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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 
 

Το ταξίδι της ανακάλυψης της Λιτοχωρίτικης ιστο-
ρίας αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της 
λεγόμενης τοπικής ιστορίας, διότι ικανοποιεί την πε-
ριέργειά μας να γνωρίσουμε την ιστορία της κωμόπο-
λης και της περιοχής και να διευρύνουμε τις γνώσεις 
μας. 

Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ έμπρακτα και διαχρο-
νικά επενδύουν στον πολιτισμό, καθώς ο πολιτισμός 
συνιστά γνήσια μορφή έκφρασης των εσωτερικών δυ-
νατοτήτων των κατοίκων και μέσο καλλιέργειας γνώ-
σης και εξύψωσης της τοπικής κοινωνίας. Η διερεύνηση 
της ιστορίας, του πολιτισμού, των εθίμων, της παράδο-
σης, των κοινωνικών και θρησκευτικών συνθηκών που 
καθόρισαν την πορεία του Λιτοχώρου στον χρόνο, απο-
τελεί για τα ΧΡΟΝΙΚΑ έναν από τους βασικούς στό-
χους του. 

Και ο παρών δέκατος ένατος τόμος με τίτλο «ΣΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ» ιχνηλατεί την αξιο-
πρόσεκτη διαδρομή της κωμόπολης επί Οθωμανικής 
κυριαρχίας. Με προσεγμένα μελετήματα στον αγνό 
αναγνώστη για να προσεγγίσει καλύτερα το παρελθόν 
του τόπου και στον εκάστοτε ερευνητή προκειμένου να 
αντλήσει πολύτιμα στοιχεία. Ο τόμος πραγματεύεται 
συγκεκριμένα και αυτοτελή θέματα κατά τρόπο συστη-
ματικό και αναλυτικό, σκιαγραφώντας έτσι την ιστορι-
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κή εξέλιξη του Λιτοχώρου κατά την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας και εμπλουτίζοντας τον προβληματισμό και 
τη μεθοδολογία παρόμοιων θεμάτων. 

Έχω τη σιγουριά ότι η παρούσα έκδοση είναι φά-
ρος φωτεινός για τις επερχόμενες γενεές, ως ένα είδος 
σπουδής της Λιτοχωρίτικης ιστορίας μας και γιατί όχι 
ως ένα είδος πατριδογνωσίας και αυτογνωσίας. Έρχε-
ται να αποτυπώσει με τον πιο εναργή και ουσιαστικό 
τρόπο την ανθρώπινη παρουσία και τα ίχνη που αυτή 
άφησε μέσα στο διάβα του χρόνου. 

Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ συνιστούν μια συστη-
ματική καταγραφή, ιδιαίτερα απαιτητική σε χρόνο και 
κόπο, και μια ξεχωριστή και πολλαπλά χρήσιμη συμ-
βολή στη διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης και μνήμης 
της κωμόπολης. 

Θεωρώντας ότι υπηρετώ αυτήν τη μελέτη και διά-
σωση της διαχρονικής ιστορίας του τόπου, τοποθετώ με 
τον τόμο αυτό μια ακόμη πολύτιμη ψηφίδα σ’ αυτό το 
ανεκτίμητης αξίας μωσαϊκό παραγωγής και προαγωγής 
πολιτισμού. 

 
 

Λιτόχωρο, Φεβρουάριος 2021 

Σωτήριος Δ. Μασταγκάς 
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Τα οθωμανικά κατάστιχα απογραφής  
του 15ου και 16ου αιώνα 

 
 

Για να προσδιορίσουμε τον χρόνο ίδρυσης του Λι-
τοχώρου ως οικισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαι-
τείται να μελετήσουμε διάφορες πηγές και συχνά, προ-
σπαθώντας να προσεγγίσουμε τον χρόνο αυτό, τα απο-
τελέσματα δεν μάς ικανοποιούν. Για τη μελέτη του 
πληθυσμού και της οικονομίας της περιοχής του Λιτο-
χώρου στον 15ο και 16ο αιώνα, μάς βοηθά το υλικό από 
οθωμανικά κατάστιχα απογραφών που απόκεινται στα 
Αρχεία της Τουρκίας. 

Η οθωμανική κυριαρχία σταδιακά επεκτάθηκε και 
σταθεροποιήθηκε στην ελληνική χερσόνησο κατά τον 
15ο αιώνα και συνεπώς δημιουργήθηκε ο διοικητικός 
μηχανισμός για την οργάνωσή της από πλευράς και 
οικονομικής, φορολογικής. Σήμερα, οι οθωμανικές πη-

γές της περιόδου εκείνης προσφέρουν πολλές πληροφο-
ρίες, οι οποίες δεν βρίσκονται σε άλλες πηγές της ελ-
ληνικής ιστορίας. 

Για το δεύτερο μισό του 15ου και για τον 16ο αιώνα 
σώθηκαν οι εξής οθωμανικές απογραφές του σαντζα-
κίου (περιφέρειας) των Τρικάλων, τις οποίες διενήργη-
σαν οι Οθωμανοί τα έτη: 1454/1455, 1466, 1485, 1506, 
1521, 1540, 1570, 1592/1593 και 1613/1614. Το Λιτόχω-
ρο υπαγόταν στο σαντζάκι των Τρικάλων, του οποίου 
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τα όρια ξεπερνούσαν κατά πολύ τη σημερινή περιφέ-
ρεια της Θεσσαλίας.  

Οι Οθωμανοί εγκαταστάθηκαν οριστικά στη Θεσσα-
λία και προκειμένου να εφαρμόσουν το φορολογικό σύ-
στημά τους, διενήργησαν την πρώτη καταγραφή το 1395 
επί σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄ και τη δεύτερη το 1425 επί 
σουλτάνου Μουράτ Β΄. Δυστυχώς τα κατάστιχα των 
απογραφών αυτών δεν σώθηκαν, με αποτέλεσμα να 
στερηθούμε τις πληροφορίες τους. Το Λιτόχωρο είναι 
μια αξιόλογη κωμόπολη του Ολύμπου και ο οικισμός εί-
ναι της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Εάν δεν υπήρχε 
με την εισβολή των Οθωμανών στην Πιερία και τη Θεσ-
σαλία (1395), θα έπρεπε να είχε τουρκικό όνομα, όπως 
είχαν αρκετοί άλλοι οικισμοί. Η αρχαιότερη αναφορά 
του Λιτοχώρου και των οικισμών του γίνεται στην πρώ-
τη σωζόμενη απογραφή των Οθωμανών. Στο κατάστιχο 
της απογραφής, εάν ένας οικισμός δεν υπήρχε στην 
πρώτη μη σωζόμενη απογραφή (1395 ή 1425) ο απογρα-
φέας το σημείωνε. Το Λιτόχωρο υπήρχε και τότε, οπότε 
ισχυροποιείται η άποψη ότι προϋπήρχε της εισβολής. 

Το σχήμα της επαρχικής οργάνωσης στους αιώνες 
αυτούς  ξεκινούσε από το σαντζάκι (μεγάλη διοικητική 
διαίρεση, περιφέρεια), μετά ήταν ο καζάς (διοικητική 
μονάδα) η οποία υποδιαιρούνταν σε ναχιγιέ (μικρή 
επαρχία με χωριά). 

Στις οθωμανικές απογραφές πληθυσμού εγγράφεται 
κατά χωριό (οικιστική μονάδα) ο ενεργός πληθυσμός 
που έχει φοροδοτική ικανότητα, βάσει μιας επίσης κα-
ταγεγραμμένης φορολογίας. Τα κατάστιχα καταγρά-
φουν φορολογούμενο πληθυσμό και όχι τον πραγματικό 
πληθυσμό, ωστόσο εμμέσως αποτυπώνουν το πληθυ-
σμιακό μέγεθος των οικισμών. Υπάρχουν δύο κατηγο-
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ρίες κατάστιχων. Πρώτον, τα αναλυτικά που περιέχουν 
ανθρωπωνύμια φορολογουμένων, με τα οποία είναι 
δυνατόν να διερευνήσουμε τη σύνθεση του πληθυσμού, 
να αναχθούμε σε πληθυσμιακά μεγέθη και να σκιαγρα-
φήσουμε τις παραγωγικές δραστηριότητες του χωριού. 
Δεύτερον, τα συνοπτικά που δεν περιέχουν ανθρωπω-
νύμια, όπου απογράφεται το όνομα του οικισμού (χω-
ριού) και το σύνολο της φορολογικής του υποχρέωσης 
και έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την οικιστική 
συνέχεια του χώρου στον χρόνο και να κάνουμε παρα-
τηρήσεις για την κίνηση των εισοδημάτων. Εδώ πρέπει 
να επισημάνουμε ότι τα συνοπτικά κατάστιχα συντάσ-
σονταν με βάση τα αναλυτικά κατάστιχα, προκειμένου 
η οθωμανική διοίκηση να έχει μια ευσύνοπτη και συ-
νολική εικόνα των προσόδων μιας περιοχής. 

Το έργο του εντοπισμού και της ταυτοποίησης των 
οικισμών των κατάστιχων είναι δυσχερές. Η βασική 
δυσκολία εντοπίζεται στη μεταγραφή, ήτοι στη σωστή 
ανάγνωση των τοπωνυμίων. Εάν εξαιρέσουμε έναν 
ορισμένο αριθμό τοπωνυμίων που συντηρήθηκαν έως 
τον 19ο αιώνα, δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για 
χωριά που στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας 
ερημώθηκαν, μετατοπίστηκαν ή παραμένοντας στην 
ίδια θέση άλλαξαν ονομασία. Υπενθυμίζουμε την πιθα-
νότητα να υπήρχαν και άλλα χωριά ή οικισμοί στις 
επαρχίες, τα οποία δεν καταγράφονταν τελικά σε ορι-
σμένα κατάστιχα, κυρίως λόγω του τρόπου κάρπωσης 
των προσόδων τους. 

Στις καταστιχώσεις των πρώτων αιώνων της Τουρ-
κοκρατίας εμφανίζονται αρκετοί οικισμοί, που η ταύτι-
σή τους απαιτεί προσεκτική ανάγνωση των υπαρχόντων 
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πηγών και αναδίφηση στις μελέτες της τοπικής ιστο-
ρίας. 

Τα κατακτημένα από τους Οθωμανούς εδάφη υπά-
γονταν πλέον επίσημα στον Σουλτάνο ως δημόσιες 
γαίες και διαιρέθηκαν, ανάλογα με την έκτασή τους και 
το ύψος των προσόδων που επέφεραν, σε χάσια, ζια-
μέτια και τιμάρια. Πρόκειται για εκτάσεις γης (με-
γαλύτερη τα χάσια και μικρότερες με σειρά τα ζιαμέτια 
και τα τιμάρια) που η οικονομική εκμετάλλευσή τους 
επιδικαζόταν κατ’ αποκοπή από τον Σουλτάνο για ορι-
σμένο χρονικό διάστημα σε φυσικά πρόσωπα, που είχαν 
την υποχρέωση να καταβάλουν στο Παλάτι καθορισμένα 
χρηματικά ποσά και αυτοί εισέπρατταν τα βασικά φορο-
λογική έσοδα από τη γη τους. Το ζιαμέτι είναι οικονο-
μικός όρος και σημαίνει ότι από ένα σύνολο οικισμών ο 
ζαΐμης εισέπραττε από την πρόσοδο των καλλιεργητών 
περισσότερα από 9.999 γρόσια μέχρι 99.999. 

Η διάταξη και διάρθρωση των κατάστιχων του 15ου 
και 16ου αιώνα και η τυπική δομή καταγραφής των ενο-
τήτων ακολουθεί τη διακριτή ενότητα εισοδημάτων (χά-
σια, ζιαμέτια, τιμάρια) και τη γεωγραφία της περιοχής. 

Το Λιτόχωρο στους αναφερόμενους αιώνες, σύμφω-
να με την οθωμανική διοικητική υποδιαίρεση των 
επαρχιών, ανήκε στο σαντζάκι (περιφέρεια) των Τρικά-
λων, το οποίο αντιστοιχούσε σε μεγάλο τμήμα της Κεν-
τρικής Ελλάδας. Ήταν μέρος του καζά της Λάρισας 
(Yenisehir), ο οποίος υποδιαιρούνταν με τη σειρά του 
στον ναχιγιέ του Πλαταμώνα, αποτελούμενο από οικι-
σμούς (χωριά). 

Στα φορολογικά κατάστιχα γίνεται λόγος για το 
ζιαμέτι του Πλαταμώνα το οποίο σημειώνεται με το 
όνομα του ναχιγέ Πλαταμώνα, δηλαδή ονομάζεται έτσι 
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από τον τόπο άντλησης των εισοδημάτων του. Στα κα-
τάστιχα το ζιαμέτι του Πλαταμώνα αποτελείται από 
τον υπέρτιτλο με το όνομα του ναχιγιέ, καθώς και το 
όνομα του κατόχου του ζιαμετιού, ενώ συχνά αναφέ-
ρεται ποιος ήταν ο προηγούμενος κάτοχος. Από κάτω 
καταγράφονται τα ονόματα των οικισμών (χωριών) 
που ανήκουν στον Πλαταμώνα. Για κάθε οικισμό, π.χ. 
Λιτόχωρο, δίνεται ο αριθμός των νοικοκυριών, των χη-
ρών και των αγάμων που τον απαρτίζουν και το ποσό 
της προσόδου. Στο τέλος καταγράφεται το σύνολο των 
νοικοκυριών, των χηρών και των αγάμων, επίσης το 
συνολικό ποσό της προσόδου που αποφέρουν οι 
οικισμοί του Πλαταμώνα. 

Τα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα (tahridefteri) 
κατέγραφαν τις φορολογήσιμες πληθυσμιακές μονάδες: 
τις εστίες / νοικοκυριά (hane), τις χήρες (bive) και τους 
εργένηδες (mucerred). Η έννοια της εστίας / νοικοκυριού 
δηλώνει μία οικογένεια αποτελούμενη από τους γονείς, 
τα ανήλικα τέκνα και ο αριθμός των μελών της υπολο-
γίζεται σε 5 άτομα. Η έννοια της χήρας δηλώνει την 
επικεφαλής του νοικοκυριού που υπολογίζεται σε 4 
άτομα. Το νοικοκυριό από εργένη νέο υπολογίζεται ως 
αυτόνομη μονάδα. Ασφαλώς αυτές οι καταστιχώσεις 
δεν είναι πληθυσμιακές απογραφές και δεν πρέπει να 
εξετάζονται ως τέτοιες.  

Το νόμισμα στο οποίο αναφέρεται η πρόσοδος (τα 
εισοδήματα) των νοικοκυριών, των χωριών κλπ είναι τα 
«άσπρα». Τα «άσπρα» ήταν το εθνικό νόμισμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο φόρος που κατέβα-
λαν οι κάτοικοι την εποχή εκείνη υπολογιζόταν σ’ αυτό 
το νόμισμα (άσπρο = 1/120 του γροσίου). 
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Παραθέτω αυτόνομα τέσσερα κατάστιχα των ετών 
1485, 1506, 1521 και 1570, με όσα στοιχεία κατόρθωσα 
να συγκεντρώσω τόσο από δική μου έρευνα όσο και 
από μελέτες ειδικών επιστημόνων. 

 
Η απογραφή του 1485 
Το συνοπτικό οθωμανικό κατάστιχο του 1485 τηρεί-

ται στα Αρχεία του Ανατολικού Τμήματος της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης άγιοι «Κύριλλος και Μεθόδιος» της Σό-
φιας Βουλγαρίας. Πρόκειται για αντίγραφο (suret – i 
defter), φέρει τη χρονολογία έτους εγίρας 890 η οποία 
στο χριστιανικό ημερολόγιο αντιστοιχεί στο 1485, έχει 
διαστάσεις 14,30 X 40 εκατ., είναι γραμμένο από ένα 
χέρι με μελάνι μαύρο και αποτελείται από 42 φύλλα, 
γραμμένα και από τις δύο πλευρές. 

Το έτος 2014 οι καθηγητές Πανεπιστημίου Γιώργος 
Σαλακίδης και Ιωάννης Θεοχαρίδης δημοσίευσαν το 
ανέκδοτο μέχρι τότε κατάστιχο με την έκδοση τού βι-
βλίου τους «Η κεντρική Ελλάδα τον 15ο αιώνα. Το 
ανέκδοτο οθωμανικό κατάστιχο του 1485», το οποίο 
κυκλοφόρησε σε 280 σελίδες από τον εκδοτικό οίκο 
ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Για τους συγγραφείς καθηγητές η 
έκδοση της συνοπτικής απογραφής κρίθηκε απαραίτη-
τη κυρίως λόγω της παλαιότητάς της, καθόσον για το 
δεύτερο μισό του 15ου αιώνα οι πηγές είναι ελάχιστες, 
και στόχος του έργου τους είναι η δημιουργία μιας 
σύγχρονης βάσης δεδομένων που σταδιακά θα επι-
τρέψει την εκτίμηση των πληροφοριών.  

Το ζιαμέτι του Πλαταμώνα αναφέρεται με το όνο-
μα του ναχιγιέ Πλαταμώνα, αποτελείται από 24 οικι-
σμούς (χωριά) και κάτοχος της προσόδου είναι ο Χιζίρ 
μπέης, ενώ προηγούμενος κάτοχος ήταν ο Κασίμ 
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μπέης. Αναγράφεται ότι η απογραφή έγινε τον μήνα 
Σεββάλ του έτους εγίρας 888, δηλαδή 2-30 Νοεμβρίου 
1483. Καθώς σκοπός της παρούσης εργασίας είναι 
αποκλειστικά το Λιτόχωρο, παραλείπουμε κάθε άλλη 
πληροφορία για το ζιαμέτι του Πλαταμώνα. Σε απολύ-
τως πιστή μετάφραση από την οθωμανική στην ελλη-
νική γλώσσα, να πως έχει ο τίτλος και το Λιτόχωρο με 
τους οικισμούς του, ενημερώνοντας ότι όλα τα νοικο-
κυριά τους καταγράφονται ως χριστιανικά.  

 

Ζιαμέτι του Πλαταμώνα (Platamona). Στην κατοχή 
του Χιζίρ μπέη, γιου του Αλί μπέη, από μεταβίβαση 
του Κασίμ μπέη, γιου του Κασίμ. Τον μήνα Σεββάλ 
του έτους οκτακόσια ογδόντα οκτώ.  

Χωριό Litohor, υπάγεται στον προαναφερόμενο [Πλαταμώνα]: 
νοικοκυριά 36, άγαμοι 10, χήρες 9, πρόσοδος 3290 
Χωριό Aya Nikola, στα σύνορα της Topolyani: 
νοικοκυριά 4, χήρες 1, πρόσοδος 256 
Χωριό Topolyani: 
νοικοκυριά 6, πρόσοδος 1043 
Χωριό Alonaki, σύμφωνα με το αρχικό κατάστιχο: 
νοικοκυριά 5, πρόσοδος 400 
Με βάση τα ανωτέρω φαίνεται λογικό ότι το Λιτό-

χωρο υπήρχε πολύ πριν το 1483, ότι το χωριό δεν ήταν 
νέο και ότι ήταν αρχαιότερο από την εμφάνιση των 
Οθωμανών στην Πιερία. Δημιουργήθηκε κατά τον 14ο 
αιώνα και προϋπήρχε της εισβολής των Οθωμανών. 
Τότε έγινε μετακίνηση πληθυσμών προς τις πλαγιές του 
Ολύμπου και εγκατάστασή τους γύρω από έναν μικρό 
παλιό οικισμό που γρήγορα εξελίχθηκε σε κωμόπολη, το 
Λιτόχωρο. Καθώς στίφη ετερόκλητων στοιχείων επέ-
δραμον και λεηλατούσαν τους καμπίσιους και πεδινούς 
οικισμούς, οι κάτοικοί τους, για να αποφύγουν τις 
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λεηλασίες, υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν σε ασφαλή 
μέρη. Εδώ εγκαταστάθηκαν και ναυτικοί της ευρύτερης 
περιοχής, και από νησιά ακόμη, με συνέπεια σταδιακά 
το Λιτόχωρο να αναπτύξει ναυτική παράδοση. Σημα-
ντική είναι η πληροφορία ότι μετά την άλωση της Κων-
σταντινούπολης (1453) μερικές οικογένειες βυζαντινών 
εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Λιτόχωρο. 

Εξιστορώντας τους αιώνες αυτούς πρέπει να το-
νισθεί ότι το 1204 αρχίζει η περίοδος της Φραγκοκρα-
τίας στην Πιερία, η οποία κατά καιρούς χαρακτηρίζε-
ται από την κυριαρχία και του Δεσποτάτου της Ηπεί-
ρου, στις αρχές του 14ου αιώνα η Πιερία δεινοπαθεί 
από τις λεηλασίες των Καταλανών μισθοφόρων και αρ-
γότερα διεκδικείται από τους διαδόχους του θρόνου 
της Κωνσταντινούπολης. Τελικά περί το 1395 οι Οθω-
μανοί κυριεύουν την Πιερία και προελαύνουν προς την 
νότια Ελλάδα.  

Ο οικισμός Aya Nikola (Άγιος Νικόλαος), όμορος με 
την Τοπόλιανη, δεν είναι γνωστός. Ταυτίζεται τοπο-
γραφικά με τον γνωστό παλιό οικισμό του Αγίου Μηνά 
με την ομώνυμη εκκλησία. Το ρέμα του Αγίου Μηνά 
είναι συνέχεια του ρέματος Γκορτσίλα προς την πε-
διάδα, συνέχεια και στα νότια του ρέματος Τοπόλιανη. 
Υπάρχει και η βρύση του Αγίου Μηνά. Ο παλιός ομώ-
νυμος οικισμός βρίσκεται 3 περίπου χλμ. νότια του Λι-
τοχώρου σε υψόμετρο 360 μέτρα και αναφέρεται σε 
χάρτες περιηγητών του 19ου αιώνα. Εδώ και πολλές δε-
καετίες στη θέση αυτή έχει εντοπιστεί ένας πολύ εν-
διαφέρων αρχαίος οικισμός. Ο χώρος είναι διάσπαρτος 
με θραύσματα αρχαίων αγγείων, είναι εμφανέστατα τα 
ίχνη αρχαίου νεκροταφείου και η ακρόπολη του εν-
διαφέροντος αυτού οικισμού έχει εντοπιστεί στον 
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υπερκείμενο λόφο Φούρνοι. Ως προς το τοπωνύμιο 
«Άγιος Νικόλαος» η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι 
υπήρχε ομώνυμη εκκλησία και οι λιγοστοί κάτοικοί του 
εγκατέλειψαν τον οικισμό ή μετακινήθηκαν στο Λιτό-
χωρο και αργότερα, στους ύστερους χρόνους της Τουρ-
κοκρατίας, ο τόπος ξανακατοικήθηκε έχοντας την ονο-
μασία «Άγιος Μηνάς». 

Η Topolyani (Τοπόλιανη, Τοπόλια) στα Ν-ΝΑ του 
Λιτοχώρου είναι ο εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος, 
όπου εντοπίστηκαν αρχαιότητες από τη Μέση Εποχή 
Χαλκού έως και τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους (4ος 
π.Χ. αιώνας – 300 μ.Χ.). Πιθανολογείται ότι είναι το 
Μούσειον. Έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος 
και αρκετά ευρήματά του έχουν περιέλθει στην αρχαι-
ολογική υπηρεσία. Το ρέμα της Τοπόλιανης είναι η συ-
νέχεια της ρεματιάς Σκανδαλιάρα, περνά από την πε-
ριοχή του Αγίου Μηνά και καταλήγει στην Πλάκα Λι-
τοχώρου. Παλαιότερα υπήρχαν νερόμυλοι. 

Πότε ιδρύθηκε η Τοπόλιανη; Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, τα τοπωνύμια που έχουν κατάληξη «-ιανη» 
παρουσιάζονται τον 7ο αιώνα και μετά. Πρόκειται για 
επίθετα που αναφέρονται σε κάποιο ουσιαστικό, π.χ. 
περιοχή, φυλή, άτομο, ως προς τη μορφολογία τους 
ιστορικώς πρέπει να θεωρηθούν λατινικά ή λατινογενή 
και οι ρίζες των τοπωνυμίων αυτών από εθνική άποψη 
είναι ποικίλης προέλευσης. Η Τοπόλιανη του Λιτοχώ-
ρου ως οικισμός δημιουργήθηκε την ίδια χρονική πε-
ρίοδο που κυριαρχούσε η συνήθεια ή το έθιμο να δί-
νουν στους νέους οικισμούς ένα όνομα με την κατά-
ληξη «-ιανη». Η ονοματοδοτική αυτή συνήθεια επεκρά-
τησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι το 12ο 
αιώνα. Αφού, λοιπόν, η κατάληξη «-ιανη» κυριαρχούσε 
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στον ελληνικό χώρο από τον 7ο αιώνα και μετά, όχι 
όμως μεταγενέστερα του 12ου αιώνα, η Τοπόλιανη ιδρύ-
θηκε την περίοδο αυτή. Προϋπήρχε της επικράτησης 
των Οθωμανών στην Πιερία και σταδιακά οι κάτοικοί 
της μετακινήθηκαν στο Λιτόχωρο, το οποίο κατέστη 
ισχυρός πόλος έλξης κατοίκων άλλων περιοχών. 

Η ετυμολογία του τοπωνυμίου Τοπόλιανη δεν είναι 
εύκολη. Ίσως προέρχεται από τη σλαβική λέξη topol-
ia=λεύκα, επειδή υπήρχαν στο χωριό πολλές λεύκες ή 
είναι σύνθετο και προέρχεται από τις λέξεις τόπος + 
λείος λόγω της γεωγραφίας του χώρου. 

Τόσο ο Άγιος Μηνάς (παλιός Άγιος Νικόλαος) όσο 
και η Τοπόλιανη δεν υφίσταντο στο ελληνικό κράτος 
ως αυτοτελώς απογεγραμμένοι οικισμοί, και τελικά το 
1928 καταργήθηκαν με Υπουργική Απόφαση ως ακα-
τοίκητοι. 

Στο οθωμανικό συνοπτικό κατάστιχο καταγράφεται 
και ο οικισμός Αλωνάκι «σύμφωνα με το αρχικό κα-
τάστιχο». Η φράση αναφέρεται στο αναλυτικό κατά-
στιχο του παρόντος με τα ανθρωπωνύμια ή σε προη-
γούμενα κατάστιχα απογραφής των ετών 1466, 1454 
/1455 και 1425 που δεν διασώθηκε. Ο οικισμός αυτός 
της περιοχής του Λιτοχώρου βρισκόταν στη θέση Αλώ-
νια ή Αλώνι, εκεί που σήμερα βρίσκεται η νέα μονή του 
Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, γνωστή και ως Με-
τόχι ή Σκάλα. Σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία 
και παράδοση των Λιτοχωριτών η σημερινή περιοχή 
«Μετόχι ή Σκάλα» λεγόταν Αλώνια ή Αλώνι στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, και μέχρι τα μέσα του 20ου 
αιώνα, επειδή ο χώρος χρησιμοποιούνταν για το άλε-
σμα των δημητριακών ή ως χώρος αποξήρανσης. Ετυ-
μολογικώς η λέξη Αλωνάκι σημαίνει τον χώρο μέσα στο 
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αλώνι, όπου αποθηκεύονται τα δεμάτια που αλέθηκαν 
ή προορίζονται για άλεσμα. 

Ένα επίσημο κατάστιχο με ημερομηνία 15-5-1905 
της ιεράς μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, μάς 
δίνει ολόκληρη την εικόνα της κτηματικής κατάστασης 
της μονής, όπως διαμορφώθηκε ως το τέλος της Τουρ-
κοκρατίας. Εκεί βρίσκουμε ότι το Μετόχιον «Σκάλα» 
ήταν Βακούφι του Καρά Μουσταφά Πασά, ως προς τη 
κυριότητα ήταν σύγχρονο της ιδρύσεως της μονής και ο 
τίτλος ιδιοκτησίας είναι με Αυτοκρατορικό φιρμάνι επ’ 
ονόματι της μονής «Αγίας Τριάδος». Το ιδρυτικό 
τουρκικό έγγραφο της μονής έχει ημερομηνία 17/26 
Απριλίου 1542…. Όταν ο Άγιος Διονύσιος έλαβε έγγρα-
φη άδεια να οικοδομήσει ναό και καταλύματα για τους 
μοναχούς, στη θέση Αλωνάκι του Λιτοχώρου βρήκε 
κτηριακή υποδομή από μικρό παλιό οικισμό για να 
γίνει το απαραίτητο Μετόχι της μονής του Ολύμπου. 

 
Η απογραφή του 1506 
Η απογραφή αυτή έγινε στα χρόνια της βασιλείας 

του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ και διενεργήθηκε στις 11-20 
του μήνα Rebulevvel 912 εγίρας, δηλαδή την περίοδο  1-
10 Αυγούστου του έτους 1506. Το απογραφικό κατά-
στιχο είναι το ΤΤ 35. Η επαρχία του Πλαταμώνα απο-
τελείται από 21 οικισμούς (χωριά) και κάτοχος της προ-
σόδου είναι ο Μουσταφά Πασάς. Με τη σειρά κατα-
γραφής τα χωριά είναι: Platemena, Kondoris, Kilisa, 
Avarnic, Litohoro, Egani, Rapsani, Malaja, Leftokara, 
Prasino Kilisa, Aya Nicola, Topolyani, Paliokastri, Ko-
kinopatra, Diyavata, Kalamija, Kastana, Pirlipa, Kala-
maki, Panda Limno, Zagalori. Στην απογραφή του 1506 
αναφέρονται με τη σειρά το Λιτόχωρο, ο Άγιος Νικό-
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λαος και η Τοπόλιανη, ίσως όμως να υπήρχαν κι άλλοι 
οικισμοί, το Αλωνάκι δεν εντοπίζεται με αυτό το όνομα. 

Τα στοιχεία χωριστά για τον καθένα οικισμό αφο-
ρούν τον αριθμό των οικογενειών (πλήρεις οικογένειες, 
οικογένειες χηρών γυναικών και ενήλικοι άγαμοι), τα 
ονοματεπώνυμα των αρχηγών οικογενειών, τα προϊόντα 
και την πρόσοδο του τιμαριούχου τους. Υπολογίζοντας 
5μελείς τις πλήρεις οικογένειες και 4μελείς των γυναι-
κών, βρίσκουμε πόσα άτομα ζούσαν στον οικισμό. Λιτό-
χωρο, Άγιος Νικόλαος και Τοπόλιανη υπάγονταν στο χά-
σι του Μουσταφά Πασά. Το χάσι είναι οικονομικός όρος 
και δηλώνει ότι ένα σύνολο οικισμών απέδιδε στον τιμα-
ριούχο πασά έσοδα μεγαλύτερα από 100.000 γρόσια. 

 
Λιτόχωρο 
Karye-i Litohoro tabi-i Platemena an hassaha-i mezkur (Hazreti  
Mustafa Pasa): 
Χωριό του Λιτοχώρου που υπάγεται στον Πλαταμώνα,  

από τα Χάσια του Μουσταφά Πασά 
hane  77    :  εστίες (νοικοκυριά) 77 
bive  18  :  χήρες 18 
Οι Λιτοχωρίτες του 1506, με τη σειρά που απογρά-

φονται, είναι οι εξής: 
Νικόλας Ξένος, Μάνος γιος του Νόβακ, Γιάννης 

Δράπανος, Δήμος Δράπανος, Γκουνής Λαρμπώνης, Γι-
άννης Χάληκας, Θόδωρος Δόσας – Θόδωρος Σίμος, Λί-
κας Κάλλικας, Δήμος γιος του Γουγάνου, Ντόνκο Γκό-
ρος, Στέφανος γιος του, Γιώργος Παππάς, Γιώργος 
Αθανάσιος – Γιάννης Σκλάβος, Γιώργης Γκλάβος, Γιάν-
νης Τσεγκέρης, Γιάννης Βρήτρας, Στάνκος Βράτσας, Γι-
ώργης Στάνκος, Γιώργης Μαζαράκης – Ίλκος Βλάχος, 
Αθανάσιος Στάνος, Νικόλας Σόλανας, Παρασκευάς 
Τοτσάνης, Γιάννης Στάνος, Κόντος Χάληκας, Δήμος 
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γιος του Στάνου – Γιώργης Σίμος, Δήμος γιος του Σι-
μώνου, Γιώργης Δοξαράς, Ανδρέας Μήτσος, Δήμος 
Ζγουρός, Κούνος Νίκας, Δήμος Κάλλικας – Γιάννης Ξέ-
νος, Νικόλας Πέτρος, Δήμος Κάλλικας, Κούνος Χά-
ληκας, Νικόλας Τράβας, Δήμος Καναράνος, Ανδρείος 
Καναράνος – Ανδρέας Δόξας, Φίλιππος Καναράνος, 
Μήτσος Δόσας, Μήτσος Πετροφός, Γιώργης Πορομάνος, 
Δόβρης Λαρμπώνης, Γιώργης Κομνηνός – Γιώργης 
Άκρος, Μήτσος Γκόγκανος, Γιώργης Γκόγκανος, Νικό-
λας Γκόγκανος, Λέσνος Γκουνής, Νικόλας Πράντος, 
Μήτσος Ρουνίκος – Γιώργης Ρουνίκος, Γιάννης Ρου-
νίκος, Γιώργης Νίκος, Δήμος γιος του Sagrator, Νικόλας 
Δράπανος, Νικόλας Σλάβος, Γιώργης Καλλής – Γιάννης 
Δόμος, Γιώργης Παππάς, Νικόλας Μανώλης, Γιώργης 
Κάλλικας, Δήμος Μανώλης, Δήμος Δράπανος, Γιάννης 
Δράπανος – Γιάννης Γηργόρορας, Γιώργης Αρβανίτης, 
Άρβας Νικόπουλος, Μήτσος Καλής, Κυριάκος Καναρά-
νος, Στάμος Ράφτης, Μάνος Μαρίνης. 

Οι Λιτοχωρίτισες χήρες είναι οι εξής: 
Χήρα Σλάβηνα, χήρα Νικέτα, χήρα Ελένη, χήρα του 

Στάνου, χήρα Μαρία, χήρα του Μαρόρου, χήρα Χαρί-
κανα – χήρα του Δημητρίου, χήρα του Πούλου, χήρα 
Μαρία, χήρα Καλή, χήρα Κώσταινα, χήρα Ροδένα, χήρα 
Στανήρα – χήρα Καλογέρηνα, χήρα Μιχάλενα, χήρα 
Μαρία, χήρα Καλή. 

Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και καλ-
λιεργούσαν σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, κεχρί και λινάρι. 
Ήταν κτηνοτρόφοι και είχαν πλούσια αμπελοκαλλιέρ-
γεια. Εκμεταλλεύονταν και νερόμυλους. Τον Αύγουστο 
του 1506 ο τιμαριούχος είσπραξε από τους Λιτοχωρι-
νούς τα εξής ποσά: 
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Από τη σπέντζα  2033 άσπρα 
Από τον φόρο της βοσκής  385    » 
Από το σιτάρι 270 κοιλά Τρικάλων X 10 το κοιλό =  2700    » 
Από το κριθάρι 20 κοιλά X 6 το κοιλό =  120    » 
Από τη βρώμη 16 κοιλά X 4 το κοιλό =  64    » 
Από το κεχρί 44 κοιλά X 6 το κοιλό =  264    » 
Από τον μούστο 410 medre X 4 το medre =  1640    » 
Από τον φόρο των όρθιων κρασοβάρελων =  200    » 
Από τη δεκάτη του λιναριού  130    » 
Από τον φόρο των προβάτων  129    » 
Από τη δεκάτη των οπωρικών  20    » 
Από τον νερόμυλο ιδιοκτησίας Θόδωρου και Νικόλα, 
  4 μέρη, φόρος  120    » 
Από τον νερόμυλο εργαστηρίου υφασμάτων,  
  2 μέρη, φόρος  30    » 
ΣΥΝΟΛΟ  7.835 άσπρα 

Η σπέντζα ήταν χρηματικός φόρος που εισέπρατταν 
οι σπαχήδες (τιμαριώτες στρατιώτες ιππείς του 
Οθωμανικού Στρατού) από τους εγκατεστημένους στα 
τιμάριά τους γεωργούς και ο οποίος ήταν ανάλογος με 
την έκταση και την ποιότητα του καλλιεργούμενου 
εδάφους αλλά και την οικογενειακή κατάσταση των 
φορολογουμένων. 

Το κοιλό των Τρικάλων τον 15ο αιώνα ζύγιζε 51,312 
σημερινά κιλά. Ο τιμαριούχος λάμβανε το δέκατό του 
από την συνολική παραγωγή τού κάθε προϊόντος, το 
οποίο προϊόν είχε διαφορετική τιμή κοιλού σε άσπρα. 
Ένα παράδειγμα: Από συνολική παραγωγή σιταριού 
2.700 κοιλά Τρικάλων, με βάση το δέκατο, ο τιμα-
ριούχος έλαβε 270 κοιλά. Επομένως η παραγωγή του 
σιταριού στο Λιτόχωρο ήταν γύρω στους 140 τόνους, 
(2.700 X 51,312 =138.542 κιλά). Ο τιμαριούχος έλαβε 
γύρω στους 14 τόνους σιτάρι. 

Άλλο παράδειγμα: Η τιμή της βρώμης ήταν 4 
άσπρα το κοιλό. 16 κοιλά X 4=64 άσπρα. Ο τιμαριού-
χος έλαβε το δέκατό του, 16 κοιλά, δηλαδή 821 σημε-
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ρινά κιλά, από συνολική παραγωγή του Λιτοχώρου 
8.210 κιλά (8 τόνοι). 

Για κάθε 3 πρόβατα αναλογούσε φόρος 1 άσπρου. 
Στο Λιτόχωρο υπήρχαν 387 πρόβατα. Η αμπελοκαλ-
λιέργεια ήταν κι αυτή αξιόλογη, διότι η συνολική πα-
ραγωγή των κατοίκων σε μούστο ήταν 4.100 medre, 
δηλαδή σημερινή ποσότητα 42.050 λίτρα. Το medre 
ήταν μονάδα όγκου και αντιστοιχούσε σε 10,256 λίτρα. 
Ο τιμαριούχος έλαβε το δέκατο, 410 medre, δηλαδή 
4.205 λίτρα μούστου. 

Λόγω των νερών του Ενιπέα ποταμού στη θέση Λά-
κος ή Βύθος λειτουργούσαν νερόμυλοι. Το μέρος ή η 
πύλη που αναγράφεται στο κατάστιχο είναι μάλλον το 
μάτι, δηλαδή το σημείο εξόδου του αλευριού από τις 
μυλόπετρες, γνωστό και ως πόθος. Ο νερόμυλος με τα 
4 μέρη (πύλες) λειτουργούσε όλο το έτος και απέδιδε 
πρόσοδο 30 άσπρα ετησίως το κάθε μέρος (πύλη), ενώ 
ο νερόμυλος του εργαστηρίου υφασμάτων με τα 2 μέρη 
λειτουργούσε εποχιακά, ήταν και νεροτριβές, και 
απέδιδε πρόσοδο 15 άσπρα το κάθε μέρος.  

 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Karye-i Ayo Nikola tabi-i Platemena an hassa-yi mezkur: 
Χωριό του Αγίου Νικολάου που υπάγεται στον Πλαταμώνα, 

από τα Χάσια του Μουσταφά Πασά 
hane 12     :  εστίες (νοικοκυριά) 12 
mucerred 1   :  άγαμος 1 
bive 4     :  χήρες 4 
Οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου με τη σειρά που 

απογράφονται είναι οι εξής: 
Δήμος γιος του Καλαμαρά, Νικόλας Σάββας, Γιάννης 

Γνώμος, Σίμος γιος του Μάρου, Γιώργης Ξένος, Νικόλας 
Γνώμος, Μανώλης Γνώμος – Κώστας Μηλούσας, Δήμος 
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γιος του Καναντίρη, Μιχάλης Λάδος, Στάμος Σάββας, 
Νικόλας Μπόρης. Εργένης είναι ο Στάνος Ξένος. 

Οι χήρες του Αγίου Νικολάου είναι οι εξής: χήρα 
Μπορονίκου, χήρα του Μπόρη, χήρα του Κομηνού, χή-
ρα Θοδώρα. 

Ο οικισμός του Αγίου Νικολάου είχε κοινά σύνορα 
με την Τοπόλιανη και συγκρίνοντας τα απογραφικά 
μεγέθη του 1485 με του 1506, παρατηρούμε ότι υπάρ-
χει μικρή αύξηση των οικογενειών. Οι κάτοικοι ασχο-
λούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη σηρο-
τροφία (εκτροφή μεταξοσκώληκα). Ο τιμαριούχος είσ-
πραξε από τους κατοίκους του οικισμού τα εξής ποσά: 

Από τη σπέντζα  349 άσπρα 
Από τον φόρο της βοσκής  60    » 
Από το σιτάρι 10 κοιλά Τρικάλων X 10  

το κοιλό =  100    » 
Από τη σίκαλη 6 κοιλά X 6 το κοιλό =  36    » 
Από το φόρο των προβάτων  40    » 
Από τη δεκάτη των καστανιών  40    » 
Από το φόρο του μεταξιού  22    » 
ΣΥΝΟΛΟ   647  άσπρα 

Το χωριό ήταν μικρό, υπήρχαν μόλις 120 πρόβατα 
και με βάση το δέκατο του τιμαριούχου η παραγωγή 
σιταριού ανήλθε στους 5 περίπου τόνους και η παρα-
γωγή της σίκαλης ήταν 3 τόνοι. 

 

ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ 
Karye-i Topolyani, tabi-i Platemena an hassaha-yi mezkur: 
Χωριό της Τοπόλιανης που υπάγεται στον Πλαταμώνα, από 

τα Χάσια του Μουσταφά Πασά 
hane 28    :  εστίες (νοικοκυριά)  28 
mucerred 2  :  άγαμοι                    2 
bive       :  χήρες                     6 
Οι κάτοικοι της Τοπόλιανης του 1506, με τη σειρά 

που καταγράφονται, είναι οι εξής: 
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Λίκας Κράνας, Γιώργης Τοτός, Στιμάνος Στάνκος, 
Γιάννης Χρηστάνος, Νικόλας Ντεγιάννης, Γιάννης Μα-
νώλης, Γιάννης Τσατσαλάρης – Δήμος Θωμάς, Λίκας 
Δάφνος, Νικόλας Μαμάρας, Αλέξης γιος του Στέφανου, 
Νικόλας Σταμάτης, Μιχάλης Καλής, Γιάννης Τσαγκάρης 
– Νικόλας Μάνης, Νικόλας Μπογκότης, Μιχάλης Στα-
γόρης, Στάγκος Τσιρνίκος, Γιώργης Ράγιος, Γιώργης Πα-
πάδος, Δήμος γιος του Βαλκάνου – Γιωργήλας, Αλέξης 
Στέφανος, Γιώργης Μητράνκος, Θόδωρος Σαράφος, Δή-
μος Πανόπουλος, Γιάννης Λαρνώδης, Γιάννης Μαλακός. 

Άγαμοι είναι ο Λίκας Σητεμιλάρος και ο Γιάννης 
Παλατσάρης. Οι χήρες της Τοπόλιανης είναι οι εξής: 

Χήρα Ράγιου, χήρα Ροδού, χήρα Καλή, χήρα Θο-
δώρα, χήρα Χρυσού, χήρα Μαρού. 

Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία και καλ-
λιεργούσαν σιτάρι, κριθάρι, κεχρί, σίκαλη και λινάρι. 
Είχαν κτηνοτροφία, αμπελουργία, μελισσουργία και 
κηπευτικά (μποστάνια). Τον Αύγουστο του 1506 ο τι-
μαριούχος είσπραξε από την Τοπόλιανη τα εξής ποσά:  

Από τη σπέντζα  786 άσπρα 
Από τον φόρο της βοσκής  140 » 
Από το σιτάρι 64 κοιλά Τρικάλων X 10 το κοιλό =  640 » 
Από το κριθάρι 20 κοιλά X 6 το κοιλό =  120 » 
Από το κεχρί 30 κοιλά X 6 το κοιλό =  180 » 
Από τη σίκαλη 10 κοιλά X 6 το κοιλό =  60 » 
Από τη δεκάτη των κυψελών  58 » 
Από το φόρο των προβάτων  150 » 
Από τη δεκάτη του λιναριού  20 » 
Από τη δεκάτη των μποστανιών (κηπευτικών)  20 » 
Από τον μούστο 40 medre X 4 το medre =  160 » 
Από τον φόρο των όρθιων κρασοβάρελων  30 » 
Από τους νερόμυλους: 
Ιδιοκτησία (mulk) του Νικόλα, 1 μέρος (X 30)  30 » 
Ιδιοκτησία (mulk) του Μονόφυλλα, 1 μέρος (X 30)  30 » 
Εργαστήριο υφασμάτων, 1 μέρος (X 15)  15 » 
ΣΥΝΟΛΟ   2.439 άσπρα 
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Το κεχρί είναι δημητριακό που τότε χρησιμοποιού-
νταν ως υποκατάστατο του ρυζιού ή στις ζωοτροφές. 
Σήμερα στην Ελλάδα καλλιεργείται ελάχιστα ή καθό-
λου. Το λινάρι είναι φυτό που καλλιεργούνταν με σκο-
πό την παρασκευή νημάτων για την παραγωγή υφα-
σμάτων. 

