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Θ ΚΘΣΚΕΥΤΛΚΘ ΡΑΑΔΟΣΘ ΤΩΝ ΡΑΑΟΛΥΜΡΛΩΝ ΟΛΚΛΣΜΩΝ 

Ζνασ από τουσ παράγοντεσ που ςυναποτελοφν τθν ταυτότθτα ενόσ λαοφ είναι και θ παράδοςθ. 

Θ κρθςκευτικι παράδοςθ, ςτθν περίπτωςθ των δυτικϊν παραολφμπιων οικιςμϊν, δθλ. τθσ ςθμερινισ επαρχίασ 

Ελαςςόνασ που παλαιότερα ονομαηόταν Ρερραιβία, ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά, όπωσ διαμορφϊκθκαν ςτο 

διάβα των αιϊνων. 

Γιατί θ κρθςκευτικι παράδοςθ δεν είναι μια αφθρθμζνθ ζννοια ι απρόςωπθ διαδικαςία.  

Είναι θ κρθςκευτικι πίςτθ, όπωσ γεννικθκε και ρίηωςε ςτισ ψυχζσ των ανκρϊπων ςτθ διαχρονικι αναηιτθςι τουσ 

προκειμζνου να βρουν απάντθςθ ςτα αιϊνια και πανανκρϊπινα μεταφυςικά ερωτιματα: από ποφ, γιατί και ποφ. 

Διαμορφϊκθκε δε ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο και χϊρο από ανκρϊπουσ και εκφράηεται με τισ εκδθλϊςεισ τουσ, τουσ 

κεςμοφσ, τισ ιδζεσ, τισ αντιλιψεισ περί του κείου, τισ λατρευτικζσ τελετζσ, τουσ ναοφσ, τθν τζχνθ. 

Κυρίαρχο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρθςκείασ, των ςχετικϊν μφκων και τθσ κρθςκευτικισ παράδοςθσ ςτουσ 

παραολφμπιουσ οικιςμοφσ και γενικότερα ςτθν επαρχίασ μασ κατά τθν προχριςτιανικι εποχι ζπαιξε αςφαλϊσ θ 

γεωγραφικι κζςθ και το φυςικό περιβάλλον, κυριϊτατα δε ο Πλυμποσ. 

Ο Πλυμποσ, βουνό πανφψθλο και μεγαλοπρεπζσ, ορατόσ από κάκε ςθμείο τθσ Ελαςςόνασ, αλλά και από κάκε 

ςπικαμι γθσ τθσ αρχαίασ Ρερραιβίασ, αςκοφςε γοθτεία και προκαλοφςε δζοσ ςτουσ ανκρϊπουσ με τισ άγριεσ 

χαράδρεσ και τον επιβλθτικό όγκο του. 

Στισ κορυφζσ του φαντάςτθκαν τθν κατοικία των κεϊν του οι πρόγονοί μασ κι ζγινε από τότε ο Πλυμποσ βουνό 

ςφμβολο τθσ ιδεολογίασ του Δωδεκακζου. 

Ρολφ ςωςτά υποςτθρίηει ο ιςτορικόσ και βαλκανιολόγοσ Αχ. Λαηάρου ότι ο Πλυμποσ είναι θ κρθςκευτικι και εκνικι 

κοιτίδα του ελλθνιςμοφ, αφοφ το κρθςκευτικό οικοδόμθμα που ςυγκροτικθκε με βάςθ τισ περί αυτόν ςχετικζσ 

μυκικζσ δοξαςίεσ ςυνετζλεςε μεταξφ των άλλων ςτθ ςφυρθλάτθςθ τθσ εκνικισ ενότθτασ των Ελλινων. 

Εδϊ λοιπόν οι πρόγονοί μασ δθμιοφργθςαν οργανωμζνεσ κοινωνίεσ, ίδρυςαν ονομαςτζσ πόλεισ και χωριά, τθ Λευκι 

Ολοοςςόνα του Ομιρου, τθν Άηωρο, τθ Δολίχθ, το Ρφκιο και τθν Κφφο, τισ Χυρετίεσ, τθ Μονδαία κ.ά., και 

ακολοφκθςαν τθν τφχθ των άλλων Ελλινων, καλλιζργθςαν τθ γθ και ανιγειραν ιερά για να λατρεφουν τουσ κεοφσ 

τουσ υπό τθ ςκια-κυριολεκτικά-του Ολφμπου. 

Ανκρωπομορφικι ιταν θ κρθςκεία του Δωδεκακζου. Ο Δίασ, πατζρασ κεϊν και ανκρϊπων κάκεται ςτο κρόνο του, 

ςτθν κορυφι του βουνοφ – ςτο Μφτικα, και εξαπολφει τουσ κεραυνοφσ του, το ςφμβολο των καιρικϊν μεταβολϊν 

και το όργανο τθσ κείασ δίκθσ και τιμωρίασ. 

