιές ρεματιές, έτσι που να μη μπορούν να τους ανακαλύψουν οι Λατίνοι και 

να είναι ανενόχλητοι να δοξάζουν το Θεό και να υμνολογούν το όνομα της Αγίας 

Παρασκευής. Και αυτό το μέρος ήταν η δυτική πλαγιά του Άσκιου όρους 

(Σινιάτσικο), που το έλεγαν Ντομαβίστι.  
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Η παράδοση των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής 

Κάποτε σε πολύ μακρινούς χρόνους στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής 

στην Επισκοπή της Καισαρείας βασίλευε ειρήνη και ησυχία. Τo Μοναστήρι ήταν 

ένας μεγάλος χώρος που καταλάμβανε όλο το λόφο με τις βελανιδιές και τους γύρω 

χώρους, ιδιαίτερα προς τα δυτικά και νότια του λόφου. Το κύριο μέρος του 

Μοναστηριού αποτελούνταν από ένα μεγάλο τετράγωνο από ενωμένα κελιά και 

μια αυλή κλεισμένη μέσα στα κελιά και στη μέση της αυλής το Καθολικό, η 

παλαιοχριστιανική βασιλική. Γύρω - γύρω από τα κελιά ο χώρος ήταν γεμάτος από 

άλλα μικρότερα κτίσματα για τις καθημερινές ανάγκες των μοναχών. Μια μικρή 

πόλη ήταν το Μοναστήρι. Από μακριά φάνταζαν οι καμινάδες, τα μπαλκόνια, οι 

πύργοι, τα παρεκκλήσια, οι τρούλοι, τα λιθόστρωτα. Όλα μέσα σε μια γενική 

αρμονία μοναστηριακού ρυθμού. 

 Οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι οικονομούν τα πάντα μόνοι τους. Το 

σήμαντρο με τους μονότονους χτύπους τους ξυπνά για να σηκωθούν από το ξύλινο 

κρεβάτι τους με το λιγοστό ύπνο και να ξεκινήσουν τα πρωινά τους καθήκοντα με 

το Μεσονυκτικό, τον Όρθρο και μετά τη Θεία Λειτουργία. Ένας - ένας ξυπνά και 

αμέσως ξέρει τι πρέπει να κάνει. Άλλος ετοιμάζει τα καντήλια, άλλος κάνει την 

καθαριότητα του χώρου, ενώ έξω ένας τρίτος χτυπά αδιάκοπα το σήμαντρο, ώσπου 

να φτάσει τις τρεις χιλιάδες χτύπους. Οι γεροντότεροι σιγά - σιγά εισέρχονται στο 

Ιερό του Καθολικού με όσους έχουν υπηρεσία και αρχίζουν τις ιερές ακολουθίες. 

Από τα βαθιά χαράματα ξεκινά η εργασία των μοναχών και συνεχίζεται μέχρι αργά 

τα μεσάνυχτα.  

(part3/monastiri, λεζάντα: Ένα μοναστήρι, όπως αυτό της Αγίας Παρασκευής) 

Μετά τη Θεία Λειτουργία, και ενώ ο πρωινός ήλιος ξεπροβάλλει από τις 

απέναντι βουνοκορφές των Πιερίων, κάθονται όλοι στην Τράπεζα του μοναστηριού 

για να απολαύσουν το λιτό φαγητό τους. Ένας μοναχός διαβάζει τους ψαλμούς του 

Δαυίδ και όλοι οι υπόλοιποι τρώγουν αθόρυβα. Στο τέλος πίνουν και το δικό τους 

κρασί που παρήγαγαν από τα αμπέλια του μοναστηριού. Τελειώνουν οι πρωινές 

υποχρεώσεις και αμέσως ο καθένας ξεκινάει για τις ειδικές εργασίες που του έχει 

αναθέσει ο Ηγούμενος. 

(part3/monaxoi trone, λεζάντα: Οι μοναχοί στην τράπεζα μετά τη Θεία Λειτουργία) 

 Άλλος πηγαίνει στους κήπους που βρίσκονται στα ανατολικά του 

μοναστηριού, χαμηλά όπου υπάρχει πλούσια νερομάνα, για να τσαπίσει τα λάχανα, 

τα φασόλια και τα μαρούλια. Ένας άλλος παίρνει τα σύνεργα για να πάει να κόψει 

ξύλα, γιατί ο χειμώνας έρχεται γρήγορα στον τόπο μας. Άλλος ετοιμάζει τις μούλες, 

γιατί σήμερα ο Ηγούμενος πρέπει να επισκεφτεί τον Επίσκοπο στην Καισάρεια, για 

να του ανακοινώσει ότι κάποιος νεαρός ήρθε από ένα γειτονικό χωριό και επιθυμεί 

να ακολουθήσει το δρόμο του μοναχού. Ένας άλλος κάθεται στο γραφείο, όπου 

κρατάει το πρωτόκολλο και τα άλλα απαραίτητα βιβλία και χαρτιά του 

μοναστηριού. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στους φούρνους να ετοιμάσουν τα ψωμιά, 

άλλοι ετοιμάζονται να κάνουν λάσπη και να στεριώσουν ένα τοίχο του 

παρεκκλησίου του Αγίου Αθανασίου. Όλοι κάτι έχουν να κάνουν. Κανένας δεν 
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είναι αργόσχολος. Η ζωή στο μοναστήρι είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Δεν υπάρχει 

κενό χρόνου, γιατί ο σατανάς παραμονεύει για να σκανδαλίσει τον μοναχό και να 

τον οδηγήσει στο κακό. 

(part3/monaxoi ergasia –να μπουν δίπλα δίπλα οι φωτογραφίες-, λεζάντα: Οι μοναχοί 

εργαζόμενοι) 

Χρόνια πολλά η ζωή στο μοναστήρι συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Οι 

μέρες έρχονται και παρέρχονται, οι μήνες, τα χρόνια, οι αιώνες διαβαίνουν. Τα 

πρόσωπα εναλλάσσονται με τη σειρά τους σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Όλα 

μεταβάλλονται σε αυτόν τον κόσμο, ακολουθώντας τους αιώνιους και 

απαράγραπτους νόμους. Ακόμη και τα φυσικά υλικά φθείρονται. Οι τοίχοι του 

μοναστηριού συχνά επισκευάζονται, τα πατώματα σαπίζουν και ξαναγίνονται, τα 

σήμαντρα σκουληκιάζουν από το χρόνο και καταστρέφονται από την καθημερινή 

χρήση. Τα αμούστακα παλικάρια που χτες έγιναν μοναχοί, σήμερα λευκάνθηκαν, οι 

ρυτίδες αυλακώνουν τα μέτωπά τους και το βάδισμά τους έγινε αργό και δυσκίνητο. 

Όλα αλλάζουν στη ζωή. 

Χρόνια πολλά η ζωή στο μοναστήρι συνεχίζεται, άλλοτε με ηρεμία και 

ειρήνη και οι μοναχοί άνετα, ελεύθερα και απερίσπαστα επιτελούν το ιερατικό και 

εθνικό τους έργο και άλλοτε πάλι οι καιροί είναι ανώμαλοι, σκληροί και 

ταραχώδεις. Τότε πάλι οι μοναχοί αγωνίζονται για να περισώσουν τα ιερά και τα 

όσια της Πίστης τους μέσα σε αυτές τις δεινές περιστάσεις. Αναπάντεχες επιδρομές 

αλλοφύλων, αλλοδόξων και αλλοθρήσκων κάνουν την εμφάνισή τους από τα 

βόρεια και ενσπείρουν το φόβο, το θάνατο και την καταστροφή. Επιδρομές 

βαρβάρων ξεχύνονται και στο πέρασμά τους ισοπεδώνουν τα πάντα. Αφανίζουν 

πόλεις και χωριά, καταστρέφουν ιερά, εκκλησίες και μοναστήρια. Οι άνθρωποι 

σέρνονται στα σκλαβοπάζαρα.  

Γερμανοί, Ούννοι, Σλάβοι κατά κοπάδια κατεβαίνουν στη βυζαντινή 

αυτοκρατορία από τον 7ο αιώνα. Είναι βάρβαροι, απολίτιστοι και από όπου 

περνούν αφήνουν ανεξίτηλα τα σημάδια της καταστροφής. Η καταστροφή της 

Επισκοπής της Καισάρειας και η διακοπή λειτουργίας της γίνεται αυτά τα χρόνια. 

Η ζωή στις πόλεις και τα χωριά καταντάει ανυπόφορη. Αρχίζουν οι μετακινήσεις 

των πληθυσμών από μια περιοχή σε άλλη περιοχή και από ένα τόπο σε άλλο τόπο. 

Το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής προφανώς αυτά τα χρόνια 

δοκιμάζεται σκληρά. Μαρτυρίες δεν έχουμε, αλλά σίγουρα εξετάζοντας τα 

γεγονότα με εκείνα της ευρύτερης περιοχής καταλαβαίνουμε το μέγεθος της 

αλλαγής που επέρχεται. Σ’ αυτούς τους τρεις αιώνες, από τον 6ο μέχρι και τον 8ο, 

η βυζαντινή αυτοκρατορία κατακλύζεται από βάρβαρους λαούς και οι καταστροφές 

είναι ανυπολόγιστες. Τα πάντα σαρώνονται. Οι άνθρωποι όμως μένουν όρθιοι, οι 

μοναχοί στα μοναστήρια αμύνονται και, όταν εκείνα καίγονται ή γκρεμίζονται, 

εκείνοι κτίζουν άλλα και τα κάνουν ακόμη καλύτερα Για το δικό μας μοναστήρι 

δεν ξέρουμε τίποτε, αλλά υποψιαζόμαστε ότι δεν έγινε κάποια σημαντική μεταβολή 

στα χρόνια αυτά. Οι αναστατώσεις των επιδρομών αυτών επέφεραν τη διακοπή 

λειτουργίας της Επισκοπής Καισαρείας, πράγμα που σημαίνει ότι η περιοχή 
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αναστατώθηκε κυριολεκτικά. Από εδώ και μετά δεν έχουμε κάποια πληροφορία για 

την Επισκοπή Καισαρείας. Θα εμφανιστεί στην περιοχή μας μετά από αρκετά 

χρόνια, όχι όμως με το όνομα Επισκοπή Καισαρείας αλλά ως Επισκοπή Σερβίων. 

Οι κάτοικοι σίγουρα μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερους τόπους και προφανώς οι 

εκκλησιαστικοί παράγοντες τους ακολούθησαν. 

Η μεγάλη μεταβολή στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής θα επέλθει στις 

επόμενες επιδρομές των Σταυροφόρων. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που μας κάνουν 

να πιστεύουμε ότι οι μοναχοί εγκατέλειψαν το μοναστήρι μετά την κατάληψη της 

περιοχής από τους Καθολικούς του Πάπα. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει και η 

παράδοση των κατοίκων του χωριού μας. 

Κάποτε, λέει η παράδοση, οι εχθροί της Πίστης των Ορθοδόξων έφτασαν 

εδώ, κατέλαβαν το μοναστήρι, λειτούργησαν σε αυτό και με την πράξη τους αυτή 

βεβήλωσαν τον ιερό χώρο του ορθόδοξου μοναστηριού. Αυτό ήταν αρκετό για τους 

μοναχούς να μην ανεχτούν να παραμείνουν στο μοναστήρι. Ο χώρος είχε μολυνθεί 

από τα βρωμερά σχέδια των Καθολικών, το μοναστήρι είχε βεβηλωθεί, αφού οι 

αλλόδοξοι Καθολικοί λειτούργησαν σε αυτό. Έπρεπε πάση θυσία να το 

εγκαταλείψουν και να αναζητήσουν άλλο χώρο για να κτίσουν νέο μοναστήρι. Και 

έτσι έγινε. Σήκωσαν όλα τα ιερά, που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους και 

τράβηξαν προς τα βουνά. Πήραν τα Ιερά δισκοπότηρα, τα Άγια Ευαγγέλια, τα ιερά 

άμφια, τα Άγια Λείψανα, τα ιερά βιβλία και έφυγαν μια ασέληνη νύχτα. Όχι βέβαια 

σαν κλέφτες και νικημένοι, αλλά υπερήφανοι για την Πίστη τους, γιατί δεν 

μπορούσαν να υπομείνουν τους εχθρούς της Εκκλησίας τους, ούτε ήταν δυνατό να 

προδώσουν την Ορθοδοξία. 

Πρώτοι αυτοί σήκωσαν το λάβαρο της Ορθόδοξης Πίστης, ότι δηλαδή δεν 

μπορούσαν να ενδώσουν και να παραδοθούν στους αιρετικούς Καθολικούς, πάνω 

στα θέματα του Ορθόδοξου Δόγματος, της Πίστης και της Θεολογίας. Πρώτοι 

αυτοί διακήρυξαν το περίφημο δόγμα των ορθοδόξων μοναχών: «Ουκ αρνησόμεθά 

σε, φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά σε, πατροπαράδοτον σέβας». Ποτέ δεν 

πρόκειται να σε απαρνηθούμε, αγαπητή Ορθοδοξία, ούτε ποτέ πρόκειται να πούμε 

ψέματα για σένα, που είσαι για μας το πατροπαράδοτο σέβασμα. Η φράση αυτή 

αποδίδεται στο Μάρκο Ευγενικό, τον Επίσκοπο της Εφέσου, που 250 χρόνια 

αργότερα απάντησε στους Ενωτικούς Ιεράρχες και Πολιτικούς της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, που σκόπευαν να προδώσουν τα ιερά της Πίστης στους 

Καθολικούς και να ενώσουν τις δύο Εκκλησίες, Ανατολική και Δυτική, και να 

προδώσουν την Ορθοδοξία.  

(part3/monaxoi, λεζάντα: Οι μοναχοί έτοιμοι για εργασία) 

Πρώτοι οι μοναχοί του δικού μας Μοναστηριού διακήρυξαν αυτά που κάθε 

χρόνο ακούμε να διαβάζονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας: «Οι Προφήται ως 

είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι Διδάσκαλοι ως 

εδογμάτισαν … ο Χριστός ως εβράβευσεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω 

κηρύσσομεν. Αύτη η Πίστις των Αποστόλων, αύτη η Πίστις των Πατέρων, αύτη η 

Πίστις των Ορθοδόξων». Πράγματι αυτή την Πίστη των Αποστόλων δεν θέλησαν 
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να προδώσουν οι μοναχοί του Μοναστηριού μας, αυτή την Πίστη των Αγίων 

Πατέρων δεν μπορούσαν να αρνηθούν και αυτή την Πίστη των Ορθοδόξων δεν 

ήταν δυνατό να αλλάξουν. 

Και έτσι φορτωμένοι με όλα τα ιερά τους, πήραν τα βουνά και τα λαγκάδια 

περιπλανώμενοι για να βρουν καινούργιο τόπο να στήσουν το μοναστήρι τους και 

να συνεχίσουν να δοξολογούν το Θεό. Περιπλανήθηκαν αρκετές μέρες, ώσπου να 

φτάσουν σε μέρος που δεν θα τους έφταναν οι αιρετικοί Καθολικοί. Πέρασαν πέρα 

από το Πορτοράζι, σκαρφάλωσαν στο βουνό πάνω από την Ντραβοντάνιστα και 

κατέβηκαν στην μικρή πεδιάδα των Καραγιαννίων. Προς μεγάλη τους έκπληξη 

αντίκρισαν το ιππικό των Σταυροφόρων και αμέσως έστριψαν δυτικά μέσα στο 

βουνό. Περπάτησαν όλο το βουνό από τα ριζά του και έφτασαν κοντά στο 

Παλαιόκαστρο, όταν ξαφνικά πάλι συνάντησαν άλλους Φράγκους, οπλισμένους 

σαν αστακούς και ήταν τόσοι πολλοί που έφταναν μέχρι το ποτάμι. Δεν τους έμεινε 

τίποτε άλλο, παρά να στρίψουν πάλι δεξιά και να περάσουν στο απέναντι βουνό, το 

Σινιάτσικο, το Άσκιο Όρος. 

Περπάτησαν πάνω στα κακοτράχαλα μονοπάτια του βουνού, μέσα σε βαθιές 

ρεματιές και απότομες βουνοπλαγιές. Πέρασαν τον Γρίβα του Μπαλαμπάνη και 

κατευθύνθηκαν προς τη Σέλιτσα. Μα και εδώ κάτω στον κάμπο της φάνταζαν οι 

Σταυροφόροι με τις κόκκινες σημαίες και τα χρωματιστά τους εμβλήματα. Τα 

πόδια τους έβγαλαν φουσκάλες, τα ράσα τους ξεσχίστηκαν, το ψωμί τους τελείωσε, 

το σώμα τους κουράστηκε. Φορτωμένοι τα ιερά της Πίστης τους δεν λύγισαν, ούτε 

ήταν δυνατό να σταματήσουν, χωρίς να αποτελειώσουν τον ιερό τους σκοπό. 

Κοιμήθηκαν ξεσκέπαστοι, νηστικοί, βρεγμένοι ως το κόκαλο. Τα θηρία και τα 

άγρια του βουνού δεν τους φόβισαν ούτε τους πείραξαν. Εκείνοι περπατούσαν 

ψάλλοντας το απολυτίκιο της Αγίας Παρασκευής, τους ψαλμούς της Παλαιάς 

Διαθήκης και τα ζωντανά του δάσους ανταπέδιδαν στους ψαλμούς τα ουρλιαχτά 

τους. Σωστό πανηγύρι μέσα στο δάσος! Καλύτερη Θεία Λειτουργία δεν μπορούσε 

να γίνει. Όλα τα δημιουργήματα του Μεγάλου Θεού να τραγουδούν μαζί. Τα 

πουλιά να κελαηδούν, τα θηρία να ουρλιάζουν, οι μοναχοί να ψάλλουν!  

Ένα γλυκό πρωινό έφτασαν σε μια απότομη βουνοπλαγιά με μια κρυφή 

κοιλάδα, γεμάτη δέντρα, βάτα και μια πλούσια νερομάνα, όπως στο παρατημένο 

μοναστήρι τους. Βρήκαν κάτι αγριοκερασιές, κάτι αγριομηλιές, κάτι αγριοαχλαδιές 

και γέμισαν το στομάχι τους με τα φρούτα τους. Έφαγαν και λίγο άγριο μέλι που 

βρήκαν στην κουφάλα μιας γέρικης βελανιδιάς. Ήπιαν νερό από τη νερομάνα, που 

είχαν μπροστά τους, και αναγάλλιασε η ψυχή τους. Κάθισαν να ξεκουραστούν, να 

πάρουν μια ανάσα και να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ο Ηγούμενος γεμάτος αγάπη 

και καλοσύνη πήρε το λόγο και τους είπε δυο λόγια: «Αγαπητοί μου αδελφοί, 

περπατήσαμε πολύ, κουραστήκαμε αρκετά, με τη βοήθεια της Αγίας Παρασκευής 

φτάσαμε σε τούτο το μέρος, που φαίνεται ευλογημένο, για να στήσουμε το 

καινούργιο μοναστήρι μας. Οι εχθροί εδώ δεν μας φτάνουν, ούτε μπορούν να μας 

ανακαλύψουν. Λέω να μείνουμε εδώ. Να κάνουμε νέο μοναστήρι και να δοξάζουμε 

το Θεό. Αλλά θέλω και τη δική σας γνώμη». Με ένα στόμα όλοι οι μοναχοί 
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απάντησαν καταφατικά. «Ναι, Άγιε Ηγούμενε, εδώ το μέρος προσφέρεται για να 

κτίσουμε το νέο μας μοναστήρι. Ο Μεγάλος Θεός με τη βοήθεια της Αγίας 

Παρασκευής μας οδήγησε σε αυτό το ευλογημένο μέρος. Ας δοξάσουμε τον 

Μεγαλοδύναμο. Ας ψάλλουμε το απολυτίκιο της Αγίας: Την σπουδήν τη κλίσει 

κατάλληλον εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν εις κατοικίαν 

κεκλήρωσαι, Παρασκευή Αφλοφόρε, όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ 

των ψυχών ημών».  

(part3/xartis2_poreia monaxwn, λεζάντα: Η πορεία των μοναχών από το παλιό 

μοναστήρι στο νέο πάνω στο Ντομαβίστι) 

Η ρεματιά αντιλάλησε από τους ψαλμούς και τις μελωδίες των μοναχών. Τα 

πουλιά, που για λίγο είχαν σιωπήσει, άρχισαν πάλι το πρωινό τους κελάηδημα και 

έκαναν την ατμόσφαιρα χαρούμενη. Τα άγρια ζωντανά του λόγγου πλησίασαν τους 

μοναχούς και παρακολουθούσαν σιωπηλά τη θεία παράσταση. Τα σκιουράκια από 

τα διπλανά δέντρα χοροπηδούσαν πάνω στα κλαδιά και οι σταυραετοί στις κορφές 

των μεγάλων δέντρων έσκυβαν τα ράμφη τους, σαν να προσκυνούσαν τους 

μοναχούς και να ενέκριναν την απόφασή τους. Από την απέναντι βουνοπλαγιά 

ξαφνικά ακούστηκε η φλογέρα ενός τσοπάνη, ενώ τα πρόβατά του σιγά - σιγά 

ξεπρόβαλλαν στον ορίζοντα. Οι μοναχοί κατάλαβαν ότι κάπου εδώ κοντά τους 

βρισκόταν κόσμος και έτσι δεν θα ήταν εντελώς απομονωμένοι και έξω από το λαό 

του Θεού. 

 

Η ίδρυση του νέου Μοναστηριού  

Και έτσι η συνοδεία των μοναχών έφτασε στο Ντομαβίστι, στα δυτικά του 

Σινιάτσικου Όρους, και ρίζωσε εκεί. Έστησαν τα ιερά τους κοντά στους βράχους 

και αμέσως έπιασαν δουλειά. Από μαστορική ήξεραν, από ξύλευση των δέντρων 

δεν πήγαιναν πίσω. Πήραν γρήγορα τις αποφάσεις τους, σήκωσαν τα μανίκια τους, 

έβγαλαν τα ράσα τους. Έτρεξαν αμέσως στο διπλανό χωριό για να πάρουν 

εργαλεία και να αρχίσουν τη δουλειά. Συνάντησαν μια πόλη μεγάλη και 

πολυάνθρωπη, τη Σισανιούπολη. Ήταν έδρα Επισκοπής με πλούσια παράδοση. 

Πήραν μυστριά, τσαπιά, τσεκούρια και ό,τι άλλο τους χρειαζόταν και ξεκίνησαν το 

έργο τους. Έκαναν αγιασμό, δοξολόγησαν την Αγία Παρασκευή και η εργασία τους 

ήταν ευλογημένη.  

Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έστησαν ένα μικρό ναό προς τιμή της 

Αγίας Παρασκευής, για να μπορούν να δοξολογούν το όνομα του Θεού και να 

υμνολογούν την Αγία Παρασκευή, που τους οδήγησε σε τούτο τον ευλογημένο 

τόπο. Έκαναν και ένα μικρό κελί να βάλουν μέσα το κεφάλι τους. Σιγά - σιγά 

αυγάταιναν όλα. Τα ιερά, τα κελιά, ο αριθμός των μοναχών. Έσκαψαν γύρω από το 

μοναστήρι και έκαναν κήπους. Φύτεψαν φασόλια, μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα. 

Το νερό δεν τους έλειπε. Την εμπειρία του παλιού μοναστηριού δεν την είχαν 

ξεχάσει. Και έτσι ξεκίνησαν μια καινούργια ζωή, ένα νέο κεφάλαιο για το 

νεοσύστατο μοναστήρι. Και όλα πήγαιναν καλά και πάντα σύμφωνα με το θέλημα 

του Θεού. 
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Αυτά όλα έγιναν, όταν οι άνθρωποι του Πάπα πάτησαν τα άγια χώματα της 

πατρίδας μας γύρω στα 1204 και λίγο μετά. Γεγονός είναι ότι τότε οι Καθολικοί της 

Δύσης με τις υλικές καταστροφές που προξένησαν στα εδάφη της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας και τις ηθικές αξίες που κατεράκωσαν, έγιναν αιτία να 

αφυπνιστούν οι Βυζαντινοί και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι είναι Έλληνες 

στο γένος και δεν έχουν καμιά σχέση με τους Καθολικούς Ρωμαίους. 

Πριν από λίγα χρόνια κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τα μοναστήρια της 

περιοχής Σισανίου και Σιατίστης του Σχολικού Συμβούλου και Περιφερειακού 

Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας Αναστασίου Δάρδα, ο οποίος ασχολείται με όλα τα 

μοναστήρια της δικαιοδοσίας της Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης. Σχετικά με 

το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι γράφει τα παρακάτω: 

«Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι είναι γνωστό ως 

Αγία Παρασκευή από το Ντομαβίστι ή Ντοβαμίστι ή Δομαβίστι, όνομα χωριού 

ανύπαρκτου σήμερα, το οποίο άκμασε κατά την τουρκοκρατία, μετά την 

καταστροφή της Σισανιούπολης του 1571 μ.Χ. Έγινε έδρα μπέη και αργότερα 

ερημώθηκε. Με τη μετονομασία το Ντομαβίστι ονομάστηκε Φλαμουριά, γι’ αυτό 

και το μοναστήρι λέγεται και Αγία Παρασκευή Φλαμουριάς. Επίσης, επειδή 

γειτνιάζει με τα χωριά Πελεκάνος και Νάματα, είναι γνωστό και ως Αγία 

Παρασκευή Πελεκάνου ή Ναμάτων. Η αρχαία όμως ονομασία είναι Αγία 

Παρασκευή Δομαβιστίου, όπως διατυπώνεται στον κατάλογο των χωριών 

δικαιοδοσίας του Σισανίου, τον οποίο έχει καταχωρίσει στον κώδικα της 

μητρόπολης το 1797 ο Μητροπολίτης Νεόφυτος ως Χωρίον Δομαβίστι και 

μοναστήριον της Αγίας Παρασκευής». 

Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής είναι το αρχαιότερο της επαρχίας 

Σισανίου, όπως γράφει και ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Διόδωρος κατά 

το 1940: Η μονή Φλαμουριάς είναι ίσως η αρχαιότερη των μονών της Δυτικής 

Μακεδονίας. Αλλά δεν μπορούμε με βεβαιότητα να γνωρίζουμε ποιον αιώνα έχει 

ιδρυθεί, γιατί εκτός από την επιγραφή που σώζεται σήμερα και η οποία ομιλεί για 

ανακαίνιση το 1761-1769 και κάποιες γραπτές μαρτυρίες που ανάγουν 

χρονολογικά το μοναστήρι στον 14ο αιώνα, οι παραδόσεις για τον 8ο και 9ο αιώνα 

είναι ατεκμηρίωτες. 

Και συνεχίζει παρακάτω ο Αναστάσιος Δάρδας: «Τρεις μαρτυρίες ανάγουν 

χρονολογικά την ίδρυση του μοναστηριού κατά τον 14ο αιώνα οι δύο και τον 12ο η 

τρίτη. Η πρώτη είναι του Ανθίμου, Επισκόπου Σεβαστείας, όπου κάνει και μια 

συντομότατη περιγραφή του μοναστηριού, η οποία ομιλεί για μια εικόνα της Αγίας 

Παρασκευής – επί λευκού πανίου – με την εξής επιγραφή, την οποία παραθέτουμε 

αυτούσια στην ορθογραφία και τους στίχους: 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΝ ΗΚΟΝΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΝΩ ΕΓΩ 

Ο ΜΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΑΒΗΣΤΗ 

ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑ  

ΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΩ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥ 



 56 

ΝΟΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ. 

Έτει 1362 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21. 

Γεώργις Αθανάσις Τάσο Στάνο και των γονέων 

Τα ανακένισα καγώ ο Δωρόθεος 1775, σισάνι. 

Από την επιγραφή της εικόνας φαίνεται ότι το 1362 ήδη το μοναστήρι ήταν 

ιδρυμένο και όσα σημειώνονται στη συνέχεια στην εικόνα, ο Άνθιμος τα παραθέτει 

με μικρά στοιχεία, όπως φαίνεται τα είδε, είναι μεταγενέστερα και αναφέρονται σε 

ανακαίνιση του μοναστηριού το 1775 από κάποιο Δωρόθεο». 

(part3/katholiko monasthriou, λεζάντα: Το καθολικό της Αγίας Παρασκευής στο 

Ντομαβίστι) 

Άλλη γραπτή μαρτυρία, άγνωστη και αδημοσίευτη μέχρι σήμερα, γράφει ο 

Δάρδας, βρήκαμε σε μια ενθύμηση Μηναίου Ιανουαρίου, τυπωμένου στη Βενετία, 

το αχκθ (1629), παρά Αντωνίω τω Πινέλλω, γραμμένη και στα δυο χοντρά 

εξώφυλλα, εσωτερικά, η οποία αναγράφει: Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής 

Δομαβιστίου. Εκτίστηκεν το έτος ατκθ επί την Ηγεμονίαν Μιχαήλ Ιερομονάχου. 

Σύμφωνα με την ενθύμηση αυτή το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1329, δηλαδή 33 

χρόνια νωρίτερα από την αφιέρωση της εικόνας του 1362, που είδαμε παραπάνω. 

Μια τρίτη γραπτή μαρτυρία είναι η επιστολή με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 

1914, που στέλνει ο ηγούμενος του μοναστηριού Στέφανος Ρεμούνδος στο 

δασάρχη Κοζάνης. Η υπόθεση της επιστολής - αναφοράς είναι το δάσος του 

μοναστηριού, για την κυριότητα του οποίου υπήρχαν αμφισβητήσεις. Εκείνο που 

έχει σημασία εδώ είναι ότι μαζί με κάποια άλλα ιστορικά στοιχεία, ο ηγούμενος 

δίνει την πληροφορία ότι η μονή είναι βυζαντινή αριθμούσα βίο 720 ετών με 

κτήματα και δάση. Με βάση αυτή τη μαρτυρία το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1194. 

Αν και οι απόψεις αυτές δεν συμφωνούν με ακρίβεια μεταξύ τους, μπορούν 

να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα, γράφει ο Δάρδας, ότι το μοναστήρι είναι 

αρχαιότατο, το μόνο βυζαντινό και αναγράφει και τη γνώμη του Μητροπολίτη 

Σισανίου και Σιατίστης Πολυκάρπου, ο οποίος γράφει ότι «εκ διαφόρων επιγραφών 

και άλλων πληροφοριών και τεκμηρίων, δυνάμεθα να κατατάξωμεν την Ιεράν 

Μονήν μεταξύ των Ιερών Μονών του δεκάτου τρίτου αιώνος», χρονολογία την 

οποία ασπάζονται και άλλοι μεταγενέστεροι μελετητές. 

 

Μια κριτική στις πηγές και τις παραδόσεις 

Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω μας οδηγούν σε κάποιο ασφαλές 

συμπέρασμα ότι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Κοζάνης, 

μεταφέρθηκε στο Ντομαβίστι στις αρχές του δεκάτου τρίτου αιώνα, δηλαδή 

αμέσως μετά την εισβολή των Σταυροφόρων στην περιοχή μας γύρω στα 1204. Και 

οι δικές μας παραδόσεις, οι παραδόσεις των κατοίκων του χωριού της Αγίας 

Παρασκευής, συμφωνούν με τις γραπτές μαρτυρίες που αναφέρει ο Αναστάσιος 

Δάρδας. 



 57 

Ωστόσο οι παραδόσεις αυτές έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα σήμερα για 

όλους τους ερευνητές που ασχολούνται με το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής 

στο Ντομαβίστι. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να θεωρήσει ότι το μοναστήρι της 

Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι  καταστράφηκε κατά την περίοδο των μεγάλων 

επιδρομών των βόρειων λαών περίπου στους 8ο και 9ο αιώνες, όταν οι μοναχοί του 

παλιού μοναστηριού της Αγίας στο χωριό Αγία Παρασκευή το εγκατέλειψαν 

πιεζόμενοι από τους βαρβάρους. Υπάρχει εξάλλου και μια τέτοια μαρτυρία, την 

οποία αναφέρει και ο Δάρδας. Την άποψη αυτή, την οποία διατυπώνει ανώνυμος σε 

άρθρο του στην εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας το 1922, πρέπει να την 

θεωρήσουμε εντελώς αβάσιμη. Λέει αυτή η μαρτυρία ότι «η ιερά μονή της Αγίας 

Παρασκευής Δομαβιστίου φέρεται ιδρυθείσα κατά το 755 υπό της βασιλίσσης του 

Βυζαντίου Πουλχερίας». Αυτό είναι πέρα για πέρα αστήρικτο, αλλά και 

ανιστόρητο, αφού η βασίλισσα Πουλχερία ήταν αυτοκράτειρα τον 5ο αιώνα. 

 Η παράδοση όμως των κατοίκων του χωριού μου, της Αγίας Παρασκευής 

Κοζάνης, λέει καθαρά ότι οι εχθροί της Πίστης των μοναχών κατέλαβαν το 

μοναστήρι, λειτούργησαν σε αυτό και το βεβήλωσαν και εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος οι μοναχοί έπρεπε να το εγκαταλείψουν και να ιδρύσουν νέο μοναστήρι. 

Σήμερα ξέρουμε ότι οι επιδρομές των λαών, που κατέβηκαν από τα βόρεια ήταν 

βάρβαροι, απολίτιστοι και στο πέρασμά τους εξαφάνιζαν τα πάντα. Ήταν 

πρωτόγονοι με παγανιστικές θρησκευτικές αντιλήψεις και δεν γνώριζαν το 

Χριστιανισμό, αφού μετά εκχριστιανίστηκαν από τους ίδιους τους Βυζαντινούς. 

Τούτο το τελευταίο υποδηλώνει καθαρά ότι αυτοί οι βάρβαροι που ήρθαν 

από τα βόρεια δεν λειτούργησαν στο μοναστήρι, γιατί δεν είχαν καμιά σχέση με το 

Χριστιανισμό. Έκαναν πολλές καταστροφές, ρήμαξαν τους ναούς και τα 

μοναστήρια, άρπαξαν τα γυναικόπαιδα, σταμάτησαν το ρυθμό πολλών 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Έγιναν αιτία να μετακινηθούν οι πληθυσμοί από 

μια περιοχή σε άλλη και γενικά προξένησαν τεράστιες αναστατώσεις και 

ανακατατάξεις στη ζωή των κατοίκων και των θεσμών τους. Σήμερα γνωρίζουμε 

ότι η Επισκοπή της Καισαρείας διαλύθηκε και σταμάτησε τη λειτουργία της σε 

αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 

ότι η παράδοση των κατοίκων που αναφέρεται σε αλλόδοξους που λειτούργησαν 

στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής ήταν οι Καθολικοί του Πάπα με τις 

Σταυροφορίες. 

Τα συμβάντα που ακολούθησαν είναι λίγο πολύ γνωστά Η ζωή του 

μοναστηριού στο Ντομαβίστι με όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες βρήκε 

τους ρυθμούς του. Ξέρουμε πια ότι το πρώτο κτίσμα της Εκκλησίας που έγινε προς 

τιμή της Αγίας Παρασκευής ήταν στις αρχές του 13ου αιώνα Η επιστολή του 

ηγουμένου Στέφανου Ρεμούνδου με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 1914 προς το 

δασάρχη Κοζάνης, ότι το μοναστήρι είναι βυζαντινό και αριθμεί 720 χρόνια από 

την ίδρυσή του, είναι το βασικότερο τεκμήριο για την ηλικία του μοναστηριού. Ο 

ηγούμενος ήξερε καλά την ιστορία του μοναστηριού του και όταν χρειάστηκε την 
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έγραψε. Αυτή η μαρτυρία είναι από τα βασικά επιχειρήματα ότι οι μοναχοί 

μετακινήθηκαν από το παλιό μοναστήρι ακριβώς αυτά τα δίσεχτα χρόνια, που η 

λατινική καλύπτρα είχε υποδουλώσει ολόκληρη την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Βέβαια το μοναστήρι ξανακτίστηκε και η Εκκλησία, το μοναδικό κτίσμα, που 

σώζεται σήμερα είναι του 17ου αιώνα.  

 

Η δεύτερη παράδοση των κατοίκων 

Μια δεύτερη παράδοση επίσης κυκλοφορεί μεταξύ των κατοίκων του 

χωριού μας, που έχει σχέση πάλι με τους κατακτητές Λατίνους, αλλά με μια Αγία 

Παρασκευή τη Νέα, που ασκήτευσε στο μοναστήρι μας και κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, καταδιώχτηκε δηλαδή από τους 

Καθολικούς και υποχρεώθηκε να αναχωρήσει για άλλο μέρος, όπου έκτισε νέο 

μοναστήρι. Η παράδοση αυτή έχει κάποια βάση, αν λάβουμε υπόψη μας το μικρό 

τεχνητό θολωτό κοίλωμα, που κατά τη γνώμη των αρχαιολόγων είναι μακεδονικός 

τάφος και υπάρχει κάτω από τη μεγαλοπρεπή νέα Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 

και θεωρείται ασκηταριό, όπου ασκήτευσε η νέα Αγία Παρασκευή. Η παράδοση 

έχει λογική βάση και έτσι δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε εντελώς. Τα 

στοιχεία όμως που έχουμε είναι λιγοστά και δεν μας βοηθούν να σχηματίσουμε 

πλήρη εικόνα για την ύπαρξη της νέας Αγίας Παρασκευής. Ακόμη ούτε στο νέο 

μαρτυρολόγιο αναφέρεται κάποια Αγία Παρασκευή που να μαρτύρησε εδώ στο 

Ντομαβίστι ή στο παλαιό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της 

Κοζάνης. 

(part_3/askitario, λεζάντα: Η είσοδος του ασκηταριού κάτω από τη νέα εκκλησία) 

Το πρόβλημα που υπάρχει με την παράδοση αυτή είναι με τις πηγές που 

έχουμε στη διάθεσή μας και έχουμε αναπτύξει παραπάνω για το νέο μοναστήρι. 

Δεν ομιλούν οι πηγές για το είδος του μοναστηριού, αν δηλαδή ήταν ανδρικό ή 

γυναικείο. Πουθενά δεν συναντούμε ότι το μοναστήρι κάποτε ήταν γυναικείο. Σε 

ένα ανδρικό μοναστήρι δεν είχε θέση μια γυναίκα και δεν έχουμε περιπτώσεις 

μεικτών μοναστηριών. Κάτι τέτοιο εξάλλου το απαγόρευαν αυστηρά και οι 

μοναχικοί κανόνες. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πάντοτε το 

μοναστήρι ήταν ανδρικό και ότι μάλλον η φαντασία κάποιων θρησκόληπτων 

μοναχών ή ιερέων δημιούργησε την παράδοση αυτή, ότι δηλαδή κάποια γυναίκα με 

το όνομα Παρασκευή ασκήτευσε στο ασκηταριό του μοναστηριού της Αγίας 

Παρασκευής, που είναι η Νέα Αγία Παρασκευή, που καταδιώχτηκε από τους 

Καθολικούς και πήγε στο Ντομαβίστι, όπου έκτισε το νέο μοναστήρι. Ο ανώνυμος 

στην εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας, που αναφέρθηκε παραπάνω, γράφει ακόμα 

ότι στο «ασκηταριό, κοντά στο μοναστήρι εμόνασε η οσία Παρασκευή και ουχί ως 

νομίζεται η φερώνυμος Αγία, ης το σώμα ευρίσκεται εν Ιβραΐλα της Ρουμανίας». 

Για τη Νέα Αγία Παρασκευή αυτό που ξέρουμε και αναφέρεται και στο νέο 

μαρτυρολόγιο είναι ότι καταγόταν από τους Επιβάτες της Θράκης και ήταν αδελφή 

του Αγίου Ευθυμίου Μαδύτων. Το λείψανό της μεταφέρθηκε μετά το θάνατό της 

(10ος αιώνας), ύστερα από περιοδεία, στο Ιάσιο της Ρουμανίας, όπου και τιμάται 
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με πολλές τιμές. Η Αγία αυτή λέγεται Επιβατινή και γιορτάζεται στις 14 

Οκτωβρίου. Στο μοναστήρι όμως της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι δεν 

τιμάται καμιά άλλη Παρασκευή, αλλά αυτή που μαρτύρησε στα χρόνια του 

αυτοκράτορα Αντωνίνου στη Ρώμη. 

 

Η παράλληλη ζωή των δύο μοναστηριών 

Η ζωή στο νέο μοναστήρι βρήκε το ρυθμό του και συνέχισε την ταραχώδη 

ύπαρξή του μέχρι τα τελευταία χρόνια γύρω στα 1940. Ακολούθησε την ιστορία 

της μαρτυρικής περιοχής μας με τις καινούργιες επιδρομές των αλλόδοξων και τους 

νέους κατακτητές. Αμέσως μετά την διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από 

τους Σταυροφόρους εμφανίζονται οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι, οι οποίοι με την 

ανοχή των Δυτικών παρεμβαίνουν στα πράγματα της αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα 

στα εκκλησιαστικά. Τοποθετούν δικούς τους επισκόπους σε πολλές επισκοπές και 

παρεμβαίνουν και στη ζωή των μοναστηριών. Αρκετοί από τον εφημεριακό κλήρο 

προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις των λατινοκρατούμενων περιοχών και 

καταβάλλουν και εισφορές στους νέους τους προϊσταμένους. Ο αγώνας όμως είναι 

σκληρός και πολλοί Έλληνες Ιεράρχες και μοναχοί τότε με την πίστη του Δόγματος 

της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αγωνίζονται να κρατηθεί το φρόνημα των 

μοναχών και του λαού δίπλα στην Ελληνική Ορθόδοξη Παράδοση. 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Σταυροφόροι αποχώρησαν από την περιοχή μας 

σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά το μεγάλο κακό το είχαν διαπράξει. Ο 

Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας, ο αυτοκράτορας του Δεσποτάτου της Ηπείρου, το 

1218 κατόρθωσε με τις νικηφόρες εκστρατείες του από την Θεσσαλία να περάσει 

στη Δυτική Μακεδονία και να ελευθερώσει την περιοχή μας από τα μιάσματα των 

Καθολικών. Έδιωξε τις λομβαρδικές φρουρές από το κάστρο του Πλαταμώνα, την 

πόλη των Σερβίων και ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Λίγο 

αργότερα ο αυτοκράτορας της Νικαίας, Μιχαήλ ο Η΄ ο Παλαιολόγος, θα εκδιώξει 

και από την Κωνσταντινούπολη τους υπόλοιπους Καθολικούς και θα πετύχει την 

επανίδρυση τη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1261).  

Η ζωή των δυο μοναστηριών τώρα παίρνει διαφορετικό δρόμο. Το παλαιό 

μοναστήρι μένει χωρίς μοναχούς, χωρίς προστάτες, χωρίς επιτηρητές. Παραμένει 

έρημο, χωρίς καμιά φροντίδα, χωρίς καμιά επιτήρηση. Οι λιγοστοί κάτοικοι που 

ζούσαν δίπλα του υποχρεώθηκαν να αναχωρήσουν για άγνωστους τόπους. Και 

εκείνοι θεώρησαν ότι ο τόπος δεν τους ανήκει, αφού είχε βεβηλωθεί από τους 

Καθολικούς του Πάπα. Καταφεύγουν προφανώς στα γειτονικά χωριά και 

παρακολουθούν το μαρτυρικό μοναστήρι από κάποια απόσταση. Δεν θα ήταν 

υπερβολή να πούμε ότι ένα μέρος τουλάχιστο από τους κατοίκους κατέφυγε στο 

διπλανό Πορτοράζι, από όπου σε κατοπινούς καιρούς ξαναγύρισε στη βάση του. 

Το νέο μοναστήρι, πάνω στο Ντομαβίστι, πήρε και εκείνο το δρόμο του και 

τη μαρτυρική του πορεία Έχει δίπλα του τώρα μια νέα επίσημη αρχή, την 

Επισκοπή της Σισανιούπολης, της οποίας τα δικαιοδοτικά όρια εκτείνονται από την 

περιοχή της Εορδαίας μέχρι τα όρια της Επισκοπής Καισαρείας. Εισάγεται τώρα 
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υπό την εποπτεία του Επισκόπου της Σισανιούπολης και ακολουθεί την πορεία της 

μαρτυρικής Επισκοπής, που και αυτή διέκοψε τη λειτουργία της άδοξα, όπως 

είδαμε προηγουμένως με την Επισκοπή της Καισαρείας. Στην Επισκοπή της 

Καισαρείας είχαμε, εξαιτίας των φοβερών επιδρομών και καταστροφών των 

βόρειων λαών, την διάλυση και διακοπή της λειτουργίας της και μετά από ένα 

αιώνα περίπου την δημιουργία νέας Επισκοπής με το όνομα Επισκοπή Σερβίων, 

ενώ εδώ με την Επισκοπή της Σισανιούπολης έχουμε τη μεταφορά της στη 

Σιάτιστα, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Το μοναστήρι οργανώνεται σύμφωνα με τους μοναχικούς κανόνες και τις 

εντολές και τις οδηγίες που παίρνει από τη νέα Επισκοπή. Στήνουν τα ιερά τους, 

κτίζουν τα κελιά τους, τα παρεκκλήσια, τους πύργους, τα κάστρα γύρω από το 

καθολικό και τα άλλα απαραίτητα κτίσματα για τις καθημερινές ανάγκες των 

μοναχών. Δημιουργούν κήπους, φυτεύουν δέντρα έξω από το μοναστήρι. Φέρνουν 

νερό στο μοναστήρι από τη νερομάνα που βρίσκεται κάτω από το μεγάλο βράχο, 

που σκεπάζει ολόκληρο το μοναστήρι. Το περιβάλλον γύρω – γύρω παίρνει την 

όψη ενός μικρού παραδείσου με τα παρτέρια του, τα δρομάκια, τα λιθόστρωτα, 

όπως στο παλαιό μοναστήρι. Πήραν μέτρα ασφάλειας, έσκαψαν στο βουνό και 

έκαναν δρόμους για να επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Άνοιξαν γέφυρες με τα 

γύρω χωριά και τις κοντινές πόλεις. Άρχισαν οι κάτοικοι της περιοχής να 

επισκέπτονται το μοναστήρι και να ζητούν την ευλογία των μοναχών. Κάλεσαν 

αγιογράφους, τεχνίτες για να στολίσουν τα ιερά τους. Η ζωή του μοναστηριού πήρε 

το δρόμο του. 



 61 

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Νέες επιδρομές – Νέες καταστάσεις 

Γύρω στα μέσα του 14ου αιώνα οι Σέρβοι, εκμεταλλευόμενοι τους 

εμφύλιους σπαραγμούς των βυζαντινών, καταλαμβάνουν την περιοχή μας και 

ιδρύουν δικά τους κράτη με αρχηγούς τους Στέφανο Νεμάνια και Στέφανο 

Ντουσάν. Ο λαός υπομένει τους νέους εισβολείς και τα μοναστήρια γίνονται οι 

επάλξεις του Ελληνισμού. Στο μεταξύ κάνουν την εμφάνισή τους και οι Τούρκοι 

από την Ανατολή. Μια νέα απειλή εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερη από τις 

προηγούμενες. Πολύ γρήγορα περνούν στην Ευρώπη και μέσα από τη Θράκη 

ξεχύνονται στη Βαλκανική Χερσόνησο, χωρίς σοβαρή αντίσταση των βυζαντινών. 

Καταλαμβάνουν τη Βουλγαρία αμέσως και ορμούν στις πεδιάδες της Σερβίας. 