Καθώς η Τοπόλιανη ήταν κτισμένη δίπλα στο ομώ-
νυμο ρέμα, οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν τα νερά για να 
κινήσουν τους νερόμυλους και να αλέσουν τα σιτηρά 
τους. Τα νερά του Ολύμπου και η κατάλληλη κλίση του 
εδάφους (ημιορεινή περιοχή) ήταν τα στοιχεία και οι 
προϋποθέσεις για τη λειτουργία νερόμυλων που εξυπη-
ρετούσαν όχι μόνο τις ανάγκες του οικισμού, αλλά και 
τα γύρω χωριά. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι της Το-
πόλιανης είχαν 450 πρόβατα, η παραγωγή του κρι-
θαριού ανήλθε στους 10 περίπου τόνους και η συνολική 
παραγωγή σε μούστο λίγο πάνω από 4.100 λίτρα. 

 
Η απογραφή του 1521 
Μόλις ένα χρόνο μετά την ανάρρησή του στον θρόνο, 

ο σουλτάνος Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής (1520 – 1566) 
διατάσσει τη διενέργεια απογραφής στα σαντζάκι 
(περιφέρεια) των Τρικάλων. Τα δεδομένα της απογρα-
φής του 1521 καταγράφονται στο φορολογικό κατά-
στιχο Tapu Tahrir Defterleri υπ’ αρ. 105. Το κατάστιχο 
είναι συνοπτικό και σ’ αυτό αποτυπώνεται ο φορο-
λογούμενος πληθυσμός του Λιτοχώρου και το συνολικό 
ποσό του φόρου σε «άσπρα» που κατέβαλλε το χωριό. 

Στο συνοπτικό απογραφικό κατάστιχο του 1521 
καταγράφεται το Litohor (Λιτόχωρο) που υπάγεται 
στο ζιαμέτι και τον ναχιγιέ του Platamona (Πλαταμώ-
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να). Στην ίδια σελίδα σημειώνονται τα χωριά Laspohor 
(Ομόλιο), Rapsani (Ραψάνη), Diyavato (Διαβατό), 
Diyanato-i Kucuk (Μικρό Διαβατό) και Aya Katarin 
(Κατερίνη). Στο κατάστιχο δεν σημειώνονται αναλυ-
τικά τα ονοματεπώνυμα των φορολογούμενων, αλλά 
μόνο ο συνολικός αριθμός των εστιών, των χήρων και 
των αγάμων που φορολογούνται. 

Karye-i Litohor tabi’ i mezkur [nahiye Platamona]: 
Χωριό Λιτόχωρο υπαγόμενο στον παραπάνω  

[ναχιγιέ Πλαταμώνα] 
hane 108         : εστίες (νοικοκυριά) 108 
bive 18           : χήρες 18 
mucerred 12    : άγαμοι 12 
hasil 4320        : φοροπρόσοδος 4320 
Στο Λιτόχωρο κατοικούσαν μόνο χριστιανοί και δεν 

επισημαίνεται η παρουσία μουσουλμάνων. Διαπιστώ-
νουμε ότι στα χρόνια που μεσολάβησαν από την προη-
γούμενη απογραφή του 1506, ο φορολογούμενος πλη-
θυσμός του οικισμού έχει αυξηθεί. Τα νούμερα δεί-
χνουν ότι η περιοχή συγκροτεί μια ισχυρή δημογραφική 
ζώνη, η οποία συναγωνίζεται πληθυσμιακά πολλά χω-
ριά τού σαντζακιού των Τρικάλων, ενώ στους οικι-
σμούς της επαρχίας Πλαταμώνα κατέχει πρωτεύουσα 
θέση. 

Παρατηρούμε ότι στην οθωμανική πηγή του 1521 
δεν αποτυπώνονται οι οικισμοί της Τοπόλιανης, του 
Αγίου Νικολάου, ακόμη και το Αλωνάκι. Καθώς και 
πολλοί άλλοι οικισμοί του nahiye Platamona δεν κατα-
γράφονται, μόνον εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για 
τον τρόπο (φορολόγηση) της κάρπωσης των προσόδων 
τους, για τυχόν απαλλαγή ή ευνοϊκότερη μεταχείριση 
στη φορολογία, όμως έχουμε το δικαίωμα να σκεφτού-
με ότι ίσως οι οικισμοί αυτοί ερημώθηκαν (mezraa) ή 
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οι κάτοικοί τους μετακινήθηκαν στο Λιτόχωρο κλπ. Η 
μη ύπαρξή τους στο οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο 
του 1521 δεν συνεπάγεται ότι έπαυσαν να υπάρχουν.  

 
Η απογραφή του 1570 
Η απογραφή του 1570 διενεργήθηκε με εντολή του 

σουλτάνου Σελήμ Β΄ και σώζεται σε τρία αναλυτικά 
κατάστιχα, στο Tapu Tahrir  484 της Κωνσταντινούπο-
λης και Kuyudu Kadime 157 και 183 της Άγκυρας. 

Στο οθωμανικό κατάστιχο του 1570 δεν υπάρχει κα-
ταγραφή πληθυσμού για το Λιτόχωρο. Το Λιτόχωρο 
αναφέρεται (καταγράφεται) μόνο ανάμεσα στα χωριά 
που ανήκουν στο βακούφι του μακαρίτη Μουσταφά Πα-
σά. Σημειώνεται πρώτα το Λασποχώρι, μετά το Λιτό-
χωρο, η Ραψάνη, η Αγία Αικατερίνη (Κατερίνη), το Δια-
βατό και Διαβατό Μικρό. Υπάρχει καταγραφή ονομάτων 
μόνο για το Λασποχώρι. Σημειώνονται άλλα χωριά του 
Πλαταμώνα: Aya Kiryaki, Diyavato, Diyavato-i Kucuk, 
Kastanya (με δεύτερη ονομασία Κάναλος), Kranya, 
Laspohor, Prasino Kilise (Πράσινη Εκκλησία), Karya (ή 
αλλιώς Koz-Koy = χωριό με καρύδια), Ayo Yorgi. 

Το Λιτόχωρο σιγά-σιγά απέκτησε ειδική φορολογι-
κή μεταχείριση και οι χριστιανοί κάτοικοί του, όπως 
και άλλων οικισμών του Πλαταμώνα, ήταν απαλλαγ-
μένοι από έκτακτους φόρους. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Υποστηρίζουμε ότι το Λιτόχωρο έχει ζωή 7, περί-

που, αιώνων. Ιδρύθηκε με την ονομασία αυτή και στη 
σημερινή του θέση στα τέλη του 14ου αιώνα, σε μια 
περίοδο που ήταν ταραχώδης και τα γεγονότα κατα-
γράφονται αρκετά συγκεχυμένα στις πηγές. Αυτή την 
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εποχή, κάτοικοι των γύρω πεδινών κυρίως περιοχών, 
εξαιτίας της πίεσης των καταστάσεων, των βαναυσο-
τήτων και των ληστρικών επιδρομών, υποχρεώνονται 
να μετακινηθούν και να δημιουργήσουν νέους οικι-
σμούς που τους παρείχαν περισσότερη ασφάλεια. Τον 
14ο αιώνα επήλθε η παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας και η σταδιακή επικράτηση των Οθωμανών. Το 
Λιτόχωρο ιδρύθηκε στις υπώρειες του Ολύμπου, οι κά-
τοικοί του πάντοτε ήταν Έλληνες και χριστιανοί και 
όντας σε περιοχή λιγότερο ευπρόσβλητη από τους 
Τούρκους, έμεινε ελεύθερο, δεν έγινε τσιφλίκι, έγινε 
κεφαλοχώρι.  

Εφόσον μείζον αίτημα της τοπικής ιστοριογραφίας 
παραμένει η μελέτη του Λιτοχωρινού χώρου στους 
άγνωστους αυτούς χρόνους της ιστορίας, είναι ανα-
γκαίο να επιδοθούμε στο κυνήγι του εντοπισμού και 
της ταυτοποίησης του Λιτοχώρου και να μην περιορι-
στούμε σε … προφορικές παραδόσεις. 

Επανερχόμενοι στα προαναφερθέντα πληθυσμιακά 
δεδομένα των οθωμανικών απογραφικών κατάστιχων, 
θα σταθούμε σ’ αυτά του έτους 1521, οπότε το Λιτό-
χωρο αναφέρεται με 650 κατοίκους. Στον συναξαριστή 
και στον βίο του αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω αλλά 
και στο τουρκικό έγγραφο της άδειας του 1542 για την 
οικοδόμηση της μονής, αναφέρονται ορισμένες λεπτο-
μέρειες όπως ο χαρακτηρισμός του οικισμού ως «κώ-
μη» (μικρή κωμόπολη, χωριό που διαθέτει ανεπτυγ-
μένη οικονομική και πολιτιστική ζωή), η ύπαρξη ιερέως 
και προκρίτων (αρχόντων), η αμπελοκαλλιέργεια, η γε-
ωργία, η κατεστραμμένη Μονή της Αγίας Τριάδος στον 
Όλυμπο κειμένη «εν τω βακουφικώ χωρίω Λιτόχω-
ρον» που επισκευάζεται και ανακαινίζεται κλπ. Τα 
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στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το Λιτόχωρο είναι ένας πα-
λαιός οικισμός και ότι κατά τον 16ο αιώνα είχε 
σημαντικό πληθυσμό, καλή υποδομή και παράλληλα 
κάποια οικονομική άνεση. 

Το γεγονός ότι το Λιτόχωρο και οι οικισμοί του κα-
ταγράφονται ως υπαγόμενοι στον ναχιγιέ του Πλα-
ταμώνα, διευκολύνει το έργο της ιστορικής έρευνας, 
καθώς η ύπαρξη διαδοχικών κατάστιχων που επιτρέ-
πουν διασταυρώσεις, περιορίζει τις περιπτώσεις λα-
θών. 

Από τις απογραφές που εξετάσαμε παραπάνω, το 
Λιτόχωρο καταγράφεται τον 15ο αιώνα, αυτό όμως δεν 
σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν υπήρχε προηγουμένως, 
όπως βέβαια δεν σημαίνει ότι όσοι οικισμοί δεν επα-
ναλαμβάνονται στις καταστιχώσεις ερημώθηκαν. Τα 
οθωμανικά κατάστιχα καταγράφουν τους οικισμούς με 
βάση την υπαγωγή τους στο ένα ή το άλλο τιμάριο και 
συνεπώς είναι λογικό να μην περιλαμβάνονταν οι ίδιοι 
οικισμοί σε ορισμένες πηγές μια συγκεκριμένη εποχή 
και να εμφανίζονταν σε επόμενες ή προηγούμενες.  

Ως προς τα εισοδήματα (πρόσοδος) φαίνεται ότι 
δεν ακολουθούν την ίδια ανοδική τάση του πληθυσμού, 
όπως διαπιστώνουμε από τη διακύμανση των ποσών 
της φορολογίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει και περιορι-
σμό των εισοδημάτων. Η φορολογία για πολλούς λό-
γους μπορεί να παρουσιάζει στασιμότητα, άνοδο ή και 
μείωση κι αυτό μπορεί να οφείλεται σε φοροαπαλ-
λαγές, ελαφρύνσεις αλλά κάλλιστα και σε μείωση της 
παραγωγής. 

Προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού να συνθέσω το 
οικιστικό πλέγμα του Λιτοχώρου κατά τον 15ο και 16ο 
αιώνα και να παρακολουθήσω την εξέλιξη του πληθυ-
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σμού. Η εργασία μου πραγματοποιήθηκε με τη 
συμβολή και βοήθεια:   

α.  Των Γιώργου Σαλακίδη και Ιωάννη Θεοχαρίδη, 
καθηγητών Πανεπιστημίου, ως προς το οθωμανικό 
κατάστιχο του 1485. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το 
βιβλίο τους. 

β.  Της Φωτεινής Χαιρέτη, καθηγήτριας της τουρ-
κικής γλώσσας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, 
ως προς τα κατάστιχα του 1521 και 1570. 

γ.  Του Dr. Prof. Levent Kayapinar, καθηγητού στο 
Ankara Universitesi, ως προς το κατάστιχο του 1506. 

δ.  Του “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ” του Κώ-
στα Σπανού, ως προς τις επεξηγηματικές πληροφορίες. 
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ 

ΤΟΥ 1821 ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΧΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 
 
 

Ο Λιτοχωρινός Ευαγγέλης Σχινάς Ολύμπιος δεν 
είναι άγνωστος βιβλιογραφικά. Οι αναφορές και πλη-
ροφορίες που υπάρχουν γι’ αυτόν βασίζονται στους 
φακέλους που υπάρχουν στο Αρχείο των Αγωνιστών 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στα έγγραφα των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Παρουσιάζουμε τη βιβλι-
ογραφία που έχει αναφορές στο πρόσωπό του: 

α.  Χιονίδης Γ., Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών 
του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες, «Μακεδονικά» 
12 (1972). 

β.  Χιονίδης Γ., Οι Μακεδόνες πρόσφυγες της Σκο-
πέλου στα 1829, «Μακεδονικά» 17 (1977). 

γ.  Γιαννούλης Ν. Κ., Θεσσαλοί αγωνιστές του 1821, 
«Θεσσαλικά Χρονικά» 12 (1977-1979). 

δ.  Σπανός Κ., 25 ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχω-
ρινού αγωνιστή του 1821 Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου, 
«Μακεδονικά» 21 (1981). 

ε.  Μασταγκάς Σ., Μέσα από τα μητρώα και αρ-
χεία των αγωνιστών της Εθνεγερσίας. Λιτοχωρινοί 
αγωνιστές της επανάστασης του 1821, «Χρονικά Λιτο-
χώρου» 16 (2019). 

Ο Ευαγγέλης Σχινάς Ολύμπιος γεννήθηκε στο Λι-
τόχωρο το 1804. Ήταν ανεψιός του μεγάλου αγωνιστή 
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Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου, κατέβηκε μαζί του στη 
Δυτική Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1821 και στην αρχή 
ήταν υπό τις οδηγίες του. Το έτος 1829 εργαζόταν στη 
Σκόπελο ως εργάτης με άλλους Λιτοχωρινούς. Υπηρέ-
τησε ως απλός αγωνιστής στρατιώτης στον Όλυμπο, σε 
νησιά, σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Για τη 
συμμετοχή του στον ιερό αγώνα τιμήθηκε με το σιδη-
ρούν Αριστείο (μετάλλιο) του 1821. 

Στο παρόν άρθρο μου θα παρουσιάσω άλλα τέσσε-
ρα ανέκδοτα έγγραφα, τα οποία αποτελούν τον καρπό 
της τελευταίας έρευνάς μου στο Αρχείο των Αριστείων 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους / Κεντρική Υπηρε-
σία. Τα έγγραφα αυτά μας δίνουν στοιχεία και προ-
σθέτουν πληροφορίες για τη δράση του Ευαγγέλη Σχι-
νά Ολύμπιου στον αγώνα του 1821. 

Τα τέσσερα έγγραφα από τα ΓΑΚ. 
 
1. Μία αίτηση με ημερομηνία 4-6-1840 την οποία 

καταθέτει στο Δημαρχείο Ερμουπόλεως Σύρου. Σ’ αυ-
τή παραπονιέται διότι δεν έχει λάβει από το Υπουρ-
γείο Στρατιωτικών το Αριστείο του Αγώνα και τις λοι-
πές προβλεπόμενες χορηγίες, αν και από το έτος 1835 
πολλάκις έχει παρουσιάσει όλα τα αποδεικτικά στοι-
χεία. Επικαλείται τις γραπτές μαρτυρίες των οπλαρχη-
γών, υπό τας διαταγάς των οποίων υπηρέτησε, και τα 
ονόματα των αρμοδίων επιτροπών του Υπουργείου. Δη-
λώνει ότι κατάγεται από τον Όλυμπο, είναι 36 ετών, το 
τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στην Ερμούπολη 
και εργάζεται φύλακας στο λοιμοκαθαρτήριο, συντηρεί 
την υπερήλικη μητέρα του και είναι σε δεινή οικονο-
μική κατάσταση. Ο Δήμαρχος Ερμουπόλεως επικυρώνει 
την αίτησή του, η οποία είναι γραμμένη σε 4 σελίδες. 
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2. Το έγγραφο της 8-6-1840 της Διοίκησης Σύρου 
προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, με την οποία 
αποστέλλει αρμοδίως την αίτηση του Σχινά για χορή-
γηση αριστείου. Στο φύλλο υπάρχει πολύ μεταγενέστε-
ρη εγγραφή της 8-10-1942, προφανώς του Υπουργείου, 
βάσει της οποίας η αλληλογραφία τίθεται στο αρχείο, 
καθόσον του χορηγήθηκε το σιδηρούν αριστείον. 

3. Στην Αθήνα, στη Διοίκηση Αττικής, ο Ευαγγέλης 
Σχινάς καταθέτει νέα αίτηση με ημερομηνία 11-9-1841 
που απευθύνεται στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Παρα-
πονείται ότι, αν και από το 1835 έχει υποβάλλει πολ-
λές φορές αιτήσεις και υπομνήματα για τη συμμετοχή 
του στον αγώνα της Εθνεγερσίας, εν τούτοις δεν τιμή-
θηκε ακόμη με το παράσημο (αριστείο), ούτε έλαβε 
καμία βοήθεια όπως οι άλλοι αγωνιστές, αλλά και κα-
μία απάντηση στο αίτημά του. Αναφέρει ότι στη Σύρο 
ήταν πάροικος, τώρα διαμένει στην Αθήνα και δεν έγι-
νε ακόμη δημότης κάποιου Δήμου λόγω της κακής οι-
κονομικής του κατάστασης. Στο τέλος της εκ 2 σελίδων 
αιτήσεώς του, δεν παραλείπει τη φιλοφρόνηση υπέρ 
του βασιλέως Όθωνα. 

4. Το Πιστοποιητικό (10-10-1841) της στρατιωτικής 
(επαναστατικής, αγωνιστικής) υπηρεσίας του, με το 
οποίο βεβαιώνεται η συμμετοχή του κατά τη διάρκεια 
του αγώνα για την Ανεξαρτησία. Οι οπλαρχηγοί πιστο-
ποιούν ότι πολέμησε υπό την αρχηγία του Διαμαντή 
Νικολάου Ολύμπιου, του Δημητρίου Καρατάσου, του 
Αγγελή Γάτσου και του Μήτρου Λιακόπουλου, σε μά-
χες στον Όλυμπο, στο Τρίκερι, Εύβοια, στα Ψαρά και 
την Ύδρα, την Πελοπόννησο και σ’ όλη τη Στερεά Ελ-
λάδα. Είναι πιστός στον Όθωνα και τη βασιλεία και 
συνεπώς πρέπει κι αυτός να αποκατασταθεί σύμφωνα 
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με τις ισχύουσες διατάξεις. Δυστυχώς, οι υπογραφές 
των 5-6 οπλαρχηγών που υπογράφουν το πιστοποιη-
τικό είναι δυσανάγνωστες, κι έτσι δεν γνωρίζουμε τα 
ονόματά τους. 

 
Να, τώρα, τα έγγραφα του Ευαγγέλη Σχινά Ολύ-

μπιου. 
 

1 
Προς την Σεβαστήν Δημαρχείαν Ερμουπόλεως Σύρου 
Εν Ερμουπόλει Σύρου την Τετάρτην, ή 4 Ιουνίου 1840 
Περί απαιτήσεως εθνοσήμου 
 
Ο υποφαινόμενος, αφ’ ού πολλάκις είχον αναφερθή 

προς την Σεβαστήν Γραμματείαν των Στρατιωτικών κατ’ 
ευθείαν, και περίπου αναφέρθην κατά τα μέσα του Απριλίου 
μηνός διά της Δημαρχείας ταύτης, συμμορφούμενος με το 
πνεύμα της υπ’ αριθμόν 204 δηλοποιήσεως της διαταγής 
της παρά των Στρατιωτικών Β. Γραμματείας, εκδοθείσης 
την 1/13 Μαρτίου 1839 και καταχωρηθείσης εις τον αριθμόν 
49 της εφημερίδος «Ο Αιών». 

Και έκτοτε έως σήμερον, με όλας μου τας αναφοράς, 
καμίαν απάντησιν δεν έλαβον έως σήμερον, και κατά τούτο 
λυπούμαι μεγάλως. 

Όθεν λαμβάνω την τιμήν, αύθις ν’ αναφερθώ διά της 
παρούσης μου επαναληπτικώς ως προς εκείνην την πρώτην 
με το ίδιον πνεύμα της ειρημένης δηλοποιήσεως και διατα-
γής της αυτής Γραμματείας. Εκφράζομεν τα ίδια, ότι δηλα-
δή εμείς ως είς των πρωταγωνιστών της κοινής του Έθνους 
ελευθερίας από την αρχήν του ιερού αγώνος, και κατά τα 
υψηλά Βασιλικά διατάγματα, είχον παρουσιάσει καγώ τα 
έγγραφα των εκδουλεύσεών μου εις τας εξεταστικάς στρα-
τιωτικάς επιτροπάς, και από το έτος 1835 κατεχωρήθησαν 
εις τα μητρώα αυτών υπ’ αριθμόν 4192. 
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Αι αποδείξεις των εγγράφων μου μοί είναι δεδομέναι 
από τους οπλαρχηγούς Διαμαντήν Νικολάου Ολύμπιον, Κα-
ρατάσον, Γάτσον και Λιακόπουλον και λοιπούς της πα-
τρίδος μου Ολυμπίους οπλαρχηγούς, ότι ευρέθην παντού, 
όπου η ανάγκη της πατρίδος απήτει εις διαφόρους μάχας 
και εκστρατείας, διακινδυνεύων και θυσιάζων το παν. Και 
αύται αι αποδείξεις ευρίσκονται εις την επιτροπήν του 
Ιωάννου Γιάννη Κώστα, Νοταρά και Κλήμακα, και τα αρ-
χεία αυτών εδόθησαν εις την των Στρατιωτικών Γραμμα-
τείαν. 

Και ότι εγώ είμαι από τον Όλυμπον της Θετταλίας. 
Και είμαι πλέον προ χρόνου εδώ ως δημότης, επαγγε-

λόμενος τον φύλακα εις το λοιμοκαθαρτήριον και μόλις ζων 
βίον αβίωτον (διότι έχω και μητέραν προβεβηκυίαν και δυ-
στυχήν) και δεν δύναμαι να την ζώ με τούτον τον ολίγον 
μισθόν του φύλακος. 

Τρέχω δε εις την ηλικίαν χρόνους 36. 
Διά ταύτα πάντα παρακαλώ την Δημαρχείαν ταύτην να 

διευθύνη και την παρούσαν μου προς την Σεβαστήν Βασιλι-
κήν Γραμματείαν των Στρατιωτικών της Επικρατείας, ώστε 
να ευαρεστηθή να διατάξη και μοι σταλθή και εμέ το αρι-
στείον και ό,τι άλλο δικαιούμαι να λάβω καγώ, ως και όλοι 
οι αγωνισταί κατά τα υψηλά Βασιλικά και Σεβαστά διατάγ-
ματα, ώστε να μην μείνω εγώ μόνος, και κατά τούτο ηδι-
κημένος. 

Και αφ’ ού λάβη η Σεβαστή Δημαρχεία την απάντησιν 
εις όλα τα ειρημένα, παρακαλώ θερμώς ειδοποιούσα με, να 
μοι τα γνωστοποιήση. 

Και πεπεισμένος εις την πατρικήν κηδεμονίαν της Κυ-
βερνήσεως του  Σεβαστού μας Άνακτος, ότι θέλω δικαιωθώ 
καγώ. 

Υποσημειούμαι πανευσεβώς 
Ο ευπειθέστατος 

Ευαγγέλης Σχινάς Ολύμπιος 
* 
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Συμφώνως με την από 6 Μαρτίου τρέχοντος έτους και 
υπ’ αριθμόν 3024 εγκύκλιον της Βασιλικής επί των Στρα-
τιωτικών Γραμματείας, σημειούται έως της παρούσης ανα-
φοράς ότι ο αναφαιρόμενος είναι Δημότης του Δήμου Ερ-
μουπόλεως και κάτοικος ενταύθα. Ότι δεν υπάρχει άλλος 
τις εντός του Δήμου τούτου, φέρων το αυτό όνομα και επώ-
νυμον με τον αναφερόμενον και ότι δεν κατηγορήθη ούτος 
επί πλημμελήματι παρά του άρθρου 22 του ποινικού Νόμου 
ή κατεδικάσθη ήδη διά τοιούτου. 

Την 7 Ιουνίου 1840 εν Ερμουπόλει  
Ο Δήμαρχος Ερμουπόλεως 

και εν απουσία αυτού 
(Τ. Υ.) 

 
2 

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείαν 
Την 8 Ιουνίου 1840, Ερμούπολις 
Αίτησις αριστείου 
 
Καθυποβάλλομεν υπ’ όψιν της Γραμματείας την από 4 

Ιουνίου αναφοράν εις τον Δήμαρχον Ερμουπόλεως του κ. 
Ευαγγέλη Σχινά Ολυμπίου, εξαιτουμένου την απολαβήν αρι-
στείου. Συνιστόμεθα την αίτησιν του αναφερομένου εις την 
Γραμματείαν, εις την οποίαν απόκειται να ενεργήση ό,τι 
εγκρίνει. 

Ευπειθέστατος 
Ο Διοικητής Σύρου και αντ’ αυτού 

ο Γραμματεύς  
(Τ. Υ.) 

* 
Εις τα αρχεία 
Εστάλη το σιδηρούν, ίδε διαταγήν 1231. 

Αθήναι την 8 Οκτωβρίου 1842 
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3 
(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΤΑΞΕΩΣ 25 ΛΕΠΤΑ) 
 
Προς την Σεβαστήν Διοίκησιν Αττικής  
Εν Αθήναις τη 11 Σεπτεμβρίου 1841 
 
Σπεύδω ο υποφαινόμενος να επαναλάβω και αύθις διά 

της παρούσης μου ταύτης αναφοράς, αναφερόμενος προς 
την Σεβαστήν Β. Γραμματείαν των Στρατιωτικών δια μέσου 
της Σεβαστής ταύτης Διοικήσεως Αθηνών, καθ’ ότι εγώ είχα 
αναφερθή και άλλοτε δύο φορές διά της Διοικήσεως Σύρου, 
ως παροικούντα εκεί προσωρινώς προς δύο ετών. 

Σεβαστή Διοίκησις, ο υποφαινόμενος από το έτος 1835 
κατά τας 25 Δεκεμβρίου σχεδόν είχον παρουσιάση εις την 
τότε Στρατιωτικήν επί των εκδουλεύσεων εξεταστικήν επι-
τροπήν τα έγγραφά μου, και ταύτα τότε εις την ειρημένην 
εποχήν του μηνός Δεκεμβρίου κατεχωρήθησαν εις το μη-
τρώον των Στρατιωτικών εκδουλεύσεων υπ’ αριθμόν 566, 
υπό το όνομα Ευαγγέλης Σχινάς Ολύμπιος, ετών 36, ως 
δουλεύσαντα στρατιωτικώς την πατρίδα εις όπου ήτον ανά-
γκη της πατρίδος, υπό τας διαταγάς του στρατηγού Καρα-
τάσου και λοιπών Ολυμπίων καπεταναίων πατριωτών μου. 
Ως τα παρουσιασθέντα μου έγγραφα εις την τότε επιτροπήν 
δεικνύουσι, προεδρεύοντος του Ιωάννου Κώστα μετά των 
συναδελφών του Κλήμακα και Π. Νοταρά, οι οποίοι αφ’ ού 
είδον επεξεργαζόμενοι τα έγγραφά μου, μοι έδωσαν και τον 
αριθμόν τούτον 566 της εις την τάξιν των λοιπών στρα-
τιωτικών καταχωρήσεώς μου. 

Εγώ δε με όλον ότι πολλάκις ανεφέρθην προς την Σεβα-
στήν Γραμματείαν των Στρατιωτικών, ως ανωτέρω είπον, δια 
της Διοικήσεως Σύρου, ως παροικούντα προσωρινώς εκεί και 
μη ών δημότης, καθ’ ότι δεν ηδυνήθην από ενάντια περι-
στατικά της δυστυχούς οικτράς μου καταστάσεως ως Στρα-
τιωτικός δυστυχής, δεν έγινα δημότης εις κανέν δήμον. Αλλ’ 
ακολούθως θέλω καταταχθή καγώ, όπου και αν δυνηθώ. 
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Όθεν, επειδή παρήλθον τόσα έτη από τον καιρόν όπου 
κατεχωρήθην εις το μητρώον ως ανωτέρω και απάντησιν 
καμμίαν δεν έλαβον, ούτε καμμίαν συνδρομήν βοηθείας, 
καθώς και οι λοιποί στρατιωτικοί έλαβον, ούτε το ενθύμιον. 

Δια ταύτα πάντα συμμορφούμενος με το πνεύμα της 
υπ’ αριθμόν 204 διαταγής της Β. Γραμματείας των Στρα-
τιωτικών, την οποίαν ανακοινοποίησεν δια της εφημερίδος 
«Ο Αιών», κατά τον μήνα Μάρτιον 13 του έτους 1839, εις 
τον αριθμόν 49 του φύλλου ταύτης της εφημερίδος. 

Και παρακαλώ θερμώς ταύτην την Διοίκησιν, αφ’ ού 
ενεργήση τα όσα δέονται εις αυτήν, ως αι Βασιλικαί 
διαταγαί, να διευθύνη και ταύτην την αναφοράν μου προς 
την ειρημένην Σ.Β. Γραμματείαν των Στρατιωτικών, ώστε 
ευαριστουμένη η Β. αύτη Γραμματεία και ευδοκούσα να 
ευαρεστηθή, ώστε διαττάτουσα να μοι δοθή και εμέ το εθνό-
σημον και όσα άλλα πλεονεκτήματα ευαρεστήθη η Α.Μ. ο 
Σεβαστός μας Άναξ να επιδαψιλεύση εις τους υπέρ πατρί-
δος αγωνισθέντας Στρατιωτικούς. 

Και λαμβάνουσα την απάντησιν εις ταύτην την ανα-
φοράν μου, να μοι την κοινοποιήση εμέ τον ίδιον, όστις δια-
μένω ενταύθα. 

Και ων εύελπις υποσημειούμαι 
Πανευσεβώς 

Ο ευπειθέστατος 
Ευαγγέλης Σχινάς 

 
4 

(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΤΑΞΕΩΣ 1 ΔΡΑΧΜΗ) 
 
Οι υποφαινόμενοι μαρτυρούμεν αληθώς, ότι εν Βάρη συ-

νειδότες ότι ο Ευαγγέλης Σχινάς Ολύμπιος Στρατιωτικός 
απ’ αρχής του ιερού αγώνος, άμα ως η Ελληνική σημαία 
ανυψώθη υπέρ πατρίδος,  ευθύς και αυτός αρπάξας τα 
όπλα ως καταφρονήσας όλα τα πάντα, πατρικά και ίδια 
συμφέροντα,  έτρεξεν εις τον αγώνα τον υπέρ πίστεως της 
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Πατρίδος και μετά ζήλου και προθυμίας ηγωνίζετο απα-
νταχού όπου ήτον η ανάγκη της πατρίδος και εις όλας τας 
μάχας και τους πολέμους, όπου και όπως επολέμη ο στρα-
τηγός Διαμαντής Νικολάου Ολύμπιος, ο στρατηγός Καρα-
τάσος, Γάτσος, Λιακόπουλος και λοιποί Ολύμπιοι οπλαρ-
χηγοί, καθώς διετάττοντο από τας τότε Κυβερνήσεις, τόσον 
εις Όλυμπον, εις Τρίκεριν, Εύβοιαν, Ψαρά, Ύδραν, Πελοπό-
νησον, Ανατολικήν και Δυτικήν Ελλάδα, άχρι της σωτη-
ριώδους ελεύσεως του Σεβαστού Βασιλέως μας. Και πάλιν 
εις διαφόρους στρατιωτικάς εκδουλεύσεις εις την κυβέρ-
νησιν της Μεγαλειότητός του, εδούλευσεν με ζήλον, πίστιν 
προς θεοφρούρητον θρόνον του Άνακτός μας, και ταύτα 
πάντα ως υπαξιωματικός. 

Όθεν, εις πίστωσιν τούτων των ειρημένων, και γνωρίζο-
ντες αυτόν ως τοιούτον καλόν και ένθερμον και ευπειθέ-
στατον στρατιωτικόν και δίδοντες αυτόν το παρόν μας ενυ-
πόγραφον, τον συνιστόμενον όπου ανήκη δια να το χρη-
σιμεύση ως βάσις εις τας δικαίας αυτού αιτήσεις, καθώς και 
οι επίλοιποι υπαξιωματικοί και στρατιωτικοί του απ’ αρχής 
αγώνος. 

Και υποφαινόμεθα ιδίοις χερσίν 
Εν Αθήναις την 10 Οκτωβρίου 1841 

Οι Οπλαρχηγοί 
(Τ.Υ.) (Δυσανάγνωστα ονόματα) 

Επικυρώθη το γνήσιον των ανωτέρω υπογραφών 
Την 10 Οκτωβρίου 1841, Αθήνα 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων  
(Τ.Σ.Υ.) 
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ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ  

ΚΑΙ 8 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ  

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 
(14-4-1855) 

 
 Στο άρθρο που ακολουθεί θα παρουσιάσω ένα 

Φύλλο Μητρώου και οκτώ ανέκδοτα έγγραφα του Λι-
τοχωρινού Γεωργίου Ευαγγέλη, αγωνιστού  του 1821 
και κατόπιν στρατιώτου στο νεοσύστατο ελληνικό κρά-
τος. Το φύλλο Μητρώου έχει ημερομηνία 14-4-1855, 
βρίσκεται στο αρχείο του Υπουργείου Στρατιωτικών 
της περιόδου του Όθωνα και συντάχθηκε για συνταξιο-
δοτική χρήση. 

Τα Φύλλα Μητρώου αγωνιστών του 1821 είναι ση-
μαντική πηγή πληροφοριών, τόσο για την καταγωγή 
και την ηλικία, αλλά κυρίως διαβάζοντάς τα «μεθάμε 
με το αθάνατο κρασί του ‘21». Μάς διδάσκουν κυ-
ρίως τη φιλοπατρία και τη ζωντάνια, αφού διαπιστώ-
νουμε ότι απλοί άνθρωποι, αγράμματοι και αφανείς 
ήρωες έφυγαν από τον τόπο τους και προσφέρθηκαν 
για την ελευθερία και δημιουργία της Ελλάδας. Λόγω 
της πληθώρας των φακέλων των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, είναι δύσκολη και επίπονη η προσπάθεια κα-
ταγραφής των Λιτοχωρινών αγωνιστών και στρατιω-
τών. 
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Το Λιτόχωρο υπάγεται στον Όλυμπο, γι’ αυτό οι 
αγωνιστές του χαρακτηρίζονται Ολύμπιοι, χωρίς κατα-
γωγή, και είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, παρ’ όλο 
που υπάρχουν οι κατάλογοι πολλών απ’ αυτούς. 

Απώτερος σκοπός της παρούσης μικρής έρευνας 
είναι αφενός να φωτίσουμε πρόσωπα και γεγονότα της 
εποχής εκείνης, πως δηλαδή ένας απλός άνθρωπος, ο 
Λιτοχωρινός Γεώργιος Ευαγγέλης, βρέθηκε να πολεμά 
και να υπηρετεί την πατρίδα μακριά από το Λιτόχωρο, 
και αφετέρου να αποτίνουμε φόρο τιμής και ευγνωμο-
σύνης σε αγωνιστές και στρατιώτες για τη μεγάλη 
θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές. Η 
γνώση της ιστορικής διαδρομής του τόπου μάς καθο-
δηγεί και μάς παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες 
πράξεις των προγόνων μας. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως πρώτος κυβερνήτης 
της Ελλάδας (1828 – 1831) έδειξε ενδιαφέρον για την 
οργάνωση του Στρατού και την στρατιωτική ανασυ-
γκρότηση του Κράτους. Ανέθεσε την οργάνωση του 
άτακτου στρατού στον Δημήτριο Υψηλάντη. Με διά-
ταγμα οργάνωσε τις Χιλιαρχίες, τακτικά σώματα που 
επανδρώθηκαν από εμπειροπόλεμους άνδρες με μά-
χιμη προϋπηρεσία. Συγκρότησε και τάγματα για την 
φύλαξη των συνόρων. Επιδιώχθηκε παλαιοί αγωνιστές 
να βρεθούν στις ίδιες μονάδες με τους οπλαρχηγούς 
τους, ενώ στρατιώτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας 
συντάχθηκαν σε κοινές ομάδες, προκειμένου να λείψει 
το τοπικιστικό πνεύμα. Μετά τη δολοφονία του Καπο-
δίστρια επικράτησε αναρχία και τα ένοπλα σώματα 
μεταβλήθηκαν σε στίφη. 

Ο νεαρός τότε Βαυαρός βασιλιάς Όθωνας (1833 – 
1862) έφτασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1833, 
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συνοδευόμενος από την Αντιβασιλεία και βαυαρική 
φρουρά. Αμέσως η Αντιβασιλεία με διάταγμα δημιούρ-
γησε νέο Οργανισμό του Στρατού, διέλυσε τα άτακτα 
στρατεύματα, απαγόρευσε την οπλοφορία και ανα-
συγκρότησε τον τακτικό Στρατό. Στις νέες στρατιω-
τικές μονάδες απορροφήθηκαν οι άτακτοι στρατιώτες, 
όσοι είχαν διάθεση να προσαρμοστούν στις δυτικό-
φερτες τακτικές των Βαυαρών και Γερμανών. Όσοι 
είχαν ευδόκιμη υπηρεσία κατατάχθηκαν (διορίστηκαν) 
στον τακτικό Στρατό. Πολλοί αγωνιστές του 1821 απο-
χώρησαν, ενώ αρκετοί προσχώρησαν στο νέο σώμα της 
Χωροφυλακής.  

Παρατίθενται τα στοιχεία του Φύλλου Μητρώου. 
 

ΦΥΛΛΟΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Του Στρατιώτου Γεωργίου Ευαγγέλη του Λόχου των 

Απομάχων 
Αριθμός Μητρώου: 444 
Ο Βαθμός: Στρατιώτης 
Ονόματα. Οικογενείας: Ευαγγέλης 
Ονόματα. Βαπτίσεως: Γεώργιος 
Τόπος γεννήσεως. Διοίκησις: Οθωμανική 
Τόπος γεννήσεως. Χωρίον: Λιτόχωρον 
Επάγγελμα των γονέων αν ζώσιν ή απέθανον: - 
Εποχή της γεννήσεως. Έτος: 1811 
Εποχή της γεννήσεως. Ημέρα: 18 
Εποχή της γεννήσεως. Μην: Απρίλιος 
Θρησκεία: Ορθόδοξος 
Επάγγελμα, τέχνη ή σπουδή: Στρατιωτικός 
Έγγαμος. Γυνή: 1 
            Τέκνα ανήλικα: 3 
Αν διετέλεσε προλαβόντος και πόσον καιρόν εις την 

στρατιωτικήν υπηρεσίαν της Ελλάδος: 
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● Από 1821 – 1828 υπό τον Διαμαντή Νικολάου Ολύ-
μπιον 

●  1828 – 1830 με Ιωάννην Ράγκον 
●  1830 – 1833 με Τσάμην Καρατάσσον 
● Από 1836 – 1851 εις το 2ον  και 3ον Τάγμα Οροφυ-

λακής  
Κατετάχθη. Έτος: 1852 
Κατετάχθη. Ημέρα: 1 
Κατετάχθη. Μην: Ιούνιος 
Κατετάχθη. Τίνι τρόπω: Απόμαχος 
Διάρκεια της υπηρεσίας: - 
Εκστρατεία: - 
Απήλθε: - 
Παρατηρήσεις: Εκ του 3ου Τάγματος Οροφυλακής 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ανάστημα, Τρίχες, Μέτωπον, 

Οφρείς, Οφθαλμοί, Ριν, Στόμα, Γένειον, Πώγων, Σχήμα προ-
σώπου, Χρώμα, Ιδιαίτερα σημεία. – 

ΔΙΑΓΩΓΗ: Άριστη, ως εκ της ολιγοχρονίου υπηρεσίας 
του εις τον Λόχον. 

Εν Άργος την 14 Απριλίου 1855 
Η Διοίκησις του Λόχου 

(τίθεται σφραγίς και υπογραφή) Ι. Παπαδάκης 
 

ΠΟΙΝΑΙ 
Αριθμός των ποινών – 
Εποχή της ενάρξεως της ποινής: Έτος, Ημέρα, Μην 
Είδος της ποινής και διάρκεια αυτής:  
 Περιορισμός, Πειθαρχία, 
 Φυλάκισις, Ειρκτή 
Παρά τίνος ετιμωρήθη – 
Αιτιολογία – 
 

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Αθηνών/Κεντρική Υπηρεσία, Αρχειομνήμων, 
Φάκελος: Συντάξεις και Περιθάλψεις εν γένει (1855), Υπο-
φάκελος: 259 – XXlll. 44, Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών 
(περίοδος Όθωνα). 
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ΛΙΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 
Το φύλλο Μητρώου του Ευαγγέλη είναι τυποποι-

ημένο έγγραφο (έντυπο) με προτύπωση των πληροφο-
ριών οι οποίες αναγράφονται χειρόγραφα. Βρίσκεται 
στη συλλογή φακέλων με τον τίτλο «Συντάξεις και πε-
ριθάλψεις εν γένει», μαζί με τα 8 έγγραφα που τον 
αφορούν, και εκδόθηκε για χρήση συνταξιοδοτική. Οι 
στήλες με τα λεγόμενα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ δεν συμ-
πληρώθηκαν, καθόσον τα στοιχεία αυτά δεν κρίθηκαν 
χρήσιμα κατά την έκδοση του Φύλλου Μητρώου. Η 
σφραγίδα έχει τον τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΧΩΝ» και στη 
μέση φέρει τον βασιλικό θυρεό. 

Ως προς το επώνυμο «Ευαγγέλης» η σημασιολογία 
του είναι ότι πρόκειται για πατρωνυμικό. Η ισχυρή εκ-
δοχή είναι ότι το επώνυμο επονομάστηκε από το όνομα 
του πατέρα του. Στο Τουρκοκρατούμενο Λιτόχωρο η 
υποχρεωτική αναγραφή επωνύμων ξεκινά μετά το 
1850, με την έκδοση των ΧΑΤΙ ΧΟΥΜΑΓΙΟΥΝ, των 
μεταρρυθμιστικών και εκσυγχρονιστικών διαταγμάτων 
του Σουλτάνου.  

Πώς διασώθηκε η μνήμη της Επανάστασης του 
1821; Εκτός από τα απομνημονεύματα των αγωνιστών, 
ο βασιλιάς Όθωνας είχε καθιερώσει το 1833 προς τιμήν 
και επιβράβευση τα «Αριστεία», όπως ονομάστηκαν, 
που δίνονταν από ειδική επιτροπή μετά την συμπλή-
ρωση του 30ου  έτους της ηλικίας των, βεβαιωμένα για 
τη συμμετοχή τους στον Αγώνα από τους οπλαρχηγούς 
και επικυρωμένα. Επίσης το 1846 συστάθηκε η «Επι-
τροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος», 
προκειμένου να αναγνωρισθούν, αμειφθούν κλπ οι 
αγωνιστές του 1821. Ο Γεώργιος Ευαγγέλης το 1821 
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ήταν 10 ετών (γεννημένος το 1811), ενώ σύμφωνα με 
τα κρατούντα της εποχής, με την συμπλήρωση του 14ου 
έτους της ηλικίας ένας νεαρός θεωρείτο μάχιμος. 

● Στο φύλλο Μητρώου του Λιτοχωρινού Γεωργίου 
Ευαγγέλη αναγράφεται ότι το χρονικό διάστημα 1821 
– 1828 αγωνίστηκε υπό τις διαταγές του κλεφταρματο-
λού Διαμαντή Νικολάου Ολυμπίου. Ο Διαμαντής Νικο-
λάου (1790 – 1856) γεννήθηκε στα Ρυάκια Πιερίας και 
ήταν γόνος μεγάλης οικογένειας κλεφταρματολών. Πριν 
και μετά το 1821 έδρασε στους ορεινούς όγκους του 
Βερμίου, του Ολύμπου και των Πιερίων. Συνέχισε τη 
δράση του στη νότια Ελλάδα, διορισθείς αρχιστράτηγος 
Ανατολικής Ελλάδας. Με απόφαση του Όθωνα το 1844 
διορίστηκε γερουσιαστής.  

●  Από το 1828 μέχρι το 1830 ο Ευαγγέλης υπηρέ-
τησε υπό τις διαταγές του αρματολού και αγωνιστού 
του 1821 Γιαννάκη (Ιωάννη) Ράγκου (1790 – 1870) που 
καταγόταν από την Αιτωλοακαρνανία. Την εποχή της 
διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια ο Ράγκος πή-
ρε τον βαθμό του συνταγματάρχη και τη διοίκηση των 
Ελαφρών Ταγμάτων της Ανατολικής Στερεάς. 