Στο παλάτι του και οι  άλλοι κεοί, Ιρα, Ακθνά, Ροςειδϊνασ και λοιποί, ο κακζνασ με τισ ιδιότθτεσ που οι ίδιοι οι 

άνκρωποι τουσ απζδωςαν. Εκεί κοντά και το εργαςτιρι του Θφαίςτου, ςτο Καηάνι, που από τον άνεμο 

ςτριφογυρίηουν τα ςφννεφα και ανεβαίνουν προσ τα πάνω. 

Εκτόσ από το Δωδεκάκεο θ κρθςκεία των Ρερραιβϊν ιταν γεμάτθ – ςφμφωνα με αρχαίεσ μαρτυρίεσ- από πλικοσ 

κεογονικζσ και μυκολογικζσ παραδόςεισ και από δευτερεφουςεσ κεότθτεσ, όπωσ οι Μοφςεσ που λατρεφονταν ςτα 

Λείβθκρα (περιοχι των Κανάλων). 

Ξεχωριςτά λατρευτικά κζντρα δθμιοφργθςαν: για το Δία ςτθν Άηωρο, το Μαντείο του Δωδωναίου Ρελαςγικοφ Διόσ 

των Ρερραιβϊν, για τον Απόλλωνα ςτο Ρφκιο, το ιερό Μαντείο του Ρυκίου Απόλλωνα, για τθν Κζμιδα ιερό ςτθν 
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Μονδαία (Ραλαιόκαςτρο), ενϊ για τον Αςκλθπιό υπιρχε ιερό (Αςκλθπιείο) ςτθν Ακρόπολθ των Χυρετιϊν 

(Δομενίκου) και ςτο λόφο τθσ Ολυμπιϊτιςςασ ςτθν Ελαςςόνα. 

Σ’ αυτά τιμοφςαν ιδιαίτερα και με κάκε επιςθμότθτα τουσ κεοφσ, τουσ προςζφεραν κυςίεσ και ηθτοφςαν 

ανταπόδοςθ και προςταςία. 

Σφμφωνα με τθ γνϊμθ των ιςτορικϊν ο Ροςειδϊνασ λατρευόταν με εντελϊσ ξεχωριςτό τρόπο. 

Οι Ρερραιβοί, όπωσ και όλοι οι Κεςςαλοί, πίςτευαν ότι ο κεόσ αυτόσ ςτάκθκε ο μεγαλφτεροσ ευεργζτθσ τουσ, 

κακϊσ με τθν τρίαινά του απζςυρε τα νερά από το ζδαφοσ τθσ πατρίδασ τουσ και τουσ χάριςε τθν καρποφόρα γθ 

και τα πλοφςια λιβάδια. Για το λόγο αυτό τον ονόμαηαν «Ρετραίο Ροςειδϊνα». Ρίςτευαν ακόμθ ότι ο ίδιοσ ο κεόσ 

τουσ χάριςε εξαιρετικισ ράτςασ άλογα και τουσ ονομαςτοφσ ταφρουσ που είχαν ςθμαντικι κζςθ ςτθν οικονομικι, 

κοινωνικι και ςτρατιωτικι ηωι τθσ χϊρασ. Γι’ αυτό και κακιζρωςαν μεγαλόπρεπεσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ προσ 

τιμιν του «Ταφρειου Ροςειδϊνα», τα Ροςειδϊνια Ταφρεια ι Ταυροκακάψια. 

Θ ξεχωριςτι αυτι τιμι και λατρεία του Ροςειδϊνα φαίνεται κακαρά ςτα Ρερραιβικά νομίςματα. Σε νομίςματα τθσ 

«Ολοοςϊνοσ» απεικονίηονται ακόμθ ο Δίασ, θ Ιρα και θ Ακθνά. 

Από πολφ νωρίσ μπικε, επίςθσ, ςτθ λατρεία των Ρερραιβϊν και ο «Καρπαίοσ Διόνυςοσ». Το κεό αυτό τθσ 

καρποφορίασ τθσ γθσ, τον προςτάτθ των αμπελιϊν και του γλεντιοφ φαίνεται ότι τον τίμθςαν υπερβαλλόντωσ, αν 

κρίνουμε από τουσ τρόπουσ και τισ ςυνικειεσ των Ρερραιβϊν. Ο Κεόπομποσ τουσ χαρακτιριςε «ακόλαςτουσ», ο 

Ακιναιοσ «ευτραπζηιουσ» (=καλοφαγάδεσ) και ο Λουκιανόσ «εξαίρετουσ χορευτζσ». 