Το 1389 μ.Χ. έγινε η σκληρή μάχη στο Κοσσυφοπέδιο της Σερβίας μεταξύ 

των σερβικών στρατευμάτων του βασιλιά Λαζάρεβιτς και των τουρκικών του 

σουλτάνου Μουράτ. Η νίκη έγειρε προς την πλευρά των Τούρκων και τα τουρκικά 

στρατεύματα προχώρησαν νοτιότερα και κατέλαβαν τη Δυτική και Κεντρική 

Μακεδονία, εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Εγκαθιστούν τότε οι Τούρκοι τους 

απολίτιστους και βάρβαρους Κονιάρους (από το Ικόνιο) στην περιοχή μας, αυτούς 

που είχαμε μέχρι το 1922, οπότε έφυγαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. 

Ευτυχώς στα ντόπια χωριά της περιοχής μας δεν εγκαταστάθηκαν Τούρκοι και στα 

χωριά αυτά παρέμειναν αμιγείς ορθόδοξοι χριστιανοί σε όλη τη διάρκεια της 

τουρκοκρατίας. Αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη μας αυτό που 

είπε κάποιος Επίσκοπος της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης ότι οι χριστιανικοί 

πληθυσμοί της περιοχής «οικούσαν ως πρόβατα εν μέσω λύκων». 

Η αφοσίωση των χριστιανικών πληθυσμών στη χριστιανική τους πίστη, την 

ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τις πάτριες παραδόσεις κράτησε ακέραια την 

εθνική τους συνείδηση και τη φυλετική τους καταγωγή. Η κτηματική περιουσία 

των υποδούλων ραγιάδων αρπάχτηκε βίαια και δόθηκε από τον Σουλτάνο ως 

τιμάριο (τσιφλίκι) στους σπαχήδες, αξιωματικούς του ιππικού του τουρκικού 

στρατού, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στους κατακτητικούς πολέμους των 

Οθωμανών. 

 

Τα δεινοπαθήματα των υποδούλων Ελλήνων ραγιάδων  

Μια καινούργια εποχή αρχίζει με πολύ δυσβάστακτες συνθήκες. Οι νέοι 

κατακτητές είναι μουσουλμάνοι και αμέσως αρπάζουν τις εκκλησίες των 

βυζαντινών και τις κάνουν τζαμιά. Η ζωή των ραγιάδων από τις πρώτες μέρες της 

δουλείας έγινε αφόρητη. Οι πολλοί και δυσβάστακτοι φόροι, οι αυθαιρεσίες, το 

παιδομάζωμα, οι βιασμοί, οι φυλακίσεις, οι αρπαγές περιουσιών και οι παντός 

είδους ταπεινώσεις εξανάγκαζαν τους υπόδουλους να εκπατριστούν ή ακόμα και να 

εξισλαμιστούν. 
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Οι αυθαιρεσίες και παρανομίες των κατακτητών ήταν τόσο μεγάλες, ώστε 

πολλές φορές να αναγκάζεται ο ίδιος ο Σουλτάνος να παρεμβαίνει και να εκδίδει 

αυστηρές διαταγές προς τα όργανα του κράτους, σε όσες περιπτώσεις σημειωνόταν 

υπέρμετρη καταπίεση των υποδούλων. Ο Σουλτάνος είχε κάθε λόγο να 

ενδιαφέρεται για τους ραγιάδες, δεδομένου ότι γέμιζε το θησαυροφυλάκιό του από 

τους δυσβάστακτους φόρους που τους επέβαλλε. Ήταν πολύ φυσικό τα δεινά των 

χριστιανών με την ατέλειωτη παράτασή τους να κάμπτουν την ψυχική αντοχή 

πολλών απ’ αυτούς, να κλονίζουν την πίστη τους και τελικά να προκαλούν τη 

συνειδητή ή και προσποιητή προσέλευσή τους στον Ισλαμισμό. 

(part4/basanistiria –να επιλεγούν τα βασανιστήρια X, XII, XVI, XVII-, λεζάντα: 

Μερικά από τα βασανιστήρια των Χριστιανών από τους Τούρκους) 

Είναι αλήθεια ότι το οθωμανικό κράτος δεν βίαζε επίσημα τη θρησκευτική 

συνείδηση των κατακτημένων, ούτε και επεδίωκε το βίαιο εξισλαμισμό, αλλά οι 

συνθήκες της ζωής τους, ιδίως ανάμεσα σε συμπαγείς μουσουλμανικούς 

πληθυσμούς, ήταν τόσο δύσκολες και η βαθμιαία διαφοροποίηση των φόρων 

μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων τόσο αισθητή, ώστε η προσέλευσή τους 

στον Ισλαμισμό να είναι μεγάλος πειρασμός. Μια απλή ομολογία της 

μουσουλμανικής πίστης τους έφερνε αμέσως στην άλλη όχθη, στην παράταξη των 

κατακτητών. Τέτοιους εξισλαμισμούς στην περιοχή μας δεν είχαμε, εκτός από τους 

εξισλαμισμούς των Βαλαάδων που έγιναν στις περιοχές των Γρεβενών και του 

Βοΐου, που κατά πάσα πιθανότητα άρχισαν μετά τα μέσα του 17ου αιώνα και 

συνεχίστηκαν μέχρι τα χρόνια του Αλή Πασά. Δεν έχουμε απολύτως καμιά 

πληροφορία, που να βεβαιώνει ότι κάποιοι κάτοικοι των χριστιανικών χωριών της 

περιοχής του Τσαρσιαμπά αλλαξοπίστησαν Είναι πολύ τιμητικό για τους 

προγόνους μας ότι παρά τις φοβερές καταπιέσεις που δέχτηκαν από τον ξένο 

δυνάστη και τη βαριά φορολογία που τους επέβαλλε, επέδειξαν μεγάλη αντοχή και 

καρτερικότητα. 

 

Συσπείρωση των υπόδουλων ραγιάδων γύρω από την Εκκλησία  

Μετά την τουρκική κατάκτηση το κύριο στοιχείο της συσπείρωσης του 

σκλαβωμένου ελληνισμού ήταν η Εκκλησία. Το κέντρο της χριστιανικής 

Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, έγινε το εθνικό 

κέντρο, αφού θρησκεία και εθνική υπόσταση είχαν ταυτιστεί στη συνείδηση των 

ραγιάδων. Δεν υπήρχαν στη σκέψη και τη συνείδηση του λαού Έλληνες και 

Τούρκοι, αλλά Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι 

Η Εκκλησία γίνεται το καταφύγιο των πιστών, το πραγματικό κέντρο 

συνάθροισης και ένωσης των χριστιανών. Έτσι διαχέεται μια έντονη θρησκευτική 

πνοή στους σκλάβους έλληνες, η οποία επιβάλλει νέους κανόνες στην καθημερινή 

ζωή και κάνει αυστηρότερα τα ήθη. Η θρησκευτική διάθεση και πνοή, ευνοημένη 

και από την οικονομική άνοδο των Ελλήνων, από τον 16ο αιώνα και μετά, βρίσκει 

την έκφρασή της, ανάμεσα στα άλλα, και στο κτίσιμο νέων εκκλησιών και 

μοναστηριών, παρά τις αυστηρές απαγορευτικές διατάξεις των τουρκικών αρχών. 
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Έτσι κατά τους 16ο, 17ο, και 18ο αιώνες διαπιστώνονται αλλεπάλληλες ιδρύσεις ή 

ανακαινίσεις ναών και μοναστηριών, ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, αφιερώσεις 

εικόνων, ιερών σκευών, βιβλίων και άλλων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

Οι νέες εκκλησίες των χωριών και συχνά των πόλεων είναι απλές και 

ταπεινές, κάποτε με τόση χαμηλή είσοδο, ώστε συχνά να αναγκάζεται κανείς να 

περάσει σκύβοντας. Από έξω μοιάζουν με αποθήκες και αχυρώνες. Δεν ξεχωρίζουν 

εύκολα από τα ταπεινά οικήματα των ραγιάδων. Τη μελαγχολία που φέρνει το 

λιγοστό φως, που τρυπώνει μέσα από τις σχισμές ή από τα μικρά παράθυρα των 

τοίχων, τη διώχνει από τις ψυχές των πιστών μόνο το υποβλητικό τρεμουλιαστό 

φως των κεριών και των καντηλιών, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, που 

δίνει κίνηση στις μορφές των αγίων. 

Η ταπεινότητα και το άκομψο της αρχιτεκτονικής των ναών ήταν απαίτηση 

των κατακτητών, που δεν ήθελαν μεγαλοπρεπή κτίρια στη χρήση των ραγιάδων για 

να τους ταπεινώνουν και να τους υποβιβάζουν. Μέσα στις απλές και απέριττες 

εκκλησίες των χωριών συναντούμε τοιχογραφίες, ιστορημένες κάποτε από 

σημαντικούς αγιογράφους. Η εσωτερική αυτή εικονογράφηση, μαζί με τη ζεστασιά 

του περιβάλλοντος χώρου, διδάσκουν, υποβάλλουν και ανεβάζουν προς το 

υπερκόσμιο τις ψυχές των ταλαιπωρημένων, αλλά ψυχικά ενωμένων χριστιανών. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά συναντούμε τόσο στην αρχιτεκτονική, όσο και 

στον ζωγραφικό διάκοσμο των ναών του νέου μοναστηριού και των άλλων ναών 

στην περιοχή μας.  

 

Η ζωή του νέου μοναστηριού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 

Η ζωή τώρα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από τις προηγούμενες εποχές. Οι 

νέοι κατακτητές έχουν παράλογες απαιτήσεις. Οι αυθαιρεσίες των Τούρκων με τις 

αρπαγές, τους βιασμούς και τις παντός είδους ταπεινώσεις εξαναγκάζουν τους 

υπόδουλους να αλλάξουν συμπεριφορά απέναντι στους κατακτητές. Όσοι δεν 

μπορούν να τους ανεχτούν παίρνουν τα βουνά και γίνονται κλέφτες ή μπαίνουν 

στην υπηρεσία των Τούρκων για να φυλάγουν τα δερβένια, οπότε γίνονται 

αρματολοί. Οι μοναχοί στα μοναστήρια έχουν να αντιμετωπίσουν την καχυποψία 

των κατακτητών, που συνεχώς τους υποψιάζονται ότι δρουν παρασκηνιακά και 

μέσα στα μοναστήρια βυσσοδομούν κατά του πολυχρονεμένου Σουλτάνου. 

Στα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής 

στο Ντομαβίστι ακολουθεί την πορεία της Επισκοπής του και όλων των άλλων 

μοναστηριών της Ελλάδας. Εξαναγκάζονται να πληρώνουν βαρείς φόρους στους 

εισπράκτορες του τουρκικού δημοσίου και αναλαμβάνουν τον επισιτισμό του 

τουρκικού στρατού, όταν βρίσκεται στην περιοχή τους. Δέχονται συχνά επιδρομές 

από τους άτακτους Τούρκους και οι αρπαγές ήταν στην ημερήσια διάταξη. 

Εκατό είκοσι χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης η περιοχή μας 

συνταράχτηκε από πολύ σοβαρά γεγονότα. Οι Δυτικοί της Καθολικής Εκκλησίας 

ετοίμασαν μια νέα σταυροφορία με την ονομασία «Ιερό Συνασπισμό», όχι βέβαια 
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για να διώξουν τους Τούρκους από την παλαιά Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά για 

να υποστηρίξουν τα δικά τους συμφέροντα στη Μεσόγειο. Τότε καταστράφηκε η 

περιοχή μας και ιδιαίτερα η Επισκοπή της Σισανιούπολης, που υποχρεώθηκε να 

μεταφερθεί στη Σιάτιστα.  

(part4/lepanto1, λεζάντα: Η ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571 μεταξύ Χριστιανών και 

Τούρκων) 

Η μεταφορά της Επισκοπής έγινε το 1699 από τον Σιατιστινό Πατριάρχη 

Αχριδών και Μητροπολίτη Σισανίου Ζωσιμά, εξαιτίας της καταστροφής της 

Σισανιούπολης από τους Τούρκους. Η λαϊκή παράδοση που αναφέρεται στη 

δολοφονία του τελευταίου Επισκόπου διχάζεται. Άλλοι λέγουν ότι ο Επίσκοπος 

καρατομήθηκε στη θέση «Δεσπότη ράχη», όπου το αίμα του άλλαξε σε κόκκινο 

τον χρωματισμό των φυτών, που ακόμη και σήμερα εκφύονται. Άλλοι 

υποστηρίζουν ότι τον κρέμασαν από τα κλαδιά μιας καρυδιάς, που υπήρχε στον 

αυλόγυρο της Επισκοπής. 

Η χρονολογία καταστροφής του Σισανίου, όπως λέγεται τώρα η 

Σισανιούπολη, έγινε μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (μέσα στον Κορινθιακό 

Κόλπο) κατά το 1571. Στη ναυμαχία αυτή οι ενωμένες δυνάμεις του «Ιερού 

Συνασπισμού» του Πάπα με επικεφαλής τον Δον Ζουάν τον Αυστριακό 

καταβύθισαν τον τουρκικό στόλο και διέλυσαν τα τουρκικά στρατεύματα. Τότε οι 

Τούρκοι εξαπέλυσαν στίφη τουρκαλβανών από τη βόρεια Αλβανία, που 

κατεβαίνοντας από το βορά προς το νότο κατέστρεψαν τα πάντα. Στο πέρασμά 

τους δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Πόλεις, χωριά, ιερά, μοναστήρια, όλα ερημώθηκαν. 

Το Σισάνι και η Επισκοπή του ήταν από τα πρώτα θύματα των ορδών των απίστων, 

που έφτασαν καταστρέφοντας τα πάντα μέχρι την Πελοπόννησο. Λέγεται ότι τότε 

οι σφαγές που επακολούθησαν στις περιοχές Βοΐου, Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και της 

άλλης Δυτικής Ελλάδας ξεπέρασαν τις 30 χιλιάδες Έλληνες χριστιανούς. 

Στο νέο μοναστήρι στο Ντομαβίστι και στο καθολικό που σώζεται του 17ου 

αιώνα, μετά τις φοβερές δοκιμασίες των Τούρκων, εξαιτίας της καταστροφής του 

τουρκικού στόλου στην παραπάνω ναυμαχία, φαίνεται η απλότητα του 

αρχιτεκτονικού σχεδίου τόσο στην κατασκευή των εξωτερικών τοίχων όσο και 

στην είσοδό του, που μόλις και μετά βίας μπορεί κανείς να εισέλθει. Αυτό βέβαια 

απαιτούσαν και οι διατάξεις των κατακτητών, αλλά και τα οικονομικά του 

μοναστηριού. Οι αγιογραφίες του όμως που σώζονται, ένα μέρος τους τουλάχιστο, 

αποπνέουν βυζαντινή τεχνοτροπία και μια μεγαλοπρέπεια παλαιοτέρων εποχών. 

Λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκαν από κάποιο σημαντικό αγιογράφο Νικόλαο «εκ 

Κώμης Λινοτοπίου», που φιλοτέχνησε τις τοιχογραφίες του διπλανού μοναστηριού 

της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. 

Σχετικά υπάρχει παράδοση, που αναφέρει, ότι ο αγιογράφος Νικόλαος από 

το Λινοτόπι της βόρειας Ηπείρου, αφού τελείωσε την αγιογράφηση του καθολικού 

στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που βρίσκεται πάνω από το χωριό 

Δρυόβουνο, πήγε στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, όπου εργάστηκε για λίγο 

χρονικό διάστημα, αλλά λόγω κάποιου θανατηφόρου ατυχήματος, άφησε 
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μισοτελειωμένο το έργο του. Πράγματι η εργασία του αγιογράφου είναι 

καταπληκτική σε ένα μέρος των τοιχογραφιών του ναού. Και αν πρόκειται για τον 

αγιογράφο Νικόλαο, οι τοιχογραφίες τοποθετούνται στα μέσα του 17ου αιώνα. 

Το άλλο μισό έργο των τοιχογραφιών του ναού συμπληρώθηκε κατά τα έτη 

1761-1769 σύμφωνα με την υπάρχουσα επιγραφή. Αυτές είναι λαϊκής τεχνοτροπίας 

και το μεγαλύτερο μέρος τους έχουν καλυφτεί από υδρόχρωμα. Στα χρόνια 1761-

1769 το μοναστήρι ανακαινίστηκε και στο υπέρθυρο της εισόδου από το νάρθηκα 

προς τον κυρίως ναό, υπάρχει η παρακάτω επιγραφή: 

«176α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 8 ΘΕΟΥ 

ΒΟΗΘΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΘΕΝ Ο ΜΟΥΣΙΣ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΥΝΟΥΡΓΟ 

ΣΕΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΘΕΝ ΕΡΙΠΟΜΕΝΟ 

ΜΟΝΑΣΤΙΡΙΟΝ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ Ε 

ΠΑΡΧΙΑ ΕΚ ΜΠΕΛΙΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΕΖΟ 

ΓΡΑΦΙΣΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ Ι 

ΚΟΝΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑ 

ΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟ 

ΡΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΝ. Ετεληόθι: 1769 Νοεμ 

βρίου 25»  

Από τις επιγραφές και τις ενθυμήσεις που έχουμε γνωρίζουμε αρκετά καλά 

τη ζωή και τις δοκιμασίες που πέρασε το μοναστήρι στο Ντομαβίστι κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στην επιγραφή που είδαμε παραπάνω στο υπέρθυρο 

της εισόδου στο νάρθηκα γίνεται λόγος ότι είχε μεσολαβήσει περίοδος ερήμωσης 

του μοναστηριού, ότι κατά το χρονικό διάστημα 1761-1769 ήρθε κάποιος 

ιερομόναχος Μωϋσής από το Βελιγράδι, ο οποίος ανακαίνισε το μοναστήρι και 

ζωγράφισε την εικόνα της Αγίας Παρασκευής επί αρχιερατείας Σισανίου 

Νικηφόρου. Σε μια άλλη φορητή εικόνα του Αγίου Κυπριανού με χρονολογία 1812 

αναγράφεται ότι στο μοναστήρι στους προεπαναστατικούς και μετά την 

επανάσταση χρόνους ηγούμενος χρημάτισε ο ιερομόναχος Κυπριανός από την 

Κύπρο. 

(part_4/epigrafi, λεζάντα: Η σημείωση στο εξώφυλλο Μηναίου, σύμφωνα με την οποία το 

μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι κτίστηκε το 1329) 

Σε άλλες ενθυμήσεις που σώζονται στα ιερά βιβλία του μοναστηριού μας 

ομιλούν για πολλά και διάφορα θέματα που απασχόλησαν το μοναστήρι. Στα 1770 

με τα γεγονότα των Ορλωφικών γράφει σε Μηναίο: «ετραβίξαμε πολή ζόρι από 

Αλβανίτες και ο Θεός να κάμι το έλεός του ης εμάς τους αμαρτολούς κε ανάξιους. 

Παησηος ηερομόναχος». Στα 1820 άλλη ενθύμηση μας πληροφορεί για την 

καταστροφή των δέντρων που άνθισαν, αλλά λόγω ψύχους ξεράθηκαν. Αλλού πάλι 
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ότι έπεσε ακρίδα και κατέστρεψε όλα τα γεωργικά προϊόντα. Στα 1904 το 

μοναστήρι περνάει μια μεγάλη κρίση. Κάποιος Ερατυρέας, ο Αναστάσιος 

Γραμμένος, μας πληροφορεί ότι μετά το θάνατο του ηγουμένου Αγαπίου το 

μοναστήρι στερείται από ανθρώπους και ο μητροπολίτης Σεραφείμ αναθέτει τη 

διοίκηση σε επιτροπή. 

Το μοναστήρι μέχρι το 1909 ήταν κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους του, 

όπως γράφει ο ηγούμενος Στέφανος στην αναφορά του προς το Δασάρχη Κοζάνης, 

με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 1914, που είδαμε παραπάνω. Στην αναφορά αυτή, 

πέρα από την σημαντική πληροφορία ότι αριθμεί 720 έτη ζωής, φαίνεται ότι η 

περιουσία του μοναστηριού αρπάχτηκε από τον μπέη και τους γιους του της 

Λειψίστας (Νεάπολης). Κατά τα έτη 1921-1922 στο μοναστήρι, με την 

πρωτοστασία του ηγουμένου Μακαρίου, γίνονται κτιριακές ανακαινίσεις, αλλά 

κατά το 1926 τα κτήματα του μοναστηριού απαλλοτριώνονται και δίνονται στους 

ακτήμονες της περιοχής. 

Κατά την περίοδο 1930-1940 το μοναστήρι γίνεται μετόχι στο μοναστήρι 

της Παναγίας Μικροκάστρου και αρχίζει η εγκατάλειψή του. Στην αμέσως επόμενη 

δεκαετία, στα χρόνια του πολέμου και της κατοχής και της εσωτερικής 

αναστάτωσης, το μοναστήρι ερημώθηκε τελείως, τα κτίσματα κατεδαφίστηκαν από 

τους Γερμανούς το 1943 και από το όλο κτιριακό μοναστηριακό συγκρότημα 

απόμεινε μόνο το καθολικό. 

Σήμερα το μοναστήρι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Ενώ θεωρείται το 

αρχαιότερο της επαρχίας, είναι το μοναδικό στο οποίο δεν έγινε ακόμη κάποια 

προσπάθεια επισκευών. Όλα τα άλλα μοναστήρια, άλλο λιγότερο και άλλο 

περισσότερο, έχουν επισκευαστεί και ανακαινιστεί. Φαίνεται ότι το παλαιότερο 

μοναστήρι έμεινε τελευταίο. Πράγματι τελευταία ο Μητροπολίτης Σισανίου και 

Σιατίστης Αντώνιος συγκρότησε επιτροπή αναστήλωσης όλων των μοναστηριών 

της επαρχίας και οπωσδήποτε θα αποτελέσουν ευπρεπισμένα νέα ιερά 

προσκυνήματα. Στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι ορίστηκε 

υπεύθυνος ο μοναχός αρχιμανδρίτης Στέφανος Λαμπρόπουλος, ο οποίος επιτηρεί 

και επιβλέπει τις εργασίες του ξενώνα που κοντεύει να τελειώσει. Χρηματοδότης 

του ξενώνα είναι ο Μιχαήλ Γκάνας από τα Νάματα, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να 

δει το έργο του τελειωμένο, γιατί πέθανε. Οι εργασίες στον ξενώνα σταμάτησαν για 

λίγο, γιατί δόθηκε βαρύτητα στο καθολικό του μοναστηριού, που κινδύνευε από 

κατάρρευση. Έγινε αμμοβολή και αρμολόγηση των τοίχων και επισκευάστηκε το 

δάπεδο του καθολικού. 

Έτσι και το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, με την ανακαίνιση και τον 

ευπρεπισμό του θα συγκεντρώσει προσκυνητές, υπενθυμίζοντας το βυζαντινό του 

μεγαλείο και την ανεκτίμητη θρησκευτική, εθνική και κοινωνική του προσφορά. 

Σήμερα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι βρίσκεται 

στην εποπτεία του μοναστηριού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Την γενική 

επιστασία ασκεί ο μοναχός, που αναφέραμε λίγο παραπάνω, και ο οποίος κατάγεται 

από τον Κρόκο Κοζάνης. 
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Οι σημερινοί κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης, που άλλοι ζούμε 

στην Κοζάνη και άλλοι στο ομώνυμο χωριό, είχαμε ένα παλαιό τάμα, να 

επισκεφτούμε το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Ντομαβίστι. Έτσι 

αποφασίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2003 να εκπληρώσουμε το τάμα μας. Με το 

λεωφορείο του συγχωριανού μας Σάκη Χλιαρά ξεκινήσαμε ένα ηλιόλουστο 

φθινοπωριάτικο απογευματινό 55 άτομα για το μοναστήρι. Γύρω στις 5.30 

βρισκόμαστε στο Άσκιο Όρος, κάτω από τις πελώριες βελανιδιές και εκπληρώναμε 

μια παλαιά υποχρέωση προς την πολιούχο του χωριού μας.  

(part_4/ntomavisti, λεζάντα: Κάτοικοι του χωριού Αγίας Παρασκευής μπροστά στο 

καθολικό του νέου μοναστηριού στο Ντομαβίστι, 3 Σεπτέμβριου 2003) 

Παλαιές μνήμες, παραδόσεις ξεθωριασμένες και ιστορίες ανακατεμένες με 

θρύλους ήρθαν στις σκέψεις όλων μας. Λατίνοι κατακτητές, Τούρκοι αφεντάδες, οι 

μοναχοί του παλαιού μοναστηριού, που εγκατέλειψαν το παλαιό μοναστήρι και 

ήρθαν εδώ πάνω για να στήσουν την καινούργια καταφυγή τους, όλα αυτά πέρασαν 

φευγαλέα από το μυαλό μας. Μπήκαμε στο καθολικό του μοναστηριού που 

σώζεται, ανάψαμε το κερί μας, προσκυνήσαμε τις άγιες εικόνες και κάναμε την 

παράκληση της Αγίας μας. Βγήκαμε έξω και ανανεωμένοι απολαμβάναμε τον αέρα 

του βουνού και το ρακί και το λουκούμι του μοναχού- αρχιμανδρίτη Στέφανου 

Λαμπρόπουλου. Κάναμε σύναξη και είπαμε δυο λόγια για την ιστορία των 

μοναστηριών, για την παράδοση και τους δεσμούς του χωριού μας με τούτο στο 

Ντομαβίστι. Κάποιοι ηλικιωμένοι δάκρυζαν, κάποιες γυναίκες έκαναν το σταυρό 

τους, όλοι μας είμαστε πολύ συγκινημένοι. Γύρω στις 7 το απόγευμα πήραμε το 

δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια μικρή στάση στο μοναστήρι της Παναγίας 

στο Μικρόκαστρο.  

 

Η τύχη του παλαιού μοναστηριού 

Για το παλαιό μοναστήρι, που η ζωή του σταμάτησε τόσα άδοξα, δεν έχουμε 

πια καμιά πληροφορία για κάποια ανακαίνισή του, ούτε φαίνεται κάποιο μνημείο, 

έστω χαμηλής και ταπεινής κατασκευής, που να δηλώνει την ύπαρξη ζωής στο 

γύρω χώρο του. Τα παλαιά κτίσματα εγκαταλειμμένα στο καιρό και το χρόνο και 

χωρίς καμιά φροντίδα κατέρρευσαν. Οι πύργοι, οι τρούλοι, τα μπαλκόνια, οι 

εξώστες, οι καμινάδες, τα λιθόστρωτα, όλα χάθηκαν. Σωροί από χώματα, από 

πέτρες, από ξύλα είναι οι χώροι γύρω από το παλαιό ένδοξο μοναστήρι. Ο τόπος 

χορτάριασε και αγρίεψε. Οι βελανιδιές θέριεψαν, οι κρανιές φούντωσαν, τα βάτα 

πλήθυναν, οι βατσινιές έδεσαν και έκαναν το μέρος αδιαπέραστο. Τα μονοπάτια 

μέσα στο μικρό δάσος χάθηκαν, ο τόπος έγινε ορμάνι, γέμισε από φίδια, σαύρες και 

όλα τα ζωντανά του δάσους. Κανείς δεν μπορούσε να το διαπεράσει! Μόνο ένας 

Διγενής και αυτός αρματωμένος με το σπαθί του! 

Οι κάτοικοι, θεωρώντας το χώρο μολυσμένο από τους Καθολικούς του 

Πάπα, δεν πλησιάζουν ούτε να ξυλεύσουν τα δέντρα, ούτε να λιθοδομήσουν τα 

παλαιά κτίσματα. Ακόμα και τα υλικά των παλαιών κτισμάτων τα θεωρούν 

βεβηλωμένα και δεν τα πλησιάζουν. Ωστόσο φαίνεται ότι η ζωή πάνω στο λόφο 
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των χιλίων δέντρων, στο λόφο της Αγίας Παρασκευής, δεν σταμάτησε ποτέ. 

Στοιχεία όμως και αποδείξεις δεν έχουμε τουλάχιστο για τρεις αιώνες, όπως δεν 

έχουμε και για τους γύρω οικισμούς. Στον 16ο αιώνα όμως και συγκεκριμένα μετά 

το 1534 φαίνεται ότι υπάρχει ζωή γύρω από το παλαιό μοναστήρι. Προφανώς 

κάποιοι από τους παλαιούς κατοίκους, που ζούσαν δίπλα στο μοναστήρι, δεν είχαν 

απομακρυνθεί και συνέχισαν τη ζωή τους καλλιεργώντας τα κτήματα του 

μοναστηριού. Το φως μας έρχεται από το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα στη 

Ζάβορδα, που κτίζεται αυτόν τον καιρό και στα κατάστιχά του υπάρχουν πολλά 

ονόματα προσκυνητών από όλα τα χωριά της γύρω περιοχής και μεταξύ αυτών και 

τα ονόματα εκείνων που κατάγονται από το χωριό της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης. 

 

Το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα στη Ζάβορδα 

Η περίοδος της τουρκοκρατίας υπήρξε αναμφισβήτητα η κρισιμότερη στη 

μακραίωνη ελληνική ιστορία. Σε μια εποχή που η Δυτική Ευρώπη προχωρούσε με 

άλματα στη διαμόρφωση νέων θεσμών, πολιτικών και εκκλησιαστικών, και μέσα 

από το πνεύμα της Αναγέννησης σημείωναν καταπληκτική πρόοδο τα γράμματα, οι 

επιστήμες και οι τέχνες, ο Ελληνισμός αγωνιζόταν για την επιβίωσή του. Ενώ όμως 

η παγίωση της κυριαρχίας των Οθωμανών στον ελληνικό χώρο είχε οδυνηρές 

συνέπειες, οι υπόδουλοι έδειξαν αξιοθαύμαστη αντοχή και κατόρθωσαν κάτω από 

δυσμενείς συνθήκες να διατηρήσουν όλα τα στοιχεία της εθνικής υπόστασης και να 

προχωρήσουν προς τη δική τους αναγέννηση. Οι υλικές καταστροφές, οι 

εξισλαμισμοί, το παιδομάζωμα, οι βαριές φορολογίες, οι ποικίλες πιέσεις δεν 

έκαμψαν το φρόνημά τους. Η συσπείρωση γύρω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

και γενικότερα την Εκκλησία, ιδιαίτερα στους δύο πρώτους αιώνες της 

τουρκοκρατίας, η οργάνωση σε κοινότητες αργότερα, η δράση των κλεφτών, η 

ανάπτυξη της παιδείας, διατήρησαν άσβεστη την ελπίδα των υποδούλων για την 

αποτίναξη του ζυγού. 

Το ζοφερό σκοτάδι των χρόνων της Άλωσης διαδέχτηκε το φως που, άλλοτε 

αμυδρό και πιο συχνά ζωηρό, ερχόταν από το αιχμάλωτο Πατριαρχείο και τα 

μοναστήρια. Στις μακρινές περιοχές τα μοναστήρια κράτησαν την Ορθόδοξη Πίστη, 

την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τις πάτριες παραδόσεις. Τα μοναστήρια ήταν 

ο αποκλειστικός ρυθμιστής των εκπαιδευτικών πραγμάτων στα πρώτα δύσκολα 

χρόνια της τουρκοκρατίας. Αυτά ανέλαβαν από τη μια μεριά την υπεράσπιση της 

Ορθοδοξίας από το Ισλάμ και τον Καθολικισμό και από την άλλη την 

ανασυγκρότηση της πνευματικής ζωής των Ελλήνων. Τα μοναστήρια συντήρησαν 

τη βυζαντινή παράδοση και τη μετέδωσαν στα σκλαβωμένα ελληνόπουλα στα 

κρυφά σχολεία στην αρχή και στις υποτυπώδεις τάξεις των σχολείων αργότερα. 

Μοναχοί ήταν εκείνοι που πρώτοι αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν και να διδάξουν 

τα ιερά γράμματα στα ελληνόπουλα. Οι νάρθηκες των εκκλησιών στην αρχή 

χρησιμοποιήθηκαν ως σχολεία και τα εκκλησιαστικά βιβλία ήταν τα πρώτα 

αναγνωστικά των μαθητών. 
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Ένα από αυτά τα μοναστήρια ήταν και το μοναστήρι του Οσίου Νικάνορα 

στη Ζάβορδα στο νομό Γρεβενών. Ιδρύθηκε το 1534 από τον Όσιο Νικάνορα, που 

καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και λόγω της ενασχόλησής του με τα 

εκκλησιαστικά και της ευφυΐας του, προοριζόταν για την Επισκοπή της. Ο 

Νικάνορας όμως έγινε μοναχός και ύστερα από κάποιο θείο όραμα που του έλεγε: 

«Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και πορεύου εις το του 

Καλλιστράτου όρος και αγωνίζου εκεί καλώς και εγώ έσομαι μετά σου του 

διαφυλάττειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής σου και ακουστόν ποιήσω το όνομά 

σου και δοξάσω σε εις πάντας τους αιώνας» έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και 

τράβηξε προς το βουνό Καλλίστρατο που του όριζε το θείο όραμα. 

(part_4/monastiri zavordas, λεζάντα: Το μοναστήρι της Ζάβορδας) 

Στο δρόμο προς το Καλλίστρατο πέρασε από πολλά χωριά και παντού 

δίδασκε τους χριστιανούς «να φυλάττουν ορθώς την ευσέβειαν». Το χριστιανικό 

κήρυγμα τον καιρό αυτό είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο, γιατί ήταν πάρα πολλοί 

οι χριστιανοί, που μη μπορώντας να αντέξουν τις ταλαιπωρίες από τους Τούρκους, 

αλλαξοπιστούσαν. Το φαινόμενο του εξισλαμισμού είχε πάρει μεγάλη έκταση στην 

περιοχή των Βεντζίων και το γεγονός αυτό μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι δεν 

ήταν καθόλου τυχαία σύμπτωση η απόφαση του νεαρού τότε μοναχού να μονάσει 

στο Καλλίστρατο βουνό και αργότερα να αρχίσει από το χώρο αυτό το κήρυγμά 

του. Διακόσια χρόνια αργότερα την ίδια πορεία θα ακολουθήσει και ο Κοσμάς ο 

Αιτωλός και για τον ίδιο σκοπό. Να σταματήσει, όσο γινόταν δυνατό, την φοβερή 

μάστιγα του εξισλαμισμού των κατοίκων της περιοχής. 

Το Καλλίστρατο είναι ένας χαμηλός σχετικά ορεινός όγκος, αλλά δύσβατος 

και απότομος, και βρίσκεται απέναντι από το όρος Βουνάσα στο νομό Γρεβενών, 

τα οποία χωρίζει ένα στενό και βαθύ φαράγγι, που το διαρρέει ο Αλιάκμονας. 

Περπατώντας ο Νικάνορας τον πετρώδη και δύσβατο αυτό τόπο αντίκρισε ψηλά 

στα απότομα βράχια ένα απρόσιτο σπήλαιο, στο οποίο ανέβηκε με πολύ μεγάλο 

κόπο και με κίνδυνο της ζωής του. Στο σπήλαιο αυτό βρήκε ένα μικρό εκκλησάκι 

του Αγίου Γεωργίου, που το αναφέρει στην ιδιόγραφη διαθήκη του. Εδώ είχε 

ασκητέψει νωρίτερα ο Όσιος Καλλίστρατος, από τον οποίο πήρε το βουνό και το 

όνομά του. 

Σ’ αυτό το κοίλωμα του θεόρατου και απροσπέλαστου βράχου ασκήτεψε ο 

Όσιος Νικάνορας, με προσευχή και νηστεία τρώγοντας χόρτα και καρπούς από τα 

γύρω δέντρα. Ο χώρος αυτός είναι γνωστός σήμερα με το όνομα: «Ασκηταριό του 

Αγίου Νικάνορα» και προκαλεί δέος και φόβο στον επισκέπτη. Κατά τον 

συναξαριστή του Αγίου, κάποια μέρα, ενώ ο Όσιος Νικάνορας προσευχόταν, 

άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε να ανεβεί στην κορυφή του 

βουνού και εκεί να ερευνήσει το χώρο και θα ανακαλύψει την εικόνα του Χριστού. 

Αυτό πράγματι έγινε. Ο Όσιος σκάβοντας στην κορυφή του βουνού ανακάλυψε την 

εικόνα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. 

Με προσωπική εργασία και τη βοήθεια πολλών μαθητών του έκτισε σιγά-

σιγά ολόκληρο μοναστηριακό συγκρότημα, που περιλάμβανε το καθολικό της 
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Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, παρεκκλήσια, κελιά, ψηλούς πύργους για ασφάλεια 

και πολλά άλλα οικοδομήματα. 

Όταν ολοκληρώθηκε το κτίσιμο του μοναστηριού χριστιανοί από διάφορα 

μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας προσέρχονταν σε αυτό, 

άλλοι για να ακούσουν τη θεία διδασκαλία του Οσίου Νικάνορα και να πάρουν την 

ευλογία του και άλλοι για να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο. Ο ίδιος πολλές φορές 

έβγαινε από το μοναστήρι, έκανε περιοδείες στα γειτονικά χωριά, κήρυττε το θείο 

λόγο του Ευαγγελίου και προσπαθούσε να κρατήσει τους χριστιανούς κοντά στη 

θρησκεία και την Ορθόδοξη Ελληνική Παράδοση. Τα κηρύγματά του είχαν 

ιδιαίτερη επίδραση στα λαϊκά στρώματα, που στους δύσκολους εκείνους καιρούς 

αναζητούσαν στήριξη, παρηγοριά και ελπίδα. 

Το κήρυγμα και τα θαύματα του Οσίου Νικάνορα κατέστησαν το μοναστήρι 

εκκλησιαστικό και πνευματικό κέντρο, προμαχώνα της Ορθοδοξίας και του 

Ελληνισμού. Κοντά στα πολλά κειμήλια που μας σώθηκαν στο μοναστήρι είναι και 

ένας ιστορικός κώδικας αριθμός 201, που λέγεται «Παρρησία». Ο κώδικας αυτός 

φυλάγεται σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και είναι ένα ογκώδες 

βιβλίο, όπου μέσα περιέχει όλα τα ονόματα των προσκυνητών του μοναστηριού, 

που αφιέρωσαν τα βαπτιστικά τους ονόματα για αιώνιο μνημόσυνο. Γράφτηκε το 

1692 από κάποιο ζωγράφο Ιωάννη από τα Γιάννενα, που, όπως λέει ο ίδιος στη 

εισαγωγή του κώδικα, βρέθηκε στο μοναστήρι και θέλοντας να κάνει μια θεάρεστη 

πράξη καταπιάστηκε με το γράψιμο νέου κώδικα, γιατί ο παλαιός είχε υποστεί 

μεγάλη φθορά από την πολυκαιρία. 

Στον καινούργιο κώδικα, στην αρχή μεταγράφηκαν από τον παλαιό 

φθαρμένο κώδικα, όλα τα ονόματα των προσκυνητών του μοναστηριού από την 

ίδρυσή του μέχρι το 1692 (Α΄ γραφή). Από το 1692 και μέχρι τις αρχές του 

εικοστού αιώνα προστέθηκαν κατά σειρά τα ονόματα των άλλων προσκυνητών, 

όπως και ο τόπος προέλευσής τους (Β΄ γραφή). Έτσι λοιπόν ολοκληρωμένος ο 

κώδικας καλύπτει την ιστορική περίοδο από το 1534 μέχρι το 1915. Ο κώδικας 

είναι βασική ιστορική πηγή των χρόνων της τουρκοκρατίας, αφού, εκτός από τα 

ονόματα των προσκυνητών του μοναστηριού, αναγράφει και τα ονόματα των 

χωριών και των πόλεων από τα οποία προέρχονται οι προσκυνητές. 

Στον κώδικα της Ζάβορδας αναγράφονται και τα ονόματα των 

προσκυνητών των κατοίκων του χωριού της Αγίας Παρασκευής, τόσο στην Α΄, όσο 

και στη Β΄ γραφή. Παρακάτω παραθέτουμε όλα τα ονόματα με τα βαπτιστικά 

ονόματα των κατοίκων του χωριού και από τις δύο γραφές, χωρίς καμιά 

ορθογραφική διόρθωση ή αλλοίωση: 

 Α΄ Γραφή: Μιχαήλ, Δημητρίου, Θεοδώρας, Νικολάου, Παρασκευά 

κεκοιμημένου, Αγοραστή, Πούλιω, Στάμο, Γεωργίου, Στάχο, Ελαία. Σύνολο 

ονομάτων 11 από το 1534 μέχρι το 1692.  

Β΄ Γραφή: Λάμπρου, Διμυτρίου, Γεοργίου, Παύλου, Περιστέρας, Σταμάτας, 

Γεοργίου, Αθανασίου, Κωνσταντίνου, Βαγγελής, Ιωάννου, Βαγγέλη, Γεωργίου, 

Δημητρίου, Δημητρίου Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Χάιδως, Ιωάννου, Διμιτρίου, 
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Δημητρίου, Δημητρίου, Νίτζας, Παναγιότου, Λάμπρου, Αθανασίου, Γεωργίου, 

Βασιλικής, Πανάγιος, Παναγιότου, Διμιτρίου, Γεωργίου, Βανγέλη, Ελένης, 

Αναστασίας. Σύνολο ονομάτων 35 από το 1692 μέχρι το 1915. 

(part_4/Kodikas_zavordas, λεζάντα: Η σελίδα 99 από τον κώδικα της Ζάβορδας, όπου 

υπάρχουν τα ονόματα των προσκυνητών) 

Από τα παραπάνω στοιχεία των ονομάτων καταλαβαίνουμε καθαρά ότι από 

το 1534 μέχρι το 1692 υπάρχει χωριό που λέγεται Αγία Παρασκευή και κάποιοι 

από τους κατοίκους του επισκέπτονται το μοναστήρι του Οσίου Νικάνορα στη 

Ζάβορδα. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε τον αριθμό των ονομάτων των γειτονικών 

χωριών μας και να καταλάβουμε καλύτερα ποια χωριά υπήρχαν και πόσους 

προσκυνητές είχαν. Ο πρώτος αριθμός δηλώνει τους προσκυνητές της Α΄ Γραφής 

από το 1534 μέχρι το 1692, ενώ ο δεύτερος τους προσκυνητές της Β΄ Γραφής από 

το 1692 μέχρι το 1915: Έτσι έχουμε: Κάλιανη 196/460, Χτένη 22/53, Βελίσδη 

12/97, Κερασία 38/101, Βάνιτζα μικρή 23/67, Απάνου Βάνιτζα 156/136, 

Ρατοπίτιστα 3/22, Μυλοτίνη 7/39, Κόπλητζα 13/162, Σπουρλήτα 2/28, Παξή 2/14, 

Κεσαρία 41/184, Κόζιανη χωρίον 92/192, Πορτοράζη 19/9. 

Ο κατάλογος του αριθμού των ονομάτων των γειτονικών μας χωριών είναι 

ενδεικτικός και φανερώνει όχι μόνο την ύπαρξη των χωριών αυτήν την εποχή, αλλά 

λίγο πολύ και τον αριθμό των κατοίκων που είχε κάθε χωριό. 

 Δύο μόνο παρατηρήσεις στο σημείο αυτό. Η πρώτη για το Πορτοράζι, που 

ξέρουμε ότι ήταν μεικτό χωριό, δηλαδή είχε και Έλληνες και Τούρκους. Το χωριό 

αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί αρκετοί από τους κατοίκους του σημερινού 

χωριού της Αγίας Παρασκευής προέρχονται από αυτό. Βλέπουμε ότι το Πορτοράζι 

μέχρι το 1692 έχει 19 προσκυνητές, ενώ στη δεύτερη περίοδο μετά το 1692 

λιγοστεύουν, είναι μόνο 9. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι του 

λιγοστεύουν, πράγμα, όπως θα δούμε παρακάτω, συμβαίνει, γιατί καταφθάνουν 

στο Πορτοράζι και εγκαθίστανται Τούρκοι από τη Λάρισα και οι χριστιανοί 

κάτοικοί του, τουλάχιστο ένα μέρος του, υποχρεώνονται να το εγκαταλείψουν στα 

γειτονικά χωριά. 

Η δεύτερη παρατήρηση είναι με την σημερινή πρωτεύουσα του νομού μας, 

την Κοζάνη, που στα 1692, είναι ένα «χωρίον» με 92 μόνο προσκυνητές, τους 

μισούς από τους προσκυνητές της Κάλιανης (Αιανής) και της Απάνου Βάνιτζας 

(Άνω Κώμης). Αυτό δηλώνει ότι η Κοζάνη αυτή την εποχή είναι μια μικρή πόλη, 

όπως λέει και ο Χαρίσιος Μεγδάνης σε ένα χειρόγραφο στα 1818 «ότι αυτή η 

πολιτεία κατά τον 16ο αιώνα ήτο χωρίον ως 150 οσπητίων» και προφανώς από 

τώρα και στο εξής αρχίζει να μεγαλώνει από τα γύρω χωριά, όπως ξέρουμε, 

ιδιαίτερα από το Κτένι και τις Βάνιτζες. 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ 1913 

 

Η συνέχεια της ζωής στο παλαιό Μοναστήρι  

Η Τουρκοκρατία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κράτησε πολλά 

χρόνια. Συνηθίσαμε να λέμε ότι η τουρκοκρατία κράτησε τετρακόσια χρόνια, αλλά 

σε μας εδώ τα χρόνια της σκλαβιάς ήταν πεντακόσια είκοσι τρία. Μια σκοτεινή και 

ζοφώδης περίοδος με οδυνηρές συνέπειες άρχιζε για τους Έλληνες χριστιανούς 

μετά τη μεγάλη σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο (1389) μεταξύ των Σέρβων και των 

Οθωμανών. Τα στίφη και οι ορδές των αγροίκων της Ανατολής ξεχύθηκαν από τη 

νότια Σερβία στις πεδιάδες και τα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας και έσπειραν το 

θάνατο, την καταστροφή και την ερήμωση. 

Παράλληλα με την εγκατάσταση Τούρκων εποίκων στα πλουσιότερα εδάφη 

της Δυτικής Μακεδονίας, οι γηγενείς πληθυσμοί απωθήθηκαν στα ορεινά, σε 

απάτητες δασικές περιοχές, μακριά από τους δρόμους και τα περάσματα των 

τουρκικών στρατευμάτων. Η πρωτοφανής αυτή αναταραχή των κατοίκων, που 

συνεχίστηκε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, είχε σαν αποτέλεσμα 

τον αφανισμό πλήθους παλαιών οικισμών και την εμφάνιση νέων. Οι νέοι οικισμοί 

δημιουργήθηκαν σε θέσεις φύσει οχυρές και ασφαλείς και βαθμηδόν 

συγκέντρωσαν τους πλέον ανυπότακτους και φιλελεύθερους Δυτικομακεδόνες Η 

Κοζάνη, η Σιάτιστα, η Γαλατινή, η Βλάστη, το Καταφύγι το Νεστόριο, ο 

Πεντάλοφος, η Κλεισούρα, το Νυμφαίο και πολλοί άλλοι οικισμοί δημιουργήθηκαν 

κατά καιρούς από εκπατρισθέντες Έλληνες μακρινών ή γειτονικών περιοχών. 

Τα χωριά μας, τα 17 χωριά του Τσαρσιαμπά στα νότια και δυτικά της 

Κοζάνης, είναι ο κύριος αιμοδότης της Κοζάνης, που αυτή την εποχή εποικίζεται, 

αλλά και από πολλές άλλες μακρινές περιοχές. Ο κύριος κορμός του κέντρου της 

πόλης, γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, κατοικήθηκε από τους κατοίκους του Κτενίου 

στα 1648, όταν οι Τουρκαλβανοί πολιόρκησαν και κατέλαβαν το κάστρο του. Τότε 

ο Ιωάννης Τράντας με 120 οικογένειες κατέφθασαν στην Κοζάνη με τα ζωντανά 

τους και έμειναν για πάντα εδώ. Αυτοί έκτισαν και τον Άγιο Νικόλαο. 

