
 
 
 

 (Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΑΠΚΑΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) 
 

του Ιωάννη Χρ. Παπαγιάννη 
 
 
Συνεχίζοντας την από µακρού χρόνου ενασχόλησή µου µε τα σωζόµενα µνηµεία του εκκλησιαστικού και 
µοναστικού βίου της ευρύτερης περιοχής των Σερβίων, επιχείρησα να αναδιφήσω στις πηγές τις σχετικές µε την 
ιστορία της Ιεράς Μονής του Αγίου Αντωνίου Καστανιάς. 
 
Ειρήσθω δε εν παρόδω ότι - συναισθανόµενος τη συγγνωστή, ούτως ή άλλως, ανεπάρκειά µου - δεν εζήλωσα στα 
πονήµατά µου αυτά τη δόξα ιστοριογράφου. Αντίθετα, όντας απλός ερανιστής συσσωρευµένων γνώσεων, 
επιδιώκω να καταστήσω και άλλους συνεορτάζοντες, "ήρα φέρων",προσφέροντας δηλαδή ως ανταπόδοση στους 
ίστορες κάτι εξίσου ηδύ και αρεστό .  
 
 
 
 

 
Α.Γεωγραφική θέση της Μονής - Τοπωνυµιολογία 

 
Στις µεσηµβρινές κλιτύες του Τίταρου, δέκα περίπου χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Καστανιάς και σε µια 
τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σώζεται µέχρι τις ηµέρες µας η Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου 
Αντωνίου, η αποκαλούµενη και Μονή της Σιάπκας. 
 
Τίταρος ή Τιτάριον όρος αποκαλείται η οροσειρά στα όρια της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, που ορίζεται 
ανατολικά από τον ΄Ολυµπο, βόρεια και δυτικά από τα Πιέρια και νότια από την κοιλάδα του Σαρανταπόρου, 
που την διαχωρίζει από τα Καµβούνια όρη. Από το Τιτάριο όρος πήρε το όνοµά του και ο ποταµός Τιταρήσιος 
ή Τιταρησσός ή - µετέπειτα - Εύρωπος και - σήµερα - Σαραντάπορος. 
 
Πρώτος, από τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς και περιηγητές, αναφέρεται στον Τιταρησσό ποταµό και το 
Τιτάριο όρος ο Όµηρος. Συγκεκριµένα, στην Ιλιάδα (Β,749-755), µνηµονεύοντας το στόλο που έστειλαν στην 
Τροία οι Αινιάνες ("Ενιήνες") και οι Περραιβοί, αναφέρει : " � τω δ΄Ενιήνες έποντο µενεπτόλεµοι τε 
Περραιβοί/οι περί ∆ωδώνην δυσχείµερον οικι' έθεντο/οι τ' άµφω ιµερτόν Τ ι τ α ρ η σ σ ό ν έργ' ενέµοντο/ος 
ρ' ες Πηνειόν προϊει καλίρροον ύδωρ/ουδ' ο γε Πηνειώ συµµίσχεται αργυροδίνη/αλλά τε µιν καθύπερθεν 
επιρρέει ηύτ' έλαιον/όρκου γαρ δεινού Στυγός ύδατος εστίν απορρώξ.", δηλαδή " � τον ακολουθούσαν οι 
Αινιάνες και οι ατρόµητοι Περραιβοί/αυτοί που είχαν χτίσει τα σπίτια τους γύρω από την κακοχείµωνη 
∆ωδώνη/και αυτοί που δούλευαν τη γη γύρω από τον όµορφο Τ ι τ α ρ η σ σ ό / αυτόν που χύνει τα όµορφα 
νερά του στον Πηνειό/δεν ανακατώνεται όµως µε τον Πηνειό µε τις ασηµένιες δίνες/αλλά τα νερά του κυλούν 
από πάνω του σαν λάδι/γιατί είναι παρακλάδι των νερών της Στύγας, που είναι όρκος φοβερός."  
Ο Ησίοδος - στο έργο του "Ασπίς Ηρακλέους" - µας µιλά για κάποιον Μόψο, που γεννήθηκε κοντά στον 
Τιταρησσό : " � Μόψον τ' Αµπυκίδη,Τ ι τ α ρ ή σ ι ο ν � ",δηλαδή "�τον Μόψο, το γιο του Αµπυκίδη,τον 
καταγόµενο από τον Τιταρησσό�" . 
Παρόµοια αναφορά συναντάµε στα "Αργοναυτικά" του Ορφέα και αργότερα στα "Αργοναυτικά" του 
Απολλώνιου του Ρόδιου. Συγκεκριµένα : "�και Μόψον, Τ ι τ α ρ ή θ ε ν, ον Άµπυκι νυµφευθείσα Χαονίην υπό 
φηγόν Αρηγονίς εξελόχευσεν� ",δηλαδή "�και το Μόψο,από τον Τ ί τ α ρ ο ,τον οποίο η Αρηγονίδα ,αφού 
παντρεύτηκε τον Άµπυκα ,γέννησε κάτω από τη βαλανιδιά της Χαονίας � " . 
Ο µεγάλος περιηγητής Στράβωνας - περιγράφοντας τη γεωγραφία της Άνω καλούµενης Μακεδονίας - 
µνηµονεύει τα ακόλουθα : " � διελθών (ο Πηνειός) τας των Λαπιθών πόλεις και Περραιβών τινάς συνάπτει 
τοις Τέµπεσι, παραλαβών πλείους ποταµούς,ων και ο Εύρωπος,ον Τ ι τ α ρ ή σ ι ο ν είπεν ο ποιητής (εδώ ο 
Στράβωνας αναφέρεται στον Όµηρο),τας πηγάς έχοντα από του Τ ι τ α ρ ί ο υ όρους, συµφυούς τω 
Ολύµπω,ο καντεύθεν άρχεται διορίζειν την Μακεδονίαν από της Θετταλίας � ",δηλαδή " � αφού λοιπόν 
περάσει (ο Πηνειός) κοντά από τις πόλεις των Λαπιθών και κάποιες από τις πόλεις των Περ-ραιβών, συναντά 
τα Τέµπη, παίρνοντας στην κοίτη του τα νερά και πολλών άλλων ποταµών, όπως του Εύρωπου, τον οποίο ο 
ποιητής ονοµάζει Τ ι τ α ρ ή σ ι ο και ο οποίος έχει τις πηγές του στο Τ ι τ ά ρ ι ο όρος, και ενώνεται µε τον 
Όλυµπο στην περιοχή που αυτός αρχίζει να σχηµατίζει τα όρια ανάµεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία � " . 
 



Κατά τους ελληνιστικούς και τους ρωµαϊκούς χρόνους, η 
οροσειρά του Τίταρου ονοµάζεται από τους περιηγητές 
"Βολουστάνα" ή "Βωλουστάνα". Πράγµατι, ο Τίτος Λίβιος, 
περιγράφοντας ένα στρατηγικό ελιγµό που επιχείρησε ο 
βασιλιάς της Μακεδονίας Περσέας προκειµένου να 
εµποδίσει τις ρωµαϊκές λεγεώνες του ύπατου Κόιντου 
Μάρκιου Φίλιππου να εισβάλλουν στη Μακεδονία, 
αναφέρει τα ακόλουθα : " � In jugum Cambuniorum 
montium (Volustana ipsi vocant) decem millia armaturae 
juvenum cum duce Asclepiodoto mittit �", δηλαδή "�στις 
ακρώρειες των Καµβουνίων ορέων (οι ντόπιοι ονοµάζουν 
την περιοχή Βολου-στάνα) στέλνει δέκα χιλιάδες 
οπλισµένους άνδρες µε επικεφαλής τον Ασκληπιόδοτο " .  
Παρόµοιες αναφορές συναντούµε και στη "Γεωγραφικήν 
Υφήγησιν" του Πτολεµαίου Κλαύδιου και, αργότερα, στο 
Στέφανο τον Βυζάντιο. 
Το τοπωνύµιο αυτό προέρχεται - σύµφωνα µε κάποιους 
ιστοριοδίφες - από την παραφθορά της σύνθεσης των 
λέξεων "Βώλου" + "στενά" .Ο Μ.∆ήµιτσας αναφέρει, 
περιγράφοντας το γεωγραφικό περίγυρο της πόλης των 
Σερβίων, τα εξής : " � αύτη η πόλις φύσει λίαν οχυρά 
ούσα περιεβάλλετο κατά τον µεσαιώνα υπό τείχους, 
πύργων και φρουρίου, ων τα ερείπια και νυν έτι σώζονται 
και αποτελεί την κλείδα και την θύραν ούτως ειπείν της 
στενής διόδου (κλεισούρας),ήτις σχηµατίζεται µεταξύ των 
Καµβουνίων αφενός και των Πιερικών ορέων αφ' ετέρου 
και δι'ης άγει η εκ της Μακεδονίας εις την Θετταλίαν 
οδός,υπό των αρχαίων Β ω λ ο υ σ τ ά ν α (Βώλου στενά) 
καλουµένη και υπό τινος ποταµού διαρρεοµένη, όστις 
ένεκα της ελικοειδούς πορείας ονοµάζεται Σαραντάπορος 
� ". 