Σφμφωνα με τον Γρθγόρθ Βζλκο, απομεινάρια από τισ παλιζσ εκείνεσ Διονυςιακζσ γιορτζσ, με τισ παννφχιεσ ευωχίεσ, 

τουσ χοροφσ και τα ξεφαντϊματα ίςωσ να είναι και τα ποικίλα και γραφικά ζκιμα τθσ επαρχίασ μασ με τα 

«μπαμπαλιοφργια» και τα «ροκατςάρια», ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται για το μαςκάρεμα δζρματα ηϊων, 

προςωπίδεσ, κουδοφνεσ… 

Λδιαίτερο ςτοιχείο ςτθ γεμάτθ προλιψεισ και δειςιδαιμονίεσ κοινωνικι ηωι των Ρερραιβϊν ιταν και θ μαγεία και 

μαγγανία, πράγμα που εντυπωςίαςε τουσ ωμαίουσ ςυγγραφείσ, οι οποίοι μιλοφν με λεπτομζρειεσ για τισ μαγικζσ 

τελετζσ. 

Πςο πλθςιάηομε προσ το τζλοσ τθσ π.Χ. αρχαιότθτασ τόςο περιςςότερο αμφιςβθτείται από Ζλλθνεσ φιλοςόφουσ και 

ποιθτζσ θ αλικεια τθσ Αρχαίασ κρθςκείασ, που δεν τουσ ικανοποιεί πλζον εςωτερικά. 

Ιδθ θ ανκρωπότθτα –εκτόσ από τισ προρριςεισ των Λςραθλιτϊν Ρροφθτϊν- με το ςπερματικό λόγο είχε αρχίςει να 

ετοιμάηεται για κάτι καινοφριο, για τθν ζλευςθ του Μεςςία. 

Και οι Ρερραιβοί ςυνειδθτοποίθςαν ότι τα ανκρϊπινα πάκθ και οι αδυναμίεσ δεν μπορεί να είναι γνωρίςματα του 

«κείου». Απογοθτευμζνοι κακϊσ ιταν από το άδικο, ςάπιο και διεφκαρμζνο παλιό ρωμαϊκό κακεςτϊσ, είχαν κάκε 

λόγο να εγκαταλείψουν τθν παγανιςτικι κρθςκεία τθσ πλάνθσ. 

Συγκλονίςτθκαν από τον επαναςτατικό και ςυνάμα γλυκό λόγο του Ευαγγελίου του Χριςτοφ και ενωρίσ αςπάςτθκαν 

τθ κρθςκεία τθσ αγάπθσ. 

Ο πρϊτοσ ςπόροσ τθσ χριςτιανικισ διδαςκαλίασ ζπεςε ςτθν Ελαςςόνα τον 1ο μ.Χ. αιϊνα πικανόν από τον Απόςτολο 

Ραφλο. Εκείνοσ που αναμφίβολα δίδαξε ςυςτθματικά και δθμιοφργθςε τθν πρϊτθ χριςτιανικι εκκλθςία ςτθν 

περιοχι ιταν ο Απόςτολοσ Ανδρζασ ο Ρρωτόκλθτοσ, ο οποίοσ, ςφμφωνα με τισ πράξεισ των Αποςτόλων διελκϊν τε 

τθν Κεςςαλίαν και Ελλάδα και τουσ εν αυταίσ ταισ πόλεςιν το τθσ οικονομίασ Χριςτοφ του Κεοφ μυςτιριον 

εκκζμενοσ αυτόκεν μζτειςιν προσ τθν Αχαϊαν». 
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Το γεγονόσ τθσ παρουςίασ του Απ. Ανδρζα ςτθν Ελαςςόνα επιβεβαιϊνει μια ςπουδαία ανακάλυψθ που ζγινε πριν 

40 χρόνια. Συγκεκριμζνα το 1972 ανακαλφφκθκε ςτθ ςυνοικία Βαρόςι, δίπλα από το ναό τθσ Ραναγίασ, ζνα 

ενεπίγραφο ψθφιδωτό δαπζδου, το οποίο ςφμφωνα με τουσ αρχαιολόγουσ ανικει ςε πρωτοχριςτιανικι Βαςιλικι 

του 4ου αιϊνα και φζρει τθν επιγραφι «Άγιε Ανδρζα μνιςκθτι τθσ δοφλθσ ςου Μαρίασ». Αυτό μαρτυρεί ότι 

αναμφιςβιτθτα ποφ ενωρίσ οι Ρερραιβοί ςυγκρότθςαν τοπικι χριςτιανικι εκκλθςία και ςτο ναό που ζκτιςαν για τθ 

λατρεία του αποκεκαλυμμζνου κεοφ τιμοφςαν και τον ιδρυτι τθσ εκκλθςίασ τουσ Άγιο Ανδρζα. 