 ● Την περίοδο 1830 – 1833 ο Ευαγγέλης υπηρετεί 
υπό τις διαταγές του Τσάμη (ή Δημητρίου) Καρατάσου 
(1798 – 1861), αγωνιστού και οπλαρχηγού στην ελλη-
νική επανάσταση του 1821, γεννημένου στη Στενήμαχο 
της Ημαθίας. Ο Καρατάσος έδρασε στην περιοχή της 
Νάουσας. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους συ-
νέχισε τις προσπάθειες για την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας. Το 1833 ο Όθωνας τον προσέλαβε υπα-
σπιστή του. 

● Από το 1836 μέχρι το 1851 ο Γεώργιος Ευαγγέ-
λης υπηρετούσε στο 2ο και 3ο Τάγμα Οροφυλακής που 
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είχαν ζώνη ευθύνης και στάθμευαν στη Φθιώτιδα. Τα 
Τάγματα Οροφυλακής δημιουργήθηκαν το 1833 με 
σκοπό τη δημόσια ασφάλεια και τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας των Ελληνοτουρκικών συνόρων από ληστο-
συμμορίες. Διαλύθηκαν το 1856. 

●  Στο Φύλλο Μητρώου αναγράφεται ότι την 1 
Ιουν 1852 κατετάγη (μετατέθηκε) στον Λόχο Απομά-
χων. Ο Λόχος Απομάχων ιδρύθηκε το 1833 και αρχικά 
έδρευε στο Φρούριο της Μονεμβασιάς, όμως το 1850 
μετακινήθηκε στους στρατώνες Ιππικού του Άργους. 
Στον Λόχο υπάγονταν (εντάσσονταν) υπαξιωματικοί 
και στρατιώτες ανίκανοι (ανάπηροι, τραυματίες) για 
μάχιμη υπηρεσία, είτε λόγω τραυματισμού, είτε λόγω 
ηλικίας. Παρουσιάζονταν δύο φορές το έτος, την άνοιξη 
και το φθινόπωρο, σε υγειονομική επιτροπή του Στρα-
τού για κρίση της σωματικής ικανότητάς τους. Οι από-
μαχοι λάβαιναν μισθό αναλόγως του βαθμού των και οι 
υπηρεσίες που εκτελούσαν ήταν η φύλαξη δημοσίων 
κτιρίων, υπηρεσιών, αποθηκών, του αγγελιοφόρου, η 
εσωτερική υπηρεσία του Λόχου κλπ. 

Τα έγγραφα που «συνοδεύουν» το Φύλλο Μη-
τρώου του στρατιώτη Γεωργίου Ευαγγέλη είναι συνο-
λικά 8. Είναι συνοπτικά και αναφέρονται σε αίτημά 
του να λάβει στρατιωτική σύνταξη. Πόσο καιρό βρισκό-
ταν στη Στυλίδα ως απόμαχος, πόσο καιρό βρισκόταν 
και υπηρετούσε στο Άργος, ποία η πάθησή του δεν 
μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Τι πέτυχε με τις ενέρ-
γειές του; Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε επίσης αν 
τελικά επανήλθε στο Άργος ή εγκαταστάθηκε μόνιμα 
στη Στυλίδα. 

Τα 8 έγγραφα από τα ΓΑΚ που μας δίνουν στοι-
χεία για τον Ευαγγέλη είναι τα εξής: 
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1. Η αίτησή του με ημερομηνία 1-4-1855 προς το 
Φρουραρχείο Στυλίδας ότι αδυνατεί να μεταβεί στο 
Άργος (Λόχος Απομάχων) και ζητά να συνταξιοδοτη-
θεί. 

2.  Το έγγραφο με αριθμό 28/6-4-1855 του Φρου-
ραρχείου Στυλίδας προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. 
Υποβάλλει την αίτησή του και συνηγορεί. 

3.  Το Υπουργείο Στρατιωτικών ζητά από τον Λόχο 
Απομάχων την έκδοση Φύλλου Μητρώου του (Αριθ. 
9468/12-4-1855). 

4.  Ο Λόχος Απομάχων υποβάλλει στο Υπουργείο 
Στρατιωτικών το αιτηθέν Φύλλον Μητρώου (Αριθ. 
1026/14-4-1855). 

5.  Με την υπ’ αριθμόν 10143/19-4-1855 διαταγή 
του το Υπουργείο Στρατιωτικών απορρίπτει το αίτημά 
του για σύνταξη. 

6. Το Φρουραρχείο Στυλίδας κοινοποιεί στον Γε-
ώργιο Ευαγγέλη την απόφαση του Υπουργείου Στρα-
τιωτικών (Αριθ. 45/27-4-1855). 

7.  Όπως πιθανολογείται, ο Ευαγγέλης επανήλθε με 
νεότερη αίτησή του, και προφανώς νέα στοιχεία, για να 
συνταξιοδοτηθεί; Το Φρουραρχείο Στυλίδας με το αριθ. 
590/27-8βρίου έγγραφό του επανυποβάλλει δικαιολο-
γητικά στο Υπουργείο Στρατιωτικών. 

8.  Την 14 9βρίου 1855 η αίτησή του ετέθη στο 
Αρχείο. 
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Τα 8 έγγραφα που αφορούν τον Γεώργιο Ευαγγέλη: 
 

1 
Στυλίς την 1 Απριλίου 1855 
                   Ο 
Απόμαχος Γεώργιος Ευαγγέλης 
                Προς 
Το Σεβαστόν Φρουραρχείον Στυλίδος 
             Ενταύθα 
Ο υποφαινόμενος είμαι απόμαχος, ευρισκόμενος ενταύ-

θα κατά συνέπειαν αδείας απουσίας εξαμήνου, ήτις και 
έληξεν προ καιρού, και με βιάζουν ήδη να μεταβώ εις Άργος 
εις όν ανήκω Λόχον, άλλως αποκλείομαι του δικαιώματος 
καθολοκληρίαν των αποδοχών μου απομαχικής συντάξεως. 

Όθεν επί τούτων απάντων, σπεύδω ευπειθώς ν’ ανα-
φέρω ότι είμαι οικογενειάρχης ψυχών 5, εξ ών δύο κοράσια 
ετών 23 και 10. Και τοιούτος ών δεν δύναμαι να ζήσω εις 
Άργος διά της ανωτέρω συντάξεώς μου. Διά ταύτα εξαιτού-
μαι να μεταβώ εις την κατηγορίαν των συνταξιούχων, σύμ-
φωνα με τα εσχάτως ως προς τούτο διαταχθέντα, ως Στρα-
τιώτης αρχαιότατος, ήτοι από την εποχήν του 1821 έτους, 
όπου ήμην υπό τας διαταγάς των οπλαρχηγών Διαμαντή 
Νικολάου, Τσάμη Καρατάσου και Ιωάννου Ράγκου. 

Από της εποχής αυτής μέχρι της εποχής καθ’ ήν ετέθην 
εις απομαχίαν, δεν έμεινον εκτός υπηρεσίας ειμή μόνον επί 
5 μήνας, και τούτο κατά την διάλυσιν των Χιλιαρχιών. 

Απόμαχος δε ετέθην από το 3ον Τάγμα της Οροφυλακής 
κατά το έτος 1850. 

γεοργις εβαγγελις (υπογραφή) 
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2 
Αριθ. 28, Στυλίδα την 6 Απριλίου 1855 
                 Το 
Φρουραρχείον Στυλίδος 
                Προς 
Το Υπουργείον των Στρατιωτικών 
              Αθήνας 

Του ενταύθα διαμένοντος με άδεια απομάχου πρώην 
οροφύλακος Γεωργίου Ευαγγέλη, την παρακειμένην υπο-
βάλλομεν ευσεβάστως. Παρακαλούμεν να λάβη υπ’ όψιν 
την αναφερομένην αίτησίν του και διατάξη επ’ αυτής το 
πρέπον, καθ’ ότι ούτος πραγματικώς ευρίσκεται με πολυ-
άριθμον οικογένειαν και εισέτι άπορος. Τέλος εστερήθη του 
καθημερινού της τροφής των άρτου. 

(τίθεται υπογραφή) 
 

3 
Αριθ. 9468 
Προς τον Λόχον των Απομάχων επί επιστροφή μετά 

Φύλλου Μητρώου. 
          Αθήναι την 12 Απριλίου 1855 
                     Το  
    Υπουργείον των Στρατιωτικών 
                    Ο 
       Γενικός Γραμματεύς 
  (τίθεται σφραγίς, υπογραφή) 
 

4 
Αριθ. 1026 
Εν Άργει την 14 Απριλίου 1855 
                Η 
Διοίκησις των Απομάχων 
             Προς 
Το Υπουργείον των Στρατιωτικών 
          εις Αθήνας 
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Επιστρέφοντες την παρούσαν, υποβάλλομεν συνημ-
μένως, ευσεβώς, το αιτηθέν Φύλλον Μητρώου του αναφερο-
μένου Στρατιώτου Γεωργίου Ευαγγέλη. 

Ι. Παπαδάκης (υπογραφή) 
 

5 
Αριθ. 10143 
Διαβιβάζεται προς το Φρουραρχείον Στυλίδος, διά να 

κοινοποιήση εις τον αναφερόμενον ότι εκ του Φύλλου Μη-
τρώου του αποδεικνύεται ότι εγεννήθη κατά το 1811, ώστε η 
υπηρεσία του κατά τον Νόμον άρχεται από του 17ου έτους 
ηλικίας του, ήτοι από το 1828, και κατά συνέπειαν δεν δι-
καιούται εις σύνταξιν, ως μη έχων συμπληρωμένον τον υπό 
του 5 άρθρου του Νόμου των Συντάξεων απαιτούμενον 
30ετή χρόνον υπηρεσίας. 

           Αθήναι τη 19 Απριλίου 1855 
                          Το 
         Υπουργείον των Στρατιωτικών 
                           Ο  
             Γενικός Γραμματεύς 
        (τίθεται σφραγίς, υπογραφή) 
 

6 
Αριθ. 45 
Προς 
Τον Απόμαχον Στρατιώτην Γεώργιον Ευαγγελόπουλον 

διαβιβάζεται ίνα λάβη γνώσιν της ώδε διαταγής του Υπουρ-
γείου των Στρατιωτικών εις απάντησιν της αιτήσεώς του. 

Στυλίδα την 27 Απριλίου 1855 
Ο Φρούραρχος Στυλίδος (υπογραφή) 
 

7 
Αριθ. 590 
Στυλίδα τη 27 8βρίου 1855 
                Το 
Φρουραρχείον Στυλίδος 
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                Προς 
Το επί των Στρατιωτικών Υπουργείον 
                Αθήνας 
Δυνάμει της από 22 λήγοντος μηνός υπ’ αριθ. 26073 

διαταγής σας, επιστρέφεται ευσεβάστως η παρούσα μετά 
του Φύλλου Μητρώου επί του Λόχου Απομάχων Γεωργίου 
Ευαγγελή διά τα περαιτέρω. 

(υπογραφή) 
 

8 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Εις το Αρχείον 
ενεργηθείσης της αιτήσεως τού αναφερομένου επί άλλης 

αιτήσεώς του. 
                Αθήναι την 14 9βρίου 1855 

(υπογραφή) 
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O ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΗΤΕΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 
(28.8.1845) 

 
της Μαρίας Π. Βουβούση Msc. 

 
 

Ο Λιτοχωρινός Ιάκωβος Περικλής Ολύμπιος υπήρξε 
ένας από τους Ολύμπιους αγωνιστές της Επανάστασης 
του 1821. Βιβλιογραφικά δεν είναι άγνωστος, καθώς 
έχουν δημοσιευθεί πολλά έγγραφά του, από τα οποία 
προκύπτει η δράση του στον απελευθερωτικό αγώνα.1 

Στο μικρό άρθρο μου θα παρουσιάσω μία επιστολή 
του, την οποία έστειλε στις 28.8.1845 στον πρωθυ-
πουργό Ιωάννη Κωλέττη, με την οποία ζητάει κάποια 
αποζημίωση από το κράτος. Αναφέρει ότι δεν έχει 
καθόλου χρήματα και γι’ αυτό του ζητάει, με όλο το 
θάρρος που του έχει, την βοήθειά του. Υποβάλλει αυτό 
το αίτημα επειδή πληροφορήθηκε ότι πρόκειται να επι-
σκεφθεί την Ελλάδα ο γιος του βασιλιά της Γαλλίας, 
«και διά υποδοχήν του ευχάριστον, έπεμψεν προς 
τους δυστυχείς Έλληνας μίαν ικανήν χρηματικήν πο-
σότητα» στον πρωθυπουργό, για να την διανείμει 
«κατ’ αξίαν». 
                                                        
1  Βλ. Κώστας Σπανός, «Εικοσιπέντε έγγραφα του Λιτοχωρινού αγωνιστή 

του 1821 Ιάκωβου Περικλή Ολυμπίου»,  Μακεδονικά, 21 (Θεσσαλονίκη 
1981) 281–308· Ν. Κ. Γιαννούλης, «Θεσσαλοί αγωνιστές του 1821, Αρ-
χειακό υλικό», Θεσσαλικά Χρονικά, 12 (Αθήνα 1979) 171-172. 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

54 

Βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και 
έχει δώσει ως ενέχυρο (αμανάτι) τα όπλα του, επειδή 
οι δήμαρχοι της Άνδρου δυσκολεύονται να εισπράξουν 
τα χρήματά του. Δεν μας δίνει λεπτομέρειες για το 
θέμα αυτό. Μπορούμε να υποθέσουμε, με κάθε επι-
φύλαξη, ότι ήταν έπαρχος ή κάποιος αξιωματούχος της 
Άνδρου και τον μισθό του τον πλήρωναν οι δήμοι του 
νησιού. Εάν λάβει κάποια ενίσχυση (προσφοράν) θα 
μπορέσει να διευθύνει «επί την εκτέλεσιν και την 
επαγωγή υποθέσεις» του, «και ταύτας πάλιν με το 
μέσον της δυνάμεώς σας». Ποιες υποθέσεις του εν-
νοεί; Δεν είναι εύκολο να υποθέσουμε. 

 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 
  

2171 
 

Ἐν Ἀθήναις τήν 28: Αὐγούστου: 1845: 
 
Ἐκλαμπρότατε, κ(αί) κοινέ ἡμῶν πάτερ σᾶς προσκυνῶ 

ταπεινότατα 
Ἐξοχώτατε προθυπουργέ κύριε Ἰωάννη Κολέτη 
 
Βεβαίως ἐπληροφορήθην, ὅτι ὁ Βασιλόπαις τῆς θείας Γαλ-

λίας ἔρχεται ἐνταῦθα κ(αί) διά ὑποδοχήν του εὐχάριστον, 
ἔπεμψεν πρός τούς δυστυχεῖς ἕλληνας μίαν ἱκανήν χρηματικήν 
ποσότητα προς ὑμᾶς να τήν διανέμετε κατ’ ἀξίαν. 

Ὅθεν, ἐπειδή κἀγώ δεν ἠδυνήθην ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν 
Δημάρχων τῆς Ἀνδρου νά συνάξω τά χρήματά μου, και ὡς ἐκ 
τούτου πάσχω δεινῶς. 

Κάμετε  λοιπόν, ἐκλαμπρότατε να μοί χορηγηθῆ ἐξ αὐτῶν 
τῶν διανεμομένων χρημάτων μία ἱκανή χρηματική δόσις, να 
δυνηθῶ νά βγάλω τά ἅρματά μου, τά ὁποῖα ἔχω ἀμανάτι, 
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κ(αί) ἴσως δυνηθῶ κ(αί) με αὐτήν την χρηματικήν σας προ-
σφοράν νά διευθύνω ἐπί την ἐκτέλεσιν κ(αί) την ἐπαγωγῆ 
ὑποθέσεις μου, κ(αί) ταύτας πάλιν με τό μέσον της δυνάμεώς 
σας.  

 
Κ(αί) ὤν εὔελπις εἰς την ἀγαθήν σας 
ψυχικήν ὑποφαίνομαι πανευσεβῶς 
προθυμώτατος δοῦλος σας 
 
’Ι. Περικλῆς Ὀλύμπιος 
 
ΠΗΓΗ: Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΙΝΕ, Αρχείο Ιω. 

Κωλέττη (Αρχείο Ιδρύματος Μιχ. Τοσότσα), αρ. 2171. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η Μαρία Π. Βουβούση γεννήθηκε στη 

Λάρισα και είναι απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., με Μεταπτυχιακά στο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας. Είναι μέλος του Ομίλου Φίλων της Θεσσαλικής 
Ιστορίας και συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες 
τοπικής ιστορίας. Έκρινε ότι το άρθρο της παρουσιάζει 
ενδιαφέρον να δημοσιευθεί στα ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩ-
ΡΟΥ. Συνημμένως έστειλε και το φωτοαντίγραφο της 
επιστολής του Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου. 
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ΕΝΑΣ ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΙΝΟΣ 

Ιστορικά στοιχεία και τεκμήρια για τον ιατρό  
και καθηγητή Ιωάννη Ολύμπιο (1802-1869) 

 
 

Σε αίθουσα κεντρικού κτιρίου του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
δεσπόζει η προσωπογραφία ενός μεγάλου Λιτοχωρινού  
αγωνιστού και επιστήμονα, του Ιωάννη Ολύμπιου 
(1802 - 1869). Ο Ιωάννης Ολύμπιος είναι μια πολυσχι-
δής και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, από εθνικής, 
πολιτιστικής, πνευματικής και επιστημονικής πλευράς: 
μέτοχος στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, ιατρός, 
χειρουργός, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής των Αθη-
νών, κοσμήτορας, πρύτανης Πανεπιστημίου, λόγιος και 
συγγραφέας. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη και, 
ως έναν εφικτό βαθμό, η κωδικοποίηση όλων των χα-
ρακτηριστικών πτυχών της ζωής και του έργου του. Το 
σημαντικότερο κίνητρο της ενασχόλησης με τη βιο-
γραφία του Ολύμπιου αποτελεί τόσο η ολοκληρωτική 
έλλειψη μιας συστηματικής μελέτης για το πρόσωπό 
του, όσο και οι άφθονες αρχειακές πηγές που αναφέ-
ρονται άμεσα και έμμεσα στην πολιτεία του.  

Το Λιτόχωρο είχε την τύχη να έχει στον 19ο αιώνα 
τον Ιωάννη Ολύμπιο, ο οποίος υπήρξε κατά πάντα 
σπουδαίος, γι’ αυτό μπορεί να αποδίδεται ο χαρακτη-
ρισμός και ο τίτλος του μεγάλου. Αναδείχτηκε σε μια 
πολύπλευρη και χαρισματική, lato sensu, προ-
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σωπικότητα, έγκυρη για την εικόνα του Έλληνα επι-
στήμονα, ο οποίος διακόνησε στο ακέραιο την Ιατρική 
μας επιστήμη, σηματοδοτώντας με ενάργεια βασικά 
κεφάλαια του εθνικού, δημόσιου, πανεπιστημιακού και 
κοινωνικού ελληνικού βίου κατά τον 19ο αιώνα. 

Η λέξη «Ολύμπιος» χρησιμοποιείται για να χαρα-
κτηρίσει αυτόν που σχετίζεται με τον Όλυμπο, ως επί-
θετο για να προσδιορίσει την καταγωγή (τον καταγό-
μενο από τα μέρη του Ολύμπου) και συνεκδοχικά για 
να περιγράψει τις αρετές του γαλήνιου, του θείου, του 
επιβλητικού, του μεγαλοπρεπούς. Ο Ιωάννης Ολύμπιος 
γεννήθηκε στο Λιτόχωρο του Ολύμπου, διαπαιδαγωγή-
θηκε και ανδρώθηκε μέσα στο πνευματικό περιβάλλον 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γαλουχήθηκε στην Ευρώπη 
στις αξίες και τα ιδανικά της τελευταίας φάσης του 
διαφωτισμού, και εκείνης της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 
και στην πρώτη φάση της ίδρυσης και λειτουργίας του 
μικρού νεοελληνικού κράτους ανέπτυξε τις δραστηριό-
τητές του. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 
Παρατίθεται μια κατά το δυνατόν συστηματική και 

αναλυτική καταγραφή πληροφοριών για βιβλία, εκδό-
σεις, αναφορές, αρχεία και πηγές που περιέχουν στοι-
χεία για τον Ιωάννη Ολύμπιο. 

●  «Λόγοι εις Ιωάννην Ολύμπιον, υπό Κωνσταντίνου 
Κοντογόνου καθηγητού της Θεολογίας και Αναστασίου 
Γούδα ιατρού, εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Νική-
τα Πάσσαρη, 1869». Το βιβλίο περιέχει δύο επικήδει-
ους λόγους που εκφωνήθηκαν την ημέρα της κηδείας 
του στον μητροπολιτικό ναό των Αθηνών. Το εξώφυλλο 
κοσμείται με εικόνα χριστιανικού μνήματος. 
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●  «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
Αθηνών, Εκατονταετηρίς (1837 - 1937), τόμος Γ΄, Ιστο-
ρία της Ιατρικής Σχολής, υπό Αριστοτέλους Π. Κούζη 
τακτικού καθηγητού, Αθήναι, τύποις ΠΥΡΣΟΥ, 1939». 

●  Όλες οι μεγάλες ελληνικές Εγκυκλοπαίδειες και 
τα Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά στο λήμμα «Ολύμπιος 
Ιωάννης» παρέχουν με επιστημονική ακρίβεια και 
αντικειμενικότητα χρήσιμα στοιχεία. 

●  Η Wikipedia ή Βικιπαίδεια, δηλαδή η παγκόσμια, 
ψηφιακή, διαδικτυακή και ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, 
στο αντίστοιχο λήμμα έχει πληροφορίες και γνώσεις 
αποτελώντας πηγή αναφοράς. 

●  Αδαμοπούλου Αθ., Σελίδες από το παλιό Λιτό-
χωρο, «Δύο εξέχοντες Ολύμπιοι», Λιτόχωρο 1995. 

●  «Ιστορικό αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)» και «Αρχείο Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ» των ετών 1837 - 1869. Το αρχειακό υλι-
κό είναι μεθοδικά οργανωμένο με θεματολογική συνά-
φεια, σε επίπεδο φακέλων εγγράφων, κατά τίτλο, χρο-
νολογία, υπηρεσία κλπ. και φυλάσσεται σε κτίριο ιδιο-
κτησίας του Πανεπιστημίου. Εκατοντάδες έγγραφα 
αναφέρονται στον Ολύμπιο με πληροφορίες για προ-
γράμματα σπουδών, μαθήματα, κλινικές, νοσοκομεία, 
χειρουργεία, διδασκαλία, ιατρικά εργαστήρια, διδακτικό 
προσωπικό, συγγράμματα, όργανα διοίκησης, τελετές, 
εξετάσεις κλπ. Το ψηφιακό αποθετήριο (βιβλιοθήκη) 
ΠΕΡΓΑΜΟΣ δίνει πρόσβαση σε ψηφιακές συλλογές. 

● «Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Κεντρική 
Υπηρεσία» των ετών 1827 - 1869. Αναφορές στο πρό-
σωπό του υπάρχουν σε έγγραφα των περιόδων του κυ-
βερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια, του βασιλιά Όθωνα 
και βασιλιά Γεωργίου Α΄. 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Ιωάννης Ολύμπιος γεννήθηκε στο Λιτόχωρο του 

Ολύμπου την 17 Ιανουαρίου 1802. Ο πατέρας του ονο-
μαζόταν Δημήτριος και ήταν αλιεύς (ψαράς) το επάγ-
γελμα, η μητέρα του λεγόταν Ακρίβω. Είχε έναν θείο 
ιερομόναχο, ονόματι Κωνστάντιος, αδελφός της μητέ-
ρας του. Ο Κωνστάντιος ήταν φιλόμουσος και λόγιος 
και δίδασκε στο «γραμματοδιδασκαλείο» ή «ναρθηκο-
σχολείο» δημοτικό σχολείο του Λιτοχώρου. Τα πρώτα 
γράμματα τα διδάχτηκε από τον μοναχό θείο του, ο 
οποίος παρατήρησε τη φιλομάθεια και την οξύτητα νου 
του ανεψιού του. 

Το 1809 ο Κωνστάντιος έφυγε από το Λιτόχωρο 
και απήλθε μόνιμα στο Βουκουρέστι, παραλαβών και 
τον Ολύμπιον «ίνα δώση αυτώ καλλιτέραν αγωγήν εις 
την ξενιτείαν». Το 1816 ο νεαρός άρχισε τη φοίτηση 
στο Λύκειο του Βουκουρεστίου, με δάσκαλο και διευ-
θυντή τον μεγάλο σοφό και διαπρεπή κληρικό Νεόφυτο 
Δούκα, όπου περάτωσε τις γυμνασιακές σπουδές.  

Λόγω των επαναστατικών γεγονότων του Αγώνα 
του 1821, θείος και ανεψιός εγκατέλειψαν το Βουκου-
ρέστι και κατέφυγαν στη Βαρσοβία, όπου ο Κωνστά-
ντιος προήχθη σε Αρχιμανδρίτη. Ο Ιωάννης Ολύμπιος 
«την φιλάνθρωπον ιατρικήν επιστήμην ηγάπησε να 
σπουδάση». Με την προτροπή και μικρή αρχική οικο-
νομική βοήθεια του Κωνστάντιου το 1822 μετέβη στη 
Γερμανία για να σπουδάσει την ιατρική. 

Επί πενταετία σπούδασε την ιατρική επιστήμη στα 
πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, της Βόννης και του 
Βερολίνου, αγαπήσας και ασκηθείς περισσότερο στον 
χειρουργικό κλάδο, στον οποίο είχε μεγάλη επιτηδειό-
τητα και ευχέρεια. Το 1827, πριν τελειώσει ο 
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απελευθερωτικός αγώνας, κατήλθε στην Ελλάδα και 
υπηρέτησε αμέσως ως στρατιωτικός γιατρός στο σώμα 
του Δημητρίου Υψηλάντη, αποκτήσας στρατιωτικό βαθ-
μό τον οποίο διατηρούσε στα χρόνια του βασιλιά Όθω-
να. Παντρεύτηκε την αδελφή του συμφοιτητή και συνα-
δέλφου του Νικολάου Χορτάκη, με την οποία δημιούρ-
γησε πολύτεκνη οικογένεια. 

Το 1832 διορίστηκε ιατρός του Ορφανοτροφείου 
Αίγινας, το 1834 ιατρός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-
πίδων στην Αίγινα και το 1836 επιπλέον ιατρός του 
Φρουραρχείου Αθηνών και καθηγητής της χειρουργικής, 
ανατομίας, φυσιολογίας και μαιευτικής στη νεοσύστατη 
ειδική ιατρική σχολή Αθηνών. Το 1837 ιδρύεται το Πα-
νεπιστήμιο (Οθώνειο) Αθηνών και διορίζεται από της 
συστάσεως τακτικός καθηγητής της χειρουργικής, αρ-
γότερα και της οφθαλμολογίας και χειρουργικής κλινι-
κής της Ιατρικής Σχολής, διδάσκων μέχρι τον θάνατό 
του.  

Επί πλέον, από το 1843 διηύθυνε την χειρουργική 
κλινική του δημοτικού νοσοκομείου. Το ακαδημαϊκό 
έτος 1844-45 διετέλεσε κοσμήτορας της Ιατρικής Σχο-
λής και το έτος 1855-56 πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Απεβίωσε στην Αθήνα την 2 Ιουλίου 1869. 
Όλο το έργο και η δράση του Ιωάννη Ολύμπιου δεν 

είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στην παρούσα συνο-
πτική μελέτη, όμως κρίνεται χρήσιμη η σταχυολόγηση 
μερικών στοιχείων. Για τη συμμετοχή του στον εθνικο-
απελευθερωτικό αγώνα τιμήθηκε με το Αργυρό Αρι-
στείο (μετάλλιο) του Αγώνα του 1821, ενώ του απονε-
μήθηκε και ο Χρυσός Σταυρός (διάσημο) των Ταξιαρ-
χών του Τάγματος του Σωτήρος για τις εξαίρετες υπη-
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ρεσίες προς την Ελλάδα. Το 1840 εκλέχτηκε από το 
ακαδημαϊκό συμβούλιο και αντιπροσώπευσε το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών στην πανευρωπαϊκή επιστημονική σύ-
νοδο των «πεπαιδευμένων» φυσιοδιφών που έγινε στο 
Erlangen της Γερμανίας. «Εν Γερμανία διατρίβων» με 
πρωτοβουλία του αγόρασε τα αναγκαία χειρουργικά 
εργαλεία για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της Ια-
τρικής Σχολής. Το 1844 φρόντισε να εξοπλίσει το Πα-
νεπιστήμιο από δωρεές ομογενών του Manchester, που 
μεταξύ άλλων πρόσφεραν και το πρώτο μικροσκόπιο 
και χειρουργικά όργανα. Το 1859 του απονεμήθηκε ο 
τίτλος του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου 
Newark των ΗΠΑ. 

 
Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 
Προσωπογραφία είναι η εύστοχη απεικόνιση ενός 

προσώπου σε ζωγραφικό πίνακα και παραλλήλως η 
απεικόνιση του ψυχικού κόσμου του προσώπου, όπως 
το αντιλαμβάνεται ο δημιουργός. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει σημαντική συλλογή από προ-
σωπογραφίες πρυτάνεων και αξιόλογων καθηγητών, η 
οποία συγκροτήθηκε από την αρχή της δημιουργίας 
του το 1837. Το ίδρυμα ακολουθώντας την παράδοση 
ξένων ΑΕΙ, όσον αφορά την απεικόνιση των θανόντων 
καθηγητών, αμέσως μετά τον θάνατο του Ιωάννη Ολύ-
μπιου, ανέθεσε την εργασία της προσωπογραφίας του 
σε ζωγράφο. Το ζωγραφικό έργο, ελαιογραφία, έκανε 
το 1871 ο ζωγράφος Σπυρίδων Προσαλέντης, καθηγη-
τής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Στο εντευκτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
εμβληματικό ιστορικό κτίριο το λεγόμενο «Κωστής 
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Παλαμάς» επί της οδού Ακαδημίας, είναι αναρτημένη 
η προσωπογραφία του Ιωάννη Ολύμπιου, η οποία, 
πλέον των άλλων, προσφέρει στους σύγχρονους εικα-
στικούς ένα πεδίο μελέτης των τεχνοτροπιών που χρη-
σιμοποιήθηκαν το β΄ ήμισυ του 19ου αιώνα. 

 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
Καθώς οι εγκυκλοπαίδειες είναι μια σύνοψη της 

γνώσης, ίσως κρίνεται σκόπιμο να δώσουμε για τον 
Ιωάννη Ολύμπιο μια αντιπροσωπευτική περιγραφή από 
μια παλιά εγκυκλοπαίδεια. Το λήμμα που ακολουθεί 
είναι δημοσιευμένο στο «Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, 
Αθήνησι, Μπαρτ και Χιρστ εκδόται, 1889-1898, Τόμος 
Ζ΄(Συμπλήρωμα) σελίδα 703». 

 
Ολύμπιος Ιωάννης. Καθηγητής της ιατρικής εν τω εθνι-

κώ πανεπιστημίω. Εγεννήθη εν Λιτοχωρίω της Μακεδονίας 
τω 1802. Μετά την παρά τω Νεοφύτω Δούκα εν Βουκουρε-
στίω παίδευσιν αυτού, μετέβη προς σπουδήν της ιατρικής 
εις Γερμανίαν, όθεν επανελθών κατά το 1827 εις Ελλάδα, 
καθ’ ήν στιγμήν αύτη είχε μεγίστην ανάγκην ιατρών επιστη-
μόνων, διωρίσθη στρατιωτικός ιατρός του στρατηγού Δημη-
τρίου Υψηλάντου, όν έσωσεν εκ βεβαίου θανάτου, είτα τω 
1832 διωρίσθη ιατρός του ορφανοτροφείου Αιγίνης, τω 1834 
ιατρός της στρατιωτικής σχολής, τω 1836 καθηγητής της 
ανατομικής και φυσιολογίας εν τη χειρουργική σχολή και 
ιατρός του φρουραρχείου, τω 1837 μετά την σύστασιν του 
πανεπιστημίου καθηγητής της χειρουργικής παθολογίας, τω 
δε 1843 καθηγητής της χειρουργικής κλινικής εν τω δημοτι-
κώ νοσοκομείω. Απολυθείς τω 1848 αναδιωρίσθη τω 1850 
και διετέλεσε τω 1855 πρύτανις του πανεπιστημίου. Συνέ-
γραψε «Περί σωματικής ανατροφής των παιδίων» (1837, β΄ 
έκδ. 1866) και «Εγχειρίδιον χειρουργικής» (1851-1857), κα-
τά μετάφρασιν εκ του Γερμανικού, εν ώ μετήνεγκεν εκ των 
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αρχαίων συγγραφέων πολλάς επιστημονικάς λέξεις καθιερω-
θείσας έκτοτε εν τη ιατρική επιστήμη. Κατέλιπε δε εν χειρο-
γράφοις Χειρουργικήν, Εγχειριστικήν, Ανατομικήν και Οφθαλ-
μολογίαν. Απέθανε τω 1869. 

 
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
Εργογραφία είναι το σύνολο των έργων ενός 

συγγραφέα. Τα παρακάτω δεν αποτελούν εξαντλητική 
εργογραφία και βιβλιογραφία του Ιωάννη Ολύμπιου. 

α.  «Εγχειρίδιον περί της σωματικής ανατροφής 
των παίδων, εν Αθήναις 1837, εκ τυπογραφίας Κ. Ράλ-
λη» και σε β΄ έκδοση «εν Αθήναις, τύποις Λακωνίας, 
1866». Το βιβλίο αυτό θεωρείται ως η πρώτη από-
πειρα συγγραφής ελληνικού παιδιατρικού βιβλίου, 
πρωτοεκδόθηκε το 1837, χρονιά ιδρύσεως του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και της Ιατρικής Σχολής. 

β. «Μαξιμιλιανού Ιωσήφ Χελίου, Εγχειρίδιον Χει-
ρουργικής μεταγλωττισθέν εκ του γερμανικού υπό του 
Ιωάννου Ολυμπίου. Εκ της τυπογραφίας Ανδρέα Κο-
ρομηλά, εν Αθήναις 1852-1857, τόμοι Α΄- Δ΄». Για τη 
συγγραφή του επιστημονικού συγγράμματος μελέτησε 
επισταμένως τους αρχαίους Έλληνες ιατρούς και συγ-
γραφείς, δημιουργώντας έτσι τους αναγκαίους ιατρι-
κούς όρους, την επιστημονική ονοματολογία Ελληνιστί 
και καθιερώνοντας επιστημονικές λέξεις που ισχύουν 
σήμερα στην ιατρική επιστήμη. 

γ.  «Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό 
του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογό-
νου, παραδιδόντος την πρυτανείαν του Οθωνείου Πανε-
πιστημίου, και υπό του ιατρού και καθηγητού της Χει-
ρουργικής Ιωάννου Ολυμπίου, αναδεχομένου αυτήν. Εν 
Αθήναις, εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1856». 
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δ.  «Λόγος εκφωνηθείς δημοσία τη 25 Σεπτεμβρίου 
1856 υπό του πρυτάνεως Ιωάννου Ολυμπίου κατά την 
εγκατάστασιν των ακαδημαϊκών αρχών του Σχολαστι-
κού έτους 1856 - 1857. Αθήνησιν, εκ του Βασιλικού 
Τυπογραφείου, 1857». 

ε.  Το ιατρικό σύγγραμμα «Ασκληπιός» ήταν το 
πρώτο μηνιαίο ελληνικό ιατρικό περιοδικό που εξέδωσε 
το 1836 η εν Αθήναις Ιατρική Εταιρεία. Ήταν εκ των 
ιδρυτικών μελών, συνυπεύθυνος έκδοσης και συντάκτης. 

στ. Το μηνιαίο ιατρικό περιοδικό «Ιατρική Μέλισ-
σα» εκδιδόταν στο διάστημα 1853 - 59 και 1864 - 65. 
Δημοσίευσε ιατρικές πραγματείες. 

ζ.  «Περί οφθαλμιολογίας, 1850», ανέκδοτο. 
η.  «Περί χειλεοπλαστικής, 1856», ανέκδοτο. 
θ.  «Περί εγχειριστικής», ανέκδοτο. 
ι.  Ασχολήθηκε και με την ποίηση, καθόσον «οικείως 

είχε και περί το στιχουργείν». 
 

5 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Όπως προαναφέραμε, ο Ιωάννης Ολύμπιος τιμήθηκε 
με το Αργυρό Αριστείο (μετάλλιο) του Αγώνα του 
1821. Οι αγωνιστές της Παλιγγενεσίας για τη συμμετο-
χή τους στον απελευθερωτικό αγώνα επιδοκιμάστηκαν 
από το ελεύθερο κράτος με το Αριστείο του ηρωϊκού 
προμάχου της πατρίδας. Το Αριστείο του Αγώνα ήταν 
μετάλλιο που διανεμήθηκε σε όλους όσοι είχαν πάρει 
μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Καθιερώθηκε δια 
Βασιλικού Διατάγματος από της 20-5-1834 και διαιρέ-
θηκε σε τρεις τάξεις: αργυρό σε αξιωματικούς, χάλκινο 
σε υπαξιωματικούς και σιδερένιο σε τακτικούς και 
άτακτους στρατιώτες. 
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Το αρχείο των Αριστείων αποτελεί τμήμα του αρ-
χείου του Υπουργείου Στρατιωτικών και φυλάσσεται 
στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ Αθηνών. Τα 5 έγ-
γραφα από τα ΓΑΚ, που μας δίνουν στοιχεία για το 
Αριστείο του Ιωάννη Ολύμπιου, είναι τα εξής: 

1.  Η από 8-8-1836 αίτησή του προς το Βασιλικό 
Στρατιωτικό Σχολείο των Ευελπίδων, με την οποία 
ζητά να του χορηγηθεί σταυρός. Το έγγραφο, εκτός 
από την αίτηση του Ολύμπιου, έχει και μεγάλο κείμενο 
σχετικά με το θέμα του γραμμένο στη Βαυαρική γλώσ-
σα. Ο βασιλιάς Όθωνας ήταν Βαυαρός και η Αντιβασι-
λεία, όπως και οι Βαυαροί αξιωματούχοι που διοίκη-
σαν και επάνδρωσαν την δημόσια διοίκηση, μιλούσαν 
και έγραφαν τη Βαυαρική γλώσσα. Τη διοίκηση της 
Σχολής Ευελπίδων είχαν Βαυαροί αξιωματικοί. 

2.  Φύλλο Μητρώου του υπογεγραμμένο και σφρα-
γισμένο από τη Διοίκηση της Σχολής Ευελπίδων, με το 
οποίο πιστοποιείται η συμμετοχή του στον αγώνα για 
την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Το Φύλλο Μητρώου έχει 
2 σελίδες και είναι δίγλωσσο (Ελληνικά, Βαυαρικά). 

3.  Το έγγραφο με ημερομηνία 12-8-1836 της επί 
των Στρατιωτικών Γραμματείας, υπογεγραμμένο από 
τον Σμαλτς, προς την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 
με το οποίο γνωστοποιεί την απόφασή της σχετικά με 
τη χορήγηση σταυρού στον γιατρό του τάγματος 
Ιωάννη Ολύμπιο. 

4.  Δεύτερη αναφορά του με ημερομηνία 17-8-1836. 
Στις 3 σελίδες υπάρχουν επίσης δύο διαβιβαστικά με-
ταξύ των στρατιωτικών υπηρεσιών και κείμενο γραμ-
μένο στη Βαυαρική γλώσσα. 

5.  Τρίτη αναφορά του, την 10-10-1836, με την 
οποία διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει λάβει ακόμα τον 
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Αργυρό Σταυρό. Οι σελίδες έχουν κείμενα και στη 
Βαυαρική γλώσσα. 

Στην παρουσίαση των εγγράφων κρατούμε την ορ-
θογραφία τους. 

 
1 

Εν Αιγίνη την 8 Αυγούστου 1836 
Ο Ιατρός του Β. Σ. Σχολείου των Ευελπίδων 
Προς την Διοίκησιν αυτού 
Ζήτησις περί του σταυρού 
 
Επειδή μανθάνη ο υποφαινόμενος, ότι η μοίρασις του διωρισμέ-

νου εις τους αγωνισθέντας Έλληνας σταυρού θέλη παύση κατά τον 
Οκτώβριον μήνα, τολμά ο υποφαινόμενος να προτείνη ταπεινώς την 
ζήτησιν αυτού, υπενθυμίζων ταύτην εις την Διοίκησιν του Β. Σ. Σχο-
λείου και εγγράφως, εύελπις ων, ότι η ζήτησίς του δεν θέλη μένη 
άκαρπος. 

Ο Ιατρός τάγματος 
Ιωάννης Ολύμπιος 

 
2 

Φύλλον Μητρώου 
του Ιατρού Τάγματος κυρίου Ιωάννου Ολυμπίου 
του Βασ. Ελλ. Στρατιωτικού Σχολείου 
 
Συνταχθέν εις τους επιτελείς ή εις τους Λόχους: - 
Αύξων αριθμός: - 
Βαθμός: Ιατρός Τάγματος 
Επωνύματα, ονόματα: Ολύμπιος Ιωάννης 
Τόπος γεννήσεως, χωρίον, επαρχία, νομός: Λιτόχωρον, Όλυμπος 
Κατάστασις των γονέων, αν ζώσιν ή απέθανον: έμπορος, ο πα-

τήρ απέθανεν  
Ηλικία κατά την έκδοσιν: 32 
Θρησκεία: Ορθόδοξος 
Επάγγελμα, τέχνη ή σπουδή: Ιατρός 
Άγαμος ή έχων γυναίκα: έχει γυναίκα και έν τέκνον 
Αν και πόσον καιρόν υπηρέτησεν εις την εσωτερικήν ή εξωτε-

ρικήν υπηρεσίαν, πως και πότε εξήλθεν: Από 1828 έως 1830 με τον 
Υψηλάντην ως ιατρός 
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Εισήλθεν, εποχή της εισόδου: 1834 Μαΐου 1 
Εξήλθεν, εποχή της εξόδου: - 
Διαγωγή: - 

Η Διοίκησις του Βασ. Στρατ. Σχολείου 
(Τ.Σ.Υ.) 
Ποιναί 

Παρά του Πολεμικού Συμβουλίου: - 
Παρά του Τάγματος: - 

 
3 

(Η γλώσσα και η γραφή του εγγράφου με ημερομηνία 12 Αυγ 
1836 είναι αποκλειστικά στη Βαυαρική. Λίαν δυσανάγνωστη). 

 
4 

Εν Αιγίνη την 17  Αυγούστου 1836 
Ο Ιατρός του Β. Σ. Σχολείου των Ευελπίδων 
Προς την Διοίκησιν αυτού 
Περί των ενδεικτικών της υπό την οδηγίαν του Μακαρίτου 

Υψηλάντου εν καιρώ της εκστρατείας ιατρικής υπηρεσίας του 
 
Κατ’ αίτησιν υπό τον αρ. 700 της Διοικήσεως του Β. Σ. Σχο-

λείου των Ευελπίδων, ο υποφαινόμενος αποκρίνεται, ότι υπηρέτησεν 
ως ιατρός εις όλην την διετή κατά την Στερεάν Ελλάδαν εκστρα-
τείαν του Δημητρίου Υψηλάντου κατά το 1828 έως το 1830. Και 
πρώτον ως ιατρός της Χιλιαρχίας των Ολυμπίων με μισθόν 240 γρο-
σίων κατά μήνα, δεύτερον ως χειρουργός του πολεμικού νοσοκο-
μείου του Στρατοπέδου με μισθόν 350 γροσίων. Όσον περί βαθμού 
στρατιωτικού, δεν ήταν τότε άλλη διάταξις ειμή ότι ήτο είς αρ-
χίατρος του Στρατοπέδου, ως πρώτος των ιατρών όλου του στρατο-
πέδου. Δεύτερον βαθμόν επείχον οι ιατροί του πολεμικού Νοσο-
κομείου, το οποίον διευθύνετο απ’ εμέ και τον Ν. Χορτάκην. Τρίτον 
βαθμόν επείχον οι ιατροί των Χιλιαρχιών, εξ ού και η μισθοδοσία του 
μεν πρώτου ήταν 500 γρόσια κατά μήνα, των δε δευτέρων 350, των 
δε τρίτων 240. Περί δε των μαχών εις τας οποίας ευρέθη ο υπο-
φαινόμενος, αποκρίνομαι ότι ήμην εις όλην την σειράν των μαχών, 
έχων το νοσοκομείον εις Χάσνια χωρίον, όχι μακράν πολύ των 
Θηβών, και αναγκαζόμενος εις όλον αυτό το διάστημα του πολέμου, 
άλλοτε μεν να είμαι εις Θήβας και άλλοτε εις Χάσνια. Προς πλειο-
τέραν δε πίστωσιν, εκθέτονται εις την παρούσαν μου τα έγγραφα 
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του διορισμού μου και το ευχαριστήριον του Δ. Υψηλάντου μετά την 
αποπεράτωσιν της εκστρατείας του. 