Κατά τον ακάµατο µπλατσιώτη µελετητή Αντώνιο Κεραµόπουλλο, προέρχεται από την παραφθορά της 
σύνθεσης των όρων "Βάλλας" + "στενά" ("Βάλλας στενά" > "Volustana" > "Βολούστανα") .Τοποθετεί µάλιστα 
την αρχαία "Βάλλα" στη νότια έξοδο των στενών του Σαρανταπόρου, στην περιοχή των Καµβουνίων Β∆ της 
Ελασσόνας, όπου σήµερα υπάρχει χωριό µε το όνοµα Βουβάλα. Τα ερείπια όµως της αρχαίας πόλεως που 
σώζονται εγγύτατα στο χωριό αυτό - σε µία εξαιρετικά οχυρή θέση - ανήκουν στην περραιβική πόλη Άζωρο. Η 
Άζωρος, που µαζί µε τη ∆ολίχη και το Πύθιο αποτελούσαν οµοσπονδία γνωστή ως Περραιβική Τρίπολη, άνθισε 
από τους αρχαίους κλασικούς µέχρι και τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους .Η "Βάλλα" ("Vallae") ή 
"Ουάλλαι", αντίθετα, υπήρξε πόλη της αρχαίας Μακεδονίας. Μετά δε τις ανασκαφές, που διενήργησαν 
διαδοχικά ο γάλλος L.Henrey (1855) και οι έλληνες αρχαιολόγοι Κ.Ρωµαίος (1937),Φ.Πέτσας και 
Μ.Ανδρόνικος, αποκαλύφθηκαν, µεταξύ των σηµερινών οικισµών της Βεργίνας και της Παλατίτσας του Νοµού 
Ηµαθίας, τα ερείπια της πόλης, η ακρόπολη της οποίας δέσποζε στο πέρασµα από την Ηµαθία προς την Πιερία 
και τη Θεσσαλία. Ο Μ. ∆ήµιτσας µάλιστα εκτός της Βάλλας ή των Ουάλλων µνηµονεύει και άλλο πόλισµα, τις 
"Φυλακές" : " � αναφέρονται δε παρά των αρχαίων (σηµείωση του γράφοντος : πρόκειται για τον Πτολεµαίο 
Κλαύδιο) και δύο πόλεις, αι Φυλακαί και Ούαλλαι ή Βάλα, κείµεναι εν τη Πιερία παρά τον Αλιάκµονα, εξ ων η 
µεν πρώτη έκειτο εν τη θέσει του νυν χωρίου Παλαιογρατσάνου µεταξύ Σερβίων και Βελβεντού, η δε δευτέρα 
βορρειότερον αυτής επί της δεξιάς όχθης του ποταµού � " .Πάντως, δεν πρέπει να απορρίψουµε εντελώς την 
ετυµολογική αυτή συσχέτιση του Κεραµόπουλλου,αν µάλιστα λάβουµε υπ' όψιν µας ότι η είσοδος των στενών 
του Σαρανταπόρου βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα σύνορα της Πιερίας αλλά και στην αρχαία περραιβική 
πόλη Πύθιο,στην οποία είχε µεταφερθεί κατά την προρωµαϊκή εποχή ο πληθυσµός της Βάλλας.Σχετικώς µας 
διασώζει ο Στέφανος Βυζάντιος τα ακόλουθα : " � Θεαγένης εν Μακεδονία Β α λ λ α ί ο υ ς µεταγαγών εις 
τον νυν λεγόµενον Πύθιον τόπον � ".  
Από άλλους πάλι µελετητές συσχετίζεται η λέξη "Βολουστάνα" µε τον όρο "Οβλοστένων πολιτεία" ή 
"Οβλοστίων πολιτεία", που αναγράφεται σε επιγραφή του 200/201 περίπου µ.Χ.,η οποία βρέθηκε κοντά στην 
πόλη των Σερβίων και έχει ως εξής : "�Ο β λ ο - σ τ (έ ν / ί) ω ν vac. πολιτεία /(�)αονίαν (κ)αι vac. 
Αλεξάνδραν/και Ιουλιανήν τας πολείτ(ι)/ (δ)ας vac. αρετής και ευνοίας χά/ριν δι' επιµελητών 
Απ(ολ)λοδώρου/του Λουκίου κα(ι) Απολλοδώρου/του Μά(ρ)κου τω vac. Σεβαστώ/τ(ω) και ΗΜΤ έτει/ � " . 
Ο πανεπιστηµιακός καθηγητής ∆ηµήτριος Σαµσάρης υποστηρίζει ότι η θέση της πολιτείας των Οβλοστένων 
(σηµείωση του γράφοντος : ως πόλη των "Οβλοστίων" αναφέρουν το όνοµα της πόλης αυτής οι Θ. Ριζάκης 
και Ι. Τουράτσογλου, που πρώτοι δηµοσίευσαν τη σχετική επιγραφή ) θα πρέπει να αναζητηθεί ανάµεσα στα 
σηµερινά χωριά Αυλές και Γούλες,δηλαδή κοντά στην είσοδο των στενών, τα οποία ταυτίζονται µε τη 
"Βολουστάνα".Αυτό το γεγονός µάλιστα µας οδηγεί και στην ετυµολογική συσχέτιση των δύο αυτών αρχαίων 
τοπωνυµίων,από την οποία προκύπτει και η πιθανή ταύτισή τους : "Βολο(ύ)στενα" > "Volustana" > 
"Οβλόστενα" .  



Ο ∆ηµήτριος Σαµσάρης κοµίζει και µιαν ακόµη εκδοχή. Θεωρεί και αυτός ότι το όνοµα "Βολουστάνα" 
προέρχεται από την παραφθορά της σύνθεσης των όρων "Βάλας" + "στενά".Ο όρος όµως "Βάλα" προέρχεται 
από τη δωρική λέξη "βαλός" (=είσοδος, κατώφλι, πόρτα) .∆ηλαδή, "Βολούστανα" σηµαίνει τα "στενά της 
πόρτας".Η συγκεκριµένη απόπειρα ετυµολόγησης φαίνεται επίσης πειστική αν λάβει κανείς υπ' όψιν του ότι 
επιβιώνει από τους βυζαντινούς χρόνους µέχρι και τις ηµέρες µας το τοπωνυµικό "Στενά της Πόρτας". 
 
Από τον ύστερο, τέλος, µεσαίωνα και µέχρι και τις ηµέρες µας ο Τίταρος ονοµάζεται "Σιάπκα".΄Οσον αφορά 
την προέλευση του τοπωνυµίου αυτού έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα : η φυσιογραφία ενός τόπου είναι 
µία από τις κυριώτερες πηγές της ονοµατοθεσίας ή ονοµατοδοσίας του. Ειδικώτερα,η µορφολογία του 
εδάφους (εδαφοµορφολογία) παρέχει τοπωνύµια βάσει της µορφής, του σχηµατισµού, του χρώµατος, της 
θέσης κ.ο.κ. (τα αποκαλούµενα φυσιογραφικά ή εδαφοµορφολο-γικά τοπωνύµια).΄Ετσι, υπάρχουν τα εξής 
ονόµατα κορυφών : "Αιχµή","Βελόνι", "∆όντι", "Κέρας", "Τράπεζα" αλλά και "Καλαµαύκα" (< καλυµαύχι = 
κάλυµµα του αυχένα) και "Κιάφα" (< αλβανικό kiafa = αυχένας, άκρη,κορυφή) . Το προφανώς 
εδαφοµορφολογικό τοπωνύµιο "σιάπκα" ή "σάπκα" προέρχεται από τον οµόηχο σλαβικό - σερβοκροάτικο, για 
την ακρίβεια - όρο "sapka",που σηµαίνει το κάλυµµα της κεφαλής, τον σκούφο .Στη νέα ελληνική γλώσσα 
απαντάται - την εποχή του Όθωνος - ο όρος "σάπκα" µε την έννοια του στρατιωτικού πηλικίου .Καθ΄ον 
τρόπον, δηλαδή, το κάλυµµα της κεφαλής επιστέφει το ακρώτατο τµήµα του ανθρώπινου σώµατος, κατά τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο ονοµατοδοτείται και η κορυφή, που καταλαµβάνει το υψηλώτερο τµήµα της οροσειράς. 
 
 
 

Β. Γειτονικοί µε τη Μονή οικισµοί 
 
Άλλοτε υπήρχε, βορειότερα της µονής, και οικισµός µε το όνοµα Ν ε ο 
χ ώ ρ ι, ο οποίος κατοικήθηκε για πρώτη φορά, περί τις αρχές του 
17ου αιώνα, από σαράντα περίπου οικογένειες που µετοίκησαν στον 
Τίταρο από το Κότωρι της Ηπείρου . 
Στον Κώδικα της Ιεράς Μονής Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (της 
Μονής δηλαδή του Οσίου Νικάνορα, της αποκαλούµενης "Ζάβορδας") 
αναφέρονται συνολικά πενήντα χωριά στην Επαρχία Σερβίων, εκ των 
οποίων, συµπεριλαµβανο-µένης και της Κοζάνης, τα είκοσι ένα 
βρίσκονταν στη βόρεια όχθη του Αλιάκµονα. Νότια του ποταµού 
αναφέρονται και το "Νεοχώρι το τρανό 1" και το "Νεοχώρι το µικρό 
43" .Οι δύο παραπάνω αριθµοί που αναγράφονται δίπλα στο όνοµα 
του κάθε οικισµού αναφέρονται στα βαπτιστικά ονόµατα των 
προσκυνητών-αφιερωτών της µονής πριν από το έτος 1692,οπότε 
έγινε και η αντικατάσταση του κώδικα. Το χωριό "Μικρό Νεοχώρι" µας 
είναι άγνωστο. Ο Ηλίας Λαµπρέτσας το τοποθετεί στο µέσο περίπου 
του ηµιονικού δρόµου που οδηγεί από το Μικρόβαλτο στο Λιβαδερό 
και σε τοποθεσία όπου ακόµη και σήµερα διακρίνονται θεµέλια 
σπιτιών και φέρει το όνοµα "Νιοχώρι" . 
Το Νεοχώρι απαντάται ξανά στις γραπτές πηγές περί τις αρχές του 
19ου αιώνα. Συγκεκριµένα, κατά τους ναπολεόντειους πολέµους ο 
΄Αγγλος λοχαγός και περιηγητής William Martin Leake περιηγήθηκε 
την Ελλάδα. Το ∆εκέµβριο του 1806 βρέθηκε στη συγκεκριµένη 
περιοχή και - οδεύοντας από τα Σέρβια προς το Λιβάδι του Ολύµπου - περιγράφει : "� Μετά από πέντε ώρες 
από το Κάστρο των Σερβίων φτάνουµε στο Λιβάδι � Τα άλλα χωριά σε αυτήν την περιοχή είναι το 
Κοκκινοπλό, τα Φτέρα (δηλ. η Φτέρη) και το Νεοχώρι, που βρίσκεται ανάµεσα στα Σέρβια και το Λιβάδι σε 
ένα ψηλό σηµείο στο βουνό, µία ώρα στα αριστερά του δρόµου από τον οποίο ήρθαµε. Το Κοκκινοπλό έχει 
περίπου διακόσια σπίτια, η Φτέρη δέκα και το Νεοχώρι είκοσι ή τριάντα �" . 
Λίγο αργότερα, στην Απογραφική ΄Εκθεση του λόγιου και ιστορικού της Κοζάνης Χαρίσιου Μεγδάνη,ο οποίος 
καταγόταν από το Πολύρραχο Σερβίων, όπως µας τη διέσωσε ο Μιχαήλ Καλινδέρης, σηµειώνεται ότι,το 
1817,ο αριθµός των οικιών του Νεοχωρίου ανέρχεται σε δέκα . 
 ιστοριοδίφης ιατρός Κων/νος Γουναρόπουλος το µνηµονεύει - λίγο πριν την οριστική εγκατάλειψή του - µε 
δέκα οικογένειες . 