 Αδιάψευςτθ μαρτυρία του γεγονότοσ ότι οι κάτοικοι τθσ περιοχισ δζχτθκαν με λαχτάρα τθ κεία διδαςκαλία 

τθσ αγάπθσ και τθσ ιςότθτασ αποτελοφν οι εκατοντάδεσ ακρόεσ απελευκερϊςεισ δοφλων, που βρζκθκαν ςε 

επιγραφζσ του 2ου και 3ου μ.Χ. αιϊνα ςε όλθ τθν επαρχία Ελαςςόνασ (Σπφρου Μποφμπα, Ρερραιβία). Θ 

ολοκλθρωτικι επικράτθςθ του Χριςτιανιςμοφ ζγινε και εδϊ μετά τθν παφςθ των διωγμϊν, με το διάταγμα των 

Μεδιολάνων και τθν ανάρρθςθ ςτον αυτοκρατορικό κρόνο τθσ ωμαϊκισ αυτοκρατορίασ του Μεγάλου 

Κωνςταντίνου. 

 Στθν ψυχι του λαοφ τϊρα ζχει περάςει το οριςτικό τζλοσ τθσ ειδωλολατρίασ, παρά τισ όποιεσ όψιμεσ 

προςπάκειεσ για αναβίωςι τθσ. 

 Από τότε οικοδομοφνται ελεφκερα καινοφριοι ναοί για να λατρεφεται ο αλθκινόσ, ο Τριαδικόσ κεόσ. Οι ναοί 

αυτοί χτίηονται πολφ κοντά ςτουσ παλιοφσ ι, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, πάνω ςτουσ ειδωλολατρικοφσ που 

κατεδαφίηονται, όπωσ ο αρχαίοσ ναόσ του Αςκλθπιοφ ςτο Δομζνικο, ςτθ κζςθ του οποίου χτίςτθκε ο ναόσ του Αγ. 

Γεωργίου, ο αρχαιότεροσ μθτροπολιτικόσ ναόσ τθσ επαρχίασ. 

 Κυριαρχοφν οι ναοί οι αφιερωμζνοι ςτθν Αγία Τριάδα: Αγία Τριάδα Σπαρμοφ Ολφμπου, Αγία Τριάδα 

Σκαμνιάσ ςτουσ πρόποδεσ επίςθσ του Ολφμπου, Αγία Τριάδα Λιβαδίου Ολφμπου, Αγία Τριάδα Φλαμποφρου, Αγία 

Τριάδα Γιαννωτϊν, Βαλανίδασ, Γεράνειασ. Θ επιλογι τθσ ονομαςίασ δεν είναι τυχαία βεβαίωσ, αλλά ενζχει 

ιδιαίτερο ςυμβολιςμό. 

 Άλλοι τόποι λατρείασ και ναοί είναι αφιερωμζνοι ςτθ Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ, όπωσ ςτθ Δολίχθ, ςτο 

λόφο τθσ Ελαςςόνασ (ςθμερινι Ολυμπιϊτιςςα), ςτθ Μονι Ραλαιοκαρυάσ, άλλοι ςτθν Ραναγία (Μονι Κανάλων, 

παλαιά Μονι Καρυάσ, Ραναγία Ολυμπιϊτιςςα) και άλλοι μεταγενζςτεροι ςε άλλουσ Αγίουσ, μάρτυρεσ και οςίουσ. 

 Οι περιςςότεροι ναοί ανθγζρκθςαν ςτισ πλοφςιεσ κωμοπόλεισ: Δομζνικο, Τςαριτςάνθ και Λιβάδι. 

 Εκκλθςιαςτικά θ περιοχι απετζλεςε ξεχωριςτι επιςκοπικι περιφζρεια. 

• Στθ ςθμερινι περιοχι Δολίχθσ-Λιβαδίου-Ρυκίου-Στενϊν Ρζτρασ ςυναντοφμε ιδθ από τον 4ο αιϊνα τθν 

«Επιςκοπι Δολίχθσ Ρερραιβίασ» και αργότερα (5ο αιϊνα) τθν «Επιςκοπι Δωδϊνθσ) 

• Τον 9ο αιϊνα (879) αναφζρεται θ «Επιςκοπι Λευκισ», που κάλυπτε τθν περιοχι Ελαςςόνασ και Δομενίκου 

• Από τον 11ο αιϊνα θ επιςκοπι αυτι ζχει χάςει το παλιό όνομά τθσ και παρουςιάηεται με το όνομα 

επιςκοπι ι αρχιεπιςκοπι «Δομενίκου» ι «Δομενίκου και Ελαςςϊνοσ», μζχρι το 1814, οπότε προιχκθ ςε 

μθτρόπολθ με τθν ίδια ονομαςία. 

