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Σαν παραμύθι… Σαν παραμύθι… 



Μια φορά κι έναν καιρό, πριν  από πολλά χρόνια-

μπορεί και χίλια μετά τη γέννηση του Χριστού - ήταν 

ένα όμορφο μικρό χωριό που το έλεγαν Βελβεντό. 



Ο τόπος αυτός βρισκόταν 

στην αγκαλιά των Πιερίων. 

Ήταν τόσο όμορφος τόπος 

που τον διάλεξαν οι νύμφες 

και οι νεράιδες για κατοικία 

τους. 

Τις φεγγαρόλουστες νύχτες 

λούζονταν στα κρυστάλλινα 

νερά των πηγών του και 

κρύβονταν στα βαθύσκια 

δάση του. 

 



Οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ, αγαπούσαν αυτή τη γη, την 

καλλιεργούσαν, την φρόντιζαν κι αυτή με τη σειρά της το 

ανταπέδιδε. Όλος ο κάμπος μοσχομύριζε απ’ τα ροδάκινα, 

τα μήλα, τα σταφύλια, τα θερισμένα στάχυα το καλοκαίρι.  



Ήταν ένας ειρηνικός 

τόπος που τον 

κατοικούσαν εργατικοί 

και ευσεβείς  άνθρωποι. 

Γι αυτό το στόλισαν με 

εξωκλήσια. Μικρά, 

πέτρινα σπιτάκια όπου 

στέγασαν τους αγίους 

τους, για να τους τιμούν 

στις γιορτές τους. 



Αυτή την ομορφιά και τους  

ευτυχισμένους  

ανθρώπους,  

ζήλεψαν ξένοι από μακριά 

και  θέλησαν να τα κάνουν 

δικά τους.  

Με σπαθιά και γιαταγάνια,  

ντουφέκια και μπουρλότα 

έφτασαν από την ξένη γη.  

Περικύκλωσαν το χωριό. 



Οι κάτοικοι, που δεν ήξεραν 

από πολέμους, προσπάθησαν 

να προστατευτούν και να  

σώσουν το χωριό τους.  

Αυτή τη δύσκολη  στιγμή δε 

ξέχασαν τους αγίους τους.  

Έτρεξαν πρώτα στις εκκλησίες 

τους και μάζεψαν τις εικόνες 

και τα ιερά βιβλία για να μη 

πέσουν στα χέρια των ξένων.  

Η πίστη τους δυνάμωσε και 

τους όπλισε με θάρρος για να 

αντιμετωπίσουν τους  

εισβολείς. 



Οι άγιοί τους, τους 

αντάμειψαν γι αυτό..  

Αυτές οι λεπτές φιγούρες με 

τις γενειάδες και τα ασκητικά 

πρόσωπα δεν τους  

εγκατέλειψαν τις δύσκολες 

αυτές στιγμές.  

Βγήκαν από τα εκκλησάκια, 

τα πέτρινα σπιτάκια τους  που 

τα είχαν κτίσει οι κάτοικοι με 

τέχνη και μεράκι. Το σημάδι 

του σταυρού στον ουρανό 

φόβισε τους ξένους.  



Πέταξαν από το Βορρά στο Νότο και 

από τη Δύση στην Ανατολή κάνοντας το 

σχήμα του σταυρού. Τι θαύμα ήταν αυτό: 

Το σημάδι του σταυρού στον ουρανό 

φόβισε τους ξένους. Τράπηκαν σε φυγή. 

Δεν τόλμησαν να ξαναπατήσουν στον 

άγιο τούτο τόπο που χέρι Θεού τον 

φύλαγε. Μετά απ’ αυτό οι άνθρωποι 

γεμάτοι ευγνωμοσύνη, επέστρεψαν τα 

άγια αντικείμενα με ευλάβεια στις 

εκκλησιές  τους. Μικροί και μεγάλοι, 

γέροι και παιδιά, γυναίκες και άντρες 

προσευχήθηκαν όλο το βράδυ για να 

ευχαριστήσουν τους  προστάτες Αγίους 

τους. 

 



Από τότε και μέχρι σήμερα 

οι λεπτές φιγούρες των 

Αγίων στα εικονίσματα,  

σ’ άλλα καθαρές και σ’ άλλα 

καπνισμένες, από το κερί 

και το λιβάνι της πίστης και 

της ελπίδας, βρίσκονται 

πάντα 

στα εκκλησάκια, για να 

θυμίζουν στους ανθρώπους  

την ιστορία τους. 

 



Το  Βελβεντό αντιμετώπισε  και 

άλλους κινδύνους και άλλους 

πολέμους φοβερούς,  μπόρες και 

καταιγίδες. 

 Οι κάτοικοί του όμως  δεν το άφησαν 

να χαθεί. Το έκτισαν ξανά. 

Καλλιέργησαν τη γη του, φρόντισαν 

τις εκκλησιές του. 

Ακόμα και σήμερα, αν ο δρόμος σας 

φέρει σ’ αυτή τη γωνιά της Δυτικής 

Μακεδονίας, την ίδια ειρηνική εικόνα 

θα αντικρίσετε. 

Κατάφυτες πλαγιές, νερά τρεχούμενα, 

εύφορα χωράφια, πολλά εκκλησάκια 

και ευσεβείς κατοίκους να χαίρονται  

τον τόπο τους. 

 



… Και το παραμύθι του Βελβεντού, αν και ξεκίνησε πριν από χιλιάδες      

χρόνια, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα και θα συνεχίζεται και αύριο.   

Το ξεκίνησε ο ίδιος ο Θεός  και οι άνθρωποί του το συνεχίζουν. 

           Γιατί αυτό το παραμύθι,  δεν θέλουν να έχει ΤΕΛΟΣ…     
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