Οι μετακινήσεις των κατοίκων στους οικισμούς και τα χωριά είναι συχνές 

και αποτελούν σήμερα μεγάλο πρόβλημα για τους μελετητές και τους ερευνητές. 

Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περιγράψει κανείς με ακρίβεια τις 

μετακινήσεις των κατοίκων ενός οικισμού ή ενός χωριού από την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης και μετά. Ή ακόμη και πιο συγκεκριμένα είναι φύσει αδύνατο 

με λεπτομέρειες να περιγράψει κανείς τις μετακινήσεις των κατοίκων κατά τους 

δύο τελευταίους αιώνες. Τα τοπικά κινήματα, οι προσωπικές έχθρες και 

συγκρούσεις με τους κατακτητές, οι αντιδικίες μεταξύ των κατοίκων για τα 

βοσκοτόπια και πολλές φορές με τα κτήματα τους οδηγούσαν να εκπατρίζονται και 

να αναζητούν άλλους τόπους για να ζήσουν. 

Για αυτές στις μετακινήσεις των χωριών του Τσαρσιαμπά θα μπορούσε 

κανείς να ασχοληθεί για πολύ χρόνο και να καταλήξει σε κάποια ασφαλή 
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συμπεράσματα, χωρίς βέβαια να εξερευνήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες. 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλοι οι κάτοικοι των χωριών μας 

προέρχονται από άλλους οικισμούς, κυρίως από οικισμούς και χωριά των 

Γρεβενών, που έφτασαν εδώ μετά τα επαναστατικά κινήματα των Ζιακαίων. Οι 

προσωπικές αφηγήσεις των παππούδων σε παλαιότερες εποχές ήταν πολύ ζωντανές 

και σήμερα είναι εκείνες που μας διαφωτίζουν για τις μετακινήσεις των μεγάλων 

πατριαρχικών οικογενειών. 

Για τους κατοίκους του παλαιού μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής, που 

ζουν και εργάζονται στο χώρο του μοναστηριού εδώ και διακόσια χρόνια δεν 

μπορούμε να εξιχνιάσουμε την προέλευση όλων των οικογενειών. Κάποιοι 

ισχυρίζονται ότι αυτούς που δεν ξέρουμε την προέλευσή τους, μάλλον πρόκειται 

για γηγενείς από τους παλαιούς κατοίκους του οικισμού. Και κάτι τέτοιο είναι πολύ 

φυσικό. 

Οι σημερινοί, λοιπόν, κάτοικοι του χωριού της Αγίας Παρασκευής σχεδόν 

όλοι είναι φερέοικοι, δηλαδή ξένοι, που ήρθαν από άλλους οικισμούς που 

διαλύθηκαν ή μετακινήθηκαν από μακρινότερους οικισμούς προς το μοναστήρι ή 

μετακόμισαν από το Πρωτοχώρι (παλαιό Πορτοράζι), εξαιτίας διαφόρων πιέσεων 

των κατακτητών προς τους χριστιανούς. Το παλαιό μοναστήρι τους δέχτηκε όλους 

και τους αγκάλιασε με πατρική στοργή. Στις αρχές του περασμένου αιώνα 

αγόρασαν και τα κτήματα από τους τούρκους μπέηδες με συμβολαιογραφικά 

χαρτιά, που αρκετοί ακόμη τα φυλάγουν ζηλόφθονα στα σεντούκια τους και έτσι 

έγιναν κάτοχοι των σπιτιών τους και των χωραφιών τους. 

Το παλαιό μοναστήρι το θεώρησαν δικό τους κτήμα και τις παραδόσεις που 

άκουσαν από τους ντόπιους τις ενστερνίστηκαν και τις έκαναν και δικές τους. 

Δίπλα από την παλαιοχριστιανική βασιλική έκτισαν μέσα στις βελανιδιές ένα μικρό 

εκκλησάκι, που σωζόταν μέχρι το 1912. Το εκκλησάκι αυτό βρίσκεται δίπλα από 

το ασκηταριό της εκκλησίας προς τα δυτικά και στο ίδιο επίπεδο, θαμμένο κάτω 

από τη μεγάλη σημερινή εκκλησία. Στο ίδιο σημείο, το 1912, οι παππούδες μας 

έκτισαν μια άλλη εκκλησία που σωζόταν μέχρι το 1981, οπότε άρχισε να κτίζεται 

πάλι στον ίδιο χώρο η νέα που υπάρχει σήμερα. Η τύχη της νέας εκκλησίας ήταν 

τραγική, αφού προτού τελειώσει και ολοκληρωθεί ήρθε ο αναπάντεχος σεισμός της 

13ης Μαΐου του 1995 και την τράνταξε συθέμελα με πολλές καταστροφές, που 

ευτυχώς ήταν επισκευάσιμες. Ας τα δούμε όλα αυτά με κάποια σειρά. 

 

Η προέλευση των κατοίκων 

Σήμερα ξέρουμε αρκετά καλά τις καταβολές όλων των κατοίκων του χωριού 

μας και τον τόπο της προέλευσής τους. Ακόμη ξέρουμε και τα επίθετά τους και την 

σχετική ιστορία που αναφέρεται στην αλλαγή αυτών των επιθέτων. Κατέχουμε 

εξάλλου και κάτι σημαντικό, που λίγα χωριά κατέχουν. Έχουμε το Δημοτολόγιο 

του Παπαντώνη, όπου μέσα του είναι καταγραμμένα όλα τα ονόματα των κατοίκων 

του χωριού από το 1830 μέχρι το 1924, χρονολογία που πέθανε ο Παπαντώνης, και 

από το 1924 μέχρι το 1945 περίπου σε πολύ κακή κατάσταση. 
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Αλλά ποιος ήταν ο Παπαντώνης; Ο Παπαντώνης καταγόταν από την 

Καισαρειά Κοζάνης και ήρθε γαμπρός στην οικογένεια Ευαγγέλου Τσιμπούρα 

στην Αγία Παρασκευή γύρω στα 1875. Το πλήρες όνομά του ήταν Αντώνιος 

Χρήστου Παπαντωνίου, όπως αυτό φαίνεται στην διαθήκη του, που τελευταία 

έπεσε στα χέρια του συγγραφέα αυτού του πονήματος. Ήταν γεννημένος, όπως ο 

ίδιος το γράφει στο Δημοτολόγιό του, την 10η Σεπτεμβρίου του 1856 και 

ερχόμενος στην Αγία Παρασκευή παντρεύτηκε τη Βάια Ευαγγέλου Τσιμπούρα, με 

την οποία απέκτησε δυο κοριτσάκια, τη Μαρία και την Αικατερίνη. Τα δυο αυτά 

κοριτσάκια πέθαναν σε μικρή ηλικία, όπως αφηγούνται οι συγγενείς του 

Παπαντώνη και ιδιαίτερα η Μάτα Λαμπροπούλου, σήμερα 88 ετών (6 

Φεβρουαρίου 2005). Η γιαγιά Μάτα είναι κόρη του Ιωάννη (Νιάκου) Ευαγγέλου 

Τσιμπούρα, αδερφού της γυναίκας του Παπαντώνη, τον οποίο ο Παπαντώνης 

αφήνει κληρονόμο, σύμφωνα με την διαθήκη του. Η γυναίκα του Παπαντώνη, η 

Βάια Ευαγγέλου Τσιμπούρα μετά τον θάνατο των κοριτσιών τους, πέθανε και 

εκείνη και έτσι ο Παπαντώνης έμεινε χήρος. Στο μεταξύ είχε γίνει παπάς από το 

1883. Μετά αφιερώθηκε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την υπηρέτησε 

μέχρι το 1924, που πέθανε, υπηρετώντας κατά διαστήματα και το μοναστήρι της 

Αγίας Τριάδας στη Λαριού.  

(part5/dimotologio_1, λεζάντα: Η μερίδα του Παπαντώνη από το δημοτολόγιό του) 

Από το 1909 φαίνεται να αναλαμβάνει ηγούμενος στο μοναστήρι, κατόπιν 

εντολής του Μητροπολίτη Κοζάνης. Ίσως η υγεία του δεν του επέτρεπε να 

επιτελέσει τα καθήκοντά του και του ιερέα στο χωριό και του ηγούμενου. Έτσι 

νωρίς παρέδωσε την ηγουμενία σε άλλους ιερείς της περιοχής. Ωστόσο σε όλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας μέχρι το 1920 φαίνεται ότι προσφέρει τις υπηρεσίες στο 

μοναστήρι, έστω και σαν βοηθός ηγούμενος. Είναι η εποχή, που ο Παπαντώνης 

γράφει το Δημοτολόγιο των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής. 

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια αναφορά των κατοίκων του 

χωριού μας προς τον Μητροπολίτη Κοζάνης, όπου οι κάτοικοι ζητούν ιερέα, γιατί ο 

Παπαντώνης πια δεν ιερουργεί στο χωριό, αλλά κατά εντολή του Μητροπολίτη 

ανέλαβε την ηγουμενία του μοναστηριού στη Λαριού. Το πολύ σημαντικό της 

αναφοράς είναι ότι υπογράφουν όλες σχεδόν οι οικογένειες του χωριού στα 1909 

και μπορούμε να ξέρουμε όλους τους αρχηγούς των σπιτιών στο χωριό. Τότε 

δημιουργήθηκε το πρόβλημα της εξεύρεσης νέου παπά στο χωριό και η χειροτονία 

του Παπαχαρίση στα 1913 έλυσε το πρόβλημα. 

Ο Παπαντώνης δεν υπηρέτησε μόνο την εκκλησία, αλλά προσέφερε μεγάλες 

υπηρεσίες και στην πατρίδα, μαζί με πολλούς άλλους κατοίκους της Αγίας 

Παρασκευής κατά το Μακεδονικό Αγώνα. Οργάνωσε μια εκλεκτή μονάδα στο 

χωριό και συνεργάστηκε με πολλούς άλλους κατοίκους των διπλανών χωριών στη 

μεταφορά όπλων από τη Θεσσαλία προς τους οπλαρχηγούς του Μακεδονικού 

Αγώνα. Στο χωριό είχε πολλούς βοηθούς στο κρύψιμο των όπλων στο ασκηταριό 

της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής και στο φόρτωμα και τη μεταφορά τους στις 

περιοχές, όπου δρούσαν οι Οπλαρχηγοί του Αγώνα. Οι άλλοι δυο στενοί 
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συνεργάτες και βοηθοί του, που ήταν γενναία παλικάρια, ήταν ο Κωνσταντίνος 

Λαμπρόπουλος και ο Ευάγγελος Τσέπουρας, που φαίνεται ήταν ανεψιός της 

πεθεράς του Παπαντώνη. Ο τελευταίος, ο Ευάγγελος Τσέπουρας έγινε γαμπρός του 

Μαρκονάτσιου (Μαρκοπούλου Αθανασίου) και γι’ αυτό σε κάποια έγγραφα 

αναφέρεται και Ευάγγελος Μάρκου. Το επίθετο όμως που του έμεινε είναι 

Ευάγγελος Καραμπέρης από την παλικαριά του και από το χρώμα του προσώπου 

του, ήταν μελαχρινός (Καρά = μαύρος και μπέρης = μπέης).  

 

Το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη 

Το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη, λοιπόν, είναι κάτι σαν τον κώδικα της 

Ζάβορδας, που βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Είναι ένα μεγάλο 

τετράδιο και έχει 61 σελίδες. Οι πρώτες 21 σελίδες είναι αρκετά καλογραμμένες 

και μάλλον είναι γραμμένες από τον ίδιο τον Παπαντώνη. Περιέχουν σε ξεχωριστές 

σελίδες τα ονόματα των ανδρών με αύξοντα αριθμό και στην αμέσως επόμενη 

σελίδα με τον ίδιο αριθμό της οικογένειας των ανδρών περιέχουν τα ονόματα των 

γυναικών που ανήκουν στους άνδρες σαν γυναίκες τους ή θυγατέρες τους. Είναι 

καθαρογραμμένο και ο Παπαντώνης προφανώς ήταν του Δημοτικού, αλλά ήξερε 

να γράφει χωρίς βασικά λάθη και να κρατάει κάποια τάξη σε αυτά που έγραφε. 

Από το τετράδιο λείπουν οι σελίδες 22 και 23, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες 

οικογένειες του χωριού απουσιάζουν από το Δημοτολόγιο.  

(part5/merida mylona, λεζάντα: Η μερίδα Δημητρίου Μάρκου Μυλωνά στο δημοτολόγιο 

του Παπαντώνη) 

Μέχρι την 21η σελίδα η γραφή είναι ομοιόμορφη και κατά τον ίδιο τρόπο. 

Στη μια σελίδα γράφονται τα ονόματα των ανδρών μιας οικογένειας, δηλαδή 

πρώτος ο πατέρας και μετά τα αγόρια του και αμέσως μετά τα αγόρια των αγοριών 

σε μια χρονική εποχή τριών γενεών. Με άλλα λόγια έχουμε τον παππού, τα αγόρια 

του και τα αρσενικά εγγόνια του. Τα χρονικά όρια είναι μεταξύ του 1834 και του 

1914. Στην άλλη σελίδα έχουμε γραμμένα τα ονόματα των γυναικών με αύξοντα 

αριθμό τον ίδιο με τους άνδρες και κατά σειρά όπως στους άνδρες. Δηλαδή τη 

γιαγιά, τις θυγατέρες της και τις εγγονές της, όπου υπάρχουν. Συνολικά έχει 

καταγραμμένες 30 πατριαρχικές οικογένειες με σύνολο ανδρών 133 και σύνολο 

γυναικών 122. 

Η 24η σελίδα είναι γραμμένη κατά το ένα τρίτο από μεταγενέστερο χέρι με 

άλλη γραφή και πολλά λάθη. Έχει τα ονόματα κάποιων ανδρών που έχουν γεννηθεί 

μεταξύ του 1925 και του 1927. 

Από την 25η σελίδα μέχρι και την 28η επανέρχεται ο γραφικός χαρακτήρας 

του Παπαντώνη, αλλά είναι διαφορετικός ο τρόπος γραφής. Οι σελίδες διαβάζονται 

ανά δύο, δηλαδή, η 25η σελίδα περιέχει τα ονόματα ανδρών και γυναικών που 

γεννήθηκαν κατά τα έτη 1914 και 1915 και η 26η σελίδα τις ημερομηνίες της 

βάπτισης του καθενός στην ίδια σειρά, ενώ μια έχει την ημερομηνία του θανάτου 
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ενός παιδιού. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δυο επόμενες σελίδες, που περιέχουν 

όσους και όσες γεννήθηκαν κατά τα έτη 1916, 1917 και 1918. 

Οι επόμενες τέσσερις σελίδες γράφονται κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά από 

άλλο χέρι με πολλά λάθη και κακογραμμένα. Περιέχουν τα ονόματα αυτών που 

γεννήθηκαν κατά τα έτη 1918 μέχρι 1923 και ένα όνομα προς το τέλος της σελίδας 

του 1925. 

Από την 35η σελίδα μέχρι και την 52η τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Η 

γραφή είναι εντελώς διαφορετική και ο αντιγραφέας είναι ανορθόγραφος. Οι 

σελίδες αυτές περιέχουν τις ίδιες οικογένειες των κατοίκων του χωριού, 

αντιγράφοντας τις προηγούμενες σελίδες, έχοντας μέσα όμως άνδρες και γυναίκες 

μαζί. Είναι φανερό ότι κάτι άλλαξε και φυσικό ήταν να αλλάξει και το 

Δημοτολόγιο του χωριού. Νέος παπάς αναλαμβάνει στο χωριό επίσημα πια, μετά 

το θάνατο του Παπαντώνη. Αυτός είναι ο Παπαχαρίσης Καλημέρης, που είχε γίνει 

παπάς από το 1913. Ο Παπαχαρίσης προφανώς είχε αναλάβει τα καθήκοντα του 

ιερέα του χωριού αμέσως μετά την χειροτονία του από τον Μητροπολίτη Φώτιο, 

αλλά το Δημοτολόγιο το κρατούσε ο Παπαντώνης μέχρι το θάνατό του. Εξάλλου ο 

Παπαντώνης από το 1909 είχε αναλάβει με την εντολή του Μητροπολίτη 

Κωνστάντιου το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στη Λαριού. 

Στις παραπάνω σελίδες, που φτάνουν χρονολογικά μέχρι το 1930 

περιέχονται 40 οικογένειες, που βασικά είναι οι ίδιες με τις προηγούμενες, αλλά 

κάποιες τώρα είναι αναλυμένες και στα παιδιά των μεγάλων πατριαρχικών 

οικογενειών του Παπαντώνη. Είχαν χωρίσει και είχαν αποκτήσει δικό τους 

ξεχωριστό σπιτικό και φυσικό ήταν να αποτελούν χωριστή μερίδα στο 

Δημοτολόγιο. Φαίνεται καθαρά ότι τώρα οι οικογένειες έχουν αλλάξει και 

ανταποκρίνονται στις νέες καταστάσεις. 

Από την 53η σελίδα μέχρι την 61η η γραφή είναι εντελώς άσχημη, 

κακογραμμένη και χωρίς κάποια τάξη. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις καταγραφής 

παιδιών που γεννιούνται και αυτά που είναι καταγραμμένα πολλά στοιχεία τους 

είναι λανθασμένα. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι του Παπαχαρίση, ο οποίος λόγω 

της ηλικίας του και της γενικής μορφώσεώς του δεν μπορούσε να κάνει κάτι 

περισσότερο. 

Γενικά το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη αρχίζει από το 1834 και τελειώνει 

γύρω στα 1955. Τα τελευταία στοιχεία του είναι πολύ ελλιπή. Εξάλλου υπήρχαν 

τώρα στις Κοινότητες τα Δημοτικά Δημοτολόγια που κατέγραφαν οι Γραμματείς 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία των δημοτών. Το 1955 κατά εντολή τότε της 

Κυβέρνησης γράφτηκαν εξαρχής όλα τα Δημοτολόγια των πόλεων και κοινοτήτων 

της χώρας, οπότε το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη δεν είχε λόγο ύπαρξης. Η αξία 

και σημασία του ήταν πια ιστορική. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε και κάτι ακόμη 

σημαντικό, ότι κατά την εγγραφή των νέων Δημοτολογίων το 1955 ο τότε 

γραμματέας της κοινότητάς μας Νικολάκης Παπαδημητρίου από την Καρυδίτσα το 

συμβουλεύτηκε πολλές φορές και βάσει αυτού συμπλήρωσε πολλά στοιχεία. 
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Η ιστορική σημασία του Δημοτολογίου του Παπαντώνη  

Η ιστορική σημασία και αξία του Δημοτολογίου του Παπαντώνη βρίσκεται 

και στο γεγονός σύγκρισης των στοιχείων του με τα άλλα ιστορικά στοιχεία που 

έχουμε αυτή την εποχή. Δηλαδή αυτόν τον καιρό, γύρω στα 1870 και μετά, έχουμε 

κάποιες ιστορικές μαρτυρίες από Κοζανίτες λογίους, που μας άφησαν κάποια 

στοιχεία που ομιλούν για την περιοχή μας και ιδιαίτερα για τον οικισμό του χωριού 

της Αγίας Παρασκευής. Ακόμη έχουμε και τους κώδικες της Μητρόπολης στην 

Κοζάνη που μας δίνουν κάποια στοιχεία για τον αριθμό των οικογενειών που ζουν 

στο χωριό, τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, τον αριθμό των 

δασκάλων και το σύνολο των κατοίκων του χωριού.  

Έτσι το 1872 έχουμε 12 οικογένειες. 

Το 1901 έχουμε 40 οικογένειες. 

Το 1906 έχουμε 207 κατοίκους.  

Το 1907 έχουμε 38 οικογένειες, 300 κατοίκους, 1 σχολείο με 30 μαθητές και 

1 δάσκαλο με ετήσια αμοιβή 10 λίρες.  

Το 1908 έχουμε πάλι 38 οικογένειες, 310 κατοίκους από τους οποίους 160 

άνδρες και 150 γυναίκες, 1 εκκλησία, 1 σχολείο, 1 δάσκαλο και 25 μαθητές. 

 Συγκριτικά αν δούμε το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη με τα παραπάνω 

στοιχεία, θα κατανοήσουμε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται μεταξύ των ετών 1906 

με 1910 είναι αυτά που συμφωνούν με το Δημοτολόγιο. Βέβαια τα στοιχεία του 

Δημοτολογίου είναι εκείνα που μας δίνουν την πραγματική εικόνα του χωριού 

σχετικά με τον αριθμό των οικογενειών και το σύνολο των κατοίκων. Γιατί πάντοτε 

οι προφορικές αναφορές των επισήμων προσώπων του χωριού προς τις αρχές της 

Μητρόπολης ήταν συγκεχυμένες. Το πρόβλημα που δημιουργείται εδώ είναι πώς 

αυξάνονται τόσο πολύ οι οικογένειες σε μια γενιά. Δηλαδή μέσα σε 30 χρόνια από 

το 1872 μέχρι το 1901 οι οικογένειες από 12 έγιναν 40. Νομίζουμε με τα παρακάτω 

δίνεται μια απάντηση στο ερώτημα αυτό.  

Εδώ επιβάλλεται να αναφέρουμε και ένα άλλο ιστορικό γεγονός, που έχει 

σχέση με τους κατοίκους του μεικτού χωριού, που λέγεται Πορτοράζι. Στο 

Πορτοράζι υπάρχουν Έλληνες, σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, που συζούν 

με τους Τούρκους. Όλοι οι παλαιοί κάτοικοι του χωριού ήξεραν, αλλά και 

σημερινοί το άκουσαν από τους παππούδες τους, ότι οι οικογένειες των 

Μαρκοπουλαίων και των Καλαμπουκαίων κατέβηκαν στο χωριό από το παλαιό 

Πορτοράζι. Όταν στα 1872 ο Κοζανίτης Γουναρόπουλος γράφει ότι στο Πορτοράζι 

υπάρχουν 40 οικογένειες Τούρκων και 5 οικογένειες Ελλήνων, αυτό σημαίνει ότι 

αυτές οι οικογένειες των Ελλήνων είναι εκείνες που κατέβηκαν στο χωριό. Πότε 

όμως κατέβηκαν στο χωριό οι τελευταίες οικογένειες από το Πορτοράζι; Φαίνεται 

ότι στις αρχές του 20ου αιώνα όλοι οι κάτοικοι Έλληνες που ζούσαν στο 

Πορτοράζι κατέβηκαν στην Αγία Παρασκευή. Γι’ αυτό και ο αριθμός των 

οικογενειών του χωριού τριπλασιάζεται μετά το 1900.  
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 Η πληροφορία ότι υπάρχουν Έλληνες στο Πορτοράζι φαίνεται και στον 

κώδικα της Ζάβορδας, όπως το αναφέραμε και παραπάνω. Έχουμε προσκυνητές 

και στις δύο γραφές. Στην Α΄ γραφή, από το 1534 μέχρι το 1692 έχουμε 19 

προσκυνητές, ενώ στη Β΄ γραφή από το 1692 μέχρι το 1915 έχουμε μόνο 9 

προσκυνητές. Να υποψιαστούμε ότι ήταν κρυπτοχριστιανοί και πήγαιναν κρυφά 

στο μοναστήρι του αγίου Νικάνορα να προσκυνήσουν; Καμιά πληροφορία δεν 

υπάρχει σχετική. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα το ήξεραν οι κάτοικοι των γύρω χωριών 

και θα σωζόταν έστω σαν παράδοση.  

Ακόμη μια σημαντική μαρτυρία έχουμε από έναν Έλληνα αξιωματικό του 

μηχανικού, που ήρθε κρυφά στην περιοχή μας γύρω στα 1880 για λόγους καθαρά 

εθνικούς. Αυτός είναι ο Νικόλαος Σχοινάς που όταν επέστρεψε στη Αθήνα 

δημοσίευσε τις σημειώσεις που κρατούσε στα «Οδοιπορικά» το 1886 και σχετικά 

με το χωριό μας γράφει ότι έχει 20 χριστιανικές οικογένειες και ένα μύλο. Για το 

Πορτοράζι γράφει ότι έχει 40 οθωμανικές οικογένειες και 10 χριστιανικές. Αυτές οι 

χριστιανικές οικογένειες είναι εκείνες που κατέβηκαν στο χωριό της Αγίας 

Παρασκευής. 

Το πρόβλημα βέβαια υπάρχει και θα μας απασχολήσει σε άλλη μελέτη, που 

θα έχει σχέση με τις οικογένειες και τα ονόματα των κατοίκων του χωριού και της 

ζωής των χριστιανών κατοίκων στο Πορτοράζι. Το πρόβλημα αυτό, δηλαδή της 

συνοίκησης των δυο κοινοτήτων, άφησε κάποια προβλήματα στους 

μεταγενέστερους χρόνους, που οι κάτοικοι του χωριού τα αντιμετώπισαν και μετά 

τον ερχομό των προσφύγων στα γειτονικά τους χωριά. Η επιτροπή του αναδασμού 

στα 1926 έδωσε όλα τα κτήματα στους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο 

Πορτοράζι (Πρωτοχώρι), στο Γενί – Κιόι (Άργιλος) και στο Ακ Μπουνάρ (Ίσβορος 

– Λευκόβρυση). Τότε οι κάτοικοι του χωριού μας και της Καρυδίτσας 

ξεσηκώθηκαν και απαίτησαν από τις αρχές του αναδασμού κάποια τεμάχια γης, 

που, όπως ισχυρίζονταν, ήταν δικά τους. Και σε πρώτη φάση οι κάτοικοι των 

χωριών μας, Αγίας Παρασκευής και Καρυδίτσας κέρδισαν με την παλικαριά τους 

ένα μεγάλο μέρος από τα παλαιά κτήματά τους. Αργότερα, το 1952, στο Συμβούλιο 

Επικρατείας, που προσέφυγαν οι πρόσφυγες, τα πήραν πάλι, όχι βέβαια όλα. Από 

πού όμως οι κάτοικοι των δυο χωριών είχαν αυτές τις απαιτήσεις και διεκδίκησαν 

τα κτήματα αυτά που τα εγκατέλειψαν οι Τούρκοι; Προφανώς είχαν σχέση με τα 

κτήματα αυτά, ήταν μάλλον ιδιοκτήτες κάποιων μικρών τεμαχίων, γιατί συζούσαν 

ειρηνικά με τους Τούρκους από πολλά χρόνια και συνοικούσαν στο ίδιο χωριό. 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα φαίνεται εύλογη, αν σκεφτούμε ότι 

γύρω στα 1740 ήρθαν από την περιοχή της Λάρισας Τούρκοι έποικοι, εξαιτίας 

μεγάλου θανατικού και καταστροφής διακοσίων χωριών. Οι Τούρκοι υποχρέωσαν 

τους χριστιανούς να αποχωρήσουν από το Πορτοράζι και να διασπαρθούν στα 

γειτονικά χωριά. Πολύ πιθανό αυτοί οι χριστιανοί να τράβηξαν τότε προς την Αγία 

Παρασκευή και την Καρυδίτσα, χωρίς να ξεχάσουν τον τόπο καταγωγής τους και 

πολύ περισσότερο χωρίς να εγκαταλείψουν τα κτήματά τους, τα οποία προφανώς 
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καλλιεργούσαν συνεχώς και χωρίς διακοπή, εξαιτίας της γειτνίασης των χωριών 

τους. 

Σε πολύ γενικές γραμμές αυτό είναι το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη, που 

σήμερα βρίσκεται στο σπίτι του εγγονού του Παπαχαρίση, του Γεωργίου 

Καλημέρη και το φυλάει η γυναίκα του Βάια Τζιβέλη από την Αιανή. 

 

Οι οικογένειες του χωριού γύρω στα 1900-1910 

Οι οικογένειες του χωριού στο Δημοτολόγιο του Παπαντώνη, όπως 

καταγράφονται από την 1η σελίδα μέχρι την 21η με την παρακάτω σειρά: 

1. Οικογένεια Νικολάου Μαρκόπουλου. Σήμερα είναι οι οικογένειες που 

έχουν το επίθετο Καραλίγκας, που φαίνεται μέχρι το 1915 ονομάζονταν με το 

επίθετο Μαρκόπουλος. Η οικογένεια των Μαρκοπουλαίων είναι η μεγαλύτερη 

πατριαρχική οικογένεια, που κατέβηκε στο χωριό από το παλαιό Πορτοράζι μαζί με 

την άλλη μεγάλη οικογένεια των Καλαμπουκαίων. Η οικογένεια των 

Μαρκοπουλαίων σήμερα στο χωριό έχουν μοιραστεί σε τρία επίθετα. Το πρώτο 

είναι των Μαρκοπουλαίων, το δεύτερο των Καραλιγκάδων και το τρίτο των 

Μυλωνάδων. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σε μια άλλη εργασία με όλα 

τα στοιχεία για τα επίθετα των οικογενειών και η αιτία της αλλαγής τους. Εδώ μόνο 

να τονίσουμε το γεγονός ότι ο Παπαντώνης δεν τοποθέτησε τυχαία πρώτη την 

οικογένεια του Νικολάου Μαρκοπούλου (Καραλίγκα). Ο πρώτος πρόεδρος του 

χωριού, που έγινε μετά την απελευθέρωση του 1912, ήταν ο γιος αυτού, ο Γεώργιος 

Καραλίγκας (Γούτσιος), κατά το 1918. Στο Δημοτολόγιο είναι γραμμένα 9 ονόματα 

ανδρών και 9 γυναικών. 

(part5/dimotologio_6, λεζάντα: Η μερίδα του Νικολάου Μαρκοπούλου (σήμερα 

Καραλίγκα) ) 

2. Οικογένεια Νικολάου Αναστασίου Κριτσέλη. Είναι η σημερινή 

οικογένεια των Αναστασοπουλαίων με απογόνους τους Σταύρο και Ζήση 

Αναστασόπουλο στην Κοζάνη, τα παιδιά του Θωμά της Τσιβούλας και το Νίκο 

Αναστασόπουλο και τις αδερφές του στη Κοζάνη και αλλού. Έχει 8 ονόματα 

ανδρών και 3 γυναικών. 

3. Οικογένεια Κωνσταντίνου Αθανασίου Ζέρβα. Σήμερα είναι η 

οικογένεια του πρωτοψάλτη του χωριού Αθανασίου Ζέρβα. Έχει 3 ονόματα 

ανδρών και 3 γυναικών. 

4. Οικογένεια Κωνσταντίνου Αθανασίου Κριτσέλη. Σήμερα είναι η 

οικογένεια των αδελφών Κωνσταντίνου, Ιωάννου και Ευαγγέλου Αναστασοπούλου 

στην Κοζάνη. Έχει 3 ονόματα ανδρών και 3 γυναικών. 

5. Οικογένεια Γεωργίου Κωνσταντίνου Καλαμπούκα. Απόγονοί του 

σήμερα είναι όλες οι οικογένειες των Κορδελάδων. Έχει 8 ονόματα ανδρών και 2 

γυναικών. 
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6. Οικογένεια Γρηγορίου Ιωάννου Μαρκοπούλου. Είναι η σημερινή 

οικογένεια των Μαρκοπουλαίων με ρίζες τη Θεολογία του Στάθη και τα παιδιά 

τους, του Θεόδωρου στην Κοζάνη και του θείου τους Γεωργίου Μαρκοπούλου με 

τα πολλά παιδιά στην Κοζάνη και αλλού. Εδώ ανήκει και η οικογένεια των 

Ζαμκαίων, που ο πατέρας τους ήρθε γαμπρός από την Μεταμόρφωση. Έχει 8 

ονόματα ανδρών και 7 γυναικών. 

7. Οικογένεια Αθανασίου Αποστόλου Καλαμπούκα. Αυτός άκουγε στο 

όνομα Θανασιάς. Απόγονοί του είναι οι οικογένειες του Μάνθου Καλαμπούκα με 

τα αδέρφια του και οι οικογένειες του Μάρκου, Πάσχου στο χωριό και Αθανασίου 

Καλαμπούκα στην Καρυδίτσα. Έχει 3 ονόματα ανδρών και 3 γυναικών. 

8. Οικογένεια Λαζάρου Γεωργίου Καλαμπούκα. Σήμερα είναι οι 

οικογένειες του Γεωργίου, Ζήση, καθηγητή στα ΤΕΙ Κοζάνης, Θεοδώρου στον 

Καναδά και Λαζάρου Καλαμπούκα στην Κοζάνη. Έχει 4 ονόματα ανδρών και 3 

γυναικών. 

9. Οικογένεια Γεωργίου Νικολάου Καλαμπούκα. Απόγονοί της σήμερα 

είναι οι οικογένειες του Θωμά και Λαζάρου Καλαμπούκα και του Γεωργίου, 

Δημητρίου (Μήκα), του Μιχάλη (Τιάλη) και Μιχάλη και Γρηγορίου Καλαμπούκα. 

Έχει 5 ονόματα ανδρών και 3 γυναικών. 

 Οι τρεις τελευταίες οικογένειες των Καλαμπουκαίων είχαν το επίθετο 

Κατσικάς. Το άλλαξε ο πρόγονός τους Απόστολος Κατσικάς, όταν παντρεύτηκε 

την αδελφή του Καλαμπούκα Γεωργίου (Καλαμπουκογιώργος) και πήρε, όπως 

συνηθιζόταν συχνά τα χρόνια εκείνα, το επίθετο του πεθερού του. Ο 

Καλαμπουκογιώργος φαίνεται σε αναφορά των κατοίκων του χωριού κατά το 1909 

στη Μητρόπολη Κοζάνης να υπογράφει σαν Μουχτάρης, δηλαδή πρόεδρος του 

χωριού. Μαζί του υπογράφουν την αναφορά και οι Αγάδες (Σύμβουλοι) Αθανάσιος 

Παπαζήσης (είναι o Παπαδονάτσιος, γαμπρός του Παπαζήση), ο Νικόλαος 

Μάρκου (είναι ο Νικόλαος Καραλίγκας) και ο Αθανάσιος Μαρκογιάννης (είναι ο 

Μαρκονάτσιος).  

(part5/dimotologio_5, λεζάντα: Η μερίδα του Καλαμπουκογιώργου στο Δημοτολόγιο του 

Παπαντώνη) 

10. Οικογένεια Κωνσταντίνου Ιωάννου Χλιαρά Σήμερα είναι οι 

οικογένειες του Γεωργίου, Σάκη και Ζήση Χλιαρά. Έχει 4 ονόματα ανδρών και 7 

γυναικών. 

11. Οικογένεια Ιωάννου Γεωργίου Χλιαρά. Είναι οι υπόλοιπες οικογένειες 

των Χλιαράδων. Έχει 6 ονόματα ανδρών και 4 γυναικών. 

12. Οικογένεια Νικολάου Βασιλείου Γκατζιούφα. Σήμερα είναι οι 

οικογένειες του παππού Ζήση και του Βασιλείου Γκατζιούφα με τα παιδιά τους και 

του Βασίλη, του γιου της χήρας και των παιδιών του. Έχει 5 ονόματα ανδρών και 4 

γυναικών. 

13. Οικογένεια Ευαγγέλου Αθανασίου Γκατζιούφα. Απόγονοί της είναι οι 

υπόλοιπες οικογένειες των Γκατζιουφαίων. Έχει 3 ονόματα ανδρών και 4 γυναικών. 
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14. Οικογένεια Δημητρίου Μάρκου Μυλωνά. Είναι όλες οι οικογένειες 

των Μυλωνάδων. Έχει 5 ονόματα ανδρών και 3 γυναικών. 

15. Οικογένεια Ευαγγέλου Μάρκου. Είναι η οικογένεια του 

Μακεδονομάχου Ευαγγέλου Τσέπουρα, που, όπως φαίνεται από τα γραφόμενα του 

Παπαντώνη στο Δημοτολόγιο, ήταν ανεψιός της πεθεράς του, αφού και εκείνη έχει 

το ίδιο επίθετο Μαρία Ιωάννου Τσέπουρα, γυναίκα του Ευαγγέλου Τσιμπούρα 

(Στραγγέλα). Αυτός τελικά πήρε το επίθετο Καραμπέρης, όπως γράψαμε λίγο 

παραπάνω. Σήμερα στο χωριό έχουμε μόνο δυο οικογένειες, μία του εγγονού του 

Μακεδονομάχου με το ίδιο όνομα και η δεύτερη του γιου του Ζήση. Από αυτήν την 

οικογένεια προέρχεται και ο μακαρίτης Παναγιώτης Καραμπέρης και ο Αθανάσιος 

Καραμπέρης που ζει με τα παιδιά του στην Αυστραλία. Έχει 2 ονόματα ανδρών και 

5 γυναικών. 

16. Οικογένεια Αθανασίου Ιωάννου Μαρκοπούλου. Είναι ο 

Μαρκονάτσιος και απόγονοί του είναι σήμερα ο Πάσχος Μαρκόπουλος με τα 

παιδιά του Γιάννη και Αντώνη και ο Γιάννης και Γεώργιος (που πέθανε πρόσφατα 

στην Κοζάνη, Φεβρουάριος 2005) Μαρκόπουλος, παιδιά του Μπήτια. Έχει 5 

ονόματα ανδρών και 5 γυναικών. 

17. Οικογένεια Αντωνίου Χρήστου, ιερομονάχου Είναι η οικογένεια του 

Παπαντώνη, που σήμερα λέγεται οικογένεια Τσιμπούρα. Έχει 3 ονόματα ανδρών 

και 5 γυναικών. 

18. Οικογένεια Ιωάννου Κωνσταντίνου Λαμπροπούλου. Είναι οι 

οικογένειες του Ανδρέα, του αγιογράφου, και του Πάνου Λάμπρου. Έχει 3 ονόματα 

ανδρών και 3 γυναικών. 

19. Οικογένεια Κωνσταντίνου Δημητρίου Λαμπροπούλου. Είναι η 

οικογένεια του γνωστού μας Μακεδονομάχου και απόγονοί του είναι ο Ζήσης 

Λαμπρόπουλος και τα αδέρφια του Κωνσταντίνος Ζέρβας στην Κοζάνη και 

Δημήτριος Ζέρβας στην Αυστραλία. Πατέρας των τελευταίων είναι ο Γεώργιος 

Ζέρβας, που ήρθε από τη Μεταμόρφωση γαμπρός στην οικογένεια του 

Κωνσταντίνου Λαμπροπούλου, όπως γράψαμε αρκετά παραπάνω. Έχει 3 ονόματα 

ανδρών και 3 γυναικών. 

20. Οικογένεια Γεωργίου Δημητρίου Λαμπροπούλου. Είναι σήμερα οι 

οικογένειες του παππού Παρασκευά και των παιδιών του Γεωργίου, Γιάννη 

δασκάλου και Πάνου στα Γιάννενα, και του Τάκη, Βαγγέλη και Βασίλη 

Λαμπροπούλου. Έχει 3 ονόματα ανδρών και 1 γυναικών. 

21. Οικογένεια Ευαγγέλου Αντωνίου Λαμπροπούλου. Απόγονοί της 

σήμερα είναι οι οικογένειες του Κωτσιαρή με τα παιδιά του Βαγγέλη, Πάνου στη 

Γερμανία και Νίκου, και του Πάσχου και Βαγγέλη Λαμπροπούλου με τα παιδιά 

τους. Έχει 3 ονόματα ανδρών και 2 γυναικών.  

22. Οικογένεια Χαρισίου. Ευαγγέλου Ζέρβα. Είναι οι οικογένειες των 

Ζερβάδων με τον Παπαγιώργη. Έχει 5 ονόματα ανδρών και 5 γυναικών. 
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23. Οικογένεια Λάμπρου Νικολάου Παλιαμούτα. Είναι η οικογένεια του 

Θωμά και Αριστείδη Κολέτσα. Έχει 3 ονόματα ανδρών και 4 γυναικών. 

24. Οικογένεια Ιωάννου Κουτρότσιου. Η οικογένεια αυτή δεν υπάρχει 

σήμερα στο χωριό, που σημαίνει ότι δεν άφησε αρσενικούς απογόνους. Από την 

οικογένεια αυτή προέρχονται οι γυναίκες του Μάρκου Δημητρίου Μυλωνά και του 

Γεωργίου Δημητρίου Λαμπροπούλου Φωτεινή και Ευαγγελία αντίστοιχα, που ήταν 

πρώτες ξαδέρφες. Έχει 2 ονόματα ανδρών και 2 γυναικών. 

25. Οικογένεια Αθανασίου Γεωργίου Παπά. Είναι η μεγάλη οικογένεια 

των Παπαδοπουλαίων, που είχε πρόγονο τον Παπαζήση και πήρε από την 

Καισαρειά γαμπρό τον Αθανάσιο Παπαθανασίου στην κόρη του Βασιλική 

(Τσιτσίκου). Έχει 9 ονόματα ανδρών και 14 γυναικών. Είναι η πολυπληθέστερη 

οικογένεια στο Δημοτολόγιο. 

 26 Οικογένεια Δημητρίου Κωνσταντίνου Λιόγα. Είναι η οικογένεια των 

Λιογάδων που έχουν σήμερα το κρεοπωλείο και την ταβέρνα του Τάκη Λιόγα με 

τα παιδιά του και των άλλων Δημητρίου και Αντωνίου Λιόγα. Έχει 2 ονόματα 

ανδρών και 4 γυναικών. 

27. Οικογένεια Ηλία Αναστάση Κριτσέλη. Είναι οικογένεια που δεν 

άφησε αρσενικούς απογόνους και χάθηκε. Έχει 1 όνομα ανδρικό και 2 γυναικών. 

Από το πατρώνυμο αυτού και του Νικολάου Κριτσέλη, που είναι το ίδιο, πρέπει να 

πήραν το σημερινό τους όνομα οι Αναστασοπουλαίοι. Όπως και το όνομα 

Κωτιαλίας από εδώ προήλθε.  

28. Οικογένεια Δημητρίου Ιωάννου Ράπτη. Είναι η οικογένεια των 

Ράπτηδων με 6 ονόματα ανδρών και 4 γυναικών. 

29. Οικογένεια Αθανασίου Κωνσταντίνου Λιόγα. Είναι η οικογένεια που 

δεν άφησε αρσενικούς απογόνους και χάθηκε. Γνωστός είναι στους παλαιότερους ο 

Κωνσταντίνος (Γκουντής) Λιόγας με τις ιστορίες του και τις διηγήσεις του από το 

Μικρασιατικό Πόλεμο. Έχει 4 ονόματα ανδρών και 1 γυναικών. 

30. Οικογένεια Γεωργίου Ευαγγέλου Καλημέρη. Είναι οι οικογένειες των 

Καλημέρηδων, που τελευταίοι κατέφθασαν στο χωριό γύρω στα 1905 με 1906 από 

τη Ροδιανή. Έχει 5 ονόματα ανδρών και 6 γυναικών.  

 

Πότε έγραψε ο Παπαντώνης το Δημοτολόγιο;  

Εδώ τελειώνει ουσιαστικά το δημοτολόγιο του Παπαντώνη. Από το 1834 

μέχρι το 1914, ογδόντα χρόνια ακριβώς με πρώτον στη ηλικία τον Χλιαρά Ιωάννη 

του Γεωργίου (1834) και τελευταία την Ευαγγελή Λάμπρου (1914) το γένος 

Παλιαμούτα (Κολέτσα). Είναι πολύ διαφωτιστικό για τις οικογένειες του χωριού 

και από ό,τι φαίνεται δεν απουσιάζουν κάποιες από τις υπάρχουσες οικογένειες την 

εποχή εκείνη. Το πρόβλημα είναι πότε γράφτηκε το Δημοτολόγιο. Ο Παπαντώνης 

κατά τη γνώμη μας πρέπει να έγραψε το Δημοτολόγιο μετά το 1909, όταν ο 

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιος του ανέθεσε την ηγουμενία του 

μοναστηριού της Αγίας Τριάδας στη Λαριού. Τότε βρήκε τον κατάλληλο χρόνο και 
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την ευκαιρία να γεμίσει τον χρόνο του στο μοναστήρι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι 

αντικειμενικοί λόγοι που μας οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό. 

Η κάθοδος της οικογένειας Γεωργίου Καλημέρη από τη Ροδιανή στο χωριό 

μας έγινε σύμφωνα με τις πληροφορίες των παππούδων μας μέσα στα 1905 με 

1906. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που δηλώνει την τελευταία οικογένεια που 

έχει καταγραμμένη ο Παπαντώνης. Ακόμη υπάρχουν και άλλα αντικειμενικά 

κριτήρια, όπως είναι κάποια ονόματα των κατοίκων του χωριού, που δεν 

αναφέρονται στο Δημοτολόγιο, γιατί δεν ζούσαν όταν γράφτηκε το Δημοτολόγιο. 

Ο Παπαντώνης σίγουρα τα γνώριζε αυτά τα άτομα, αλλά έκρινε ότι δεν υπήρχε 

λόγος να τα αναφέρει. Τέτοιο όνομα είναι του Ευαγγέλου Κατσικά, γιου του 

Αποστόλη και αδερφού του Θανασιά. Αυτός ο Ευάγγελος Κατσικάς πεθαίνει πριν 

από το 1910, γύρω στα 1907, και αφήνει την θυγατέρα Ζήσω ορφανή, την οποία 

ανέλαβαν οι άλλοι Κατσικάδες να την μεγαλώσουν και να την παντρέψουν στη 

Λευκοπηγή, στον Παναγιώτη Μητλιάγκα. 

Μια άλλη περίπτωση που αναφέρεται από τον Παπαντώνη είναι πολύ 

χαρακτηριστική. Στην οικογένεια του Κριτζέλη Νικολάου υπάρχει ένας γιος του 

που λέγεται Αθανάσιος, γεννημένος το 1876. Αυτός φαίνεται στο Δημοτολόγιο 

γραμμένος με διαφορετική γραφή σαν «πιθαμένος». Ωστόσο το 1911 φαίνεται ότι 

κάνει ένα αγόρι, τον Νικόλαο. Μετά πεθαίνει και το μωρό, σύμφωνα με τις 

μαρτυρίες των γεροντότερων, αναλαμβάνει ο αδερφός του Παναγιώτης να το 

μεγαλώσει και να το παντρέψει. Τελικά ο Παναγιώτης τον ανεψιό του Νίκο τον 

έδωσε γαμπρό στην Κερασιά στην οικογένεια Νέστορα. Αυτός ο Νικόλαος 

Κριτζέλης έπεσε ηρωικά στο Αλβανικό μέτωπο και άφησε απογόνους που σήμερα 

ζουν στην Κερασιά. 

Η περίπτωσή του δηλώνει ότι ο Παπαντώνης, όταν έγραφε το Δημοτολόγιό 

του ζούσε ο Αθανάσιος Κριτσέλης (Αναστασόπουλος). Άρα πρέπει το 

Δημοτολόγιο το 1911 να ήταν γραμμένο. Αυτά είναι προβλήματα σοβαρά σχετικά 

με την χρονολογία που γράφτηκε το Δημοτολόγιο του Παπαντώνη. Ελπίζουμε 

μελλοντικά να ασχοληθούμε εκτενέστερα με το πρόβλημα αυτό και θα έχουμε και 

πολλές άλλες αποδείξεις για μια πληρέστερη και αντικειμενικότερη χρονολόγηση 

της γραφής του Δημοτολογίου. 