Από το 1928 με το ςυνοδικό τόμο του Ρατριαρχείου ανικει ςτισ μθτροπόλεισ των Νζων Χωρϊν που 

παραχωρικθκαν «άχρι καιροφ» ςτθν αυτοκζφαλθ Ελλαδικι Εκκλθςία. Τον επιςκοπικό τθσ κρόνο λάμπρυναν 

αρκετζσ ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ, μεταξφ αυτϊν ο Άγιοσ Βθςςαρίων, μετζπειτα αρχιεπίςκοποσ Λαρίςθσ, και ο 

Άγιοσ Αρςζνιοσ, τον οποίο τιμά ιδιαιτζρωσ θ πόλθ μασ με περικαλλι ναό, όπου φυλάςςονται και τα λείψανά του. 

 Από το 1420 που θ επαρχία υποδουλϊκθκε ςτουσ Τοφρκουσ θ Ελαςςόνα ζγινε τουρκόπολθ και χτίςτθκαν 

τηαμιά για τουσ επιλυδεσ Μωαμεκανοφσ κατακτθτζσ. 
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 Ο χριςτιανικόσ λαόσ ςυςπειρϊνεται τότε γφρω από τθν Εκκλθςία. Κοντά τθσ βρίςκει καταφφγιο και 

παρθγοριά, αλλά και τα εφόδια και τθ δφναμθ να αντιμετωπίςει τισ πιζςεισ που δζχεται για να αλλαξοπιςτιςει. 

 Σθμαντικό ρόλο για τθ διατιρθςθ τθσ κρθςκευτικισ και εκνικισ ταυτότθτασ, αλλά ακόμθ και τθ φυςικι 

φπαρξθ των Ελαςςονιτϊν –τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν- ζπαιξαν τα μοναςτιρια. Αρκετοί εμπνευςμζνοι και 

δυναμικοί θγοφμενοι διαχειρίςτθκαν με τον καλφτερο τρόπο τθ μεγάλθ μοναςτθριακι περιουςία και ςτιριξαν 

θκικά, πνευματικά και υλικά τουσ φτωχοφσ εξακλιωμζνουσ και αμόρφωτουσ ραγιάδεσ. 

 Από τα 12 μοναςτιρια που ιδρφκθκαν και λειτοφργθςαν ι λειτουργοφν ςτθν περιοχι κα αναφερκοφμε ς’ 

αυτά που θ δράςθ τουσ τα ζκανε ονομαςτά και πζρα από τον περραιβικό χϊρο. 

 Το αρχαιότερο μοναςτικό κακίδρυμα με το οποίο ςυνδζκθκε ςτενά θ ιςτορία τθσ Ελαςςόνασ και όλων των 

παραολφμπιων οικιςμϊν είναι το Σταυροπθγιακό μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ τθσ Ολυμπιϊτιςςασ, αφιερωμζνο αρχικά 

ςτθ Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ Χριςτοφ. 

 Λςτορικά και αρχαιολογικά δεδομζνα ανάγουν το Κακολικό τθσ Μονισ ςτα τζλθ του 13ου αιϊνα, επί 

αυτοκράτοροσ Ανδρονίκου Β’ Ραλαιολόγου. Ο ναόσ ο ίδιοσ είναι ζνα αρχιτεκτονικό ςτολίδι με λεπτοκαμωμζνο 

τροφλο, πλοφςιο κεραμοπλαςτικό διάκοςμο και πλινκοπερίκτιςτθ τοιχοδομία που αντιπροςωπεφει τθν εποχι τθσ 

ακμισ τθσ τζχνθσ των Ραλαιολόγων. Ο εξαίρετοσ αγιογραφικόσ διάκοςμοσ είναι τθσ ςχολισ του μεγάλου 

αγιογράφου Ρανςζλθνου, ενϊ μετςοβίτθσ καλλιτζχνθσ δθμιοφργθςε τα ξυλόγλυπτα τζμπλο-κρόνο, προςκυνθτάρια 

κλπ. 

 Λερό παλλάδιο τθσ Μονισ είναι θ εικόνα τθσ Ραναγίασ θ οποία ςφμφωνα με τθν παράδοςθ μεταφζρκθκε 

κατά τρόπο καυματουργικό από παλιό μοναςτιρι τθσ Καρυάσ Ολφμπου και ζκτοτε θ Μονι τθσ Ελαςςόνασ 

ονομάςτθκε Ολυμπιϊτιςςα. 