Ο Νικόλαος Σχινάς, έλλην 
ταγµατάρχης του Μηχανικού, 
περιηγούµενος - µετά από 
σχετική εντολή του τότε 
Υπουργού Στρατιωτικών - τη 
Θεσσαλία, την Μακεδονία και 
την Ήπειρο ακολούθησε και την 
"�αµαξιτήν οδόν από 
Ελασσώνος εις Σέρβια�" και µας 
διασώζει τα ακόλουθα : " � η 
κωµόπολις Βλαχολείβαδον 
κείται επί των µεσηµβρινών 
κλιτύων των Πιερίων 
ορέων,υπέρκειται δε ταύτης το 
της αυτής οροσειράς όρος 
Τιτάριον ή Τσάπκα,ΒΑ δε 
τούτου υψούται το της αυτής 
οροσειράς όρος Φλάµπου-ρο � 
Εντεύθεν ετέρα οδός διά του 
χωρίου Νεοχώρι,απέχοντος 1 ½ 
ώραν, διερχοµένη βαθέα 
ρεύµατα, φέρει µετά δύο έτι ώρας εις το µέσον του στενού Πόρτες� " . 
Μετά όµως τα επαναστατικά κινήµατα του 1821-1822 στα Πιέρια και του 1854 στα Χάσια και τον Όλυµπο και 
ως συνέπεια των τουρκικών αντιποίνων, άρχισε η µετεγκατάσταση των Νεοχωριτών στα Σέρβια, η οποία 
ολοκληρώθηκε,µε την οριστική εγκατάλειψη του οικισµού από τους κατοίκους του, περί τα 1880 .Ο Νικόλαος 
Κοεµτζόπουλος γράφει : " � σε µια από τις πολλές επιδροµές των αλβανικών ορδών στη ∆υτική Μακεδονία 
και την περιοχή Σερβίων κατεστράφη το χωριό Νιχώρι, ΝΑ των Σερβίων, πάνω στο βουνό Σιάπκα, στο 
Τιτάριον όρος,σε µια θαυµάσια τοποθεσία µέσα στα πεύκα, τα έλατα και τα γάργαρα νερά ... Από τους 
κατοίκους του Νιοχωρίου, που έφεραν αντίσταση στους Αρβανιτάδες, άλλοι πήραν τα βουνά ,άλλοι σκόρπισαν 
στα γύρω χωριά και µερικοί, µετά την αποχώρηση των Αλβανών, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στα Σέρβια. 
Τέτοιες οικογένειες είναι οι Αγγελόπουλοι ,ο Κοντοδήµος, ο Μάκης,ο Ζάκης, ο Μπουκουβάλας, ο Τσιγγόιδας, 
ο Ντάκας. ΄Ολοι οι Νιοχωρίτες των Σερβίων κατά την ηµέρα της εορτής της Αγίας Τριάδος λειτουργούνται, εις 
ανάµνησιν, στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.".  
Σήµερα, από τον παλαιό οικισµό, σώζεται µόνο ο ανακαινισµένος ναός της Αγίας Τριάδος Νεοχωρίου. 
 
 
  
 
 

Γ. Ίδρυση και ιστορία της Μονής 

Ιστορικές πηγές ή άλλες σαφείς µαρτυρίες για τον ακριβή χρόνο 
ίδρυσης της µονής του Αγίου Αντωνίου της Σιάπκας δυστυχώς δεν 
σώζονται. 
Εκτιµάται, όµως, από τους µελετητές ότι η µονή κτίσθηκε στους 
ύστερους βυζαντινούς χρόνους (Βλ. Αργύριου Μεν. Κούντουρα, 
"Έκφρασις ήγουν περιγραφή της Ιεράς και Σταυροπηγιακής 
Μονής του Αγίου Αντωνίου Σιάπκας", Κοζάνη 1973, σελ. 11-12). 
Εικάζεται µάλιστα ότι η ίδρυση και λειτουργία της µονής του Αγίου 
Αντωνίου συνδέεται χρονολογικά µε την ίδρυση και λειτουργία, 
στη γειτονική Καστανιά, της Ιεράς Μονής των Αγίων Θεοδώρων 
(Βλ. ∆ηµήτριου Μακρή, "Φορτωµένο ιστορικές µνήµες το 
µοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Καστανέα των Σερβίων", 

περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", τεύχος 153, Φεβρουάριος 1979, σελ. 40). 
Πατριαρχική µονή των Αγίων Θεοδώρων "εν τω θέµατι των Σερβίων" αναφέρεται κατά το πρώτο ήµισυ του 
13ου αιώνα (Βλ. τη µελέτη του καθηγητού Ανδρέα Ξυγγόπουλου, "Τα µνηµεία των Σερβίων",έκδ. Ιδρύµατος 
Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Αθήνα 1957,σελ. 75 επ. [0] και την εκεί 
µνηµονευόµενη βιβλιογραφία). 
Ειδικότερα, σε συνοδική απόφαση του Πατριάρχου Μανουήλ Α΄(1215-1222) ή Μανουήλ Β΄(1244-1255) 
µνηµονεύεται ότι "...ο δεσπότης εκείνος κύριος Μανουήλ..." - πρόκειται για τον βασιλέα της Θεσσαλονίκης 
Μανουήλ (1230-1240) - αφού εκδιώχθηκε από τη Θεσσαλονίκη, εισέβαλε στη Θεσσαλία - το 1242 - 
απέσπασε από την Επισκοπή ∆οµενίκου την Μονή των Αγίων Θεοδώρων και την υπήγαγε στη δικαιοδοσία της 
Επισκοπής των Σερβίων (Βλ. Αθανάσιου Τσαρµανίδη, "Συµβολή στην Ιστορία της Επαρχίας Σερβίων κατά την 
περίοδο 1350-1912.Τόµος 1ος 1350-1880", Εκδόσεις Μ.Ο.Σ. "ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ", Σέρβια 1995,σελ.). 
Ο αείµνηστος έφορος της δηµοτικής βιβλιοθήκης της Κοζάνης Νικόλαος ∆ελιαλής και ο καθηγητής Αντώνιος 

 



Σιγάλας, αναφερόµενοι στην ίδρυση της µονής των Αγίων Θεοδώρων, ανατρέχουν σε προγενέστερο χρόνο. 
Συγκεκριµένα, αναφέρουν ότι "...την ίδρυση πρέπει να την ανάγωµεν εις την βυζαντινήν εποχήν, διότι µνεία 
ταύτης γίνεται επί εποχής του Αυτοκράτορος Μανουήλ Α΄του Κοµνηνού, ήτοι κατά τον 12ο αιώνα..." (Βλ. 
Νικόλαου Π. ∆ελιαλή, "∆ύο Πατριαρχικά Σιγγίλια ∆ιονυσίου του ∆΄ και Γρηγορίου του Ε΄", περιοδικό 
"Μακεδονικά", τόµος Α΄Θεσσαλονίκη 1940,σελ. 108 επ. καθώς και Αντώνιου Σιγάλα, "Από την πνευµατικήν 
ζωήν των κοινοτήτων της Μακεδονίας. Άρχεία και Βιβλιοθήκαι ∆υτικής Μακεδονίας", Θεσσαλονίκη 1939. 
Ο καταγόµενος από το Πολύρραχο κληρικός και λόγιος Χαρίσιος Μεγδάνης µαρτυρεί - στην Απογραφική του 
Έκθεση - ότι κτήτορας της µονής υπήρξε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος και πως ολόκληρη η οικογένειά του ιστορούνταν στις τοιχογραφίες του καθολικού της µονής 
(Βλ. Χαρίσιου Μεγδάνη, "Απογραφική ΄Εκθεσις Τοπαρχίας Σερβίων" και Μιχαήλ Καλινδέρη, "Γραπτά Μνηµεία 
από τη ∆υτική Μακεδονία χρόνων τουρκοκρατίας", Πτολεµαϊδα, 1940. 
Στον Εκκλησιαστικό Κώδικα 94 του Ιστορικού Αρχείου Κοζάνης, που αφορά το Βελβεντό, συναντούµε την 
εξής καταχώριση: "... Πρόθησις της υπεραγίας ∆εσποίνης ηµών Θεοτόκου και αει παρθένου Μαρίας επί έτος 
ζοξ΄(=1652). Των Αρχιερέων και Ιεοροµονάχων ... των Ιερέων ... των Μοναχών (καλογραιών) ... " και 
αναγράφονται τα ονόµατα 110 αφιερωτριών καλογριών, που ασφαλώς ανήκουν σε µοναχές του Μοναστηριού 
των Αγίων Θεοδώρων Σερβίων, αφού άλλο γυναικείο µοναστήρι στους χρόνους αυτούς αλλά και 
µεταγενέστερα δεν υπήρχε στην επαρχία (Βλ. και το πόνηµα που άλλοτε Γραµµατέα της Ι.Μ. Σερβίων & 
Κοζάνης Ιωάννη ∆. ∆ηµόπουλου, "Τα παρά τον Αλιάκµονα Εκκλησιαστικά", εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων 
& Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1994,σελ.97 επ.). 
Στον Κώδικα της Ζάβορδας, µετά τις εγγραφές των προσκυνητών του Κάστρου των Σερβίων και µε την 
ένδειξη "... απάνω κοινόβιον ..." είναι γραµµένα τα ονόµατα των µοναχών "Ανανίας, Αθανασίας, Χριστίνας, 
Παησίας, Αµησίας, Καταφυγής". Πρόκειται για καλογριές του µοναστηριού των Αγίων Θεοδώρων. Και η 
εγγραφή τους ως προσκυνητριών έγινε µετά το 1962 (Βλ. και Ι.∆. ∆ηµόπουλου, ένθ. ανωτ.,σελ 97. 
Σε ενθύµηση επί του αρχικού παράφυλλου παλαιάς εκδόσεως Παρακλητικής αναφέρεται: "... αψιέ΄(=1715), 
κτήµα πέφυκεν της µονής των κανονικών, η παρούσα βίβλος, των αγίων ενδόξων µεγάλων µαρτύρων 
Θεοδώρων, τω κάτω κοινοβίω. Εδέθη δε και τούτω συν τοις άλλοις, δια χειρός Νεοφύτου οικτρού 
ιεροµονάχου, οι βουλόµενοι δε ταύτην συλλήσε της µονής αυτών, είη υπόδικοι και συγκάθεδροι τω πατρί 
αυτών Ιούδα, ως συνήγοροι και επόµενοι εκείνου, έχοιεν και ταις αραίς των θεοφόρων πατέρων". Και άλλη 
σηµείωση στην Παρακλητική αναφέρει: " ... οι αρχηγοί της αυτής θείας και ιεράς µονής, εκ του οίνου ολίγον 
απέχησθε, ίνα ου υµίν γένηται ... ". Αναφέρεται στην ενθύµηση " ... τω κάτω κοινοβίω ... " εκ του οποίου 
συνάγεται ότι υπήρχε και άνω κοινόβιο (Βλ και Ν.Π.∆ελιαλή,ένθ. Ανωτ.). 
Την ύπαρξη και λειτουργία της µονής συνάγουµε και από συνοδικό γράµµα του 1775 του Πατριάρχη 
Σωφρόνιου (βλ. κατωτέρω). 
Το µοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων στην Καστανιά καταστράφηκε στο δεύτερο µισό του 17ου αιώνα από 
χωρικούς της Παλιοκαστανιάς, οικισµού µεταξύ Πλατανορρεύµατος και Σερβίων προς τον Αλιάκµονα. 
Μάλιστα, το τοπωνύµιο αυτό (δηλαδή, "Παλιοκαστανιά") χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα από τους αγρότες 
του Πλατανορρεύµατος. Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Παλιοκαστανιάς, αφού δολοφόνησαν τους µοναχούς και 
οικειοποιήθηκαν τα κτήµατα του µοναστηριού, συνέπηξαν νέο οικισµό - τη σηµερινή Καστανιά - και 
εγκαταστάθηκαν γύρω από το λεηλατηµένο µοναστήρι. Σύµφωνα δε µε την παράδοση, αφορίσθηκαν για τις 
πράξεις τους αυτές από το Πατριαρχείο. Ο αφορισµός - το 1686 - ολόκληρης της χριστιανικής κοινότητας των 
Σερβίων έδωσε, λόγω της άρσης της προστασίας του Πατριαρχείου, τη δυνατότητα στους Οθωµανούς να 
καταστρέψουν την έως τότε ανθηρή χριστιανική κοινότητα των Σερβίων και στέρησε από τους Χριστιανούς τη 
δυνατότητα αντίστασης κατά των αφόρητων συνθηκών που οδηγούσαν στη φυγή και τον εξισλαµισµό (Βλ και 
Αθ. Τσαρµανίδη, ένθ. ανωτ). 
Η µονή των Αγίων Θεοδώρων Καστανιάς διατηρούσε σαν µετόχι ταυτώνυµο ναό ή κοινόβιο γυναικείο 
µοναστήρι, γνωστό και ως "Μονή του ∆ιονυσίου του Σιδέρη", στον τρίτο οχυρωµατικό περίβολο του Κάστρου 
των Σερβίων. 
Ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος, συγκρίνοντας το οικοδόµηµα του µικρού ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερβίων µε 
ναούς της Καστοριάς και της Ηπείρου, θεωρεί το ναό αυτό σύγχρονη αποµίµηση των µνηµείων εκείνων και 
τοποθετεί την ίδρυσή του εντός του δευτέρου ηµίσεος του 11ου αιώνος. 
Ο ιστοριοδίφης ιατρός Κων/νος Γουναρόπουλος αποδίδει την ίδρυση της γυναικείας µονής των Αγίων 
Θεοδώρων των Σερβίων στον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. 
Συγκεκριµένα, µας διασώζει ότι " ... εν τω τρίτω περιβόλω κατά τον φάραγγα και επί βράχου αποτοµωτάτου 
εστί ναϊσκος του Αγίου Θεοδώρου µετά δεξαµενής ύδατος κτισθείς υπό του τελευταίου Αυτοκράτορος 
Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, ως δηλούσι τα επί του έξω τοίχου εκ κεραµίδων γράµµατα ... Ενταύθα ην 
κοινόβιον µοναστήριον γυναικών, µετόχιον του εν Καστανέα αγίου Θεοδώρου, ως ενδείκνυσιν η σφραγίς ... " 
(Βλ και Κων/νου ∆. Γουναρόπουλου, "Κοζανικά",περιοδικό "ΠΑΝ∆ΩΡΑ",ΤόµοςΚΒ΄ Φυλλάδιον 525, Κεφάλαιον 
Β΄, Αθήνα 1872). 
Στις πηγές µνηµονεύεται εκ νέου η µονή των Αγίων Θεοδώρων Σερβίων σε σιγίλλιο του Πατριάρχου 
∆ιονυσίου του ∆΄ του έτους 1676. Με το σιγίλλιο αυτό κατοχυρώνονται τα " ... προνόµια, ως τα παλαιγενή 
των αοιδήµων πατριαρχών γράµµατα διαλαµβάνουσιν ... " του " ... κατά την επαρχίαν της Επισκοπής 
Σερβίων, του τιµωµένου επ' ονόµατι των αγίων Θεοδώρων του ∆ιονυσίου του Σιδέρη, πατριαρχικού 
σταυροπηγίου ... ", επιβεβαιώνεται ο κοινοβιακός χαρακτήρας της ζωής " ... των ενασκουµένων εν αυτώ 
µοναζουσών καλογραιών ... " και, τέλος, απειλούνται µε αφορισµό οι " ... σφαδάζοντες την των καλών 
ανατροπήν και βασκάνοντες τας τοιαύτας αγαθοεργίας ... ", που θα τολµήσουν να ζητήσουν από τις µοναχές 