Ο Ιατρός τάγματος 
Ιωάννης Ολύμπιος 

* 
Διευθύνεται προς την επί του αριστείου Εξεταστικήν Επιτροπήν, 

διά να ενεργήση τα δέοντα κατά την αρμοδιότητά της, και επι-
στρέψη τα εσώκλειστα όσον ταχέως. 

Αθήνησι τη 21 Αυγούστου 1836 
(Τ.Σ.Υ.) 

 
5 

(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΤΑΞΕΩΣ 25 ΛΕΠΤΑ) 
 
Εν Αιγίνη την 10 Οκτωβρίου 1836 
Ο Ιατρός του Β. Σ. Σχολείου των Ευελπίδων 
Προς την Διοίκησιν αυτού 
Περί των αποδεικτικών της πρώην υπηρεσίας μου εγγράφων 
 
Η Διοίκησις του Β. Σ. Σχολείου των Ευελπίδων μού εζήτησε προ 

καιρού κατ’ ανωτέραν διαταγήν τα αποδεικτικά της υπό τον Δημή-
τριον Υψηλάντην υπηρεσίας μου εις καιρόν του κατά την Ανατολικήν 
Στερεάν Ελλάδα πολέμου έγγραφα, δια να βεβαιωθή δι’ αυτών περί 
ταύτης η Σεβαστή Κυβέρνησις, και να με ανταμείψη ακολούθως με 
τον σταυρόν, όστις είναι διωρισμένος δια τους όσοι ευρέθησαν εις 
μάχας. Αλλ’ επειδή επέρασεν ήδη πολύς καιρός εξ ού παρέδωκα εις 
την Διοίκησιν του Β. Σ. Σχολείου των Ευελπίδων τα ρηθέντα τής 
κατ’ εκείνον τον καιρόν υπηρεσίας μου αποδεικτικά έγγραφα, και 
δεν έλαβα μέχρι της ώρας καμμίαν περαιτέρω απάντησιν, τολμώ να 
επενθυμήσω ταπεινώς περί τούτου την Διοίκησιν του Β. Σ. Σχολείου 
των Ευελπίδων. 

Ο Ιατρός τάγματος 
Ιωάννης Ολύμπιος 

* 
Διευθύνεται εις την επί των αριστείων εξεταστικήν επιτροπήν, δια 

να αναφέρη εντός τριών ημερών, επιστρέφουσα την παρούσαν με τα 
εις αυτήν απαιτούμενα αποδεικτικά. 

Εν Αθήναις τη 22 Οκτ / 3 Νοε 1836 
Ο επί των Στρατιωτικών Γραμματεύς 

Τ.Σ.Υ.) 
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Η ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ 
Το αρχειακό υλικό του Ληξιαρχείου Αθηνών είναι 

εντοπισμένο, ταξινομημένο και καταλογραφημένο και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο προσιτό τόσο για λόγους χρηστι-
κούς της υπηρεσίας, όσο και για λόγους έρευνας. Στον 
τόμο με τα σωζόμενα αρχεία του Ληξιαρχείου Αθηνών, 
ανάμεσα σε άλλες εγγραφές, περιλαμβάνεται και η 
ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ιωάννη Ολύμπιου. 

 
Ληξιαρχική Πράξις Αποβιώσεως 

Αριθμός Πράξεως 525 
Ιωάννης Ολύμπιος 
Σήμερον, την δευτέραν του μηνός Ιουλίου, του χιλιοστού 

οκτακοσιοστού εξηκοστού εννάτου έτους, ημέραν Τετάρτην και ώραν 
4ην Μ.Μ., ενεφανίσθη ενώπιον εμού του Γεωργίου Σκούφα Ληξιάρ-
χου του Τμήματος της πόλεως Αθηνών του δήμου Αθηναίων της 
Επαρχίας Αττικής, ο Φώτιος Παπαγγελής εξ Αθηνών ετών είκοσι 
ενός επαγγέλματος φοιτητής, και εδήλωσεν ότι σήμερον, περί την 
ενδεκάτην ώραν Π.Μ., εις την ενορίαν Μητροπόλεως, απεβίωσεν ο 
Ιωάννης Ολύμπιος έγγαμος ετών εξήκοντα έξι επαγγέλματος ιατρός 
και καθηγητής εκ Θεσσαλίας, τέκνον αγνώστων γονέων εις τον 
δηλώσαντα, ένεκεν κεραυνοβόλου αποπληξίας του. 

Και αφού εβεβαιώθημεν περί της αποβιώσεώς του, συνετάξαμεν 
την παρούσαν πράξιν εν τω Ληξιαρχείω, επί παρουσία των μαρ-
τύρων Παναγιώτου Ζαχαρίου ετών 26 ράπτου και Πέτρου Κλάδη 
ετών 50 Δημοτικού Υπαλλήλου, κατοίκων αμφοτέρων Αθήνα. 

Ήτις αναγνωσθείσα εις τον δηλώσαντα και τους μάρτυρας, 
υπεγράφη παρά πάντων και εμού. 

Ο Δηλώσας                 Οι Μάρτυρες            Ο Ληξίαρχος 
Φ. Παπαγγελής            Π. Ζαχαρίου              
                              Π. Κλάδης 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ  
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ 

Ο ημερήσιος και περιοδικός Τύπος της εποχής πε-
ριλαμβάνονται στις πρωτογενείς ιστορικές πηγές που 
θεωρούνται αξιόλογες. Ο Τύπος μας δίνει, με τον 
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πλούτο και την ποικιλία των πληροφοριών, εκτός από 
την αποτύπωση της καθημερινότητας, το πολιτιστικό 
και πολιτικό κλίμα της κοινωνίας, επιτρέποντας να κα-
τανοήσουμε και να εξηγήσουμε καλύτερα τα έργα και 
τη συμπεριφορά των ατόμων. 

Καθώς η ιστορία γράφεται με σύγχρονες μεθόδους, 
αλλά με παλιά υλικά, τα αποσπάσματα των εφημερί-
δων των Αθηνών, που δημοσιεύουμε παρακάτω, βεβαι-
ώνουν του λόγου το ασφαλές, ως προς τον δίκαιο χα-
ρακτηρισμό του Ιωάννη Ολύμπιου ως σπουδαίου και 
μεγάλου ανθρώπου και Έλληνα. 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
Την Τετράδην της παρελθούσης εβδομάδος απεβίωσε και την 

επομένην ταύτη Πέμπτην εκηδεύθη, δι’ όλων των ανηκουσών τω 
βαθμώ του τιμών, ο ιατρός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωάν-
νης Ολύμπιος, υπό αποπληξίας κεραυνοβόλου προσβληθείς, πάσχων 
δε από χρόνου υπό νοσήματος της καρδίας, αλλά πλήρης ημερών 
γενόμενος. Ο Ιωάννης Ολύμπιος υπήρξεν είς των παλαιοτέρων επι-
στημόνων ιατρών της Ελλάδος. Από της εποχής του Κυβερνήτου 
ελθών ενταύθα, μετά του μακαρίτου διδασκάλου και ιατρού Νικο-
λάου Χορτάκη, συνέστησε και διοργάνωσε τα στρατιωτικά νοσο-
κομεία, άτινα τόσω ωφέλησαν τους υπέρ της Πατρίδος μαχομένους, 
ηκολούθησε δε τα στρατόπεδα μέχρι τέλους του αγώνος. Της ειρή-
νης αποκαταστασάσης και του Πανεπιστημίου συσταθέντος, εγένετο 
εν αυτώ καθηγητής της χειρουργικής, αδιακόπως και ανενδότως δι-
δάξας, μέχρι των τελευταίων ημερών του βίου του, την σώτειραν 
επιστήμην εις την Ελληνικήν νεολαίαν, διά μεταφράσεων δε και δι’ 
άλλων σπουδαίων χειρουργικών πονημάτων πλουτίσας την ιατρικήν 
βιβλιοθήκην της νεωτέρας Ελλάδος. Ο μακαρίτης Ολύμπιος είχεν 
αισθήματα φιλάνθρωπα, τρόπους προσηνείς και δεξιότητα μεγάλην 
εις τας χειρουργικάς εγχειρίσεις, μέχρις αυτού του γήρατός του έτι, 
ήν δε οικογενειάρχης πολύτιμος και πολίτης επίζηλος. Και το Πα-
νεπιστήμιον και η πολιτεία και η πάσχουσα ανθρωπότης απόλλυσιν, 
εν τω προσώπω αυτού, άξιον λειτουργόν. Ο Κύριος αναπαύσαι την 
ψυχήν αυτού! 

                                             (ΑΙΩΝ 7-7-1869) 
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ΔΙΑΦΟΡΑ 
- Ο ιατρός Ιωάννης Ολύμπιος, είς των πρώτων καθηγητών εν τω 

Αθήνησι Πανεπιστημίω και υπερτριακονταετίαν διδάσκων εν αυτή 
ευδοκίμως το μάθημα της χειρουργίας, απεβίωσε χθες και ετάφη 
σήμερον ανηκόντως. Εις την εκφοράν του παρηκολούθησαν πλείστοι 
εκ των καθηγητών, των λογίων, των σπουδαίων και άλλων πολιτών. 
Ο μακαρίτης εκαλλιέργησε μετά πολλού ζήλου και αφοσιώσεως την 
επιστήμην επ’ ωφελεία των συμπολιτών του. Ο θάνατός του αφήνει 
σπουδαίον κενόν. Αιωνία η μνήμη αυτών! Γαίαν έχει ελαφράν! 

                                                  (ΑΛΗΘΕΙΑ 3-7-1869) 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
- Χθες απεβίωσε και σήμερον ταφήσεται ο καθηγητής του Πανε-

πιστημίου και ιατροχειρούργος Ιωάννης Ολύμπιος. 
                                                        (ΑΥΓΗ 3-7-1869) 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
- Ο αρχαίος του Πανεπιστημίου καθηγητής Ιωάννης Ολύμπιος 

εξεμέτρησε προχθές το ζην και ετάφη χθες μετά της προσηκούσης 
πομπής. Ο μακαρίτης εξεπλήρωσε το εαυτού καθήκον μετά πολλού 
ζήλου και αφοσιώσεως, ο δε θάνατος αυτού αφίησι κενόν μέγα. 

                                       (ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 4-7-1869) 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Επλήρωσε το κοινόν χρέος, προσβληθείς υπό αποπληξίας, ο 

καθηγητής της χειρουργικής εν τω εθνικώ πανεπιστημίω Ιωάννης 
Ολύμπιος˙ ο μακαρίτης ην εισέτι εις ηλικίαν δυναμένην να ευεργετή 
ενεργητικώς την κοινωνίαν δια της επιστήμης και της μακροχρονίου 
πείρας του. Αιωνία είη η μνήμη του! 

                                               (ΕΘΝΟΦΥΛΑΞ 3-7-1869) 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 
Και άλλην συμφοράν θρηνεί το Ελληνικόν Πανεπιστήμιον. Την 

προχθές Τετάρτην, Ιουλίου 2, ετελεύτησε τον βίον είς των αρίστων 
καθηγητών της Ιατρικής Σχολής, ο γνωστός και ονομαστός χει-
ρουργός της Ανατολής Ιωάννης Ολύμπιος. Από της ιδρύσεως του 
ελληνικού Πανεπιστημίου επί τριακονταετίαν και έτι πλέον διετέλεσε 
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, διδάσκων μετά πολλής επιστημο-
νικής ικανότητος και επιμελείας τους νέους ασκληπιάδας τους απα-
νταχόθεν του ελληνικού κόσμου συρρέοντας εις την έδραν των φώ-
των της Ανατολής, τας Αθήνας. Τακτικώς δ’ ο αείμνηστος Ολύμπιος 
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επεσκέπτετο αμισθί τους εν τω χειρουργικώ τμήματι του δημοτικού 
νοσοκομείου Αθηνών νοσηλευομένους. Ούτω δε βιώσας και πο-
λιτευσάμενος επωφελέστατα τοις τε πάσχουσι και τη ιατρική σχολή 
του Πανεπιστημίου, πλήρης ημερών ετελεύτησεν, αφείς όπισθεν αυ-
τού μέγα και σπουδαίον κενόν. Η εκφορά τού νεκρού του εγένετο 
χθες μεθ’ όλης της εμπρεπούσης εις την αξίαν του τιμής. Πλήθος 
πολύ του λαού, οι λόγιοι και επιστήμονες, οι συνάδελφοι αυτού και 
οι φοιτηταί της ιατρικής σχολής τον προέπεμψαν μέχρι της τελευ-
ταίας κατοικίας του ψυχρού τάφου, επιβοήσαντες το ύστατον 

Αιωνία σου η μνήμη. 
                                   (ΜΕΡΙΜΝΑ 3-7-1869) 

 
Νεκρολογία 

Ο αρχαίος καθηγητής του πανεπιστημίου Ιωάννης Ολύμπιος 
απεβίωσε χθες εν προβεβηκυία ηλικία. Ο Ιωάννης Ολύμπιος εξε-
παιδεύθη εν Ευρώπη και εξέμαθε την ιατρικήν επιστήμην, εγκρατής 
γενόμενος αυτής και ευδόκιμος. Θέλων δε να προσφέρη την 
συνδρομήν του εις την πατρίδα, κατήλθεν εις την Ελλάδα από των 
χρόνων του μεγάλου αγώνος και διωρίσθη ιατρός του υπό τον 
Υψηλάντην στρατού. Πάντοτε πρόθυμος και επιμελής εις το έργον 
του εξησκήθη ειδικώς περί την χειρουργείαν και του μαθήματος τού-
του διωρίσθη καθηγητής, άμα τη συστάσει του ελληνικού πανεπι-
στημίου. Ως καθηγητής ο Ιωάννης Ολύμπιος εξεπλήρωσε το καθήκον 
του ευόρκως και ευσυνειδήτως, διδάσκων τακτικώς και τα πρώτα εν 
Ελλάδι βιβλία περί χειρουργικής συγγράψας. Από τινος όμως χρόνου 
η σωματική αδυναμία κατέβαλε τον γηραιόν του Ασκληπιού ομό-
τεχνον, όστις υπέκυψε χθες εις το πεπρωμένον και παρέδωκε το 
πνεύμα του εις τον Κύριον, διανύσας τον μακρόν βίον του ευεργε-
τών και υπέρ των κοινών εν ειρήνη και εν πολέμω εργαζόμενος. Ο 
Κύριος αναπαύσαι την ψυχήν αυτού εν τω χορώ των δικαίων. 

                                      (ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 3-7-1869) 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
- Προχθές απεβίωσε και ετάφη προσηκόντως ο ιατρός Ιωάννης 

Ολύμπιος, είς των πρώτων καθηγητών του Πανεπιστημίου, άριστος 
ιατροχειρούργος. 

                                     (ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΗΡΥΞ 4-7-1869) 
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 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ο Λιτοχωρινός Ιωάννης Ολύμπιος υπήρξε μια σημα-

ντική προσωπικότητα του 19ου αιώνα με πλούσιο εθνι-
κό, ιατρικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο. Αναδεί-
χθηκε αντάξιος του Λιτοχώρου και των προγόνων του, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στα πρώτα βήματα της 
αναγεννώμενης από τις στάχτες της ιατρικής παιδείας 
του νεοσύστατου κράτους, με τη δράση του στο Πα-
νεπιστήμιο και την ευρύτερη πνευματική του παρου-
σία. Ήταν κεκοσμημένος με πολλές αρετές και λαμπρά 
πλεονεκτήματα, τα οποία τον ανέδειξαν «τω όντι 
τοιούτον» ώστε η μνήμη του να διαμείνει αθάνατη 
στην ιστορία και την Ιατρική επιστήμη. 

Αναμφιβόλως, ιχνηλατώντας προσεκτικά τον βίο 
του, αποκαλύπτουμε όλες τις φιλότιμες προσπάθειες 
που κατέβαλε το Ελληνικό Έθνος στον αρχόμενο και 
μεσούντα 19ο αιώνα, προκειμένου να αποτινάξει τον 
ζυγό της σκλαβιάς και να συγκροτήσει τους θεσμούς 
του αρτισύστατου κράτους. Η επανάσταση του 1821, ο 
πρώτος Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, ο βασιλιάς 
Όθωνας και η βαυαρική Αντιβασιλεία, και ο βασιλιάς 
Γεώργιος Α΄ συνθέτουν την εικόνα και την ατμόσφαιρα 
μέσα στην οποία έδρασε, προσέφερε και αναδείχτηκε. 

Ο Ιωάννης Ολύμπιος είναι μια φωτεινή μορφή της 
Ελλάδας που συνιστά καύχημα και σέμνωμα της 
ιδιαίτερης πατρίδας του, του Λιτοχώρου. 
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ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 
Τα βαπτιστικά ονόματα των ανδρών  

στο Λιτόχωρο στα μέσα του 19ου αιώνα 
 

 
Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της γέννησής τους οι 

άνθρωποι φέρνουν ένα όνομα προσδιοριστικό της ταυτό-
τητάς τους. Πολλοί, όμως, παράγοντες συντελούν ώστε 
τα ονόματα των ανθρώπων να γίνονται αντικείμενο με-
λέτης και από άποψη ιστορική, λαογραφική, εθνογρα-
φική και κοινωνιολογική, ξεπερνώντας τα πλαίσια της 
σπουδής μόνο από γλωσσική άποψη. Λόγω του γενικού 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το όνομα, αναπτύχθηκε 
ένας ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος, η ονοματολογία. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζω τα βαπτιστικά 
ονόματα των ανδρών του Λιτοχώρου στα μέσα του 19ου 
αιώνα, που μαρτυρούν όχι μόνο γλωσσικό αλλά και 
ευρύτερο ενδιαφέρον. Η εργασία μου βασίζεται στο 
πλούσιο ονοματολογικό υλικό που υπάρχει στον χει-
ρόγραφο τόμο που φέρει τον τίτλο «Κτηματολόγιο Λι-
τοχώρου. Αρχαίον. Καταγραφή των αγρών των κει-
μένων εν Βαρικώ και Παλαιοπόρω με επικτήτους τί-
τλους, ληφθέντων εκ των υπό ημερομηνίαν 1864 
Οκτωβρίου 8 καταστίχων των κ. κ. Νάσιου Παπου-
τσή και Γεωργίου Τατσιοπούλου …». 

Το περιεχόμενο του κτηματολογίου του 1864 είναι 
μεγάλο και ο όγκος των αξιόλογων πληροφοριών απο-
τελεί πηγή υλικού με τεκμηριωμένα και πλήρη στοιχεία 
για πολλές πτυχές του Λιτοχώρου. Τα ανδρικά βαπτι-
στικά ονόματα τα αντλούμε από τις 321 οικογενειακές 
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μερίδες (εγγραφές) που καταγράφονται κατά αύξοντα 
αριθμό. Το κτηματολόγιο είναι τόσο συστηματικό, ώστε 
έχει αλφαβητικό ευρετήριο, κατά απόλυτο σειρά, με το 
επώνυμο, κύριο όνομα, πατρώνυμο των ιδιοκτητών και 
τον αύξοντα αριθμό της μερίδας εκάστου. Υπάρχουν 
αρκετές μερίδες με συνιδιοκτήτες, κυρίως αδέλφια, γι’ 
αυτό και ο αριθμός των βαπτιστικών ονομάτων είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των μερίδων. Επίσης, να 
σημειώσουμε ότι από τον έλεγχο του βιβλίου κτη-
ματολογίου 1864, εξάγεται το συμπέρασμα ότι πολλοί 
Λιτοχωρινοί δεν αναγνώρισαν δικαίωμα εγγραφής, δεν 
πήραν τίτλο ιδιοκτησίας, στερούνται μερίδας και συνε-
πώς δεν καταγράφεται το όνομά τους. 

Το σύνολο των λημμάτων των ανδρικών βαπτιστι-
κών ονομάτων ανέρχεται στον αριθμό 576. 

Το  Λιτόχωρο βρίσκεται γεωγραφικά στην ανατολι-
κή πλευρά του Ολύμπου, στη νότια Πιερία, κοντά στη 
θάλασσα δηλαδή στον Θερμαϊκό κόλπο και οι ιστο-
ρικές περιπέτειές του συμπίπτουν μ’ εκείνες του ελλη-
νικού κόσμου: Ρωμαϊκή κατάκτηση, Βυζαντινή περίοδο, 
Οθωμανική υποδούλωση. Η κωμόπολη κράτησε τη Χρι-
στιανική της πίστη και τις παραδόσεις και η Ορθόδοξη 
Ανατολική Εκκλησία δεν έπαυσε να καλλιεργεί, στο 
βαθμό που μπορούσε, τις ελληνοχριστιανικές ρίζες και 
να συντελεί, μαζί με άλλα στοιχεία, στη διαμόρφωση 
ελληνικής εθνικής συνείδησης. 

Στα μέσα του 19ου αιώνα το Λιτόχωρο ήταν μια 
κωμόπολη με κοινοτική οργάνωση, με οικονομική 
ευρωστία, έγινε Κεφαλοχώρι, ήταν «ελευθερικόν 
χωρίον» και κατόρθωσε να αποφύγει σε αξιόλογο 
βαθμό τις επενέργειας της Οθωμανικής κατάκτησης. Η 
διαμόρφωση αυτάρκους κοινοτικής ζωής συνετέλεσε 
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στην κοινωνική άνθηση και συνέβαλε να προωθηθούν οι 
διεργασίες στο πολιτιστικό και οικονομικό πεδίο. Μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε ότι στο Λιτόχωρο διαμορφώ-
θηκαν οι μορφές ομαδικής ζωής που με γνήσιο τρόπο 
εξέφραζαν την νεοελληνική πολιτιστική παράδοση. Η 
ναυτιλία, το εμπόριο, η υλοτομία, η γεωργία, η κτηνο-
τροφία, η υφαντουργία κλπ ήκμασαν και τα γράμματα 
καλλιεργήθηκαν στην κωμόπολη.  

Από το κτηματολόγιο του 1864 αντλήσαμε τα βα-
πτιστικά ονόματα των ανδρών, που τα παραθέτουμε 
με αλφαβητική σειρά. 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 Αγγέλης 2 23 Θεμιστοκλής 1 
2 Αθανάσιος 54 24 Θεόδωρος 3 
3 Αλέξιος 2 25 Θεοχάρης 13 
4 Αναγνώστης 3 26 Ιωάννης 83 
5 Αναστάσιος 13 27 Καλιός 2 
6 Ανδρέας 3 28 Κυπαρίσσης 5 
7 Αντώνιος 2 29 Κυριαζής 1 
8 Απόστολος 11 30 Κυριάκος 1 
9 Αργύριος 3 31 Κωνσταντίνος 38 

10 Αστέριος 20 32 Λάζαρος 1 
11 Βασίλειος 3 33 Μαργαρίτης 1 
12 Γεώργιος 65 34 Μιχαήλ 33 
13 Γρηγόριος 4 35 Ναούμ 2 
14 Δημήτριος 69 36 Νικόλαος 72 
15 Δήμος 5 37 Παναγιώτης 4 
16 Διαμαντής 1 38 Στέφανος 1 
17 Δρόσος 1 39 Σωτήριος 2 
18 Ελευθέριος 2 40 Φώτιος 3 
19 Εμμανουήλ 1 41 Χαρίσης 1 
20 Ευάγγελος 18 42 Χρήστος 8 
21 Ζαχαρίας 8 43 Χριστόδουλος 5 
22 Ζήσης 5 44 Χρυσάφης 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    576 
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Τα ανδρικά ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν στο 
Λιτόχωρο κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, τα ταξινομού-
με με βάση τον τρόπο εισαγωγής στη γλώσσα. Τα ονό-
ματα επικράτησαν μέσω: Της εκκλησιαστικής παράδο-
σης (χριστιανικά), του λαϊκού πολιτισμού (πνεύμα 
ελεύθερης δημιουργίας) και της αρχαίας ελληνικής πα-
ράδοσης (κλασική, μετακλασική, βυζαντινή). Αυτή η 
ταξινόμηση είναι πιο επαρκής περιγραφικά και πιο 
σωστή επιστημονικά. 

Α. Χριστιανικά 
Η εκκλησιαστική παράδοση στα πλαίσια μιας απο-

μάκρυνσης από το πνεύμα της  αρχαιότητας στη θέση 
πολλών αρχαίων ονομάτων υιοθέτησε νέα ονόματα: ελ-
ληνικά και ρωμαϊκά ανάλογα με το όνομα των αγίων 
που τα είχαν. Έτσι καθιερώθηκαν ως χριστιανικά, ονό-
ματα αρχαίας ελληνικής προέλευσης. Τα ονόματα των 
αγίων της Εκκλησίας, των μαρτύρων, των προφητών 
και των αγγέλων αποτελούν τη βάση αυτής της μορφής 
ονοματοδοσίας. Αλλά και καίριες ιδέες του χριστιανι-
κού δόγματος, όπως και λέξεις της εκκλησιαστικής 
ακολουθίας έγιναν ονόματα. Οι κάτοικοι του Λιτοχώ-
ρου συντήρησαν από βαθύτατη θρησκευτικότητα τα 
ελληνοχριστιανικά τους ονόματα: 

Αγγέλης – Αθανάσιος – Αναγνώστης – Αναστάσιος 
– Ανδρέας – Αντώνιος – Απόστολος – Βασίλειος – 
Γεώργιος – Γρηγόριος – Δημήτριος – Ελευθέριος – 
Εμμανουήλ – Ευάγγελος – Ζαχαρίας – Θεόδωρος – 
Θεοχάρης – Ιωάννης – Κυριαζής – Κυριάκος – 
Κωνσταντίνος – Λάζαρος – Μιχαήλ – Ναούμ – 
Νικόλαος – Παναγιώτης – Στέφανος – Σωτήριος – 
Φώτιος – Χρήστος – Χριστόδουλος. 

 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

78 

Β. Του λαϊκού πολιτισμού 
Μια πηγή εξίσου σημαντική, όμως λιγότερο γνωστή 

και συνηθισμένη, είναι η λαϊκή και μη ιστορική πηγή, 
αυτή που αντλεί τα ονόματα από καταστάσεις, πράγ-
ματα ή ιδιότητες που του κάνουν εντύπωση και τις θε-
ωρεί σημαντικές. Τα ονόματα αυτά έχουν σχέση με το 
παρόν του λαού, κυρίως με τη ζωή στην ύπαιθρο και εν 
μέρει με τον λαϊκό πολιτισμό. Επίθετα ή ουσιαστικά, 
χαρακτηριστικά μιας σημασίας την οποία θα ήθελαν να 
ενσαρκώνουν οι άνθρωποι, έγιναν ονόματα, απαλλαγ-
μένα από θρησκευτικό φορτίο και μέσα σ’ ένα πνεύμα 
ελευθερίας. Τα βαπτιστικά ονόματα των Λιτοχωριτών 
της κατηγορίας αυτής είναι: 

Αργύριος – Αστέριος – Δήμος – Διαμαντής – Δρό-
σος – Ζήσης – Καλιός – Κυπαρίσσης – Μαργαρίτης – 
Χαρίσης – Χρυσάφης.  

Γ. Της αρχαίας ελληνικής παράδοσης 
Η ελληνική ιστορική παράδοση δεν απουσιάζει από 

την ονοματοδοσία. Ονόματα της ελληνικής κλασικής 
αρχαιολογίας, της μετακλασικής και της βυζαντινής πε-
ριόδου υπάρχουν. Η στροφή προς την αρχαιότητα χα-
ρακτηρίζει τον ελληνικό διαφωτισμό του 18ου αιώνα, 
που μια εκδήλωσή της ήταν και η χρησιμοποίηση αρ-
χαιοελληνικών βαπτιστικών ονομάτων. Παρατηρούμε 
ότι το φαινόμενο της ονοματοδοσίας με αρχαία ελλη-
νικά ονόματα δεν επικράτησε στο Λιτόχωρο. Ίσως δεν 
υπήρχαν «αρχαιόφιλοι ανάδοχοι» Λιτοχωρινοί, γραμ-
ματισμένοι (πεπαιδευμένοι) που προτιμούσαν την αρ-
χαία ονοματοδοσία ή οι κάτοικοι δεν είχαν κίνητρα 
προγονολατρείας! Καταγράφονται μόνο δύο ονόματα: 

Αλέξιος – Θεμιστοκλής. 
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Η κάθε μια από τις τρεις παραπάνω ομάδες των 
βαπτιστικών ονομάτων αντιπροσωπεύεται ως εξής: 

Η Α΄ με 528 ονόματα, ποσοστό 91,67%. 
Η Β΄ με 45 ονόματα, ποσοστό 7,81%. 
Η Γ΄ με 3 ονόματα, ποσοστό 0,52%. 
Ο πιο πάνω πίνακας μάς δείχνει την αναμφισβήτη-

τη υπεροχή των χριστιανικών ονομάτων. Το 91,67% της 
όλης Λιτοχωρινής ονοματολογίας των ανδρών! Το γε-
γονός προσθέτει, μέσα στ’ άλλα, ένα αδιάψευστο στοι-
χείο του θρησκευτικού χαρακτήρα των κατοίκων. Τη 
δεύτερη θέση κατέχουν τα ονόματα του λαϊκού πολι-
τισμού και το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο κόσμος του 
Λιτοχώρου είναι ζωντανός, έχει συναισθήματα ανθρώ-
πινα, αγαπά, χαίρεται ή το αντίθετο, ζει και σκέπτεται 
και τα ονόματά του είναι εκφραστικά αυτής της αν-
θρώπινης πλευράς. 

Στον πιο πάνω αλφαβητικό πίνακα των βαπτι-
στικών ονομάτων, ως λήμματα καταχωρήσαμε τον αρ-
χικό (λόγιο) μορφικό τύπο του ονόματος. Όμως, στο 
κατάστιχο του κτηματολογίου 1864 χρησιμοποιούνται 
και μερικές ενδιαφέρουσες παραλλαγές της αρχικής 
μορφής του ονόματος. Να ποιες είναι αυτές με τη 
συχνότητά τους.  

● Το όνομα Ιωάννης παρουσιάζει 4 παραλλαγές: 
Γιαννούλης (2), Γιάγγος (1), Γιάννης (1), Γιάννακας (1). 

● Το όνομα Ζαχαρίας είναι γραμμένο μόνο με την 
παραλλαγή του: Ζάχος (8). 

● Το όνομα Αναστάσιος παρουσιάζει 1 παραλλαγή: 
Τάσιος (3). 

● Τα ονόματα αυτά παρουσιάζουν 1 παραλλαγή: 
Αθανάσιος > Νάσιος (1), Απόστολος > Τόλιος (1), 
Δημήτριος > Μήτσιος (1), Εμμανουήλ > Μανώλης (1). 
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Τις μορφές αυτές τις επέβαλε η καθημερινή χρήση 
και η λειτουργία τους. Καθώς τα χριστιανικά ονόματα 
είναι τα παλαιότερα και χρησιμοποιούνται επί αιώνες, 
ήταν αδύνατο να αποφύγουν τον πιο σταθερό νόμο της 
γλώσσας, τον νόμο της εξέλιξης και της αλλαγής. Ως 
προς το όνομα «Ιωάννης», η πλατιά διάδοσή του σε όλο 
τον Ελληνικό κόσμο χαρακτηρίζει και τους Λιτοχωρινούς, 
με τις περισσότερες παραλλαγές μέχρι τις ημέρες μας. 

Επίλογος 
Το όνομα ως στοιχείο ταυτότητας παρουσιάζει τη με-

γαλύτερη ανθεκτικότητα (συντηρητικότητα), περισσότερο 
μάλιστα από οιαδήποτε άλλη εκδήλωση των Ελλήνων 
μέσα στην κοινωνική τους ζωή, που επιβάλλεται από μια 
καθολική παράδοση: τα ονόματα των προγόνων να 
δίνονται και στους απογόνους με την ελπίδα και πίστη 
ότι οι τελευταίοι αναβιώνουν τους πρώτους. Σε κοινω-
νίες κλειστές, όπως η Λιτοχωρινή, η παράδοση αυτή κα-
τά τον 19ο αιώνα τηρήθηκε με την πιο πιστή ευλάβεια.  

Είμαι αισιόδοξος ότι η παρούσα εργασία μου έχει 
επιστημονική αξία, τόσο διότι θέτει τις βάσεις για την 
πραγματοποίηση περαιτέρω σχετικών μελετών και την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ανθρωπω-
νυμιολογία του Λιτοχώρου, όσο επειδή συνεισφέρει 
στην ανάδειξη του πολιτισμού της κωμόπολης και στον 
εμπλουτισμό τής εν γένει ελληνικής ονοματολογικής 
βιβλιογραφίας. Τα βαπτιστικά ονόματα των ανδρών 
στο Λιτόχωρο, που καλύπτουν τα μέσα του 19ου αιώνα, 
αποθέτουν τη σφραγίδα τους και δίνουν μια ευκαιρία 
σύγκρισης με τα ονόματα του ελληνικού χώρου. 
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ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΙΝΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ  

ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΘΩΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (1860) 

 
 

 
 Στο άρθρο που ακολουθεί θα παρουσιάσω επτά 
ανέκδοτα έγγραφα του Λιτοχωρινού Δημητρίου Αθ. 
Σακελλαρίδη, ο οποίος το 1860 υπέβαλε αίτηση για να 
φοιτήσει στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Τα 
έγγραφα υπάρχουν στο ιστορικό αρχείο του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών 
(ΕΚΠΑ).  

Το αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί το 
σημαντικότερο και μεγαλύτερο αρχείο φορέα ανώτατης 
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στις συλλογές του περι-
λαμβάνονται χιλιάδες τεκμήρια και αποτυπώνεται όχι 
μόνον η ιστορία του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου 
(από το 1837), αλλά και σε μεγάλο βαθμό της χώρας. 
Σήμερα το υλικό του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 
εντοπισμένο, μεθοδικά συγκεντρωμένο, με θεματολο-
γική συνάφεια και οργανωμένο σε φακέλους. 

Ο Δημήτριος Σακελλαρίδης του Αθανασίου γεννή-
θηκε στο Λιτόχωρο του Ολύμπου το 1843. Στην κωμό-
πολη τελείωσε το δημοτικό σχολείο που τότε αποτε-
λούνταν από το “αλληλοδιδακτικό” και κατόπιν το 
“ελληνικό”. Ήταν επιμελής μαθητής και η οικογένειά 
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του πρέπει να ήταν οικονομικά ευκατάστατη και γι’ 
αυτό συνέχισε τις σπουδές στο “ελληνικό σχολείο” της 
Θεσσαλονίκης. Η Ελληνική Σχολή Θεσσαλονίκης κατά 
τη δεκαετία του 1850 λειτουργούσε με 4 μόνο τάξεις 
και γινόταν προσπάθεια να ανυψωθεί σε πλήρες Γυ-
μνάσιο. Προς τούτο ιδρύθηκε η πρώτη γυμνασιακή τά-
ξη. Στο “ελληνικό σχολείο” της Θεσσαλονίκης γράφο-
νταν μαθητές που είχαν προαχθεί από τα αλληλοδιδα-
κτικά σχολεία της πόλης ή που προέρχονταν από άλλες 
περιοχές της Μακεδονίας. 

Ο Σακελλαρίδης το σχολικό έτος 1859 – 1860 πα-
ρακολούθησε την πρώτη τάξη του Γυμνασίου της Ελ-
ληνικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Την 21-10-1860 υπέβαλ-
λε αίτηση στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο των Αθηνών προ-
κειμένου να υποβληθεί «εις τας νενομισμένας εξετά-
σεις», να γίνει δεκτός και να φοιτήσει. Τα έγγραφά του 
τα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης τηρούνται στο 
αρχείο της λεγόμενης Εξεταστικής Επιτροπής για αλ-
λοδαπούς. «Αλλοδαποί» ονομάζονταν οι υποψήφιοι και 
οι φοιτητές που κατάγονταν από περιοχές και επαρχίες 
που δεν ανήκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. 

Το Πανεπιστήμιο των Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και 
αποτελούσε το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα τόσο 
στο νέο ελληνικό κράτος όσο και στην ευρύτερη περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου και στα Βαλκάνια. Ονο-
μάσθηκε Οθώνειο Πανεπιστήμιο προς τιμήν του βασι-
λιά Όθωνα. Η ονομασία Οθώνειο διατηρήθηκε μέχρι το 
1862, χρονιά που ο Όθων εγκατέλειψε την Ελλάδα, και 
μετονομάσθηκε σε Εθνικό Πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα 
συναποτελούσαν τέσσερις σχολές: Ιατρική, Νομική, Θε-
ολογία και Τεχνών (Εφαρμοσμένες επιστήμες και Μα-
θηματικά).  
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Η περίοδος εκείνη (1860), που ο Δημήτριος Σακελ-
λαρίδης ζήτησε να φοιτήσει, χαρακτηρίζεται από τη με-
γάλη, για τα δεδομένα της εποχής, αύξηση των φοιτη-
τών, έτσι που το Πανεπιστήμιο, με βάση τον πληθυσμό 
της Ελλάδας, είχε πολλούς φοιτητές. 

Λίγα λόγια για τους Έλληνες «αλλοδαπούς» φοι-
τητές. Διακηρυγμένος στόχος του Οθώνειου Πανεπιστη-
μίου από την ίδρυσή του το 1837 ήταν να συμβάλλει 
στη συγκρότηση του Έθνους, να υπηρετήσει τη Μεγάλη 
Ιδέα και να λειτουργήσει ως πνευματικός φάρος των 
απανταχού Ελλήνων. Προϋπόθεση για την επίτευξη των 
εν λόγω στόχων ήταν η προσέλκυση Ελλήνων φοιτητών 
και εκτός Βασιλείου. Για τον σκοπό αυτό επιστρα-
τεύονταν ποικίλα μέσα (ατέλεια διδάκτρων, ελαχιστο-
ποίηση των κριτηρίων εγγραφής, χαλαρές εξετάσεις 
κλπ). Μάλλον πρέπει όλοι να γίνονταν δεκτοί, εφόσον 
είχαν τα τυπικά προσόντα. 

Παρατηρούμε ότι στην αίτησή του ο Σακελλαρίδης 
δεν αναγράφει σε ποια συγκεκριμένη σχολή επιθυμεί 
να φοιτήσει, αλλά και από το υπάρχον ιστορικό αρχείο 
του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν προκύπτουν άλλες 
πληροφορίες για το πρόσωπό του. Η διαδικασία των 
εξετάσεων περιλάμβανε και υπαγόρευση κειμένου της 
Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, το οποίο έπρεπε να γρά-
ψει και να το μεταφράσει στη Νέα Ελληνική γλώσσα. 

Κατά χρονολογική σειρά τα επτά έγγραφα που 
αναφέρονται στον Λιτοχωρινό Δημήτριο Αθ. Σακελλα-
ρίδη είναι τα κάτωθι. 
 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

84 

1 
Αριθ. Μαθητολογίου  14                  Αρ. Βιβλ. Προόδου 2 
Αριθ. Μητρώου        71 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΗΡΙΟΝ 

 
 Ο Δημήτριος Αθανασίου Σακελλαρίδης εκ Λιτοχώρου, 
μαθητής της πρώτης τάξεως του Γυμνασίου, διήκουσε πά-
ντα τα εν αυτή τη τάξει διδασκόμενα μαθήματα. Και εξετα-
σθείς δημοσίως κατά τας γενικάς εξετάσεις τού ήδη λήγο-
ντος Σχολικού έτους, ιδιαιτέρως μεν εις έκαστον μάθημα 
απήντησεν, ως έπεται, γενικώς δε ηξιώθη του βαθμού Άρι-
στα. 

Ελληνικά – Όμηρον και Θουκυδίδην                 8 
Λατινικά – Ρωμαϊκήν Ιστορίαν                          8 
Γαλλικά – Εγκυκλοπαιδείαν Ραγκαβή                6 
Μαθηματικά – Το Βον μέρος της Θεωρητ.         
Αριθμητικής και Γεωμετρίαν Λεγένδρου μέχρι 
του Δ΄ βιβλίου                                            8 
Φιλοσοφικά – Ανθρωπολογίαν                         8 
Ιστορίαν – Γενικήν                                       8 
Χρονολογίαν -                                         8 
Γραμματολογίαν – Περί επικής ποιήσεως        8 
Μετρικήν -                                              8 

                           Θεσσαλονίκη τη 1 Ιουλίου 1860 
 ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
       (ΤΣΥ)                               (ΤΥ) 
 ΣΗΜ. Οι βαθμοί. 8=Άριστα. 6=Λίαν Καλώς. 4=Καλώς. 
2=Μετρίως. 1=Μετριώτατα. 0=Κακώς. 
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2 
AU NOM DE SA MAJESTEIMPER TALE LE SULTAN 

 
Nous Khalil – Kiamil – Cherif – Bey 
Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiare de Turquie 

en Crece 
 
Prions les autoriles civiles et militaires chargees de maintenir l’ 

ordre public dans l’ Empire Ottoman, et dans tous les Etats amis ou 
allies de la Sublime Porte, de laifser pafser librement M Dimitrios 
Sakellaridis nationale Ottoman est ne a Litohoro, et etudiant a 
Salonique, et de lui donner aide et protection au besoin. 

Delivre a Athens, le 14 Juillet 1860 
Par ordre du Ministre 

Le consul de la Sublime Porte 
(ΤΣΥ) 

CONSULAT DE TURQUIE A’ ATHENES 
I. Adamantidis 

SIGNALEMENT 
Age          17 ans 
Taille        basse 
Cheveux        - 
Yeux        noirs 
Nez           - 
Bouche        - 
Visage       oval 
Signes particuliers 
Signature du porteur 
 

3 
Το Α. Προξενείον 

Της Υψηλής Πύλης πιστοποιεί 
 

Ότι ο επιφέρων το παρόν κος Δημήτριος Σακελλαρίδης, 
σπουδαστής γεννημένος εν Λιτοχώρω Ολύμπου, διατελεί 
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υπήκοος της Υ. Πύλης, και εις ένδειξιν της εθνικότητός του 
επιδίδοται αυτώ το παρόν επίσημον αποδεικτικόν. 

Αθήναι τη 14/26 Ιουλίου 1860 
Ο Πρόξενος 

(ΤΣΥ) 
CONSULAT DE TURQUIE A΄ ATHENES 

Ιω. Αδαμαντίδης 
 

4 
 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΤΑΞΕΩΣ ΛΕΠΤΩΝ 25 
 

Σεβαστέ Πρύτανη! 
 

Ο μετά σεβασμού υποφαινόμενος Δημήτριος Σακελλαρί-
δης, εκ Λιτοχώρου του Ολύμπου, ακούσας τα εν Θεσσαλο-
νίκη παραδιδόμενα μαθήματα και εφιέμενος ίνα ακροασθώ 
και των εν τω ανωτάτω εκπαιδευτηρίω του Πανελληνίου μα-
θημάτων, εξαιτούμαι παρά της σεβαστής πρυτανείας, ίνα 
καθυποβληθώ εις τας νενομισμένας εξωτερικάς εξετάσεις. 