 

Το θαμμένο εκκλησάκι 

Εκεί που βρίσκεται σήμερα η μεγαλοπρεπής σταυροειδής με τρούλο 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής υπάρχει από κάτω της θαμμένο ένα μικρό 

εκκλησάκι, που οι παλαιότεροι κάτοικοι του χωριού, το είχαν προλάβει. Το 

εκκλησάκι αυτό ήταν κτισμένο γύρω στα 1850 σε κάποιο βάθος, ίσως για λόγους 

ασφαλείας, ίσως γιατί έτσι απαιτούσαν οι διαταγές των κατακτητών. Αυτό 

κατεδάφισαν οι παππούδες μας κατά το 1912 και πάνω σ’ αυτό κατασκεύασαν τη 

νεότερη εκκλησία. Από κάποια όμως μεγαλοψυχία τους ή από κάποιο φόβο προς 

τα θεία κατασκευάσματα δεν θέλησαν να το καταστρέψουν εντελώς. Έτσι η 

εκκλησία που κτίστηκε κατά το 1913, πάνω από το μικρό εκκλησάκι, δεν το 
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εξαφάνισε. Οι παππούδες μας το κάλυψαν, το σεβάστηκαν και χωρίς καλά - καλά 

να γνωρίζουν έδιναν ευκαιρία για έρευνες και μελέτες στους μελλοντικούς 

αρχαιολόγους. 

Το εκκλησάκι αυτό πράγματι το ανακάλυψαν οι εργάτες κατά το 1983, όταν 

κατά την εκσκαφή του μεγάλου ορύγματος για να στήσουν τη βορειοδυτική κολόνα 

του τρούλου της νέας εκκλησίας. Τότε στα 1982, από το φθινόπωρο οι καιρικές 

συνθήκες ήταν κατάλληλες για οικοδομικές εργασίες και έτσι οι εργασίες 

συνεχίστηκαν και μέσα στη διάρκεια του χειμώνα. Ακόμη και μετά τα 

Χριστούγεννα οι εργασίες συνεχίστηκαν. Τότε, λοιπόν, οι εργάτες σκάβοντας στο 

μέρος, όπου θα τοποθετούνταν η βορειοδυτική κολόνα, και επειδή βρήκαν έδαφος 

σαθρό, υποχρεώθηκαν να σκάψουν πιο βαθιά για να βρουν στερεό έδαφος. Το 

αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό για όλους όσοι εργάζονταν. Βρήκαν βέβαια στερεό 

έδαφος, αλλά αυτό ήταν το δάπεδο κάποιου παλαιού οικοδομήματος. Οι εργασίες 

σταμάτησαν προσωρινά για να ελέγξουν οι εργολάβοι περί τίνος επρόκειτο και 

μετά να συνεχίσουν τις εργασίες. 

Αμέσως κατάλαβαν ότι επρόκειτο για την παλαιά εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής, που είχαν κτίσει οι παππούδες μας πριν από αρκετά χρόνια. Ήταν η 

εκκλησία του Παπαζήση και του Παπαντώνη, όπου οι Μακεδονομάχοι του χωριού 

έκρυβαν τα όπλα που έφερναν νύχτα από τα Τρίκαλα και τα προωθούσαν πάλι 

νύχτα προς την περιοχή της Καστοριάς, όπου δρούσαν οι οπλαρχηγοί κατά των 

Βουλγάρων κομιτατζήδων. Αμέσως έκαναν μια μικρή έρευνα γύρω από το 

πλακόστρωτο δάπεδο και προς τα βορινά του ανοίγματος συνάντησαν τοίχο με 

τοιχογραφίες ολόσωμων αγίων με γράμματα και αφιερώσεις προσκυνητών. Χωρίς 

να μπορέσουν να διαβάσουν κάτι, πήραν την απόφαση γρήγορα να τελειώνουν με 

το άνοιγμα του ορύγματος και να τοποθετούν τα πέλματα για την κατασκευή της 

τσιμεντένιας κολόνας. Υπήρχε σοβαρός λόγος να βιαστούν, πριν φθάσει κάποια 

πληροφορία στις αρχές. Ο λόγος ήταν ότι άδεια κατασκευής για την εκκλησία που 

γινόταν δεν υπήρχε. Όλα γίνονταν αυθαίρετα, χωρίς επίσημη και υπεύθυνη 

επιστασία, χωρίς την παρακολούθηση κάποιου μηχανικού. Την ευθύνη και τη 

γενική επιστασία είχαν οι εργολάβοι του χωριού, Ευάγγελος Καλαμπούκας, που 

πρόσφατα πέθανε, και ο Θωμάς Φλώρος μαζί με το εκκλησιαστικό συμβούλιο και 

τον παπά μας Κωνσταντίνο Καραλίγκα. 

Η εκκλησία αυτή ήταν μια μικρή μονόκλιτη στενόμακρη βασιλική, που 

πήγαινε προς ανατολάς προς το ασκηταριό και βρισκόταν στο ίδιο ύψος με αυτό 

και με το δάπεδο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Τις διαστάσεις της δεν 

μπόρεσαν να εκτιμήσουν, γιατί έπρεπε γρήγορα να καλύψουν το «θησαυρό» που 

είχαν βρει. Οι εκτιμήσεις των εργατών και των εργολάβων ήταν ότι επρόκειτο για 

μια καμαροσκέπαστη βασιλική, γιατί ο τοίχος που βρήκαν προς τα βόρεια 

ανεβαίνοντας έγειρε προς τα μέσα. Στο μικρό χώρο που ανακάλυψαν βρήκαν 

κάποια πυρομαχικά, φυσίγγια, με ημερομηνίες πριν από το 1900. Σίγουρα ήταν από 

εκείνα τα πυρομαχικά του Μακεδονικού Αγώνα. 
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Ακόμη σκάβοντας για να στήσουν και την βορειοανατολική κολόνα, ένα 

χρόνο αργότερα, που ήταν το ιερό βήμα της εκκλησίας του 1913, έπεσαν πάνω 

στον ανατολικό τοίχο του ασκηταριού και πολύ πιθανόν εκεί να υπήρχε το 

εξωτερικό μέρος του ιερού βήματος της παλαιάς εκκλησίας και δίπλα του βρήκαν 

ένα δεύτερο θησαυρό. Βρήκαν ένα τάφο ενός ιερέα με ορισμένα άμφιά του σε καλή 

κατάσταση. Όλοι τότε είπαν ότι επρόκειτο για τον τάφο του Μακεδονομάχου 

Παπαντώνη, που είχε θαφτεί κάπου εκεί. Εξάλλου κάποιοι παππούδες θυμούνταν 

τον Παπαντώνη και το χρόνο του θανάτου του, 1924, και αμέσως άρχισαν τις 

διηγήσεις τους για τον ήρωα του χωριού. Δυστυχώς όμως για αυτούς δεν ήταν ο 

τάφος του Παπαντώνη, γιατί ο Παπαντώνης θάφτηκε πίσω από το ιερό βήμα της 

εκκλησίας του 1913 και το ήξεραν αυτό πολλοί κάτοικοι του χωριού και ιδιαίτερα 

οι συγγενείς του, που ρωτήθηκαν τότε, όπως η Μάτα σύζυγος του παππού 

Παρασκευά Λαμπροπούλου, σήμερα εν ζωή και οι δύο στα 2005. Επρόκειτο 

προφανώς για τον τάφο του Παπαζήση, τον πρώτο παπά του χωριού για τον οποίο 

δυστυχώς έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Το όνομά του το ακούμε, όταν γίνονται 

τρισάγια και ο παπάς διαβάζει τα ονόματα των πεθαμένων στα ψυχοχάρτια.  

Όλες οι παραπάνω εργασίες και ανακαλύψεις έγιναν καταχείμωνα, και μου 

τα εκμυστηρεύτηκε ο δεύτερος εργολάβος την ημέρα της κηδείας του 

Κωνσταντίνου Καλημέρη, πεθερού του πρώτου εργολάβου Ευαγγέλου 

Καλαμπούκα, στις 28 Ιανουαρίου 1983, μια χειμωνιάτικη ηλιόλουστη ημέρα. 

 

Η εκκλησία του 1913 

Κατά το 1913 οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν αμέσως με την 

απελευθέρωση να κτίσουν νέα μεγαλύτερη εκκλησία. Ο χώρος όμως ήταν 

περιορισμένος και δεν ήθελαν να απομακρυνθούν και από το ασκηταριό, που τόσες 

παραδόσεις είχαν γι’ αυτό. Έπρεπε η νέα εκκλησία να κτιστεί στον ίδιο χώρο και 

από κάτω της να βρίσκεται το ασκηταριό. Για την παλαιοχριστιανική βασιλική 

κανένας λόγος δεν γινόταν. Όλοι μιλούσαν για το παλαιό μοναστήρι, αλλά τι ήταν 

αυτό, πού ήταν και πώς ήταν, κανένας δεν ήξερε τίποτε.  

Η νέα εκκλησία ήταν τώρα μεγαλύτερη, διπλάσια στο μήκος και στο πλάτος. 

Αυτό τουλάχιστο έλεγαν, όσοι ήξεραν την παλαιά εκκλησία. Η εμπειρία μας όμως, 

γιατί όσοι έχουμε κάποια ηλικία το γνωρίζουμε, ότι στο πλάτος η νέα εκκλησία του 

1913 ήταν διπλάσια από την παλαιά, στο μήκος της όμως έγινε διπλάσια γύρω στα 

1960, όταν προστέθηκε προς τα δυτικά μια νέα προσθήκη με γυναικωνίτη, για να 

λυθούν τα προβλήματα χωρητικότητας, δηλαδή της αύξησης του πληθυσμού των 

κατοίκων. 

Πρωτεργάτες για την ανέγερση της νέας εκκλησίας ήταν ορισμένοι κάτοικοι 

του χωριού, αλλά και της Κοζάνης, που έτρεφαν αισθήματα λατρείας και 

ευγνωμοσύνης προς την Αγία Παρασκευή. Η οικογένεια της Κοζάνης ήταν οι 

αδερφοί Τσιαρτσιώνη, που φαίνεται ότι είχαν κάποια σχέση με την περιοχή μας και 

την εκκλησία.  Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που χρειάζεται να ερευνηθεί 

στο μέλλον. Δηλαδή τι σχέση έχουν οι αδελφοί Τσιαρτσιώνη με το χωριό και ποιοι 
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άλλοι κοζανίτες ή κάτοικοι άλλων χωριών έχουν σχέση με το χωριό μας. Όλα τα 

έξοδα τα επιβαρύνθηκαν εκείνοι, οι αδελφοί Τσιαρτσιώνη. Τα υλικά, τους 

μαστόρους και ό,τι άλλο χρειάστηκε. Επίτροποι την εποχή αυτή στην εκκλησία 

είναι δύο καταξιωμένοι κάτοικοι του χωριού, που διατέλεσαν και οι πρώτοι 

δάσκαλοι του χωριού. Ακόμη προσέφεραν υπηρεσία στην εκκλησία και σαν 

ιεροψάλτες για αρκετό χρονικό διάστημα. Ήταν ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο 

Μάρκος Μυλωνάς. Οι επίτροποι της εκκλησίας και γενικά όλο το χωριό είχαν 

αναλάβει μόνο τη σίτιση των μαστόρων και των εργατών, που είχαν μαζί τους. Το 

χωριό βέβαια βοήθησε με οτιδήποτε μέσο μπορούσε. Για την οικογένεια των 

αδελφών Τσιαρτσιώνη και την ανάληψη όλων των εξόδων για την ανέγερση της 

εκκλησίας του χωριού μας, μας τα διηγήθηκε ο μακαρίτης Βασίλειος Χλιαράς, που 

ήταν τότε δωδεκαετής και μπορούσε να καταλαβαίνει αρκετά πράγματα. 

Η εκκλησία του 1913 μέχρι το 1960 εξωτερικά ήταν ένα πανέμορφο 

εκκλησάκι. Είχε ένα νάρθηκα στη νότια και δυτική πλευρά της εκκλησίας με 

ξύλινα δοκάρια γύρω – γύρω και στα ενδιάμεσα υπήρχαν ξύλινα κάγκελα Έτσι 

δημιουργούνταν ένας μεγάλος διάδρομος έξω από την εκκλησία, όπου κάθονταν οι 

παππούδες μας στα ειδικά κατασκευασμένα παγκάκια γύρω από τον νάρθηκα, μετά 

την απόλυση της εκκλησίας. Ο νάρθηκας είχε και μια ξύλινη πλαγιαστή στέγη και 

στην κύρια είσοδό του στη νότια πλευρά είχε ένα ωραίο ξύλινο αέτωμα, που έδινε 

την εντύπωση ενός μνημειακού οικοδομήματος. Από τα δυτικά είχε και δεύτερη 

είσοδο για να μπορεί ο κόσμος να εισέρχεται και από εκεί. Μια πολύ ωραία 

απόδοση της εκκλησίας σε πίνακα ζωγραφικής έκανε ο Αριστείδης Γκούντιας, που 

ήταν δάσκαλος στο χωριό, από το 1958 και μετά για μερικά χρόνια. Ευτυχώς ο 

πίνακας αυτός σώζεται στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού και αντίγραφό του έχει 

και ο παπάς στο γραφείο του. Πριν από μερικά χρόνια τα παιδιά του συλλόγου του 

χωριού τον είχαν στο εξώφυλλο του ετήσιου ημερολογίου τους και θύμισε πολλές 

και καλές αναμνήσεις στους μεγαλύτερους.  

(part5/naos_1960, λεζάντα: Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής όπως ήταν το 1960) 

Αρχιτεκτονικά η εκκλησία του 1913 είχε μια παραδοσιακή μορφή. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα του καλού δασκάλου, αλλά και από άλλες φωτογραφίες ήταν 

μια βασιλική υπερυψωμένη με καλή τοιχοδομία και με ένα κλίτος στο εσωτερικό 

της. Είχε σαμαρωτή στέγη με μικρές αποκλίσεις στην ανατολή και τη δύση. Ήταν 

αρκετά φωτεινή και δημιουργούσε πλούσιο χώρο στο εσωτερικό για τους 

κατοίκους του χωριού. Είχε μια παλαιά αρχοντική όψη και έμοιαζε με μνημειακό 

κτίσμα. Μετά το 1960, που έγινε η προσθήκη προς τα δυτικά, ο χώρος βέβαια 

μεγάλωσε, γιατί έγινε και ο γυναικωνίτης, αλλά έχασε την παλαιά της λάμψη. 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος της εκκλησίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Είχε 

λίγες τοιχογραφίες μόνο στο ιερό βήμα και έξω στον κυρίως ναό μια του Αγίου 

Γεωργίου στο νότιο τοίχο, δίπλα στους ψαλτάδες, και μια στο βόρειο τοίχο, δίπλα 

στο τέμπλο και πάνω από το πορτάκι που κατέβαινε κάποιος στο ασκηταριό. 

Το τέμπλο του ναού όμως ήταν περίτεχνο. Ήταν ξυλόγλυπτο με ωραίους 

σχηματισμούς από περιπλοκάδες, ψευτοκίονες ξύλινους για τα χωρίσματα των 
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εικόνων και αρκετά άλλα σχέδια. Από τις φορητές εικόνες, που βρίσκονταν στο 

τέμπλο, σήμερα είναι πάλι τοποθετημένες στο καινούργιο τέμπλο μόνο επτά. 

Επειδή ήταν μεγαλύτερες στις διαστάσεις τους ο Παπαγιώργης τις έκοψε 

περιμετρικά και τις τοποθέτησε τέσσερις δεξιά και τρεις αριστερά. Στα δεξιά είναι 

η εικόνα του Χριστού, του Ιωάννη του Προδρόμου, του Αγίου Αντωνίου και στο 

άκρο δεξιά του Αγίου Δημητρίου, ενώ στα αριστερά είναι η εικόνα της Παναγίας, 

της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νικολάου. Είναι και οι επτά από λαϊκό 

καλλιτέχνη στις αρχές του περασμένου αιώνα. 

Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του 1913 έζησε σχεδόν 70 χρόνια. Εμείς 

οι κάτοικοι του χωριού, μέσα σε τρεις γενεές περίπου, βαπτισθήκαμε, αγιαστήκαμε, 

μυρωθήκαμε, λειτουργηθήκαμε, παντρευτήκαμε και οτιδήποτε ιερό είχαμε να 

κάνουμε εκεί μέσα το πραγματοποιήσαμε. Εκεί διάβασαν οι παπάδες του χωριού 

ακόμη και τις νεκρώσιμες ακολουθίες των προσφιλών μας προσώπων. Εκεί ο 

Παπαχαρίσης, ο Παπαγιώργης και ο Παπακώστας μας μετάλαβαν, μας ευλόγησαν, 

μας ράντισαν, μας ξεμάτιασαν, μας διάβασαν, μας έψαλλαν τα μνημόσυνα και τα 

τρισάγια των νεκρών. Εκεί οι παπάδες διάβασαν κατανυκτικές ευχές και έδιωξαν 

τα κακά δαιμόνια από αρρώστους, γιάτρεψαν χωλούς, τυφλούς, σακατεμένους 

χωρίς καλά-καλά να καταλαβαίνουν τη Θεία Δύναμη που τους πρόσφερε η Αγία 

Παρασκευή. Εκεί έγιναν όλα! Από εκεί ξεκινήσαμε σαν άνθρωποι της εκκλησίας 

και από εκεί για τελευταία φορά θα περάσουμε στη χώρα «των ζώντων». Ιερότερο 

χώρο από αυτόν δεν ξέρουμε, ούτε νιώσαμε άλλον. Έχουμε και άλλες δύο 

εκκλησίες, τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Αθανάσιο, αλλά η αγάπη και η λατρεία 

μας είναι στην Αγία Παρασκευή. 

Μέσα στον ιερό χώρο της Αγίας Παρασκευής όλοι οι κάτοικοι του χωριού 

κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή μαζευόμασταν για να υμνήσουμε και να 

δοξολογήσουμε το Θεό. Μέσα εκεί γινόμασταν άλλοι άνθρωποι. Ξεχνούσαμε τους 

πόνους και τις πίκρες μας, τα μαλώματα και τις προσωπικές διαφορές. Για 70 

χρόνια συνεχώς, λένε οι παλαιότεροι, εκεί μέσα ακούγονταν ο Παπαχαρίσης, ο 

Παπαγιώργης, ο Παπακώστας και ο αναγνώστης, Δημήτριος Μυλωνάς. Μέσα εκεί 

νιώσαμε το θείο να μας κυριεύει, εκεί καταλάβαμε τη λειτουργία της κοινωνικής 

ομάδας. Εκεί μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας και έξω στο νάρθηκα άρχιζαν οι 

συζητήσεις για τα διάφορα προβλήματα του χωριού και οργανώνονταν ομάδες 

εργασίες για την εκτέλεση των αποφάσεων. Εκεί οι γκρινιάρηδες του χωριού 

φωνασκούσαν και οι παπάδες, που ήταν παρόντες, τους συνέφερναν. Εκεί 

αναδεικνύονταν οι «ικανοί πολιτικοί» του χωριού και εκεί ξεχώριζαν όσοι 

πραγματικά ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα του χωριού. Εκεί αποκαλύπτονταν 

και οι ιδιοτελείς και οι συμφεροντολόγοι. 

(part5/naos_1913, λεζάντα: Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής το 1913) 

Μέσα στο χώρο της εκκλησίας της Αγίας μας περιμέναμε, μικρά παιδιά, να 

κοιμηθούμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης για να φυλάξουμε το Χριστό. Και το 

περιμέναμε από μέρες, από μήνες. Καμιά φορά μαλώναμε με τα αδέρφια μας, για 

το ποιος θα κοιμηθεί, με τους γονείς μας πάντοτε. Χρόνια πολλά ακούγαμε το 
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«Χριστός Ανέστη» έξω από την εκκλησία και κάτω από τις θεόρατες βελανιδιές. 

Μετά ξεχυνόμασταν στα μνήματα για να βρούμε τα πασχαλιάτικα κόκκινα αυγά 

που έβαζαν οι γιαγιές στους δικούς τους πεθαμένους. 

Το χώρο της Αγίας Παρασκευής τον θεωρούμε ακόμη και τώρα, που δεν 

υπάρχει, δικό μας και τον νιώθουμε να είναι κάτι από τη σάρκα μας. Παρόλη τη 

γυμνότητα των τοίχων και το αρκετό φως των παραθύρων ο χώρος έπαιρνε τέτοια 

μυστικοπάθεια όχι μόνο στις αγρυπνίες και τους εσπερινούς, αλλά και στις 

συνηθισμένες μέρες της Θείας Λειτουργίας. Όλοι ήμασταν καρφωμένοι στις θέσεις 

μας και παρακολουθούσαμε τις ιερές ακολουθίες με δέος και θαυμασμό. Πότε- 

πότε τη «νεκρική σιγή» έκοβε κανένα ξαφνικό «προφητείας Ησαΐου το 

ανάγνωσμα» του αναγνώστη, ενώ το «Σοφία πρόσχωμεν» του Παπαγιώργη 

μαλάκωνε πάλι την ατμόσφαιρα. 

Τα βράδια της Μεγάλης Εβδομάδας γινόταν κοσμοσυρροή. Όλο το χωριό 

έπρεπε να χωρέσει σ’ ένα χώρο 8x20 περίπου. Τα μικρά κλαίγανε. Οι παππούδες 

γκρίνιαζαν. Οι γιαγιές σταυροκοπιόνταν. Οι ψαλτάδες σήκωναν τη φωνή τους και 

προσπαθούσαν να γίνουν ακουστοί. Οι παπάδες θυμιάτιζαν. Η ατμόσφαιρα ήταν 

γεμάτη λιβάνι και καπνίλα. Τα μεγάλα αγόρια έριχναν λοξές ματιές πάνω στο 

γυναικωνίτη. Οι κοπέλες ανταπέδιναν με χαμόγελα τις κινήσεις τους. Μόλις 

τελείωναν οι αγρυπνίες όλο αυτό το ανθρωπομάνι ξεχυνόταν έξω στο προαύλιο 

κάτω από τις γέρικες βελανιδιές να πάρει μια ανάσα, να ρουφήξει λίγο οξυγόνο. 

Αυτός ο χώρος της παλαιάς Αγίας Παρασκευής είχε κάτι άγιο, κάτι ιερό, 

κάτι μυστικοπαθές που πέρασε πάνω μας και το κουβαλάμε μαζί μας. Ακούμε 

συχνά τους ξενιτεμένους μας να μιλάνε για το όνομα της Αγίας Παρασκευής και 

ένα ρίγος διαπερνάει το σώμα τους. Χιλιάδες αναμνήσεις έρχονται στο νου μας 

γύρω από το χώρο της, τις αιωνόβιες βελανιδιές, τις κρανιές με τα πυρωμένα τους 

κράνα, τα δέντρα με τις φούσκες, που κάθε άνοιξη τις σπάζαμε έξω από την 

εκκλησία και χαλούσε ο τόπος. Το κρύο νερό της «Μάνας» μας ξεδιψούσε, ύστερα 

από το πολύ τρέξιμο μέσα στα δέντρα και στο νεκροταφείο ακόμη. Τις 

αγριοαχλαδιές με τα σφιχτά και στυφά γκόρτσα τους, που κάθε φθινόπωρο τις 

τρυγούσαμε για να συμπληρώσουμε το καθημερινό κολατσιό μας. 

 

Οι ιερείς της παλαιάς Αγίας Παρασκευής 

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δεθεί με κάποιο τόπο και σε κάποια χρονική 

στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί άφησαν τη σφραγίδα τους στον τόπο που έζησαν και 

έδρασαν. Άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια της πορείας τους στο μικρό αυτό χώρο της 

Αγίας Παρασκευής με τις τόσες παραδόσεις για το παλαιό και ένδοξο μοναστήρι. 

Πάντα μιλούσαν οι άνθρωποι αυτού του τόπου για το παλαιό μοναστήρι της Αγίας 

Παρασκευής. Οι παπάδες που πέρασαν από εδώ, από τότε που θυμούνται οι 

παλαιότεροι ήταν ο Παπαζήσης και ο Παπαντώνης. 
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Ο Παπαζήσης, ένας παπάς θρύλος 

Ο Παπαζήσης είναι ο πρώτος παπάς του χωριού που ξέρουμε από τις 

διηγήσεις των παππούδων μας. Στο Δημοτολόγιό του ο Παπαντώνης δεν τον 

αναφέρει πουθενά, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τον πρόλαβε και πιθανόν να 

συνεργάστηκε μαζί του. Ο Παπαντώνης αρχίζει το Δημοτόλογιο από τον γαμπρό 

του Παπαζήση, που είναι ο Αθανάσιος Παπαθανασίου (Παπαδονάτσιος) από την 

Καισαρειά και τη γυναίκα του, την κόρη του Παπαζήση, που την έλεγαν Βασιλική 

(Τσιτσίκου). Ο Παπαζήσης καταγόταν από την Αιανή και ήρθε ίσως γαμπρός στο 

χωριό της Αγίας Παρασκευής. Πότε έγινε παπάς, σε ποιο σπίτι εγκαταστάθηκε και 

κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο χωριό δεν το ξέρουμε και ίσως δεν θα το 

μάθουμε ποτέ. 

(part5/dimotologio_4, λεζάντα: Η μερίδα των απογόνων του Παπαζήση στο δημοτολόγιο 

του Παπαντώνη) 

Σήμερα ακούμε από τους γεροντότερους του χωριού ότι ο Παπαζήσης έβαλε 

τις βάσεις της εκκλησιαστικής ζωής στο χωριό. Αυτός έκανε το εκκλησάκι που 

σήμερα είναι θαμμένο κάτω από τη μεγάλη εκκλησία μας. Λέγεται ότι πριν από τον 

Παπαζήση δεν υπήρχε παπάς στο χωριό και ούτε άκουσαν κάποτε οι παππούδες 

μας για κάποιον άλλον παπά. Αυτό βέβαια δεν είναι αληθινό, γιατί στους 

εκκλησιαστικούς κώδικες της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, που βρίσκονται 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης αναφέρεται ότι στα 1829 υπάρχει κάποιος 

παπάς στην ενορία του χωριού μας που τον έλεγαν Χαρίσιο. Φυσικό ήταν να 

υπήρχαν και άλλοι παπάδες στο χωριό, αφού η ζωή ποτέ δεν σταμάτησε στο χωριό. 

Τα στοιχεία και οι μαρτυρίες απουσιάζουν. 

Τον Παπαζήση σήμερα τον μνημονεύουν όλα τα ψυχοχάρτια των 

Παπαδοπουλαίων και εκείνων που προέρχονται από το μεγάλο οικογενειακό 

δέντρο του Παπαζήση. Αυτό δηλώνει περίτρανα πόσο σεβασμό και εκτίμηση είχαν 

τα παιδιά και οι απόγονοι του Παπαζήση στον πρόγονό τους και τον παππού τους. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι στο Δημοτολόγιο του Παπαντώνη τα περισσότερα 

ονόματα ανδρών και γυναικών αναφέρονται στη μερίδα του Παπαδονάτσιου, που 

ήταν γαμπρός του Παπαζήση. Αναφέρονται τέσσερα ονόματα ανδρών που τα 

θυμούνται οι γεροντότεροι (Ζήσης, Θωμάς, Γεώργιος και Χαρίσιος) και τρία 

γυναικών (η Αναστασία, που την παντρεύτηκε ο Γεώργιος Γκατζιούφας, η 

Αικατερίνη, που την παντρεύτηκε ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, η Λίγκα, και η 

Ευαγγελή, που την παντρεύτηκε ο Μήτσιος Καλημέρης, αδερφός του Παπαχαρίση). 

Και τα παιδιά του Παπαδονάτσιου ήταν όλοι τους πολύτεκνοι και γέμισε το χωριό 

από τους απογόνους του Παπαζήση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που συχνά 

έλεγαν οι απόγονοι του Παπαζήση, όταν τους ρωτούσε κάποιος, από ποιο σόι 

κατάγονται, εκείνοι απαντούσαν, από το «σωρό». 

Ο Παπαντώνης για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω ουσιαστικά ανήκε και 

αυτός, όπως και ο Παπαζήσης, στην προηγούμενη εκκλησία, στο θαμμένο 

εκκλησάκι. Ευτύχησε όμως να δει την ανέγερση της εκκλησίας του 1913 και 

σίγουρα λειτούργησε στην καινούργια εκκλησία. Εξάλλου αυτός είχε την τιμή να 
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θαφτεί πανηγυρικά στο εξωτερικό μέρος του Ιερού Βήματος. Πίσω από το Άγιο 

Βήμα της εκκλησίας του 1913 θάφτηκε ο Παπαντώνης. Τα χρόνια αυτά, μετά το 

1913, ο Παπαχαρίσης είναι ο υπεύθυνος παπάς του χωριού, αλλά και ο παλαιός, 

που έχει την ηγουμενία του μοναστηριού στη Λαριού δεν είναι εντελώς 

αποκομμένος από το χωριό του. 

 

Ο Παπαχαρίσης Καλημέρης 

Ο Παπαχαρίσης ήταν ο άρχοντας της εκκλησίας του 1913. Τη χρονιά που 

κτίστηκε η εκκλησία έγινε παπάς και ήταν νέος, μόλις 26 ετών. Το 1907 

παντρεύτηκε την εγγονή του Παπαζήση Μπηίνα, κόρη του Θανασιά Καλαμπούκα, 

ο οποίος ήταν γαμπρός του Παπαζήση στην κόρη του Δέσπω, και απέκτησε τρία 

παιδιά, τον Αθανάσιο, που πέθανε στα 93 του χρόνια πλήρης ημερών πέρυσι τον 

Σεπτέμβριο 2004, την Ευθυμία και την Ελευθερία. Χειροτονήθηκε παπάς από τον 

Μητροπολίτη Φώτιο στις 15 Μαΐου 1913 και προσέφερε τις υπηρεσίες του στην 

Αγία Παρασκευή μέχρι το θάνατό του, 12 Αυγούστου 1976. Η ζωή της νέας 

εκκλησίας συνδέθηκε μαζί του και μπορούμε να πούμε ότι έζησαν σχεδόν τα ίδια 

χρόνια. Λίγα χρόνια αργότερα από το θάνατό του θα τελειώσει και η ζωή της 

εκκλησίας. 

(part5/papades, λεζάντα: Οι παπάδες, Παπαχαρίσης και Παπαγιώργης, στη δεκαετία 

του ’60 με τους επιτρόπους: Δημήτριο Μαρκόπουλο, Πάσχο Καραλίγκα, Κωνσταντίνο Καλημέρη 

και Αθανάσιο Φλώρο (από αριστερά))  

Ήταν άτυχος στη ζωή του, γιατί το 1917 έχασε τη γυναίκα του και 

υποχρεώθηκε να ζήσει χήρος μια ολόκληρη ζωή. Ήταν χαρούμενος τύπος, 

γελαστός, φιλικός, κάπως κοντός με κατακόκκινα μάτια που πετούσαν σπίθες. 

Αγαπούσε την ποιμενική ζωή, τα πρόβατα, τα κατσίκια, τα σκυλιά γιατί καταγόταν 

από κτηνοτροφική οικογένεια. Αυτό το βλέπουμε σήμερα ακόμη και στα εγγόνια 

του και τα δισέγγονά του. Δημιουργούσε φιλίες εύκολα με τους γύρω του και του 

άρεσαν πολύ οι συζητήσεις για τους κλέφτες στα βουνά και τους ήρωες του 

πολέμου. 

Ο Παπαχαρίσης ήταν ευσυνείδητος παπάς και ποτέ δεν ξεχνούσε τις 

υποχρεώσεις προς το ποίμνιό του. Του άρεζε η δουλειά που έκανε και πάντα ήταν 

πολύ συνεπής στα καθήκοντά του. Με τον Αναγνώστη του χωριού, τον Δημήτριο 

Μυλωνά, συνεργάστηκε άψογα, περίπου πενήντα χρόνια, και ποτέ δεν τους 

θυμόμαστε να διαφώνησαν πάνω στα εκκλησιαστικά. Τακτικά όμως γκρίνιαζαν για 

τη συμπεριφορά των κατοίκων του χωριού και για τα καμώματα κάποιων 

συγχωριανών τους. 

Σε μας τα μικρά παιδιά, την περίοδο του 50, ο Παπαχαρίσης ήταν πολύ 

αγαπητός. Τον ακολουθούσαμε πολλές φορές στις υποχρεώσεις του προς τους 

κατοίκους, στους αγιασμούς τα Θεοφάνια, στη μεταφορά εικόνων στα σπίτια, στις 

συνοδείες με τα εξαπτέρυγα για τις νεκρώσιμες εκφορές, στη συνοδεία με το 

θυμιατό για τη θεία μετάληψη κάποιου αρρώστου στα σπίτια και πολλές άλλες 
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εκδηλώσεις. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις χαιρόμασταν να συνοδεύουμε τον 

Παπαχαρίση, όχι μόνο γιατί ήταν ευχάριστος μαζί μας, αλλά γιατί, από όποια 

γειτονιά περνούσαμε, ξεσηκώνονταν όλα τα σκυλιά του χωριού και εκείνος τα 

κυνηγούσε. Εκείνα πάλι τα παλιόσκυλα τον γνώριζαν από τη φωνή του, και μόλις 

τον άκουγαν, άρχιζαν να γαβγίζουν. Εμείς, τα παιδιά, τότε χαιρόμασταν, γιατί 

χαλούσε ο κόσμος με την παλικαριά του παπά και το σαματά που γινότανε. Ο 

παπάς ένιωθε μεγάλος και γενναίος μπροστά μας και μας πείραζε πάντοτε 

περιπαικτικά. Και εμείς τον αγαπούσαμε και τον θαυμάζαμε! Ο μεγάλος Θεός με 

τις ευλογίες της Αγίας Παρασκευής να τον έχει κοντά του. 

 

Ο Παπαγιώργης και η πολιτεία του  

Ο Παπαγιώργης Ζέρβας ήταν ο δεύτερος ιερέας που τοποθετήθηκε στην 

ενορία και συνεργάτης του Παπαχαρίση. Και οι δυο τους ιερούργησαν στην ίδια 

εκκλησία σχεδόν τα ίδια χρόνια. Ο Παπαγιώργης έγινε παπάς στις 10 Φεβρουαρίου 

1923, μια χρονιά πριν από το θάνατο του Παπαντώνη και δέκα χρόνια αργότερα 

από τη χειροτονία του Παπαχαρίση. Ο Παπαγιώργης παντρεύτηκε στις 7 

Νοεμβρίου 1716 την Βασιλική Θωμά Παπαδοπούλου, εγγονή του Παπαδονάτσιου 

και πέθανε ένα χρόνο νωρίτερα από τον Παπαχαρίση, στις 14 Οκτωβρίου 1975. Οι 

γυναίκες και των δυο παπάδων μας είχαν συγγένεια μεταξύ τους. Κρατούσαν από 

τη ρίζα του πρώτου γνωστού παπά του χωριού, του Παπαζήση. 

Ο Παπαγιώργης ήταν άνθρωπος ήρεμος, γλυκομίλητος, αγαπητός στους 

κατοίκους του χωριού, φιλικός σχεδόν με όλους, σοβαρός και γενικά άνθρωπος 

χαρισματούχος για παπάς. Το παράστημά του τον βοηθούσε να φαίνεται ότι ήταν 

ένας αξιοζήλευτος παπάς. Ήταν ψηλός, καμαρωτός και τα ράσα που φορούσε τον 

έδειχναν μεγαλοπρεπή, ιδιαίτερα μέσα στην εκκλησία με τα ιερά του άμφια. 

Εργάστηκε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής όλη τη ζωή, χωρίς ιδιοτέλεια, 

χωρίς μικροπολιτική και πάνω απ’ όλα χωρίς να περιμένει ανταπόκριση από το 

λειτούργημά του. Οι άλλοι δυο παπάδες του χωριού, που είναι σύγχρονοί του, δεν 

μπορούν να συγκριθούν μαζί του. Εκείνοι είχαν άλλα χαρίσματα, που δεν τα είχε ο 

Παπαγιώργης. 

(part5/papagiorgos, λεζάντα: Ο Παπαγιώργης με το δάσκαλο, Παύλο Σολωμονίδη, και με 

κατοίκους του χωριού) 

Ήταν άκακος, απλός, χωρίς μνησικακία, συνεργάσιμος με όλους και 

αγαπητός από όλους. Συνεργάστηκε με όλους, τους ψαλτάδες, τους επιτρόπους, 

που κατά καιρούς ανέλαβαν να υπηρετήσουν την εκκλησία και πάντοτε είχε ένα 

καλό λόγο να λέει για τον καθένα. Με τον Αναγνώστη της εκκλησίας σχεδόν ποτέ 

δεν άλλαξαν κουβέντα και η συνεργασία τους ήταν πάντα αγαστή. Εξάλλου ήταν 

και συμπέθεροι, ο γιος του παπά, ο Λάζαρος, είχε για γυναίκα του την κόρη του 

Αναγνώστη, τη Φωτεινή. Ήταν λίγο περισσότερο εύθυμος από ότι έπρεπε και 

αγαπούσε το τσίπουρο. Γι’ αυτό και έκανε καλή παρέα πάντοτε με εκείνους που 

αγαπούσαν το ποτό. Αντιμετώπιζε πάντα τα προβλήματα με χαρά και καλοσύνη, 

λίγο επιφανειακά και πολλές φορές επιπόλαια. Παρόλα αυτά ήταν πολύ σεβαστός, 
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όχι μόνο στους συγγενείς του, που ήταν πάρα πολλοί, ιδιαίτερα από τα πεθερικά 

του, αλλά και σε όλο το χωριό. Η παπαδιά του ήταν δισέγγονη του Παπαζήση και 

ήταν μια σεβαστή γυναίκα. Ψηλή, γεμάτη, γαλήνια, ωραία, αψεγάδιαστη, σωστή 

παπαδιά. Και οι δυο τους, παπάς και παπαδιά, πέθαναν μέσα στα 1975. Η παπαδιά 

πρώτη, το καλοκαίρι, και ο παπάς το φθινόπωρο. Ο Πανάγαθος Θεός με τις 

πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής να τους έχει πάντοτε κοντά του! 

 

Οι ιεροψάλτες της Αγίας Παρασκευής 

Κοντά στους παπάδες της εκκλησίας θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε και 

λίγα πράγματα για τους ιεροψάλτες, που τόσα πρόσφεραν πάντοτε αμισθί στην 

εκκλησία και στο χωριό. 

Από τους παλαιότερους ιεροψάλτες που γνωρίζουμε, όπως μας είπαν οι 

γεροντότεροι, ήταν ο Γεώργιος Χλιαράς, ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος και ο Μάρκος 

Μυλωνάς. Οι δύο τελευταίοι προσέφεραν και υπηρεσία στο σχολείο εκείνα τα 

δύσκολα χρόνια, κάνοντας και τους δασκάλους του χωριού. Σίγουρα δεν είχαν τα 

προσόντα του δασκάλου, αλλά στην έλλειψη δασκάλων εκείνοι τους 

αντικατέστησαν. Τα ονόματά τους είναι σήμερα γραμμένα στο αρχείο του 

Δημοτικού Σχολείου ότι διετέλεσαν δάσκαλοι, χωρίς να αναφέρονται τα χρονικά 

όρια. Υπολογίζουμε ότι θα ήταν δάσκαλοι κατά διαστήματα στην εικοσαετία 1900 

-20 , όταν έλειπαν οι προσοντούχοι. 

(part5/psaltes_omada_a_mylonas_new, psaltes_omada_a_karaligas, 

psaltes_omada_a_floros, psaltes_omada_a_gatzioufas –σε ενιαίο πλαίσιο, σαν φωτογραφίες 

ταυτότητας-, λεζάντα: Ιεροψάλτες από τη δεκαετία ‘20 έως και τη δεκετία ’70 (από αριστερά: 

Δημήτριος Μυλωνάς, Ιωάννης Καραλίγκας, Αθανάσιος Φλώρος, Ευάγγελος Γκατζιούφας) ) 

Στα 1903 και για ένα χρόνο συναντούμε για δάσκαλο του χωριού τον 

Γεώργιο Κ. Κατσαουνίδη από την Κοζάνη, που είναι και ιεροψάλτης στην 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Το όνομά του είναι γραμμένο σαν ενθύμηση στο 

Μηναίο Ιουλίου του 1903. Στα 1909 έχουμε δάσκαλο και ιεροψάλτη τον Αστέριο 

Πελέκα, από την Αιανή, που αργότερα έγινε παπάς στο χωριό του. Και το όνομα 

αυτού είναι γραμμένο σε ενθύμηση σε παλαιό εκκλησιαστικό βιβλίο. 

Αργότερα στη δεκαετία του 1910-1920 έρχονται δάσκαλοι με κάποια 

προσόντα, που συγχρόνως είναι και δάσκαλοι του χωριού. Τέτοιοι είναι ο Χρήστος 

Πήχας από τον Ασπρόκαμπο Γρεβενών, που παντρεύτηκε στο χωριό μας και πήρε 

τη Βάια, θυγατέρα του Κωνσταντίνου Κουτρότσιου και ο Ιωάννης Καραμήτσιος 

από την Κοζάνη, που θα συνεχίσει και στη δεκαετία του 1920. Ο τελευταίος άφησε 

πολλές και καλές αναμνήσεις και με τις δύο ιδιότητες, και του δασκάλου και του 

ιεροψάλτη. Τρίτος στη σειρά δάσκαλος και ιεροψάλτης είναι ο Ζήνων 

Παπαδημητρίου από την Άνω Κώμη, που αργότερα θα γίνει και αυτός παπάς στο 

χωριό του.  

Από τους συγχωριανούς ιεροψάλτες έχουμε μαθητή του Καραμήτσιου, από 

τη δεκαετία του 1920, τον Δημήτριο Μυλωνά, γιο του Μάρκου Μυλωνά, που 
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αναφέραμε παραπάνω. Ο Δημήτριος Μυλωνάς, υπηρετώντας τη στρατιωτική του 

θητεία στη Σμύρνη κατά τον Μικρασιατικό πόλεμο, πήρε μαθήματα βυζαντινής 

μουσικής στον ιερό ναό της Αγίας Φωτεινής, σαν τραυματίας του πολέμου και 

επιστρέφοντας στο χωριό προσέφερε τις υπηρεσίες του ως ιεροψάλτης αμισθί όλη 

του τη ζωή μέχρι το 1971, όπως και ο πατέρας του Μάρκος. Κοντά στον 

Αναγνώστη Δημήτριο Μυλωνά μαθήτευσαν όλοι οι νεότεροι ιεροψάλτες του 

χωριού, όπως ο Ιωάννης Καραλίγκας, μαθητής και αυτός του Καραμήτσιου, ο 

Αθανάσιος Φλώρος από τη Λευκοπηγή, γαμπρός του Θωμά Παπά, ο Ευάγγελος 

Γκατζιούφας του Αθανασίου και ο σημερινός πρωτοψάλτης του χωριού Αθανάσιος 

Ζέρβας, μαθητής του Βασιλείου Γούναρη, παλαιού πρωτοψάλτη του Αγίου 

Νικολάου Κοζάνης. 

Σήμερα στη Νέα Εκκλησία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ο γέρος πια 

Αθανάσιος Ζέρβας, ο Ευάγγελος Γκατζιούφας του Παναγιώτου, ο Γεώργιος 

Ζέρβας, εγγονός του Παπαγιώργη, μαθητής του Μιλτιάδη Ηλιάδη, και ο Αθανάσιος 

Φλώρος, εγγονός του παλαιού ιεροψάλτη. 

(part5/psaltes_omada_b, psaltes_omada_b_ath_zervas –ο αριστερός-, 

psaltes_omada_b_floros, psaltes_omada_b_zervas, λεζάντα: Ιεροψάλτες από τη δεκαετία του ’70 

έως και σήμερα (από αριστερά: Αθανάσιος Ζέρβας, Ευάγγελος Γακτζιούφας, Γεώργιος Ζέρβας, 

Αθανάσιος Φλώρος) ) 
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ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

 

Η Νέα Εκκλησία του 1981 

Αρκετά αναφέρθηκαν για τις προηγούμενες εκκλησίες του 1850 και του 

1913. Μαζί με τις εκκλησίες αυτές έγινε αναφορά και για τα πρόσωπα που 

δραστηριοποιήθηκαν στα κοινά του χωριού, που τότε είχαν να κάνουν με τις 

δραστηριότητες της εκκλησίας. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έβαλαν τις 

βάσεις για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας 

και της ευτυχίας. Ας έρθουμε τώρα στην τελευταία εκκλησία του χωριού, όπου θα 

φανεί η προσφορά και των σημερινών κατοίκων, και ας δούμε κάτω από ποιες 

συνθήκες ξεκίνησε η ιδέα της ανέγερσής της. 

Βρισκόμαστε στα 1967. Μια χρονολογία ιστορική και αποφράδα για το λαό 

μας. Στην πατρίδα μας επικρατεί κάποια αταξία με τις πολιτικές διαμάχες, κάποια 

ανωμαλία στην εσωτερική ζωή των ανθρώπων με τα σκάνδαλα και τις δολοπλοκίες. 

Γενικά επικρατεί μια κατάσταση που είναι συνηθισμένη στην ελληνική 

πραγματικότητα. Αυτή την κατάσταση θέλησαν να εκμεταλλευτούν κάποιοι 

«σωτήρες» του Έθνους για να σώσουν την πατρίδα από τους κινδύνους που, κατά 

τη γνώμη τους, διέτρεχε. 

Στο χωριό μας η ζωή κυλά ήρεμα και απλά, όπως και παλαιότερα. Οι 

άνθρωποι στις δουλειές τους, ο πρόεδρος του χωριού με τους κοινοτικούς 

συμβούλους φροντίζουν για τα πράγματα του χωριού, οι παπάδες στην υπηρεσία 

τους στην εκκλησία, ο δάσκαλος με τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Ο 

Παπαχαρίσης, ένας από τους δυο παπάδες, ο γεροντότερος, βγήκε στη σύνταξη εδώ 

και δυο χρόνια, από το 1965. Μένει τώρα πια στο σπίτι του με το γιο του Θανάση 

και τα πολλά εγγόνια. Ασχολείται, όσο του επιτρέπουν οι δυνάμεις του, με τα 

ζωντανά, τα μελίσσια και βοηθάει τα εγγόνια του στις δουλειές τους.  

Ο άλλος παπάς, ο Παπαγιώργης μένει μόνος στην εκκλησία και είναι και 

αυτός αρκετά μεγάλος στην ηλικία για να μπορεί να επιτελεί σε ικανοποιητικό 

βαθμό τα καθήκοντά του. Τα χρόνια του πέρασαν, το σώμα βάρυνε, τα πόδια δεν 

υπακούουν, τα μάτια δεν παρακολουθούν τις σειρές στα εκκλησιαστικά βιβλία. Η 

πολύωρη ορθοστασία έγινε δοκιμασία και η επιτέλεση των ιεροπραξιών κατάντησε 

προβληματική. Όσο ήταν δύο οι παπάδες δεν υπήρχε πρόβλημα στην εκκλησία μας. 