" ... όσα εισήνεγκον φέρουσαι κινητά ή ακίνητα και όσα υπό την δεσποτείαν αυτών έχουσιν ... " ή θα 
επιχειρήσουν " ... αποστερείν τι τούτων και αφαρπάζειν ή κατεπεµβαίνειν του σταυρποπηγίου ... " (Βλ και 
Ν.Π. ∆ελιαλή,ενθ. ανωτ.). 
Ο Πατριάρχης Σωφρόνιος, απευθυνόµενος µε ένα συνοδικό γράµµα του 1775 στον τότε Επίσκοπο Σερβίων 
και Κοζάνης, απειλεί ότι θα επιβάλλει το εκκλησιαστικό επιτίµιο του αφορισµού κατά " ... τινών κακότροπων 
χριστιανών της πολιτείας Σερβίων ... ", οι οποίοι " ... παρεµποδίζουσι την σην θεοφιλίαν (σηµείωση του 
γράφοντος: εννοεί τον Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης) εκ της περιλαβής των κινητών και ακινήτων 
πραγµάτων των κατά την πολιτείαν Σερβίων ερηµωθέντων και τέλεον αφανισθέντων δύω µοναστηρίων ... ". 
Τα δύο ερηµωνένα µοναστήρια είναι ακριβώς η Μονή των Αγίων Θεοδώρων Καστανιάς και το οµώνυµό της 
µερόχιο στα Σέρβια (Βλ και Ν.Π.∆ελιαλή,ένθ. ανωτ.). 
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η µονή των Αγίων Θεοδώρων Σερβίων - το "κάτω κοινόβιον" - λειτούργησε 
για µικρό χρονικό διάστηµα και µετά την καταστροφή της µονής των Αγίων Θεοδώρων στην Καστανιά - του 
"άνω κοινόβιου". Περιήλθε όµως και αυτή σε µέγιστη ένδεια και διαλύθηκε περί τα τέλη του 17ου αιώνος ή - 
το αργότερο - τις αρχές του 18ου. 
Επανερχόµενος στον κύριο κορµό της έρευνάς µου για το µοναστήρι στου Αγίου Αντωνίου, πρέπει να 
µνηµονεύσω τις πληροφορίες που αντλούµε από τον Κώδικα της Ι.Μ. Μεταµορφώσεως του Σωτήρος της 
Ζάµπορδας, Πράγµατι, στις εγγραφές που συµπεριλήφθηκαν στον πολύτιµο αυτό Κώδικα µετά την 
αντικατάστασή του το 1692, απαντούµε δύο ονόµατα µοναχών καθώς και τη µαρτυρία πως το µοναστήρι 
ανήκε τότε στο χωριό "Τεµιράδες" ή "Ντεµιράδες" της Ελασσόνας - το σηµερινό χωριό Κοκκινόγη. Από την 
εγγραφή αυτή συνάγεται µε ασφάλεια πως η µονή του Αγίου Αντωνίου Σιάπκας λειτουργούσε πρίν τα τέλη 
του 17ου αιώνα (Βλ και ∆.Μακρή,ένθ. ανωτ.). 
Η µονή του Αγίου Αντωνίου µνηµονεύεται εκ νέου σε σωζόµενη στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης 
σιγιλλιώδη επιστολή, που εξέδοσε ο εθνοµάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Ε΄ το 
τελευταίο έτος της πρώτης πατριαρχείας του, δηλαδή το 1798 και µε την οποία ανανεώνει και επικυρώνει 
προγενέστερα σιγίλλια των Πατριαρχών Σεραφείµ του Β΄(1761) και Νεόφυτου του Ζ΄ (1794) σχετικά µε τα " 
... παλαιγενή, πατριαρχικά και σταυροπηγιακά προνόµια ... " της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, της 
επονοµαζόµενης Ιλαρίωνος (Λαριούς). Πληροφορούµαστε από το σιγίλλιο αυτό, που πρώτος δηµοσίευσε ο 
Νικόλαος ∆ελιαλής, στο περιοδικό "Μακεδονικά", το 1940, ότι : " ... ∆ιονύσιός τις µοναχός ανήγειρε ... το εν 
τη Επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης, τη υποκειµένη τη αγιωτάτη µητροπόλει Θεσσαλονίκης, ιερόν και 
σεβάσµιον µοναστήριον, το σεµνυνόµενον επ' ονόµατι της υπερουσίου και ζωοποιού τριάδος ... αναθέµενος 
το εν τη Αρχιεπισκοπή Ελασσώνος µονίδριον του οσίου πατρός ηµών Αντωνίου του µεγάλου ... εις µετόχιον 
του εν τη επισκοπή Σερβίων µοναστηρίου της αγίας τριάδος ... " (Βλ και Ν.Π. ∆ελιαλή,ένθ. ανωτ.). Από το 
γεγονός ότι το σιγίλλιο αυτό του Γρηγορίου του Ε΄ βεβαιώνει ότι " ... ενεφανίσθησαν γαρ ηµίν ... " δύο 
πατριαρχικά, συνοδικά σιγιλλιώδη γράµµατα " ... Σεραφείµ τε και Νεοφύτου, περιέχοντα ότι ∆ιονύσιός τις 
µοναχός ανήγειρεν το ειρηµένον µοναστήριον, αναθέµενος το µονίδριον του αγίου Αντωνίου ... εις µετόχιον 
... " µας επιτρέπεται να υποθέσουµε ότι το µοναστήρι του Αγίου Αντωνίου προϋπήρχε του 1764. 
Αργότερα, το µετόχιο αυτό εξελίχθηκε στην οµώνυµη αυτόνοµη µονή, υπαγόµενη όµως στην αρµοδιότητα και 
δικαιοδοσία της Ιεράς Μονής Ολυµπιώτισσας της τότε Αρχιεπισκοπής Ελασσόνας (Βλ. και Επετηρίδα 
Βυζαντινών Σπουδών, Τόµος ∆΄,σελ. 315 επ. και Κων/νος Ευαγ. Σιαµπανόπουλος, "Η Αγία Τριάδα, Το 
Μοναστήρι της Λαριούς", εκδόσεις Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Νοµού Κοζάνης, θεσ/νίκη1986 και του 
ιδίου, "Αιανή", αυτοέκδοση θεσ/νίκη 1974). 
Στα µέσα του 18ου αιώνα - το 1750 - οι µοναχοί αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν το µοναστήρι της Σιάπκας 
και να εγκατασταθούν στο οµώνυµο µετόχιό του στους Ντεµιράδες (Κοκκινόγη) Ελασσόνας. Σε αναφορά του 
- της 30-10-1907 - προς την Επιτροπή Εκκλησιαστικών Κτηµάτων, που σώζεται στον Εκκλησιαστικό Κώδικα 
62 της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης, ο τότε Μητροπολίτης Κωνστάντιος µεταξύ άλλων αναφέρει " ... από αιώνος 
και πλέον εγκατελείφθη καταστραφείσα και κακοποιηθείσα, διελύθη παντελώς άτε των πατέρων 
διασκορπισθέντων τήδε κακείσε, άδηλον δε πότε τινές καταφυγόντες εν τω Μετοχίω ∆εµιράδων, κτήµα ή 
έπαυλις της Μονής ταύτης κειµένης εν τη επαρχία Ελασώνος και τετράωρον απεχούσης εκ της Μονής 
εγκαταστάθηκαν εν τούτω, όθεν και το όνοµα Μονή Αγίου Αντωνίου των ∆εµεράδων ..." (Βλ και Ι.∆. 
∆ηµόπουλου,ένθ. ανωτ.). Ο οικισµός "Ντεµιράδες" ή "∆εµιράδες" Ελασσόνας αναφέρεται στον Κώδικα της 
Ζάβορδας - στην καταγραφή της πρώτης περιόδου (1534-1692) - µε δύο αφιερωτές (σελ. 128 του Κώδικα) 
(Βλ. και Κώστας Σπανός, "Οι οικισµοί της Βόρειας Θεσσαλίας στον Κώδικα της Ζάµπορδας (1534-1692)", περ. 
"Θεσσαλικό Ηµερολόγιο",τόµος Ζ΄,Λάρισα 1984). Το µοναστήρι δε του Αγίου Αντωνίου στην Κοκκινόγη, 
γνωστό ως µονή των ∆εµεράδων ή Ντεµιράδων ιδρύθηκε ως µετόχιο της µονής του Αγίου Αντωνίου Σιάπκας, 
µάλλον τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Σήµερα από το παλιό µοναστήρι σώζεται µόνο το καθολικό του, 
που χρησιµοποιείται ως ενοριακός ναός της Κοκκινόγης (Βλ. και Ευάγγελου Σκουβαρά, "Ολυµπιώτισσα", 
ΚΕΜΝΕ,Αθήνα 1967 και Γρηγόριου Βέλκου, "Η Επισκοπή ∆οµενίκου και Ελασσώνος",εκδ. Ι.Μ. 
Ελασσόνας,Ελασσόνα, 1980). 
Οι εναποµείναντες στο µοναστήρι της Σιάπκας µοναχοί ή κάποιοι που επέστρεψαν από το µετόχι της 
Κοκκινόγης επιδιόρθωσαν ή ανακατασκεύασαν τα κτίσµατα της µονής, το έτος 1766. Η χρονολογία αυτή είναι 
χαραγµένη σε κυκλική ενεπίγραφη λίθινη πλάκα, εντοιχισµένη εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο του καθολικού 
της µονής (Βλ και ∆.Μακρή,ένθ. ανωτ. και Ηλία Λαµπρέτσα,"Μικρόβαλτο", εκδόσεις Ινστιτούτου Βιβλίου και 
Ανάγνωσης Κοζάνης, Κοζάνη 2000. 
Σε Πεντηκοστάριο, το οποίο εκδόθηκε στη Βενετία το έτος ΑΨΜΣΤ (1746) και ανήκει πλέον στο Ναό των 
Αγίων Θεοδώρων Καστανιάς (" ... ετούτω το βηβλήον οίναι του αγήου θεουδώρου/του Στρατηλάτου και 