          Δ. Α. Σακελλαρίδης 
Εν Αθήναις την 21 Οκτωβρίου 1860 
 

Έλαβα το διαβατήριόν μου την 12 Φεβρουαρίου 1861 
                    Δ. Α. Σακελλαρίδης 
 

5 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1211 
                         Εν Αθήναις την 21 Οκτωβρίου 1860 

 
 Προς τους καθηγητάς κυρίους Ηρ. Μητσόπουλον, Ι. Γ. 
Παπαδάκην και Κ. Παπαρρηγόπουλον. 
 Παρακαλείσθε, κύριοι, ίνα συνέλθητε εις το Πρυτανείον 
αύριον Σάββατον 22αν τρέχοντος μηνός και ώραν 3ην Μ.Μ. 
ίνα εξετάσητε τους κυρίους, 
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Ευγένιον Βοϊνέσιον εξ Ιασίου 
Κωνσταντίνον Βάλλαν εξ Ηπείρου 
Τιμολέοντα Ρουμπίνην εκ Κωνσταντινουπόλεως 
Ευστάθιον Μακρίδην εκ Μαδύτου της Θράκης 
Ιωάννην Βασματζίδην εκ Μελενίκου της Μακεδονίας 
Φώτιον Ανδρέου εκ Λέσβου 
Προκόπιον Βεγιάτην εκ Λέσβου 
Αριστείδην Ανδρεάδην εκ Περγάμου 
Μηνάν Δ. Ξαμπιώτην εκ Κυθήρων 
Κωνσταντίνον Βλασσόπουλον εκ Ζακύνθου 
Σπυρίδωνα Σαπουντσάκην εκ Κρήτης 
Μιχαήλ Στεφανίδην εκ Βιθυνίας 
Θεμιστοκλήν Λογοθέτην εκ Προύσης 
Δημήτριον Α. Σακαλλερίδην εξ Ολύμπου 
Πέτρον Ροδόσταμον εκ Κερκύρας 

Ο Πρύτανης 
Α. Πάλλης 

 
6 

ΓΡΑΠΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

Ελληνικόν 
Ην ουν εμοί πείθησθε, παυσάμενοι του παντάπασιν εική 

βουλεύεσθαι, προσέξετε τον νουν υμίν αυτοίς και τη πόλει, 
και φιλοσοφήσετε και σκέψεσθε τι το ποιήσαν εστί τα πόλεα 
ταύτα. Λέγω δε την ημετέραν και την Λακεδαιμονίων, εκ τα-
πεινών μεν πραγμάτων εκατέραν ορμηθείσαν άρξαι των 
Ελλήνων, επεί δε ανυπέρβλητον την δύναμιν έλαβον, περί 
ανδραποδισμού κινδυνεύσαι. Και δια τίνας αιτίας Θεσσαλοί 
και μεγίστους πλούτους παραλαβόντες και δύναμιν μεγίστην 
και πλείστην έχοντες, εις απορίαν καθεστήκασι. Μεγαρείς δε 
μικρών αυτοίς και φαύλων των εξ υπαρχής υπαρχόντων, και 
γην μεν ουκ έχοντες, ουδέ λιμένας, ουδ’ αργυρεία, πέτρας δε 
γεωργούντες, μεγίστους των Ελλήνων οίκους κέκτηνται. 
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Εξήγησις 
Εάν λοιπόν πεισθήτε εις εμέ, παύσαντες του να σκέ-

πτεσθε όλως διόλου ματαίως, προσηλώσατε τον νουν σας 
εις εαυτούς και εις την πόλιν και φιλοσοφήσατε και σκεφθή-
τε τι είναι αυτό, όπερ κατέστησε τας πόλεις ταύτας (ισχυ-
ράς, ενδόξους). Λέγω δε την ειδικήν μας και την των Λα-
κεδαιμονίων, των οποίων εκάστη από ταπεινών μεν πραγ-
μάτων εσπούδασεν ίνα κυριεύση τους Έλληνας, αφού δε 
έλαβον δύναμιν ανυπέρβητον, να κινδυνεύουσιν εις το να 
εξανδραποδισθούν. Και δια ποίας αιτίας οι Θεσσαλοί μεν 
παραλαβόντες πλούτους μεγίστους και έχοντες πλείστην 
δύναμιν (στρατιωτικήν) κατήντησαν εις δυστυχίαν. Οι δε 
Μεγαρείς αν και υπήρχον εις αυτούς μικρά και ποταπά τα 
εξ αρχής υπάρχοντα, και  γην μεν (οι κάτοικοι) μη έχοντες, 
ούτε λιμένας, ούτε μεταλλεία, τους βράχους δε γεωργού-
ντες, απέκτησαν μεγίστους οίκους από όλους του Έλληνας. 

Δημήτριος Α. Σακελλαρίδης 
Αθήναι την 22 Οκτωβρίου 1860 

 
7 

 Οι κύριοι, ……. (αναγράφονται 36 ονόματα) 
              Ν. Ρουσόπουλος 
              Δ. Σακελλαρίδης 
              Θ. Λογοθέτης 
              …….. 

Προσκαλούνται εις την Πρυτανείαν όπως λάβωσι τα 
διαβατήριά των. 

Εν Αθήναις τη 13 Φεβρουαρίου 1861 
* 

ΠΗΓΗ: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος, Συλλογή 
Ιστορικού Αρχείου, Χρονική κάλυψη 1860 – 1861, 
Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς.                                          
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ΕΞΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1874-1905) 

 
 

Η έρευνα και η μελέτη του αρχείου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης από το 1874 και μετέπειτα 
συμβάλει σπουδαία και με εγκυρότητα στην καλή 
απεικόνιση του ιστορικού παρελθόντος του Λιτοχώρου, 
καθώς το αρχείο καλύπτει κοινοτικά ζητήματα, κοινω-
νικά θέματα, εκπαιδευτικές υποθέσεις, εκκλησιαστικά 
προβλήματα κλπ της περιόδου των τελευταίων δεκα-
ετιών της Τουρκοκρατίας. Από την αναδίφηση στα σω-
ζόμενα εκκλησιαστικά αρχεία και έγγραφα, διαπιστώ-
νουμε ότι σχεδόν καμία σοβαρή απόφαση στα κοινοτι-
κά, εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα του Λι-
τοχώρου δεν μπορούσε να ληφθεί, χωρίς την έγκριση 
του οικείου Επισκόπου. 

Εκκλησιαστικώς η κωμόπολη υπαγόταν μέχρι το 
1881 στην επισκοπή Πλαταμώνος, κατόπιν προσαρτή-
θηκε μέχρι το 1896 στην επισκοπή Πέτρας και στη συ-
νέχεια υπήχθη στην επισκοπή Κίτρους. Ιεραρχικώς, 
σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα, οι επισκοπές 
αυτές ανήκαν στη δικαιοδοσία της μητροπολιτικής πε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης, δηλαδή της Μητρόπολης Θεσ-
σαλονίκης, με υπέρτατη αρχή το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο της Κωνσταντινουπόλεως. 
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Το αρχείο της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης διασφα-
λίζει τους ερευνητές για την εγκυρότητα των πηγών 
του, λόγω των ενυπόγραφων και χρονολογουμένων εγ-
γράφων. Το αρχειακό υλικό στα πρόσφατα χρόνια έχει 
καταγραφεί και ταξινομηθεί και έτσι διευκολύνει τους 
μελετητές στην αναζήτηση των πηγών και των πληρο-
φοριών. 

Στους ταξινομημένους φακέλους σώζονται έγγραφα 
αποτελούμενα από αναφορές, επιστολές, πρακτικά, 
υπομνήματα, τηλεγραφήματα κλπ που αφορούν απο-
κλειστικά το Λιτόχωρο ή έχουν αναφορές σ’ αυτό και 
τους κατοίκους του. Στην παρούσα εργασία μου πα-
ρουσιάζω έξι ανέκδοτα λυτά έγγραφα, όπως έκρινα 
σκόπιμο από μια προσεκτική επιλογή των πολλών και 
διάσπαρτων εγγράφων του «Φακέλου Λ’ – Εκκλη-
σιαστική αλληλογραφία και κοινοτικά έγγραφα αφο-
ρώντα το Λιτόχωρο». 

Τα έγγραφα με χρονολογική σειρά είναι τα εξής: 
1. Μία επιστολή με ημερομηνία 1-6-1874, η οποία 

συντάχθηκε από τις κοινότητες Λιτοχώρου και Λεπτο-
καρυάς και υπογράφουν οι μουχτάρηδες. Η επιστολή 
απευθύνεται στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον ενη-
μερώνουν για τη δεινή θέση που βρίσκεται η περιοχή 
τους λόγω του φαινομένου της ληστείας και τον παρα-
καλούν να παρέμβει στον Γενικό Διοικητή του νομού 
Θεσσαλονίκης, ώστε να ληφθούν μέτρα για την εξά-
λειψη της ληστείας. 

2. Σε μία άλλη επιστολή με ημερομηνία 23-9-1875 
οι μουχτάρηδες (δημογέροντες) του Λιτοχώρου απευ-
θύνονται στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης για θέματα 
δικαιϊκά και πνευματικών επιτιμίων. Το ένα ζήτημα 
αφορά ανδρόγυνο που βρίσκεται σε διάσταση, κατοικεί 
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στο Λιτόχωρο, όμως έχουν την υπηκοότητα του ελεύ-
θερου Ελληνικού κράτους. Το άλλο θέμα αναφέρεται 
σε επιτίμια (αφορισμούς) που επιβλήθηκαν στην κωμό-
πολη, για το οποίο οι δημογέροντες εκφράζουν τη λύπη 
και αγανάκτησή τους και ζητούν να ενημερωθούν για 
το νομικό καθεστώς αυτών. 

3. Την 26-7-1884 στον ιερό ναό του Αγίου Νικο-
λάου, κατά τον εσπερινό του Αγίου Παντελεήμονος, 
έγινε λεκτικό επεισόδιο μεταξύ ιερέων και ψάλτου, 
που είχε ως επακόλουθο να ανοίξει ο ασκός του Αιό-
λου στα εκκλησιαστικά ζητήματα του Λιτοχώρου και 
να επέμβουν ο επίσκοπος Πέτρας και ο Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης. Από τις δύο επιστολές με ημερομηνίες 
29-7-1884 και 20-8-1884 εξάγουμε χρήσιμες πληροφο-
ρίες, όπως ότι στην κωμόπολη υπήρχε Αρχιερατικός 
Επίτροπος, λειτουργούσαν τουλάχιστον πέντε ιερείς, οι 
έφοροι των σχολείων είχαν αρμοδιότητα στα θέματα 
των εκκλησιών, η ποινή της αργίας επιβαλλόταν με 
ευκολία κλπ. 

4. Με αίτησή του την 26-8-1885 ο Λιτοχωρινός ιε-
ρέας Ιωάννης Ιωάννου απευθύνεται στον Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης και αιτείται τη βοήθειά του λόγω της 
δεινής οικονομικής κατάστασής του. Είναι πολύτεκνος, 
έχει χρέη, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ζητά ενορία 
στο Λιτόχωρο. Επί πλέον, ζητά να του χορηγηθεί έγ-
γραφη άδεια – επιστολή προκειμένου να περιέλθει τα 
χωριά της επισκοπής Πέτρας για να ζητήσει ελεημοσύ-
νη, μήπως ανακουφισθεί οικονομικώς. 

5. Με επιστολή του την 23-10-1903 ο Αθανάσιος Ν. 
Τσιώνας συγχαίρει για την εκλογή του τον Αλέξανδρο, 
νέο Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξελέγη 
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την 18-10-1903 από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου. 

6. Μία επιστολή με ημερομηνία 3-9-1905 προς τον 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης την οποία υπογράφουν τα 
μέλη της επιτροπής για την ανέγερση του κτιρίου 
Παρθεναγωγείου (Θηλέων) στο Λιτόχωρο. Εκφράζουν 
την ανησυχία τους, διότι κινδυνεύει να ματαιωθεί το 
έργο, και ζητούν την επίσπευση της αποστολής της 
γραπτής άδειας για την ανέγερση του σχολικού 
κτιρίου. 

 
1 

Παναγιότατε! 
 
Οι κάτοικοι των διά των μουχταρικών σφραγίδων 

των υποσημειουμένων χωρίων του Νεχαγιέ Κατερίνης 
της επισκοπής Πλαταμώνος εμφανιζόμενοι διά της 
παρούσης μας προς την υμετέραν Παναγιότητα, τολ-
μώμεν να τη εκθέσωμεν τα επόμενα.  

Η από τινων ετών αναφυείσα και βαθμηδόν σπου-
δαίαν έκτασιν λαβούσα εις τα πέριξ του Νεχαγιέ Κα-
τερίνης ληστεία, περιήγαγε τον τόπον μας εις ελε-
εινήν κατάστασιν και την περιουσίαν και ζωήν ημών 
προβληματικήν. Όσην δε σπουδήν και μέριμναν και 
αν έδειξαν το τε Βιλαέτι Θεσσαλονίκης και το των 
Ιωαννίνων και ιδίως ο επιτετραμμένος την καταδίωξιν 
της ληστείας Φερίκης Μεχμέτ Αλή Πασάς προς εξό-
ντωσίν της, απέβησαν άνευ αποτελέσματος διά πολ-
λούς και σπουδαίους λόγους. 

Τούτοις ενετειλόμεθα τοις επιδόταις ταύτης μας 
κυρίοις Ιωάννη Γκολεμοπούλω, Μιχαήλ Κ. Τσούκα 
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και Δημητρίω Γιαννουλοπούλω, ίνα εκθέσωσιν εν εκ-
θέσει εμπιστευτικώς τη υμετέρα Παναγιότητι, παρα-
καλούντες αυτήν θερμώς να τους διαβιβάση τω Γε-
νικώ Διοικητή του νομού Θεσσαλονίκης εξοχοτάτω 
Ομέρ Φιβζή Πασά, ποιούσα τας αναγκαιούσας παρα-
στάσεις, ίνα ληφθώσι πρόσφορα μέτρα προς αποτε-
λεσματικήν καταδίωξίν της, ών θέλουσιν τω υποδείξει 
οι ειρημένοι, αποτελεσματικότερα δε απεκδεχόμεθα 
παρά της προστασίας της αυτού εξοχότητος.  

          Και υποσημειούμεθα ευσεβεστάτως 
          Εν Λιτοχώρω τη α’ Ιουνίου 1874 

          Αι κοινότητες Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυάς 
          (Τίθενται οι μουχταρικές σφραγίδες, 4 + 1) 

 
2 

Πανιερότατε! 
 
Ελάβομεν την από 15 του υπερμενούντος ήδη 

μηνός Σεπτεμβρίου επιστολήν σας, εν ή είδομεν ότι 
ελάβετε επιστολήν της αυτού Παναγιότητος εν ή σάς 
λέγει ότι επειδή δεν υπάρχει κανείς νόμος της Αυτο-
κρατορικής Κυβερνήσεως ή της Μεγάλης Εκκλησίας 
καθορίζων την δικαστικήν διεξαγωγήν των προσκυ-
πτουσών διαφωνιών μεταξύ ανδρογύνων εχόντων την 
Ελληνικήν υπηκοότητα και βιούντων παρ’ ημίν, αν η 
σύζυγος του Κελεπούρη μεταμεληθείσα ζητή την μετά 
του εαυτής συζύγου ένωσιν, να θεωρήσωμεν την 
ενταύθα διάστασιν ως λήξασαν. 

Όθεν, άμα η Ελένη σύζυγος του Κελεπούρη πα-
ρουσιασθή και δηλώση έφεσιν προς ένωσιν, ουδείς θέ-
λει την παραμποδίση λόγω της ενταύθα δηλώσεως. 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

94 

Μ’ ευχαρίστησίν μας παρατηρούμεν Πανιερότατε, 
ότι η αυτού Παναγιότης εις τας αποφάσεις τας 
οποίας λαμβάνει, έχει υπ’ όψιν του τους νόμους της 
τε Αυτοκρατορικής Κυβερνήσεως και της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας, η δε περίστασις αύτη μάς 
εμπνέει θάρρος να ερωτήσωμεν κατά ποίον άρθρον, 
τίνος νόμου της πολιτείας ή της Μεγάλης Εκκλησίας 
προέβη εις αφορισμούς και εξωκκλησιασμούς, ουδέν 
έτερον, ή την κατάργησιν της δυνάμει των αυτοκρα-
τορικών νόμων υφισταμένης δικαιοσύνης; Διότι τι 
άλλο εστίν η επί τελεσιδίκων ή ανακλήτων αποφά-
σεων έκδοσις επιτιμίου; Ή εμπνέει θάρρος το ότι 
ημείς δεν έχομεν Πρόξενον υποδείξαντα τους νόμους; 

«Πολλά δ’ αέλπως κραίνουσι θεοί, και τα δοκη-
θέντα ουκ ετελέσθη, των δ’ αδοκήτων πόρον εύρε 
θεός», έλεγον οι αρχαίοι. 

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως 
Εν Λητοχώρω 23 Σεπτεμβρίου 1875 

Οι Μουχτάρηδες Λητοχώρου 
(τίθενται 4 σφραγίδες) 

 
3 

Κύριε Αρχιερατικέ Επίτροπε. 
 
Μετά μεγίστης ημών λύπης ηκούσαμεν ότι εν τω 

Ναώ του Αγίου Νικολάου κατά τον εσπερινόν του 
Αγίου Παντελεήμονος έλαβε χώραν σκηνή τις μεταξύ 
του παπά Δημητρίου Κύρκου ιεροπρακτούντος εν τω 
εσπερινώ αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου του Αναστασίου 
Κ. Πειστικού χοροστατούντος και ψάλλοντος, και 
καθ’ ήν ο παπά Δημήτριος προέτρεπε τον ψάλτην τού 
«και νυν των εσπερίων» ν’ απαγγείλη αυτό σχεδόν 
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χύμα. Η συμπεριφορά αύτη του παπά Δημητρίου 
άχρις ενταύθα είναι μεν αξία μομφής, διότι ουδέν δι-
καίωμα έχει ο ιερεύς να προτρέπη τους ευρισκομέ-
νους ψάλτας να σπεύδωσιν εις το ψάλλειν, διότι το 
τοιούτον υπερβαίνει την μετά βίας και άνευ ζήλου 
ωρισμένην πνευματικήν του ιερέως εργασίαν, αλλ’ 
ουχ ήττον επί τη πεποιθήσει μελλούσης βελτιώσεως 
θεωρούμεν ταύτην συγνωστέαν διά πρώτην φοράν. 

Εκείνο δ’ όπερ μετά χριστιανικής αγανακτήσεως 
κατακρίνομεν και αποδοκιμάζομεν, είναι η επακολου-
θήσασα την διαληφθείσαν σκηνήν συμπεριφορά του 
παπά Δημητρίου και παπά Μιχαήλ εν τω νάρθηκι του 
Αγίου Νικολάου μετά την λήξιν του εσπερινού, εν ώ 
εξεφράσθησαν οι διαληφθέντες ιερείς λίαν απρεπώς 
και ανηκούστως κατά του κυρίου Αναστασίου Πειστι-
κού. Ο δε παπά Μιχαήλ επί τοσούτου θρασύτητος 
προέβη, ώστε εξέβαλλε των χειλέων του λέξεις τοι-
αύτας κατά του ημετέρου Αρχιερέως και Ποιμενάρ-
χου, άς αισχυνόμεθα ημείς τε και πας ηθικός και 
τίμιος άνθρωπος να σημειώσωμεν ενταύθα. 

Αν δ’ αι πληροφορίαι ημών εισίν ακριβείς, είσθε 
και υμείς αυτόπτης και αυτήκοος αμφοτέρων των 
σκηνών, της τε εν τω εσπερινώ και της εν τω νάρθηκι. 

Οι υποφαινόμενοι, Κύριε Αρχιερατικέ Επίτροπε, 
διαμαρτυρόμενοι κατά της όλως ανοικείου και 
αναρμόστου προς ιερείς τοιαύτης συμπεριφοράς, συ-
νιστώμεν υμίν όπως τιμωρήσητε συνωδά τοις εκκλη-
σιαστικοίς κανόσι αμφοτέρους τους διαληφθέντας ιε-
ρείς, κατά λόγον του μεγέθους της παρεκτροπής 
των. Ωσαύτως συνιστώμεν υμίν, Κύριε Αρχιερατικέ 
Επίτροπε, όπως παραινέσητε και τον παπά Δήμον να 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

96 

συμπεριφέρητε ως ιερεύς και να χαλιναγωγήσητε τας 
τε ατασθαλίας του και την εις πάντα άλλον προσή-
κουσαν εκτός προς ιερέα διαγωγήν του. Εν περι-
πτώσει δε καθ’ ήν ίδητε αυτόν και πάλιν παρεκ-
τρεπόμενον και μη απομανθάνοντα τας κακάς και 
ανοικείους προς ιερέαν έξεις του, παρακαλούμεν 
υμάς όπως επαναφέρητε και τούτον εις το καθήκον 
του διά της προσηκούσης εκκλησιαστικής ποινής. 

Πεπεισμένοι, Κύριε Αρχιερατικέ Επίτροπε, ότι 
πάσας τας συστάσεις ημών ταύτας θέλετε δώσει την 
απαιτουμένην προσοχήν και θέλετε εκπληρώσει το 
καθήκον σας, όπερ άλλως παραγνωρίζοντες καθίστα-
σθε υπεύθυνος. 

Υποσημειούμεθα μετά σεβασμού μεθ’ ού δια-
τελούμεν. 

Εν Λιτοχώρω την 29ην Ιουλίου 1884 
Οι έφοροι και οι Σύμβουλοι την ενταύθα εκπαι-

δευτικών καταστημάτων. 
Γεώργιος Τατσιόπουλος 
Μιχαήλ Γεωργίου 
Δρόσος Αθανασίου 
Ιωάννης Δ. Λογοθέτης 
Χρήστος Τολιόπουλος 
Γρηγόριος Ν. Φούντος 
Προς τον Αρχιερατικόν Επίτροπον Σακελλάριον 

παπά Κυρ Σωτήριον. 
Οίκοθι 

* 
Την Υμετέραν σεπτοτάτην μοι Πανιερότητα τα-

πεινώς προσκυνώ, ευλαβώς κατασπαζόμενος την χα-
ριτόβρυτον και αγίαν Αυτής δεξιάν.  
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Μετά τας ταπεινάς μου προσκυνήσεις, λαμβάνω 
το υϊκόν εν Κυρίω θάρρος να ενοχλήσω τη Υμ. Πα-
νιερότητι, μεταδίδων Αυτή ότι μετ’ ακροτάτης ευλα-
βείας και ταπεινής υποκλίσεως εδεξάμην την πανίε-
ρον και προσκυνητήν μοι Αυτής επιστολήν, ήν και 
επίσης αναγνούς μετά μεγάλης μου απορίας και 
θαυμασμού, συνάμα δε και μετ’ άλγους της ψυχής 
μου ανεκφράστου επληροφορήθην το περιεχόμενον 
αυτής, μείνας προς στιγμήν εμβρόντητος και ενεός 
επί τη αναγνώσει τοιούτων προσαπτομένων μοι πρά-
ξεων, άς ου μόνον πόρρω απέσχον πράξαι, αλλ’ ουδ’ 
εν διανοία ουδεπώποτε εθέμην πράξαι αυτάς. 

Πανιερότατε! Πάντα τα περιεχόμενα της ανα-
φοράς, ήν οι ιερείς Παπαδημήτριος και Παπαμιχαήλ 
προσελθόντες αυτόθι και παραστάντες ενώπιον της 
Υμ. Πανιερότητος κατέθεσαν Αυτή, είνε ψεύδη τερά-
στια, ψεύδη όλως ανυπόστατα και ανύπαρκτα, είνε 
αυτόχρημα επιβουλεύματα και ραδιουργίαι, άς λίαν 
επιβούλως και αναισχύντως μοι κατεσκεύασαν εν τη 
Υμ. Πανιερότητι οι πέντε ιερείς, ήτοι οι εν τη κατα-
τεθείση δολίω αναφορά υπογεγραμμένοι Παπαθεοφά-
νης, Παπαδημήτρης, Παπαμιχάλης, Παπαγιάννης και 
Παπαδήμος. 

Και τας μεν συκοφαντίας της εισόδου μου δήθεν 
εις οικίας μη ανηκούσας τη ενορία μου, και των εν 
αυταίς διαφόρων ιεροτελεστιών, ως και της παρ’ ενο-
ρίαν στέψεως του Παύλου, πολλώ δε μάλλον και την 
συκοφαντίαν τού διά της στρατιωτικής δήθεν Αρχής 
καταδιωγμού αυτών, επειδή αι συκοφαντίαι αύται 
προστρίβουσιν εις την συμπεριφοράν μου ανεξιτήλους 
μώμους και αμαυρώνουσι το ιερατικόν αξίωμα, όπερ 
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περιβάλλομαι, ουδέποτε θέλω ανεχθή αυτάς. Αλλ’ 
ενάγω τους κατασκευαστάς των τοιούτων κατηγο-
ριών εις την Υμ. Πανιερότητα, γονυκλινώς δεόμενος 
Αυτής, όπως, προσκληθέντες οι διαληφθέντες ιερείς 
αυτόθι, καταθέσωσι τας σχετικάς αποδείξεις, εφ’ ών 
εσυκοφάντησαν, ότε και αποδειχθείς όντως τοιούτος, 
υποστώ τας ανηκούσας ποινάς. Άλλως τε εν εναντία 
περιπτώσει, όπως κολασθώσιν οι συκοφάνται αντα-
ξίως των επιβουλών των. Διότι ποσώς δεν είναι πα-
ράδοξον, ίνα και άλλοτε τολμήσοντες προσέλθωσι και 
καταθέσωσι και χείρους συκοφαντίας ως ανωτέρω. 

Δύναται δε η Υμ. Πανιερότης να εξακριβώση την 
αλήθειαν των λόγων μου και εκ της ενυπογράφου 
μαρτυρίας του Παπαδήμου, ενός των πέντε συνυπο-
γραψάντων την αναφοράν ιερέων, ήν ενεχείρισεν εμοί 
άμα ποιήσαντι αυτώ τας παρατηρήσεις απέναντι των 
ανωτέρω κατηγοριών και της οποίας εσωκλείω και 
αντίγραφον εις ένδειξιν. Ωσαύτως δ’ αναιδέστατα 
ψεύδονται και εις την κατηγορίαν, ότι εγώ δήθεν 
ενήργησα εις το να υποβληθώσιν εις αργίαν παρά 
του Κυριάρχου ημών Αγίου Πέτρας οι ιερείς Παπα-
δημήτριος Κύρκος και Παπαμιχάλης, ενώ αυταί αι 
πράξεις αυτών συνετέλεσαν εις τούτο και ουχί εγώ. 

Πανιερότατε! Είνε πασίγνωστος και κατάδηλος η 
διαγωγή των αχαλιναγωγήτων και ανεπιδέκτων βελ-
τιώσεως, ή μάλλον ειπείν διορθώσεως, δύο τούτων 
ιερέων Παπαδημητρίου Κύρκου και Παπαμιχαήλ. Ο 
μεν πρώτος, τακτικός ων φοιτητής του καφενείου και 
πυρέσσων πάντοτε εξ οινοπνεύματος, δεν εξεύρει 
ούτε τι λέγει, ούτε τι πράττει, εντός τε και εκτός της 
εκκλησίας εν τη κοινωνία, λάβρως και λίαν αυθαδώς 
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επιτιθέμενος κατά παντός έχοντος την κακήν τύχην να 
ευρεθή ενώπιόν του, είτε απλού πολίτου, είτε συνα-
δέλφου του ιερέως, είτε δημογέροντος και να εκσφεν-
δονίζη κατ’ αυτού παν ρήμα ανίερον, κακόηθες και 
ανόσιον, δυνάμενον να κηλιδώση ανεξιτήλως το ιερα-
τικόν αξίωμα, ν’ αμαυρώση τον ιερόν κλήρον και να 
σβέση εν ταις καρδίαις του ποιμενομένου λαού παν 
ίχνος σέβας και υπακοής οφειλομένης προς αυτόν. 

Ο δε Παπαμιχάλης κατειλημμένος πάντοτε υπό 
του αλόγου πάθους του θυμού, ουδ’ αυτός εξεύρει 
ούτε τι λέγει, ούτε τι πράττει, δεν εκπληροί τακτικώς 
τα ιερατικά του καθήκοντα, θεωρεί πάντας τους απέ-
ναντι αυτού σκύβαλα, εξουθενεί και υβρίζει αυτούς. 
Δεν διστάζει δε να εκστομίζη τας αποτροπαιοτέρας 
ύβρεις και εναντίον αυτού ακόμη του εκκλησιαστικού 
ημών Κυριάρχου Αγίου Πέτρας. 

Πολλάκις τοις απηύθυνα αδελφικάς νουθεσίας και 
επιτροπικάς παρατηρήσεις, όπως ζώσι βίον εμπρέ-
ποντα εις ιερέαν, τα δε ιερατικά των καθήκοντα 
εκπληρώσιν εν ακριβεία. Αλλ’ αυτοί καταφρονήσα-
ντες εμού εξηκολούθουν επιμένοντες ταις ανηκούσαις 
παρεκτροπαίς. 

Αλλ’ ωσεί έχρηζον πάντα ταύτα επισφραγίσεως, 
ήν λίαν ζωηρώς ενετύπωσαν τοις ανωτέρω ατοπήμα-
σιν εν τω νάρθηκι του Αγίου Νικολάου κατά τον 
εσπερινόν του Αγίου Παντελεήμονος, λαβούσης χώ-
ραν σφοδράς λογομαχίας μεταξύ των δύο τούτων ιε-
ρέων Παπαδημητρίου Κύρκου και Παπαμιχαήλ και 
του κ. Αναστασίου Πειστικού, καθ’ ήν εξεστόμησαν 
τα εξ αμάξης και εξεφράσθησαν όλως αναιτίως εις 
ιερέα εναντίον του κ. Αν. Πειστικού, εν μέσω πλή-
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θους αλλοπίστων στρατιωτών τε και αξιωματικών 
δραμόντων εις τας θηριώδεις και μανικάς φωνάς των 
ιερέων, και ενώπιον εμού αυτού, όστις θελήσας ν’ 
αποσοβήσω διά των προτροπών και παραινέσεων 
προς τους ιερείς τας προμηνυομένους διαστάσεις της 
λογομαχίας, έσχον καγώ την αυτήν τύχην τη Αυτού 
Πανιερότητι τω Αγίω Πέτρας και τω κ. Αν. Πειστικώ. 

Όθεν, συνωδά τω υπό της Αρχιερατικής Επιτρο-
πείας επιβαλλομένω μοι καθήκοντι, συνεπεία δε επι-
δόσεως εγγράφου διαμαρτυρήσεως, ήν, λαβούσα 
γνώσιν του πράγματος η σεβαστή συμβουλοεφορεία 
την ενταύθα εκπαιδευτικών καταστημάτων, έσπευσε 
να μοι εγχειρίση και της οποίας εσωκλείω και αντί-
γραφον, θελήσας να συγκαλέσω συνεδρίασιν εκ των 
ενταύθα ετέρων συναδέλφων μου ιερέων, ίνα δικά-
σωμεν την υπόθεσιν και επιβληθή η ανήκουσα ποινή 
τοις ατάκτοις, προσεκάλεσα αυτούς. Αλλ’ αυτοί κατε-
φρόνησαν της προσκλήσεώς μου, οι τε λογομαχή-
σαντες ιερείς και οι έτεροι, καθά συγγενείς αυτών. 
Τούτου ένεκα, συνωδά τοις θείοις και ιερείς κανόσι, 
προέβην εις την αργίαν αυτών. Αλλ’ οι ειρημένοι ιε-
ρείς και τη επιτροπική μου αργία ηπείθησαν. Ο μεν 
Παπαδημήτριος και μετά την επιβληθείσαν αυτώ 
ποινήν εξακολουθήσας ιεροπράττων, τούτ’ αυτό δ’ 
έπραξε και ο Παπαμιχαήλ, όστις μάλιστα και εξέ-
σχισε την αργίαν μου ενώπιον αυτού του εγχειριστού 
αυτής Παπαδήμου. 

Όθεν, Πανιερότατε! Ουδέν άλλο μοι εναπελείπετο 
ή να διαβιβάσω πάντα ταύτα κατά καθήκον τη Αυτού 
Πανιερότητι τω Αγίω Πέτρας, παρ’ ού και τοις ήλθεν 
η αργία. Όσον δ’ αφορά την μετ’ αυτών συμφιλίωσίν 
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μου, ουδεμίαν διάστασιν διατηρώ προς αυτούς. Απε-
ναντίας αυτοί δεν μοι πλησιάζουσιν, ως και αυτός ο 
Παπαδήμος το ομολογεί εις την έγγραφον μαρτυρίαν 
του, της οποίας εσωκλείω αντίγραφον. 

Πεποιθώς ότι η Υμ. Πανιερότης, εμφορουμένη φι-
λοδικαίων αισθημάτων, θέλει ακροασθή ευμενώς της 
φορτικής ταύτης απαντήσεώς μου και θέλει επινεύση 
εις τας δικαίας απαιτήσεις μου. 

Διατελώ της Υμετ. Πανιερότητος πειθήνιον εν Χρι-
στώ τέκνον και πρόθυμον εις τους ορισμούς Της. 

Σακελλάριος ΠαπαΣωτήριος 
Την 20ην Αυγούστου 1884 
εν Λητοχώρω 
 

4 
Την Αυτού Παναγιότητα τον Μητροπολίτην Άγιον 

Θεσσαλονίκης Κύριον Κύριον Γρηγόριον! 
 
Παναγιότατε. Δεόμενος νυχθημερόν του παναγίου 

Θεού, όπως διαφυλάττη την υμ. Παναγιότητα εν 
ακροτάτη υγεία και διηνεκώς εν ημερία μέχρι γαίας. 

Παναγιότατε. Ο ταπεινός και ευσέβαστος ιερεύς 
πατήρ πολυμελούς οικογενείας. Εν δακρύοις παρα-
καλώ θερμώς την Παναγιότητά σας. Ότι δεν έχω πε-
ρισσοτέραν δύναμιν να περιμένω αυτάς τας 4 λίρας 
από τον Ηγούμενον, διότι, Σεβασμιότατε, εις το ξενο-
δοχείον χρεωστώ, δάνειον πήρα και τώρα εντρέπομαι 
που πρέπει να στο ομολογώ όσα εδανείστηκα. Και 
επειδή δε ως χριστιανός και ιερεύς δεν πρέπει να 
απελπίζωμαι, προστρέχω προς υμάς ως πατέρα και 
Δεσπότην μου και μετά θερμών δακρύων σας ικετεύω 
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όπως λάβω οίκτον της πολυμελούς οικογενείας μου 
και ανηλίκων τέκνων μου και εξοικονομήσω τα διά 
ελέους, όπως πληρώσω τα χρέη εμού. 

Και πάλιν σας παρακαλώ Παναγιότατε, θέλω να 
μεταβώ εις την πατρίδα Λιτόχωρον, με συνοδευτικά 
διά επιστολής σας προς τον Οικονόμον, όπως με 
δώση την ενορίαν μου, ό,τι είναι δίκαιον, και έν γράμ-
μα Κυριαρχικόν διά του Αγίου Πέτρας την επαρχίαν, 
ίνα περιέλθω μερικά χωρία προς βοήθειαν ημών και 
ελέους. Ο μισθός δε έσεται μέγας ενώπιον Θεού και 
ανθρώπων. 

Εύελπις ότι θέλω τύχει της φιλανθρώπου και πα-
τρικής υμών συνδρομής και προστασίας ευσεβάστως 
διατελώ. 

Ταπεινός δούλος Σας ιερεύς 
Ιωάννης Ιωάννου, εκ Λιτοχώρου 
Τη 26 Αυγούστου 1885 
Θεσσαλονίκη 
 

5 
Εν Λιτοχώρω τη 23 Οκτωβρίου 1903 
Προς την Α. Θ. Παναγιότητα Κύριον Κύριον Αλέ-

ξανδρον προσκυνώ, κατασπαζόμενος ευλαβώς την 
Παναγίαν δεξιάν Αυτής. 

Εις Θεσσαλονίκην 
 
Παναγιότατε. 
Το απονεμηθέν βραβείον εις τας ευαγγελικάς 

υμών αρετάς ευχαροποίησεν άπαντας ημάς. Η θρη-
σκεία ημών δεν ηδύνατο να εύρη θερμότερον ζηλω-
τήν, ούτε το ιερατείον ημών τιμαλφέστερον κόσμημα. 
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Είθε ο Πλάστης να ενισχύση διά της χάριτος αυτού 
την υμετέραν Θ. Παναγιότητα εις την εκπλήρωσιν 
των υψηλών καθηκόντων σας. 

Σας ικετεύω δε και μετά πολλών παρακλήσεων 
ίνα ευχεθήτε και εις εμέ, όπως αναδειχθώ άξιος της 
υμετέρας ευνοίας. 

Ειμί μετά βαθυτάτου σεβασμού και επικαλού-
μενος τας θεοπειθείς ευχάς και ευλογίας Αυτής, δια-
τελώ ευπειθέστατος και ταπεινότατος θεράπων. 

                          Αθαν. Ν. Τσιώνας 
 

6 
Προς 
Την Υμετέραν θεοτάτην και πανσέβαστον ημίν πα-

ναγιότητα τον Άγιον Θεσσαλονίκης κ. κ. Αλέξανδρον, 
κατασπαζόμενοι ευλαβώς την παναγίαν και χαριτό-
βλυτον Α. Δεξιάν. 

 
Παναγιότατε Δέσποτα. 
Μετά τους ταπεινοδουλικούς προσκυνησμούς μας, 

ούς σπεύδομεν να διαβιβάσωμεν διά της παρούσης 
ταπεινής μας, ως τα έτη είησαν μακρά και πανευδαί-
μονα, λαμβάνομεν την τόλμην να την παρακαλέσωμεν 
θερμώς θερμότατα, όπως διαθέση μέρος τι των πο-
λυτίμων στιγμών της προς ανάγνωσιν της κατωτέρω 
εκθέσεως των πειθηνίων αυτής τέκνων. 

Παναγιότατε. 
Σας είναι γνωστόν ότι περί τας δύο του λήξαντος 

Ιουλίου μηνός ε. ε. (1905), ο κ. Δημήτριος Ν. Τσιώ-
νας, τυγχάνων και μέλος της διορισθείσης επιτροπής 
επί της ανεγέρσεως του νέου «Παρθεναγωγείου», 
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ενεχείρισεν προς την Υμ. Θ. Παναγιότητα το εκδοθέν 
παρά της Σεβαστής Κυβερνήσεως ημών Ιστιλιάμιον, 
συνοδευόμενον μεθ’ επιστολής του Σεβασμιοτάτου 
Αγίου Κίτρους κ. κ. Παρθενίου, όπως η Υμ. Θ. Πα-
ναγιότητα μεριμνήση ει δυνατόν επί το ταχύτερον την 
δέουσαν αποστολήν του Ιστιλιαμίου διά της νομίμου 
οδού. 

Αλλά μετά μεγίστης λύπης μας και απορίας δεν 
μας ελήφθη το ρηθέν Ιστιλιάμιον μέχρις σήμερον. Και 
τούτων ένεκεν εμποδίζεται ουχί μόνον η είσπραξις 
των συνδρομών αλλά και πλείστοι άλλοι οίτινες 
σκοπούντες να σεινεισφέρωσιν των οβολών των, ως 
και από τα γειτνιάζοντα χωρία. Όθεν παρακαλούμεν 
άπαντες θερμώς την Υμ. Θ. Παναγιότητα όσον τάχι-
στα την αποστολήν του ρηθέντος Ιστιλιαμίου, ίνα μη 
ματαιωθή το φιλανθρωπιστικόν τούτο έργον. 

Πεπεισμένοι όθεν Παναγιότατε ότι δεν θα 
απορρίψητε την μικράν μας πλην τολμηράν ταύτην 
αίτησίν μας. 

Της Υμ. πανσεβάσμου και προσκυνητής μας Πα-
ναγιότητας τέκνα πειθήνια, υποφαινόμεθα διά των 
υπογραφών μας. 

Εν Λιτοχώρω τη 3 Σεπτεμβρίου 1905 
Γεώργιος Ι. Αναγνωστόπουλος 
Γρηγόριος Ν. Βακλαβάς 
Δ. Ν. Τσιώνας 
Γρηγόριος Ν. Φούντος 
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ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

(28-8-1885) 
 

  

Στο άρθρο που ακολουθεί θα παρουσιάσω μια επι-
στολή της Εφορείας των εκπαιδευτηρίων του Λιτο-
χώρου, την οποίαν έστειλαν στις 28 Αυγούστου 1885  
στον Στέφανο Δραγούμη. Απαραίτητες είναι, εν ολί-
γοις, οι επεξηγηματικές πληροφορίες που φωτίζουν και 
διασαφηνίζουν το περιεχόμενο της επιστολής. 

Με την επανάσταση του 1878 ήρθε το ολοκαύτωμα, 
η καταστροφή του Λιτοχώρου, η οποία έπληξε και τα 
σχολεία. Τα περισσότερα σπίτια, όλες οι εκκλησίες και 
το διδακτήριο πυρπολήθηκαν κι έτσι αναγκαστικά πολ-
λές οικογένειες έγιναν πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη. Οι 
Λιτοχωρινοί, όμως, ξεχώρισαν και ξεχωρίζουν για την 
αγάπη τους προς τα γράμματα. Βασική προτεραιότητα 
των κατοίκων ήταν η λειτουργία των σχολείων και η 
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών γενικότερα. Παρά 
τις δυσκολίες και τα εμπόδια, κατάφεραν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να ξανακτίσουν τα καμένα σπίτια, 
να αναστηλώσουν τους ενοριακούς ναούς και τα εξω-
κλήσια, να αποπερατώσουν το επισκοπικό κτίριο και 
να ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία.  

Την περίοδο 1878-1885 σταδιακά επανήλθε ο ρυθ-
μός στη ζωή της κωμόπολης κι έτσι λειτούργησαν ξανά 
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το Δημοτικό (αρρένων), το Παρθεναγωγείο, μία τάξη 
του “Ελληνικού” και το Νηπιαγωγείο. Η σχολική χρονιά 
1885-86 αποτελεί σταθμό στη λειτουργία των εκπαι-
δευτηρίων του Λιτοχώρου. Ξεκινάει η Αστική Σχολή 
(πλήρες εξατάξιο σχολείο αρρένων), ενώ το Παρθενα-
γωγείο στην αρχή είναι τριτάξιο σχολείο θηλέων. 

Τα σχολεία του Λιτοχώρου τελούσαν υπό την επο-
πτεία του οικείου Επισκόπου. Μέχρι το 1881 η κωμό-
πολη υπαγόταν στην Επισκοπή Πλαταμώνος, κατόπιν 
τα έτη 1881-1896 στην περιφέρεια της Επισκοπής 
Πέτρας Ολύμπου και στη συνέχεια στην Επισκοπή 
Κίτρους. Καθώς το θέμα, και το πνεύμα, της παιδείας 
των υπόδουλων είναι κυρίαρχο στο οικονομικά εύρω-
στο και προοδευτικό Λιτόχωρο, οι κάτοικοι εκμεταλ-
λεύονται τα προνόμια που παραχωρεί ο Σουλτάνος 
κατά το β΄ ήμισυ του 19ου αιώνα, συνειδητοποιούν ότι η 
ελευθερία τους θα έρθει μέσα από την πνευματική 
αναγέννηση και οργανώνουν την εκπαίδευση. 

Τα μέλη (οι μουχτάρηδες) της Δημογεροντίας και οι 
Έφοροι των σχολείων φρόντιζαν για την αρτιότερη 
οργάνωση της εκπαίδευσης. Το έτος 1874 ιδρύθηκε στο 
Λιτόχωρο η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Η ΠΡΟΟ-
ΔΟΣ, εν Λιτοχώρω ΑΩΟΔ», η οποία αναδιοργάνωσε 
τα σχολεία και συνέχισε για τρεις δεκαετίες το έργο 
της, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Η ΕΦΟΡΕΙΑ των 
ΣΧΟΛΩΝ ήταν οργανωμένη και λειτουργούσε σύμφω-
να με τις διατάξεις του «Κανονισμού της Ελληνικής 
Κοινότητος Λιτοχώρου». Αξίζει να αναφέρουμε ονό-
ματα εφόρων, όπως τα βρίσκουμε σε αρχεία: το 1872 
οι Στέργιος Χρίστου, Ιωάννης Α. Λαλούμης, Λογοθέτης, 
Ιωάννης Κων. Γκολεμόπουλος, Γεώργιος Τατσιόπουλος. 
Το 1878 οι Ιωάννης Ν. Γιαννουλόπουλος, Ιωάννης Πει-
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στικός, Δρόσος Αθανασίου. Το 1884 οι Γεώργιος Τα-
τσιόπουλος, Μιχαήλ Γεωργίου, Δρόσος Αθανασίου, 
Ιωάννης Δ. Λογοθέτης, Χρήστος Τολιόπουλος, Γρηγό-
ριος Ν. Φούντος. 

Οι δαπάνες λειτουργίας των σχολείων απαιτούσαν 
οικονομικούς πόρους. Σημαντικά τακτικά έσοδα ήταν 
τα ενοίκια χειμερινής βοσκής (κισλάς) των χωραφιών 
του Βαρικού, επίσης το ταμείο των ιερών ναών, το 
κηροπωλείο, οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές όλων 
των σωματείων (συντεχνιών, ισναφίων) κλπ. Τα σχο-
λεία είχαν την υλική και ηθική ενθάρρυνση του Ελλη-
νικού Φιλολογικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, 
της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος της 
Κωνσταντινούπολης και φυσικά του Συλλόγου προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων της Αθήνας. 

Παραλήπτης της επιστολής είναι ο Στέφανος Δρα-
γούμης (1842-1923), νομικός και πολιτικός, διατελέσας 
μάλιστα και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Η δράση και 
η συμμετοχή του Στέφανου Δραγούμη στην εθνική και 
πολιτική ζωή της χώρας χαρακτηρίζεται από σοβα-
ρότητα, εργατικότητα, πατριωτισμό, σε συνδυασμό με 
τα ποικίλα ενδιαφέροντα και την ευρύτατη μόρφωσή 
του. Η ευαισθησία του κυρίως στο Μακεδονικό ζήτημα 
τον οδήγησε ήδη από το 1878 να λάβει ενεργό μέρος 
στη Μακεδονική Επιτροπή και δεν σταμάτησε να 
προπαγανδίζει και να συντονίζει τις πολιτικές ενέρ-
γειες για την προετοιμασία και διεξαγωγή του Μακεα-
δονικού Αγώνα. 

Ο ρόλος του Στέφανου Δραγούμη κατά την επα-
νάσταση του 1878 στο Λιτόχωρο, τον Όλυμπο και τη 
Μακεδονία στάθηκε ξεχωριστός. Από το περιεχόμενο 
και το ύφος της επιστολής των Λιτοχωριτών συμπε-
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ραίνεται η γνωριμία και η οικειότητά τους προς το 
πρόσωπό του. Όταν το 1895 απεβίωσε ο Ευάγγελος 
Κοροβάγκος, πρόεδρος της Προσωρινής Επαναστατικής 
Κυβερνήσεως της Μακεδονίας, «την κηδείαν αυτού 
ηκολούθουν ο κ. Δραγούμης και πολλοί εκ της δού-
λης κυρίως Ελλάδος», διαβάζουμε σε ανταπόκριση 
του Τύπου της εποχής. 