Μια φορά ιερουργούσε ο ένας, την άλλη ο άλλος. Μια Κυριακή ο Παπαχαρίσης, 

την άλλη Κυριακή ο Παπαγιώργης. Μια γιορτή ο ένας, την επόμενη ο άλλος. Όλα 

πήγαιναν ρολόι στην υπηρεσία της εκκλησίας μας. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι η 

εκκλησία μας είναι προσκύνημα για την περιοχή και έχει αρκετή δουλειά. Ο 

κόσμος μας θρησκεύει και ακολουθεί τις θρησκευτικές παραδόσεις. Κάθε βδομάδα 

η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο χωριό μας έχει αρκετές Θείες Λειτουργίες 

και άλλες ιεροπραξίες, βαπτίσεις, ευχέλαια, γάμους, ευχές για θεραπεία ανίατων 

ασθενειών, εξορκισμούς και τόσα άλλα. Και για να επιτελεστούν σωστά και 
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σύμφωνα με τις εντολές των κανόνων της εκκλησίας απαιτείται εμπειρία, 

ικανότητα, και υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλλά και σθένος σωματικής αντοχής. 

Έτσι λοιπόν στις αρχές του 1968 ο Παπαγιώργης πήρε και αυτός την 

άγουσα για συνταξιοδότηση. Πλησιάζει τα 80 και είναι καιρός πια να αποτραβηχτεί. 

Το χωριό όμως δεν θα μείνει χωρίς ιερέα. Η Αγία Παρασκευή δεν είναι δυνατό να 

εγκαταλείψει το λαό της, τους ευσεβείς κατοίκους της, που τη λατρεύουν αιώνες, 

και να μείνουν αλειτούργητοι. Υπάρχει και τρίτος ιερέας, που κατάγεται από το 

χωριό, και βρίσκεται για πολλά χρόνια στο γειτονικό ιστορικό χωριό Κτένι. Είναι ο 

Παπακώστας Καραλίγκας, καταγόμενος από τη μεγάλη οικογένεια των 

Μαρκοπουλαίων, που γύρω στα 1915 παίρνουν το όνομα Καραλίγκας. Στο 

Δημοτολόγιο ο Παπαντώνης τον έχει 8ο στη σειρά της οικογένειας Νικολάου 

Μαρκοπούλου με ημερομηνία γέννησης 27 Μαρτίου 1908. 

(part6/papakwstas_3, λεζάντα: Ο Παπακώστας στο γάμο του Θωμά Φλώρου και της 

Ειρήνης Καλαμπούκα) 

Ο Παπακώστας Καραλίγκας είναι συνδεδεμένος με την νέα μεγάλη 

εκκλησία, που έχουμε σήμερα στο χωριό μας. Ίσως, αν δεν υπήρχε αυτός, να μη 

γινόταν η εκκλησία. Ήταν επίμονος, σταθερός και αλύγιστος στις αποφάσεις του. 

Είχε και μια διπλωματία, που σου έδινε την εντύπωση, ότι άλλα σκεφτόταν και 

άλλα έκανε. 

 

Οι προετοιμασίες για την ανακαίνιση της εκκλησίας 

Ο Παπακώστας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στην εκκλησία του χωριού, 

ήταν στα μέσα του 1968. Δραστήριος παπάς, όπως ήταν, και δημιουργικός, όπου 

υπηρέτησε, αμέσως έβαλε στις υποχρεώσεις του, ότι είχε ιερό καθήκον, όπως μας 

έλεγε συχνά, να κτίσει καινούργια εκκλησία στην Αγία Παρασκευή. Οι περιστάσεις, 

όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, τον βοήθησαν να εκπληρώσει το τάμα του προς 

την Αγία Παρασκευή. Τον άνθρωπο τον βοηθούν οι περιστάσεις, αλλά χρειάζεται 

να αρπάζει και ο ίδιος τις ευκαιρίες και να τις υλοποιεί. Ο Παπακώστας ήταν 

άνθρωπος που εργάστηκε υπομονετικά και καρτερικά για να πετύχει το σκοπό του, 

που ήταν ιερός. Δεν παρακολουθούσε τυχαία τις περιστάσεις, δεν άρπαξε απλώς τις 

ευκαιρίες, αλλά προχώρησε πέρα από αυτές και γι’ αυτό το λόγο εμείς σήμερα 

μπορούμε και καμαρώνουμε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό, που μόνο ο Άγιος 

Κωνσταντίνος Κοζάνης και ο Άγιος Νικόλαος Κρόκου έχουν παρόμοιο στην 

περιοχή μας. 

Ποιες όμως ήταν οι περιστάσεις που τον βοήθησαν; Το 1969 άρχισαν οι 

ανασκαφές για την αποκάλυψη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ο χώρος γύρω 

από την εκκλησία του 1913 είχε γίνει ένα τεράστιο εργοτάξιο. Αρχαιολόγοι, ειδικοί 

μελετητές, σχεδιαστές, φωτογράφοι, εργάτες. Γέμισε ο τόπος. Οι δημοσιογράφοι 

κάθε μέρα κατεβαίνουν στο χωριό για να πάρουν συνεντεύξεις για το μεγάλο 

εύρημα. Από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από το εξωτερικό γέμισε το χωριό 

αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι του χωριού ποτέ δεν είχαν δει τόσο κόσμο, που μιλούσε 
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και διάφορες γλώσσες. Το χωριό είχε γίνει το καλοκαίρι του 1969 ο «ομφαλός της 

γης». Όλοι μιλούσαν για την Αγία Παρασκευή. Όλοι σταυροκοπιόνταν ότι βρέθηκε 

το Καθολικό του παλαιού μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής.  

Οι προσκυνητές κατά εκατοντάδες έφταναν στο χωριό για να προσκυνήσουν 

στο παλαιό μοναστήρι. Οι γιαγιάδες από το χωριό μιλούσαν για θαύμα, που τους 

έδειξε η Αγία Παρασκευή. Οι θρησκευόμενοι της περιοχής καθημερινά 

κατέφθαναν στο χωριό για να δουν και να προσκυνήσουν. Οι περίεργοι έρχονταν 

με κάθε μέσο και παρακολουθούσαν την πρόοδο των ανασκαφών. Οι ύποπτοι 

αρχαιοκάπηλοι έψαχναν για χαμένους θησαυρούς. Πλησίαζαν τους απλούς 

ανθρώπους του χωριού και ζητούσαν πληροφορίες για άλλους χώρους, που ήξεραν 

ότι υπήρχαν παλαιά κτίσματα. Τότε αναδείχτηκαν κάποιοι κάτοικοι του χωριού με 

τον τρόπο τους και την εξυπνάδα τους σε ξεναγοί πρώτης τάξης. Πρώτος και 

καλύτερος ο Κωνσταντίνος Λιόγας (Γκουντής), ο οποίος έγινε το πρόσωπο της 

ημέρας σε συνεντεύξεις σχετικά με το βίο και την πολιτεία της τοπικής Αγίας 

Παρασκευής. Ο Κωνσταντίνος Λιόγας τον καιρό αυτό υπηρετεί την εκκλησία σαν 

καντηλανάφτης. Το ασκηταριό τώρα έπαιρνε μια άλλη διάσταση και όλοι, όσοι 

έφταναν στο χωριό, έπρεπε να το επισκεφτούν και να αφήσουν τον οβολό τους. 

Αυτή ήταν η κατάσταση στο χωριό το καλοκαίρι του 1969. Αυτήν την 

ευκαιρία άρπαξε από τα μαλλιά ο Παπακώστας και ξεκίνησε μια ολόκληρη 

εκστρατεία για την ανακαίνιση πρώτα της παλαιάς εκκλησίας του 1913 και την 

ανέγερση αργότερα νέας εκκλησίας, μια που η παλαιά δεν ήταν δυνατό να 

συντηρηθεί. Έβαλε κάτω το κοφτερό μυαλό του και ξεκίνησε. Οι περιστάσεις ήταν 

ευνοϊκές, γιατί κοντά στις επιχορηγήσεις των ανασκαφών, υπολόγιζε ότι θα έπαιρνε 

και το εκκλησιαστικό συμβούλιο κάποια ποσά για να κάνει την ανακαίνιση της 

εκκλησίας. Και σε αυτό είχε απόλυτο δίκαιο. Εξάλλου και οι κάτοικοι του χωριού 

το θέμα το είδαν με πολύ καλό μάτι και ενέκριναν την απόφαση του παπά τους. 

Αυτό ήθελε και επιζητούσε και ο Παπακώστας. 

Πράγματι η εκκλησία του 1913 είχε πια παλαιώσει. Κάποιες εργασίες 

συντήρησης, η κατασκευή του νάρθηκα με τσιμέντα και η προσθήκη του 

γυναικωνίτη με τσιμεντόλιθα, που είχαν γίνει από το 1960, έκαναν το μνημείο 

αγνώριστο. Είχε χάσει την παλαιά ωραία εικόνα της αρχοντικής βασιλικής με τον 

παραδοσιακό νάρθηκα και τα ξυλόγλυπτα χωρίσματα, τους ξύλινους κίονες και την 

μνημειακή είσοδο με το ξύλινο αέτωμα. Δίπλα της προς τα δυτικά είχε κάνει και ο 

Παπαχαρίσης ένα κακότεχνο και άκομψο καμπαναριό, που δεν έδενε με τον χώρο 

της βασιλικής και, αντί να ομορφαίνει την εκκλησία, την έκανε περισσότερο 

άσχημη. Ο βορινός τοίχος της από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική είχε 

διαβρωθεί από τις βροχές και τα χιόνια και ήταν έτοιμος να καταρρεύσει. Τα υλικά 

του τοίχου αυτού ήταν κατώτερης ποιότητας και ήταν αρκετά κακοχτισμένος, όπως 

γινόταν πάντοτε και με τα σπίτια. Έκαναν δηλαδή ωραία μόνο την πρόσοψη του 

οικήματος με καλά υλικά και το πίσω μέρος το έκαναν με ευτελή υλικά, παρότι 

ήταν εκτεθειμένο στο βορά και κινδύνευε περισσότερο. Ακόμη η έλλειψη 
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συντήρησης για πολλά χρόνια, αλλά και η πολυκαιρία έγιναν αιτία να αρχίσουν οι 

συζητήσεις για μια ανακαίνιση της εκκλησίας. 

Έπρεπε λοιπόν να επισκευαστεί ο βορινός τοίχος, γιατί υπήρχε φόβος να 

καταρρεύσει. Την απόφαση αυτή του παπά και του εκκλησιαστικού συμβουλίου οι 

κάτοικοι του χωριού σχεδόν όλοι την επικρότησαν. Όλοι αποφάσισαν να 

συμπαρασταθούν τον παπά για να γίνει κάτι παρόμοιο με εκείνο που είχε γίνει κατά 

το 1960 στον Άγιο Αθανάσιο. Να δέσουν δηλαδή την εκκλησία με συνάζι στο ύψος 

της στέγης, αφού τοποθετήσουν τσιμεντένιες κολόνες γύρω - γύρω από τους 

τοίχους της εκκλησίας. Κάλεσαν εργολάβους και μαστόρους από το χωριό, ήρθαν 

και άλλοι απέξω να δουν και να αποφανθούν για το είδος της επισκευής και το 

κόστος της. Δυστυχώς όμως όλοι οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι δεν ήταν δυνατό να 

γίνει οποιαδήποτε επισκευή του τοίχου, γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Με τη 

συντήρηση, που υπολόγιζαν να κάνουν, κινδύνευε να καταρρεύσει αμέσως ο τοίχος. 

Στην καινούργια κατάσταση τα πράγματα έπαιρναν άλλη τροπή. Έπρεπε να 

βρεθεί άλλη λύση. Το μυαλό του παπά μας τώρα φάνηκε πολύ δημιουργικό. Να 

κτίσουμε Νέα Εκκλησία από την αρχή. Αυτό ήταν το καλύτερο! Αυτό πολλοί από 

τους συγχωριανούς το άκουσαν με πολλή χαρά και το επιδοκίμασαν. Αυτό ήθελε 

και ο παπάς μας. Το πρώτο σχέδιο, που είχε στο μυαλό του, τώρα έπαιρνε σάρκα 

και οστά. Το τάμα του Παπακώστα εκπληρωνόταν κατά τον καλύτερο τρόπο. Ούτε 

ο ίδιος δεν μπορούσε να φανταστεί, ότι τα πράγματα θα έρχονταν τόσο βολικά. 

Είναι χαρούμενος και πλέει σε πελάγη ευτυχίας! 

 

Τα προβλήματα με την ανέγερση της Νέας Εκκλησίας  

Ενώ όλα πήγαιναν κατ’ ευχή παρουσιάστηκαν καινούργια προβλήματα. Για 

να κτισθεί νέος ναός χρειαζόταν άδειες από τη Μητρόπολη, αρχιτεκτονικά σχέδια, 

επιβλέψεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων και τόσα άλλα. Και κάτι ακόμη 

σπουδαιότερο. Απαιτούνταν άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να κτιστεί 

νέο κτίσμα δίπλα στην παλαιοχριστιανική βασιλική. Η απόσταση του νέου ναού 

από τον αρχαιολογικό χώρο έπρεπε να είναι γύρω στα 500 μέτρα μακριά. Αυτό 

ήταν αδύνατο να γίνει. Ο χώρος πάνω στο λόφο είναι μικρός. Γι’ αυτό μας 

πρότειναν ο νέος ναός να κτιστεί μέσα στο χωράφι προς τα νότια του 

αρχαιολογικού χώρου.  

Αυτό όμως δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Απομακρυνόμασταν από το 

ασκηταριό, που ήταν το σημείο αναφοράς όλου του εγχειρήματος. Και οι 

συγχωριανοί, που στη αρχή επιδοκίμασαν και ενέκριναν την απόφαση του παπά, 

τώρα έβλεπαν ότι τα πράγματα έπαιρναν άλλη διάσταση. Δεν άρεζε και σε αυτούς 

το ασκηταριό να μείνει έξω από τη νέα εκκλησία. Και κάτι πιο σημαντικό γι’ 

αυτούς, το κόστος της νέας εκκλησίας θα ήταν πολύ μεγάλο και δεν θα μπορούσαν 

να το σηκώσουν. Ο Παπακώστας όμως επέμεινε καρτερικά, ότι στο τέλος θα 

πετύχει. Ότι θα βρισκόταν μια λύση, που θα απελευθέρωνε όλους μας. Τον ίδιο, 

τους κατοίκους και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
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Έρχεται σε επαφή με τη Μητρόπολη, συζητάει το θέμα με τους αρμοδίους 

και του δίνονται κάποιες ιδέες για τον τρόπο δράσης. Εκείνοι που είναι επικεφαλής 

στη Μητρόπολη είναι ο γραμματέας της, ο Γιάννης Δημόπουλος, γαμπρός του 

Μητροπολίτη στην αδερφή του Στέλλα, και ο ιερέας Παναγιώτης Δημόπουλος, 

αδερφός του Γιάννη. Ο ιερέας Παναγιώτης Δημόπουλος ήταν σεβάσμιος ιερέας και 

πέθανε σχετικά νέος από ανίατη ασθένεια κατά το 1978. Από το 1967 ορίστηκε από 

τον Μητροπολίτη ως Αρχιερατικός Επίτροπος και ασχολήθηκε με την 

ανοικοδόμηση πολλών ιερών ναών. Τα σχέδια της Νέας Εκκλησίας είναι δικά του 

και του οφείλουμε απέραντη ευγνωμοσύνη. Ο αδερφός του Γιάννης είναι ο 

ιστορικός της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης για το ογκώδες έργο του σχετικά 

με την Μητρόπολη και τις ενορίες της. 

(part6/papakostas, λεζάντα: Ο Παπακώστας στο γάμο του Γεωργίου Ζέρβα και της  

Βασιλικής Λαμπροπούλου) 

Ο Παπακώστας τώρα, στις αρχές του 1973, καταφεύγει σε αυτούς, οι οποίοι 

ξέρουν όλα τα σχετικά με τις ανεγέρσεις των εκκλησιών, γνωρίζουν και τη σχετική 

νομοθεσία και ιδιαίτερα όσα έχουν σχέση με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τις 

ανεγέρσεις ναών. Εξάλλου αυτή είναι και η δουλειά τους τους. Κατευθύνουν τον 

Παπακώστα για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν όλοι μαζί και βλέπουν ότι 

κάπου σκοντάφτουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και δεν μπορούν να το 

παρακάμψουν. Αγωνίζονται με διάφορες παρεμβάσεις στους βουλευτές του νομού, 

στους νομάρχες και σε άλλους παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 

Δυστυχώς όμως δεν πετυχαίνουν τίποτε. 

Ο Παπακώστας άρχισε να κουράζεται. Είναι και αρκετά μεγάλος στην 

ηλικία και φοβάται ότι δεν θα προλάβει να εκπληρώσει το τάμα του. Είναι όμως 

πεισματάρης και δεν το βάζει κάτω. Έχει και στο χωριό αρκετούς βοηθούς, που τον 

συμπαραστέκονται και τον ενισχύουν στο δύσκολο έργο του. Πρώτος και 

καλύτερος βοηθός και συμπαραστάτης στο έργο του είναι ο γραμματέας της 

Κοινότητας Ευάγγελος Μάρκου Μυλωνάς. Έχει και από την άλλη μεριά κάποιους, 

που δεν θέλουν να γίνει το έργο. Καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα του έργου, αλλά 

από αντίδραση προς τον παπά και τους επιτρόπους δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε 

για εράνους και συλλογή χρημάτων, που κάποιοι άρχισαν να συζητούν. Στο μεταξύ 

ορισμένοι κάτοικοι του χωριού, που βλέπουν τη μεγάλη σημασία του έργου και την 

αξία που απέκτησε το χωριό με την ανακάλυψη του ψηφιδωτού της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής, αποφασίζουν, το καλοκαίρι του 1975, να 

συγκροτήσουν μια άτυπη ομάδα και να κάνουν τον πρώτο έρανο για την 

αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων.  

Επικεφαλής είναι ο Θωμάς Καλαμπούκας του Εμμανουήλ, αργότερα θα 

γίνει πρόεδρος της Κοινότητας, ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Ζέρβας και ο 

Εμμανουήλ Καλαμπούκας του Γρηγορίου (Νιόλας). Τα πρώτα χρήματα για την 

ανέγερση της Νέας Εκκλησίας είχαν ήδη συγκεντρωθεί και δεν ήταν λίγα για την 

εποχή. Έφτασαν στο ποσό των 71 χιλιάδων δραχμών. Αμέσως όλοι οι κάτοικοι 

προσέφεραν, και χωρίς να υπολογίσουν τις αρνητικές φωνές των μονίμων 
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γκρινιάρηδων, βοήθησαν πλουσιοπάροχα τους οργανωτές της κίνησης για τον 

έρανο. Είχαν ιερό χρέος στην Αγία Παρασκευή, που χιλιάδες φορές έσωσε το 

χωριό από μύριους κινδύνους. Είχαν μεγαλώσει με το όνομα της Αγίας και στα 

παραμύθια οι γιαγιάδες τους για τα θαύματα και τις καλοσύνες της μολογούσαν. 

Πώς μπορούσαν να αρνηθούν τον οβολό τους για την Αγία Παρασκευή, που χίλια 

πεντακόσια χρόνια ήταν δεμένη με τον τόπο τους και την ιστορία τους. Τα χρήματα 

αυτά ήταν η μαγιά για όλο το έργο και θα τα δούμε παρακάτω στον πρώτο 

οικονομικό απολογισμό του 1981, που έγινε σε γενική συνέλευση των κατοίκων 

την 6η Μαΐου 1984 στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. 

Αυτά όλα ήταν για τον Παπακώστα μια βαθιά ανακούφιση για το σοβαρό 

έργο, που άρχιζε, και η συγκίνησή του ήταν μεγάλη. Ωστόσο οι δυσκολίες με την 

άδεια ανέγερσης του ναού δεν έλεγαν να τελειώσουν. Άρχισαν τα έγγραφα να 

πηγαινοέρχονται στις διάφορες υπηρεσίες και οι απαντήσεις όλες ήταν αρνητικές. 

Ο Γιάννης Δημόπουλος, γραμματέας της Μητρόπολης, γνωρίζοντας καλά τη 

νομοθεσία για την ανέγερση ναών δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους, δίνει στον 

Παπακώστα και τους κατοίκους κάποιες υποσχέσεις, ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχή, 

αρκεί να περιμένουν. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ότι μετά την παρέλευση μιας 

διετίας από το χρόνο που ζητήθηκε η άδεια για την ανέγερση κάποιου ναού και επί 

αρνητικής απαντήσεως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας 

μπορεί να ξεκινήσει την ανέγερση του ναού. Έτσι στα 1978 είχε συμπληρωθεί μια 

ολόκληρη τριετία από τότε που είχε γίνει η αίτηση. Τότε ο γραμματέας της 

Μητρόπολης ανακοινώνει στον παπά και στους κατοίκους του χωριού ότι δεν 

υπάρχει πρόβλημα με την άδεια. Θα κάνουμε χρήση της σχετικής νομοθεσίας και 

δεν πρόκειται να μας εμποδίσει κανείς. Και πράγματι έτσι έγινε. Όταν ήρθε η ώρα 

της θεμελίωσης της Νέας Εκκλησίας, αλλά και όλες οι μετέπειτα εργασίες έγιναν 

αθόρυβα χωρίς καμιά δυσκολία και κανένα εμπόδιο. 

Ο Παπακώστας, όταν το άκουσε, κόντεψε να λιποθυμήσει. Όλοι τον 

βλέπουν ανανεωμένο και γεμάτο ζωντάνια για τον μεγάλο σκοπό. Αρχίζει τις 

συζητήσεις με τους επιτρόπους του για το πιθανό κόστος του έργου. Ψάχνει και 

βρίσκει κάποιους εργολάβους και μαστόρους του χωριού για την ανάληψη του 

έργου. Πλησιάζει τους συγχωριανούς που ενδιαφέρονται για το έργο και τους 

ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα. Τα μάτια του πετούν φωτιές και τα πόδια του 

βγάζουν φτερά. Βιάζεται για να προλάβει. Φοβάται μήπως δεν προφτάσει να δει το 

τάμα του εκπληρωμένο. Υπολογίζει τα πάντα και τους πάντες. Βλέπει εφιάλτες 

στον ύπνο του, ότι κάποιοι στο χωριό θα τον μπλοκάρουν και θα τον σταματήσουν 

το έργο του. Βρίσκεται σε μια υπερένταση, που θα κρατήσει δυόμισι χρόνια 

περίπου.  

Πριν όμως δούμε την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου της Νέας Εκκλησίας, 

από τον ίδιο τον Παπακώστα, ας μελετήσουμε με κάποια λεπτομέρεια τα διάφορα 

έγγραφα που ανταλλάχτηκαν μεταξύ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του χωριού 

με τις διάφορες Υπηρεσίες, Μητρόπολη, Αστυνομία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, και 

συγχρόνως ας κάνουμε και ένα μικρό σχολιασμό τους. 
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Τα έγγραφα για την ανέγερση της Νέας Εκκλησίας 

Τα έγγραφα είναι πάρα πολλά (πάνω από 70) και θα ήταν πολύ κουραστικό 

να καταγραφούν όλα με χρονολογική σειρά και να γίνει κάποιος σχολιασμός τους. 

Τα πιο σημαντικά υπάρχουν στο παράρτημα στο τέλος αυτού του βιβλίου και 

μπορεί να τα μελετήσει ο καθένας και να αποκομίσει τα ανάλογα συμπεράσματα. 

Τα έγγραφα αρχίζουν από το 1971 και τελειώνουν το 1981. Ενώ οι ανασκαφές της 

βασιλικής είχαν τελειώσει το 1971, άλλοι ειδικοί τεχνίτες, συντηρητές 

ασχολούνταν με τον καθαρισμό, την αποκόλληση και στερέωση του ψηφιδωτού. Οι 

εργασίες αυτές κράτησαν μέχρι το 1975. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο 

Παπακώστας παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους υπαλλήλους της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

Το 1981 άρχισαν πανηγυρικά οι εργασίες ανέγερσης της Νέας Εκκλησίας. 

Δέκα ολόκληρα χρόνια για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δέκα χρόνια που άλλαξαν 

τη ζωή του παπά μας. Κάθε χρόνος για τον Παπακώστα ήταν ένας αιώνας, όπως το 

έλεγε στους δικούς του και στους φίλους του. Πράγματι η δοκιμασία του ήταν 

μεγάλη. Αλλά και η ανακούφισή του επίσης μεγαλύτερη, όταν είδε ότι οι κόποι του 

αποζημιώνονταν και το τάμα του εκπληρωνόταν. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα ο 

Παπακώστας, σαν στοργική μητέρα, έγραφε σε υπουργούς, βουλευτές, νομάρχες 

και άλλα πρόσωπα και φορείς με οικονομική επιφάνεια και κοινωνική εμβέλεια και 

τους ζητούσε οικονομική στήριξη για το έργο που ετοίμαζε. Και σ’ αυτό το θέμα ο 

Παπακώστας πέτυχε. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι ο βουλευτής που ενδιαφέρθηκε πάρα 

πολύ ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 

1975 μέχρι το 1981, ο οποίος έφερε και το θέμα της εκκλησίας μας στη Βουλή των 

Ελλήνων με αναφορά του προς τον υπουργό Πολιτισμού. Στα πρακτικά της Βουλής 

της Παρασκευής 18 Μαρτίου 1977 διαβάζουμε τα εξής: « Ο βουλευτής Κοζάνης κ. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος κατέθεσεν αναφοράν του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

Αγίας Παρασκευής της Κοινότητος Αγίας Παρασκευής Κοζάνης, δι’ ης αιτείται 

την απαλλοτρίωσιν υπό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του παλαιού ναού της Αγίας 

Παρασκευής και του πέριξ αυτού χώρου, δια να καταστή δυνατή η ανέγερσις νέου 

ναού». Ο βουλευτής Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν καλός φίλος πολλών 

συγχωριανών μας και ιδιαίτερα του Βαγγέλη Αναστασοπούλου, που 

ομολογουμένως και οι δύο βοήθησαν πάρα πολύ στην υπόθεση της εκκλησίας. 

(part6/anastasopoulos, λεζάντα: Ο βουλευτής Γεώργιος Παπαδόπουλος με τον Ευάγγελο 

Αναστασόπουλο) 

Τα πρώτα έγγραφα έχουν σχέση με την συντήρηση του βόρειου τοίχου, 

όπως σκέφτονταν ο παπάς και οι επίτροποι σε πρώτη φάση. Όταν όμως οι ειδικοί 

τεχνοκράτες αποφάνθηκαν ότι ο τοίχος δεν μπορούσε να επισκευαστεί, αλλά και η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία έφερε προσκόμματα, όχι τόσο για τον τοίχο αλλά για την 

τύχη του ασκηταριού, αμέσως όλοι οι παράγοντες της εκκλησίας πήραν την 

απόφαση να ξεκινήσουν μια νέα εκκλησία.  
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 Το πρώτο έγγραφο του εκκλησιαστικού συμβουλίου με την υπογραφή του 

παπά γράφεται την 27η Ιανουαρίου 1973, απευθύνεται στην Αρχαιολογική 

Υπηρεσία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και ζητάει να δοθεί άδεια 

κατεδάφισης του παλαιού ναού προκειμένου να ανεγερθεί νέος ναός κοντά στην 

παλαιοχριστιανική βασιλική, που πρόσφατα ανακαλύφτηκε. Προφανώς ο παπάς 

μας δεν ήξερε τη διαδικασία της έκδοσης της σχετικής άδειας για την ανέγερση 

νέου ναού. Αλλά και δεν ρώτησε τους αρμοδίους στη Μητρόπολη να τον 

ενημερώσουν (Βλέπε παράρτημα, σ. … ).  

Η απάντηση ήρθε πολύ γρήγορα από τη Θεσσαλονίκη. Για να δοθεί άδεια 

ανέγερσης νέου ναού, δίπλα σε αρχαιολογικά ευρήματα, απαιτείται υποβολή 

πολλών δικαιολογητικών, σχέδια, τοπογραφικά διαγράμματα και άλλα. Εδώ 

φαίνεται ότι η υπηρεσία ακολουθεί τον σωστό τρόπο επικοινωνίας της 

αλληλογραφίας, αλλά δεν απαντάει στους ενδιαφερομένους αμέσως ότι αυτό είναι 

εντελώς αδύνατο, γιατί δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους τέτοιας σημασίας, όπως 

ήταν η παλαιοχριστιανική βασιλική, δεν επιτρέπεται να κτιστούν οποιαδήποτε 

κτίσματα. Αυτό θα το πουν αργότερα, αφού εξαντλήσουν την υπομονή του παπά 

και των κατοίκων του χωριού (Βλέπε παράρτημα, σ.  …). 

Στις 16 Φεβρουαρίου 1973 το εκκλησιαστικό συμβούλιο του χωριού με τις 

υπογραφές όλων των μελών του αποστέλλει δεύτερο έγγραφο και ζητάει να 

επιτρέψει η Αρχαιολογική Υπηρεσία την επισκευή της παλαιάς εκκλησίας, γιατί 

είναι ετοιμόρροπη. Εδώ φαίνεται ότι κάπου υπάρχει μια αναχρονιστική ανωμαλία. 

Στην αρχή έπρεπε να σταλεί αυτό το έγγραφο, αλλά η βιασύνη του παπά μας για να 

κινεί τα πάντα μόνος του, χωρίς να ρωτάει τους προϊσταμένους του και τον 

γραμματέα της Κοινότητας, τον εξέθεσε στα μάτια όλων (Βλέπε παράρτημα, σ. …).  

Η νέα απάντηση ήρθε τον Απρίλιο και έλεγε σχεδόν τα ίδια με την 

προηγούμενη. Ότι δηλαδή δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας για την κατεδάφιση 

του παλαιού ναού και ανέγερση νέου, « δεδομένου ότι κείται πλησιέστατα προς την 

αποκαλυφθείσαν παλαιοχριστιανικήν Βασιλικήν, ήτις αποτελεί εξαίρετον δείγμα 

παλαιοχριστιανικού ναού του 6ου μ.Χ. αιώνος εν τω νομώ Κοζάνης» (Βλέπε 

παράρτημα, σ. …). 

Ακολουθούν άλλα έγγραφα σε όλη τη διάρκεια του 1973, που ζητούν 

τεχνικές μελέτες για την επισκευή του παλαιού ναού και την 4η Ιανουαρίου 1974 

έρχεται απάντηση από τη Θεσσαλονίκη, που δίνει το δικαίωμα στο εκκλησιαστικό 

συμβούλιο να προβεί μόνο σε επισκευή του βόρειου τοίχου της παλαιάς εκκλησίας 

και να ανακατασκευάσει τη στέγη με τον απαράβατο όρο να τοποθετηθούν 

βυζαντινά κεραμίδια (Βλέπε παράρτημα, σ. …).  

Τον Αύγουστο του 1974 εντελώς απρόοπτα και χωρίς καμιά δικαιολογία το 

Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Δ.Δ.Π. της Μητρόπολης εκδίδει άδεια 

ανοικοδομήσεως Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Αγίας 

Παρασκευής, την οποία προφανώς κοινοποιεί και στο Σταθμό Χωροφυλακής 

Αιανής, όπου υπάγεται το χωριό. Η Αστυνομία αποστέλλει την άδεια στο 

εκκλησιαστικό συμβούλιο του χωριού με μια σκληρή απάντηση στο πίσω μέρος 
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της άδειας, επισημαίνοντας το έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που 

απαγορεύει την ανέγερση του ναού (Βλέπε παράρτημα, σσ. …).  

Το Σεπτέμβριο του 1974 ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κοζάνης απευθύνεται 

στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του εγγράφου του Σταθμού 

Χωροφυλακής Αιανής, και σπεύδει να τους ενημερώσει ότι ο ναός, που πρόκειται 

να κτιστεί, υποδείχτηκε προφορικά από τον έφορο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Παύλο Λαζαρίδη και ότι θα δεν θα θιγούν τα αρχαιολογικά ευρήματα (Βλέπε 

παράρτημα, σσ. …).  

(part6/papakostas_2, λεζάντα: Ο Παπακώστας στο γάμο του Γεωργίου Καλαμπούκα και 

της Θεοδώρας Βαλαδούκα) 

Τον ίδιο μήνα έρχεται η απάντηση από τη Θεσσαλονίκη προς τον Σταθμό 

Χωροφυλακής Αιανής με κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους φορείς, ότι δεν 

επιτρέπεται η κατεδάφιση και επανοικοδόμηση του ναού, αλλά μόνο η στερέωση 

του βόρειου τοίχου της παλαιάς εκκλησίας (Βλέπε παράρτημα, σ. …).  

Στο μεταξύ αρχίζουν οι παρεμβάσεις και των πολιτικών. Το πρόβλημα 

γίνεται γνωστό και στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο παρεμβαίνει σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. Αρχίζει τώρα να διαφαίνεται ότι οι αρμόδιοι σκέπτονται και 

για την υπόγεια θολωτή κατασκευή (ασκηταριό).  

Από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ζητούνται νέα στοιχεία για 

την ανέγερση του νέου ναού, ύστερα από τις παρεμβάσεις των πολιτικών. Το 

εκκλησιαστικό Συμβούλιο του χωριού επιμένει ότι με την ανέγερση του νέου ναού 

δεν θα θιγεί το ασκηταριό και ούτε θα αλλοιωθεί το τοπίο. Ακόμη ότι τα σχέδια του 

νέου ναού προσομοιάζουν με την κάτοψη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και το 

μόνο που πετυχαίνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι να καθυστερεί την προαγωγή 

ενός επιβεβλημένου έργου και να προκαλεί την αγανάκτηση των ενδιαφερομένων 

(Βλέπε παράρτημα, σ. …).  

Τελικά η υπόθεση της ανέγερσης της Νέας Εκκλησίας παραπέμπεται στο 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται με την υπό αριθμό πρωτοκόλλου 

6-4-1976 απόφαση αρνητικά (Βλέπε παράρτημα, σ. …). 

(part6/papakostas_1, λεζάντα: Ο Παπακώστας στο γάμο του Παναγιώτη Λαμπροπούλου 

και της Παναγιώτας Λαμπροπούλου) 

Μετά την αρνητική απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου αποφασίζεται 

από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του χωριού, με την υπόδειξη προφανώς της 

Μητρόπολης, να ζητηθεί η απαλλοτρίωση του χώρου της εκκλησίας από τη 

Αρχαιολογική Υπηρεσία και με τα χρήματα αυτά να αγοράσει άλλο χώρο, όπου θα 

έκτιζε τη νέα εκκλησία. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό να γίνει. Πρώτα γιατί 

απομακρυνόμαστε από τον ζωτικό χώρο του ασκηταριού και μετά κανείς από τους 

κατοίκους του χωριού δεν θα δεχόταν να κτιστεί κάπου αλλού η νέα εκκλησία. 

Σίγουρα ήταν μια πράξη αντιπερισπασμού και απλά έδειχνε την αντίδραση για την 

ταλαιπωρία, που είχαμε υποστεί τόσα χρόνια με τη γραφειοκρατία των υπηρεσιών. 



 

 104 

Το τελευταίο τηλεγράφημα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τη 

Θεσσαλονίκη, που υπάρχει στο φάκελο της εκκλησίας μας, είναι με ημερομηνία 28 

Νοεμβρίου 1979, το οποίο μας διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να γίνει απαλλοτρίωση 

του χώρου της εκκλησίας, γιατί δεν είναι ιδιωτική περιουσία, και εν αναμονή της 

απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού μας απαγορεύει ρητά να προχωρήσουμε 

στις εργασίες ανοικοδόμησης του νέου ναού. Την απόφαση βέβαια την είχαμε στα 

χέρια μας και ξέραμε πολύ καλά τι μας υποδείκνυαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

Εδώ θεωρούμε σκόπιμο να καταχωρήσουμε περιληπτικά την επιστολή του 

τότε βουλευτή Γεωργίου Παπαδόπουλου, που πολύ ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση 

της εκκλησίας μας, προς τον Παπακώστα με ημερομηνία 24 Μαΐου 1976. Λέει 

στην επιστολή του ο βουλευτής ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού επί δύο και 

μισό χρόνια μας ταλαιπώρησε χωρίς να μας εγκρίνουν την άδεια ανέγερσης του 

ναού, ας ενδιαφερθούν να αξιοποιήσουν τον πρωτοχριστιανικό ναό και τον χώρο 

γύρω απ’ αυτόν. Τουλάχιστο σε αυτά, που απαίτησε ο βουλευτής μας από το 

Υπουργείο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε (Βλέπε παράρτημα, σ. …).  
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ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

Η θεμελίωση της Νέας Εκκλησίας 

Στα 1980 έχουμε την συνταξιοδότηση του Παπακώστα και στη θέση του 

έρχεται ένας νέος παπάς από το διπλανό χωριό της Ροδιανής. Είναι ο Δημήτριος 

Μάστορας, γιος του σεβαστού ιερέα Γεωργίου Μάστορα, που πολλά προσέφερε 

στο χωριό του και στην περιοχή μας. Ο νέος παπάς έχει όρεξη για δουλειά, όχι 

μόνο γιατί είναι νέος, αλλά γιατί είναι κοντοχωριανός και συγχωριανός συνάμα, 

γιατί καταγόταν κατά το ήμισυ από την Αγία Παρασκευή. Η μητέρα του 

προερχόταν από την οικογένεια του Δημητρίου Κωνσταντίνου Λιόγα, που 

αναφέρεται στο Δημοτολόγιο του Παπαντώνη με αύξοντα αριθμό 26 στη μερίδα 

των γυναικών και τέταρτη στη σειρά με τα στοιχεία: Ευαγγελή Δημητρίου Λιόγα 

15 Απριλίου 1903. 

Ο Παπακώστας είναι πια συνταξιούχος αλλά δεν ξεχνάει το τάμα του. 

Προετοιμάζεται για την μεγάλη ώρα και στιγμή. Κινείται φανερά και 

παρασκηνιακά για τη εξεύρεση εργολάβων και μαστόρων για να αρχίσει το μεγάλο 

έργο. Καταλήγει τελικά να δώσει το έργο στους δυο εργολάβους του χωριού, 

Ευάγγελο Καλαμπούκα και Θωμά Φλώρο, όχι μόνο γιατί είναι έμπειροι τεχνίτες, 

αλλά και γιατί κινούνται στα ίδια νερά με τον ίδιο. Έχει προφανώς και την έγκριση 

της Μητρόπολης και το καλοκαίρι του 1981 αποφασίζει την θεμελίωση της Νέας 

Εκκλησίας.O νέος παπάς του χωριού, ο Παπαδημήτρης, ακολουθεί πιστά τα χνάρια 

του Παπακώστα και μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει κανένα λόγο για το θέμα της 

εκκλησίας. Ενστερνίζεται όμως γρήγορα τις πεποιθήσεις του προκατόχου του και 

τον ακολουθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του.  

(part7/anakainisi_kalampoukas_new –ο αριστερός-, anakainisi_papakostas και 

anakainisi_floros  -αυτός με το μουστάκι- -σε ενιαίο πλαίσιο, σαν φωτογραφίες ταυτότητας-, 

λεζάντα: Ο Παπακώστας με τους αρχιμάστορες της εκκλησίας, Ευάγγελο Καλαμπούκα και Θωμά 

Φλώρο) 

Μετά τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, στις 26 Ιουλίου του 1981, 

αποφασίζεται από όλους τους ενδιαφερομένους να ξεκινήσουν οι εργασίες της 

τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου από την ανατολική πλευρά. Σκάβουν πίσω από το 

ιερό βήμα της παλαιάς εκκλησίας και ετοιμάζουν τρεις τάφρους, μια κεντρική, πιο 

μεγάλη, για το κεντρικό κλίτος και δυο, δεξιά και αριστερά για τα μικρότερα 

αντίστοιχα κλίτη. Στις 29 Ιουλίου 1981, ημέρα Τετάρτη, γύρω στις 10 η ώρα το 

πρωί αρχίζει η τελετή της τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου. Η θεμελίωση γίνεται 

με κάθε μεγαλοπρέπεια. Ο Παπακώστας προΐσταται της τελετής και το πρόσωπό 

του λάμπει από χαρά και συγκίνηση. Μια δεκαετία αγώνων, κόπων και μόχθου δεν 

πήγαν χαμένα. Όλα τώρα εκπληρώνονταν κατά τον καλύτερο τρόπο. Τα χέρια του 

τρέμουν, όχι μόνο από το βάρος της ηλικίας, αλλά πιο πολύ από τη μεγάλη 

συγκίνηση. Βοηθούς έχει στην τελετή τους ιερείς Παπαδημήτρη Μάστορα, τον νέο 

παπά του χωριού και τον Παπαγιάννη Ζέρβα, συγχωριανό μας, παπά στον Άργιλο 
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Κοζάνης. Η εκκλησιαστική επιτροπή είναι όλοι τους παρόντες. Μάρκος 

Καλημέρης, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Ζήσης Καραμπέρης και Στέργιος 

Παπαδόπουλος. Παρευρίσκονται και αρκετοί από τους κατοίκους του χωριού, 

κυρίως γυναίκες. 

(part7/papadimitris, λεζάντα: Ο Παπαδημήτρης σε βάπτιση) 

Η μικρή ακολουθία της τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου είναι λιτή και 

σύντομη. Τον «θεμέλιο λίθο» κατεβαίνοντας στην κεντρική τάφρο τον τοποθετεί ο 

επικεφαλής εργολάβος Ευάγγελος Καλαμπούκας, μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς 

και αγαλλίασης όλων των παρευρισκομένων. Όλοι ρίχνουν κάποια χρήματα (γύρω 

στις 12 χιλιάδες), ο εργολάβος τα μαζεύει και τοποθετεί τον θεμέλιο λίθο, μια 

μεγάλη μαρμάρινη πλάκα με ένα ωραίο Σταυρό. Ο Παπακώστας επιθυμεί να πει 

δυο λόγια, αλλά η χαρά και η συγκίνηση δεν τον επιτρέπουν..  

Η ακολουθία της τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου τελειώνει και ένα έργο 

άρχιζε, με μια θολή και σκοτεινή προοπτική. Ξεκινούσαμε χωρίς άδεια από τις 

αρμόδιες αρχές, χωρίς την έγκριση της Αστυνομικής Αρχής και χωρίς να μπορεί 

κάποιος να υπολογίσει το κόστος της δαπάνης του. Αρχίσαμε ένα μεγάλο, 

σπουδαίο και πολυδάπανο έργο χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουμε πού θα 

οδηγηθούμε και πώς θα οδηγηθούμε. Η αρχή όμως είχε γίνει. Και η αρχή είναι «το 

ήμισυ του παντός». 

Έτσι άρχισε το έργο της ανέγερσης της Νέας Εκκλησίας, στο πείσμα, την 

επιμονή και την καρτερικότητα του Παπακώστα. Αλλά και των εργολάβων μας, 

που έβαλαν όλη τους τη μαστοριά και εμπειρία, για να απολαμβάνουμε σήμερα 

όλοι οι κάτοικοι του χωριού και οι προσκυνητές, που καταφτάνουν στο χωριό, τη 

μεγαλοπρέπεια του ναού και να δοξολογούμε το όνομα της Αγίας Παρασκευής.  

 

Η συνέχιση των εργασιών 

Οι εργασίες συνεχίστηκαν όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, τοποθετώντας 

σταθερές βάσεις στις τρεις κόγχες του ιερού. Η παλαιά εκκλησία του 1913 

παραμένει στη θέση της και ό,τι γίνεται, γίνεται περιμετρικά της. Απλά τα σχέδια 

προέβλεπαν να γίνει μικρή επέκταση του ναού προς ανατολάς, όχι μόνο για να γίνει 

μεγαλύτερη, αλλά και να απομακρυνθούμε λίγο από την παλαιοχριστιανική 

βασιλική, όπως είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Μητροπολίτης Διονύσιος προς την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία με παλαιότερο έγγραφό του. Το έργο δεν φαίνεται ακόμη, 

γιατί είναι νωρίς και οι εργασίες δεν είναι συστηματικές. Το χειμώνα του 1981 

προς το 1982 οι δυο εργολάβοι επισκέπτονται συχνά τους ναούς στην Νέα Καρδιά 

Κοζάνης και στα Κρανίδια Σερβίων, όπου παρακολουθούν και μελετούν τις 

κατόψεις τους, μετρούν τις αποστάσεις των κλιτών, του ιερού βήματος, του κυρίως 

ναού, παρατηρούν το ύψος του τρούλου με τα σφαιρικά τρίγωνα και γενικά 

επιθυμούν να σχηματίσουν μια γενική εικόνα για αυτό που πρόκειται να 

κατασκευάσουν. Έχουν κάποια σχέδια του μακαριστού ιερέα Παναγιώτη 
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Δημόπουλου του 1975, αλλά δεν τα ακολουθούν πιστά. Θέλουν να βάλουν την 

προσωπική τους σφραγίδα και αγωνίζονται σκληρά να επιτύχουν το σκοπό τους. 

Το καλοκαίρι του 1982 οι εργασίες δεν φάνηκαν αρκετά. Γιατί το μεγάλο 

βάρος έπεσε στις βάσεις, όπου τα πολλά σίδερα και τα τσιμέντα ήταν απαραίτητα. 

Πράγματι ήταν απαραίτητα τα πολλά σίδερα και τα πολλά τσιμέντα, γιατί το 

έδαφος ήταν σαθρό με πολλά κενά εξαιτίας των πολλών τάφων, που συνεχώς 

αποκαλύπτονταν. Εδώ πίσω από το ιερό οι εργάτες αποκάλυψαν και τον τάφο του 

Παπαντώνη, που αναφερθήκαμε παραπάνω. Το έργο ωστόσο αρχίζει να 

διαφαίνεται και η φαντασία μπορεί να συλλάβει τη μεγαλοπρέπεια της Νέας 

Εκκλησίας. Το σχέδιο του ναού άρχισε να διακρίνεται καθαρά με τις τρεις 

ημιεξαγωνικές κόγχες του ιερού βήματος και με τις τρεις προεξοχές από το βορά 

προς το νότο σαν τρίκλιτη βασιλική με κάποιο τονισμό του κέντρου, που οδηγεί 

στη υπόνοια ότι πρόκειται να γίνει σταυροειδής με τρούλο. Οι εργολάβοι είναι 

αισιόδοξοι, χαρούμενοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση, ότι θα κάνουν έργο αντάξιο 

της διπλανής παλαιοχριστιανικής βασιλικής και θα μείνει στους αιώνες. 

 

Ο θάνατος του Παπακώστα 

Το Δεκέμβριο του 1982 έχουμε στο χωριό ένα δυσάρεστο γεγονός. Ο 

πρωτεργάτης της Νέας Εκκλησίας, ο άνθρωπος που συνέλαβε την ιδέα για την 

ανοικοδόμηση του νέου ναού στο χωριό, άφηνε τα εγκόσμια και περνούσε στην 

αθανασία. Ο Παπακώστας ένα χειμωνιάτικο βροχερό πρωινό μας άφηνε χρόνους 

και βύθιζε όλο το χωριό και ιδιαίτερα τους συγγενείς του σε βαρύ πένθος. Η 

καμπάνα του Αγίου Νικολάου χτυπούσε πένθιμα και η ατμόσφαιρα στο χωριό ήταν 

τόσο βαριά, που έμοιαζε με την όλη φυσική κατάσταση. Το χωριό γέμισε από 

κόσμο για να αποχαιρετήσει τον Λειτουργό του Υψίστου. Πολύς κόσμος γνώριζε 

τον Παπακώστα και παρά τις ιδιοτροπίες του έπρεπε να του πουν το ύστατο χαίρε.  

