Πότε θεμελιώθηκε ο ναός του Αγίου Δημητρίου
Μέχρι τώρα όσοι σε δημοσιεύσεις μας αναφερθήκαμε στη θεμελίωση του
σημερινού ναού του Αγίου Δημητρίου, αναφέρουμε ως ημερομηνία
θεμελίωσης την 5η Αυγούστου του 1912, παραπέμποντας στο άρθρο του
Σιατιστινού καθηγητή Αθανασίου Κανατσούλη με τίτλο "Ο ιερός ναός του
Αγίου Δημητρίου" το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Βόρειος Ελλάς,
φ.23.3.1930, σ.1. Η πληροφορία που δημοσιεύει η κ.Ελένη ΦεσσάΕμμανουήλ στο βιβλίο της Αριστοτέλης Ζάχος & Josef Durm Η
αλληλογραφία ενός πρωτοπόρου αρχιτέκτονα με τον μέντορά του 1905-1914
σ.298, σύμφωνα με την οποία ο ναός θεμελιώθηκε στις 8 Οκτωβρίου του
1912, δηλαδή τέσσερις ημέρες αφότου η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στην
Τουρκία, με εξέπληξε. Από το ένα μέρος είχαμε μια πληροφορία από τον
Αθ.Κανατσούλη, τον άνθρωπο που "υπήρξε η ζώσα ιστορία της Σιατίστης"
και από την άλλη είχαμε μια πληροφορία από μια επιστήμονα που
μελέτησε όσο κανένας άλλος τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ζάχου.
Σε ένα άρθρο του με τίτλο "Τα εγκαίνια του ναού του Αγίου Δημητρίου"
στην εφημερίδα της Ν.Υόρκης, ΑΤΛΑΝΤΙΣ φ.28.10.1928, ο Γ.Γκανούλης
αναφέρει ως ημερομηνία θεμελίωσης την 7η Οκτωβρίου, πέντε ημέρες
πριν από την απελευθέρωση της Σιάτιστας. συμφωνεί με την πληροφορία
της κυρίας Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ. Ίσως, το γεγονός της θεμελίωσης
του ναού λίγες ημέρες μετά την έναρξη του ελληνοτουρκικού πολέμου,
όταν τον τύπο των ημερών εκείνων απασχολούσαν τα πολεμικά γεγονότα,
να είναι και ο λόγος που δεν συναντούμε ανταπόκριση από τη Σιάτιστα
που να αναφέρεται στην θεμελίωση του ναού.
(άρθρο της κ. Καλλιόπης Μπόντα, αναδημοσίευση από
http://siatistawalk.blogspot.com/ )

Μια φωτογραφία μνημείο
Η φωτογραφία, που δημοσιεύεται στην επόμενη σελίδα, προέρχεται από
το αρχείο του Χαρισίου Ράμμου και μας δίνει μια άλλη σημαντική
πληροφορία.
Στο βάθος διακρίνεται ο παλιός ναός του Αγίου Δημητρίου, για τον οποίο
γνωρίζουμε ότι κάηκε στις 13 Ιουλίου του 1910. Επομένως, σύμφωνα με
αυτά που φαίνονται στη φωτογραφία, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο
παλιός ναός κάηκε, αλλά δεν κατέρρευσε.
Αν και ο νέος ναός θεμελιώθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1912, στη
φωτογραφία που είναι μεταγενέστερη, φαίνεται ο παλιός ναός. Οι
μηχανικοί και οι μάστοροι της εποχής εκείνης συνήθιζαν να θεμελιώνουν

ένα κτήριο, χωρίς να κατεδαφίζουν το προηγούμενο, από το οποίο
αξιοποιούσαν πολλά υλικά.

Την πρακτική αυτή είχαν εφαρμόσει και κατά τη θεμελίωση του
Τραμπαντζείου Γυμνασίου, όπου είχαν εργαστεί πολλοί από τους ίδιους
μαστόρους που έκτισαν και τον ναό του Αγίου Δημητρίου, όπως προκύπτει
από αρχειακό υλικό και εντοιχισμένες πλάκες.
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