 Το ζργο όμωσ το οποίο ςυνετζλεςε ςτο να αυξθκεί το κφροσ τθσ Μονισ και να τθν ευλαβοφνται 

περιςςότερο οι Ελαςςονίτεσ ιταν θ φιλανκρωπικι δράςθ των μοναχϊν (Διονυςίου Λατροφ, Ανκίμου). Το όνομα το 

οποίο ςυνεδζκθ περιςςότερο με το φιλανκρωπικό αυτό ζργο είναι του Άνκιμου Ολυμπιϊτθ. Συγκεκριμζνα το 1780, 

οπότε ανζλαβε τθν θγουμενία ο Άνκιμοσ, ιταν ζτοσ ςκλθρόσ για τουσ κατοίκουσ τθσ Ελαςςόνασ και γενικά τθσ 

Κεςςαλίασ. Αφορία, ςιτοδεία και αφόρθτοσ λιμόσ εμάςτιηαν Τοφρκουσ και Ζλλθνεσ. Τα τρόφιμα ζλειψαν παντελϊσ 

και τα ελάχιςτα που υπιρχαν ιταν απρόςιτα. Ο φιλάνκρωποσ θγοφμενοσ, όπωσ πλθροφοροφμαςτε, από κϊδικα 

τθσ Μονισ «περιζκαλψε τουσ πζνθτασ τθσ Ελαςςϊνοσ, Τοφρκουσ και Χριςτιανοφσ αδιακρίτωσ. Διζκετε κακ’ όλθν 

τθν διάρκειαν του λιμοφ κακθμερινϊσ. 50 οκάδεσ ςίτου και επί πλζον ςυνολικά 800 γιδοπρόβατα και 80 βοοειδι. 

Τζλοσ εξεποιικθςαν παλαιά ςκεφθ και κανδιλια διά τασ επιςιτιςτικάσ ανάγκασ των Ελαςςονιτϊν». Ο ίδιοσ ο 

Άνκιμοσ ςθμειϊνει: «εφυλάχκθμεν άπασ ο λαόσ από τθν πείναν, εξωτερικόσ και εςωτερικόσ, δθλαδι ευςεβισ και 

αςεβισ, και εμεγαλφνκθ το όνομα τθσ κυρίασ θμϊν Κεοτόκου πανταχοφ, είσ τε τουσ ομοπίςτουσ και αλλοεκνείσ». 

 Θ Λ. Μονι Αναλιψεωσ του Σωτιροσ Συκιάσ, κακολικό κατάγραφο Ακωνικοφ τφπου, ζργο του 1650, ζγινε 

ονομαςτι πζρα από τα όρια τθσ επαρχίασ, ςτθ Κεςςαλία και ςτθ Μακεδονία. Ρλικθ πιςτϊν ςυρρζουν για να 

προςκυνιςουν και να εκφράςουν τθν ευγνωμοςφνθ τουσ για πολλά καφματα που ζηθςαν και κατζγραψε θ 

παράδοςθ, για τθν πολυςχιδι προςφορά τθσ. 

 Από τθ μεγάλθ περιουςία τθσ Μονισ ηοφςαν πολλοί κάτοικοι των γφρω χωριϊν ςτα δφςκολα χρόνια τθσ 

ςκλαβιάσ, χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι ο φοφρνοσ που ιταν ςτθ γωνία του μοναςτθριακοφ ςυγκροτιματοσ 

ζβγαηε κακθμερινά ψωμί που μοιραηόταν ςτουσ φτωχοφσ περαςτικοφσ εργάτεσ.  

 Εκεί, πολφ πικανόν ςτο παρεκκλιςι του Αγιάςματοσ, λειτουργοφςε ςχολείο για τα παιδιά των γφρω χωριϊν, 

ενϊ με τα χριματα τθσ Μονισ λειτοφργθςαν ςχολεία ςτθ Συκιά, Βερδικοφςα και Δομζνικο. 
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 Στθν αδελφότθτα τθσ Μονισ Αναλιψεωσ ανικε ο μοναχόσ Λωςιφ, μετζπειτα επίςκοποσ ωγϊν, ο δεςπότθσ 

των ελεφκερων πολιορκθμζνων του Μεςολογγίου. Από τθ δράςθ του είναι εμπνευςμζνοσ ηωγραφικόσ πίνακασ του 

μεγάλου καλλιτζχνθ Βρυηάκθ, αντίγραφο του οποίου φυλάςςεται ςτθ μονι. 

 Υλικι βοικεια και προςταςία προςζφερε το μοναςτιρι και ςτουσ αγωνιςτζσ του Μακεδονικοφ Αγϊνα. 