θεοδορου του τήρανος εκ χορήον/καστανιά του έτος 1895 Απρηλήου 13 ταϊλος/και το Θεώ δόξα ∆ηµήτριος 
χριστοδούλου/γράφω εις ενθίµοισιν.". Βλ και ∆ηµητρίου Μακρή,όπ.ανωτέρω),µας αναφέρεται η εγκατάλειψη 
εκ νέου του µοναστηριού από τους µοναχούς του, το έτος 1771. Αν και η αιτία της εγκατάλειψης δεν 
µνηµονεύεται, είναι πολύ πιθανόν αυτή να οφείλεται σε κάποια τουρκική επιδροµή. Οι µοναχοί χωρίσθηκαν σε 
δύο οµάδες, εκ των οποίων η πρώτη κατευθύνθηκε στο χωριό Τούχλιστα και η δεύτερη κατέφυγε στο Λιβάδι 
του Ολύµπου. Το κείµενο της ενθύµησης έχει ως εξής: " ... έφιγαµε ή καλόγερη/από τω µοναστίρηον και 
επαηάµη ής την του/χλισταν µε των παπαµηθόδιων των ηερηµήτην/των µέγαν και ο κωσµάς µε τα βώδια 
και/ο παπανιόφιθως πάησιν ης το λεβάδι και εφι/γάµη όλη ETOC αψοα 8/ ... ". Η Τούχλιστα της ενθύµησης 
αυτής είναι η σηµερινή ∆ολίχη Ελασσόνας. Αναφέρεται στον Κώδικα της Ζάβορδας - στην καταγραφή της 
πρώτης περιόδου (1534-1692) - ως "Τούχλη". Σε χειρόγραφο δε της Μονής Μεταµορφώσεως του Σωτήρος 
("Μεγάλο Μετέωρο") των Μετεώρων, που ανάγεται στον 18ο αιώνα αναφέρεται ο ανωτέρω οικισµός ως 
"Τούχληστα" (Βλ. και Νικολάου Βέη, "Τα χειρόγραφα των Μετεώρων",τόµος Α΄, Αθήνα 1967 και Κώστα 
Σπανού,"Ένα µετεωρίτικο χειρόγραφο του 18ου αιώνα. Συµβολή στη µελέτη των θεσσαλικών τοπωνυµίων, 
των ονοµάτων και των επωνύµων",περ. "Θεσσαλικό Ηµερολόγιο",τόµος Η΄,Λάρισα 1985). 
Στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα (1800-1850) το µοναστήρι άκµασε : είχε πολλούς µοναχούς και άλλους 
υπαλλήλους, όπως φαίνεται από τα δεκαπέντε κελλία του. Αλλά και η κτηµατική περιουσία του µοναστηριού 
ήταν µεγάλη. Πέραν του κυρίως κτήµατος της Σιάπκας, τσιφλίκια του µοναστηριού ήταν και τα χωριά της 
επαρχίας Ελασσόνας Βουβάλα, Φαρµάκι και Βούρµπα. Στις απέραντες εκτάσεις του µοναστηριού ήταν 
ανεπτυγµένη µεγάλη κτηνοτροφία. Στον Εκκλησιαστικό Κώδικα 48 της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης διασώζεται 
επιστολή που έστειλε - στα 1890 περίπου - ο τότε Μητροπολίτης Κωνστάντιος στον Πατριάρχη και στην οποία 
µνηµονεύονται τα ακόλουθα : "... το ιερόν τούτο σκήνωµα κέκτηται ικανήν κινητήν και ακίνητον περιουσίαν, 
πρώτον τρία τσιφλίκια, το Φαρµάκι, την Βούρµπαν και και τη Βουβάλαν ... την Βουβάλαν καλλιεργούν 
τέσσερες ζυγίτες, την Βούρµπαν δώδεκα και το Φαρµάκι δεκαπέντε, ως και νερόµυλους, ενοικιαζόµενους 
κιβλάδες (=χειµαδιά-λιβάδια), λαδόµυλον εν τη πολει και διάφορα εργαστήρια ... αποφέροντα ενοίκια ικανά 
ποσά και όµως είναι χρεωµένο ... κέκτηται και δύο χιλιάδες και πλέον γιδοπρόβατα, εξήντα ίππους και 
φοράδες, πενήντα αγελάδας και βόας και δεκαπέντε ηµιόνους ... " (Βλ. και Ι.∆. ∆ηµόπουλου,ένθ. ανωτ.). 
Ανάµεσα στα 233 σωζόµενα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Ολυµπιώτισσας Ελασσόνος περιλαµβάνεται και το 
υπ' αριθµόν 219 κατά την αρίθµηση του Ευάγγελου Σκουβαρά. Πρόκειται για ένα κατάστιχο " ... ληψοδοσιών 
... " της µονής του Αγίου Αντωνίου της Κοκκινόγης, γνωστής ως µονής των ∆εµεράδων, το οποίο καλύπτει 
την περίοδο από το 1814 έως και τα 1843. Στους στίχους 12β και 50α του ανωτέρω κατάστιχου αναφέρονται 
δοσοληψίες µεταξύ των δύο µονών καθώς και το όνοµα του µοναχού Ζηνόβιου, που εκείνη την περίοδο 
υπήρξε ηγούµενος της Μονής της Σιάπκας : " ... στον άγιον αντόνηον τον εγούµεν : ζηνόβιον ... " και " ... 22 
νοεµβρίου από τον ηγούµενον του αγίου αντονήου ζηνόβιον µε οµολογίαν σφραφιστήν 10 : τα 100 ... " (Βλ. 
και Βασίλειος Σπανός, "Το κατάστιχο 219 της Ολυµπιώτισσας. Γλωσσική και ιστορική επεξεργασία",περ. 
"Θεσσαλικό Ηµερολόγιο", τόµος 29ος,Λάρισα 1996). 
Κατά την επανάσταση του 1854, η Σιάπκα και το µοναστήρι του Αγίου Αντωνίου έγιναν θέατρο µιας από τις 
σηµαντικότερες µάχες του κινήµατος αυτού. Συγκεκριµένα, το Μάιο του 1854 µια µικρή οµάδα 
επαναστατηµένων, µε επικεφαλής το Γουλιό (Γεώργιο) Μπζιώτα, ξεκίνησε από τις βορειοδυτικές υπώρειες του 
Ολύµπου. Στην οµάδα αυτή συµµετείχε και ο Σερβιώτης Ζήσης Σωτηρίου. Οι Τούρκοι όµως, που είχαν 
πληροφορηθεί τις κινήσεις τους, έστειλαν πολυάριθµο στρατιωτικό απόσπασµα από τα Σέρβια, µε εντολή να 
τους καταδιώξει. Το ελληνικό πολεµικό σώµα, για να παραπλανήσει τους Τούρκους που πλησίαζαν, κατέφυγε 
στο µοναστήρι. Εκεί διανυκτέρευσε, κρυµµένο µε ασφάλεια στα υπόγεια της µονής. Την επόµενη συνέχισε 
την πορεία του µέχρι την κορυφή της Σιάπκας, όπου και οχυρώθηκε Στα υψώµατα της Σιάπκας όχι απλώς 
απέκρουσε την εχθρική επίθεση αλλά πέτυχε µια περιφανή νίκη, σκοτώνοντας πολλούς Τούρκους - µεταξύ 
των οποίων και τον ηγήτορά τους, ανώτερο αξιωµατικό της Φρουράς των Σερβίων - και τρέποντας τους 
υπόλοιπους σε άτακτη φυγή.  
Το µοναστήρι όµως, µετά την ατυχή έκβαση της επανάστασης, καταστράφηκε - σε αντίποινα προφανώς - από 
τους Τούρκους. Τις καταστροφές που υπέστη η µονή εξιστορεί µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενθύµηση, 
καταγεγραµµένη σε ένα παλιό µηναίο των Λαζαράδων, η οποία έχει ως εξής: " ... Εγώ ο Παπαναστάσιος 
γράφω από χωρίον Λαζαράδες και δηλώνω διδάσκαλος ενθύµηση τον καιρόν όντας ήρθαν καπεταναρέοι και 
σήκωσαν τον κόσµον ∆εσκάτης, Λουζιανής, Λαζαράδων, Τρανοβάλτου, Μικροβάλτου, Πάδης, Μόκρου και 
Μεταξά όνταν ήρθεν ο Ζιάκας ... Αναγνώστης, ο ∆ηµήτρης Σιαπέρας του Χρηστάκη παιδί, ο Στέλιος του 
Μπζιώτα παιδί και χάλασαν τον κόσµον και πήραν τον κόσµον στο λαιµό τους, και χάλασαν τα βακούφια και 
την Παναγία στο Ζντιάνι τόκαψαν και τον Αγιαντώνη το χάλασαν 1854-1855 τέλος ... " (Βλ και 
Αθ.Τσαρµανίδη,ένθ. ανωτ.). 
 