Ο Στέφανος Δραγούμης υπήρξε μέλος σημαντικών 
επιτροπών και πολυάριθμων εταιρειών και συλλόγων. 
Διετέλεσε σύμβουλος του “Συλλόγου προς Διάδοσιν 
των Ελληνικών Γραμμάτων” από τον Μάϊ 1883 μέχρι 
τον Αύγ 1885. Πλούσια θεματολογία χαρακτηρίζει το 
σύνολο του αρχειακού υλικού του, που τηρείται στη 
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη των Αθηνών. 

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμ-
μάτων ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1869 ως ιδιωτικό 
«αυτοτελές» πολιτιστικό σωματείο, συνεργαζόμενο 
στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών για τον συντονισμό 
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Μετά το 1870 και κυρίως μετά το 
Συνέδριο του Βερολίνου (1878) εντατικοποιήθηκαν οι 
προσπάθειες για τη μόρφωση των κατοίκων των υπό-
δουλων περιοχών, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
και την καλλιέργεια ελληνικού εθνικού φρονήματος. Τα 
περισσότερα Αναγνωστικά και άλλα σχολικά βιβλία 
που είχαν οι μαθητές των σχολείων του Λιτοχώρου στα 
τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου, μέχρι την απε-
λευθέρωση (1912), ήταν προσφορά του Συλλόγου. 
Όπως διαφαίνεται από την επιστολή των Λιτοχωριτών, 
ο Σύλλογος με το δίκτυο των απεσταλμένων και των 
συνεργατών του, πέτυχε να δημιουργήσει πυρήνα εθνι-
κής δραστηριότητας στο Λιτόχωρο. «Και το Υπουρ-
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γείον των Εξωτερικών και ο Σύλλογος των Γραμ-
μάτων εξετίμησαν την μικράν μου συμβολήν και με 
προέκριναν … ως εργάτην μικρόν …» γράφει στο βιο-
γραφικό του ο Λιτοχωρινός λόγιος και λυκειάρχης 
Αθανάσιος Λασπόπουλος. 

Δύο είναι τα αιτήματα που απευθύνουν οι Σχολικοί 
Έφοροι του Λιτοχώρου με την επιστολή τους προς τον 
Δραγούμη. Πρώτον, ευχαριστούν τον Στέφανο Δραγού-
μη για τη μέριμνά του να χορηγήσει ο Σύλλογος προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων 40 τάληρα για την 
εύρυθμη λειτουργία του Παρθεναγωγείου (θηλέων) και 
ζητούν η βοήθεια αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον, 
«παρεχομένη αύτη και του λοιπού», καθώς τα έσοδα 
της Εφορείας μόλις αρκούν για το Δημοτικό Αρρένων. 
Το τάληρο ήταν νόμισμα πολλαπλάσιο της δραχμής, 
αξίας πέντε δραχμών. 

Δεύτερον, οι Έφοροι παρακαλούν τον Δραγούμη να 
ενδιαφερθεί εμπράκτως για τον ανήλικο ορφανό 
Ευάγγελο υιό του Δρόσου, προκειμένου να μορφωθεί 
με ανώτερες σπουδές, καθώς κέκτηται τα απαραίτητα 
προσόντα. Πράγματι, ο Ευάγγελος Δρόσος – αυτό είναι 
το ονοματεπώνυμό του – γεννημένος στο Λιτόχωρο το 
1870, έκανε σπουδές από το 1885 μέχρι το 1888, απο-
φοιτήσας με τον βαθμό του Δημοδιδασκάλου Β΄. Στο 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Πανδέκτης: Θη-
σαυρός ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού / Οι λειτουρ-
γοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (19ος αι), υπάρχει 
μία ωραία φωτογραφία του Ευάγγελου Δρόσου και 
λίγα πληροφοριακά στοιχεία. Σε ποια σχολή συνέχισε 
μετά το Λιτόχωρο τις σπουδές του; Πάντως αυτή την 
περίοδο στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες ο Σύλλογος 
προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων διατηρούσε 
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Διδασκαλεία. Ο πατέρας του Δρόσος Αθανασίου – 
αυτό είναι το ονοματεπώνυμό του – ήταν γαιοκτήμο-
νας του Βαρικού με σημαντική κοινοτική και κοινωνική 
προσφορά στο Τουρκοκρατούμενο Λιτόχωρο. Από το 
1872 μέχρι το 1884 σε επιστολές, δικαιοπρακτικά έγ-
γραφα, διαθήκες, κανονισμούς κλπ τον βρίσκουμε να 
υπογράφει ως δημογέροντας (μουχτάρης), έφορος των 
εκπαιδευτηρίων, μάρτυρας κλπ. 

Από την επιστολή των Λιτοχωριτών προς τον 
Δραγούμη ξεχωρίζουμε τη φιλική προσφώνηση: «Κύριε 
Στέφανε», επίσης την υπόμνηση για τα δεινά που 
υπέστη η κωμόπολη κατά την επανάσταση του 1878: 
«της παθούσης ημών πατρίδος». Στο τέλος της επι-
στολής έχει  τεθεί η σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας: 
«ΦΙΛΕΚΠ(ΑΙΔΕΥΤΙΚΗ) ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ, 
ΕΝ ΛΙΤΟΧΩΡΩ, ΑΩΟΔ(1874)».  

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 
 
Αξιότιμε Κύριε Στέφανε 
Επί τη υμετέρα προς τα σχολεία της παθούσης 

ημών πατρίδος στοργή και τη πατρική υπέρ αυτών 
μερίμνη, ήν επεδείξατε συντελέσαντες κατά μέγα μέ-
ρος παρά τω αυτόθι σεβαστώ ημίν Συλλόγω προς 
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, ίνα χορηγήται 
τεσσαρακοντάληρος βοήθεια διά την διατήρησιν του 
ενταύθα Σχολείου των Θηλέων, εκφράζομεν την βα-
θείαν ημών ευγνωμοσύνην και παρακαλούμεν υμάς, 
όπως, επιστάσης ανάγκης, ενεργήσητε και αύθις 
παρά τω αυτώ Συλλόγω, ίνα εξακολουθή παρεχομένη 
αύτη και του λοιπού, μη η στέρησις αυτής επιφέρη 
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την κατάργησιν του μορφωτικού σχολείου των μητέ-
ρων, εις τας οποίας είναι εμπεπιστευμένη η κατ’ 
οίκον ανατροφή των παίδων, ως των προσόδων των 
ημετέρων εκπαιδευτηρίων μόλις επαρκουσών διά την 
διατήρησιν του Δημοτικού Σχολείου των Αρρένων.  

Πεποιθότες δε επί τη πατρική υμών στοργή και 
μερίμνη υπέρ των απόρων και ορφανών, δεν διστά-
ζομεν να επικαλεσθώμεν αυτήν και διά τον άπορον 
Ευάγγελον, υιόν του από τινων μηνών αποθανόντος 
συναδέλφου ημών και προστάτου των ελληνικών 
γραμμάτων, επί βλάβη μάλιστα των ιδιωτικών αυτού 
συμφερόντων, Δρόσου, και να εξητησώμεθα όπως 
ενεργήσητε παρά τω προειρημένω Συλλόγω, ίνα ο 
ορφανός Ευάγγελος επιτύχη υποτροφίας προς σπου-
δήν της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Κέκτηται δε άπαντα 
τα επί τούτω προσόντα, φύσιν, μάθησιν κ.λ.π., δι’ ων 
πιστεύομεν ότι αποβήσεται υπέρ πάντα άλλον χρή-
σιμος τη εαυτού πατρίδι και τω έθνει. 

Πεπεισμένοι, αξιότιμε Κύριε, εις τον περί τα καλά 
και ωφέλιμα ζήλον υμών, ουδόλως αμφιβάλλομεν ότι 
θέλετε καταβάλη πάσαν σπουδήν προς επιτυχίαν των 
παρακλήσεών μας. 

Διατελούμεν μετά βαθείας προς υμάς υπολήψεως. 
Εν Λιτοχώρω την 28ην Αυγούστου 1885 

Οι Έφοροι 
(τίθεται η σφραγίδα της Φιλεκπαιδευτικής 

Αδελφότητος) 
Τω Κυρίω 
Κυρίω Στεφάνω Δραγούμη Βουλευτή 
                  κ.τ.λ. 
Εις Αθήνας 
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ΠΗΓΗ: Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών, 
στην Αθήνα. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Στέφανου 
Δραγούμη, (φάκελος 214, υποφ. 1) 
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CONSENSU OMNIOUM  

Ένα γαμήλιο συμβόλαιο του 1897  
στο Τουρκοκρατούμενο Λιτόχωρο 

 
 

Παρατίθεται αυτολεξεί το κείμενο. 
 

Συμφωνητικόν έγγραφον 
Δι’ ου καθίσταται δήλον ότι ο Αθανάσιος Γ. Κα-

ζάκος μετά της συζύγου του Ελένης και ο Νικόλαος 
Γ. Ντάβανος, εκ Λιτοχώρου, πλήρως συνεννοηθέντες 
συνεβάλοντο ως εξής: 

Α΄. Ο Αθανάσιος Γ. Καζάκος και η σύζυγός του 
Ελένη προσλαμβάνουσιν ως γαμβρόν εις την μικροτέ-
ραν των θυγατέρα Μαρίαν τον Ν. Γ. Ντάβανον, ανα-
γνωρίζοντες αυτόν ως γνήσιον υιόν των και καθιστώ-
ντες αυτόν τον μόνον καθολικόν κληρονόμον της εν 
τω αμέσως επομένω άρθρω διαλαμβανομένης ακινή-
του τε και κινητής περιουσίας των. 

Β΄. Άπασα η ακίνητος περιουσία του Αθανασίου 
και της Ελένης συγκειμένη: α) από μίαν οικίαν ισό-
γειον περιλαμβάνουσαν δύο δωμάτια μετ’ αυλής και 
συνορευομένην υπό των εν τω ανά χείρας αυτών 
ευρισκομένω τίτλω της ιδιοκτησίας περιλαμβανομένων 
συνόρων, β) από έν στροφάριον αγρού εις Παλαιόπο-
ρον, συνορευομένου υπό των αγρών Γεωργίου Σκρέ-
τα, Αχιλλέως Φαρμάκη και ξηρολάκκου, γ) από δύο 
και ήμισυ στροφάρια αγρού εις Πιξάριον, συνορευο-
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μένου υπό Χρήστου Καμαρέλα και Δημητρίου Πίνου, 
δ) από μίαν άμπελον εις Δραγασιάν Αχλαδιάς, συνι-
σταμένην από δύο σποραίς και συνορευομένην από 
των αμπέλων Δημητρίου Σκρέτα, Γεωργίου Κατρα-
ντζή και ορμανίου, ε) από μίαν άμπελον εις Δραγα-
σιάν Αγίων Αποστόλων, συνισταμένην από τέσσαρας 
σποραίς και συνορευομένην υπό των αμπέλων Μπα-
κράτσινας, Δημητρίου Πίνου, Λάμπρου και Αθανα-
σίου Φαργκάνη, ως και πάσα η κινητή η περιλαμβά-
νουσα: έν μουλάριον, έν μικρόν καζάνιον, δύο τεντζε-
ρέδες, έν ταψίον, έν τηγάνιον. Και εν γένει παν το 
ευρισκόμενον εντός της οικίας και μεταχειριζόμενον 
δι’ οικιακήν χρήσιν πράγμα, μέχρι της μιας βελόνης, 
θα περιέλθη μετά θάνατον του Αθανασίου και της 
Ελένης εις την ιδιοκτησίαν του Νικολάου και της 
γυναικός του Μαρίας. 

Γ΄. Ο Νικόλαος Γ. Ντάβανος λαμβάνει ως γυναί-
κα την θυγατέρα τού Αθανασίου και της Ελένης Μα-
ρίαν, αποξενούμενος από των πρώτων αυτού εξ αί-
ματος συγγενών και αναγνωρίζων τον Αθανάσιον και 
την Ελένην ως γονείς, οφείλων ν’ απονέμη αυτοίς τον 
προς τους γονείς απαιτούμενον σεβασμόν, τιμήν και 
υπακοήν και να διατρέφη και γηροκομήση αυτούς 
αναλόγως της κοινωνικής των καταστάσεως, μετά 
θάνατον δε να εκτελή αυτοίς τα ιερά και νενομισμένα 
χριστιανικά καθήκοντα. 

Δ΄. Ο Νικόλαος, εισερχόμενος από της κάτωθι 
ημερομηνίας εις την οικίαν των γονέων του, καθίστα-
ται μετά τον θάνατον αυτών μόνος καθολικός κληρο-
νόμος της ανωτέρω διαληφθείσης κινητής και ακινή-
του περιουσίας μετά της συζύγου του Μαρίας, απο-
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κλειομένης εντελώς της μεγαλυτέρας γνησίας αυτών 
θυγατρός Ανέτης από πάσης απαιτήσεως λόγω κλη-
ρονομικού δικαιώματος επί της περιουσίας των γο-
νέων της. Εάν, ό μη γένοιτο, αποβιώση ο Νικόλαος, 
εξ ίσου θέλουσιν αποκλείεσθαι οι εξ αίματος συγγε-
νείς αυτού από παντός κληρονομικού επί της περιου-
σίας του δικαιώματος και πάσης, επί λόγω άλλης εκ-
δουλεύσεως, απαιτήσεως. Εν περιπτώσει δε προαπο-
βιώσεως της Μαρίας, ουδέν δικαίωμα θέλουσιν έχει οι 
γονείς Αθανάσιος και Ελένη ν’ αποβάλωσιν εκ της 
οικίας τον Νικόλαον, αλλ’ ομοθύμως και ομοφώνως 
θέλουσι συσκέπτεσθαι και συναποφασίζειν περί της 
εις δεύτερον γάμον ελεύσεως του Νικολάου άνευ 
στερήσεως των κληρονομικών δικαιωμάτων, άτε δια-
μένοντος ες αεί γνησίου υιού και μόνου κληρονόμου 
του Αθανασίου και της Ελένης, της δε δευτέρας γυ-
ναικός υπεισερχομένης εις την θέσιν της προαποβιω-
σάσης Μαρίας. Εάν οι γονείς αποκτήσωσιν και έτε-
ρον τέκνον, ει μεν είναι θήλυ, ο Νικόλαος οφείλει να 
διαθρέψη αυτό μέχρι της εκδόσεως εις άνδρα και 
προικίση αυτό κατά το τοπικόν έθιμον, στερουμένου 
παντός άλλου κληρονομικού δικαιώματος, ει δε είναι 
άρρεν, οφείλει να διαθρέψη αυτό μέχρις ότου απο-
κτήση δυνάμεις και ικανότητα προς εργασίαν, εξ ής 
μετά ταύτα θα διατηρείται, υποχρεούμενον ν’ απέλθη 
της οικίας άνευ κληρονομικού τινος δικαιώματος επί 
της ανωτέρω περιουσίας. 

Ε΄. Η από της εργασίας του τε Αθανασίου και 
του Νικολάου ωφέλεια θέλει ήσθαι κοινή, του Νικο-
λάου ενεργούντος ως ταμίου. Εν περιπτώσει δε δια-
φωνίας και συγχύσεως προς αλλήλους, εκάτερον των 
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ανδρογύνων θα μένη εις χωριστόν δωμάτιον, υποχρε-
ουμένου του Νικολάου να παρέχη εις τους γονείς 
του Αθανάσιον και Ελένην τα της διατροφής και εν-
δυμασίας των, ειδάλλως οι γονείς θα έχωσι το δικαί-
ωμα να πωλώσι από τα ανωτέρω διαληφθέντα κτή-
ματά των και εκ του αντιτίμου να τρέφωνται και εν-
δύωνται. 

ΣΤ΄. Ουδείς των συμβαλλομένων έχει δικαίωμα, 
άνευ της εκ συμφώνου και κοινής συγκαταθέσεως 
αμφοτέρων, ν’ αφαιρέση τι, έστω και το παραμικρό-
τατον, εκ της γνωστής περιουσίας, προσπαθούντες 
αμφότεροι, ό τε πατήρ και υιός, ν’ αυξάνωσιν αυτήν 
διά της τακτικής εργασίας. 

Ζ΄. Πάντα τα ανωτέρω συμπεφωνηθέντα οφείλου-
σιν αμφότεροι να αναγνωρίσωσιν και φυλάξωσιν ως 
νόμον ιερόν, του παραβάτου ενεχομένου εις αποζη-
μίωσιν ως εξής: εάν μεν είναι οι γονείς υπαίτιοι, θέ-
λουσιν αποζημιώση τον Νικόλαον κατά την απόφασιν 
συγγενικού διαιτητικού συμβουλίου, συνισταμένου εκ 
τριών πλησιεστέρων εξ αίματος συγγενών, εάν δε 
υπαίτιος είναι ο Νικόλαος, υποχρεούται αντί πάσης 
άλλης αποζημιώσεως ν’ απέλθη εκ της οικίας των γο-
νέων του, μη δικαιούμενος ν’ αποκομίση εκείθεν μηδέ 
το παραμικρότατον πράγμα, αποβάλλων συνάμα και 
τας ωφελείας της μέχρι του χρόνου εκείνου εργασίας 
του. 

Εφ’ ώ εγένετο το παρόν διπλούν και όμοιον, ανα-
γνωσθέν δε εις επήκοον των τε συμβαλλομένων και 
των παρόντων μαρτύρων και δεκτόν γενόμενον υπ’ 
αμφοτέρων, υπεγράφη και αντηλλάγη εκατέρω των 
συμβαλλομένων μερών προς ένδειξιν και ασφάλειαν. 
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Εν Λιτοχώρω τη 19η Οκτωβρίου 1897 επτά 
Οι συμβαλλόμενοι 
Αθ. Γ. Καζάκος ως αγράμματος υπογράφομαι υπό 

του Δ. Τουλοπούλου, εγώ δε θέτω τον δάκτυλόν μου. 
Ελένη Γ. Καζάκου ως αγράμματος υπογράφομαι 

υπό του Δημ. Τουλοπούλου, εγώ δε θέτω τον δάκτυ-
λόν μου. 

Νικόλαος Γε. Ντάβανος. 
Ανέτα θυγάτηρ Αθανασίου Καζάκου ως αγράμμα-

τος υπογράφομαι διά χειρός παπά Ιωάννου Ν. Δημο-
σκόπου (;), εγώ δε θέτω τον τύπον του γνησίου δα-
κτύλου. 

Οι μάρτυρες 
Γιάννης Γεωρ. Τσιάλης (;) μαρτυρώ. 
Αθανάσιος Γ. Ντάβανος μαρτυρώ. 
Αικατερίνη Γ. Ντάβανου μαρτυρώ, με υπογράφει ο 

αδελφός μου, ο άνδρας μου θέτει τον δάκτυλόν μου. 
Δημ. Γ. Σκρέτας μαρτυρώ, ως αγράμματος υπο-

γράφομαι υπό του Δ. Τουλοπούλου, εγώ δε θέτω τον 
δάκτυλόν μου. 

Χρ. Ζήσης μαρτυρώ και ως αγράμματος υπογρά-
φομαι υπό του Δ. Τουλοπούλου, εγώ δε θέτω τον δά-
κτυλόν μου. 

Δημ. Ι. Τουλόπουλος μαρτυρώ. 
†: Ο του Αγίου Κίτρους επίτροπος Πρωτοπαπά 

Ιωάννης υποβεβαιοί το γνήσιον των υπογραφών. 
 
Λίγα ενημερωτικά στοιχεία 
Εκκίνηση της παρούσας εργασίας αποτελεί το ανω-

τέρω συμφωνητικό γάμου που συντάχθηκε στο Λιτόχω-
ρο το 1897. 
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Ως γάμος ορίζεται η ένωση ανδρός και γυναικός, 
ένωση αμοιβαία και ιερή. Είναι ένας ζωτικός θεσμός για 
την κοινωνία. Ως γάμος, των τελευταίων χρόνων της 
Τουρκοκρατίας, θεωρείται ο θρησκευτικός, που σύμ-
φωνα με το δίκαιο της Εκκλησίας αποτελεί «μυστήριο» 
και συνάπτεται με ιερολογία. 

Στην Τουρκοκρατία, όμως, είχε εφαρμογή και ο τύ-
πος σύναψης γάμου με συμφωνητικό έγγραφο (γαμήλιο 
συμβόλαιο, γαμικό σύμφωνο). Πόσο διαδεδομένα ήταν 
τα συμφωνητικά γάμου δεν γνωρίζουμε, καθόσον η με-
θοδική εξέταση του θέματος αυτού αποβαίνει ιδιαι-
τέρως δυσχερής, διότι υπάρχει έλλειψη πηγαίου υλικού, 
δεν διασώθηκαν έγγραφα, αλλ’ ούτε οι πρόγονοί μας 
φρόντισαν να καταγράψουν τα διαπλασθέντα έθιμα, 
δηλαδή δεν έγινε προσπάθεια εθιμικής κωδικοποίησης, 
γεγονός που καθιστά δυσχερέστερη την έρευνα. 

Ο όρος γαμήλιον συμβόλαιον (ή γαμικόν σύμφωνον ή 
συμφωνητικόν γάμου ή πρακτικόν νυμφεύσεως) είναι 
δηλωτικός του περιεχομένου του, δηλαδή πρόκειται για 
συμφωνητικό που περιλαμβάνει εκτός από τη συμφωνία 
για τον γάμο και άλλες συμφωνίες, όπως της προικο-
δότησης, της συντήρησης των πεθερικών του γαμπρού, 
της οίκησης κλπ. Τα γαμήλια συμβόλαια έχουν κατά 
τεκμήριο τυποποιημένο χαρακτήρα, όμως στην περίοδο 
της Τουρκοκρατίας παρουσιάζουν μεγάλο εύρος διαφο-
ροποιήσεων μεταξύ τους, αναλόγως των τοπικών συν-
θηκών και της εκκλησιαστικής αρχής που τα επικυρώ-
νει ή τα υπογράφει (επίσκοπος, ενορία). 

Στο ανωτέρω συμφωνητικό έγγραφο του 1897 στο 
Λιτόχωρο αναπτύσσονται ή υπονοούνται συγκεκριμένες 
κοινωνικές σχέσεις και μια δεδομένη ιεράρχηση με βά-
ση τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής, χρήσιμα για την 
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κατανόηση του λιτοχωρίτικου κόσμου. Σκοπός των 
Αθανασίου και Ελένης Καζάκου και του Νικολάου 
Ντάβανου είναι η διασφάλιση της τήρησης των συμφω-
νηθέντων, η ρύθμιση των περιουσιακών ζητημάτων από 
την πλευρά της οικογένειας της νύφης με τρόπο ώστε 
να μην κινδυνεύει η κληρονομιά, η διασφάλιση από την 
άλλη του γαμπρού ότι θα λάβει τα συγκεκριμένα 
αγαθά κ.ά. Από πολιτισμικής απόψεως το συμφωνη-
τικό γάμου του 1897 ως έγγραφο παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον, διότι μέσα από τη μελέτη του αναδύο-
νται οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, οι σχέ-
σεις ανάμεσα στα δύο φύλλα, οι διάφοροι κοινωνικοί 
θεσμοί του Λιτοχώρου της εποχής εκείνης, οι υλικές 
ανάγκες, οι νεοτερισμοί κλπ. 

Μελετώντας τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά του 
γαμήλιου συμφώνου, αλλά και της γενικότερης λει-
τουργίας της προίκας, οδηγούμαστε στην εξαγωγή χρή-
σιμων πληροφοριών όσον αφορά τα δικαιώματα της 
γυναίκας. Για να κρίνουμε τη θέση της γυναίκας, σε 
σύγκριση με το αντίθετο φύλο, θα πρέπει να έχουμε 
υπόψη το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, όπως και τα 
προνόμια που είχε παραχωρήσει ο Σουλτάνος με τα 
Διατάγματα του Χάτι Σερίφ (1839) και του Χάτι Χου-
μαγιούν (1856), τα οποία αναγνώριζαν πλήρη ισότητα 
σ’ όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, ανεξαρτήτως θρησκείας και φυλής. 

Ενόψει σύναψης γάμου η σύσταση της προίκας 
αποτελούσε την κύρια περιουσιακή παροχή από πλευ-
ράς της γυναίκας, η οποία λάμβανε χώρα με τη σύντα-
ξη ιδιωτικού εγγράφου που χαρακτηρίζεται ως «προι-
κοσύμφωνο». Το συμφωνητικό του 1897 είναι κάτι 
άλλο, είναι γαμήλιο συμβόλαιο με συμφωνίες και προί-
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κας. Παρατηρούμε ότι το υπογράφουν και οι δύο γο-
νείς της νύφης από κοινού, έχοντας υποχρέωση ηθική 
και νομική επιβαλλόμενη από εθιμικούς κανόνες μα-
κράς εφαρμογής. Ο θεσμός του προικοσύμφωνου ήταν 
διαδεδομένος στο Λιτόχωρο, όπως προκύπτει από αρ-
χειακό υλικό, όμως τα γαμικά συμβόλαια απαντώνται 
σε περιορισμένη συχνότητα, καθόσον δεν ήταν απαραί-
τητα στον γάμο. 

«…προσλαμβάνουσιν ως γαμβρόν τον Ν. Γ. Ντά-
βανον…» και «Ο Νικόλαος εισερχόμενος εις την οι-
κίαν των γονέων του…». Το συμφωνητικό έγγραφο 
του 1897 μνημονεύει και τη σύμβαση εσωγαμβρίας. Η 
σύμβαση εσωγαμβρίας συνίστατο στην δια γαμικού 
συμβολαίου ανάληψη από τον γαμπρό της υποχρέωσης 
να παραμείνει στο σπίτι των γονέων της συζύγου. Ο 
εσώγαμπρος Νικόλαος Ντάβανος εισέρχεται στην οικία 
των πεθερικών του Αθανασίου και Ελένης Καζάκου, με 
τους οποίους συγκατοικεί και τους οποίους κατά τη 
συμφωνία θα κληρονομήσει, δημιουργώντας από τη θέ-
ση αυτή κληρονομικό δικαίωμα. Ο θεσμός της εσωγαμ-
βρίας στο Λιτόχωρο είχε ευρεία διάδοση και ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις που ο πεθερός στερούνταν άρρενων 
τέκνων. Η εσωγαμβρία συνομολογούνταν με ιδιαίτερη 
συμφωνία (όρους), με αναφορά στην υποχρέωση του 
γαμπρού να φροντίζει για τα πεθερικά του και την 
προαγωγή του οίκου τους. 

Ο γαμπρός υποχρεούνταν να συμπεριφέρεται στα 
πεθερικά του ως γονείς, με ρητή αναγραφή της υπο-
χρέωσης αυτής στο συμφωνητικό, δηλαδή τους ανα-
γνώριζε «εν τάξει και θέσει πατρός και μητρός». Δια-
πιστώνουμε ότι στη σύμβαση εσωγαμβρίας ρητά συμ-
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φωνούνταν ότι οι σχέσεις πεθερικών προς γαμπρό θα 
έχουν χαρακτήρα σχέσεων γνησίων γονέων προς τέκνο. 

Παρατηρούμε ότι στο γαμήλιο συμβόλαιο δεν 
υπάρχει η γραπτή συναίνεση της νύφης Μαρίας Καζά-
κου. Η συναίνεση τόσο των μελλόνυμφων, όσο και των 
γονέων της νύφης αποτελούσαν απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για τη σύναψη του γάμου. Εξάλλου, τόσο ο 
αυτεξούσιος γιος όσο και η αυτεξούσια θυγατέρα, δη-
λαδή οι ενήλικοι, είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν 
γάμο χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους. 

«…αποκλειομένης εντελώς της μεγαλυτέρας γνη-
σίας αυτών θυγατρός Ανέτης από πάσης απαιτή-
σεως…». Προφανώς η μεγαλύτερη αδελφή τής Μαρίας 
Καζάκου, η Ανέτα, είχε παντρευτεί, έλαβε προίκα, κα-
τοικούσε με τα πεθερικά της και πλέον στερείται κλη-
ρονομικού δικαιώματος. «Εάν οι γονείς αποκτήσωσιν 
και έτερον τέκνον, ει μεν είναι θήλυ … ει δε είναι άρ-
ρεν…»: Από τη συμφωνία αυτή συμπεραίνουμε ότι η 
πεθερά Ελένη Καζάκου είναι ακόμη ικανή προς τεκνο-
ποιία και πρέπει να προστατευτούν τυχόν νέα τέκνα. 

Ως κείμενο, από γλωσσικής και γραμματικής από-
ψεως, το συμφωνητικό έγγραφο του 1897 είναι άψογα 
συντεταγμένο από μορφωμένο γραφέα (συντάκτη). 
Αποτελείται από τρεις σελίδες διαστάσεων 32 X 21 
εκατοστά. Στο τέλος έχουν τεθεί (επικολληθεί) τρία 
οθωμανικά χαρτόσημα, το ένα αξίας 1 γροσίου («UNE 
PIASTRE») και τα δύο αξίας 20 παράδων έκαστο. 
Όσοι δηλώνουν αγράμματοι, θέτουν «τον τύπον του 
γνησίου δακτύλου» τους. Ακουμπούν την άκρη του 
δακτύλου στο μελανοδοχείο και την βάζουν στο έγγρα-
φο δίπλα στο όνομά τους, αφήνοντας έτσι ένα μικρό 
σκούρο μπλε αποτύπωμα ως πιστοποίηση. Στο Λιτό-
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χωρο, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η πιο συνη-
θισμένη πρακτική ήταν οι αγράμματοι να σχηματίζουν 
το σημείο του σταυρού δίπλα στο όνομά τους ως υπο-
γραφή. Ο αρχιερατικός επίτροπος των ενοριών του Λι-
τοχώρου επικυρώνει στο τέλος της τρίτης σελίδας το 
γαμήλιο συμβόλαιο, το οποίο καταχωρήθηκε στον επι-
σκοπικό Κώδικα της Επισκοπής Κίτρους, όπου κατα-
γράφονταν, εκτός από τις εκκλησιαστικές υποθέσεις, 
και όλες οι οικογενειακές πράξεις. 

Το επώνυμο Καζάκος είναι γνωστό στο Λιτόχωρο, 
το βρίσκουμε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και υπάρ-
χει στις μέρες μας πάντοτε διπλό με τη γραφή: Κα-
ζάκης–Σκρέτας. Τα διπλά επώνυμα υπήρχαν σε με-
γάλη έκταση στην κωμόπολη και προέρχονται κυρίως 
από παρωνύμια (παρατσούκλια), από τα οποία προ-
ήλθαν αρκετά νεοελληνικά επώνυμα. 

Την έκφραση «μέχρι μιας βελόνης» τη βρίσκουμε 
συχνά σε έγγραφα ακόμη και μεταγενέστερα, ίσως και 
σήμερα. Η σημασία της είναι ότι και το πιο μικρό, το 
πιο ασήμαντο κινητό αντικείμενο είναι καταγεγραμμέ-
νο και περιέχεται στις συμφωνίες του εγγράφου. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
●  στροφάρι (το) = μονάδα μέτρησης επιφάνειας για 

χωράφια και αγρούς, διαστάσεως 70 X 70 βήματα, πε-
ρίπου 93 εκατοστών του μέτρου το βήμα, δηλαδή 4,237 
στρέμματα. 

●  σποριά (η) = μονάδα μέτρησης επιφάνειας για 
αμπελώνες, που αφορά 600 κλήματα φυτεμένα σε 1 μ. 
X 1 μ. απόσταση, δηλαδή 600 τετραγωνικά μέτρα. 

●  Πιξάριον (το) = τοπωνύμιο. Το πιξάρι είναι αει-
θαλής δασικός θάμνος που ξεχωρίζει για το πυκνό 
φύλλωμά του. 
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●  Δραγασιά (η) = τοπωνύμιο. Η δραγασιά είναι 
απλή αυτοσχέδια καλύβα σε ψηλό σημείο με θέα, όπου 
κάθεται ο δραγάτης (αγροφύλακας) που επιτηρεί τους 
αγρούς. 

●  ορμάνι (το) = πυκνό δάσος. <τουρκικό orman. 
●  τεντζερέδες (οι) = κατσαρόλες, μεταλλικά μαγει-

ρικά σκεύη. < τουρκικό tencere. 
Ευχαριστώ τον Γεώργιο Δημ. Παπαγεωργίου για 

την παραχώρηση του συμφωνητικού εγγράφου του 
1897, το οποίο ανήκει στο οικογενειακό αρχείο της συ-
ζύγου του Φωτεινής Νικ. Ντάβανου. 
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

ΛΙΤΟΧΩΡΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

(1885-1906) 
 

 

Ανάμεσα στις συλλογές ιστορικών πηγών σημαντι-
κές θεωρούνται οι πρωτογενείς πηγές και σ’ αυτές πε-
ριλαμβάνεται ο Τύπος της εποχής κατά την οποία δια-
δραματίζονται τα γεγονότα που μας ενδιαφέρουν. Οι 
εφημερίδες, με τον πλούτο και την ποικιλία ειδήσεων 
και πληροφοριών, μάς δίνουν μια αποτύπωση της κα-
θημερινότητας που δεν μπορούν να μας δώσουν τα 
άλλα ιστορικά τεκμήρια. Αν και η μεταφορά των γεγο-
νότων και των αναπαραστάσεων της πραγματικότητας 
μέσα από τις εφημερίδες διαμεσολαβείται από την 
οπτική του κάθε εντύπου, εν τούτοις αυτές αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία για τις ιστορικές μελέτες. 

Ιδιαιτέρως ο τοπικός Τύπος αποτελεί σπουδαίο πα-
ράγοντα ανάπτυξης, πληροφόρησης και ενημέρωσης 
ενός μικρού συνόλου ανθρώπων μιας συγκεκριμένης πε-
ριοχής. 

Στη Λάρισα οι πρώτες εφημερίδες κυκλοφόρησαν 
το 1881 μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελ-
λάδα. Οι εφημερίδες που εκδόθηκαν στη Λάρισα από 
το 1881 μέχρι το 1912 κυκλοφορούσαν μία ή δύο φορές 
την εβδομάδα, ήταν μικρού σχήματος, αποτελούνταν 
από τέσσερες πυκνογραφημένες σελίδες, ουσιαστικά 
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ήταν έργο ενός ανθρώπου ο οποίος λειτουργούσε ταυ-
τόχρονα ως εκδότης και δημοσιογράφος και οι περισ-
σότερες σελίδες καλύπτονταν από εκδηλώσεις της κοι-
νωνικής, δημόσιας και οικονομικής ζωής της επαρχίας, 
χωρίς να απουσιάζουν πολιτικά άρθρα, επιφυλλίδες, 
ειδήσεις, λογοτεχνικά έργα κλπ. 

Δεκάδες είναι οι εφημερίδες που εκδόθηκαν στη 
Λάρισα και η πλήρης καταχώρηση και περιγραφή τους 
σήμερα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για πολλούς λό-
γους. Όσα φύλλα υπάρχουν είναι διάσπαρτα σε ιδιω-
τικές συλλογές και σε δημόσιες βιβλιοθήκες κυρίως των 
Αθηνών. 

Εκατοντάδες είναι οι ειδήσεις και οι πληροφορίες 
που αφορούν και αναφέρονται στο Λιτόχωρο και είναι 
καταχωρισμένες σε εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στη 
Λάρισα την περίοδο 1881 – 1912. Η αποδελτίωση όλων 
των εφημερίδων, όσων τουλάχιστον διασώθηκαν, μπο-
ρεί να ανασυνθέσει την ιστορία του Λιτοχώρου κατά 
τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σήμερα, όσα 
φύλλα των παλιών εφημερίδων έχουν διασωθεί, απο-
τελούν σπουδαία πηγή πρωτογενούς ιστορικού υλικού 
και συνεπώς η συγκέντρωση και ταξινόμηση ειδήσεων 
και τεκμηρίων της κωμόπολης που καταγράφονται 
στον Τύπο, θα συμβάλλει περισσότερο στην καταγραφή 
και κατανόηση της τοπικής ιστορίας. 

Παραθέτω δειγματοληπτικά, με χρονολογική σειρά, 
λίγες και μικρές χαρακτηριστικές ειδήσεις εντοπισμέ-
νες στις εφημερίδες ΣΑΛΠΙΓΞ, ΠΕΛΕΚΥΣ και ΟΛΥ-
ΜΠΟΣ. 
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Εφημερίδα ΣΑΛΠΙΓΞ 
 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ 
(Εν Ελασσώνι τη 17 Ιουνίου 1898) 
Απελπιστική κατέστη τω όντι η θέσις ημών των δυ-

στυχών κατοίκων της Νοτίου Μακεδονίας. Απειράριθμοι λη-
στρικαί συμμορίαι, συγκροτηθείσαι εκ των απολυθέντων 
εφέδρων ή λιποτακτών του τουρκικού στρατού λυμαίνονται 
τον ατυχή αυτόν τόπον. Δεν παρέρχεται ημέρα χωρίς να 
ακούσωμεν ληστείας ή φόνους και εμπρησμούς, και ως εκ 
τούτου δεν δυνάμεθα να εξέλθωμεν εις τους αγρούς μας ή 
να μεταβώμεν εις άλλα χωρία δι’ εργασίας μας, διότι κινδυ-
νεύομεν ανά παν βήμα μας να πέσωμεν εις χείρας ληστών. 
Προσθέσατε τώρα και τας εκ των αποσπασμάτων κατα-
πιέσεις, φορολογίας και το κότα – πίτα και θα είδατε ποία 
η κατάστασίς μας. Δια να σας δώσω μικράν της θέσεώς μας 
ιδέαν, παραθέτω παρακάτω τας διαπραχθείσας εντός μιας 
εβδομάδος ληστείας και φόνους, δηλαδή εκείνας μόνον όσαι 
περιήλθον εις γνώσιν μου. … Ιδού αύται. … 

Πέμπτη. Εν θέσει Βρύσαι της Μονής Πέτρας, κειμένη με-
ταξύ της αγούσης από Ελασσόνος εις Αικατερίνην, ευρέθη 
ημίγυμνον το πτώμα φέρον πολλάς πληγάς Οθωμανού τινος 
Μουσταφά αγά, όστις επιστρέφων εξ Ελασσόνος εις Αικατε-

ρίνην έφερεν μεθ’ εαυτού περί τας 20 λίρας προερχομένας 
εκ πωλήσεως διαφόρων πραγμάτων των εκ Λαρίσης διαρπα-

γέντων. Ο φονευθείς ήτο χριστιανός εξωμότης [αυτός που 
αρνήθηκε τη θρησκεία του και ασπάσθηκε άλλη]. Χρη-

ματίσας μάλιστα και ως ελληνοδιδάσκαλος εν Λιτοχωρίω. 
Εκ της καταστάσεως ταύτης σκέψις εγένετο να σχηματι-
σθώσιν αποσπάσματα εκ Χριστιανών προς καταδίωξιν των 
ληστών. …                                                                          

19-7-1898 
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ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
(Εν Ελασσώνι τη 22 Οκτωβρίου 1898) 
Η κατασκευή της προ πολλού χαραχθείσης στρατιωτικής 

οδού από Ελασσόνος εις Καρυάν και εκείθεν εις τας 
σκάλας Λιτοχωρίου και Πλαταμώνος, ήρξατο πυρετωδώς 
από της παρελθούσης εβδομάδος υπό την εποπτείαν αξιω-
ματικών του Μηχανικού, ουχί, εννοείται, δι’ εξόδων της 
τουρκικής κυβερνήσεως, αλλά δι’ αγγαρείας. Δια την ερ-
γασίαν ταύτην πλείστοι όσοι χωρικοί ηλικίας 15 – 50 ετών, 
των χωρίων Τσαριτσάνης, Πολιάνας, Σκαμνιάς, Καρυάς, 
Σκοτίνας, Παντελεήμονος και Λεπτοκαρυάς ηγγαρεύθησαν, 
και εργάζονται προσωπικώς εις αυτήν, οι δε μη θέλοντες να 
εργασθώσι προσωπικώς υπεχρεώθησαν να πληρώσωσιν 
έκαστος τέσσαρας οθωμανικάς λίρας. 

25-10-1898 
 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ 
ΝΕΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΑ 
Ο εν Καρυά διαμένων Ταγματάρχης του Μηχανικού Σου-

λεϊμάν Εφφένδης, διαταχθείς ανεχώρησε προχθές εσπευ-
σμένως μετά μιας διλοχίας σκαπανέων εις Λιτοχώριον και 
Λεπτοκαρυάν, προς ταχείαν αποπεράτωσιν των εκεί ανεγει-
ρομένων οχυρωμάτων των, και κατόπιν μεταβή και επιστα-
τήση εις τας εργασίας τών παρά τας σκάλας Αγίων Θεο-
δώρων και Παλαιόσκαλαν αναγερθησομένων ισχυρών προ-
μαχώνων. Διετάχθη η ανοικοδόμησις των αποθηκών της 
Σκάλας Λιτοχωρίου, τας οποίας πέρυσι τον Απρίλιον κατέ-
στρεψαν αι βόμβαι του ελληνικού στόλου. Αι εν λόγω απο-
θήκαι ήσαν τότε πλήρεις ξυλείας και ανθράκων ανηκόντων 
εις τον εκ Καστοριάς έμπορον Ευάγγελον Δεόπουλον, η δε 
προσγενομένη αυτώ εκ του βομβαρδισμού ζημιά ανέρχεται 
εις 800 λίρας οθωμανικάς. Ως δε επληροφορήθην, ο ειρη-
μένος Δεόπουλος σκοπεί να εγείρη αγωγήν απαζημιώσεως 
κατά του ναυάρχου Σαχτούρη. 

13-12-1898 
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ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ 
(Του τακτικού ανταποκριτού) 
Οι Τούρκοι εξακολουθούν διηνεκώς έχοντες την μωράν 

ιδέαν ότι πρόκειται να γείνη εισβολή ανταρτών εις το τουρ-
κικόν έδαφος. Και προς πρόληψιν παντός τοιούτου ενδεχο-
μένου κινδύνου, είς λόχος εκ του τάγματος της Αικατερίνης 
περιπολεί νυχθημερόν από της παραλίας των Αγίων Θεο-
δώρων μέχρι της του χωρίου Λιτοχωρίου. … Ό,τι δε μωρό-
τερον είνε η σχηματισθείσα ιδέα περί αποβάσεως δια θα-
λάσσης ανταρτικών σωμάτων, τα οποία ούτοι φαντάζονται 
υπάρχοντα. Προς παρεμπόδισιν δε τοιαύτης αποβάσεως, 
Τουρκικόν τορπιλοβόλον παραπλέει αδιακόπως και περιπο-
λεί τας ακτάς από Θεσσαλονίκης μέχρι Πλαταμώνος. 

16-4-1900 
 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ 
Το παρελθόν Σάββατον άγνωστος συμμορία, ενεδρεύου-

σα εις την μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και του Λιτοχωρίου γέ-
φυραν, συνέλαβε τους εκείθεν διερχομένους ζωεμπόρους και 
εις την πανήγυριν Λαρίσης μεταβαίνοντας Νάτσιον Παληο-
ναστανιώτην, Αθ. Παρακούραν και Τζιώτζιον Κωστούλαν, 
παρά των οποίων αφήρεσεν όσα έφερον μεθ’ εαυτών χρή-
ματα, τα ωρολόγια και τα όπλα των. Μετά τούτο τους με-
τέφερον εις τινα εκεί πλησίον χαράδραν και αφού τους έδε-
σαν, τους ηνάγκασαν να κατακλιθώσι και κλείσωσι τους 
οφθαλμούς. Ότε δε την επομένην ηγέρθησαν οι αιχμάλωτοι, 
οι λησταί είχον γείνη άφαντοι. 

1-10-1900 
 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ 
Περί το εσπέρας της παρελθούσης Παρασκευής το υπό 

τον Αβδούλ Αγάν Μουλιαζίμην στρατιωτικόν απόσπασμα 
συνεπλάκη έξωθεν του Λιτοχωρίου εις θέσιν «Σαραγκιολί-
τικο» μετ’ αγνώστου ληστοσυμμορίας, εξ οκτώ ατόμων συ-
γκειμένης. Κατά την συμπλοκήν ταύτην, διαρκέσασαν περί 
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τας τρεις ώρας, εφονεύθη είς τσαούσης (λοχίας) και επλη-
γώθησαν βαρέως είς δεκανεύς και δύο στρατιώται. Την με-
θεπομένην μεταβάς εις Κοκκινοπλόν ο ρηθείς Αβδούλ Αγάς, 
συνέλαβε τον Ευστάθιον Μεριχοβίτην, τσέλιγκαν, τον οποίον 
τόσον πολύ, ως υποθάλποντα δήθεν τους ληστάς, εξυλο-
κόπησεν, ώστε ο δυστυχής διατρέχει τον έσχατον κίνδυνον. 