Ο Παπακώστας χειροτονήθηκε παπάς στις 25 Σεπτεμβρίου 1942 από το 

Μητροπολίτη Ιωακείμ και τοποθετήθηκε στο Κτένι, όπου υπηρέτησε πιστά και 

σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μέχρι το 1968, οπότε, μετά την 

αποχώρηση του Παπαγιώργη, μετατέθηκε στο χωριό του. Κατά διαστήματα 

υπηρέτησε και στη Λευκοπηγή για λίγο χρονικό διάστημα καλύπτοντας το κενό 

που υπήρχε. 

Ο Μητρπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος, παρευρίσκεται και τελεί τη νεκρώσιμη 

ακολουθία με ένα πλήθος άλλων ιερέων, αλλά δεν τόλμησε να εκφωνήσει 

επικήδειο λόγο για τον «εκλιπόντα συλλειτουργό», γιατί ο «εκλιπών» είχε 

φροντίσει να τον γράψει ο ίδιος και τον άφησε στους δικούς του με την παραγγελία 

να διαβαστεί την ημέρα της κηδείας του. Σίγουρα δεν είχε γραφεί από τον ίδιο, 

γιατί δεν είχε τέτοιες ικανότητες ο Παπακώστας, αλλά απέδιδε πολύ παραστατικά 

τον μακαριστό και το βασικότερο ήταν ότι ζητούσε συγγνώμη από όλους τους 

συνανθρώπους του. Ο Μητροπολίτης απλά, μετά το τέλος της ανάγνωσης του 

επικήδειου λόγου από κάποιον ιερέα, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται 

υποδηλώνοντας στους παριστάμενους ιερείς να μην ξαναγίνει.  
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(part7/anakainisi_papakostas και papagiannis –σε ενιαίο πλαίσιο, σαν φωτογραφίες 

ταυτότητας-, λεζάντα: Ο Παπακώστας Καραλίγκας και ο Παπαγιάννης Ζέρβας οι οποίοι 

θεμελίωσαν την εκκλησία μας) 

Ο Παπακώστας είχε πολλά χαρίσματα, αλλά σαν άνθρωπος είχε κάποιες 

ιδιοτροπίες, όπως συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Κάποια από τα χαρίσματά 

του ήταν η επιμονή και υπομονή σε στόχους, που έβαζε. Η αταλάντευτη απόφασή 

του για κάτι που χάραζε. Στους πιστούς ήταν αυστηρός και φρόντιζε να τους 

καθοδηγεί πάντα και σύμφωνα με τους κανόνες της εκκλησίας. Δεν χαριζόταν 

εύκολα σε κανέναν και είχε το θάρρος της γνώμης του. Τα γράμματά του ήταν λίγα, 

αλλά είχε τη δύναμη να αρθρώσει δυο λόγια και να κάνει ένα ολιγόλεπτο κήρυγμα. 

Στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης στο Σιόποτο στη δεκαετία του 50 πολλές 

φορές ιερουργούσε τις Κυριακές και άφηνε καλές εντυπώσεις με τα εύστοχα 

παραδείγματα στο κήρυγμά του. Πολλές φορές έλεγε το «αρχηγού παρόντος πάσα 

αρχή παυσάτω», θέλοντας να αποδείξει ότι αυτός είναι ο αρχηγός στο χωριό και 

δεν επέτρεπε σε άλλους να τον αμφισβητούν. Η συνεργασία του με τους 

επιτρόπους και τους ιεροψάλτες ήταν συχνά προβληματική. 

Παντρεύτηκε την Βάια Λαμπροπούλου, θυγατέρα του Μακεδονομάχου 

Κωνσταντίνου Λαμπροπούλου και απέκτησε μια πολυμελή οικογένεια, με ένα γιο 

τον Αντώνη, που πολέμησε στην Κορέα στη δεκαετία του 1950, και τέσσερις κόρες. 

Σε πολύ γενικές γραμμές αυτός ήταν ο Παπακώστας. Αυτός που ξεκίνησε τη 

Νέα Εκκλησία μας, αυτός που είχε δοθεί «ψυχή τε και σώματι» στο θέμα της 

ανέγερσής της, αυτός που τη θεμελίωσε και την είδε έστω για λίγο να ανυψώνεται 

πάνω στο λόφο της Αγίας Παρασκευής μέσα στις αιωνόβιες βαλανιδιές. Είναι 

θαμμένος λίγο παρακάτω από το Ιερό Βήμα της Εκκλησίας του, μαζί με τους 

άλλους παπάδες, και από εκεί στον αιώνιο ύπνο του αγναντεύει το λόφο της Αγίας 

Παρασκευής και την Εκκλησία του. Ο Μεγάλος Θεός με τις ευλογίες της Αγίας μας 

να τον έχει για πάντα κοντά του για το αιώνιο έργο, που μας άφησε. 

 

Η συνέχιση των εργασιών κατά το 1983 και οι οικονομικοί απολογισμοί  

Κατά το 1982 οι εργασίες συνεχίζονται τόσο κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού, όσο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα έσοδα είναι αρκετά και 

επιτρέπουν στο εκκλησιαστικό συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες. Έτσι το 

χειμώνα του 1983 από τον Ιανουάριο, λόγω καλών καιρικών συνθηκών, οι 

εργασίες συνεχίζονται και οι αποκαλύψεις είναι σημαντικές. Προσπαθώντας να 

τοποθετήσουν τη βορειοδυτική κολόνα του τρούλου βρήκαν έδαφος σαθρό και 

μαλακό και επέμειναν να προχωρήσουν βαθύτερα για να βρουν σταθερό έδαφος 

και ξαφνικά έπεσαν πάνω σε ένα δάπεδο με πλακόστρωση. Τότε βρήκαν το δάπεδο 

της παλαιάς εκκλησίας του Παπαζήση και του Παπαντώνη, όπως γράψαμε 

παραπάνω στο κεφάλαιο για το θαμμένο εκκλησάκι. 

Τον Ιούλιο του 83 σταθεροποιείται το δάπεδο του νότιου κλίτους και αρχίζει 

να προβάλλεται η μια πτέρυγα του ναού. Πριν από τη μεγάλη πανήγυρη της 26ης 
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Ιουλίου στήνεται η νότια καμάρα του σταυρού και αμέσως διαφαίνεται η 

μεγαλοπρέπεια του ναού. Ο κόσμος που κατακλύζει το ναό στο πανηγύρι, βλέπει 

την πρόοδο των εργασιών και επιβραβεύει το συμβούλιο και τους μαστόρους. Όλοι 

πια καταλαβαίνουν το μέγεθος της προσπάθειας του Παπακώστα και 

επιδοκιμάζουν τις ενέργειές του. 

Αυτά σχετικά με τις εργασίες των τριών πρώτων ετών. Ας περάσουμε τώρα 

στον πρώτο οικονομικό έλεγχο των τριών πρώτων ετών. 

Την Κυριακή, 6 Μαΐου του 1984, έγινε λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του 

χωριού στο Δημοτικό Σχολείο με θέμα: Απολογισμός του ως εδώ έργου της 

εκκλησίας. Τα στοιχεία είναι αυτά που μας έδωσε το εκκλησιαστικό συμβούλιο, 

αλλά πολλοί κάτοικοι του χωριού παρακολουθούσαν τα οικονομικά της εκκλησίας 

και ήξεραν λίγο – πολύ την κατάστασή τους. Στη συνέλευση αυτή δόθηκαν τα 

παρακάτω οικονομικά στοιχεία σε δραχμές: 

Έσοδα 1981 

1. Από προηγούμενη εκκλησιαστική επιτροπή  264.000 δραχμές 

2. Από Παρασκευά Λαμπρόπουλο (παλαιό επίτροπο)  88.653 δραχμές 

3. Από Ζέρβα Αθανάσιο (έρανος του 1975)  71.000 δραχμές 

4. Από δωρεές προηγούμενης χρονιάς  166.300 δραχμές 

5. Από τα ετήσια έσοδα της εκκλησίας  225.798 δραχμές 

Σύνολο  815.748 δραχμές 

 

Έξοδα 1981 

1. Για σίδερα  148.350 δραχμές 

2. Για τσιμέντα  103.503 δραχμές 

3. Για αμμοχάλικα  69.000 δραχμές 

4. Για τους εργολάβους  346.818 δραχμές 

5. Διάφορα άλλα έξοδα  260.898 δραχμές 

Σύνολο  928.569 δραχμές 

Ο παραπάνω απολογισμός άφηνε ένα παθητικό 112.821 δραχμές, που θα 

καλυπτόταν από το επόμενο οικονομικό έτος. Για λόγους καθαρά τυπικούς, αλλά 

και ουσιαστικούς και ιστορικούς πρέπει να γίνει μια μικρή ανάλυση του παραπάνω 

απολογισμού, ιδιαίτερα με τα έσοδα. Στη στήλη έσοδα, αριθμός 2 αναφέρεται το 

όνομα του Παρασκευά Λαμπροπούλου, που διετέλεσε επί σειρά ετών επίτροπος 

της εκκλησίας. Παραδίνοντας το 1978, ως ταμίας, στη νέα τότε επιτροπή δεν τους 

παρέδωσε τα χρήματα, που είχε η επιτροπή του, θέλοντας να τα παραδώσει ο ίδιος 

στους επιτρόπους, που θα ξεκινούσαν το έργο της ανέγερσης της εκκλησίας. Στην 

αμέσως επόμενη στήλη αναφέρεται το όνομα του Αθανασίου Ζέρβα, πρωτοψάλτη 

και σήμερα της εκκλησίας, ο οποίος παραδίνει στην επιτροπή 71.000 δραχμές που 

είχε στο όνομά του σε τραπεζικό λογαριασμό από τον έρανο του 1975, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. 
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(part7/papadimitrides, λεζάντα: Ο Παπαδημήτρης Μάστορας και ο Παπαδημήτρης 

Ζέρβας στη βάπτιση του Εμμανουήλ Γρ. Καλαμπούκα) 

Γεγονός είναι ότι η εκκλησιαστική επιτροπή εργάστηκε πολύ καλά και 

έκανε σωστή τοποθέτηση όλων των χρημάτων. Όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν 

συγχαρητήρια στους επιτρόπους και τους μαστόρους, χωρίς βέβαια να λείψουν και 

εκείνοι που είχαν διαφορετική γνώμη για τα πράγματα της εκκλησίας, κάνοντας τα 

σχόλιά τους. 

Την ίδια μέρα έγινε και ο απολογισμός του 1982 και τα στοιχεία, που 

αναφέρθηκαν ήταν αυτά που η εκκλησιαστική επιτροπή μας έδωσε. 

Έσοδα 1982 

1. Από δωρεές 128.500 δραχμές 

2. Από το καζάνι της εκκλησίας  60.000 δραχμές 

3. Από τα ετήσια έσοδα της εκκλησίας  265.000 δραχμές 

Σύνολο 453.500 δραχμές 

 

Έξοδα 1982 

1. Παθητικό από την προηγούμενη χρονιά 112.821 δραχμές 

2. Για τους ψάλτες 72.000 δραχμές 

3. Για την εκκλησία 229.549 δραχμές 

Σύνολο  414.370 δραχμές 

Παρατηρήσεις νομίζουμε ότι δεν χρειάζονται στον απολογισμό του 1982. 

Μόνο μια μικρή παρατήρηση με το καζάνι, που οι κάτοικοι του χωριού βγάζουν τα 

τσίπουρα και κάθε χρόνο αφήνει ένα σημαντικό έσοδο στην εκκλησία. Το καζάνι 

ήταν πριν από λίγα χρόνια ιδιωτικό. Ήταν ιδιοκτησία του Νικολάου Καραλίγκα, 

που το έκανε δωρεά στην εκκλησία. 

Την ίδια μέρα έγινε και ο απολογισμός του 1983. 

Έσοδα 1983 

1. Από δωρεές  183.000 δραχμές 

2. Από το καζάνι  63.000 δραχμές 

3. Από νοίκια των χωραφιών  46.000 δραχμές 

4. Από ενεργητικό προηγούμενης χρονιάς  39.130 δραχμές 

5. Από έσοδα εκκλησίας  455.820 δραχμές 

6. Από δωρεές του 1984  20.000 δραχμές 

Σύνολο  806.000 δραχμές 

 

Έξοδα 1983 

1. Για σίδερα, τσιμέντα, αμμοχάλικα  290.550 δραχμές 

2. Για τεχνικά  213.400 δραχμές 

3. Για διάφορα έξοδα της εκκλησίας (ψάλτες κ.λ.π.)  303.000 δραχμές 

Σύνολο  806.950 δραχμές 



 111 

Το σημαντικό στον απολογισμό του 1983 είναι το γεγονός ότι τα έσοδα 

αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό, που άγγιξαν το 100%. Αυτό έγινε αιτία να γίνουν και 

αρκετές εργασίες μέσα στη διάρκεια του χειμώνα. Η μεγάλη αύξηση των εσόδων 

δημιούργησε το ερώτημα, πώς τα έσοδα της εκκλησίας ανέβηκαν τόσο πολύ. Η 

απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην πρόοδο των εργασιών της εκκλησίας, που οι 

κάτοικοι και προσκυνητές βλέπουν, αλλά και στις περιοδείες του παπά με τους 

επιτρόπους στα γύρω χωριά περιφέροντας την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. 

Ακόμη υπάρχει και ένας άλλος σοβαρός λόγος. 

Από τις αρχές της εκκίνησης των εργασιών στην εκκλησία και ιδιαίτερα 

μέσα στα 1982, άρχισε μια κίνηση μερικών συγχωριανών που ζουν στην Κοζάνη, 

για την εξεύρεση χρημάτων και ενίσχυση του έργου. Επικεφαλής είναι ο 

συγγραφέας αυτού του πονήματος με βοηθούς τους Ζήση Καλαμπούκα, καθηγητή 

στα ΤΕΙ Κοζάνης και τον μακαρίτη Παναγιώτη Καραμπέρη, κρεοπώλη, που 

πρόσφατα είχε έρθει οικογενειακώς από την Αυστραλία. Η κίνηση είχε σκοπό να 

τυπώσει πολλές επιστολές προς τους ευσεβείς χριστιανούς της περιοχής μας και 

τους ξενιτεμένους των χωριών μας και να τις αποστείλει για οικονομική ενίσχυση 

στο μεγάλο έργο της εκκλησίας. Αποφασίζεται να τυπωθούν παραμονές 

Χριστουγέννων 1982, αμέσως μετά το θάνατο του Παπακώστα, στο τυπογραφείο 

της Εκδοτικής των Ζυμάρα – Μάστορα και να αποσταλούν το επόμενο έτος,1983, 

πριν από τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής. Στην επιστολή τονιζόταν ο ιερός 

σκοπός της, η ιστορία του χωριού με δυο λόγια και ο αριθμός λογαριασμού της 

τράπεζας. Η σκέψη των επιστολών ήταν λαμπρή, όπως αποδείχτηκε από τα 

αποτελέσματα. Εκατοντάδες έφτασαν στο χωριό οι προσκυνητές αφήνοντας τον 

οβολό τους και αρκετοί όσοι κατέθεσαν στο λογαριασμό της τράπεζας. Σίγουρα 

αυτός ήταν ο βασικός λόγος, που ανέβηκαν τόσο πολύ τα έσοδα μέσα στα 1983 

(Βλέπε παράρτημα, σ. …).  

 

Οι εργασίες κατά το 1984 

Αρχές του 1984 οι εργολάβοι προσπαθούν να στήσουν τη ΒΑ κολόνα του 

τρούλου. Τότε αποκάλυψαν τον τάφο του Παπαζήση με τα ιερά άμφιά του, όπως 

αναφέραμε παραπάνω. Το μεγάλο πρόβλημα των εργολάβων είναι η σαθρότητα 

του εδάφους εξαιτίας των πολλών τάφων και ο φόβος της επέμβασης της 

αστυνομίας με την πρώτη καταγγελία κάποιου συγχωριανού τους. Εδώ πράγματι 

φάνηκε η μεγαλοψυχία όλων γενικά των συγχωριανών, που, ενώ έβλεπαν και 

γνώριζαν τα όσα αποκαλύπτονταν, κανένας τους δεν τόλμησε να καταγγείλει το 

παραμικρό στην αστυνομία. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!  

Οι εργασίες μέσα στα 1984 συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Ο παλαιός 

ναός του 1913 σχεδόν έχει γκρεμιστεί και μόνο ο γυναικωνίτης του παραμένει 

όρθιος. Όλος ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος για το έργο. Όλοι θαυμάζουν τη 

μεγαλοπρέπεια του ναού και εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια για τους 

επιτρόπους και τους μαστόρους. 
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Το καλοκαίρι με τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου 1984, το 

χωριό πανηγυρίζει. Λίγες μέρες πριν από το πανηγύρι επισκέφτηκε το χωριό ο 

γραμματέας της Μητρόπολης, Γιάννης Δημόπουλος για να δει την πρόοδο των 

εργασιών και να δώσει τις απαραίτητες και κατάλληλες αναφορές προς την 

Μητρόπολη. Τότε ο Μητροπολίτης, Διονύσιος Ψαριανός, επισκέφτηκε το χωριό 

μας και χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία. Στο κήρυγμά του εκτός των άλλων που 

είπε, επαίνεσε τους κατοίκους του χωριού για το μεγάλο έργο τους και εκφράστηκε 

κολακευτικά προς τον πρόεδρο του χωριού. 

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου του 1984, στο γάμο του Γεωργίου Κολέτσα, 

πολύς ξένος κόσμος καταφτάνει στο χωριό και, με τις υποδείξεις πολλών 

συγχωριανών, επιθυμούν να επισκεφτούν το λόφο της Αγίας Παρασκευής και να 

δουν από κοντά το νέο μεγαλοπρεπή ναό. Οι εργασίες βρίσκονται στον τρούλο, που 

«σιδερώνεται» από του αδελφούς Καρμαζή, οι οποίοι ανέλαβαν να «σιδερώσουν» 

όλο το κτίσμα και σε όλες τις εργασίες. Όλοι εκπλήττονται και επαινούν τους 

πρωταγωνιστές του έργου. 

Τον Οκτώβριο του 84 έπεσε το σκυρόδεμα του τρούλου. Οι εργολάβοι 

καμαρώνουν το έργο τους, γιατί τώρα αποκαλύπτεται το μέγεθος της εργασίας τους. 

Στις 25 του ίδιου μήνα έγινε σεισμός στην περιοχή μας, ευτυχώς μικρός (5,1 

ρίχτερ). Η νέα εκκλησία δοκιμάστηκε και αποδείχτηκε ότι το έργο είχε σταθερά 

θεμέλια. Τότε παρουσιάστηκε μόνο ένα μικρό ρήγμα στο δάπεδο. Δυστυχώς όμως 

δεν θα γίνει το ίδιο μετά από 11 χρόνια. 

Τα Χριστούγεννα του 1984, πρώτη μέρα, έγινε ο απολογισμός του έτους σε 

γενική λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του χωριού στο Δημοτικό Σχολείο του 

χωριού. Παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Αλιάκμων» 

Ναπολέων Κοντός. 

Έσοδα 1984 (συγκεντρωτικά) 1.291.630  

 

Έξοδα 1984 

1. Τεχνικά  622.300 δραχμές 

2. Σίδερα, αμμοχάλικα κ.λ.π 706.500 δραχμές 

3. ΙΚΑ  346.100 δραχμές 

4. Διάφορα  31.940 δραχμές 

Σύνολο  1.706.840 δραχμές 

Ο απολογισμός του 1984 άφηνε ένα μεγάλο παθητικό υπόλοιπο, γιατί ήταν 

ανάγκη να τελειώσει ο τρούλος και έπρεπε να πληρωθούν τα ένσημα των εργατών 

στο ΙΚΑ Τότε και πάλι αποφασίζεται από την κίνηση του 1982 η αποστολή και της 

δεύτερης επιστολής για να αντιμετωπιστεί το παθητικό του προϋπολογισμού. Τις 

παραμονές των Χριστουγέννων του 1984 αποστέλλονται άλλες πεντακόσιες 

επιστολές σε παλαιούς και νέους παραλήπτες, με όλα τα σχετικά στοιχεία για την 

κίνηση των εργασιών και τη διακίνηση του προϋπολογισμού (Βλέπε παράρτημα, 

σ. …).  
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Οι εργασίες κατά το 1985 

Οι εργασίες συνεχίζονται μέσα στα 1985 και τελειώνουν πολλές 

εκκρεμότητες με τον τρούλο και τις καμάρες του σταυρού. Και έτσι διακρίνεται 

τώρα ολοκάθαρα το σχήμα του σταυρού. Είναι ο τύπος του ναού, του 

εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο, που μόνο από ψηλά μπορεί κάποιος να 

τον διακρίνει. Στην κάτοψη σχεδόν είναι τετράγωνος με μια μικρή προεξοχή των 

κεραιών του σταυρού από το βορά και το νότο. Όταν οι εργολάβοι επέμειναν ότι η 

Νέα Εκκλησία θα ήταν αντάξια της διπλανής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, 

δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να τους πιστέψει. Τώρα πράγματι βλέπαμε όλοι 

πόσο δίκιο είχαν και τι κόπους κατέβαλαν και ποια σχέδια ακολούθησαν. 

O απολογισμός του 1985 έγινε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο σε γενική 

λαϊκή συγκέντρωση στις 12 Ιανουαρίου 1986 και τα οικονομικά στοιχεία, που 

ακολουθούν, είναι, όπως μας τα έδωσε η επιτροπή. 

Έσοδα 1985 

1. Από το καζάνι και τα χωράφια 94.500 δραχμές 

2. Από εράνους 536.000 δραχμές 

3. Από εκκλησία 807.000 δραχμές 

4. Από την πώληση του χωραφιού (α΄ δόση) 339.500 δραχμές 

Σύνολο 1.777.000 δραχμές 

 

Έξοδα 1985 

1. Τεχνικά 308.000 δραχμές 

2. ΙΚΑ 282.000 δραχμές 

3. Τούβλα κοινά και χρωματιστά 182.000 δραχμές 

4. Παθητικό προηγούμενης χρονιάς 84.000 δραχμές 

5. Διάφορες εργασίες και υλικά (πόρτες, τζάμια) 339.000 δραχμές 

6. ΔΕΗ - Εφορεία 57.000 δραχμές  

7. Έξοδα εκκλησίας (κεριά, ψάλτες κ.λ.π.) 352.000 δραχμές 

Σύνολο 1.604.000 δραχμές 

Το ενεργητικό υπόλοιπο του 1985 ήταν αρκετό μεγάλο και ο απολογισμός 

δεν ήταν απλώς ισοσκελισμένος, αλλά ήταν και με κάθε λεπτομέρεια 

καταχωρισμένος. Η εκκλησιαστική επιτροπή φάνηκε ότι δούλεψε πολύ καλά. Όλοι 

στο χωριό βλέπουν το έργο να προχωρεί καλά. Οι εργασίες εντυπωσιάζουν και 

γενικά, καθώς εξωτερικά όλα συμμαζεύονται σε ένα χρονικό όριο των πέντε ετών, 

όλοι εκπλήττονται με τη μεγαλοπρέπεια του ναού και μπροστά του 

αποκαλύπτονται.  

Στη στήλη των εσόδων υπάρχει ένα ποσό 339.500 δραχμές από την πώληση 

του χωραφιού. Αυτό το χωράφι είναι το εκκλησιαστικό οικόπεδο δίπλα από τα 

οικόπεδα των Μυλωνάδων πάνω στο λόφο και στη νοτιοδυτική πλευρά. Η 

εκκλησία το πούλησε στην Κοινότητα για μελλοντική παιδική χαρά, όπως και είναι 
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σήμερα. Τα χρήματα για την αγορά του οικοπέδου προσφέρθηκαν δωρεάν από τον 

Υπουργό Στέλιο Παπαθεμελή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. 

(part7/papathemelis, λεζάντα: Ο Υπουργός Στέλιος Παπαθεμελής με φίλους του) 

 

Οι εργασίες κατά τα έτη 1986 και 1987  

Κατά το 1986 η εκκλησιαστική επιτροπή καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες 

για να προχωρήσει το έργο. Γίνεται προϋπολογισμός για την αγορά κεραμιδιών 

στον τρούλο και τις καμάρες, που αργότερα δεν χρησιμοποιήθηκαν, γιατί στον 

τρούλο τελικά θα τοποθετηθεί χαλκός. Γίνονται εργασίες γύρω από τα παράθυρα, 

τις πόρτες, τις σκάλες στο εσωτερικό του ναού. Το κτίριο καλλωπίζεται με τα 

χρωματιστά τούβλα σε όλα τα παράθυρα και αρχίζει να φαντάζει σωστό 

κομψοτέχνημα. Η εργασία αυτή είναι λεπτή και απαιτεί εμπειρία, υπομονή και 

αισθητική καλλιέργεια του τεχνίτη. Εδώ χρειαζόταν ένας καλός και έμπειρος 

τεχνίτης για να αποδώσει χάρη και ομορφιά στα καλλιτεχνήματα των παραθύρων. 

Ο δεύτερος εργολάβος, ο Θωμάς Φλώρος, τότε έδειξε όλη την καλλιτεχνική του 

ευαισθησία και μαεστρία. Τοποθετούνται σιδερένιες πόρτες και παραδοσιακά 

σιδερένια κάγκελα στα παράθυρα, που κατασκευάζονται στο εργαστήριο του 

Νικολάου Καλαμπούκα και είναι δωρεά του ιδίου. Στην τοποθέτηση εργάστηκε 

δωρεάν και ο Πασχάλης Ζάμκος. 

Τα Χριστούγεννα του 1986 έγινε αλλαγή της εκκλησιαστικής επιτροπής και 

η παράδοση από τους παλαιούς στους νέους έγινε βεβιασμένα. Η νέα 

εκκλησιαστική επιτροπή αποτελείται από τους: Ζήση Γκατζιούφα, Γιάννη 

Λαμπρόπουλο, Γρηγόρη Παπαδόπουλο και Βαγγέλη Καλαμπούκα. Ο τελευταίος 

είναι ο αρχιμάστορας του έργου της εκκλησίας. Οι παλαιοί επίτροποι παρέδωσαν 

στους νέους το ποσό των 136 χιλιάδων δραχμών ενεργητικό υπόλοιπο, χωρίς 

κανένα άλλον απολογισμό. 

 Η επιτροπή, που αποχωρούσε, προσέφερε πάρα πολλά στην ανέγερση της 

Νέας Εκκλησίας. Αυτοί ξεκίνησαν το έργο, αυτοί έτρεξαν, κουράστηκαν, ίδρωσαν, 

άκουσαν λόγια από τους αντιφρονούντες, μαζί με τον Παπακώστα. Ιδιαίτερα ο 

επικεφαλής της, Μάρκος Καλημέρης, πολλές φορές δέχτηκε τα πυρά πολλών 

συγχωριανών για δήθεν ανωμαλίες στα οικονομικά και τις συναλλαγές με τις 

αγορές των υλικών. Ο μεγαλύτερος στην ηλικία της παλαιάς επιτροπής, Ζήσης 

Καραμπέρης, σε ανύποπτο χρόνο έλεγε για το Μάρκο Καλημέρη, ότι πολύ 

φρόντισε για την εκκλησία και μακάρι να φρόντιζαν όλοι στο χωριό, όπως εκείνος. 

Γεγονός είναι ότι σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα στήθηκε η εκκλησία, ένα 

έργο μεγάλο, σπουδαίο και πολυδάπανο. 

 Το έργο βέβαια δεν έγινε μόνο με τις προσπάθειες της επιτροπής, αλλά και 

με την προσωπική εργασία πολλών άλλων συγχωριανών, που βοήθησαν πολλαπλά, 

όταν απαιτούνταν χέρια για καθάρισμα μπαζών, στρώσιμο σκυροδέματος στο 

δάπεδο, μεταφορά, φόρτωμα, ξεφόρτωμα υλικών και τόσα άλλα. Ακόμη πόσοι 

κάτοικοι του χωριού και προσκυνητές πρόσφεραν υλικά σε είδος (τσιμέντα, 
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αμμοχάλικα), που τα ονόματά τους δεν τα έχουμε και ο Θεός μόνο τους γνωρίζει. 

Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η προσφορά των επιπλοποιών Μάρκου Φλώρου και 

Γεωργίου Καλαμπούκα, οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά με την προσωπική τους 

εργασία στα εργαστήριά τους, κόβοντας τα ξύλα και κάνοντας τα διάφορα 

ξυλότυπα, που χρειάζονταν οι τεχνίτες. Η εθελοντική εργασία των παραπάνω 

συνεχίστηκε όχι μόνο στην πρώτη φάση των εργασιών της εκκλησίας μας, αλλά 

και κατά τη δεύτερη και δυσκολότερη φάση και πιο πολύ στις κατασκευές των 

μικρών και πρόχειρων εκκλησιών στο κιόσκι και στο λυόμενο εκκλησάκι. 

Η καινούργια εκκλησιαστική επιτροπή από τις αρχές του 1987 καταστρώνει 

νέα σχέδια για τη γρήγορη εκτέλεση των εργασιών της εκκλησίας. Απορρίπτει την 

ιδέα να τοποθετήσουν κεραμίδια στον τρούλο και αποφασίζεται να τον επενδύσουν 

με χαλκό. Σίγουρα ήταν καλύτερο και ασφαλέστερο από την υγρασία και τα νερά 

των βροχών. 

Οι εργασίες προχωρούν πολύ καλά και το έργο αναδεικνύεται στα μάτια του 

κόσμου. Βασικά γιατί η ψυχή της νέας επιτροπής είναι ο αρχιμάστορας Βαγγέλης 

Καλαμπούκας, ο οποίος επιθυμεί να αναδείξει γρήγορα το έργο του. Έχει και 

καλούς βοηθούς. Όλοι τον συμπαραστέκονται, παπάς και επίτροποι, και 

ακολουθούν πιστά τις εντολές και οδηγίες του. Από τον οικονομικό απολογισμό 

του έτους φαίνεται ότι έγιναν πολλές και δύσκολες εργασίες, όπως η τοποθέτηση 

του χαλκού στον τρούλο από τον ειδικό τεχνίτη Παναγιώτη Μπιλιώνη, κοζανίτη, 

και η τοποθέτηση των κεραμιδιών στις καμάρες του σταυρού, που είχε ξεκινήσει 

από την προηγούμενη χρονιά. Τα έσοδα τώρα καταγράφονται κατά μήνα και 

παρακολουθεί κανείς εύκολα την κίνηση των οικονομικών μέσα σε κάθε μήνα. Ο 

οικονομικός απολογισμός έγινε μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου αμέσως 

μετά τη Θεία Λειτουργία στις 8 Ιανουαρίου 1989 μαζί με τον απολογισμό του 1988. 

Τα στοιχεία που παραθέτουμε, είναι όπως μας τα έδωσε η καινούργια επιτροπή. 

Έσοδα 1987 

1. Ιανουάριος 129.360 δραχμές 

2. Φεβρουάριος 101.875 δραχμές 

3. Μάρτιος 133.030 δραχμές 

4. Απρίλιος 241.450 δραχμές 

5. Μάιος 85.000 δραχμές 

6. Ιούνιος 131.550 δραχμές 

7. Ιούλιος 312.330 δραχμές 

8. Αύγουστος 266.000 δραχμές 

9. Σεπτέμβριος 223.900 δραχμές 

10. Οκτώβριος 132.300 δραχμές 

11. Νοέμβριος 124.000 δραχμές 

12. Δεκέμβριος 174.700 δραχμές 

13. Υπόλοιπο προηγούμενης χρονιάς 136.000 δραχμές 

14. Από έρανο και λαχεία 154.700 δραχμές 

Σύνολο 2.346.195 δραχμές 
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Έξοδα 1987 

1. Χαλκός και κεραμίδια 750.000 δραχμές 

2. Εργατικά 450.000 δραχμές 

3. Τζαμαρία 50.000 δραχμές 

4. Τσιμέντα, βαψίματα 230.000 δραχμές 

5. Θερμάστρες και διάφορα άλλα 884.450 δραχμές 

Σύνολο 2.364.450 δραχμές 

Χαρακτηριστικό του νέου απολογισμού είναι ότι τα έσοδα ανέβηκαν 

κατακόρυφα και αυτό έγινε αμέσως αντιληπτό ότι η νέα επιτροπή είχε πάρει πολύ 

ζεστά την υπόθεση της εκκλησίας και βρήκε και άλλα έσοδα από έκτακτους 

εράνους και λαχεία. 

 

Οι εργασίες κατά το 1988 

Κατά το 1988 οι εργασίες συνεχίζονται στον εξωτερικό καλλωπισμό της 

τελειωμένης πια ως προς το κτίσιμο εκκλησίας. Τον Ιούλιο τελείωσε το εξωτερικό 

σοβάτισμα και τοποθετήθηκαν οι εξωτερικοί προβολείς στις τέσσερις γωνίες του 

κτιρίου από τον ηλεκτρολόγο Παρασκευά Καλαμπούκα του Ιωάννη, ανεψιό της 

γυναίκας μου από τον αδερφό της. Το εξωτερικό σοβάτισμα και επίχρισμα έγινε 

από Βελβενδινούς τεχνίτες, που φαίνεται ότι είναι πολύ καλοί τεχνίτες και 

ακολουθούν την τεχνική του «αρτισιφιέ» με πολύ επιτυχία Επικεφαλής και 

αρχιτεχνίτης ήταν ο Γιάννης Σταμάτης, τεχνίτες ο Γεράσιμος Ιοσσυράς και ο 

Γεώργιος Βαγιάτης, βοηθός τους ο Αντώνιος Ζορμπάς και εργάτης τους ο 

Δημήτριος Βουβονίκος.  

Η εκκλησία τώρα αστράφτει εξωτερικά και η μνημειακή μορφή είναι 

καταφανής. Ο τρούλος και οι καμάρες με το σχήμα του σταυρού δίνουν μια 

εξαΰλωση στο κτίριο και τα λίγα παράθυρα, που άφησαν οι τεχνίτες, στους βόρειο 

και νότιο τοίχους, προκαλούν στον εισερχόμενο επισκέπτη δέος και μυστικοπάθεια. 

Θυμίζει αγιορείτικους ναούς και αναπέμπει σε άλλες ένδοξες εποχές και σε μέρες 

δόξας και ευτυχίας της διπλανής παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Όταν κτιζόταν οι 

τοίχοι και οι τεχνίτες κατασκεύαζαν τα παράθυρα, κάναμε παρέμβαση στους 

βόρειο και νότιο τοίχους να γίνουν πεντάλοβα τα παράθυρα και όχι τρίλοβα, όπως 

είναι, για να υπάρχει πλούσιος φωτισμός στο ναό. Οι εργολάβοι βέβαια τα έκαναν 

τρίλοβα και ίσως είναι καλύτερα για να δίνουν έτσι μια μοναστηριακή εικόνα του 

ναού. Εξάλλου και τα σχέδια του ναού τα παράθυρα τα έχουν πεντάλοβα. 

Ακόμη τελείωσε και το κωδωνοστάσιο, που ενσωματώθηκε στο δυτικό 

τοίχο του κτιρίου και λίγο πάνω από την καμάρα σε σχέδιο νησιώτικου 

καμπαναριού. Στη δυτική είσοδο έγιναν και οι τελευταίες εργασίες του 

υπερυψωμένου κατά δύο σκαλοπάτια τρίλοβου πρόπυλου με τσιμεντένιες κολόνες. 

Στο πανηγύρι του χωριού και στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής ο Μητροπολίτης, 

Διονύσιος Ψαριανός, παρευρίσκεται, χοροστατεί στην πανηγυρική Θεία 
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Λειτουργία και στο κήρυγμά του επαινεί και πάλι τους κατοίκους του χωριού, τους 

τεχνίτες και θαυμάζοντας το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια του ναού λέει ότι 

τούτος ο ναός θα μπορούσε να είναι μητροπολιτικός, αφού η Κοζάνη δεν έχει 

παρόμοιό του. 

Τα έσοδα είναι αρκετά από τις δωρεές των κατοίκων του χωριού, τις 

καταθέσεις στο λογαριασμό της τράπεζας και τις προσφορές των πολλών 

προσκυνητών. Αποφασίζεται να γίνουν τα σοβατίσματα του εσωτερικού χώρου και 

μάλιστα από τους ίδιους βελβενδινούς τεχνίτες. Η επιτροπή όμως φοβάται ότι το 

κόστος θα είναι μεγάλο και θα τους δημιουργήσει μεγάλο παθητικό έλλειμμα για 

την επόμενη χρονιά. Τελικά γίνεται το σοβάτισμα και τελείωσε τις παραμονές των 

Χριστουγέννων. Το μεγάλο παθητικό έλλειμμα το αντιμετώπισαν με έρανο, που 

έγινε αμέσως μετά τον απολογισμό της 8ης Ιανουαρίου 1989, και, όπως είπαν οι 

διοργανωτές του, απέδωσε ικανοποιητικά.  

Ο οικονομικός απολογισμός του 1988 έγινε την ίδια μέρα, που έγινε και ο 

απολογισμός του 1987, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου 1989. Τα στοιχεία είναι της 

επιτροπής και είναι καταγραμμένα όπως εκείνα του 1987. 

Έσοδα 1988 

1. Ιανουάριος 255.000 δραχμές 

2. Φεβρουάριος 222.000 δραχμές 

3. Μάρτιος 143.000 δραχμές 

4. Απρίλιος 313.000 δραχμές 

5. Μάιος 198.000 δραχμές 

6. Ιούνιος 96.000 δραχμές 

7. Ιούλιος 414.000 δραχμές 

8. Αύγουστος 167.000 δραχμές 

9. Σεπτέμβριος 360.000 δραχμές 

10. Οκτώβριος 224.000 δραχμές 

11. Νοέμβριος 80.000 δραχμές 

12. Δεκέμβριος 199.000 δραχμές 

13. Έρανοι, δωρεές κ.λ.π. 674.000 δραχμές 

14. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (Παπαθεμελής) 250.000 δραχμές 

Σύνολο 3.595.500 δραχμές 

 

Έξοδα 1988 

1. Εργατικά σοβατζήδων 2.220.500 δραχμές 

2. Ι.Κ.Α. 902.000 δραχμές 

3. Άλλα εργατικά 305.000 δραχμές 

4. Φώτα 483.000 δραχμές 

5. Διάφορα 284.219 δραχμές 

Σύνολο 4.195.500 δραχμές 
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Οι εργασίες του 1989 

Με την αρχή του 1989 η εκκλησιαστική επιτροπή και ο παπάς 

προγραμματίζουν τις εργασίες της εκκλησίας. Αποφασίζουν να στρώσουν το 

δάπεδο με μάρμαρο και από τον Μάρτιο καλούν τους μαρμαράδες της περιοχής 

μας για να πάρουν διάφορες τιμές. Την εργολαβία αναλαμβάνει ο Γεώργιος Τσάμης 

από το Κτένι και αρχίζει τις εργασίες το Μάιο και τελειώνει τις παραμονές της 

γιορτής της Αγίας Παρασκευής, της 26ης Ιουλίου. Ο Μάρκος Καλημέρης, παλαιός 

επίτροπος της εκκλησίας και πολύ γνωστός στο βιβλίο αυτό, σα μαρμαράς πρότεινε 

στην επιτροπή να τοποθετεί γιαννιώτικο μάρμαρο, αλλά η επιτροπή προτίμησε τον 

Τσάμη, γιατί δέχτηκε να εργαστεί με χαμηλότερη τιμή το τετραγωνικό μέτρο και 

θα τοποθετούσε μάρμαρο ανοιχτού κόκκινου χρώματος. 

(part7/gamos_voulis, λεζάντα: Ο Παπαδημήτρης Μάστορας και ο Παπαντώνης 

Καλαμπούκας στο γάμο του Παρασκευά Καλαμπούκα και της Τρυγώνας Αναστασοπούλου) 

Την Μεγάλη Εβδομάδα του 1989 έρχεται στο χωριό από τη Γερμανία ο 

συγχωριανός μας Μιχάλης Καλαμπούκας του Δημητρίου με τη γυναίκα του 

Παναγιώτα για τις ετήσιες διακοπές τους. Βλέποντας το σοβαρό έργο της 

εκκλησίας, που επιτελείται, συγκινούνται και αμέσως κάνουν μια μεγάλη δωρεά. 

Παραγγέλλουν ένα μεγάλο πολυέλαιο, 500 χιλιάδων δραχμών, για το κεντρικό 

κλίτος του ναού και η τοποθέτηση του έγινε σε δυο μέρες. Τη Μεγάλη Πέμπτη το 

εσωτερικό του ναού φωταγωγήθηκε από τα πολλά φώτα του πολυελαίου και τα 

μάτια των συγχωριανών δεν χορταίνουν να απολαμβάνουν το εξαίσιο θέαμα. Η 

απέραντη αγάπη των ξενιτεμένων προς την Αγία του χωριού αρχίζει να 

εκδηλώνεται. Θα ακολουθήσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια και άλλες προσφορές, 

που θα γραφούν παρακάτω. 

Στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής επισκέπτεται και πάλι το χωριό ο 

Επίσκοπός μας και για μια ακόμη φορά επαινεί τους κατοίκους του χωριού για το 

μεγαλοπρεπές έργο. Μας προτίμησε, όπως τόνισε ο ίδιος στο κήρυγμά του, εξαιτίας 

της επιμονής της εκκλησιαστικής επιτροπής, ενώ είχε προγραμματίσει να πάει στο 

Πολύφυτο, όπου και εκεί γιορτάζουν την ίδια Αγία. 

Τον Αύγουστο προγραμματίζουν να παραγγέλλουν το τέμπλο, τα στασίδια, 

το δεσποτικό θρόνο, τα προσκυνητάρια, τα αναλόγια, το μπάγκο με τα κεριά και τα 

καθίσματα. Τότε τους προτείναμε να πηγαίνουν στον Κρόκο για να ιδούν τα ίδια 

εκκλησιαστικά έπιπλα, που είχαν τοποθετεί από το περασμένο Πάσχα και είχαν 

γίνει από γιαννιώτικο εργαστήρι. Τελικά τα δικά μας παραγγέλθηκαν στο 

εργαστήρι του Παντελή Αμανατίδη στη Θεσσαλονίκη. Το κόστος τους ανέβηκε 

στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δραχμών (4.200.000). 

Παραγγέλθηκαν εκτός από το τέμπλο 88 στασίδια μεγάλα, 30 καθίσματα, 2 

αναλόγια, 2 προσκυνητάρια, ο μπάγκος για τα κεριά και ο δεσποτικός θρόνος. Η 

πρώτη αποστολή των επίπλων ήρθε στις παραμονές των Χριστουγέννων του ‘89. 

Ο προϋπολογισμός του 1989 ανέβηκε στο ποσό των τεσσάρων 

εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων δραχμών (4.100.000). Έτσι μας είπε ο επικεφαλής 

της επιτροπής και αρχιμάστορας της εκκλησίας Ευάγγελος Καλαμπούκας παρουσία 
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και του Παπαδημήτρη στην κηδεία της γιαγιάς Βάιας Καλαμπούκα, γυναίκας του 

Νικολάου. Ο Παπαδημήτρης είχε κάπως συνέλθει από τη χρόνια ασθένεια, που τον 

βασάνιζε. Το μεγάλο κακό όμως δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει και σε δυο 

χρόνια θα περάσει και αυτός στην αθανασία, όπως και οι άλλοι παπάδες μας. Από 

εδώ και στο εξής δεν έχουμε απολογισμούς καταγραμμένους, γιατί το βασικό έργο 

της Νέας Εκκλησίας είχε σχεδόν τελειώσει και μάλλον δεν χρειαζόταν.  
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ, Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Οι εργασίες μέχρι το μεγάλο σεισμό του 1995 

Μέσα στα 1990 οι εργασίες στο εσωτερικό του ναού συνεχίζονται με 

γοργούς ρυθμούς. Ήρθαν και τα υπόλοιπα στασίδια, καρέκλες, προσκυνητάρια και 

ο χώρος άρχισε να ευτρεπίζεται. Γεμίζει από εκκλησιαστικά έπιπλα, τα μάρμαρα 

λαμποκοπούν, στα προσκυνητάρια τοποθετούνται οι εικόνες. Το τέμπλο δεν ήρθε 

ακόμη και γίνεται ένα πρόχειρο τέμπλο, όπου στήνονται οι παλαιές φορητές 

εικόνες σε στηρίγματα καμωμένα από τους επιπλοποιούς του χωριού Μάρκο 

Φλώρο και Γεώργιο Καλαμπούκα του Ζήση. Όλος ο χώρος της εκκλησίας σιγά – 

σιγά γεμίζει και αποκτά μια αρχοντική όψη. Ο ναός είναι όπως τον είχαν φανταστεί 

οι εργολάβοι, όταν άρχιζαν την κατασκευή του, και όπως τον είχε χαρακτηρίσει σε 

κάποια επίσκεψή του ο Επίσκοπός μας. Ένας θαυμάσιος και μεγαλοπρεπής 

ναός.Όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Το μεγάλο έργο της εκκλησίας τελειώνει και ο 

Παπαδημήτρης καμαρώνει μαζί με όλο το χωριό το μεγαλείο του Θεού. Οι 

ακολουθίες στο ναό γίνονται με μεγαλοπρέπεια και οι κάτοικοι του χωριού με τους 

προσκυνητές, που καταφτάνουν κατά εκατοντάδες, δεν χορταίνουν να ευχαριστούν 

το Θεό και να δοξολογούν την Αγία Παρασκευή. Όλοι αρχίζουν να σκέπτονται ότι 

πρέπει να αρχίσει η αγιογράφηση του ναού. Ο Παπαδημήτρης όμως τους 

καθησυχάζει και τους δίνει κάποια προθεσμία. Με τον ήρεμο χαρακτήρα και το 

σαγηνευτικό του χαμόγελο τους εμψυχώνει ότι όλα θα γίνουν σύμφωνα με το 

θέλημα του Θεού.  

(part8/gamos_zamkos_new, λεζάντα: Ο Παπαντώνης στο γάμο του Νίκου Ζάμκου και 

της Στέλλας Καραλίγκα) 

Δυστυχώς όμως υπάρχουν και τα απρόοπτα και μόνο ο Θεός γνωρίζει τα 

μέλλοντα. Από το Ιούνιο του 1990 ο Παπαδημήτρης αρχίζει να λυγίζει. Ο βράχος 

αρχίζει να ραγίζεται. Η σκληρή και αγέραστη βελανιδιά δέχεται ένα αστροπελέκι. 

Αρχίζει να κάμπτεται και να μη μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του στην 

εκκλησία. Η κακιά και ανίατη ασθένεια τον είχε περιλάβει για τα καλά και τον είχε 

καταβάλει γρήγορα. Σε επτά μήνες θα περάσει στην αθανασία. Ήταν η 1η 

Φεβρουαρίου 1991! 

 

Ο Παπαδημήτρης Μάστορας 

Ο Παπαδημήτρης ήταν γιος του Παπαγιώργη Μάστορα από τη Ροδιανή, 

όπως γράψαμε λίγο παραπάνω. Χειροτονήθηκε διάκονος στον Άγιο Νικόλαο 

Κοζάνης από το Μητροπολίτη Διονύσιο στις 6 Δεκεμβρίου 1980, ιερέας την 

Παρασκευή της Διακαινησίμου στο Μοναστήρι της Παναγίας στο Σδάνι και 

τοποθετήθηκε στην ενορία της Αγίας Παρασκευής στις 11 Απριλίου 1980, 

Κυριακή του Θωμά, μετά τη συνταξιοδότηση του Παπακώστα. Υπηρέτησε 

ευδόκιμα και πολύ καρποφόρα στο χωριό μας και βοήθησε πάρα πολύ στην 
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ανοικοδόμηση της εκκλησίας. Η σταδιοδρομία του ήταν σύντομη, γιατί η ανίατη 

ασθένεια δεν του επέτρεψε να αποδώσει όσα μπορούσε να προσφέρει. 