 

 

 
 
 



 
Γ. Ιστορία της Μονής 

Μετά την καταστροφή του 1854 το µοναστήρι στη 
Σιάπκα ερηµώθηκε εκ νέου.Το καθολικό,το 
ηγουµενείο και τα κελλιά των µοναχών είτε 
κατέρρευσαν είτε έγιναν καταφύγιο των ποιµνίων. 
Τη φθορά αυτή δεν µπόρεσαν να αποτρέψουν οι 
διατελέσαντες την εποχή αυτή ηγούµενοι της µονής 
και οι οποίοι είχαν την έδρα τους στους ∆εµεράδες. 
Συγκεκριµένα,ο ιεροµόναχος Καλλίνικος,που φέρεται 
να ηγουµενεύει στη µονή από το 1880 έως το 
1890,έφυγε και πήγε στο µοναστήρι της Αγίας Τρι
Ελασσώνος, κρατώντας µάλιστα και τη σφραγίδα
µονής.Ο τότε µητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης 
Κωνστάντιος διαµαρτύρεται και ζητάει τη σφραγίδα
(Βλ σχ. και Ιωάννη ∆. ∆ηµόπουλου,"Τα παρά τον 

Αλιάκµονα Εκκλησιαστικά",εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης,Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 124 επ.). 
Το 1890,το
διαχειριστικά της µονής.Αυτός πήγε επί τόπου,όπου διέµεινε για το σκοπό αυτό για µερικές ηµέρες κα
ενήργησε απογραφή και έρευνα από την οποία διαπίστωσε τα εξής : " � εύρον αταξίαν εν παντί � το 
ειδεχθές προξένησέν µοι και λύπην � µη υπάρχοντος ηγουµένου διοικείται υπό τριµελούς επιτροπής �
υπάρχει αθλία διαχείρισις � ".∆ιαπιστώνει ότι για να ορθοποδήσει η µονή πρέπει να διορισθεί ηγούµενος
σαν κατάλληλο προτείνει τον ιεροµόναχο Ιωακείµ της Ιεράς Μονής Παλυοκαριάς ∆εσκάτης ή τον ιεροµόναχο 
∆ωρόθεο ή τον ιεροδιάκονο Θεοφάνη της Μονής Σιάπκας (Βλ. σχ. και τον Εκκλησιαστικό Κώδικα 55 της 
Ι.Μ.Σ.&Κ.). Αναφερόµενος δε στην Αδελφότητα και το προσωπικό του µοναστηριού σηµειώνει : " � άπαν
οι µοναχοί έξι,εξ ων οι τρεις την διοικητικήν Επιτροπήν αποτελούν,οι δε έτεροι τρεις,ο εις εφηµέριος ο δε 
διάκονος και έτερος νεωκόρος � Κατά το παρελθόν απέθανεν εις Αθήνας αδελφός της µονής Ιωακείµ 
λεγόµενος, κατέλιπε δε περιουσίαν εξακόσιας λίρες και οµόλογα επ' ονόµατι συγγενών του.Τας τριακόσ
έδωσε ο συγγενής εις το Μοναστήρι,υπόσχεται και τα υπόλοιπα � " (Βλ. σχ. Ι.∆.∆ηµόπουλου, όπ. ανωτέρω 
και τον Εκκλησιαστικό Κώδικα 48 της Ι.Μ.Σ.&Κ.). 
Ο Αρχιµανδρίτης - πλέον - Θεοφάνης φέρεται,από 
από το 1890 έως το 1892 (Βλ. σχ. Ι.∆. ∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω). 
Το Θεοφάνη διαδέχθηκε,κατά τον Εκκλησιαστικό Κώδικα 54 της Ι.Μ.
Ζουµπουλίδης,ο οποίος εµφανίζεται σε διάφορα έγγραφα ως χαρτοπαίζων,ασχηµονών και 
κακοδιαχειριζόµενος τις µοναστηριακές υποθέσεις.Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Σερβίων µε επ
20ης ∆εκεµβρίου 1897 καταγγέλλει ότι : " � ο ηγούµενος της Ι.Μονής Αγίου Αντωνίου ∆εµεράδων 
Κωνσταντίνος Ζουµπουλίδης � το πλείστον εν Σερβίοις διαµένων διαπράττει τα αίσχιστα 
χαρτοπαικτών,κυβίζων,µεθυσκόµενος εν τοις καφενείοις µετά των εκεί µωα-µεθανών και συ
µετά αισχροβίων � την παρελθούσαν εβδοµάδα εν µία νυκτί απώλεσε εξ λίρας πωλών ξυλικήν και άλλα 
πράγµατα του µοναστηρίου � ". Την 28η Φεβρουαρίου 1898 καταγγέλλεται εκ νέου ότι " � έχασε δέκα λίρας
κυβεύων εν τοις κυβετηρίοις � πώλησε ξυλείαν της µονής � ".Ο Μητροπολίτης Κωνστάντιος στην από 4 
Σεπτεµβρίου 1900 επιστολή του προς τον πατριάρχη,που σώζεται στον Εκκλησιαστικό Κώδικα 49,αναφέρε
για τον Ζουµπουλίδη " � πάκτωσε τα κτήµατα Ντούχλιστας όπερ οκτώ ζευγάρια αποτελούσι και αποφέρουσ
ετησίως περί τας εκατόν τριάντα λίρας,διά µίαν πενταετίαν παρά τινά εκ Λειβαδίου Γιάννην Σελιώτην αντί 
εκατόν πενήντα λίρας για τα πέντε έτη,κατέστρεψε το δάσος και ουδένα πλέον πόρον άφησε � ".Τελικώς,
Κωνστάντιος τον απέπεµψε το 1898 " � διά τας καταχρήσεις και το ατάσθαλον του βίου του� " (Βλ. σχ. 
Ι.∆.∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω). 
Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλ
ιεροµόναχου της Ιεράς Μονής Παληοκαρυάς ∆εσκάτης Ιωακείµ Κάρδαρη,που είχε προταθεί το 189
Κωνστάντιο.Στα διάφορα έγγραφα φέρεται ως ο πιο επιτυχηµένος,τίµιος,εργατικός και αποδοτικός ηγούµενος
είχε δε την εύνοια και τη µεγάλη εκτίµηση του Μητροπολίτη Κωνστάντιου. 
Ο Ιωακείµ έφυγε από τους ∆εµεράδες και εγκαταστάθηκε µόνιµα στην έδρα
Σιάπκα.Συµµάζεψε όσο µπόρεσε τα πράγµατα,έβαλε κάποια τάξη,συγύρισε και επισκεύασε τα 
κτίσµατα,επιµελήθηκε την καλύτερη εκµετάλλευση των κτηµάτων και φρόντισε για το βιος της
ευαρέσκεια του Μητροπολίτη προς τον ηγούµενο Ιωακείµ φαίνεται σε δύο επιστολές του : στην από 4 
Σεπτεµβρίου 1900 επιστολή του προς τον πατριάρχη,που σώζεται στον Εκκλησιαστικό Κώδικα 49, όπου
αναφέρει ότι " � και κελλία τινά κατασκεύασε και εκόσµησε και οι χριστιανοί τον ευλαβούνται καθώς και
το µοναστήρι � ".Ζητάει,στη συνέχεια,άδεια για τον ηγούµενο να πάει στο Άγιο Όρος να οικονοµήσει ιερά 
σκεύη και να κάνει καινούργια σφραγίδα Σιάπκας " � όπως και η α ρ χ α ί α ονοµασία της µονής � " και όχ
∆εµεράδων.Στην από 6 Ιανουαρίου 1904 επιστολή του προς τον ηγούµενο της Ιεράς Μονής Ζιδανίου,που 
σώζεται στον Εκκλησιαστικό Κώδικα 49,αναφέρει : " � τον ηγούµενον Σιάπκας � από ετών προίσταται και
τον γνωρίζω � ήλθε και αναστήλωσε τη µονή � ανεγερθείσα εκ των ερειπίων � από εκατόν πενήντα ετών 
παρατηµένην και µάνδραν αγελάδων,εις πραγµατικήν µονήν ανέδειξεν � ".Σε αναφορά του της 30-10-1907
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προς την Επιτροπή Εκκλησιαστικών Κτηµάτων,που σώζεται στον Εκκλησιαστικό Κώδικα 62,ο Μητροπολίτης 
Κωνστάντιος µεταξύ άλλων αναφέρει " � διωρισθείς εντεύθεν ως ηγούµενος ιεροµόναχός τις Ιωακείµ 
Κάρδαρης και µεταβάς εις τα εκεί έπαθεν την υγείαν διό και ηναγκάσθη προς ανάρρωσιν να µεταβή εις 
κυρίως µονήν ένθα ερείπια τινά,δώµατα χάριν των ποιµένων και των βουκόλων της µονής διεσώζοντο προς 
διαµονήν τούτων.Ωφεληθείς δε εκ του ευκρατούς κλίµατος αποφάσισε την µεταφοράν και την εγκατάστασιν 
εν αυτή και βαθµηδόν ήρξατο και την ανέγερσιν δωµάτων � " (Βλ. σχ. Ι.∆.∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω). 
Ο ∆ηµήτριος Μακρής µας διασώζει µια ενθύµηση που περιέχεται σε Πεντηκοστάριο της µονής και έχει ως
: " �1901 Σεπτεµβρίου 18.Ηµέρα Πέµπτη αφότου άνηξεν το µοναστήρι/από τον Ηγούµενον της Μονής 
Ιωακείµ Κάρδαρης/ Αρχιµανδρίτης εκ της Νύσου Ζακύνθου και ήρθαν από/το λιβάδη και πίραν την εικόν
Αγίου και έµασαν/λύρας οθωµανικάς 30 και έβαλαν µαστόρους και διόρθοσαν/τα δωµάτια και το γουµενάτον 
είχε δένδρον και η εκλησία/ήταν γεµάτη κοπριά και το εκαθαρισάµεν µαζύ µε τόν/∆ιάκον ∆αµιανόν από� και 
γράφω διά/ενθύµισιν ο Αναγνώστης Νικόλαος Ε.Τουρναβίτη�µε έκαµε Αναγνώστη ο Ηγούµενος Ιωακείµ." 
(Βλ. σχ. και ∆ηµήτριου Μακρή,"Φορτωµένο ιστορικές µνήµες το µοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην 
Καστανέα των Σερβίων",περιοδικό "Μακεδονική Ζωή",τεύχος 153, Φεβρουάριος 1979,σελ. 40). 
Η θητεία του Ιωακείµ στη µονή έληξε το 1904,όταν έφυγε από τη Σιάπκα και πήγε στη Μονή Βλα
Θεσσαλονίκη. 
Με τη µεταφορ
Ελασσώνος.Από το 1898 όµως το Πατριαρχείο επανέφερε τη µονή στην αρχική της επαρχία και ανέθεσε την
εποπτεία και τη φροντίδα της στο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιο,ο οποίος στην από 29 
Ιουλίου 1899 επιστολή του προς τους προκρίτους,ιερείς και χριστιανούς της επαρχίας του ανακοινώνει το
γεγονός και προτρέπει να βοηθήσουν όλοι για την ανασυγκρότηση και την ανόρθωσή της : " � η µονή αυτ
η οποία υπήγετο εις την εποπτείαν της Ιεράς Μητροπόλεως,ένεκα καιρικών περιστάσεων εγκατελείφθη υπό 
των πατέρων και µετετέθη εις χωρίον ∆εµεράδων και υπήχθη εις την εποπτείαν της Ι.Μ. Ελασσώνος.Προ 
έτους όµως περίπου το Πατριαρχείον την επανέφερεν εις τη εποπτείαν της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων κα
Κοζάνης � " (Βλ. σχ. Ι.∆.∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω).  
Στη θέση του Ιωακείµ τοποθετήθηκε,το 1904,ο Αρχιµαν
τη δεκαετία του 1930.Ο Άνθιµος γεννήθηκε στη Τσαριτσάνη το 1854.Αφού τελείωσε το σχολείο Τσαριτσάνης 
συνέχισε σπουδές στη Σχολή Χάλκης απ' όπου αποφοίτησε.Χειροτονήθηκε και προχειρίσθηκε Αρχιµαν-δρίτης 
και ονοµάσθηκε Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ.Ελασσώνος.Από το 1900 αδελφός της µονής και από το 1904 
ηγούµενος.Από το 1915 έως το 1931 φέρεται να µετέφερε την έδρα του στους ∆εµεράδες (αυτά αναφέρονται
σε βιογραφικό του υπό του ιερέως Ιωάννου Αστερίου Τζήκα της 30ης Οκτωβρίου 1930).Το 1934 κατέγραψε 
τις περιουσίες των µονών Σιάπκας,∆εµεράδων και Σπαρµού που είχαν συγχωνευθεί. Απεβίωσε στις 6 
Ιανουαρίου του 1938 στο µοναστήρι των ∆εµεράδων όπου και ενταφιάσθηκε.∆ιακόνησε πρόθυµα και µ
και τα δύο µοναστήρια.Έζησε υπηρετών την εκκλησία,ευεργετών πτωχούς και απεβίωσε εντελώς ακτήµων 
(Βλ. σχ. Ι.∆.∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω). 
Η θητεία όµως του Άνθιµου δεν υπήρξε αν
διαµάχη σχετικά µε τη µονή.Ορισµένοι εκ των προεστών κατήγγειλαν στο Μητροπολίτη Κωνστάντιο τον 
Άνθιµο για ανηθικότητα και συνεργασία µε τους Οθωµανούς,τονίζοντας µάλιστα ότι " � η µεγαλυτέρα το
διατριβή γίνεται επί το πλείστον εις Λιβάδιον όπου επί πολλάς ηµέρας συνδιασκεδάζει µετά του εκεί Μουδήρ
και των υπαλλήλων αυτού τρώγων, πίνων και τραγουδών άνευ καληµαφίου τουρκικούς αµανέδες και λοιπά 
� ".Αποδείχθηκε όµως αργότερα ότι επρόκειτο για ασύστατες συκοφαντίες των προεστών (Βλ. σχ. και 
Αθανάσιος Τσαρµανίδης,"Συµβολή στην Ιστορία της Επαρχίας Σερβίων κατά την περίοδο 1350-1912.Τό
2ος 1880-1912",Εκδόσεις Μ.Ο.Σ.,Σέρβια 1995).Αντίθετα,ο Άνθιµος υπήρξε ευσεβής χριστιανός και ένθερµος
πατριώτης,υποστηρίζοντας µε κάθε τρόπο τα τµήµατα των Μακεδονοµάχων που διέρχονταν από το µοναστήρι
του.Στο βιογραφικό του σηµείωµα υπό του ιερέως Ιωάννου Τζήκα φέρεται και ως Γενικός Επόπτης των 
Μακεδονικών Σωµάτων ολόκληρης της Επαρχίας.  
Πράγµατι,υπό την εποπτεία και καθοδήγηση τόσο τ
του ηγούµενου της Ι.Μ. Παναγίας της Ζιδανιώτισσας Ιλαρίωνα Ρολόγη όσο και της Επιτροπής Σερβίων, που
απαρτίζονταν από τους ιερείς ∆ηµήτριο Οικονοµίδη και Γεώργιο Παπαπαράσχο και τους Κων/νο Γεωργίου, 
Νικόλαο Κοκολιό,Κων/νο Μπέκιο,Σωκράτη Κοεµτζόπουλο και Γεώργιο Μάγο,το µοναστήρι έγινε κέντρο 
παραλαβής και προώθησης όπλων και εφοδίων και,κυρίως, κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας των µαχόµενων
τµηµάτων (Βλ. σχ. και Λάζαρου Αθ.Παπαϊωάννου,"Ο Μακεδονικός Αγώνας στους Καζάδες Κοζάνης & 
Σερβίων",εκδ. Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Νοµού Κοζάνης,Θεσ/νίκη 1984) . 
Στα χρόνια της ιταλο-γερµανικής κατοχής ζούσε στο µοναστήρι ο µοναχός Συµεών Μ
ενθουσιώδης και θερµός πατριώτης,που παρείχε τακτικά τη φιλοξενία του στους αντάρτες,που δρούσαν
περιοχή.Η συµµετοχή αυτή του ηγούµενου στην αντιστασιακή δράση προκάλεσε την εκ νέου καταστροφή του 
µοναστηριού από τους Ιταλούς,το 1943 (Βλ. σχ. Ι.∆.∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω). 
Μία πρόσθετη συνέπεια αυτής της ερήµωσης της µονής κατά το Β΄ παγκόσµιο πόλ
υπαγωγή της στην εποπτεία της Ι.Μ.Ελασσώνος µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '50,οπότε και επανήλθε
οριστικά στη δικαιοδοσία της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης χάρη στις άοκνες προσπάθειες του τότε Μητροπολί
Κωνσταντίνου (σχετική η υπ' αριθµόν 2305/46/4-11-1955 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος) (Βλ και Ι.∆. ∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω). 
Το 1952,µε σύµβαση που υπογράφηκε µεταξύ της Ε
στρέµατα από τα χωράφια και τα δασολίβαδα της µονής παραχωρήθηκαν στην Κοινότητα Καστανιάς και 
διανεµήθηκαν σε ακτήµονες κατοίκους της (Βλ. σχ. και Ηλίας Λαµπρέτσας,"Μικρόβαλτο",εκδόσεις Ινστιτούτου
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Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, Κοζάνη 2000). 
Το 1961 ηγούµενος του µοναστηριού τοποθετήθη
∆αµιανός γεννήθηκε στο ∆αφνερό Γρεβενών το 1933.Εκάρη µοναχός το 1958 στην Ι.Μ.Αγίας Τριάδος 
Λιαριούς. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και τοποθετήθηκε ως ηγουµενεύων της Ι.Μ.Σιάπκας και εφηµέριο
Καστανιάς. Ο ∆αµιανός όµως παρέµεινε στη µονή µόνο για ένα έτος (Βλ και Ι.∆. ∆ηµόπουλου,όπ. ανωτέρω
Μετά και αυτήν την εγκατάλειψή της, η µονή απερηµώθηκε εκ νέου. Πολλά από τα κελλιά της, η πύλη της κα
οι βοηθητικοί της χώροι κατέρρευσαν. Σχετικά πρόσφατες επεµβάσεις - κατ' όνοµα µόνο σωστικές - αντί να 
αποκαταστήσουν την προϊούσα φθορά, αλλοίωσαν, µε τη βάρβαρη χρήση σύγχρονων δοµικών υλικών, την 
όψη της µονής.  
Σήµερα την επιµέ
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∆. Το κτιριακό συγκρότηµα της Μονής 
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Το καθολικό της µονής, του οποίου οι διαστάσει ός 