8-10-1900 
 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ 
(Εν Αικατερίνη 10 Οκτωβρίου 1901) 
Οι αδελφοί Ιωάννης και Δημήτριος Καρατζόλας, ο Νικό-

λαος Ροδίτης και Σπυρ. Νάτσιος, εξ Αγίων Θεοδώρων επέ-
βησαν λέμβου όπως διαπεραιωθώσιν εις το χωρίον Δελυ-
τράρη, ένθα ετελείτο ο γάμος εξαδέλφου τινός των πρώτων. 
Αλλά κατά τον πλουν καταληφθέντες υπό σφοδροτάτου 
ανέμου, ανετράπη η λέμβος και επνίγησαν πάντες, μηδ’ 
αυτού του λεμβούχου Ι. Κλάπα εκ Λιτοχωρίου σωθέντος. 

21-10-1901 
 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ 
ΔΥΟ ΠΤΩΜΑΤΑ 
Χθες η θάλασσα εξέβρασεν εις την ακτήν «Αραπησιτιές» 

δύο πτώματα των τελωνοφυλάκων της σκάλας Αγίων Θεο-
δώρων Ιλιάζ Εφένδη και Χαλίλ αγά, οίτινες προ δύο ημε-
ρών, επιβάντες λέμβου ίνα διαπεραιωθώσιν εις Αικατερίνην 
προς παράδοσιν των εισπράξεων του Υποτελωνείου Αγίων 
Θεοδώρων, και καταληφθέντες υπό τρικυμίας, επνίγησαν, 
ανατραπείσης της λέμβου. 

4-8-1902 
 

ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ 
ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑ 
Εις τινα θέσιν μεταξύ του Λιτοχωρίου και Άγιοι Θεόδω-

ροι, τρεις Νιζάμιδες συνέλαβον προχθές Τρίτην τον Δερβέ-
ναγαν Μέγαν, τον οποίον αφού έδεσαν επί τινος δένδρου, 
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είτα του υπέκοψαν δια μαχαίρας την γλώσσαν, επειδή προ 
ημερών είχε καταγγείλει τούτους εις τους προϊσταμένους 
των επί ζωοκλοπή. 

18-10-1902 
 

ΝΕΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ 
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΜΟΝΗΣ 
Πέντε νέαι συμμορίαι ανεφάνησαν κατ’ αυτάς εις τα 

διαμερίσματα Ελασσόνος, Σερβίων και Γρεβενών. Μία εκ 
των συμμοριών τούτων απαρτιζομένη εκ Γκέγκηδων και 
Τουρκαλβανών εισελθούσα εν πλήρει μεσημβρία εις την πα-
ρά τον Όλυμπον Μονήν του Αγίου Διονυσίου, έδεσε τους 
καλογήρους, έθραυσε τα κιβώτια και αφήρεσε τετρακοσίας 
λίρας και άλλα πολύτιμα ιερά σκεύη της μονής και απήλθεν, 
αγαγούσα μεθ’ εαυτής και τον ευειδή αναγνώστην της 
μονής Γεράσιμον. 

20-7-1903 
 

ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΡΧΙΛΗΣΤΗΣ 
Άλλη συμμορία, ής ηγείται πρώην καλόγηρος της Μονής 

Αγίου Διονυσίου, ονόματι Αναστάσιος, συνέλαβε τον ιερομό-
ναχον της Μονής Πολιάνας, Νίκωνα, παρ’ ού αφήρεσεν 
εκατόν εβδομήκοντα λίρας προερχομένας εξ εισφορών των 
διαφόρων χωρίων δια την ανωτέρω Μονήν Πολιάνας. 

27-7-1903 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 
(Εν Αικατερίνη τη 1 Απριλίου 1904) 
ΟΦΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
Την παρελθούσαν Δευτέραν ο εν τω χωρίω Λιτοχωρίω 

Τσαούσης σταθμάρχης μετά δύο άλλων πολιτών μεταβάντες 
εις το παρακείμενον δάσος προς κυνηγεσίαν, ήκουσαν συ-
ριγμόν οξύτατον και κλάδους θραυομένους μετά πατάγου. 
Νομίζοντες ότι ήρχετο θήραμά τι ητοιμάσθησαν, αλλ’ αντί 
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του περιμενομένου θηράματος, είδον εις απόστασιν 150 βη-
μάτων όφιν τεραστίου μεγέθους, του οποίου η κεφαλή 
ομοίαζε προς κεφαλήν κυνός, το δε μήκος του σώματός του 
ήτο τριών περίπου μέτρων. Εις την θέαν του τέρατος κατε-
τρόμαξαν και πυροβολήσαντες κατ’ αυτού ανεπιτυχώς, 
απήλθον εκείθεν δρομαίως, φοβούμενοι μήπως επιτεθή κατ’ 
αυτών. 

4-4-1904 
 

ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ 
ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ 
ΑΣΤΕΙΟΝ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥΡΚΩΝ 
Είχε διαδοθή εν Αικατερίνη, ότι δύο ιστιοφόρα προερ-

χόμενα εξ Ελλάδος θα προσωρμίζοντο την νύκτα της πα-
ρελθούσης Τρίτης εις όρμον τινά του Λιτοχωρίου και θα 
απεβίβαζον τριακοσίους Έλληνας αντάρτας και πολλά όπλα 
και πολεμοφόδια. Ένεκα τούτου διετάχθη αμέσως μία διλο-
χία και κατέλαβε μετά ισχυρού αποσπάσματος εκ σουβα-
ρίδων αφ’ εσπέρας διαφόρους της παραλίας θέσεις από της 
«Σκάλας Στόλος» μέχρι της «Σκάλας Σκοτίνας», όπως 
συλλάβη και πλοία και αντάρτας και τους οδηγήσει εις 
Αικατερίνην. Περί τα ξημερώματα τρία περίπου μίλια μα-
κράν ανεφάνη μικρόν ιστιοφόρον, κατά του οποίου οι φυ-
λάσσοντες εις το μέρος τούτο στρατιώται και σουβαρίδες 
ήνοιξαν σφοδρόν πυρ. Το πλοίον όμως ουδεμίαν έδωκε 
προσοχήν εις τους αθρόους πυροβολισμούς, αλλ’ εξηκολού-
θησε τον δρόμον του εις Αικατερίνην, όπου εξεφόρτωσε το 
φορτίον του συγκείμενον εκ διαφόρων εμπορευμάτων. Το 
αστείον τούτο πάθημα δεν χωνεύουν οι Τούρκοι. 

12-9-1904 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 
ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ 
Δύο μίλια περίπου άνωθεν του παραλιακού χωρίου Άγιοι 

Θεόδωροι (Λιτοχώρου) εναυάγησε το τρεχαντήριον του εκ 
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Δεδέ Αγάτς Ισμαήλ Εφένδη, προερχόμενον εκ Θεσσαλονίκης 
με διάφορα εμπορεύματα. Άπαν το πλήρωμα εκ τεσσάρων 
ατόμων και του πλοιάρχου επνίγη, τα δε πτώματα αυτών 
εξεβράσθησαν χθες και προχθές εις διάφορα μέρη κατά μή-
κος της παραλίας. 

18-12-1905 
 

ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ 
(Εκτάκτου ανταποκριτού) 
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 
Το παρά τον Κοκκινοπλόν Μετόχιον του Αγίου Διονυ-

σίου του Ολύμπου ελεηλατήθη την παρελθούσαν Κυριακήν 
υπό στρατιωτικού αποσπάσματος μέχρι και αυτών των φω-
τοστεφάνων των Εικόνων, επί τω λόγω δήθεν, ότι πολλάκις 
χρησιμεύει αυτό ως καταφύγιον (!!) των Ελληνο-Μακεδο-
νικών Σωμάτων. 

7-5-1906 
 

Εφημερίδα ΠΕΛΕΚΥΣ 
 

Εξωτερικαί ειδήσεις 
Κατά ακριβείς πληροφορίας μεγάλη συγκέντρωσις στρα-

τευμάτων Οθωμανών ενεργείται παρά τα σύνορα. Ετοποθε-
τήθησαν δε ως ακολούθως: … Εν Καρυά παρά τους πρό-
ποδας του Ολύμπου και εν Λιτοχωρίω ανά έν πεζικού τάγ-
μα. … Αι προπαρασκευαί των Οθωμανών εξακολουθούσιν 
ολονέν, σκοπόν δε προτιθέμεθα να ακολουθήσωμεν αυτάς 
εκ των ενόντων κατά βήμα. Ούτω εις Άγιον Θεόδωρον (Λι-
τοχώρου) παρά τον Πλαταμώνα ήρξατο εγείροντες καθ’ 
όλην την γραμμήν οχυρώματα προς φρούρησιν αυτής κατ’ 
ενδεχομένης εισόδου του Ελληνικου στρατού. 

1-10-1885 
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Εφημερίδα ΟΛΥΜΠΟΣ 
 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟΣ 
Ήρξατο από ημερών η κατασκευή νέας δημοσίας οδού 

εξ Ελασσόνος εις Καρυάν, Λεπτοκαρυάν και εκείθεν απολή-
γουσα εις τας σκάλας Λιτοχώριον, Πλαταμώνα κλπ. Εις την 
χαραχθείσαν νέαν οδόν, ήτις προώρισται προς μεταφοράν 
πυροβόλων κλπ εν ώρα ανάγκης, υπεχρεώθησαν να εργα-
σθώσι πλείστοι χριστιανοί αντί ευτελεστάτου ημερομισθίου. 

2-8-1898 
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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

Ένα διπλό φονικό  
στο Τουρκοκρατούμενο Λιτόχωρο το 1911 

 
 

Παραθέτουμε τα δημοσιεύματα της εφημερίδας. 
 
ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΔΙΠΛΟΥΣ ΦΟΝΟΣ 
Ιδιωτικόν τηλεγράφημα ληφθέν εν τη ημετέρα 

πόλει αγγέλλει, ότι την παρελθούσαν Κυριακήν, περί 
ώραν ημίσειαν της εσπέρας Τουρκιστί, λησταί εισελ-
θόντες εν Λιτοχώρω εις την οικίαν του εκ των προ-
κρίτων της κωμοπόλεως ταύτης Ιωάννου Βάρκα, αυ-
τόν μεν και την σύζυγόν του εφόνευσαν, ετραυμάτι-
σαν δε την νύμφην του. 

Ο διπλούς ούτος φόνος διεπράχθη, ως βλέπει ο 
αναγνώστης, μόλις περί την δύσιν του ηλίου και εν 
πολυανθρώπω κωμοπόλει. Λεπτομερείας δεν αναφέ-
ρει το τηλεγράφημα, ώστε αγνοούνται αι περιστά-
σεις, υφ’ άς εξετελέσθη το κακούργημα. 

Εν τούτοις έχομεν Αστυνομίαν, έχομεν Χωροφυ-
λακήν, έχομεν Στρατόν. Εκείνο το οποίον με όλα 
ταύτα δεν έχομεν και δεν θα έχωμεν, ως φαίνεται, 
είναι η ασφάλεια. 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5-10-1911) 
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ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
Ο ΔΙΠΛΟΥΣ ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 
Περί του εν Λιτοχωρίω διαπραχθέντος υπό ληστών 

διπλού φόνου, περί ού εγράψαμεν χθες, επιστέλλουσιν 
ημίν εκείθεν υπό ημερομηνίαν 3 τρέχοντος: 

Ενώ περί την 1ην εσπερινήν ώραν τουρκιστί οι χω-
ρικοί του Λιτοχώρου απήρχοντο έκαστος εις τα ίδια, 
αίφνης ηκούσθησαν πυροβολισμοί δυνατόν κατά την 
επάνω συνοικίαν. Ο κόσμος εταράχθη τοσούτω μάλ-
λον καθ’ όσον εκ των πυροβολισμών ενόησαν ότι τα 
όπλα ήσαν γκρα και ότι ταύτα επηκολούθησαν πυρο-
βολισμοί περιστρόφου. Γενική αναστάτωσις ένεκα του 
ασυνήθους τούτου γεγονότος επήλθεν ανά το χωρίον. 
Μετά πέντε λεπτά της ώρας εγνώσθησαν τα συμβά-
ντα. Λησταί 6 τον αριθμόν, έκαμον απόπειραν απα-
γωγής του υιού του εκ των εφόρων του χωρίου Ιωάν-
νου Βάρκα εντός του παντοιοπωλείου του. Ο είς των 
ληστών παρεφύλαττε εις την θύραν, δύο εισήλθον 
εντός του παντοιοπωλείου και τρεις εφύλαττον έξω. 
Οι εισελθόντες δύο απήτησαν παρά του γέροντος πα-
τρός τον υιόν του, αλλά ο γέρων πρωτοφανές θάρ-
ρος επέδειξεν και συνάμα στοργήν προς τον υιόν 
του: «Ουδέποτε, λέγει, θα πάρητε το παιδί μου. 
Σφάξατε εμέ, αλλά αυτόν δεν θα πάρητε». Τότε συ-
νήφθη πάλη, καθ’ ήν ο είς των έξω ληστών ετραυμά-
τισε τον γέροντα Ιωάννην Βάρκαν. 

Παρευθύς έτρεξαν αι γυναίκες της οικίας και 
απώθησαν τους ληστάς έξω του παντοπωλείου, αλλά 
διέπραξαν λάθος στηρίξασαι την θύραν έσωθεν δια 
του σώματός των εκ των νώτων. Οι λησταί απωσθέ-
ντες επυροβόλησαν έξωθεν και τα βλήματα διελθόντα 
τας σανίδας επλήγωσαν όπισθεν εκ νέου τον Ιωάννην 
Βάρκαν, την σύζυγόν του και την σύζυγον του υιού 
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του Δημητρίου. Ο γέρων Ιωάννης Βάρκας μετά πέντε 
λεπτά απέθανε ένεκα της αιμοραγίας, επίσης και η 
σύζυγός του κατά το μεσονύκτιον, η δε σύζυγος του 
υιού του επέζησεν, αλλά το βλήμα είνε εντός του 
μηρού της και είνε ανάγκη εγχειρήσεως. 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6-10-1911) 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 
Ληστεία και ληστές υπήρχαν «από πάντα», ως φαι-

νόμενο κοινωνικό, πολυσύνθετο και πάγιο που ανα-
πτύχθηκε στα Βαλκάνια στους 17ο , 18ο αιώνες, κυρίως 
σε όλον τον 19ο και τις αρχές του 20ου. Μετά τον απε-
λευθερωτικό αγώνα του 1821 το πρόβλημα πήρε με-
γάλες διαστάσεις, στενά συνυφασμένο με την ύπαρξη 
κράτους και κοινωνίας και με τις κοινωνικοπολιτικές 
δομές. Το κίνημα της ληστείας βυθίζεται στην εποχή 
του «αρματολισμού» και της «κλεφτουριάς», αποτε-
λώντας τη συνέχιση της κλέφτικης και αρματολίτικης 
παράδοσης, αναπτύχθηκε από τον καιρό της δημιουρ-
γίας του ελληνικού κράτους, γνώρισε περιόδους έξαρ-
σης και ακμής ακόμη και στις υπόδουλες περιοχές και 
εξακολουθούσε να υφίσταται μέχρι το 1930 περίπου. 

Μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα 
το 1881, η ληστεία μετατοπίστηκε στις υπόδουλες ακό-
μη χώρες, όπως στην Μακεδονία, όπου η συνοριακή 
γραμμή (μεθόριος) Ελλάδας και Οθωμανικής Τουρκίας 
και τα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά ευνοούσαν 
τη ληστεία και την έξαρση της παραβατικότητας γενι-
κότερα. Καταφύγιο ήταν ο Όλυμπος, ειδικά αυτός που 
λόγω της γεωμορφολογίας και της θέσης του ήταν 
απρόσιτος για τον πολύ κόσμο. Για το Λιτόχωρο, τον 
Όλυμπο, την Πιερία και τη Μακεδονία το φαινόμενο 
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της ληστείας συνδεόταν με την παρακμή της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, καθώς οι κάτοικοι ζούσαν σε μια 
μεταβατική εποχή όπου το «παλιό» αργοπέθαινε και 
το «καινούργιο» δεν είχε εδραιωθεί ακόμη. 

Η περιοχή του Λιτοχώρου και του Ολύμπου, ως συ-
νοριακή, την πρώτη  δεκαετία του 20ου αιώνα μαστι-
ζόταν από τη ληστεία, όμως κατά τη διάρκεια του Μα-
κεδονικού αγώνα (1904 – 1908) και την εγκατάσταση 
ελληνικών ανταρτικών ομάδων, το φαινόμενο φαινόταν 
ότι εξαλείφθηκε. Με την επιβολή των Νεοτούρκων 
(1908), καθώς τα ανταρτικά σώματα διαλύθηκαν και οι 
Μακεδονομάχοι γύρισαν στο ελληνικό κράτος, στον 
Όλυμπο και την Πιερία παρατηρήθηκε αύξηση των λη-
στοσυμμοριών και η ληστεία έλαβε ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις. Ως μεθοριακή η περιοχή έδινε σημαντικό πλε-
ονέκτημα στους ληστοσυμμορίτες. Το 1911 υπεύθυνος 
ασφαλείας υπαίθρου και διοικητής των Οθωμανικών 
καταδιωκτικών δυνάμεων της Πιερίας ήταν ο Βεχήτ 
Μπέης και επίσκοπος Κίτρους ο Παρθένιος Βαρδάκας 
που έκανε μεγάλες προσπάθειες να προστατεύσει το 
ποίμνιό του. 

«Απόπειρα απαγωγής με φόνους» χαρακτηρίζεται 
το τραγικό και δραματικό περιστατικό που έγινε στο 
Τουρκοκρατούμενο Λιτόχωρο την 2 Οκτωβρίου 1911 
ημέρα Κυριακή. Οι ληστές εισήλθαν στο Λιτόχωρο και 
την οικία / παντοπωλείο του Ιωάννη Βάρκα για να 
απαγάγουν τον υιό του Δημήτριο και κατόπιν να ζητή-
σουν λύτρα, προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο. Το 
διπλό φονικό έγινε ακριβώς 12 μήνες πριν την απελευ-
θέρωση της Μακεδονίας τον Οκτ 1912 από τον Οθωμα-
νικό ζυγό. 
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Το σχόλιο της ημερήσιας εφημερίδας “ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ” της Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύει το γεγονός, 
είναι δηκτικό και καυστικό: «Εν τούτοις έχομεν Αστυ-
νομίαν, έχομεν Χωροφυλακήν, έχομεν Στρατόν. Εκεί-
νο το οποίον με όλα ταύτα δεν έχομεν και δεν θα 
έχωμεν, ως φαίνεται, είναι η ασφάλεια». Οι πολυδια-
φημισμένες έννοιες της ισότητας, της αδελφότητας και 
της ελευθερίας δεν ήταν παρά ψεύτικα συνθήματα που 
διαφήμιζε το Νεοτουρκικό κίνημα. Η επαναφορά της 
τάξης που επικαλούνταν οι Νεότουρκοι ήταν προσωρι-
νή. Οι Τουρκικές αρχές αδυνατούσαν να λάβουν προλη-
πτικά μέτρα. Για τους Μακεδόνες τα αισθήματα ανα-
σφάλειας και φόβου δεν αποτελούσαν καινούργια 
εμπειρία, ιδιαίτερα για τον αγροτικό πληθυσμό, που η 
φύση των ασχολιών τούς καθιστούσε ευάλωτους στους 
πολυπληθείς παράνομους που ενδημούσαν στην ύπαι-
θρο χώρα. 

Τι ώρα τελέστηκε το περιστατικό; «περί … ώραν 
Τουρκιστί» περιγράφει η εφημερίδα. Σύμφωνα με την 
Οθωμανική ώρα, το 24ωρο (ημερονύκτιο) χωρίζεται σε 
2 περιόδους: την ημέρα που αρχίζει με την ανατολή 
του ηλίου και τελειώνει με τη δύση και τη νύκτα που 
αρχίζει με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με την ανα-
τολή της επομένης. Κάθε περίοδος (ημέρα, νύκτα) χω-
ρίζεται σε 12 ώρες. Επειδή, όμως, η χρονική διάρκεια 
της ημέρας και νύκτας μεταβάλλεται λόγω των εποχών, 
γι’ αυτό κάθε Οθωμανική ημερήσια ώρα κατά τους χει-
μερινούς μήνες έχει διάρκεια μεταξύ 47 και 60 λεπτών 
και κατά τους θερινούς μήνες μεταξύ 60 και 73 λε-
πτών. Η εργάσιμη Οθωμανική ημέρα ξεκινούσε 3 ώρες 
μετά την ανατολή του ηλίου (τρίτη ώρα) και τελείωνε 
μία ώρα πριν τη δύση (ενδέκατη ώρα). 
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Οι φόνοι έγιναν «την 1ην εσπερινήν ώραν τουρκι-
στί». Στις 2 Οκτωβρίου 1911, σύμφωνα με το παλαιό 
ημερολόγιο και την ευρωπαϊκή ώρα, η ανατολή του 
ηλίου ήταν 7:34´ και η δύση 18:42´. Συνεπώς το περι-
στατικό έγινε στις 19:50´ κατά τη σύγχρονη ώρα. Είχε 
νυχτώσει στο Λιτόχωρο. 

Το όπλο «γκρας» που χρησιμοποίησαν οι ληστές 
είναι ένα οπισθογεμές ντουφέκι που στην Ελλάδα είχε 
εκτεταμένη χρήση από τον ελληνικό στρατό και διάφο-
ρες ένοπλες ομάδες. Δεχόταν ένα φυσίγγιο διαμετρήμα-
τος 11 χιλιοστών. Το άλλο μικρό όπλο που χρησιμο-
ποίησαν, «το περίστροφο», την εποχή εκείνη ήταν μα-
ζικής παραγωγής και χρησιμοποιούνταν σχεδόν παντού. 

Ο συντάκτης της εφημερίδας “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” δύο 
φορές στο δημοσίευμα αναγράφει τη λέξη «παντοιοπω-
λείο». Ασφαλώς όχι εκ παραδρομής, καθόσον το πα-
ντοπωλείο αντικατέστησε το τούρκικο μπακάλικο και οι 
χρήστες της νέας λέξης μπέρδευαν τους … φθόγγους! 

«Ο διπλούς ούτος φόνος διεπράχθη εν πολυαν-
θρώπω κωμοπόλει». Το 1911 η δημογραφική ανάπτυξη 
του Λιτοχώρου ήταν μεγάλη. Η κωμόπολη είχε περισ-
σότερα από 900 σπίτια και περίπου 5.500 κατοίκους, 
ήταν οργανωμένη σε Ελληνική Κοινότητα με δικό της 
κανονισμό λειτουργίας, είχε αιρετή εξαμελή Δημογερο-
ντία, Εφορεία Σχολών και σωματεία. Η ανοικοδόμηση 
σχολείων και ναών ήταν βασική προτεραιότητα των Λι-
τοχωριτών. Η λειτουργία (ύπαρξη) 10 ιερέων στις ενο-
ρίες καταδεικνύει το ανεπτυγμένο θρησκευτικό αίσθη-
μα των κατοίκων. Στα σχολεία του Λιτοχώρου ο αριθ-
μός των μαθητών ανερχόταν σε 552 και ο αριθμός 
αυτός αυξάνεται εντυπωσιακά μετά την απελευθέρωση. 
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Ως άνθρωπος συνετός και υπερήφανος, δημιουργι-
κός και ευγενικά φιλόδοξος ο Ιωάννης Δημ. Βάρκας 
(1840 – 1911), χάρις στις ικανότητές του, με επιβολή 
και κύρος αναδείχθηκε στο Λιτόχωρο κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες της Τουρκικής κυριαρχίας. Ο πατέρας 
του Δημήτριος Ιωάνν. Βάρκας ήταν επίτροπος στην εκ-
κλησία του αγίου Δημητρίου κατά την επανάσταση του 
1878, όταν οι Τούρκοι πυρπόλησαν τον ναό. Ο Ιωάννης 
υπηρέτησε τα κοινά του Λιτοχώρου με αφοσίωση και 
σύνεση. Στα αρχεία της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
τον βρίσκουμε στα αξίωμα του μουχτάρη (αιρετός κοι-
νοτάρχης) το 1896 και μέλος της δημογεροντίας το 
1908. Κατά το 1905 – 1906 ήταν μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής Λιτοχώρου που σκοπό είχε την εξυπηρέτηση 
και βοήθεια του Μακεδονικού Αγώνα. Ήταν μέλος της 
τετραμελούς επιτροπής που συνέστησε ο επίσκοπος 
Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας και το 1907 ανήγειρε το 
κτίριο της Αστικής Σχολής, βελτιώνοντας τις σχολικές 
υποδομές. Κατ’ επάγγελμα ήταν και γεωργοκτηματίας 
και σήμερα τα τοπωνύμια «Βάρκα» και «Σκανδαλιά-
ρα Βάρκα» στο Βαρικό δηλώνουν το ένδοξο παρελθόν 
της οικογένειας. 

Το παντοπωλείο και η οικία, που έγιναν οι φόνοι, 
βρίσκεται στη γωνία των οδών Φιλίππου και Αγνώστου 
Στρατιώτου, περί τα 50 μέτρα από την εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο κτίριο, στο 
ισόγειο λειτουργούσε το παντοπωλείο και οι βοηθη-
τικοί χώροι και στον επάνω όροφο ήταν η οικία που 
επικοινωνούσε με εξωτερική πέτρινη σκάλα. Ο γέρος 
Ιωάννης Βάρκας και η σύζυγός του Μαρία θυσίασαν τη 
ζωή τους, προασπιζόμενοι με θάρρος και στοργή τον 
γιο τους Δημήτριο. Η νύμφη τους Πουλχερία (σύζυγος 
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του Δημητρίου) τραυματίστηκε και είχε μόνιμη αναπη-
ρία μέχρι το θάνατό της. 

Ο Δημήτριος Βάρκας (1879 – 1945) του Ιωάννη και 
της Μαρίας σώθηκε από τους απαγωγείς ληστές χάρις 
στην αυταπάρνηση των γονέων του και τον ηρωισμό 
της γυναίκας του. Διακρίθηκε στο Λιτόχωρο για την 
εργατικότητα, το ήθος και την τιμιότητά του. Διετέλεσε 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λιτοχώρου τα έτη 1923 – 
1925 και Κοινοτικός Σύμβουλος το 1919 – 1920. Ήταν 
ιδρυτικό μέλος και στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο 
του Συλλόγου Παντοπωλών το 1920. Επίσης πρωτο-
στάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου Πολυτέκνων γο-
νέων το 1934. Αν και ήταν από τους μεγάλους γαιο-
κτήμονες του Βαρικού, εν τούτοις στα σωθέντα αρχεία 
τον βρίσκουμε να υπογράφει και να δηλώνει έμπορος. 
Είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, έτσι ώστε το 1923 
ήταν μέλος του συμβουλίου του νεοσυσταθέντος υπο-
καταστήματος της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος (ΕΤΕ) 
της Κατερίνης. Το παντοπωλείο ήταν και εμπορικό κα-
τάστημα και … μανάβικο, ίσως το πρώτο στο Λιτό-
χωρο, γιατί εκεί οι Λιτοχωρινοί έμαθαν τα καρπούζια 
Βαρικού! Στις 12-7-1943 οι Γερμανοί πραγματο-
ποίησαν επίθεση στο Λιτόχωρο και μετά την εκτέλεση 
του παπα-Κωνσταντίνου Τσιτσιρίκου και τον εμπρη-
σμό του σπιτιού του, έκαψαν όλο το κτίριο (παντοπω-
λείο, οικία) του Δημητρίου Βάρκα. Το παντοπωλείο δεν 
ξαναλειτούργησε. 

Ο Δημήτριος Βάρκας και η σύζυγός του Πουλχερία 
(1885 – 1961), το γένος Γουζέλη, απέκτησαν τα εξής 
τέκνα: Ιωάννης ή Γιάνκος (1911) που σπούδασε Κτη-
νιατρική, έζησε στην Αφρική και το Βέλγιο όπου απε-
βίωσε. Μιχαήλ (1913 – 1999) κτηματίας που το 1965 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

142 

εξελέγη πρώτος Δήμαρχος Λιτοχώρου. Μαρία (1915) 
παντρεμένη στη Θεσσαλονίκη με τον γιατρό Λάζαρο 
Βλαχόπουλο. Οδυσσέας (1917 -1944) σπούδασε Γεωπο-
νική και τον σκότωσαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. 
Θεοχάρης (1919) σπούδασε Γεωπονική και έζησε στη 
Θεσσαλονίκη. Νικόλαος (1921 – 1923). 
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ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 
Το ταξίδι του Johan Louis Ussing το 1846  

στο Λιτόχωρο και τον Όλυμπο 
 

 
Οι περιηγητές αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα ξέ-

νων χριστιανών που ταξίδεψαν στην οθωμανική επι-
κράτεια με κίνητρα άλλοτε την περιέργεια για τον ελ-
ληνικό χώρο, τους ανθρώπους ή τη φύση, άλλοτε την 
κατασκοπεία και άλλοτε το ενδιαφέρον για τα μέρη 
όπου είχαν αναπτυχθεί οι μεγάλοι πολιτισμοί του πα-
ρελθόντος. Ένα ταξίδι, την εποχή εκείνη, αποτελούσε 
για τους γόνους της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας και της 
ανώτερης τάξης, μέσο παιδείας και συμπλήρωμα της 
εκπαίδευσής τους. Πολλοί περιηγητές, από νεαρούς 
αριστοκράτες που ήθελαν να γνωρίσουν την Ελλάδα 
μέχρι επιστήμονες που ενδιαφέρονταν για τις αρχαιό-
τητες ή τη χλωρίδα του χώρου, μετά την επιστροφή 
τους, δημοσίευσαν βιβλία με τις εμπειρίες και τις 
παρατηρήσεις τους. 

Τα περιηγητικά κείμενα δίνουν στη διάθεσή μας 
πληροφόρηση για τον τόπο μας, όπως μας την παρέχει 
μέσα από την περιγραφή του ο κάθε περιηγητής και 
πάντοτε σύμφωνα με την ιδιότητά του και τον τρόπο 
που αφηγείται ο καθένας. Η περιπλάνηση και η μνήμη 
του συγγραφέα για όσα επισκέφθηκε και απ’ όσα 
εντυπωσιάστηκε στην Ελλάδα, συγκροτούν την περιη-
γητική λογοτεχνία, την περιηγητική γραφή. Οι σύγχρο-
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νοι ερευνητές επεξεργάζονται τα κείμενα αυτά, καθώς 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Ο Johan Louis Ussing (1820 – 1905) ήταν Δανός 
φιλόλογος, κλασικιστής, αρχαιολόγος και επιγραφολό-
γος, γνωστός για τις ανασκαφές του, που διέδωσε στη 
Δανία τον αρχαίο ρωμαϊκό και ιδιαίτερα τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό. Διετέλεσε καθηγητής της αρχαιολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και έγραψε 
μεγάλο αριθμό διατριβών φιλολογικού και αρχαιολο-
γικού ενδιαφέροντος. Ταξίδεψε στην Ιταλία, την Ελλά-
δα, την Τουρκία και την Αίγυπτο για να σχηματίσει 
μια ανεξάρτητη γνώμη για τη θέση των αρχαίων 
πόλεων, καταγράφοντας συγχρόνως αρχαίες επιγρα-
φές. Δημοσίευσε σε βιβλία τις εντυπώσεις των ταξιδιών 
και τις έρευνές του. 

Το έτος 1846 ο J. L. Ussing ταξίδεψε στην Ελλάδα 
και σε ελληνικές περιοχές που ήταν υπόδουλες στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τις εντυπώσεις από το τα-
ξίδι αυτό και τις επιστημονικές παρατηρήσεις του τις 
κατέγραψε και τις δημοσίευσε στο βιβλίο με τίτλο 
«Griechische Reisen und Studien», ήτοι «Ελληνικά ταξί-
δια και μελέτες», που εκδόθηκε στην Κοπεγχάγη το 
1857. Η περιηγητική πραγματεία είναι γραμμένη στη 
γερμανική γλώσσα και το βιβλίο έχει 210 σελίδες. Οι 
σελίδες 7 – 23 αναφέρονται αποκλειστικά στον Όλυ-
μπο, το Λιτόχωρο και τον Πλαταμώνα. 

Ο Johan Louis Ussing την 27-5-1846 αναχώρησε 
από τη Θεσσαλονίκη με καΐκι για το Λιτόχωρο, με σκο-
πό να ανεβεί στον Όλυμπο. Εδώ έμεινε τέσσερις ημέ-
ρες και την 31-5-1846 έφυγε από το Λιτόχωρο κατευ-
θυνόμενος προς Θεσσαλία μέσω Πλαταμώνα και Τε-
μπών. 
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Επιλογή κειμένων με ελεύθερη απόδοση  
από τα γερμανικά 

 
Καθημερινά από τη Θεσσαλονίκη έβλεπα μακριά 

στο βάθος την υψωμένη κορυφή του Ολύμπου και η 
λαχτάρα μου για το βουνό των θεών μεγάλωνε ημέρα 
με την ημέρα. Καθώς το ταξίδι από τη στεριά θα 
διαρκούσε τρεις ημέρες χωρίς να προσφέρει σημαντι-
κές απολαύσεις, προτίμησα να πλεύσω διασχίζοντας 
τον Θερμαϊκό κόλπο, έτσι ώστε σε μια νύκτα να βρε-
θώ στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου. Η τόσο κα-
ταπράσινη χλωρίδα του βουνού δεν έχει κανέναν 
πλούτο πέραν των εκμεταλλεύσιμων δασών του. Από 
την ανατολική πλευρά του Ολύμπου αποστέλλονται 
καθημερινά στη Θεσσαλονίκη οικοδομική ξυλεία και 
καυσόξυλα για θέρμανση. Είχα ναυλώσει ένα μικρό 
ξύλινο καΐκι, το οποίο θα επέστρεφε στον Άγιο Θεό-
δωρο, στον τόπο (παραλία) φόρτωσης – εκφόρτωσης 
για το Λιτόχωρο. 

Ο ήλιος είχε δύσει στις 27 Μαΐου 1846, όταν 
αποχαιρέτησα τους φίλους μου στη Μακεδονία (Θεσ-
σαλονίκη) και επιβιβάστηκα στο καΐκι. Τις κουβέρτες 
(σκεπάσματά μου) τις τακτοποίησε ο Δημήτριος στο 
κατάστρωμα. Η θάλασσα ήταν τόσο ήρεμη, που δεν 
με ενοχλούσε το μικρό αεράκι και τα αστέρια του 
ουρανού μού έστελναν μια φιλική καληνύχτα. Πόσο 
ήσυχα μπορεί κανείς να χουζουρεύει ακόμη και 
μεταξύ ουρανού και θάλασσας! Ο αέρας δεν έμοιαζε 
σαν θαλασσινός και όταν το πρωί ανέτειλε ο ήλιος, 
είχαμε διανύσει μόνο τη μισή διαδρομή. Προς το με-
σημέρι φτάσαμε στην παραλία. Εδώ υπάρχει μια μά-
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ντρα που τώρα έχει οικοδομική ξυλεία προοριζόμενη 
για ένα κτίριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λί-
γο παραπέρα ένα χάνι. Αυτός ο τόπος είναι ο Άγιος 
Θεόδωρος Λιτοχώρου, ένα από τα βασικά μέρη της 
περιοχής αυτής.  Φυσικά, δεν είναι πόλη. Βρισκόμα-
στε στην κοίτη ενός ποταμού, αν μπορεί κανείς να το 
ονομάσει κοίτη, στον οποίο (ποταμό) το νερό δεν 
έχει αρκετή ορμή για να περάσει από την άμμο και 
από τα χαλίκια της αμμουδιάς, κι έτσι χάνεται πίσω 
από πρασιές κάτω από σκιερά πλατάνια. Στη μέση 
των δέντρων αυτών υψώνεται μια τεράστια λεύκη με 
την υπέροχη κυκλική κορώνα (κορυφή) της, που μοι-
άζει σαν να φιλοξενείται στην όμορφη αυτή συστάδα. 
Διότι η λεύκη της Ελλάδας υπερβαίνει σε ύψος και 
ομορφιά τις δικές μας λεύκες (της Δανίας), όπως τα 
πλατάνια είναι πιο ψηλά από τις βελανιδιές. Ο ποτα-
μός είναι μάλλον ο Ενιπέας των αρχαίων, τώρα έχει 
το δικό του όνομα, τον λένε απλά «το μαύρο νερό», 
μαυρονέρι. Στην Ελλάδα αυτό το όνομα είναι συνηθι-
σμένο για όλα τα νερά (τα ύδατα), τα οποία πηγά-
ζουν από πηγές που βρίσκονται στο εσωτερικό της 
γης, ενώ αντιθέτως το νερό των ποταμών εκείνων 
που δημιουργείται κυρίως από τη βροχή ή από το 
λιώσιμο του χιονιού ονομάζεται «λευκό νερό». Αυτή 
είναι μια όμορφη παρατήρηση των συνθηκών της φύ-
σης η οποία διατηρείται από την εποχή του Ομήρου 
μέχρι σήμερα. Διότι και ο Όμηρος αναφέρει πηγές με 
μαύρα νερά, «Μέλαν ύδωρ, κρήνη μελάνυδρος». Ο 
ποταμός Ενιπέας ξεκινάει ψηλά πάνω στον Όλυμπο, 
ανάμεσα σε άγριους βράχους. Με δυνατά βουητά 
ορμά ανάμεσα από τις χαράδρες του βουνού, κατε-



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

147 

βαίνει δίπλα από το μοναστήρι του αγίου Διονυσίου 
και περνά πλάι από την κωμόπολη Λιτόχωρο. Πλη-
σιάζοντας προς την παραλία γίνεται τόσο ήρεμος, 
σχεδόν αφανής, που κανείς δεν αναγνωρίζει ότι είναι 
ο Ενιπέας. 

Ξεκίνησα από τον Άγιο Θεόδωρο και, μετά από 
πεζοπορία σχεδόν μιας ολόκληρης ώρας σε εύκολη 
ανηφόρα, βρέθηκα στο Λιτόχωρο. Το Λιτόχωρο βρί-
σκεται σε χαμηλό υψόμετρο του Ολύμπου και απ’ 
εδώ το μάτι περιπλανάται ελεύθερα κάτω στις παρα-
λίες του Θερμαϊκού κόλπου και πάνω προς τις ορο-
σειρές της Μακεδονίας. Πίσω από το χωριό ο Όλυ-
μπος υψώνεται με επιβλητική μορφή, φαίνεται σχεδόν 
μη προσβάσιμος. Το μάτι ταξιδεύει στο εντυπωσιακό 
φαράγγι με ρομαντική συγκίνηση, στη χαράδρα που 
ο Όλυμπος χωρίστηκε για να αφήσει τα αφρισμένα 
νερά του Ενιπέα να ρέουν. Σ’ αυτά τα μεγαλειώδη, 
ακατάληπτα δώματα, πίσω απ’ τις βραχώδεις πλευ-
ρές, είναι κτισμένο το μοναστήρι του αγίου Διονυ-
σίου. 

Όταν έφθασα στο Λιτόχωρο είχα μαζί μου δύο 
συστατικές επιστολές. Η μία είχε μια συνηθισμένη 
υπογραφή και σύσταση, από αυτές που ευρέως χρη-
σιμοποιούν οι Έλληνες: «Προς τον προσφιλέστατον 
θείον μου Αθανάσιον Κωνσταντινίδην», δηλαδή «Στον 
αγαπημένο μου θείο Αθανάσιο Κωνσταντινίδη». Ο 
αγαπητός θείος με υποδέχτηκε ευγενικά και λυπόταν 
που την επομένη ημέρα θα έπρεπε να αναχωρήσει 
για κάποιο ταξίδι. Καθώς προγραμμάτισα την επόμε-
νη ημέρα να ανεβώ στο μοναστήρι το αγίου Διονυ-
σίου στον Όλυμπο, μού πρότεινε να πάω πρώτα εκεί 
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και, όταν επιστρέψω στο Λιτόχωρο, να με φιλοξε-
νήσει μερικές ημέρες. Το μοναστήρι είχε ένα μετόχι ή 
κατάλυμα λίγο έξω από το Λιτόχωρο. Μέχρι εκεί 
σκόπευε να με συνοδεύσει και να με συστήσει στον 
ηγούμενο ή τον φύλακα, ο οποίος βρισκόταν τη 
στιγμή αυτή εκεί. … 

… Κατεβαίνοντας το φαράγγι του Ενιπέα ανοί-
γεται στη δεξιά όχθη μια γοητευτική σπηλιά μέσα 
στους βράχους, από την οποία χύνεται στον ποταμό 
μια μικρότερη πηγή σαν καταρράκτης. Εδώ βρίσκεται 
ένα μικρό παρεκκλήσι που το επισκέπτεται κανείς με 
δέος. Αυτό, όπως διηγούνται, το έκτισε ο άγιος Διο-
νύσιος με τα ίδια του τα χέρια και έμενε εκεί ημέρα 
και νύκτα προσευχόμενος στο Θεό. Στο μέρος που 
βρίσκεται λίγο πιο πάνω, όπου η κοιλάδα είναι πιο 
φαρδιά, θάφτηκε ο άγιος και κτίστηκε το μοναστήρι 
για τους ευσεβείς πιστούς του. … 

Όταν επέστρεψα στο Λιτόχωρο, δέχτηκα επι-
σκέψεις από διάφορους Λιτοχωρινούς που θέλουν να 
βοηθούν τους ξένους. Ο πρώτος ήταν ένας γραμμα-
τιζούμενος ο οποίος μού έμαθε την ετυμολογία. Με 
διαβεβαίωσε ότι το όνομα του χωριού κανονικά δεν 
είναι «Λιθόχωρο», δηλαδή «Λιθότοπος», διότι υπάρ-
χουν χωριά τα οποία είναι περισσότερο πετρώδη, χω-
ρίς να έχουν τέτοιο όνομα, και επιπλέον το όνομα 
αυτό είναι πολύ νέο για έναν τόσο παλαιό τόπο. Η 
κανονική ονομασία είναι «Ληθώχωρο», από τη θεά 
«Ληθώ» ‒εννοούσε τη θεά «Λητώ»‒ η οποία είχε εκεί 
το μαντείο της! Επίσης μου είπε ότι στο υψηλότερο 
οροπέδιο του Ολύμπου, στο εκκλησάκι του προφήτου 
Ηλία, οι αρχαίοι Έλληνες κάθε πέμπτο έτος γιόρτα-
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ζαν τους Ολυμπιακούς αγώνες τους! Αν από πριν 
δεν είχα αμφιβολία για την παιδεία και μάθηση των 
Ελλήνων, τώρα φυσικά θα έπρεπε να την έχω απο-
κτήσει. Ίσως ήταν αυτή η παιδεία που εμφανίζει το 
παραπάνω παραμύθι με τον ναό στην κορυφή του 
Ολύμπου. Οι Λιτοχωρινοί δεν με επισκέπτονταν για 
να προβάλουν τη σοφία τους, αλλά για να μάθουν 
νέα από την Κωνσταντινούπολη και την Ευρώπη. 
Όταν έλεγα πως είμαι από τη Δανία, η επόμενη ερώ-
τησή τους ήταν πάντα: «Ναι, αλλά σε ποιο βασίλειο 
ανήκει η Δανία;». Διότι, σύμφωνα με τις γενικές γνώ-
σεις των Ελλήνων, η Ευρώπη αποτελείται από πέντε 
βασίλεια: Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία και Αυστρία 
ή Ρέμζια, μια σλάβικη λέξη η οποία κανονικά μετα-
φράζεται Βέστλαντ (δυτική χώρα). Οι Λιτοχωρινοί με 
ρώτησαν πόσες μέρες διαρκεί το ταξίδι μέχρι την 
πατρίδα μου τη Δανία, και όταν τους είπα ότι δεν 
μπορεί κανείς να φτάσει μόνο με πλοίο που κινείται 
με ατμό στη θάλασσα, αλλά πρέπει να ταξιδέψει και 
στη στεριά και μάλιστα σε δρόμους που έχουν σιδη-
ροτροχιές, τα λόγια μου αυτά μεταφέρθηκαν με τα-
χύτητα αστραπής και πολλοί άλλοι ήρθαν για να 
ακούσουν με τα ίδια τους τα αυτιά τους απίστευτους 
μύθους για τα ατμόπλοια και τα τρένα. Ακόμα και ο 
ηγούμενος του μοναστηριού ήρθε να με αποχαιρε-
τήσει με τη συνοδεία δύο μοναχών, καθώς εγώ λόγω 
του κουτσού ποδιού μου δεν μπορούσα να το κάνω. 
Η επίσκεψη μού έδωσε χαρά και την ευκαιρία να 
ανταλλάξω ακόμη μερικές φιλικές κουβέντες με τον 
γέροντα. Όταν, αποχαιρετώντας τον ηγούμενο, τον 
παρακάλεσα να δεχτεί μια μικρή δωρεά για το μο-
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ναστήρι, είπε: «Αλλ’ είναι αμαρτία αν λάβωμεν τίπο-
τε», δηλαδή «Μα είναι αμαρτία, αν αποδεχτούμε κά-
τι». Παρόλα αυτά, τα μάτια του έγινα πιο λαμπερά 
και, προκειμένου να ηρεμήσει η συνείδησή του, δεν 
χρειάστηκε να επαναλάβω την παράκλησή μου. 