Τζλοσ, μετά τθ Μικραςιατικι καταςτροφι, τα περιςςότερα από τα κτιματά του δόκθκαν για τθν αποκατάςταςθ 

των ακτθμόνων Ροντίων προςφφγων. Γι’ αυτό κι αυτοί ςε κάκε ευκαιρία εκφράηουν τθν αιϊνια ευγνωμοςφνθ τουσ. 

 Θ Μονι με τθν πιο ςυμβολικι κζςθ είναι αυτι τθσ Αγίασ Τριάδασ Σπαρμοφ, ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ 

νοτιοδυτικι πλευρά του Ολφμπου, ςε τόπο κατάφυτο και ευδυλλιακό. Με τθν επιλογι αυτισ τθσ κζςθσ οι κτίτορεσ 

κζλθςαν να διδάξουν και να αποκαλφψουν τον αλθκινό τριαδικό κεό, ζναντι του μυκικοφ δωδεκακζου που 

λατρευόταν μζχρι τότε ςτθν περιοχι. Το ςθμερινό Κακολικό, ρυκμοφ Βαςιλικισ χωρίσ τροφλο, ανακαινίςκθ και 

ανιςτορικθ το 1633, ςφμφωνα με τθν κτιτορικι επιγραφι. 

 Οι τοιχοαγραφίεσ διαςϊηονται ςε καλι κατάςταςθ και ανικουν ςτθν Κρθτικι τζχνθ. Τθσ ίδιασ εποχισ είναι 

και το ξυλόγλυπτο τζμπλο, ενϊ λίγο μεταγενζςτερα είναι τα 4 παρεκκλιςαι (Αγ.Χαραλάμπουσ, Τιμίου Ρροδρόμου, 

Αγίων Ράντων και Αγίασ Ηϊνθσ). Εκτόσ από τθν εκνικι προςφορά με τθ βοικεια και περίκαλψθ που παρείχε ςε 

Ζλλθνεσ αγωνιςτζσ και αρματολοφσ ςτα χρόνια τθσ δουλείασ, ςθμαντικότατθ υπιρξε θ πνευματικι προςφορά και 

θκικι ςτιριξθ ςτο λαό τθσ περιοχισ. Οι μορφωμζνοι μοναχοί τθσ ςυγκρότθςαν ςτθ Μονι πλοφςια βιβλιοκικθ με 

ζντυπα και χειρόγραφουσ κϊδικεσ ποικίλου περιεχομζνου. Διακρίκθκαν ιδιαίτερα οι λόγιοι ιερωμζνοι και 

διδάςκαλοι: Γερμανόσ Κρθτικόσ, γνϊςτθσ πολλϊν ξζνων γλωςςϊν, ζξοχοσ μουςικόσ και ςυγγραφζασ, ο ονομαςτόσ 

μακθματικόσ, διδάςκαλοσ και ςυγγραφζασ Λωνάσ Σπαρμιϊτθσ, ο λόγιοσ Γερμανόσ Σπαρμιϊτθσ κ.ά. που δίδαξαν και 

ςτθ ςχολι τθσ Τςαριτςάνθσ. 

 Στθν ίδια ηϊνθ ανικει και το επίςθσ Σταυροπθγιακό μοναςτιρι του Γενεςίου τθσ Κεοτόκου Κανάλων 

Καρυάσ, ς’ ζνα αλπικό τοπίο, κτιςμζνο κατά τθν παράδοςθ τον 11ο αιϊνα. Οι περιςςότερεσ ςχετικζσ γραπτζσ 

μαρτυρίεσ είναι του 17ου αιϊνα, οπότε είχαμε και τθ μεγαλφτερι του ακμι. 

 Το αρχαιότερο κτίςμα του ςυγκροτιματοσ είναι το παρεκκλιςι του Αγίου Δθμθτρίου, ςτο οποίο ςϊηονται 

και οι ωραίεσ του αγιογραφίεσ. 

 Κοντά ςτο ορεινό Λιβάδι, ςε υψόμετρο περίπου 1000 μ., ςτισ πλαγιζσ του Τίταρου, ακριβϊσ απζναντι από 

τισ κορφζσ του Ολφμπου ιδρφκθκε, πικανόν το 17ο αιϊνα, μια άλλθ μονι τθσ Αγίασ Τριάδασ. Θ γειτνίαςι τθσ με τθν 

πατρίδα των μεγάλων αρματολϊν του Ολφμπου ςυνζδεςε το όνομά τθσ με τθν εκνικι δράςθ τουσ. Θ μονι αυτι 

κεωρείται τόποσ αφετθρίασ τθσ επαναςτάςεωσ του Ολφμπου του 1822 και του 1878. 