αι και 

φρουριακής µοναστηριακής αρχιτεκτονικής 
(Αν.Ορλάνδος). Το αφ΄εαυτού ανθεκτικό λίθι
εξωτερικό περιτοίχισµα της µονής, που προοριζότ
προασπίσει την ασφάλειά της, ισχυροποιείται ακόµη 
περισσότερο και από εσωτερικά λίθινα υποστηρίγµατα
που καταλαµβάνουν ολόκληρη τη βόρεια εσωτερική 
επιφάνεια του περιβόλου. Χάριν δε της οικονοµίας 
χώρου και υλικών, ο τειχοπερίβολος της µονής 
σχηµατίζει τη µία παρειά πολλών προσοικοδοµηµ
επ' αυτού κτισµάτων. 
Η είσοδος της µονής - 
µοναστηριακή αρχιτεκτονική, καλούνταν "πυλώ
"πυλεών" ή, απλά, "πύλη" - είναι τοποθετηµένη, 
υ, σε µικρό ύψος, στην ανατολική παρειά του 

περιβόλου. Σχηµατίζεται δε ένας επιµήκης διάδροµος - αποκαλούµενος "διαβατητικόν" ή "παροδικόν
"βαστέρνιον" - ο οποίος, διατρυπώντας το παχύ τείχος του περιβόλου, οδηγεί µέχρι την εσωτερική αυλή. 
Στην πύλη, η οποία έχει τοξωτό υπέρθυρο, υπήρχε δίφυλλη ξύλινη πόρτα, η οποία δεν σώζεται πλέον. Πά
ακριβώς από το τοξωτό υπέρθυρο της πύλης σώζεται, στην κατακόρυφη εξωτερική παρειά του τείχους, 
αβαθής κόγχη, εν είδει τυφλής αψίδας, η οποία περιβάλλει την εικόνα του Αγίου Αντωνίου. 
 