Ήταν καλόκαρδος, φιλικός στους κατοίκους του χωριού, συγκαταβατικός, 

συνεργάσιμος με όλους και ιδιαίτερα με τους επιτρόπους του, αγαπητός στο χωριό 

και πολύ εξυπηρετικός σε όλους που ζητούσαν τη βοήθειά του. 

Παντρεύτηκε την Βάια, το γένος Γεωργίου Βαλαή, στις 19 Μαΐου 1957 με 

τη οποία απέκτησαν πέντε αγόρια. Πέθανε την 1η Φεβρουαρίου 1991, αφήνοντας 

την πρεσβυτέρα χήρα και ορφανά τα πέντε παιδιά τους, αλλά και το χωριό μας 

βύθισε σε βαθιά και μεγάλη θλίψη όχι μόνο γιατί μας εγκατέλειπε χωρίς παπά, 

αλλά πιο πολύ γιατί άφηνε τα εγκόσμια νέος, μόλις 52 ετών, και θα μπορούσε να 

προσφέρει πολλά. Ο Πανάγαθος Θεός με τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής να 

τον έχει κοντά του.  

Η πρεσβυτέρα του Παπαδημήτρη μεγάλωσε τα παιδιά της και όλα σήμερα 

είναι αποκαταστημένα επαγγελματικά και οικογενειακά. Η παπαδιά είναι 

δραστήρια γυναίκα και κοντά στις οικογενειακές της υποχρεώσεις ασχολείται και 

με το σύλλογο γυναικών Ροδιανής στον οποίο είναι πρόεδρος. Ο σύλλογος 

γυναικών Ροδιανής έχει να παρουσιάσει πληθώρα εκδηλώσεων από παραδοσιακούς 

χορούς, παραδοσιακά δρώμενα, γάμους, αρραβώνες, νυχτέρια, αναπαραστάσεις 

παλαιών γεωργικών εργασιών, όπως θέρισμα με παλαιά δρεπάνια, συγκομιδή 

φρούτων, κατασκευή παραδοσιακών ποτών, εδεσμάτων, ψωμιών και πολλά άλλα. 

Για μια ακόμη φορά το χωριό έμεινε χωρίς παπά. Μέσα σε δεκαπέντε 

χρόνια είχε θάψει τέσσερις παπάδες του. Από τον Παπαγιώργη στον Παπαχαρίση 

και από αυτόν στον Παπακώστα και τώρα σε ένα νεότατο, τον Παπαδημήτρη. 

«Άλλαι αι βουλαί των ανθρώπων, άλλα Θεός κελεύει».  

Ξέρουμε όμως ότι η Αγία Παρασκευή δεν θα μας αφήσει χωρίς Λειτουργό. 

Ποτέ δεν άφησε το μοναστήρι της χωρίς λειτουργούς, χωρίς κόσμο, χωρίς ζωή. Ο 

λόφος της, ο λόφος των χιλίων δέντρων πάντα ανάπεμπε δεήσεις στον Πανάγαθο 

Θεό, δοξολογούσε την Αγία Παρασκευή και ανάδιδε τις μελωδίες των ψαλτάδων, 

τις προσευχές των προσκυνητών, τις παρακλήσεις για τη θεραπεία των ασθενών. 

Το θυμίαμα ποτέ δεν σταμάτησε να μοσχοβολά πάνω στο λόφο των βελανιδιών και 

να θυμίζει στους πιστούς ότι ο χώρος είναι ιερός και απαραβίαστος. 

 

Ο Παπαγιώργης Καλαμπούκας, ένας νέος παπάς στο χωριό 

Έτσι έφτασε να παρουσιαστεί ένας νέος ιερέας και μάλιστα από το ίδιο το 

χωριό μας. Είχαν περάσει πενήντα μέρες από το θάνατο του Παπαδημήτρη και η 

Αγία Παπασκευή μας έστειλε έναν λαμπρό νέο, που ντυνόταν το ράσο του 

διακόνου στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λευκόβρυσης στις 24 Μαρτίου 1991, 

παραμονή της Μεγάλης Εθνικής και Θρησκευτικής Εορτής της 25ης Μαρτίου. 

Αυτός ήταν ο Γεώργιος Καλαμπούκας του Αστερίου. Απόγονος μεγάλης και 

ιστορικής οικογένειας του χωριού. Ο πρόγονός του Καλαμπουκογιώργος ήταν 

μουχτάρης (πρόεδρος) στα 1909 του χωριού και έλυνε όλα τα προβλήματα των 
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κατοίκων με τους Τούρκους, που ακόμη βρίσκονταν στο Πορτοράζι και τα διπλανά 

μας χωριά. 

Τις άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα του 1991, οι 

κάτοικοι του χωριού είχαν τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούν στο χωριό τον μοναχό 

Ιλαρίωνα από το μοναστήρι της Λαριούς. Ο «άγιος» Ιλαρίωνας λειτούργησε όλες 

τις άγιες μέρες και οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής ένιωσαν σε όλο το μεγαλείο 

του μοναστηριού τις αγρυπνίες των ημερών, τις ακολουθίες των Θείων Παθών και 

την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Το χωριό ολόκληρο εκείνες τις ημέρες ομιλούσε 

για το μεγάλο καλό που τους είχε στείλει η Αγία Παρασκευή. Πίστευαν ότι ζούσαν, 

όπως οι πρόγονοί τους στο παλαιό μοναστήρι! 

Ο διάκονος, Γεώργιος Καλαμπούκας, την ημέρα της γιορτής της Αγίας 

Παρασκευής, 26 Ιουλίου 1991, στο πανηγύρι του χωριού, χειροτονείται ιερέας 

στην εκκλησία μας μέσα σε ατμόσφαιρα γενικού ενθουσιασμού. Όλο το χωριό 

παρακολουθεί την ακολουθία της χειροτονίας και με ένα στόμα κραυγάζουν το 

«Άξιος». Ο Επίσκοπος φωνάζει και εκείνος το «Άξιος» και όλος ο λόφος 

αντιλάλησε την ίδια λέξη. Λες και οι νεκροί μας, που κοιμούνται μέσα και έξω από 

την εκκλησία, επιδοκίμαζαν και επικροτούσαν την απόφασή μας και ιδιαίτερα οι 

παπάδες μας. Άξιος λοιπόν και πανάξιος ο Παπαγιώργης μας. Πιστός στις αρχές 

και τους κανόνες της εκκλησίας. Αντάξιος διάδοχος του Παπαζήση, του 

Παπαντώνη, του Παπαχαρίση, του Παπαγιώργη του Παπακώστα και του 

Παπαδημήτρη και τόσων άλλων, που τα ονόματα μόνο ο Θεός γνωρίζει.  

Ο Παπαγιώργης αμέσως τοποθετείται στην ενορία του χωριού και 

αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Το έργο του το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Σαν 

ενεργό μέλος του χωριού ήξερε όλα τα προβλήματα τόσο του χωριού όσο και της 

εκκλησίας. Εξάλλου αρκετά είχε εργαστεί εθελοντικά μαζί με άλλους κατοίκους 

του χωριού στην ανοικοδόμηση της εκκλησίας. Τώρα ανελάμβανε υπεύθυνα ο ίδιος 

το έργο της συνέχισης των τελευταίων εργασιών της. Με θάρρος και υπευθυνότητα 

ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις του προκατόχου του και αμέσως άρχισε τη 

συνεργασία με τους επιτρόπους της εκκλησίας. Ήταν άνθρωποι του χωριού, 

γνωστοί και φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Ενημερώθηκε γρήγορα και αμέσως όλοι 

μαζί ξεκίνησαν τις εργασίες. 

(part8/papagiorgis_92, λεζάντα: Ο Παπαγιώργης στη βάπτιση της Ευαγγελίας Παρ. 

Καλαμπούκα) 

Πρώτη δουλειά του Παπαγιώργη ήταν να ξεκινήσει την αγιογράφηση της 

εκκλησίας. Δέχεται κάποιες δωρεές από τους κατοίκους του χωριού και κάποιες 

άλλες από τους πολλούς προσκυνητές και ξεκινάει με το σύνολο της Πλατυτέρας 

στο ιερό βήμα. Πρώτος μεγάλος δωρητής στην αγιογράφηση του ναού 

παρουσιάστηκε ο Χρήστος Ψαλίδας από την Κοζάνη. Εξεδήλωσε την επιθυμία να 

χρηματοδοτήσει την αγιογράφηση της Πλατυτέρας για την αποκατάσταση της 

υγείας της αγαπημένης του γυναίκας Αλεξάνδρας. Αμέσως το εκκλησιαστικό 

συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή του αγιογράφου, που είναι ο συγχωριανός 

μας Χρήστος Λαμπρόπουλος.  
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Ο καλλιτέχνης – αγιογράφος Χρήστος Λαμπρόπουλος μαθήτευσε στο 

αγιογραφικό εργαστήριο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων της συνοδείας 

των Παχωμαίων στο Άγιο Όρος για δυο χρόνια, από το 1974 – 1976, με δασκάλους 

τον Χρυσόστομο Μεντελή, από το Κτένι Κοζάνης, και τον Θεόφιλο Φαρμάκη. 

Αμέσως μετά και μέχρι το 1980 συνεργάστηκε με τον ξάδερφό του Ανδρέα 

Λάμπρου, καταξιωμένο αγιογράφο στη Θεσσαλονίκη. Από το 1981 συνεργάζεται 

με τον αγιογράφο Χρηστοφάνη Βουτσινά από τη Θεσσαλονίκη με τον οποίο 

αγιογράφησαν τον Άγιο Κωνσταντίνο Κοζάνης, την Αγία Τριάδα της 

Αρχιεπισκοπής Γερμανίας, τον Άγιο Νικόλαο στο Λονδίνο και άλλους ναούς στη 

Γερμανία και στην Ελλάδα. Το εργαστήριό του βρίσκεται στον Κρόκο Κοζάνης, 

όπου εργάζεται αθόρυβα με βοηθούς τον αδελφό του Παναγιώτη, το Γεώργιο 

Σκουτέλα και τον Νικόλαο Μανιάκα. Είναι τακτικό μέλος του Καλλιτεχνικού 

Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Η τεχνική του είναι αξιόλογη και έχει 

τις ρίζες της στη μεγάλη αγιορείτικη σχολή του Πανσελήνου. Τα εικονογραφικά 

σύνολα έχουν ποιότητα, τόσο ως προς τη λαμπρότητα του χρώματος, όσο και την 

οργανική σύνθεση του σώματος και την ψυχολογική απόδοση των μορφών. Τα 

στοιχεία αυτά προσδίδουν ιδιαίτερη ευγένεια και έντονη πνευματικότητα. Στις 

μορφές το πλάσιμο είναι ζωγραφικό, τα παραστήματα αρχοντικά, οι στάσεις και οι 

κινήσεις, η πτυχολογία και άλλα φανερώνουν μια προσήλωση στις κλασικές 

παραδόσεις, όπως στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους. 

(part8/agiografos, λεζάντα: Στο εργαστήρι του αγιογράφου στον Κρόκο Κοζάνης. 

Χρήστος Λαμπρόπουλος, Γεώργιος Μυλωνάς, Παναγιώτης Λαμπρόπουλος (από δεξιά)) 

Το 1991 έγινε η πρώτη Πλατυτέρα και αμέσως μετά ακολούθησε το 

υπόλοιπο σύνολο κάτω από την Πλατυτέρα. Η Θεία Μετάληψη και οι Μεγάλοι 

Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, 

ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος 

Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Στην πρόσοψη του τύμπανου της καμάρας του ιερού 

βήματος έγιναν τα στηθάρια των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και χαμηλότερα 

ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Όλα τα τελευταία έγιναν με έξοδα της εκκλησίας 

μας. Αμέσως μετά ακολούθησε ο Παντοκράτορας του τρούλου με τα Αγγελικά που 

τον κρατούν, δωρεά του συγχωριανού μας Γεωργίου Λαμπροπούλου του Ζήση, 

εγγονού του Γεωργίου (Γούλια) Ζέρβα και επιχειρηματία αλυσίδας καταστημάτων 

εστιατορίων στη Γερμανία. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο για να μην έχει 

εκκρεμότητες με τον τρούλο αποφάσισε με έξοδα της εκκλησίας να κάνει την 

αγιογράφηση στο τύμπανο του τρούλου με τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. 

Οι αγιογραφίες του τρούλου είναι οι μοναδικές που σώθηκαν από την πρώτη 

κατασκευή της εκκλησίας, γιατί ο τρούλος δεν κατέρρευσε. 

 

Ο σεισμός της 13ης Μαΐου του 1995 

Όλα πήγαιναν πολύ καλά με τον Παπαγιώργη στο τιμόνι της εκκλησίας. Η 

εκκλησία είχε πια τελειώσει, είχε ευτρεπιστεί εξωτερικά και εσωτερικά είχαν γίνει 

κάποιες αγιογραφίες στην κόγχη του ιερού και στον τρούλο. Οι προσπάθειες της 
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εκκλησιαστικής επιτροπής στρέφονται τώρα στη φιλοτιμία των κατοίκων, να 

κάνουν όλοι από κάποια αγιογραφία, που τους ενδιαφέρει και συνδέεται με την 

οικογένειά τους. Πρέπει η εκκλησία σιγά – σιγά να στολιστεί εσωτερικά και οι 

γυμνοί τοίχοι να γεμίσουν από αγιογραφίες. 

Δυστυχώς όμως, το Σάββατο στις 11.45 η ώρα το πρωί την 13η Μαΐου του 

σωτηρίου έτους 1995, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα το νότιο 

τμήμα των νομών Κοζάνης και Γρεβενών συνταράχτηκαν από ένα μεγάλο σεισμό 

6,7 ρίχτερ. Ο σεισμός ήταν σφοδρός και ο μεγαλύτερος, που έγινε στην Κοζάνη και 

την περιοχή, σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Είχε σαν αποτέλεσμα να 

προκληθούν σοβαρές ζημιές στα δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ και να 

καταρρεύσουν πάνω από 600 σπίτια. Από τον φοβερό σεισμό εφιαλτικές στιγμές 

και μεγάλες καταστροφές υπέστησαν τα χωριά: Χρώμιο, Ρύμνιο, Κνίδη, Καλαμίτσι, 

Δαφνερό, Αιανή, Αγία Παρασκευή, Λευκοπηγή, Ροδιανή, Καισαρειά, Άνω και 

Κάτω Κώμη και πολλά άλλα. Ευτυχώς που ήταν Σάββατο και τα σχολεία ήταν 

κλειστά, γιατί πολλά σχολεία κατέρρευσαν. 

Για μας, για το χωριό μας έγινε το αναπάντεχο. Η εκκλησία που δεν είχε 

δέκα πέντε χρόνια ζωής σχεδόν κατέρρευσε όλη. Η τοιχοδομία όλων των τοίχων 

είχε ραγίσει και σε μερικά σημεία είχε γκρεμιστεί. Το ιερό βήμα είχε αποσχιστεί 

από το άλλο οικοδόμημα και κείτονταν κατάχαμα μέσα και έξω από την νεότευκτη 

εκκλησία. Οι αγιογραφίες του ιερού βήματος της Πλατυτέρας και των Αγίων ήταν 

κατακομματιασμένες και διαλυμένες. Ο χώρος μέσα στην εκκλησία και έξω από το 

ιερό βήμα ήταν γεμάτος από μπάζα και κομμάτια από το κομματιασμένο τέμπλο. 

Ομολογουμένως φρικτό το θέαμα. Δύσκολα μπορούσε κανείς να αντικρίσει το 

θέαμα χωρίς δάκρυα στα μάτια. Ο τρούλος όμως δεν έπεσε. Οι κολόνες του 

άντεξαν το δυνατό τράνταγμα και έμεινε στη θέση του. Σίγουρα ήταν γερά δεμένος 

από τα θεμέλια! Ο Παπαγιώργης, οι εργολάβοι, όλοι οι κάτοικοι του χωριού 

τρέχουν να ιδούν το φρικτό έγκλημα της φύσης. Όλοι μένουν άφωνοι μπροστά σε 

αυτό που αντικρίζουν! 

(part8/zimies_seismos_A, λεζάντα: Το ιερό της Αγίας Παρασκευής κατεστραμμένο από 

το σεισμό) 

Οι υπηρεσίες της Νομαρχίας καταφτάνουν στα χωριά να εκτιμήσουν τις 

πρώτες ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες. Σε μας δεν είναι μόνο η Αγία Παρασκευή, 

είναι και ο Άγιος Νικόλαος στο μεσοχώρι. Τουλάχιστο ο Άγιος Νικόλαος είχε και 

80 χρόνια ζωή. Οι τοίχοι του έγειραν, τα παράθυρα στις γωνίες τους άνοιξαν, η 

στέγη του από μπροστά και πίσω στις γωνίες χάσκει. Έγινε ετοιμόρροπος και 

κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει. Το ίδιο και σε πολλά παλαιά σπίτια. Έγιναν 

επικίνδυνα και υπήρχε ο φόβος με τους μετασεισμούς να καταρρεύσουν ολόκληρα. 

Στην τρίτη εκκλησία του χωριού, στον Άγιο Αθανάσιο, δεν παρατηρήθηκε τίποτε. 

Παρότι είναι κτισμένος από το 1871 άντεξε. Βέβαια κατά το 1960 δέθηκε με 

τσιμεντένιες κολόνες γύρω – γύρω και πάνω στο ύψος της στέγης στρώθηκαν 

σίδερα με ισχυρό σκυρόδεμα, επιδιορθώθηκαν τα ανοίγματα στους τοίχους και 

ανανεώθηκε εξ ολοκλήρου η στέγη.  
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Δίνονται οι πρώτες οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο κόσμος 

τρομοκρατημένος τις ακολουθεί πιστά. Στήνονται πρόχειρα συνοικισμοί με σκηνές 

έξω από τα χωριά για ασφάλεια και αρχίζει μια καινούργια ζωή, άγνωστη μέχρι 

τώρα. Την άλλη μέρα, 14 Μαΐου 1995, είναι Κυριακή και ο κόσμος πρέπει να 

εκκλησιαστεί και να ευχαριστήσει το Θεό, που σε τέτοιο κακό δεν είχαμε καθόλου 

θύματα. Στο χωριό στήνεται πρόχειρα από τον Παπαγιώργη ένα μικρό εκκλησάκι 

στο νεότευκτο Δημοτικό Σχολείο, μέσα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου 

για ένα μήνα περίπου οι κάτοικοι εκκλησιάζονται εκεί. Ευτυχώς είναι άνοιξη και 

πάμε προς το καλοκαίρι. Είχαμε μπροστά μας καλό καιρό και αρκετό χρόνο να 

στήσουμε πρόχειρα κατασκευάσματα για διάφορες χρήσεις, σχολεία, εκκλησίες 

ακόμη και σπίτια. 

Οι πρώτες μέρες πέρασαν μέσα στο φόβο και τον τρόμο. Η ζωή όμως κυλά 

και ζητάει λύσεις στα προβλήματά της. Όλος ο κόσμος ξεσηκώνεται για να κλείσει 

τα χάσματα που άνοιξε ο σεισμός. Οι νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες 

προγραμματίζουν και παίρνουν αποφάσεις και στη συνέχεια τις προτείνουν στο λαό. 

Οι κάτοικοι στα χωριά με τη δημιουργική τους φαντασία συλλαμβάνουν σχέδια και 

δίνουν λύσεις στις προσωπικές τους ανάγκες. Οι παπάδες δημιουργούν τα δικά 

τους πρόχειρα εκκλησάκια δίπλα στις παλαιές γκρεμισμένες εκκλησιές και 

ιερουργούν κάνοντας όλες τις λατρευτικές ακολουθίες και τα μυστήρια. Κάποια 

μυστήρια γίνονται υπαίθρια και παρουσιάζουν και ένα εξαίσιο θέαμα, άλλοτε 

ευχάριστο και άλλοτε δυσάρεστο, όπως οι γάμοι, οι βαπτίσεις και οι νεκρώσιμες 

ακολουθίες. 

(part8/foto_Γ, λεζάντα: Ο Παπαγιώργης μέσα στην εκκλησία μετά το σεισμό) 

 

Το κιόσκι γίνεται εκκλησία  

Στο χωριό μας ο Παπαγιώργης, σαν παλαιός οικοδόμος, αμέσως 

συλλαμβάνει την ιδέα να μετατρέψει το μικρό κιόσκι έξω στο προαύλιο της Αγίας 

Παρασκευής σε ένα μικρό εκκλησάκι για να μπορεί κάθε μέρα να κάνει όλες τις 

ακολουθίες χωρίς να εμποδίζει και να εμποδίζεται από κανέναν. Δεν ήταν μόνο που 

εμπόδιζε την κανονική λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου, αλλά δεν τον επέτρεπε 

η συνείδησή του τέτοιες ώρες να βρίσκεται μακριά από την Αγία Παρασκευή. Οι 

επίτροποι είναι καλοί βοηθοί του και σε δυο μέρες, στα μέσα Ιουνίου, στήνεται 

ένας μικρός ναός με όλα σχεδόν τα απαραίτητα. Το ιερό με την αγία τράπεζα, τα 

αναλόγια, δυο μικρά προσκυνητάρια, λίγες καρέκλες για τους πιστούς και ο 

υπόλοιπος εκκλησιαζόμενος κόσμος στο ύπαιθρο κάτω από τις αιωνόβιες 

βελανιδιές και τα κυπαρίσσια. Γύρω – γύρω το περιφράσσει με χοντρό και σκληρό 

νάυλον, που παίρνει από το εργαστήρι του Βαγγέλη Αναστασόπουλου. Τοποθετεί 

και μια πόρτα και το κάνει ένα μικρό ασφαλές εκκλησάκι. Έρχεται σε επικοινωνία 

με τον Προϊστάμενο Τεχνικού Δικτύου της ΔΕΗ Απόστολο Παπαδημητρίου και 

αμέσως παίρνει ρεύμα και στήνει και τη μεγαφωνική συσκευή. Ήταν πραγματικά 

μια πολύ ωραία εικόνα! Θύμιζε λίγο τους πρώτους χριστιανούς με τα λιτά και 

λιγοστά μέσα που διέθεταν για να δοξολογούν το Θεό. Θύμιζε πιο πολύ τις 
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υπαίθριες αρχαίες θρησκευτικές τελετές με τους επιβλητικούς ιερείς και τις ιερές 

μαινάδες να περιφέρονται στεφανωμένοι στο ύπαιθρο κραυγάζοντας και 

υμνολογώντας τους θεούς τους. 

Έτσι περνάει ολόκληρο το καλοκαίρι, ώσπου να ξεθυμάνει ο Εγκέλαδος και 

να σταματήσουν οι μετασεισμοί. Το μικρό εκκλησάκι έλυσε κατά τον καλύτερο 

τρόπο τις λατρευτικές μας ανάγκες. Κάθε μέρα ο Παπαγιώργης ιερουργεί, άλλοτε 

κάνοντας θείες λειτουργίες, άλλοτε εσπερινούς και παρακλήσεις και άλλοτε 

διαβάζοντας διάφορες ευχές στους κατοίκους και τους προσκυνητές που κατά 

εκατοντάδες συρρέουν στο χωριό. Πλησιάζει και η γιορτή της Αγίας Παρασκευής. 

Πρέπει να τιμήσουμε την Αγία μας, που για μια ακόμη φορά μας προφύλαξε, ώστε 

να μην πάθει κανένας τίποτε. Η γιορτή γίνεται στο μικρό εκκλησάκι και 

πανηγυρικά δοξολογούμε και τιμούμε την Αγία Παρασκευή, την πολιούχο και 

προστάτιδά μας. 

(part8/kioski_96, λεζάντα: Ο Παπαγιώργης σε βάπτιση μέσα στο κιόσκι που 

χρησιμοποιήθηκε σαν εκκλησία) 

Το καλοκαίρι όμως φεύγει γρήγορα και το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια 

δεν αργεί να κάνει την εμφάνισή του. Μετά έρχεται ο χειμώνας, που σε μας εδώ 

είναι βαρύς και μακρόσυρτος. Τι θα γίνει με τις εκκλησιαστικές μας υποχρεώσεις; 

Πού θα τελούμε τις ακολουθίες και τα διάφορα μυστήρια στη διάρκεια του χειμώνα; 

Πρέπει να βρούμε μια λύση και γρήγορα μάλιστα, πριν μας προλάβει ο καιρός. Ο 

Παπαγιώργης είναι ανήσυχος και δεν κοιμάται τα βράδια. Η πρεσβυτέρα τον 

παρακολουθεί και συμμετέχει στην αγωνία του. Συμβουλεύεται τους επιτρόπους 

του, σκέφτεται να ζητήσει οικονομική βοήθεια από το Νομάρχη, τον Πασχάλη 

Μητλιάγκα, που τον ξέρει πολύ καλά και είναι κοντοχωριανός. Κάνει σχέδια και τα 

ανακοινώνει πρώτα στους επιτρόπους και στους κατοίκους του χωριού. Θέλει να 

έχει τη γνώμη όλων για να πηγαίνουν και οι εργασίες καλά. Επισκέπτεται το 

Νομάρχη, του ανακοινώνει τα σχέδια του και εκείνος τον παροτρύνει να 

προχωρήσει. 

 

Το λυόμενο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου 

Τελικά αποφασίζεται στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου στο μεσοχώρι, 

δίπλα από το μισογκρεμισμένο ναό, εκεί που βρίσκεται σήμερα η πλατεία του 

χωριού, να στηθεί μια μικρή εκκλησία με κατασκευές από σίδερα και πάνελ. Το 

κοινοποιεί στο χωριό και μέσα στο Σεπτέμβριο στρώνεται το δάπεδο της πλατείας 

με σκυρόδεμα, μισού μέτρου πάνω από το έδαφος, μια έκταση 10x15 περίπου, από 

όλους τους κατοίκους του χωριού. Ο ίδιος ο Παπαγιώργης είναι μπροστάρης με το 

σκούφο στο κεφάλι και το αντερί του να κυματίζει στο γλυκό φθινοπωριάτικο 

αεράκι. Πρώτος δίνει το παράδειγμα και τον ακολουθούν όλοι οι χωριανοί. Οι 

σιδεράδες του χωριού δουλεύουν ασταμάτητα τις ώρες μετά την κύρια εργασία 

τους. Κάποιοι πήραν άδεια από τις υπηρεσίες τους και εργάζονται για την εκκλησία 

του χωριού. Άλλοι πάλι πήραν την άδεια, που δικαιούνται από τις εργασίες τους για 

να βοηθήσουν στο μεγάλο έργο.  
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Το χωριό γίνεται ένα εργοτάξιο. Άλλος κουβαλάει τα σίδερα, άλλος τα 

σηκώνει ψηλά, άλλος τα παίρνει και τα δίνει στους σιδεράδες και εκείνοι τα 

στερεώνουν με τις ηλεκτροκολύσεις τους. Σημαντική η προσφορά του Αθανασίου 

Αναστασοπούλου του Κωνσταντίνου από την Κοζάνη που διέθεσε το μεγάλο 

μηχάνημα της ηλεκτροκόλυσης για το δέσιμο της σιδεροκατασκευής. Άλλοι πιο 

πέρα ετοιμάζουν τα πάνελ με τις κόλλες, που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, για να τα 

τοποθετήσουν ανάμεσα στα σίδερα. Συγχρόνως δουλεύουν αρκετοί, ανάλογα με τις 

βάρδιες που έχουν και όποτε ευκαιρούν. Το έργο προχωρεί γρήγορα και μέσα στον 

Οκτώβριο στήνεται ένα μικρό, αλλά αρκετά ευρύχωρο εκκλησάκι. Καλύπτεται με 

το ίδιο υλικό, το πάνελ, και φαντάζει σαν ένα λυόμενο σπίτι. Και έτσι είναι. Το 

επισκέπτεται ο Νομάρχης και προκαταβολικά δίνει συγχαρητήρια στον παπά και σε 

όλους τους κατοίκους. Τους υπόσχεται αμέσως μια γενναία επιχορήγηση, 5 

εκατομμύρια δραχμές. Ο Παπαγιώργης γελάει και οι κάτοικοι χειροκροτούν την 

απόφαση του Νομάρχη μας. 

Το έργο εξωτερικά τελείωσε. Αρχίζει να καλλωπίζεται εσωτερικά. Ο 

Βαγγέλης Αναστασόπουλος τους προτείνει να πηγαίνουν στη Φιλκεράν Τζόνσον 

και να πάρουν πλακάκια δεύτερης διαλογής σχεδόν δωρεάν και να τα 

τοποθετήσουν γρήγορα. Έτσι και γίνεται. Κατασκευάζεται και ένα πρόχειρο, αλλά 

πολύ σταθερό, τέμπλο, από τους επιπλοποιούς του χωριού Μάρκο Φλώρο και 

Γεώργιο Καλαμπούκα, και προσαρμόζονται οι φορητές εικόνες του τέμπλου του 

Αγίου Νικολάου, όπως τις βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Το εκκλησάκι αυτό μετά 

από λίγα χρόνια θα μεταφερθεί ολόκληρο με γερανούς στο χώρο του Αγίου 

Νικολάου, μετά την κατεδάφιση και μεταφορά των υλικών του στην τοποθεσία του 

χωριού Ραμνίστι. Είναι τα παλαιά αγκωνάρια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής 

και του Αγίου Νικολάου από την τοποθεσία «Κοκώνης», τα οποία φυλάγει ο 

Παπαγιώργης για μελλοντική χρήση κάποιου εξωκκλησιού. Η ΔΕΗ και πάλι με τον 

Προϊστάμενό της Απόστολο Παπαδημητρίου θα φανεί αρωγός στο έργο του 

Παπαγιώργη και αμέσως θα προστρέξει να ηλεκτροφωτίσει το νέο εκκλησάκι. 

Αρχές Δεκεμβρίου το εκκλησάκι είναι έτοιμο. Ο καιρός τους βοήθησε και για αυτό 

ο Παπαγιώργης δοξάζει το Θεό και υμνολογεί την Αγία και πολιούχο του χωριού, 

αλλά δεν ξεχνάει και τον Άγιο Νικόλαο, τον δεύτερο Άγιο του χωριού μας. 

Την ημέρα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου 1995, γίνονται 

τα θυρανοίξια του μικρού ναού που είναι προς τιμή του. Το χωριό πανηγυρίζει. Το 

απόγευμα ο Νομάρχης κατεβαίνει στο χωριό, επιβλέπει τις ολοκληρωμένες 

εργασίες και ο Παπαγιώργης κάνει προς τιμή του παράκληση, ενώ τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης αποθανατίζουν τις ευχάριστες στιγμές. Τα συγχαρητήρια του 

Πασχάλη δίνονται πλουσιοπάροχα σε όλους τους κατοίκους και ιδιαίτερα στον 

παπά και συγχρόνως συμβουλεύει τους κατοίκους των άλλων χωριών να μιμηθούν 

τον Παπαγιώργη και το χωριό. 

(part8/foto_D, λεζάντα: Ο Παπαγιώργης στη δυτική πλευρά της εκκλησίας μετά το σεισμό) 

Το εκκλησάκι αυτό χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, όπως είχε γίνει τότε 

για να λύσει τις χειμωνιάτικες λατρευτικές μας ανάγκες. Μεταφέρθηκε μετά από 
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δυο χρόνια στο χώρο του παλαιού ναού του Αγίου Νικολάου με μια προσθήκη 

προς δυσμάς σαν γυναικωνίτης και εξυπηρετεί και σήμερα το χωριό σε όλες τις 

εκκλησιαστικές του ανάγκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Έτσι οι λατρευτικές μας ανάγκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λυνόταν 

με το κιόσκι, που αντικατέστησε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και το 

χειμώνα με το λυόμενο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. 

 

Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκκλησίας 

Στις αρχές του 1996 οι αρχές του νομού άρχισαν να ενεργοποιούνται για την 

αποκατάσταση των ζημιών, που είχε προξενήσει ο φοβερός σεισμός. Κάποια 

χρήματα είχαν συγκεντρωθεί από τις δωρεές των ομογενών Αμερικής, Αυστραλίας 

και Γερμανίας. Η κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα για την αποκατάσταση των 

πληγέντων με την κατασκευή των συμβατικών σπιτιών. Η πόλη της Κοζάνης 

γέμισε από κατασκευαστικές εταιρείες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στις 

πληγείσες εκκλησίες το βάρος και το κόστος ανέλαβαν οι νομαρχίες Κοζάνης και 

Γρεβενών. Στη Νομαρχία Κοζάνης καθημερινά γίνονται συσκέψεις για την 

αντιμετώπιση των πολλών και μεγάλων προβλημάτων. Ο ίδιος ο Νομάρχης 

αναλαμβάνει προσωπικά όλες τις υποθέσεις με το εκλεκτό επιτελείο των 

συνεργατών του και δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Επισκέπτεται τους 

κατοίκους στο ύπαιθρο, μοιράζει στους πληγέντες τρόφιμα και ένα επίδομα των 

διακοσίων χιλιάδων δραχμών, συζητάει μαζί τους, τους εμψυχώνει και τους δίνει 

κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την απρόβλεπτη συμφορά. Ώσπου να φτάσει η 

Κυβέρνηση ο Πασχάλης έχει προετοιμάσει το έδαφος για να αρχίσουν σχεδόν όλοι 

οι κάτοικοι να λέγουν ότι ο σεισμός θα είναι ο σωσμός τους. 

Δίνονται εντολές σε όλες τις Κοινότητες να καθαριστούν τα οικήματα που 

κατέρρευσαν από τους σεισμούς και να αρχίσουν οι εργασίες για την 

αποκατάσταση των ζημιών. Στο χωριό μας έχουμε ακόμη τον Άγιο Νικόλαο, που 

χάσκει και είναι ετοιμόρροπος και επικίνδυνος. Την Κυριακή των Βαΐων, 7 

Απριλίου 1996, γίνονται προετοιμασίες για την κατεδάφισή του. Μετά τη Θεία 

Λειτουργία στο μικρό εκκλησάκι, έγινε παράκληση και αμέσως μετά με πολύ 

προσοχή βγάλανε κάποια πράγματα από μέσα από το ιερό του μισογκρεμισμένου 

Αγίου Νικολάου, τα άγια λείψανα από την αγία τράπεζα, γιατί την άλλη μέρα, 

Μεγάλη Δευτέρα, θα άρχιζε το φρικτό έργο της κατεδάφισης ενός ιστορικού 

μνημείου, 80 ετών. Οι παππούδες του χωριού παρακολουθούν άφωνοι και δεν 

μπορούν να αρθρώσουν κουβέντα. Δεν θέλουν να το πιστέψουν, όχι να το ιδούν. 

Παρόλα αυτά όμως την ίδια μέρα, μετά τον εκκλησιασμό και τα υπόλοιπα, 

που έκανε ο Παπαγιώργης, στο μεσοχώρι οι γυναίκες χορεύουν τα τραγούδια του 

Λάζαρη και των Βαΐων και αλλάζουν κάπως την ατμόσφαιρα. Έχουν μαζί τους και 

τη μεγάλη τραγουδοποιό Δόμνα Σαμίου και το κέφι αλλάζει τη θλιμμένη 

ατμόσφαιρα. Τραγουδούν, χορεύουν, μοιράζουν πίτες και γλυκά στους παππούδες 

και τους αλλάζουν το πρόσωπο. Μερικοί μερακλώνονται και παίρνουν οι ίδιοι τα 

τραγούδια. Άλλοι πάλι μονολογούν για τη μοίρα του ανθρώπου, που τέτοιες ώρες 
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συνταράζεται και φιλοσοφεί τη ζωή. Κάποιοι κουνούν τα κεφάλια τους για τη 

ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων και αλλάζουν κουβέντες μαζί τους για το 

κακό, που τους βρήκε. 

(part8/lazaris, λεζάντα: Γυναίκες και κορίτσια του χωριού στη γιορτή του Λαζάρου) 

Την επόμενη μέρα, Μεγάλη Δευτέρα, άρχισε η κατεδάφιση του Αγίου 

Νικολάου. Το χωριό σύσσωμο βρίσκεται γύρω από το μνημείο. Λες και θέλουν να 

το σώσουν, αλλά δεν μπορούν. Οι παππούδες κατηφείς παρακολουθούν το 

μηχάνημα να γκρεμίζει ένα – ένα τα αγκωνάρια, που ήταν από την 

παλαιοχριστιανική βασιλική και από τον άλλο Άγιο Νικόλαο του «Κοκώνη» και 

άλλοι δακρύζουν και άλλοι δεν βγάζουν μιλιά. Τα μεγάλα φορτηγά φορτώνουν τα 

μπάζα και κατευθύνονται στην τοποθεσία Ραμνίστι. Εκεί ακόμη περιμένουν τον 

Παπαγιώργη να τα χρησιμοποιήσει σε κατάλληλο καιρό, όπως υποσχέθηκε στον 

εαυτό του και στους κατοίκους. Τη Μεγάλη Πέμπτη ο χώρος του Αγίου Νικολάου 

ήταν έτοιμος να υποδεχτεί το μικρό λυόμενο εκκλησάκι, που ήταν παραδίπλα του. 

Έτσι τελειώσαμε με τον Άγιο Νικόλαο και αρχίζουμε τώρα να σκεφτόμαστε 

σοβαρά την αποκατάσταση των ζημιών στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 

Καλούμε μηχανικούς και αρχιτέκτονες, ειδικούς και εμπειροτέχνες για να 

αποφανθούν περί του πρακτέου. Αρκετοί είναι αυτοί, που επιθυμούν να αναλάβουν 

το έργο και γρήγορα να αποκαταστήσουν το μνημείο. Υπήρχαν όμως και κάποιοι 

απαισιόδοξοι, που ισχυρίζονταν ότι η αποκατάσταση ήταν αδύνατη εξαιτίας του 

σαθρού εδάφους, όπου είχε κτιστεί η εκκλησία και των μεγάλων και 

ανεπανόρθωτων ζημιών, που έπαθε. 

Το καλοκαίρι του 1996, παραμονές της γιορτής της Αγίας Παρασκευής, 

πολύς κόσμος καταφτάνει στο χωριό για να προσκυνήσει και αρκετοί ειδήμονες 

εκφράζονται για μια γρήγορη αποκατάσταση της εκκλησίας. Πρώτη 

κατασκευαστική εταιρεία, που ενδιαφέρθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών 

της εκκλησίας μας ήταν η ΕΤΑΝΕ Α.Τ.Ε Αθηνών. Έστειλε μηχανικούς για να 

εκτιμήσουν το μέγεθος των καταστροφών και την πιθανή δαπάνη του κόστους. Η 

εταιρεία μας απάντησε με έγγραφό της για τη μελέτη και το πιθανό κόστος για την 

αποκατάσταση του ναού. Την ημέρα της γιορτής γίνεται μια μικρή σύσκεψη στο 

χώρο της εκκλησίας με τον παπά και τους επιτρόπους και αποφασίζεται να κλιθεί ο 

πολιτικός μηχανικός Χρήστος Μελεμενής με τη γυναίκα του, Άννα Πλάκα, 

αρχιτεκτόνισσα, φίλοι και πολύ γνωστοί στους κατοίκους του χωριού. Μέσα στις 

επόμενες μέρες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και στις 31 Ιουλίου 1996 

κατέβηκαν στο χωριό με το συνεργείο τους. Πήραν σε φωτοτυπίες τα σχέδια του 

ναού και υποσχέθηκαν να μας κάνουν τη σχετική μελέτη και ό,τι άλλο χρειαζόταν. 

Στις 8 Αυγούστου 1996 καταφτάνει στο χωριό ο καθηγητής στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Πενέλης, πολιτικός 

μηχανικός, σταλμένος από το Νομάρχη Πασχάλη Μητλιάγκα. Πήρε και εκείνος 

κάποια σχέδια του ναού και μετά αρχίζει ένας μαραθώνιος επικοινωνιών, 

τηλεφωνημάτων και συσκέψεων, που κράτησαν ένα μήνα. Τελικά στις 5 

Σεπτεμβρίου 1996 ο Παπαγιώργης και ο υποφαινόμενος κληθήκαμε από τον 
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Νομάρχη στο γραφείο του, όπου μας επιδόθηκε η τεχνική έκθεση του καθηγητή Γ. 

Πενέλη και μας υποσχέθηκε επιχορήγηση 5 εκατομμυρίων δραχμών, που θα 

παίρναμε με την προσκόμιση κάποιων δικαιολογητικών εντός των ημερών (Βλέπε 

παράρτημα, σ. …).  

 Στις 10 Σεπτεμβρίου επικοινώνησα αυτοπροσώπως με τον καθηγητή Γ. 

Πενέλη και του ανακοίνωσα την τελική απόφαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου 

του χωριού να αναθέσει σε αυτόν τη μελέτη και τις εργασίες για την αποκατάσταση 

της εκκλησίας. Στις 5 Οκτωβρίου 1996 ήρθε το συνεργείο του καθηγητή από τη 

Θεσσαλονίκη με τον ίδιο και άρχισαν τις εργασίες της αποτύπωσης του μνημείου, 

που κράτησαν τρεις μέρες. Στις 11 Οκτωβρίου ο Γ. Πενέλης μας έστειλε με 

κούριερ το συμφωνητικό για την ανάθεση των εργασιών και μας ζητούσε πολλά 

χρήματα, που εμείς δεν είχαμε. Τελικά με τις παρεμβάσεις του Νομάρχη κατέβηκε 

στα 8 εκατομμύρια δραχμές, αλλιώς μας απείλησε ότι θα εγκατέλειπε το έργο. 

Βέβαια η δική μας απαντοχή ήταν ο Πασχάλης, ο οποίος όχι μόνο μας 

συμπαραστάθηκε, αλλά μας έλυσε όλες τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις 

(Βλέπε παράρτημα, σ. …).  

Στις 18 Δεκεμβρίου 1996 ήρθε στη Κοζάνη ο καθηγητής με έναν ογκώδη 

φάκελο με όλες τις λεπτομέρειες της τεχνικής μελέτης. Κατεβήκαμε στο χωριό, 

όπου μας περίμενε ο παπάς και ο επίτροπος Στέργιος Παπαδόπουλος, ήπιαμε καφέ 

στο καφενείο του Κακαλέ και μετά πήγαμε στο εκκλησιαστικό γραφείο. Εκεί μας 

έδωσε κάποιες εξηγήσεις για το περιεχόμενο του φακέλου και μας υπέδειξε δυο 

πράγματα. Το πρώτο να προμηθευτούμε ξυλεία από χοντρά δοκάρια 

(τηλεγραφόξυλα) για την υποστύλωση του ναού και το δεύτερο την πορεία που θα 

ακολουθούσαμε για την έκδοση της άδειας από το ΤΑΣ (Ταμείο Αποκατάστασης 

Σεισμοπλήκτων) για την αποκατάσταση του ναού. Την επόμενη μέρα του 

εγχειρήσαμε επιταγή 5 εκατομμυρίων δραχμών και αρχίσαμε τα σχετικά με την 

έκδοση της άδειας. Επιβλέπων μηχανικός ανέλαβε με εντολή του καθηγητή ο 

μαθητής του πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Μόσχος, ενώ το εκκλησιαστικό 

συμβούλιο ανέθεσε την εκτέλεση των εργασιών στην εταιρεία του Χρήστου 

Μελεμενή. 

Την άδεια παραλάβαμε στις 10 Απριλίου του 1997, ύστερα από κοπιώδεις 

προσπάθειες και τρεξίματα για την εξεύρεση πολλών δικαιολογητικών. Μετά 

άρχιζε ο αγώνας για να πάρουμε το δάνειο του ΤΑΣ, όπου χρειάζονταν επίσης 

πολλά δικαιολογητικά από πολλές υπηρεσίες, Μητρόπολη, Κοινότητα, Δήμος κ.λ.π. 

Το πρόβλημα με την προμήθεια της ξυλείας, που χρειαζόταν για την υποστύλωση 

του ναού πριν από τις εργασίες, ο Παπαγιώργης το έλυσε με τη Μητρόπολη και το 

3o πρόγραμμα της ΕΡΤ της Θεσσαλονίκης. Το 3o κανάλι της Θεσσαλονίκης 

γνωστοποίησε το πρόβλημα της εκκλησίας και, όταν το έμαθαν οι Σερβοβόσνιοι, 

προθυμοποιήθηκαν να μας βοηθήσουν. Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης 

Λαζαρίδης με τον ομόλογό του της Κοζάνης Πάρη (Παρασκευά) Κουκουλόπουλο 

μεσολάβησαν στους Σερβοβόσνιους και ήρθε ένα μεγάλο αυτοκίνητο με τη ξυλεία, 
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που είχαμε ανάγκη. Η Μητρόπολη Κοζάνης έδωσε τα απαραίτητα χαρτιά για να 

διευκολυνθεί η μεταφορά της ξυλείας χωρίς πολλές διατυπώσεις. 

(part8/pinakida_naos, λεζάντα: Η πινακίδα για την αποκατάσταση της εκκλησίας μετά το 

σεισμό) 

Ο Επίσκοπος Νικόλαος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης μαζί με τους 

παραπάνω δημάρχους Λαζαρίδη και Κουκουλόπουλο επισκέφτηκαν το χωριό μας, 

είδαν την κατάσταση της εκκλησίας, προσκύνησαν στη χάρη της Αγίας μας και 

αμέσως ανταποκρίθηκαν στην αποστολή της ξυλείας. Ακόμη και η ΔΕΗ, μέσω του 

Αποστόλου Παπαδημητρίου, μας βοήθησε με την αποστολή τέτοιας ξυλείας. 

Τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1997 αρχίζουν οι προεργασίες για την τελική 

οργάνωση και την ανάληψη των εργασιών από ορισμένα συνεργεία. Ερχόμαστε σε 

επαφή με τον Χρήστο Μελεμενή και το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 22 

Απριλίου 1997, στο ξενοδοχείο «Κατερίνα» της Κοζάνης συγκεντρωνόμαστε ο 

καθηγητής Γ. Πενέλης, οι μηχανικοί Χρ. Μελεμενής, Λευτ. Μανιαδάκης, Δημ. 

Μόσχος, Γ. Στωικός, ο Παπαγιώργης και εγώ για να συζητήσουμε τα σχετικά με 

την έναρξη των εργασιών. Έγινε ένα πλάνο συμβολαίου και γύρω στις 3.30΄ η ώρα 

το απόγευμα φύγαμε όλοι για το χωριό. Μαζευόμαστε πάνω στο λόφο της 

εκκλησίας και μαζί μας έρχονται και κάποιοι άλλοι από τους κατοίκους του χωριού 

και αρχίζει η συζήτηση για την αποκατάσταση της εκκλησίας. Ο Πενέλης δίνει τις 

γενικές οδηγίες και πάνω στη συζήτηση ο Μανιαδάκης ρίχνει μια «βόμβα». Αν 

κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης καταρρεύσει το κτίσμα, τι γίνεται; Όλοι 

συνοφρυώνονται και κανένας δεν απαντάει. Τότε ο Πενέλης, επειδή δεν υπήρχε 

ασφάλεια κτιρίου και εργατών, τους δίνει εξειδικευμένες οδηγίες για τον τρόπο της 

εργασίας. Από πού θα αρχίσουν και ποιος θα είναι ο ρυθμός των εργασιών. «Θα 

γίνει πρώτα καλή υποστύλωση του κτιρίου και μετά θα αρχίσετε», τους λέει, «από 

τη ΒΑ γωνία και αφού γίνει η στερέωσή της θα προχωρήσετε μετά στη ΒΔ. Μετά 

θα πάτε στη ΝΑ και θα ακολουθήσει η ΝΔ γωνία. Όλα θα γίνουν τμηματικά και 

χωρίς βιασύνες και σύμφωνα με την τεχνική μελέτη» (Βλέπε παράρτημα, σ. …).  