 Μοναδικισ πνευματικισ αξίασ ςωηόμενα κειμιλια τθσ Μονισ είναι απότμθμα από τθν κάρα του Αγίου 

Ρροκοπίου και λείψανα διαφόρων άλλων αγίων. 

 Τελευταία αναφορά κα κάνουμε ςτθν πλοφςια κωμόπολθ του κάμπου, τθν ξακουςτι Τςαριτςάνθ, με τθν 

πλειάδα των εκκλθςιϊν και παρεκκλθςίων και τα μοναςτιρια του Αγίου Ακαναςίου και του Αγ. Δθμθτρίου ςτο 

Βαλζτςικο. 

 Ο πλοφτοσ των κατοίκων τθν περίοδο τθσ ακμισ (18οσ αιϊνασ) αντικατοπτρίηεται ςτον αγιογραφικό 

διάκοςμο με τισ ςπάνιεσ τοιχογραφίεσ, όπωσ του ναοφ του Αγίου Ραντελειμονα και του Αγίου Νικολάου (ίηα του 

Λεςςαί με τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ςοφοφσ και φιλοςόφουσ, «ο καιρόσ του χρόνου», ο ηωδιακόσ κφκλοσ), τα 

ξυλόγλυπτα και άλλα κειμιλια. 

 Κρθςκευτικόσ και πνευματικόσ φάροσ υπιρξε θ Τςαριτςάνθ κατά τον 18ο και 19ο αιϊνα, με τα περίφθμα 

ςχολεία και τουσ ονομαςτοφσ δαςκάλουσ, με εξζχουςα φυςιογνωμία το Μεγάλο Διδάςκαλο του Γζνουσ 
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Κωνςταντίνο Οικονόμο, τον οποίον τιμά με ιδιαίτερθ λαμπρότθτα θ γενζτειρά του κάκε χρόνο τθν Κυριακι τθσ 

Ορκοδοξίασ για τθν πλοφςια πολυςχιδι δράςθ του, τισ αρετζσ, τισ ευεργεςίεσ του, το πνευματικό και διδακτικό  του 

ζργο και τουσ αγϊνεσ του για τθν Ορκοδοξία και το Ζκνοσ. 

 Κυρίεσ και κφριοι, 

Μζςα ςτουσ ενοριακοφσ ναοφσ, ςτα ερθμοκκλιςια, που είναι διάςπαρτα ςτουσ παραολφμπιουσ οικιςμοφσ, και ςτισ 

Μονζσ που αναφζραμε, και όπου αλλοφ που για λόγουσ οικονομίασ παραλείψαμε, καλλιεργικθκε θ ορκόδοξθ 

πνευματικότθτα από φωτεινοφσ κλθρικοφσ και τον πιςτό λαό, με τισ ακολουκίεσ, τθν προςευχι, τα ιερά μυςτιρια, 

τουσ εκκλθςιαςτικοφσ φμνουσ, τα ςφμβολα και τθν κατιχθςθ. 

 Σιμερα, πολλά αντικείμενα λατρείασ που εξυπθρζτθςαν το λαό και τουσ λειτουργοφσ τθσ Εκκλθςίασ, 

πολφτιμα ιερά κειμιλια, ςκεφθ, βιβλία, χειρόγραφα μουςικά και λογοτεχνικά, κϊδικεσ, πατερικά κείμενα και 

ςπάνιεσ εικόνεσ, που αποτελοφν κι αυτά μζροσ τθσ κρθςκευτικισ παραδόςεωσ –τθσ καλλιτεχνικισ κρθςκευτικισ 

παράδοςθσ-φυλάςςονται και εκτίκενται ςε ειδικοφσ χϊρουσ, ςτο κειμθλιαρχείο τθσ Ολυμπιϊτιςςασ, ςτο 

εκκλθςιαςτικό μουςείο τθσ Μονισ Σπαρμοφ, ςτθ ςυλλογι τθσ Αναλιψεωσ και αλλοφ, περιμζνουν τουσ φιλίςτορεσ 

και λάτρεισ τθσ παραδόςεωσ να καυμάςουν και να απολαφςουν τθ μαεςτρία, το μεράκι, τθν καλαιςκθςία και τθν 

πίςτθ των δθμιουργϊν του. 

 Θ κρθςκευτικι παράδοςθ ςτο ςφνολό τθσ ψθλαφείται αλλά και βιοφται ςτθ λειτουργικι ηωι ςτουσ ναοφσ 

και ςτισ Μονζσ τθσ επαρχίασ μασ, γιατί δεν είναι μόνο παρελκόν, αλλά και ηωντανό και φωτεινό παρόν.  Εκεί 

καλοφμαςτε κι εμείσ να ηιςουμε και να χαροφμε πνευματικζσ εμπειρίεσ. 