Η
επέβαλε ο κοινός βίος των µοναχών αλλά και ο φρουριακός χαρακτήρας του καθιδρύµατος. Συγκεκριµένα, 
όλα τα κτίσµατα της µονής τοποθετούνται σε συνέχεια, ούτως ώστε, προσερειδόµενα στον εξωτερικό 
περίβολο, να περιβάλουν την ευρύχωρη εσωτερική αυλή, η οποία εκτείνεται σε δύο επίπεδα. Αναλυτικ
ανατολική πλευρά του περιβόλου είναι κτισµένος ο πυλώνας, ο οποίος περιστοιχίζεται κατά µεν το βορρά από 
το ηγουµενείο κι το αρχονταρίκι, που ήσαν διώροφα, κατά δε το νότο από τέσσερα κελλιά. Τη δυτική πλευρά 
καταλαµβάνουν οι βοηθητικοί χώροι της µονής : η Τράπεζα, η Εστία, το ∆οχείον (αποθήκη), το Μαγκιπείο 
(φούρνος) καθώς και τέσσερα κελλιά. Στη νότια πλευρά είναι κτισµένα, µεταξύ πέντε κελλιών, το καθολικό
της µονής και ο νάρθηκας. Στον τοµέα αυτό σώζονται και τα ευρύχωρα, λιθόκτιστα στην οροφή τους και 
ηµικυλινδρικά υπόγεια της µονής. ∆έον, εν προκειµένω, να επισηµανθεί µία αξιοπρόσεκτη παρέκκλιση από

αυστηρό σχέδιο για την κατά τα ανωτέρω διάταξη του 
εσωτερικού των βυζαντινών µοναστηριών : το καθολικό
µονής του Αγίου Αντωνίου δεν είναι κτισµένο στο µέσον της 
εσωτερικής αυλής αλλά, αντίθετα, στο νότιο τοµέα της, 
ανάµεσα στα κελλιά. Από την Ιουστινιάνεια ακόµη περίοδ
κύριο χαρακτηριστικό της ανατολικής βυζαντινής 
µοναστηριακής αρχιτεκτονικής αποτελούσε η χωρο
του καθολικού στο γεωµετρικό κέντρο του µοναστηριού κα
τρόπο ώστε να τονίζεται και η πνευµατική σηµασία του και να 
εξαίρεται η ατοµικότητά του σε σχέση µε όλα τα 
περιβάλλοντα κτίσµατα. Αντίθετα, η δυτική αρχιτε
παράδοση, αν και υιοθέτησε το κλειστό ανατολικό σχέδιο, 
ενέτασσε το καθολικό στη µία από τις πλευρές της αυλής.  
ς είναι εξαιρετικά µικρές, είναι ένας µονόχωρος δροµικός να

(ή αλλιώς µονόκλιτη βασιλική), µετά νάρθηκος, στεγασµένος µε ξύλινη αµφικλινή στέγη. Αποτελεί δε τυπικό 
παράδειγµα των µικρών διαστάσεων ναών, που οικοδοµούνταν σε όλες τις ηπειρωτικές περιοχές της 
Χερσονήσου του Αίµου κατά τη µέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο αλλά και κατά τους χρόνους της 
Τουρκοκρατίας, στον τύπο της µονόχωρης ορθογώνιας αίθουσας (Π. Βοκοτόπουλος). Ο νάρθηκας είν



αυτός εξαιρετικά µικρών διαστάσεων χωρίζεται δε από το καθολικό µε κανονικά δοµηµένο τοίχο, στο 
κατώτερο κεντρικό σηµείο του οποίου έχει ανοιχθεί µια µικρού ύψους τοξοειδής είσοδος, για την επικο
των δύο χώρων. Το δάπεδο τόσο του καθολικού όσο και του νάρθηκα είναι επενδεδυµένο µε µεγάλες 
ορθογώνιες λίθινες πλάκες. 
Τοιχογραφίες δεν σώζονται σ
αποτελείται από φορητές εικόνες, ελάχιστες από τις οποίες θα µπορούσαν να αναχθούν χρονολογικά στον

18ο αιώνα. Οι υπόλοιπες είναι δωρεές της Ιερ
Κοινότητας του Αγίου Όρους, χρονολογούνται 
µόλις στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι 
φιλοτεχνηµένες από τον αθωνίτη µοναχό 
Παϊσιο (∆. Μακρής). 
 
 
Σ
περίστωο ή περιστύλιο, που αποκαλούντ
τους βυζαντινούς "έµβολο" ή "ηλιακό". 
Πρόκειται για συγκρότηµα λίθινων πεσσών
κιόνων σε σειρά, επί των οποίων στηριζόταν 
αψίδες και το οποίο περιέβαλε την εσωτερική 
αυλή του µοναστηριού, ως στοά µπροστά από 
κάθε οικοδόµηµά του. Ο Αργύριος Κούντουρας 
µας το περιγράφει ως εξής : "�και ήτον όλα τα 
κτήρια της θεοσώστου ταύτης µονής έχοντα εις 
το έµπροσθεν µέρος αυτών δοξάτον λίθινο, 
πολλά επιµεληµένον και ως ικανό λογιζόµενο
το πλάτος. Κατά το µεσηµβρινόν � ήτο το 
δοξάτον ετούτο µετά στρογγυλεµένων 
καµαρών κατά τρίλοβον συνεχόµενην δ
διά το να έχη εις την σειράν µίαν αψηλήν και 
δύο χαµηλάς κολόνας. Προσέτι δε και κατά το 
αρχονταρίκιον και το ηγουµενείον, δοξάτον µε 
υρούσιν και σήµερον τα ερείπια �Το δυτικόν 

κατέρχεται από του µαγκιπείου και της τράπεζας µετά καµάρας και του δοχείου, έτερα κελλία µετά δοξάτου, 
προσβλέπουσιν την κάτω αυλήν � ".Από το περίστωο αυτό σώζεται σήµερα µόνο ένας λίθινος κίονας και η 
αψίδα του στην ανατολική πλευρά της αυλής, µπροστά από το αρχονταρίκι και δίπλα ακριβώς από το 
διαβατικό του πυλώνα της µονής.  
Στην εσωτερική αυλή του µοναστηρ
προβάλλει κάτω από µια ηµισφαιρική κωνοειδή λίθινη στέγη, υποβασταζόµενη από δύο συµπαγείς τοίχους
κατά το βορρά και την ανατολή - και από έναν λίθινο πεσσό. Οι δύο πλευρές - η νότια και η δυτική - 
επιτρέπουν την πρόσβαση στην κρήνη, αφού συνδέονται µε δύο αψίδες (τοξωτούς τοίχους),που στηρ
στον πεσσό, δηµιουργώντας ένα ακόµη προστώο. Η εξαίσια αυτή κρήνη αποτελεί µία από τις συνθετώτερες 
και µνηµειωδέστερες µορφές κρηνών, που σπάνια απαντάται σε καθιδρύµατα εκτός της αθωνικής µοναστική
πολιτείας. 
Τέλος, ιδιαίτ
κτιριακό συγκρότηµα της µονής.  
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ε κανένα από τα κτίσµατα της µονής. Ο µοναδικός αγιογραφικός διάκοσµος 
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το προαύλιο της µονής ήταν κτισµένο 
αν από 
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τ

ιού βρίσκεται και η λιθόκτιστη κρήνη του, ένα κοµψοτέχνηµα που 
 - 

ίζονται 

ς 

ερη µνεία πρέπει να γίνει και για τη λιθόκτιστη µονότοξη γέφυρα, που σώζεται εγγύτατα στο 

 

Ε. Εορτές, πανηγύρεις και θρύλοι για τη Μονή 

Το µοναστήρι πανηγυρίζει την 1η Σεπτεµβρίου, ηµέρα µνήµης του Αγίου, στο όνοµα του οποίου τιµάται. 
που 

αθιές 
τα, 

, όταν 
 του 

δων. 

καµάρας εις το αναµεταξύν επίσης των κολόνων ήτο, ως µαρ

Η λαϊκή παράδοση της περιοχής πιστεύει µάλιστα πως ιδρυτής της µονής υπήρξε οµώνυµος αναχωρητής, 
ασκήθηκε στην περιοχή. Λαϊκή διήγηση µας ιστορεί ότι "ο Άγιος φανερώθηκε κάποτε σε τσοπάνηδες των 
Ντεµιράδων Ελασσώνος, που πρώτη φορά τον έβλεπαν στα µέρη τους. Κάθισε λίγο να ξεκουραστεί, 
κουβέντιασε µαζί τους και ύστερα έφυγε και ήρθε εδώ, στην έρηµη τότε τοποθεσία του σηµερινού 
µοναστηριού. Έζησε σε τούτο το µέρος µόνος του για πολλά χρόνια, µε προσευχή και νηστεία. Οι β
τρύπες πάνω στα βράχια, γύρω από το µοναστήρι, έγιναν από το αιχµηρό ραβδί του Αγίου. Κάποτε, µάλισ
θέλησαν οι δαίµονες να τον βάλουν σε πειρασµό. Εκείνος όµως τους κάρφωσε πάνω στους βράχους και από 
τότε δεν τόλµησαν πια να τον ξαναπειράξουν. Ο Άγιος πέθανε σε βαθιά γεράµατα και οι κάτοικοι, για να τον 
τιµήσουν, έκτισαν το ονοµαστό µοναστήρι και το αφιέρωσαν στη µνήµη του." (∆. Μακρής). 
Σε αυτή τη θεϊκή εξουσία του Αγίου επί των δαιµόνων προσέτρεχαν οι κάτοικοι της περιοχής
καθήλωναν - προς θεραπείαν των - τους ψυχικά ασθενείς συγγενείς τους στο πλακόστρωτο δάπεδο
νάρθηκα του καθολικού της µονής, όπου ακόµη και στις ηµέρες µας σώζονται δύο ζεύγη τροµερών αλυσί
Ο Νικόλαος Κοεµτζόπουλος, µάλιστα, µνηµονεύει ότι " �ως την απελευθέρωση του 1912 οι κάτοικοι του 



Καζά Σερβίων και περιχώρων εσυνήθιζον να στέλνουν στη µονή του Αγίου Αντωνίου όσους έχαναν τα λογ
τους ή τους έπιανε υποχονδρία.". 

ικά 

 

Υποσηµειώσεις  
ι το εξ αυτής παραγόµενο ρήµα "ερανίζω" (< *Fερ - ) είναι οµόρριζα µε τη λέξη " εορτή" (< *Fερ - < 

ό. 

ολλώνιος ο Ρόδιος,"Αργοναυτικά",Α,65 και Αθαν. Αγγελόπουλος, "Η προϊστορική Ελλάς - 

Η αρχαία Μακεδονία κατά τον Στράβωνα", εκδ. Μαλλιάρης-

Γεωγραφική Υφήγησις",Γ΄,13,36. 
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ίδα "ΕΝΩΣΙΣ",Κοζάνη,φύλλο 634/23-9-1962 και του 

ιρίας",1914,σελ. 188-208 και Fr. Stahlin,"Das Hellenische Thessalien",1924,σελ. 19-22. 

ρία της Επαρχίας Σερβίων κατά την περίοδο 1350-1912.Τόµος 1ος 1350-

θήκης",Εταιρίας 

ριήλ Συντοµόρου, "Σαραντάπορο,Κιλκίς, Λαχανάς : οι πρώτες µας νίκες",Εκδ. 

γία ως τεχνολογία και τα ελληνικά τοπωνύµια εις την ξηράν και την θάλασσαν", 

ζή,Σερβοκροατικό - Ελληνικό Λεξικό,Θεσσαλονίκη 1990 
οµή",Αθήνα 1964 

 Αγίου Αντωνίου.Βλ. σχετ. 

λ.46-47. 
του Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης,Κοζάνη 2000,σελ.30. 

68. 

οθετικής γραµµής και Θεσσαλίας",εκδ. "Messager 

ιτών προς το Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, µε ηµεροµηνία 1η 

δος � ".Βλ. 

αι",περιοδικό "Μακεδονικό Ηµερολόγιο",Θεσ/νί-κη 1969,σελ.193 επ.  
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1) Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος, "Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική",Αθήνα 1958. 
κήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον από 

νίου 

ορτωµένο ιστορικές µνήµες το µοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Καστανέα των Σερβίων", 

δονικό Ηµερολόγιο", Θεσ/νίκη 1969.  

Τα σκαριφήµατα, που συνοδεύουν το κείµενο, αναπαρήγαγα από το σύγγραµµα του Αργύριου Κούντουρα. 

 
Ιωάννης Χρ. Παπαγιάννης 
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