 Παρόλα αυτά το κτίριο άντεξε και δεν πρόδωσε τους εργολάβους μας κατά 

τη διάρκεια των εργασιών επισκευής του. Βέβαια είχε σταθερά θεμέλια μόνο γύρω 

από τον τρούλο, όπως αποδείχτηκε κατά τη διάρκεια του σεισμού και των 

μετασεισμών, αλλά και οι εξωτερικοί τοίχοι με τα δοκάρια τους είχαν κάποια 

αντοχή, παρότι είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές από το σεισμό. Ένα πρόβλημα μόνο 

δημιουργήθηκε κατά τη διάνοιξη του δυτικού τοίχου, στις 19 Ιουλίου 1997, και σε 

βάθος δυο μέτρων δύο εργάτες κινδύνευσαν να σκεπαστούν από τα μπάζα του 

φρεατίου κατά την ώρα των εργασιών. Τα μπάζα υποχώρησαν λίγα δευτερόλεπτα 

μετά την αποχώρηση των εργατών, παρουσία του προέδρου του συλλόγου 

«Αλιάκμων» Ναπολέοντος Κοντού και εμού, που συμπτωματικά βρεθήκαμε εκεί. 

Λες και χρειαζόταν μάρτυρες για να ιδούν το κακό! Ο ένας ήταν ο Στέλιος 

Τσιφτσής από την Καρυδίτσα, εγγονός του Σπύρου Ράπτη και ο άλλος ένας 

ελληνοπόντιος. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτε το δυσάρεστο. Η Αγία Παρασκευή για 

μια ακόμη φορά έκανε το θαύμα της! 
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Τελειώνει η συζήτηση και δίνονται τα χέρια για τα καλορίζικα. Το ίδιο 

βράδυ ετοιμάζονται τα συμβόλαια από τους εργολάβους Μελεμενή και Μανιαδάκη 

και στο ίδιο ξενοδοχείο, που αναφέραμε παραπάνω, συγκεντρωνόμαστε, 

διαβάζονται ένα – ένα τα άρθρα και ο καθηγητής Πενέλης κάνει κάποιες 

διορθώσεις και δίνει εντολή να καθαρογραφούν και μετά να υπογραφούν. Δίνονται 

και πάλι τα χέρια για τα καλορίζικα και αποχωριζόμαστε ευχόμενοι καλό Πάσχα. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου, 6 Μαΐου 1997, ετοιμάζονται τα χαρτιά για το 

δάνειο και γίνονται οι προετοιμασίες για την έναρξη των εργασιών κατά την 

επόμενη μέρα. Πράγματι την Τετάρτη της Διακαινησίμου, πάνω στο λόφο στο 

χώρο της εκκλησίας γίνεται αγιασμός για την καλή αρχή των εργασιών. Παρόντες 

οι παπάδες του χωριού, ο Παπαγιώργης και ο Παπαδημήτρης Ζέρβας, ιερέας στο 

Βαθύλακκο, οι υπεύθυνοι εργολάβοι του έργου Χρ. Μελεμενής και η γυναίκα του 

Άννα Πλάκα, ο ψάλτης Αθανάσιος Ζέρβας οι επίτροποι Στέργιος Παπαδόπουλος 

και Θωμάς Καλημέρης και αρκετοί κάτοικοι του χωριού, ιδιαίτερα γυναίκες. Στο 

τέλος προσφέρονται διάφορα γλυκά, πίτες, κρέατα και διάφορα άλλα εδέσματα και 

ποτά. 

(part8/agiasmos_97_A και agiasmos_97_B –κολλητά οι φωτογραφίες, δίπλα δίπλα-, 

λεζάντα: Αγιασμός για την αποκατάσταση της εκκλησίας) 

Την Τετάρτη, 21 Μαΐου 1997, γιορτή των Κωνσταντίνου και Ελένης, 

κατεβαίνω στο χωριό, επισκέπτομαι την εκκλησία και βλέπω από κοντά την 

πρόοδο των εργασιών, που γίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή Πενέλη 

στο βόρειο τοίχο. Μου είπαν ότι ήρθε ο καθηγητής και τα βρήκε όλα καλά. 

Γρήγορα επισκευάζονται οι δυο κολόνες από το βορά και οι εργασίες συνεχίζονται 

και από την άλλη πλευρά. Στις 11 Ιουνίου του 1997 η Κατερίνα Μαρκοπούλου, 

δημοσιογράφος από το χωριό μας, με το συνεργείο του West Channel κατεβαίνει 

στο χωριό, βλέπει τις εργασίες και παίρνει συνεντεύξεις από τον Παπαγιώργη, τον 

εργολάβο Χρ. Μελεμενή, τον Στ. Καλαμπούκα, παλαιό πρόεδρο της Κοινότητας, 

τον επικεφαλής των εργατών Θωμά Φλώρο, παλαιό εργολάβο και τώρα 

αρχιμάστορα της εκκλησίας, και από μένα. Τονίζουμε τη σημασία του έργου και το 

μέγεθος της ζημιάς από το σεισμό, αναφερόμαστε στη διπλανή παλαιοχριστιανική 

βασιλική, τις ανασκαφές, το ψηφιδωτό δάπεδο και γίνεται λόγος για τον 

συγχωριανό μας Γεώργιο Ζέρβα, που έγινε αιτία να αποκαλυφτεί. Λίγες μέρες 

αργότερα, στις 19 Ιουλίου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είχαμε το γεγονός της 

υποχώρησης των χωμάτων στο φρεάτιο του δυτικού τοίχου. Ευτυχώς χωρίς κανένα 

δυσάρεστο περιστατικό. Η προσδοκία όλων, του παπά, των μηχανικών, των 

εργατών, είναι οι βασικές εργασίες να τελειώσουν στις 25 Ιουλίου, την παραμονή 

της γιορτής της Αγίας μας. 

Πράγματι την παραμονή της γιορτής, 25 Ιουλίου 1997, η εκκλησία μας είναι 

σχεδόν έτοιμη να υποδεχτεί και πάλι τους κατοίκους του χωριού και τους 

εκατοντάδες προσκυνητές. Οι εργασίες στήριξης των δοκαριών είχαν τελειώσει και 

κανένας κίνδυνος δεν υπήρχε για το μνημείο. Το ιερό βήμα είχε στηθεί από την 

αρχή και είχε δεθεί με ατσαλένια σίδερα με το άλλο μέρος του κυρίως ναού. Οι 
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τοίχοι ακόμη δεν έχουν γίνει και όλος ο ναός στέκεται γερά και σταθερά στα 

«πόδια» του. Ο κόσμος μπορούσε άφοβα να εισέλθει στο ναό και να προσκυνήσει. 

Μετά την αποφράδα ημέρα του Σαββάτου της 13ης Μαΐου 1995, τώρα 

ξαναμπαίναμε στην εκκλησία. Είχαν περάσει 2 χρόνια, 2 μήνες και 12 μέρες! Ο 

χώρος μέσα και γύρω από την εκκλησία καθαρίστηκαν και περίμεναν τους 

προσκυνητές.  

(part8/episkevi_A και episkevi_B –μαζί οι φωτογραφίες δίπλα δίπλα-, λεζάντα: 

Εργασίες για την αποκατάσταση της εκκλησίας) 

Το απόγευμα στις 7.30 η ώρα σήμανε πανηγυρικά ο Παπαγιώργης και ο 

Εσπερινός άρχιζε και πάλι με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Μαζί με τους δικούς 

μας παπάδες, Παπαγιώργη, Παπαντώνη και Παπαδημήτρη παρευρίσκεται και ο 

αρχιερατικός επίτροπος της Μητρόπολης Γεώργιος Σκρέκας, που ήρθε από τη 

Μητρόπολη για να βοηθήσει τον Παπαγιώργη και να ιδεί την πρόοδο των εργασιών. 

Πλήθος κόσμου παρακολουθεί το μεγάλο εσπερινό και με κατάνυξη προσεύχεται 

για τη νέα αρχή των ακολουθιών στην ανακαινισμένη εκκλησία. Ο Νομάρχης, 

Πασχάλης Μητλιάγκας τιμάει με την παρουσία του τη γιορτή και όλοι οι κάτοικοι 

του χωριού στρέφουν τα μάτια τους προς αυτόν, όταν ακούουν από το στόμα του 

Παπαγιώργη, στο τέλος της ακολουθίας του εσπερινού, ότι χωρίς αυτόν δεν θα 

ήταν δυνατό τούτη την ώρα να βρισκόμαστε εδώ. Ο Παπαγιώργης αναφέρει τα 

ποσά που προσέφερε ο Νομάρχης για την αποκατάσταση του ναού, πάνω από 20 

εκατομμύρια δραχμές και του εύχεται η Αγία Παρασκευή να τον έχει πάντοτε καλά 

και τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο Πασχάλης συγκινημένος υπόσχεται άλλα 10 

εκατομμύρια δραχμές για να τελειώσουν όλες οι εργασίες. 

(part8/mitliangas, λεζάντα: Ο Νομάρχης Πασχάλης Μητλιάγκας) 

Το ίδιο βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος των παιδιών του χωριού 

διοργανώνει πολιτιστική βραδιά στην πλατεία του χωριού, για να γιορτάσει το 

μεγάλο γεγονός. Τα παιδιά με τις φανταχτερές τους ενδυμασίες χόρεψαν με όλα 

τους τα τμήματα και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκομένους 

και το Νομάρχη. Μετά ήρθε η σειρά των μεγάλων. Πρώτος άνοιξε το χορό ο 

επίσημος καλεσμένος μας με πολύ κέφι και μεγάλη χαρά. Οι κάτοικοι του χωριού 

τον χειροκροτούν και ο Παπαγιώργης δωρίζει στα όργανα και μπαίνει ο ίδιος στο 

χορό συνοδεύοντας τον Πασχάλη. Αμέσως ξεκίνησε ένα τρικούβερτο γλέντι, που 

δυστυχώς μας το διέκοψε απότομα μια δυνατή καλοκαιριάτικη μπόρα.  

 

Οι αλλαγές που έγιναν στην εκκλησία  

Κάθε αλλαγή έχει κάποιο κόστος, άλλοτε μικρό και άλλοτε μεγάλο. Για την 

εκκλησία μας οι αλλαγές που έγιναν δεν ήταν λίγες και το κόστος ήταν ανάλογο. 

Μπορεί να φαίνεται εξωτερικά ότι δεν έγιναν πολλές αλλαγές, αλλά, αν γνώριζε 

κανείς καλά την μορφή της εκκλησίας από πριν, μπορεί εύκολα να επισημάνει 

αρκετές αλλαγές ιδίως στο εσωτερικό του ναού. Βέβαια το γενικό πλάνο της 

εκκλησίας δεν άλλαξε. Τώρα το κτίσμα έγινε βαρύ, χοντρό τόσο στους τοίχους, 
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όσο και στις κολόνες και στα στηρίγματά του. Πριν ήταν λεπτοκαμωμένο, ραδινό 

και έδινε την εντύπωση μιας όμορφης βυζαντινής εκκλησίας με καταβολές από τη 

μεγάλη παράδοση παλαιοτέρων εποχών. Το ότι αποσχίστηκε από το άλλο κτίσμα 

και κατέρρευσε το ιερό βήμα και σχίστηκε η τοιχοδομία δεν φταίει, κατά τη γνώμη 

μας, η λεπτότητα του κτιρίου, αλλά το ότι έγινε τμηματικά και δεν ήταν συνολικά 

καλά και στερεά δεμένο το κτίριο. Ας δούμε όμως ποιες αλλαγές έγιναν στο κτίσμα 

και σε ποια σημεία έγιναν. 

Εξωτερικά παρατηρούμε ότι οι αλλαγές σχεδόν δεν διακρίνονται, ιδιαίτερα 

σε κάποιον που δεν γνώριζε το κτίριο στην προηγούμενη κατάσταση. Ο μόνος 

εξωτερικός τοίχος που δεν πειράχτηκε, γιατί δεν έπαθε τίποτε από το σεισμό ήταν ο 

δυτικός τοίχος στο τύμπανο της καμάρας. Η πρώτη αλλαγή είναι το ότι προστέθηκε 

εξωτερικά στη νοτιοανατολική γωνία ένα νέο μικρό κτίσμα, που είναι τουαλέτα και 

επικοινωνεί με το ιερό βήμα. Η δεύτερη καταφανής αλλαγή είναι για τους 

γνωρίζοντες από πριν το κτίσμα το ότι τα μικρά παράθυρα, που βρίσκονται στη 

βόρεια και νότια πλευρά προς τον δυτικό τοίχο σήμερα είναι τέσσερα, ενώ πριν 

ήταν πέντε. Μια τρίτη αλλαγή έγινε στη βορειοανατολική γωνία, όπου η αποθήκη 

που υπήρχε εξοβελίστηκε εντελώς για την καλύτερη στερέωση του κτιρίου με την 

εντολή του Πενέλη. Μια άλλη μικρή αλλαγή έγινε στους βόρειο και νότιο τοίχους, 

πάνω από τα τρίλοβα παράθυρα και στα τύμπανα των καμαρών με την επέμβαση 

του Παπαγιώργη και τη συγκατάθεση του Πενέλη. Στην προηγούμενη μορφή όλα 

τα παράθυρα ήταν μακρόστενα και λεπτοκαμωμένα. Η νέα μορφή του ναού με τα 

κοντά παράθυρα για λόγους σταθερότητας του ναού, άφηναν πολύ κενό χώρο στο 

πάνω μέρος μέχρι το ύψος της καμάρας. Έτσι σχηματίστηκαν δυο μικρά κυκλικά 

ανοίγματα, που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη μορφή του ναού για λόγους 

καθαρά αισθητικούς. Τα εξωτερικά σοβατίσματα και επιχρίσματα (αρτιφισιέ) 

έγιναν από τους ίδιους βελβενδινούς τεχνίτες και η τοποθέτηση των προβολέων 

στις τέσσερις γωνίες του κτιρίου έγινε και πάλι από τον Παρασκευά Καλαμπούκα 

του Ιωάννη και το νέο ηλεκτρολόγο στο χωριό Νικόλαο Γκουρτζιούμη. 

(part8/episkevi_G, λεζάντα: Ο Παπαγιώργης με τον αρχιμάστορα Θωμά Φλώρο στις 

Εργασίες επισκευής της εκκλησίας) 

Μια τελευταία σημαντική αλλαγή, που έγινε στο εξωτερικό του ναού, ήταν 

η κατασκευή του τρίλοβου πρόπυλου του ναού από την αρχή. Η καταστροφή του 

ήταν γενική από το τράνταγμα του σεισμού και χρειαζόταν να κατεδαφιστεί και να 

γίνει εκ νέου. Ανοίχτηκε λίγο από τις δυο μεριές του και έγινε περισσότερο 

ευρύχωρο για τον πάγκο των κεριών και για το προσκυνητάρι της Αγίας 

Παρασκευής. 

Εσωτερικά οι αλλαγές που έγιναν είναι αρκετές και σημαντικές. Οι τέσσερις 

κολόνες που κρατούν τον τρούλο ενισχύθηκαν περιμετρικά με άλλα ατσαλένια 

σίδερα από τα θεμέλιά τους, τα πέλματα, μέχρι τη βάση του τρούλου και 

καλύφτηκαν με ισχυρό σκυρόδεμα, γκανάιτ. Όλα τα μέρη, όπου έπρεπε να γίνουν 

τσιμεντένια, έγιναν με το ισχυρό σκυρόδεμα που λέγεται γκανάιτ. Ακόμη οι 

κολόνες, παρότι ήταν μεταξύ τους δεμένες λίγο πάνω από τα πέλματά τους, γι’ 
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αυτό και δεν κατέρρευσε ο τρούλος, εξοπλίστηκαν τώρα με νέα ατσαλένια σίδερα 

στο ίδιο ύψος και έπεσε νέο ισχυρό σκυρόδεμα. Το ότι δεν έγινε το δέσιμο από τις 

βάσεις των θεμελίων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το θαμμένο 

εκκλησάκι, οπότε θα είχαμε προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

βορειοανατολική κολόνα, η οποία βρίσκεται δίπλα από τον ανατολικό τοίχο του 

ασκηταριού. Βαρύτητα ακόμη δόθηκε στο να δεθούν οι τέσσερις κολόνες, που 

στηρίζουν τον τρούλο, με τις κολόνες των εξωτερικών τοίχων για να υπάρχουν 

αντιστηρίγματα του τρούλου. Κάτι σημαντικό που έλειπε από την προηγούμενη 

κατασκευή του ναού. Έγινε δηλαδή αυτό που βλέπουμε στους παλαιούς 

βυζαντινούς ναούς, όπου υπάρχουν αντιστηρίξεις έξω από τα μνημεία για να 

μπορούν σε περίπτωση σεισμών να κρατούν τις πιέσεις και τις δονήσεις του 

τρούλου. Η αλλαγή αυτή γίνεται ορατή σήμερα στο δάπεδο του ναού με την 

αλλαγή του μαρμάρου. Όπου υπάρχει γκρίζο λευκό μάρμαρο έγινε παρέμβαση 

στην αποκατάσταση του μνημείου. Έτσι οι κολόνες έγιναν πιο χοντρές και έδωσαν 

σταθερότητα και δυνατότητα στο μνημείο, τα παράθυρα επίσης μικρότερα και 

λιγότερο όμορφα και έτσι χάθηκε η χάρη και η λεπτότητα του ναού. Το ίδιο δέσιμο 

έγινε και με τις κολόνες που στηρίζουν το γυναικωνίτη. 

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή έγινε στο ιερό βήμα. Στην πρώτη κατασκευή το 

ιερό ήταν στενόχωρο και ήταν δύσκολη η μετακίνηση των ιερέων, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις μεγάλων εορτών και πανηγύρεων που υπήρχαν πολλοί ιερείς και 

επίσκοποι. Ο μακαριστός Διονύσιος επαίνεσε πολλές φορές τους εργολάβους για το 

έργο τους, αλλά ως προς το ιερό τους έκανε παρατήρηση ότι το έκαναν μικρό και 

στενόχωρο. Έτσι στη δεύτερη εξαρχής κατασκευή το ιερό μεγάλωσε τουλάχιστο 

κατά ένα μέτρο σε όλο το πλάτος του και σε βάρος του κυρίως ναού. Ακόμη το 

δάπεδό του σηκώθηκε κατά 20 εκατοστά περίπου με αποτέλεσμα η ωραία πύλη να 

ψηλώσει κατά ένα σκαλοπάτι και από δύο, που ήταν, έγιναν τρία τα σκαλοπάτια. 

Τρίτη σημαντική αλλαγή που έγινε ήταν στην είσοδο του ναού από τα 

δυτικά. Η αλλαγή αυτή δεν φαίνεται, γιατί με τους σοβάδες, που επακολούθησαν, 

καλύφτηκε. Από τις δυο πλευρές της εισόδου τοποθετήθηκαν κολόνες από τα 

θεμέλια του κτίσματος και έφτασαν μέχρι το δάπεδο του γυναικωνίτη. Αυτό ήταν 

ιδέα του Παπαγιώργη, που σαν οικοδόμος ήξερε από κατασκευές, και ο καθηγητής 

Πενέλης του έδωσε τότε συγχαρητήρια, αφού ούτε ο ίδιος το είχε προβλέψει.  

(part8/gamos_97, λεζάντα: Γάμος του Παρασκευά Λαμπροπούλου και της Θεοδώρας 

Καλαμπούκα μέσα στην εκκλησία μετά τη στερέωση, 27-07-1997) 

Μια τέταρτη βασική και πολύ φανερή αλλαγή έγινε στο δάπεδο του κυρίως 

ναού. Τα μάρμαρα, που τοποθετήθηκαν μετά την αποκατάσταση, έχουν 

διαφορετικό χρώμα και διακρίνονται αμέσως. Είναι γκρίζα λευκά, ενώ τα παλαιά 

είναι ελαφρώς κόκκινα. Όπου ανοίχτηκαν λάκκοι για να γίνει στερέωση των 

σημείων που υπήρχε σοβαρός λόγος, σκεπάστηκαν με τα καινούργια μάρμαρα και 

ιδιαίτερα αυτό γίνεται φανερό στην ωραία πύλη του ιερού βήματος. Τα μάρμαρα 

είναι από την περιοχή του Τρανοβάλτου και τα προμηθεύτηκαν ο Παπαγιώργης και 

ο δάσκαλος Γιάννης Λαμπρόπουλος από το εργοστάσιο των αδελφών 
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Τυρνενόπουλου. Η τοποθέτηση έγινε από τον μαρμαρά του χωριού Χάρη Τσιτούρα, 

δισέγγονο του Παπαχαρίση, που δυστυχώς έφυγε νεότατος. 

Το τέμπλο δέχτηκε σοβαρό πλήγμα από τα μπάζα, που έπεσαν από την 

κατάρρευση του ιερού βήματος. Χρειαζόταν σοβαρή επέμβαση και έπρεπε να 

σταλεί και πάλι στο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη για να επισκευαστεί. Αμέσως 

μετά το καταλάγιασμα των μετασεισμών εστάλη στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε 

επισκευασμένο τον Οκτώβριο του 1998, μετά την τακτοποίηση όλων των 

εσωτερικών εργασιών με τους τοίχους, τα παράθυρα, τις πόρτες, τη σκάλα που 

οδηγεί στο γυναικωνίτη και την τοποθέτηση των μαρμάρων. Τοποθετούνται οι 

φορητές εικόνες στις θέσεις τους, όπως ήταν και τις αντικρίζουμε σήμερα. Τα 

προσκυνητάρια, τα στασίδια, τα καθίσματα ξαναγυρίζουν στις θέσεις τους και η 

πρώτη εικόνα της εκκλησίας επανέρχεται. 

(part8/pasxa_98_B, λεζάντα: Πάσχα 19-04-1998 μετά την στερέωση της εκκλησίας) 

 

Η αγιογράφηση της εκκλησίας 

Από τα Χριστούγεννα του 1998 η λειτουργία της εκκλησιαστικής ζωής 

παίρνει τον κανονικό της ρυθμό και μια καινούργια περίοδος με νέα δεδομένα 

αρχίζει. Οι κάτοικοι του χωριού αποκτούν και πάλι το χαμόγελό τους και το 

πρόσωπό τους λάμπει από χαρά και αγαλλίαση. Ένα έργο τόσο δύσκολο, που 

φαινόταν ακατόρθωτο από πολλούς δικούς μας και ξένους, επισκευαζόταν και κατά 

τη γνώμη κάποιων ειδικών γινόταν περισσότερο ασφαλές. Αρχίζει και πάλι η 

σκέψη του Παπαγιώργη να περιστρέφεται στην αγιογράφηση του ναού. Έρχεται 

από την Κοζάνη και πάλι ο Χρήστος Ψαλίδας και αποφασίζει τη χρηματοδότηση 

της Πλατυτέρας, όπως είχε κάνει και πριν από εννέα χρόνια. Τότε για την υγεία της 

προσφιλούς του συζύγου Αλεξάνδρας, ενώ τώρα, δυστυχώς, για την ανάπαυση της 

ψυχής της.  

Ένα σημαντικό γεγονός, που έγινε μέσα στο 2001 ήταν η αγορά του 

συνόλου με τις ηλεκτρονικές καμπάνες από το εργοστάσιο αδελφών Τσιτούρα. Το 

κόστος τους ανήλθε περίπου στο ποσό των δύο εκατομμυρίων δραχμών. Το 

καλοκαίρι ήρθε το συνεργείο της εταιρείας και με γερανούς έκανε την τοποθέτηση 

στο ανακαινισμένο καμπαναριό. Το θέαμα, αλλά και το αποτέλεσμα με τις πολλές 

καμπάνες έδωσε χρώμα μοναστηριού στην εκκλησία μας και έτσι χωρίς να το 

καταλαβαίνουμε πολύ καλά ξαναγυρίζουμε το χώρο, όπως ξεκίνησε πριν από 1500 

χρόνια.  

(part8/gamos_manolis, λεζάντα: Ο Παπαντώνης στο γάμο του Εμμανουήλ Καλαμπούκα 

και της Ιωάννας Λίτσιου) 

Ο καλλιτέχνης αγιογράφος, Χρήστος Λαμπρόπουλος, αποφασίζει ο ίδιος με 

προσωπικά έξοδα να χρηματοδοτήσει το σύνολο της Θείας Μετάληψης, κάτω από 

την Πλατυτέρα. Στη βάση του κυκλικού μέρους της κόγχης του ιερού βήματος 

γίνονται εκ νέου οι Μεγάλοι Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, όπως ήταν και στην 

προηγούμενη μορφή του ιερού, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο Γρηγόριος ο 
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Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Αθανάσιος και 

ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Τα τελευταία σύνολα έγιναν με δωρεές του 

αγιογράφου και ευλαβών χριστιανών, κατοίκων του χωριού ή προσκυνητών με τα 

ονόματά τους δίπλα από τις αγιογραφίες. Στην πρόσοψη του τύμπανου της 

καμάρας του ιερού έγινε επίσης ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και τα στηθάρια με 

τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, δωρεές και αυτά των κατοίκων του χωριού. 

Πάνω στην κοιλότητα της καμάρας του ιερού έγιναν δυο μεγάλα σύνολα της 

Πεντηκοστής, δωρεά του καλλιτέχνη αγιογράφου μας και της Ανάληψης του 

Κυρίου από τα παιδιά και τα εγγόνια της γιαγιάς Παναγιώτας Ζέρβα, της κόρης του 

Μακεδονομάχου Κωνσταντίνου Λαμπροπούλου και γυναίκας του Γεωργίου Ζέρβα. 

Τα ονόματα όσων πήραν μέρος στη χρηματοδότηση είναι γραμμένα κάτω από το 

μεγάλο σύνολο της αγιογραφίας.  

Στον κυρίως ναό οι αγιογραφίες του τρούλου με τον Παντοκράτορα και τους 

Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν πειράχτηκαν από το σεισμό. Έτσι προς τα 

κάτω συνεχίστηκαν οι αγιογραφίες στα σφαιρικά τρίγωνα κατασκευάζοντας τους 

τέσσερις ευαγγελιστές, δωρεές των κατοίκων και της εκκλησίας. Στο βόρειο τοίχο 

έγιναν οκτώ σύνολα αγίων, ενώ στο νότιο άλλα τέσσερα, δωρεές και αυτά των 

κατοίκων του χωριού. Το Πάσχα του 2005 στήθηκε το μεγαλύτερο αγιογραφικό 

σύνολο σε έκταση και σε πρόσωπα. Στο τύμπανο της καμάρας του δυτικού τοίχου 

σε μια έκταση 40 περίπου τετραγωνικών μέτρων στήθηκε η Κοίμηση της Θεοτόκου, 

δωρεά των παιδιών και εγγονιών του Αναγνώστη Δημητρίου Μυλωνά, που 

υπηρέτησε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής σαν ιεροψάλτης πενήντα χρόνια 

από το 1921 μέχρι το θάνατό του το 1971. 

 

Τα εγκαίνια της εκκλησίας 

Από το 1991 που είχε αναλάβει υπεύθυνα την ενορία του χωριού ο 

Παπαγιώργης έβαλε βασικό του στόχο να κάνει τα εγκαίνια της νέας εκκλησίας. Ο 

Μητροπολίτης μας, μακαριστός σήμερα Διονύσιος Ψαριανός, κάθε φορά το 

ανέβαλλε λέγοντας στον Παπαγιώργη ότι η εκκλησία κτίστηκε πάνω σε χώρο, όπου 

υπήρχε παλαιότερα εκκλησία και δεν είναι απόλυτη ανάγκη να γίνουν εγκαίνια. 

Κάποτε όμως θα ερχόταν για να εγκαινιάσει τον μεγαλοπρεπή ναό μας, όπως έλεγε. 

Μετά ήρθε η συμφορά του σεισμού! Και λέγεται, όταν έμαθε ότι η εκκλησία της 

Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο χωριό σχεδόν κατέρρευσε, ένα δάκρυ κύλησε στο 

μάγουλό του. Λίγο μετά ήρθε η συμφορά στον ίδιο. Το πρώτο εγκεφαλικό το έπαθε 

λίγο πριν από το σεισμό, το δεύτερο μετά το σεισμό και από το 1996 έμεινε 

κατάκοιτος μέχρι το θάνατό του, 5 Δεκεμβρίου 1997. Ετάφη πανηγυρικά την 6η 

Δεκεμβρίου 1997 στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, την ημέρα του 

Αγίου Νικολάου, προστάτη της πόλης, που διακόνησε επί σαράντα χρόνια, από το 

Δεκέμβριο του 1957. Έτσι τα εγκαίνια της εκκλησίας μας έμειναν για το νέο 

Επίσκοπο, που αναμενόταν. Με την τοποθέτηση του νέου Επισκόπου Αμβροσίου 

στη Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης ο Παπαγιώργης ξεκίνησε και πάλι το σχέδιό 

του, να επιζητεί δηλαδή την κάθοδο στο χωριό του Μητροπολίτη για να κάνει τα 



 

 139 

εγκαίνια του ναού. Ο νέος Επίσκοπος δέχτηκε ευχαρίστως να επισκεφτεί το χωριό 

και να επιτελέσει τα εγκαίνια της εκκλησίας. 

(part8/episkopos_amvrosios, λεζάντα: Ο επίσκοπος Αμβρόσιος) 

Έτσι την 1η Ιουνίου του 2003 αποφασίστηκε από το Μητροπολίτη να 

κατεβεί στο χωριό και να κάνει τα εγκαίνια στο ναό μας. Ο Παπαγιώργης το 

ανακοίνωσε στους κατοίκους την Τετάρτη 28 Μαΐου, και αμέσως άρχισαν οι 

προετοιμασίες για την καλύτερη υποδοχή και φιλοξενία του Μητροπολίτη και της 

ακολουθίας του, αλλά και των πολλών επισκεπτών, που θα κατέφθαναν στο χωριό. 

Από την Τετάρτη κατεβήκαμε με τη γυναίκα μου και την κουμπάρα Μάτα 

Αναστασοπούλου στο χωριό για να συντονίσουμε καλύτερα τις όλες ενέργειες του 

παπά, των επιτρόπων και των γυναικών, που ανελάμβαναν τα σχετικά με τη 

φιλοξενία και τη δεξίωση των επισήμων προσώπων. 

Η συγκέντρωση έγινε στο μικρό λυόμενο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, 

όπου ο Παπαγιώργης και εγώ μιλήσαμε στις γυναίκες, που είχαν συγκεντρωθεί και 

περίμεναν σχετικές οδηγίες. Αποφασίστηκε να προσφερθούν πίτες, κεφτέδες, 

γλυκά και άλλα. Η προθυμία των γυναικών ήταν καταπληκτική και εντυπωσιακή. 

Όλες προσφέρθηκαν να ετοιμάσουν τα παραδοσιακά εδέσματα του χωριού μας και 

να βοηθήσουν στη διανομή τους στους ξένους προσκυνητές και φιλοξενουμένους 

και να δεξιωθούν τους επισήμους, όπως έπρεπε. Ακόμη αποφασίστηκε την 

παραμονή, το Σάββατο 31 Μαΐου 2003, όταν θα κατέβαινε ο Επίσκοπος με την 

ακολουθία του στο χωριό φέρνοντας τα άγια λείψανα, να τους γίνει πάνδημη 

υποδοχή στην πλατεία από όλους τους κατοίκους και τα παιδιά του συλλόγου 

ντυμένα με τις παραδοσιακές τους στολές. Και από την πλατεία να ακολουθήσουν 

όλοι πεζοί μέχρι το λόφο της Αγίας Παρασκευής, όπου μέσα στην εκκλησία θα 

γινόταν ο Αρχιερατικός Εσπερινός. Την ιδέα των ντυμένων παιδιών έριξε ο 

δάσκαλος του χορευτικού Ηλίας Πολίτης, που παρευρισκόταν στη συγκέντρωση. 

Κάποια στιγμή ήρθαν και ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Στάμος από την Αιανή 

και ο πρόεδρος του χωριού Γιάννης Μυλωνάς. Σε αυτούς έγινε σύσταση να 

ασβεστώσουν τα κράσπεδα της νησίδας και στις γυναίκες να σκουπίσουν καλά 

τους δρόμους, όπου ήταν το σπίτι τους. 

(part8/egkainia_B_1, λεζάντα: Οι ιερείς στα εγκαίνια της εκκλησίας μας) 

Την άλλη μέρα έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και έγιναν οι προσκλήσεις στα επίσημα πρόσωπα, νομάρχη, βουλευτές, 

δημάρχους, νομαρχιακούς και δημοτικούς συμβούλους, στρατιωτικούς και άλλους. 

Το Σάββατο, 31 Μαΐου 2003, όλα ήταν έτοιμα. Το απόγευμα στις 6 η ώρα 

όλο το χωριό είναι στο πόδι και αναμένει τον Επίσκοπο με την ακολουθία του. Το 

πρόγραμμα ελαφρώς άλλαζε με την υποδοχή στην πλατεία και το περπάτημα όλων 

μέχρι την εκκλησία, εξαιτίας το ότι ο Επίσκοπος δεν μπορούσε να περπατήσει, 

γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Έτσι η συνάντηση θα γινόταν πάνω στο 

λόφο της εκκλησίας. 
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Στις 7 η ώρα σήμαναν πανηγυρικά οι καμπάνες της εκκλησίας και πολύς 

κόσμος κατέφθασε πάνω στο λόφο από το χωριό και τα διπλανά χωριά. Ο 

Επίσκοπος Αμβρόσιος ήρθε με τους Παπαπαρασκευά Βαλταδώρο, αρχιερατικό 

επίτροπο της Μητρόπολης, θεολόγο καθηγητή και προϊστάμενο εκπαιδευτικών 

θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, τον αρχιμανδρίτη 

Αυγουστίνο Μύρου, τον Παπασπυρίδωνα Μαργαρίτη στο Βατερό και τον διάκονο 

Βασίλειο Παπαντώνη. Στο αναλόγιο έψαλλε καλλίφωνα η ομάδα του πρωτοψάλτη 

Μιλτιάδη Ηλιάδη με τους Αντώνιο Παπαδόπουλο, Γιάννη Γκουργκούτα, Χάρη 

Λιάκο, δασκάλους, τον Τάσο Κτενίδη, δικηγόρο και τους δικούς μας Αθανάσιο 

Ζέρβα, Γεώργιο Ζέρβα και μένα. 

Η ακολουθία ήταν κατανυκτική και ο κόσμος παρακολουθούσε με 

συγκίνηση και μεγάλη χαρά τα τελούμενα. Μόνο σε επίσημες μέρες και πανηγύρεις 

βλέπουν τον Επίσκοπο και τόσους ιερείς να συλλειτουργούν και να προσεύχονται 

όλοι μαζί. 

Την άλλη μέρα, Κυριακή 1η Ιουνίου 2003, από τις 7 το πρωί άρχισε 

πανηγυρικά ο Όρθρος με το δικό μας Παπαγιώργη και τον Παπαλευτέρη 

Βαρυτιμίδη, συνταξιούχο παπά του Κλείτου. Η ομάδα του Ηλιάδη ενισχύθηκε με 

τους Γιάννη Τσολάκη, συνταξιούχο καθηγητή και σήμερα πρόεδρο του Δ.Δ. 

Λευκοπηγής και το Νίκο Αντωνόπουλο, υπάλληλο Δημοσιονομικού Ελέγχου 

νομού Κοζάνης. Στις 8.10 ήρθε και ο Επίσκοπος με την ίδια ακολουθία του. 

Αργότερα ήρθαν και οι Παπαντώνης Καλαμπούκας, συγχωριανός και παπάς στη 

Λευκόβρυση, ο Παπαδημήτρης Χαρισίου στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης και ο 

Παπαθωμάς Μανακίτσας στη Ροδιανή. 

Στις 9.40 βγαίνουμε όλοι έξω από την εκκλησία και αρχίζει η τελετή των 

εγκαινίων. Ο Επίσκοπος κρατώντας στο κεφάλι του μέσα σε ένα δίσκο τα άγια 

λείψανα ακολουθεί τους ιερείς που κρατούν τα Ευαγγέλια, τους Σταυρούς, τα 

εξαπτέρυγα και τις λαμπάδες, ενώ οι ιεροψάλτες ψάλλουν διάφορα τροπάρια. 

Κάνουμε τρεις γύρους γύρω από την εκκλησία με το πλήθος του κόσμου να 

ακολουθεί άφωνο και να παρακολουθεί τους ψαλμούς με κομμένη την ανάσα. Δεν 

βλέπει κανείς πολύ συχνά τέτοιες ακολουθίες! Στον πρώτο γύρο γίνεται στάση στο 

δυτικό μέρος, στην είσοδο του ναού και ο Επίσκοπος αφήνει τα άγια λείψανα πάνω 

σε ένα τραπέζι. Αμέσως διαβάζεται ο πρώτος Απόστολος από τον Αντώνη 

Παπαδόπουλο και ακολουθεί το πρώτο Ευαγγέλιο από τον Επίσκοπο με πολύ καλή 

άρθρωση για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει τα λεγόμενά του. Ακολουθεί ο 

δεύτερος γύρος και μετά ο τρίτος. Στον τρίτο γύρο, ενώ η εκκλησία είναι εντελώς 

άδεια και οι πόρτες της ερμητικά κλειστές, ο Επίσκοπος στέκεται στην είσοδο της 

εκκλησίας και φωνάζει δυνατά: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε 

πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης». Αμέσως ακούγεται από 

μέσα η φωνή του υποδιακόνου Μήτσιου Γκρίμπα: «Τις έστιν ούτος ο Βασιλεύς της 

δόξης;» Αυτό γίνεται τρεις φορές και αμέσως μετά ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες 

της εκκλησίας και ο λαός ξεχύνεται στην κατάφωτη εκκλησία. 
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(part8/egkainia_G_1, λεζάντα: Ο επίσκοπος Αμβρόσιος με τον Παπαγιώργη και τον 

Παπαπαρασκευά Βαλταδώρο στα εγκαίνια της εκκλησίας) 

Ο Επίσκοπος εισέρχεται στο ιερό και τοποθετεί τα άγια λείψανα πάνω στην 

Αγία Τράπεζα σε αργυρή θήκη και χύνοντας το άγιο μύρο τα ασφαλίζει με 

κηρομαστίχα. Ακολουθούν διάφορες τελετουργικές ενέργειες του Επισκόπου 

σχετικά με τα άγια λείψανα πάνω στην Αγία Τράπεζα και στο τέλος εξέρχεται από 

το ιερό και κάνει το σημείο του «ΧΡ» στους τέσσερις τοίχους του ναού. Ακολουθεί 

ο τρίτος Απόστολος και το τρίτο Ευαγγέλιο από τον Επίσκοπο, ο οποίος φαίνεται 

κουρασμένος και στηρίζεται προς τα δεξιά του στο τέμπλο του ναού.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η Θεία Λειτουργία σε ρυθμό γρήγορο, γιατί η ώρα 

είναι έντεκα. Γύρω στις 12.30 τελειώνει η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας και ο 

Επίσκοπος προβαίνει στη χειροθεσία του Παπαγιώργη επιδίδοντάς του το οφίκιο 

του Οικονόμου (του έδωσε το επιγονάτιο). Ο Παπαγιώργης συγκινημένος 

προσφωνεί τον Επίσκοπο με τα παρακάτω λόγια; «Σεβασμιότατε Δέσποτα, 

Αγαπητοί αδελφοί. Εγκαινιάσαμε σήμερα τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, 

την εκκλησία της Αγίας του χωριού μας. Την εκκλησία μας που με το σεισμό της 

13ης Μαΐου 1995 δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά με τις ευλογίες της Εκκλησίας, τη 

γενναία επιχορήγηση της Νομαρχίας και τη συνδρομή των ευλαβών χριστιανών 

του χωριού μας και των περιχώρων ξαναστήθηκε μεγαλοπρεπέστατη, όπως τη 

αντικρίζουμε σήμερα. Είναι ο τρίτος ναός που στήνεται τα τελευταία 150 χρόνια 

στον ίδιο χώρο. Ο πρώτος είναι δίπλα από το Ασκηταριό και βρίσκεται ακριβώς 

από κάτω μας. Κτίστηκε γύρω στα 1850 και χρησιμοποιήθηκε και ως κρύπτη των 

όπλων και των πυρομαχικών του Μακεδονικού Αγώνα. Ο δεύτερος κτίστηκε το 

1913 μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας και ο τρίτος, ο σημερινός 

θεμελιώθηκε το 1981, δοκιμάστηκε από το σεισμό το 1995 και σήμερα 

εγκαινιάστηκε ολοκαίνουργος. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν για να 

φτάσουμε στη σημερινή ιστορική ημέρα. Ιδιαίτερα τον πρώην Νομάρχη, Πασχάλη 

Μητλιάγκα, για το προσωπικό του ενδιαφέρον, τις επιχορηγήσεις από τη Νομαρχία, 

τους ευλαβείς χριστιανούς της περιοχής μας και σας Άγιε Δέσποτα, που με τις 

ευλογίες σήμερα εγκαινιάσατε την εκκλησία μας, για να τιμούμε την Αγία του 

χωριού μας και να δοξάζουμε το όνομα του Πανάγαθου Θεού στους αιώνες των 

αιώνων. Αμήν 

Ο Επίσκοπος ανταπάντησε δεόντως στην προσφώνηση του Παπαγιώργη. 

Στο μεταξύ η εκκλησία γέμισε από πλήθος κόσμου και από πολλούς επισήμους. 

Παρευρίσκονται οι βουλευτές Νίκος Τσιαρτσιώνης και Ηλίας Βλαχόπουλος, ο 

πρώην Νομάρχης Πασχάλης Μητλιάγκας, ο εκπρόσωπος του Νομάρχη Γιώργος 

Μητλιάγκας, νομαρχιακός σύμβουλος, ο δήμαρχος Ελίμειας Παναγιώτης Κάτανας 

με τη γυναίκα του Ευαγγελία Χλιαρά, ο αντιδήμαρχος Αιανής Κωνσταντίνος 

Στάμος, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, ο στρατιωτικός διοικητής των 

αποθηκών ταγματάρχης Γεώργιος Καρταλάς και αρκετοί άλλοι.  

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας όλος ο κόσμος βγήκε στο προαύλιο 

της εκκλησίας να πάρει λίγο αέρα κρατώντας στο χέρι το αντίδωρο και την 
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«ΕΥΛΟΓΙΑ». Οι γυναίκες του χωριού ήταν έτοιμες να προσφέρουν στους 

προσκυνητές τα εδέσματά τους. Πέντε μεγάλα τραπέζια ήταν γύρω - γύρω από το 

χώρο της εκκλησίας γεμάτα με πιάτα από πίτες, τυριά, αυγά, κεφτεδάκια, 

αμυγδαλωτά και διάφορα ποτά. Γελαστές χαρούμενες, καλοσυνάτες και πολύ 

εξυπηρετικές οι γυναίκες μάγεψαν τους επισκέπτες και απέσπασαν τα καλύτερα 

σχόλια για τους μεζέδες, που είχαν ετοιμάσει, και την πρόσχαρη εξυπηρέτηση. 

Κάτω από τις αιωνόβιες βελανιδιές με τον ανοιξιάτικο δροσερό ήλιο οι ευλαβείς 

χριστιανοί ανταμείφτηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο, ύστερα από τη σωματική 

κούραση της εξάωρης σχεδόν ακολουθίας των εγκαινίων. Δόθηκαν και οι 

συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κόσμος άρχισε σιγά – σιγά να 

αποχωρεί. 

Αμέσως μετά οι επίσημοι τράβηξαν για την ταβέρνα του Τάκη Λιόγα για 

την επίσημη δεξίωση και το μεσημεριανό τραπέζι. Στο τραπέζι ο Επίσκοπος δεν 

έμεινε, γιατί ήταν κουρασμένος και αποκαμωμένος. Σε όλη τη διάρκεια της 

ακολουθίας φαινόταν ότι κάτι τον απασχολούσε. Λέγεται ότι πάσχει από την 

καρδιά του και τον βασανίζει και το σάκχαρο. Κάθισαν οι παπάδες 

Παπαπαρασκευάς Βαλταδώρος με τη γυναίκα του Ντίνα, ο αρχιμανδρίτης 

Αυγουστίνος Μύρου, ο Παπαθωμάς από τη Ροδιανή, ο Παπαγιώργης του χωριού 

μας και ο υποδιάκονος Μήτσιος Γκρίμπας. Από τους λαΐκούς ο Πασχάλης 

Μητλιάγκας με τον αδελφό του Γιώργο, ο δήμαρχος Ελίμειας Παναγιώτης 

Κάτανας με τη γυναίκα του Ευαγγελία, ο Ναπολέων Κοντός με τη γυναίκα του 

Αγνή, ο πρόεδρος του χωριού Γιάννης Μυλωνάς, ο διοικητής των αποθηκών 

Γεώργιος Καρταλάς με τη γυναίκα του, ο αντιδήμαρχος Αιανής Κωνσταντίνος 

Στάμος με τη γυναίκα του, ο καλλιτέχνης αγιογράφος Χρήστος Λαμπρόπουλος με 

τη γυναίκα του, οι ιεροψάλτες με τις γυναίκες τους, ένας αξιωματικός της 

αστυνομίας και πολλοί άλλοι. Το γεύμα ήταν πλούσιο και συνοδεύτηκε με 

γαλατόπιτα, προσφορά της Ευαγγελίας Μυλωνά, και καλό ντόπιο κρασί. Μετά το 

γεύμα έγινε κουβέντα για το έργο της εκκλησίας και τονίστηκε ιδιαίτερα η 

προσφορά του Πασχάλη Μητλιάγκα στην αντιμετώπιση των οικονομικών 

δυσχερειών και του καθηγητή Γεωργίου Πενέλη, που μας έκανε την τεχνική μελέτη. 

Έγινε αναφορά για τον απόντα εργολάβο Ευάγγελο Καλαμπούκα, που 

συγχωρέθηκε πριν από έξι μήνες, ενώ ο Θωμάς Φλώρος, ο άλλος εργολάβος, που 

ήταν παρών και φανερά συγκινημένος, συγκατένευσε σε αυτά που άκουσε. 

Έτσι τελείωσε και η τελετή των εγκαινίων της εκκλησίας μας και ένα 

μεγάλο βάρος του Παπαγιώργη έφευγε από πάνω του. Τώρα θα ήταν 

απασχολημένος με τα άλλα προβλήματα της εκκλησίας, που είναι πολλά, όπως 

συνηθίζει να λέει τακτικά στις συναντήσεις μας. Το βασικό είναι η αγιογράφηση 

της εκκλησίας, αλλά άφησε και κάποια άλλα ανοιχτά μέτωπα από χρόνια. Ο Άγιος 

Νικόλαος περιμένει την ανοικοδόμησή του, τα αγκωνάρια του Αγίου Νικολάου 

επίσης περιμένουν. Ελπίζει με τη βοήθεια του Μεγάλου Θεού και τις πρεσβείες των 

Αγίων μας Παρασκευής, Νικολάου και Αθανασίου να τα αποτελειώσει και με τη 

βοήθεια και συνδρομή όλων των κατοίκων του χωριού. Αμήν! 
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