31 Μαΐου 1846. Στο Λιτόχωρο πήρα δυο μουλά-
ρια για να συνεχίσω το ταξίδι μου. Ο αγωγιάτης θα 
ακολουθούσε με τα πόδια, κάτι που συνηθίζεται στα 
μέρη αυτά, αυτό όμως έχει ως συνέπεια τη μεγάλη 
διάρκεια και την αργή πορεία των διαδρομών αυτών. 
Πάντοτε οι αγωγιάτες μου, αν με ακολουθούσαν για 
7 ή 8 ώρες πορείας δρόμου, αυτό σημαίνει το πολύ 4 
γερμανικά μίλια, κλαψούριζαν ότι κουράστηκαν. Σκό-
πευα να διανυκτερεύσω την ημέρα αυτή στα Αμπε-
λάκια που βρίσκονται στην κοιλάδα των Τεμπών. 
Επρόκειτο για μια διαδρομή 9 ωρών (Λιτόχωρο – 
Αμπελάκια), οπότε θα προτιμούσα να μην παρατείνω 
το ταξίδι μου 2 ολόκληρες ώρες εξαιτίας του αγω-
γιάτη. 
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΚΑΙ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 
Το ταξιδιωτικό ημερολόγιο  

του George Ferguson Bowen το 1849 
 

 
 Και το παρόν μικρό πόνημα συμπληρώνει την 

ταξιδιωτική γραμματεία αναφορικά με το Λιτόχωρο 
και τον Όλυμπο, καθώς παρουσιάζω το κείμενο ενός 
δυτικοευρωπαίου περιηγητή που πέρασε από την 
τουρκοκρατούμενη κωμόπολη το 1849.  

Στο σύνολό τους οι περιηγητές ήταν νεαρά άτομα, 
μορφωμένοι ταξιδιώτες που η νεαρή ηλικία και η 
ευρωστία τους, τούς βοηθούσε να ξεπερνούν τα πολλά 
προβλήματα των επιδημιών που μάστιζαν τους κατοί-
κους των περιοχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
αλλά και τα προβλήματα που προκύπτανε από την 
κούραση των πολυήμερων ταξιδιών πάνω σε άλογα, 
σπανίως σε κάρα, και μέσα από λασπωμένους δρόμους 
και μονοπάτια. Οι ταξιδιωτικές περιγραφές συγκρο-
τούν ένα πολύμορφο γραμματειακό είδος, χαρακτηρι-
στικό των ανθρώπων εκείνων που ξεκίνησαν από την 
Ευρώπη να γνωρίσουν την Ελλάδα με τα μάτια της 
ψυχής και του νου. 

Τα κείμενα των περιηγητών που επισκέφτηκαν το 
Λιτόχωρο και τον Όλυμπο δύσκολα θα μπορούσε κα-
νείς να τα κατατάξει στον λογοτεχνικό χώρο, καθόσον 
δεν έχουν γραφτεί με πρόθεση τη δημιουργία καλολο-
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γικών αξιών. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον στους σύγχρο-
νους ερευνητές της περιοχής, διότι αποτελούν πηγή 
πληροφοριών και γνώσης με στοιχεία για την ιστορία 
του τόπου και για τα κοινωνικά, λαογραφικά, εκκλη-
σιαστικά και πλείστα άλλα δεδομένα του Λιτοχώρου. 
Ο κάθε ταξιδιώτης με την πέννα  του αφηγείται με τον 
τρόπο που πιστεύει πως θα μεταφέρει όσο γίνεται 
πιστότερα αυτά που παρατηρεί, ακούει, μαθαίνει, σε 
συνδυασμό με όσα γνωρίζει για την ιστορία του τόπου 
που επισκέπτεται.  

Ο George Ferguson Bowen (1821 – 1899) γεννήθηκε 
στην Ιρλανδία και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. Το 1847 διορίστηκε πρόεδρος του Ιονίου 
Πανεπιστημίου (Ιονίου Ακαδημίας) στην Κέρκυρα, μια 
θέση που κατείχε μέχρι το 1851, και κατόπιν γραμμα-
τέας της κυβέρνησης των Ιονίων Νήσων της Βρετανικής 
Αρμοστείας. Εντάχθηκε στην αποικιακή υπηρεσία και 
υπηρέτησε ως Κυβερνήτης του βρετανικού προτεκτορά-
του στα νησιά του Ιονίου, στο Κουίνσλαντ, στη Νέα 
Ζηλανδία, στη Βικτώρια, στον Μαυρίκιο και στο Χόνγκ 
Κόνγκ. 

Ο George Bowen ταξίδεψε ευρέως στην Ελλάδα και 
έγραψε τρία ταξιδιωτικά βιβλία. Το έτος 1849 πραγ-
ματοποίησε ένα ταξίδι στο Άγιο Όρος, τη Θεσσαλία και 
την Ήπειρο. Ξεκίνησε από την Κέρκυρα και μέσω Πά-
τρας έφθασε στην Κόρινθο και από εκεί με πλοίο στην 
Κωνσταντινούπολη. Την 19-10-1849 άρχισε την περιή-
γησή του από την Κωνσταντινούπολη, αφού προηγου-
μένως πήρε γραπτή άδεια από το Πατριαρχείο για το 
Άγιο Όρος. Μετά το Άγιο Όρος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, 
όπου πήρε άδεια από τις τουρκικές αρχές για ελεύ-
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θερη μετακίνηση και διευκολύνσεις. Την 21-11-1849 
έληξε το ταξίδι του και επέστρεψε στην Κέρκυρα. 

«Mount Athos, Thessaly and Epirus: A diary of a 
journey from Constantinople to Corfu. By George Ferguson 
Bowen. London 1852» είναι ο τίτλος του περιηγητικού 
βιβλίου του Bowen που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1852. 
Το βιβλίο έχει σύνολο 255 σελίδες και οι σελίδες 127 - 
133  του κεφαλαίου VI έχουν αναφορές για το Λιτό-
χωρο. 

Ο Bowen στην αποτύπωση των εντυπώσεών του 
από το ταξίδι χρησιμοποιεί την ημερολογιακή γραφή. 
Κρατούσε ημερολόγιο, όπου συστηματικά σημείωνε τα 
σημαντικά γεγονότα, χρησιμοποιώντας μια προσωπική 
και υποκειμενική καταγραφή που είναι ελλειπτική. 
Αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με Λιτοχωρινό καΐκι 
και αποβιβάστηκε στον λιμένα των Αγίων Θεοδώρων, 
επίνειο του Λιτοχώρου, που είναι η σημερινή Γρίτσα. 
Στο ημερολόγιό του, από αβλεψία και απροσεξία, λα-
θεύει και αστοχεί ονομάζοντας «Άγιο Θεόδωρο» το 
Λιτόχωρο. 

 
Επιλογή κειμένου και μετάφραση  
εκ της αγγλικής 
 
5 Νοεμβρίου. Πήγα αυτό το πρωί μαζί με τον Άγ-

γλο πρόξενο να υποβάλω τα σέβη μου στον Riza 
Pasha, τον κυβερνήτη της Μακεδονίας. … Ο Πασάς 
μού έδωσε μια έγγραφη διαταγή να μου παρασχε-
θούν διευκολύνσεις σε άλογα και φρουρούς (αν εγώ 
τα ήθελα και τα είχα ανάγκη) σε όλη την επικράτεια 
της αρμοδιότητάς του, και χωριστήκαμε με τη συνήθη 
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ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και εκφράσεων καλής θέ-
λησης. 

Επειδή ήθελα να αποφύγω μια διαδρομή δύο 
ημερών κατά μήκος των πληκτικών (αδιάφορων) και 
ανθυγιεινών ελών που βρίσκονται στη βορειοδυτική 
γωνία του Θερμαϊκού κόλπου, ναύλωσα ένα μικρό 
καΐκι που είχε μισό κατάστρωμα, για να με αποβιβά-
σει στον Πλαταμώνα, κοντά στην είσοδο της κοιλάδας 
των Τεμπών. Ξεκινήσαμε αμέσως μετά το ηλιοβα-
σίλεμα. Και εγώ μοιράστηκα το δείπνο μου με τους 
συναδέλφους – επιβάτες μου, μερικούς Θεσσαλούς 
γεωργοκτηματίες, οι οποίοι είχαν συναλλαγές με τον 
Μητροπολίτη τους, τον Αρχιεπίσκοπο της Θεσσαλο-
νίκης, με τον οποίο ήταν πολύ δυσαρεστημένοι και για 
τις δύο ιδιότητές του – αυτή του εκκλησιαστικού 
ηγέτη και αυτή του πολιτικού υπεύθυνου. Και πά-
ντοτε είναι ενδιαφέρον να είσαι ανάμεσα σε Έλληνες 
ναυτικούς, αυτοί μοιάζουν τόσο πολύ με τους προ-
γόνους τους των αρχαίων χρόνων, σε όλα, στις σκέ-
ψεις, στις εκφράσεις και στον τρόπο που ενεργούν. 

6 Νοεμβρίου. Καθώς ξύπνησα αυτό το πρωί, δια-
πίστωσα ότι είχαμε αράξει ακριβώς κάτω από τον 
Όλυμπο και ότι απείχαμε ακόμη δεκαπέντε μίλια βο-
ρείως του Πλαταμώνα – ένα μικρό φρούριο πάνω σε 
έναν χαμηλό λόφο – του οποίου τα άσπρα τείχη είναι 
εμφανή από αυτή την πλευρά της ακτής. Βγήκα στην 
ακτή, στην παραλία που προσάραξε το καΐκι, αλλά 
έμεινα έκπληκτος μέσα σ’ ένα μικρό χάνι – το μόνο 
κτίριο στην ακτή – όταν πληροφορήθηκα ότι δεν 
υπάρχουν άλογα για να μετακινηθούμε. Όμως, ένα μι-
κρό αγόρι κατέβηκε με ένα γάιδαρο από τον St. 
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Theodore (Άγιος Θεόδωρος), ένα Ελληνικό χωριό στην 
πλαγιά του Ολύμπου, που απέχει δύο ώρες από τη 
θάλασσα, και εν μέρει με παρακλήσεις, εν μέρει με 
καταναγκασμό (φυσικά πληρώνοντάς τον καλά), τον 
πείσαμε να μάς παραχωρήσει το ζώο του για να βά-
λουμε στο σαμάρι τα πράγματά μου, και να μας 
ακολουθήσει με τα πόδια στο χωριό του, όπου ελ-
πίζαμε να βρούμε υποζύγια. Στο δρόμο μας προς το 
χωριό, όπως το βουνό αρχίζει να υψώνεται αμέσως 
από τη θάλασσα, μάς σταμάτησε ένα άτακτο (παρά-
τυπο) περίπολο από Αλβανούς στρατιώτες, οι οποίοι 
ενεργούν ως αστυνομικοί σ’ αυτά τα μέρη, αλλά πά-
ντοτε αντιμετωπίζουν τον ταξιδιώτη με μεγάλη ευγέ-
νεια, όταν βλέπουν το φιρμάνι και το μπουγιουρντί 
του. Εγώ απόλαυσα πολύ τις δύο ώρες περπάτημά 
μου αυτό το ωραίο πρωινό προς τον «δασώδη Όλυ-
μπο»: τα πυκνά δάση που ντύνουν τις πλευρές του 
συνοφρυώνονται πάνω από τα κεφάλια μας, ενώ οι 
γυμνές κορυφές του απλώνονται πάνω σε όλο το 
πλατύ και χιονισμένο μεγαλείο τους, σύμφωνα με τα 
Ομηρικά επίθετα. Όταν έφθασα στο χωριό, το βουνό 
φορούσε ένα στεφάνι από ελαφριά νεφελώδη σύννε-
φα ως κορώνα της δόξας του. Αλλά αυτό χάθηκε κα-
θώς ο ήλιος ανέβηκε ψηλά. Και οι ψηλότερες κορυ-
φές, με όλους τους βράχους και τις χαράδρες γύρω, 
φαίνονταν υπέροχα ξεχωριστές και κοντά στη φω-
τεινή ατμόσφαιρα αυτής της ευχάριστης εποχής, του 
καλοκαιριού του Martinmas (γιορτής των Ευρωπαίων) 
και της δεύτερης άνοιξης της Ελλάδας (του φθινοπώ-
ρου). Ποτέ δεν ένιωσα τους religious loci (θρησκευτι-
κούς τόπους) περισσότερο έντονα αλλού. 
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Ο Όλυμπος προσφέρεται για άθληση (χόμπι), και 
κυρίως για κυνήγι πουλιών στα δάση που είναι στη 
γραμμή της ακτής μεταξύ αυτών των τόπων και της 
Θεσσαλονίκης. Αν κάποιος παραμείνει ένα μήνα τον 
χειμώνα σ’ αυτό το χωριό του Αγίου Θεοδώρου, θα 
μπορέσει να σκοτώσει αγριογούρουνα, λύκους, αρ-
κούδες, κόκκινο ελάφι, ζαρκάδι, αγριοκάτσικα, αγριό-
γατους, αλεπούδες, τσακάλια, λαγούς, επιπλέον μπε-
κάτσες, πέρδικες και κάθε είδος άγριων πτηνών από 
πελεκάνους μέχρι μπεκατσίνια. 

Γευματίσαμε στον Άγιο Θεόδωρο με λίγο κρύο 
κρέας που το είχαμε φέρει μαζί μας από τη Θεσσα-
λονίκη και κατόπιν πήραμε (καπαρώσαμε) δυο άλογα 
και δυο μουλάρια για τριάντα πιάστρες (γρόσια) – 
περίπου έξι σελίνια το κάθε γρόσι – για να μας με-
ταφέρουν μέχρι τη Λάρισα, δέκα έξι ώρες ή σχεδόν 
πενήντα μίλια μακριά. Ο ντόπιος μεταφορέας  (στα 
Ελληνικά ονομάζεται αγωγιάτης και στα Τούρκικα 
kharidji, καριτζής) που είναι ιδιοκτήτης των ζώων, 
πρόκειται να μας συνοδεύσει και η απαίτησή του 
θεωρείται υπερβολική από τον Αλβανό μου. Αλλά 
εγώ δεν θα χάσω τον χρόνο μου περιμένοντας απ’ 
αυτόν να κάνει πιο καλή συμφωνία. Μετά από τέσ-
σερις ώρες φθάσαμε σε ένα άθλιο μικρό χάνι που 
ήταν παραπλεύρως του δρόμου, ακριβώς κάτω από 
τον χαμηλό ξέμακρο λόφο, στον οποίο βρίσκεται ο 
Πλαταμώνας. Καθώς είχε νυχτώσει, ήμασταν υπο-
χρεωμένοι να σταματήσουμε εδώ, αν και το μονό-
κλινο δωμάτιο του υπόστεγου ήταν άθλια βρώμικο 
και πρόσφερε πολύ λίγη προστασία από τον αέρα 
και τη βροχή.  
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Ο διοικητής του φρουρίου με εξαιρετική ευγένεια 
έστειλε να μου προσφέρει φρουρά ως προστασία για 
τα Τέμπη το επόμενο πρωί. Εγώ αποδέχτηκα μόνον 
έναν Αλβανό στρατιώτη ως οδηγό για το πρώτο μέ-
ρος της διαδρομής, για την οποία ο αγωγιάτης και ο 
υπηρέτης μου είχαν διαφωνία. Το σμήνος από ζωύ-
φια με εμπόδισε να κοιμηθώ αρκετά το βράδυ, έτσι 
άκουγα τις περιοδικές κραυγές των φρουρών του 
κάστρου. Δυνατές και επαναλαμβανόμενες άναρθρες 
κραυγές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι 
στρατιώτες δείχνουν στους αξιωματικούς τους, και σ’ 
οποιονδήποτε εχθρό, να ακούσουν ότι αυτοί είναι στη 
σκοπιά τους. 

7 Νοεμβρίου. Ο ήλιος αργούσε πολύ να ανατείλει 
και υπήρχαν τόσα λίγα να μας κρατήσουν εδώ στα 
νυχτερινά μας καταλύματα. Ο Μελέτιος (επίσκοπος 
της Αμβρακίας στα τέλη του δέκατου εβδόμου αιώνα 
και συγγραφέας της “Ελληνικής Γεωγραφίας”) ισχυ-
ρίζεται ότι το όνομα Πλαταμώνας σημαίνει το επί-
πεδο μοναστήρι (πλατεία μονή) και ότι λεγόταν έτσι 
λόγω της παραθαλάσσιας θέσης του κάτω από τον 
Όλυμπο. 
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ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 

Το ταξίδι του Heinrich Barth το 1862 στον Όλυμπο, 
τη μονή του Αγίου Διονυσίου και το Λιτόχωρο 

 
 

Ο Heinrich Barth (1821 – 1865) ήταν Γερμανός γε-
ωγράφος, εξερευνητής και μελετητής. Θεωρείται από 
τους μεγαλύτερους εξερευνητές της Αφρικής. Είχε 
ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγγελματικό ταπεραμέντο, 
μελετούσε προσεκτικά τους πολιτισμούς των χωρών 
που επισκεπτόταν και ήταν από τους πρώτους που κα-
τανόησε την αξία και χρήση της προφορικής ιστορίας 
των λαών, συλλέγοντες έτσι πολλές πληροφορίες. Έγρα-
ψε και δημοσίευσε τις εντυπώσεις του σε ταξιδιωτικά 
βιβλία, τόσο στα γερμανικά όσο και στα αγγλικά, τα 
οποία ήταν και είναι ανεκτίμητα για τους μελετητές 
της εποχής εκείνης. 

Το 1862 επισκέφτηκε Τουρκικές επαρχίες στην Ευ-
ρώπη. Τις εντυπώσεις από το ταξίδι αυτό τις δημο-
σίευσε στο Βερολίνο το 1864. «Reise durch das innere der 
Europaischen Turkei, von Rustchuk uber Philippopel, Rilo 
(monastir), Bitolia und den Thessalischen Olymp nach Sa-
loniki. Im herbst 1862, von Heinrich Barth. Berlin, verlag 
von Dietrich Reimer, 1864», σε μετάφραση «Ταξίδια στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, από το Ρού-
στουκ (Ρούσε) μέχρι τη Φιλιππούπολη, το Ρίλο (Μο-
ναστήρι), τη Βιτώλια και ακόμη τον Θεσσαλικό Όλυ-
μπο και μετά τη Θεσσαλονίκη. Το φθινόπωρο 1862, 
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από τον Heinrich Barth. Βερολίνο, εκδόσεις Dietrich 
Reimer, 1864». 

Στις 14 Οκτωβρίου 1862 ο Barth ξεκίνησε με συνο-
δεία από τον Κοκκινοπλό για να ανέβει στον Όλυμπο. 
Μπήκε από το ρέμα της Σταλαματιάς και διανυκτέ-
ρευσε στην έξοδο του Ξερολακιού. Την επόμενη μέρα 
συνέχισε στη Μπάρα, ανέβηκε στο Σχολειό, κατέβηκε 
στη Σταυροϊτιά, πέρασε στα Ζωνάρια και τερμάτισε 
στο Οροπέδιο και τον Προφήτη Ηλία. Κατά την επι-
στροφή του, αντικρίζοντας πάνω από τα Ζωνάρια τους 
πριονωτούς βράχους, διαπίστωσε ότι εκεί βρίσκεται η 
ψηλότερη κορυφή. Ο Barth είναι ο πρώτος που επί-
σημα σημείωσε τον Μύτικα ως την ψηλότερη κορυφή 
του Ολύμπου. Κατηφόρισαν από τον Μαυρόλογγο, 
έμπλεξαν σε απόκρημνες πλαγιές και διανυκτέρευσαν 
στα Πριόνια. Το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου δεν 
τον ικανοποίησε λόγω της κακής κτιριακής του κατά-
στασης. Όταν έφθασε στο Λιτόχωρο, οι κάτοικοι τον 
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. 

Το ταξιδιωτικό βιβλίο έχει 232 πυκνογραμμένες 
σελίδες και το κεφάλαιο που μάς ενδιαφέρει έχει τίτλο 
«Dritter abschnitt: Makedonien, Thessalien und die heim-
kehr», δηλ. «Τρίτο τμήμα: Μακεδονία, Θεσσαλία και 
επιστροφή στο σπίτι». Στον πίνακα των περιεχομένων 
και στις επικεφαλίδες των σελίδων 184-211 αναγράφο-
νται με χρονολογική σειρά τα θέματα: 

● Η πρώτη χαράδρα προς τον Όλυμπο και η ποι-
κιλία της βλάστησης. 

●  Η χλωρίδα του Ολύμπου και η διανυκτέρευσή 
μας εκεί. 
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●  Οι δύσβατες χαράδρες και οι απότομες κορυ-
φές. 

●  Το Σχολειό και η αξεπέραστη απέραντη θέα. 
●  Η μεγαλύτερη αμφιθεατρική κορυφή και η Πόρ-

τα. 
●  Η καλύβα (καταφύγι) του Προφήτη Ηλία και οι 

εναλλαγές του καιρού. 
●  Στην υψηλή κορυφογραμμή. Ο Όλυμπος χωρίς 

χιόνια. 
●  Το δύσκολο κατέβασμα μέσα από το δασωμένο 

φαράγγι του Βύθου. 
●  Το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου και το Λητό-

χωρο. 
●  Η διαδρομή του δραγουμάνου Rossi από τη βό-

ρεια πλευρά του Ολύμπου, στην Πέτρα. 
●  Γρήγορη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη και δια-

μονή μια μέρα. 
●  Ο Όλυμπος ως έδρα των θεών. 
 
Επιλογή κειμένων και ελεύθερη απόδοση  
εκ του γερμανικού 
 
(Όλυμπος). Συνεχίσαμε την ανάβαση στο βουνό, 

πηγαίνοντας προς την ανατολική πλευρά του, με μια 
κάπως βόρεια απόκλιση. Προχωρούσαμε αργά, ώσπου 
όλη η αποστολή σταμάτησε το βάδισμα γι’ αυτή την 
ημέρα. Εγώ, πάνω απ’ όλα, ήμουν πολύ χαρούμενος 
και ευτυχισμένος, απολαμβάνοντας την παραμονή σε 
αυτό το υψόμετρο. Τα μάτια μου δεν χόρταιναν να 
βλέπουν τα απότομα βράχια, τις κορυφές και την 
υπέροχη θέα του φαραγγιού μπροστά μας. Η μεγάλη 
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χαράδρα του Ολύμπου απ’ αυτή την πλευρά κόβει 
στη μέση τον ορεινό όγκο, τον χωρίζει σε δύο τμή-
ματα. Το ένα σκέλος (βραχίονας) φέρει το όνομα 
Γκόλνα, ενώ το άλλο πηγαίνει από τη βόρεια πλαγιά 
και ονομάζεται Ζηλνιά. Και οι δύο αυτές περιοχές 
δεν έχουν τρεχούμενο νερό από πηγές. Μόνον στο 
μεγάλο φαράγγι, που φέρει το χαρακτηριστικό όνομα 
Ρωμαίικο, ο ποταμός Βύθος έχει τα πιο καταπληκτι-
κά νερά, το πιο όμορφο ρυάκι. Μια πλευρά της χα-

ράδρας είναι το Αντέρεισμα, που το ονομάζουν 
Σκούρτα. … 

(Πριόνια, Άγιος Διονύσιος). Έτσι ξύπνησα το 
επόμενο πρωί, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ενισχυμέ-

νος, ανανεωμένος και αναζωογονημένος, και αμέσως 
ξεκίνησα για το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, μαζί 
με τον συνοδό μου, αφού η διαμονή μας δεν μπο-

ρούσε να είναι εδώ. Πριν από αυτό, όμως, στείλαμε 
πίσω τον αγωγιάτη μας, έναν φαινομενικά άγριο, αλ-

λά δυνατό και σκληραγωγημένο άνθρωπο, για να φέ-

ρει κάτω όλη τη συνοδεία και τις αποσκευές μας, 
όσες ήταν δυνατόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της νύ-

κτας έβρεχε και το άλλοτε ρομαντικά άγριο, υπέ-

ροχα δασωμένο φαράγγι ήταν τώρα το πρωί καλυμ-

μένο με μαύρα σύννεφα και η υγρή ομίχλη εμπόδιζε 
τη θέα, ακόμη και σε μικρή απόσταση. 

Αυτό το μέρος του λάκκου, με τη γέφυρα και τα 
νερά, είναι γεμάτο από πριόνια για την κοπή των 
ξύλων, γι’ αυτό λέγεται Πριόνια. Το δασικό φαράγγι 
οι ντόπιοι το ονομάζουν Λάκκος. Οι πριονοκορδέλες 
ξυλείας αποδίδουν πλούσια έσοδα στο μοναστήρι του 
Αγίου Διονυσίου, αλλά μπορεί με την πάροδο του 
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χρόνου, αν δεν εκσυγχρονιστούν και δεν τελειοποιη-

θούν, να μην προσφέρουν στη δασική ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση. Μετά από δέκα περίπου λεπτά περ-

πάτημα το μονοπάτι απομακρύνεται από το πλάτω-

μα στα Πριόνια και στρέφεται προς τα αριστερά 
στην πλαγιά του φαραγγιού. Εδώ συναντήσαμε αρ-
κετές ομάδες, αποστολές με μουλάρια, που κόβουν 
τα ξύλα και τα μεταφέρουν από το εύκολο μονοπάτι 
στη Σκάλα (Στόλος) των Αγίων Θεοδώρων. Είναι το 
μονοπάτι που απ’ αυτή την πλευρά οδηγεί στο Λη-
τόχωρο. Αλλά για να φτάσετε στο μοναστήρι, πρέπει 
να απομακρυνθείτε από το μεγάλο μονοπάτι και να 
ακολουθήσετε το κάθετο, το στενό για περίπου μισή 
ώρα. Το μονοπάτι αυτό συνεχώς κατεβαίνει μέσα 
από καρυδιές και θάμνους φουντουκιών, που τώρα 
το φθινόπωρο ξεχωρίζουν στην ορεινή χαράδρα. 

Ξαφνικά θα δείτε μπροστά σας τα ψηλά τείχη του 
μοναστηριού. Εδώ κατά το καλοκαίρι πρέπει να είναι 
μια εξαιρετική διαμονή, αλλά αυτή την εποχή όλα 
φαίνονται υγρά και κρύα και υπάρχει έλλειψη φωτι-
σμού και ιδιαιτέρως θέρμανσης. Αλλά η αποκαρδιω-
τική κατάσταση της ίδιας της μονής του Αγίου Διο-
νυσίου το έκανε σχεδόν παγωμένο και απογοητευ-
τικό. Στο εσωτερικό της, ο πρώτος προαύλιος χώρος 
δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί από τότε που τα κτί-
ρια της μονής λεηλατήθηκαν και μισοκαταστράφηκαν 
κατά το έτος 1827 ή 1828. Οι μισές γωνίες και οι 
τοίχοι δίνουν μια εντύπωση όχι καλή, σχεδόν ερή-
μωσης. … 

(Άγιος Διονύσιος). Θα έπρεπε να περιμένουμε αρ-
κετή ώρα για τον καφέ, όταν τελειώνουν οι δουλειές, 
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για να μας εξυπηρετήσουν όπως έπρεπε. Συζήτησα 
με κάποιον που ήταν Οικουμενικός (του Πατριαρ-
χείου) που μου έδωσε τις πληροφορίες για την άσχη-
μη κατάσταση της Μονής, ως αποτέλεσμα μακροχρό-
νιας αντιδικίας μεταξύ δύο προηγούμενων ηγουμέ-
νων. Όλη η περιουσία του μοναστηριού καταστράφη-
κε. Απαιτούνται 150.000 πιάστρες (γρόσια) για την 
αποκατάσταση, κι αυτά θα προέλθουν από την εκμε-
τάλλευση των μύλων, όπως περιγράφηκε παραπάνω, 
το εμπόριο ξυλείας και την ακίνητη περιουσία του. 
Όλα τα βασικά είδη διατροφής εδώ λείπουν και έρ-
χονται από το Μετόχι του Αγίου Διονυσίου που είναι 
στο Λητόχωρο. Έπρεπε, λοιπόν, να περιμένουμε λί-
γες ώρες μέχρι να έρθει ο εφοδιασμός της ημέρας. 
Ένοιωσα ανακούφιση και χαρά, όταν μου πρόσφεραν 
ένα μπουκέτο λουλουδιών της μονής με πολλούς με-
νεξέδες και βασιλικό. … 

(Λητόχωρο). Εγκαταλείψαμε το μοναστήρι στις 
1.30´ ώρα το απόγευμα, φορτωμένοι με πολλές τρο-
φές, και μέχρι τις 2.00´ ανεβήκαμε ψηλά πάνω στην 
πλαγιά. Βρισκόμαστε μέσα στο δάσος, πάνω από το 
φαράγγι του Βύθου και όλα ήταν πυκνά καλυμμένα 
με φτέρες. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούσαμε να απο-
λαύσουμε το γραφικό τοπίο γύρω μας, λόγω της πυ-
κνής ομίχλης που μας περιέβαλε. Συνεχίσαμε την πο-
ρεία μας για άλλη μισή ώρα και καθώς το μονοπάτι 
κατεβαίνει λίγο, διασχίζει μια πολύ στενή βραχώδη 
κορυφογραμμή, από την οποία προφανώς κατέρχεται 
ένα βαθύ γραφικό φαράγγι στη βόρεια πλευρά. Εκεί 
όπου το μονοπάτι χωρίζεται (διασταύρωση), κάναμε 
στάση. Εδώ απόλαυσα ένα πολύ ωραίο κρασί, που το 
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έστειλαν αποκλειστικά για μένα, αν και λίγο καθυστε-
ρημένα, από το Μετόχι του Αγίου Διονυσίου για να 
με ευχαριστήσουν και να με ικανοποιήσουν. 

Συνεχίσαμε κατεβαίνοντας από τον Σταυρό μέσα 
από μεγάλα πλατάνια. Όμως, επειδή είχε ρίξει δυνα-
τή βροχή, οι πλάκες στο κατηφορικό μονοπάτι ήταν 
βρεγμένες και επικίνδυνες, κι έτσι προχωρούσαμε 
γλιστρώντας. 

Πλησιάσαμε στο Λητόχωρο και στα αριστερά μας, 
σε απόσταση 20´ λεπτών, παρακάμψαμε το Μετόχι 
που φαινόταν από ψηλά. Πάνω από μια μικρή ξύλινη 
πεζογέφυρα διασχίσαμε τα νερά του παλιού Ενιπέα 
ποταμού, που κυλούν στο δασικό φαράγγι του ση-
μερινού Βύθου. Έπειτα από την αναρρίχηση στον 
βραχώδη Όλυμπο, φθάσαμε στο Λητόχωρο στις 3.30´ 
απογευματινή ώρα. Οι κάτοικοι της κωμόπολης μάς 
περίμεναν και είχαν ετοιμάσει μια εορταστική υπο-
δοχή με χαρούμενες φωνές και ενθουσιασμό. Επειδή 
είχε σταλεί ειδοποίηση στην Πέτρα, από την προ-
ηγούμενη ημέρα το πρωί ήρθαν άτομα κι από εκεί. 
(Σημείωση: Ο Barth σχεδίασε να περιηγηθεί και στον 
Βόρειο Όλυμπο, στην Πέτρα). Παρά τις άσχημες και-
ρικές συνθήκες, οι Λητοχωρίτες βγήκαν να προϋπα-
ντήσουν και να φιλοξενήσουν τον παράξενο και πε-
ρίεργο ορειβάτη του Ολύμπου. Ο τόπος εδώ είναι ένα 
αξιοσέβαστο μέρος με εξαιρετική οικονομία. Από-
λαυσα ένα δυνατό δείπνο, αλλά συγχρόνως έπρεπε 
να κάνω διορθώσεις στους γραπτούς υπολογισμούς 
μου. … 

Το βράδυ κοιμήθηκα λίγο αργότερα, κάθισα και 
έκανα μερικές έρευνες. Η κωμόπολη Λητόχωρο γρά-
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φεται με «η», ως τόπος της θεάς Λητώς, και όχι Λι-
τόχωρο με «ι», ως πετρώδης τόπος. Έχει 500 σπίτια, 
όλοι οι κάτοικοί του είναι Χριστιανοί και είναι εμ-
φανές ότι έχουν οικονομική ευμάρεια. Επειδή, εκτός 
από τις παραγωγές και τα προϊόντα της γεωργίας, 
ιδιαίτερα του αραβοσίτου (καλαμποκιού), από τα 
οποία εξάγονται κάθε χρόνο 500.000 κιλά, εκτός από 
τη μεγάλη παραγωγή ξυλείας από τα δάση του Ολύ-
μπου, έχουν επίσης αναπτύξει και μια μικρή ιδιότυπη 
βιομηχανία. Αυτή, δηλ., που κατασκευάζει τα λεγό-
μενα «σκουτιά». Το σκουτί είναι το τραχύ (ακατέρ-
γαστο) αδιάβροχο ναυτικό παλτό (πανωφόρι). Από 
το υλικό αυτό κατασκευάζονται ετησίως 100 – 150 
εκλεκτά υφάσματα (τεμάχια) που πωλούνται το κάθε 
ένα 850-1.000 πιάστρες (γρόσια). Τα νερά του Βύ-
θου χρησιμοποιούνται στους νερόμυλους που υπάρ-
χουν για το άλεσμα των σιτηρών. 

Από το Λητόχωρο εξαρτώνται η Λεπτοκαρυά (60 
σπίτια), ο Παντελεήμονας (επίσης 60 σπίτια), η Σκο-
τίνα (επίσης 60 σπίτια) και ο μικρός (μόνον 16 σπί-
τια) αλλά σημαντικός Πλαταμώνας, του οποίου το 
«φρούριον», κάστρο είναι πάντα επανδρωμένο με 25 
στρατιώτες και ανήκει στη διοικητική περιφέρεια της 
Κατερίνης.  

 

 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

166 

 
 

 
ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΟ 1884  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΤΟΥ JOHN MURRAY 
 

 
Τα εγχειρίδια του MURRAY για τους ταξιδιώτες 

ήταν ταξιδιωτικά βιβλία που πρωτοεκδόθηκαν το 1836 
στο Λονδίνο από τον John Murray. Η σειρά κάλυπτε 
τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη και σε μέρη 
της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Σύμφωνα με τους 
μελετητές, «το στυλ MURRAY των βιβλίων διακρίνε-
ται για τον εξαντλητικό ορθολογικό σχεδιασμό του, 
το οποίο ήταν εξίσου συνυφασμένο με την αναδυόμε-
νη τουριστική βιομηχανία και γενικά με την βρετανική 
επαγγελματική οργάνωση». Οι οδηγοί έγιναν αρκετά 
δημοφιλείς, ώστε να προβάλλονται και σε έργα μυθο-
πλασίας. Μετά το 1915 οι σειρές συνεχίστηκαν ως οι 
BLUE GUIDES και τα γνωστά χρυσά κόκκινα εγχει-
ρίδια MURRAYS που ολοκληρώθηκαν σε μια πιο σύγ-
χρονη έκδοση καθ’ όλον τον 20ο αιώνα. Οι σημερινοί 
τουριστικοί οδηγοί έχουν κοινές καταβολές με εκείνα 
τα εγχειρίδια. 

Το βιβλίο που μας ενδιαφέρει έχει τίτλο «Handbook 
for travelers in Greece, including the Ionian Islands, continen-
tal Greece, the Peloponnese, the islands of the Aegean, Crete, 
Albania, Thessaly, Makedonia and a detailed description of 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

167 

Athens. Fifth edition, in two parts. London. John Murray. 
Albemarle Street. 1884», ήτοι Εγχειρίδιο για ταξιδιώτες 
στην Ελλάδα κλπ. Η πρώτη έκδοση του οδηγού έγινε το 
1854 και η τελευταία, έβδομη, το 1900. 

Το ταξιδιωτικό εγχειρίδιο του 1884 είναι η πέμπτη 
έκδοση, η ύλη του καταλαμβάνει 762 σελίδες, με χάρτες 
και σχεδιαγράμματα, με ενότητες και κεφάλαια, κα-
τατοπιστικό πίνακα περιεχομένων, αλφαβητικό ευρε-
τήριο λημμάτων και ονομάτων, παραπομπές και βιβλιο-
γραφία. Το Λιτόχωρο και η περιοχή του περιγράφονται 
στο «Part ΙΙ» Τόμος 2ος, στο «Section V Albania, Thessaly 
and Macedonia» Ενότητα 5η Αλβανία, Θεσσαλία και 
Μακεδονία, στο «Route 83 Larissa, by Tempe, to Salonica» 
Διαδρομή 83 Λάρισα προς Θεσσαλονίκη μέσω Τεμπών 
και στις σελίδες 707-708. 

Ακολουθώντας τη γεωγραφία της περιοχής, ο ταξι-
διωτικός οδηγός προβάλλει την παραολύμπια περιοχή 
με πρακτικό και ξεχωριστό τρόπο. 

 
Επιλογή πρωτότυπου κειμένου: 
 
At the eastern opening of the gorge, the Pierian plain 

presents a wooded park-like scene. Crossing this, we descend 
to the shore of the Gulf of Therma (Salonica), whence there 
is a beautiful view of the Pierian region and Olympus, with 
Platamona standing on a promontory in the midst of the 
picture. The islands of Sciathus and Scopelos and the other 
Northern Sporades are in sight. 

Platamona, 6 hrs, stands on the site of Heraclea. The 
fort crowns a rock, with the sea in front, and a stream on 
one side of it. Some remains of antiquity are to be observed, 
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particularly an aqueduct. The Turkish cemetery is below the 
wall of the fort. A small garrison is maintained here. 

Near Platamona, at the mouth of the Peneius, is a Po-
lish colony, founded by Reshid Pasha in 1856 (see above, 
p. 652). 

A boat can sometimes be found at Platamona, in which 
the traveler can cross the bay to Salonica, and so escape a 
tedious and circuitous ride round its shores. 

Leaving Platamona, we cross a small river, the anc. 
Apilas; to the left is Skamnia, hanging on the side of Oly-
mpus. From this village, which is 5½ hrs from Platamona, 
the traveler may ascend to the summit in 4 or 5 hrs. There 
is another village called Karya, 6 hrs from Platamona, 
whence the ascent is considered the easiest. 

The traveler might sleep at a convent, just below the 
highest summit, and thence see the sun set and rise. 

The direct road keeps near the shore of the Gulf, across 
which there are in clear weather glorious views of the hills of 
Chalcidice; while on the traveler ̉s left the “broad” (μανι-
ρός) Olympus of Homer rises in all his majesty to the height 
of 9754 ft. Forests clothe its slopes, but the head, covered 
with snow during the greater portion of the year, presents a 
wide surface of bare light-coloured rock. 

Leaving to the lt. Litochoro (perhaps on the site of 
Pimplea), and some other villages on the slope of the 
mountain, we pass near Melathrin the remains of the anc. 
Dium, once the main bulwark of this frontier of Macedonia. 
Traces of a theatre, stadium, and other buildings, may be 
found among the luxuriant underwood. The river of Lito-
choro is the Enipeus: that of Melathrin the Buphyrus. 
The traveler fords them both; and before reaching Katarina 
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passes some remains of a Doric temple. Off the road to the 
lt. rises a tumulus, which seems to correspond to the des-
cription, by Apollodorus, of the Tomb of Orpheus.  

Katarina, 8 hrs from Platamona, is a small town of 300 
houses, surrounded with wood, and situated in a narrow 
plain between Olympus and the sea. From this spot is one of 
the finest views of Olympus. It is probable that Katarina is 
near the site of Catera. The cart, drawn by oxen, which is 
used in this district, is of a very ancient pattern. 
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ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

 
 

[Ο πανηγυρικός λόγος που ακολουθεί, εκφωνήθηκε 
την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 στην εκδήλωση του 
Συλλόγου των Λιτοχωριτών της Θεσσαλονίκης, κατά την 
εορτή της μνήμης του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.] 

 
23 Ιανουαρίου. Πανήγυρις, εορτή και μνήμη του 

Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, προστάτη και παρα-
στάτη του Λιτοχώρου και των απανταχού Λιτοχωριτών. 
Εδώ και πεντακόσια χρόνια ο Άγιος Διονύσιος και το 
εν Ολύμπω μοναστήρι έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση 
των πιστών ως ακοίμητοι φρουροί της αδιάσπαστης 
Ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς αιώνων. 

Η σημερινή εκδήλωση και ο εορτασμός της μνήμης 
του πολιούχου της γενέτειράς μας, δεν είναι απλά έθι-
μο, συνήθεια και «υποχρέωση», αλλά το απαύγασμα 
των αισθημάτων λατρείας, σεβασμού και αγάπης προς 
τον Άγιο. Εδώ και δεκαετίες, ο Σύλλογος των εν Θεσ-
σαλονίκη Λιτοχωριτών συγκεντρώνει κατ’ έτος τα μέλη, 
τους φίλους και τους πιστούς σ’ αυτή την όμορ-φη 
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συνάθροιση για να τιμήσει και να εορτάσει τον προ-
στάτη Άγιο Διονύσιο. 

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου για την ευγενική πρόσκληση να 
εκφωνήσω τον λόγο του επετειακού εορτασμού. 

Φέτος, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων, ενός ολόκλη-
ρου αιώνα, από την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ο 
Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Λιτοχωριτών δεν ήταν 
δυνατόν να μην τιμήσει με μια εκδήλωση όπως είναι η 
σημερινή, τον Μακεδονικό Αγώνα και την απελευθέ-
ρωση αυτού του ιστορικού τμήματος της Ελλάδας. 
Είναι μια ευκαιρία να δούμε το Λιτόχωρο ως σύμβολο 
και παράδειγμα επανάστασης, ιστορικών αγώνων και 
αντίστασης. 

Τιμή, λοιπόν, εξίσου στα ιστορικά γεγονότα και 
όσους συνέβαλαν σ’ αυτά, αλλά και στο γεγονός της 
ελευθερίας που κατακτήθηκε και απολαμβάνουμε. 

Μετά την αποτυχία της επανάστασης του 1878, η 
Μακεδονία περίμενε να ανατείλουν καλύτερες ημέρες. 
Η κοινοτική, οικονομική και πνευματική ανάπτυξη και 
οργάνωση, σε συνδυασμό με την παρακμή της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας ενέπνεε αισιοδοξία στους Μακεδό-
νες και προοιώνιζε γρήγορα την απελευθέρωσή τους 
από τον τουρκικό ζυγό. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 
1877-1878 με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ενθάρρυ-
νε τις διαθέσεις των Βουλγάρων να αλλοιώσουν τη φυ-
λετική σύνθεση και κατόπιν να καταλάβουν τη Μα-
κεδονία. 

Στην επανάσταση του Ολύμπου το 1878, ή Λιτοχώ-
ρου, όπως τη θέλουμε εμείς, λαός και κλήρος ανα-
πέταξαν τη σημαία και άναψαν τις φλόγες της εξέγερ-
σης. Οι Λιτοχωρίτες με βαθειά εθνική συνείδηση ύψω-
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σαν την ελληνική σημαία και προσφέρθηκαν ολοκαύτω-
μα, σύμβολο της θέλησης για  απελευθέρωση από τον 
προαιώνιο τουρκικό ζυγό. 

Ο διμέτωπος αγώνας εναντίον των επιδιώξεων των 
Βουλγάρων και εναντίον των Τούρκων, είναι γνωστός 
ως Μακεδονικός Αγών. Κατά την πρώιμη φάση του 
αγώνα (1878-1893), το ελληνικό κράτος συνέχισε την 
προετοιμασία για εξέγερση και πολεμική δράση, είτε 
με αντάρτικες ομάδες, είτε με τακτικό στρατό, με σκο-
πό να απελευθερωθούν οι υπόδουλες περιοχές. Ορόση-
μο των εξελίξεων υπήρξε η ίδρυση το 1893 του Βουλ-
γαρικού Κομιτάτου, με κυρίως στόχους την εξόντωση 
των Ελλήνων Ορθοδόξων και τον εκβουλγαρισμό όσων 
δεν αναγνώριζαν τη Βουλγαρική Εξαρχία. Έτσι το 1894 
δημιουργήθηκε στην Αθήνα η Εθνική Εταιρεία, με απο-
στολή την οργάνωση του αγώνα και τον εξοπλισμό σω-
μάτων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. 

Ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 έφερε 
την αποκαρδίωση στον Μακεδονικό Ελληνισμό, ενώ 
διήγειρε τις διαθέσεις των Βουλγάρων να πάρουν τη 
Μακεδονία. Στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 το 
Λιτόχωρο δοκιμάσθηκε και πάλι, αυτή τη φορά από τα 
πλοία του ελληνικού στόλου που βομβάρδισαν και 
πυρπόλησαν τις παράκτιες περιοχές από την Πλάκα 
μέχρι το Βαρικό στις 9 και 10 Απριλίου 1897. Γράφει ο 
ιστορικός της εποχής: «Το Λιτοχώριον, χωρίον εντε-
λώς χριστιανικόν και άλλοτε επαναστατήσαν, δεν 
επυρπολήθη, εις τα πέριξ αυτού όμως επήλθε μεγάλη 
καταστροφή». 

Τελικά στα 1903 το Βουλγαρικό Κομιτάτο κήρυξε 
την επανάσταση του Ίλιντεν, που συνετρίβη από τους 
Τούρκους, με την εισβολή στρατευμάτων στη Θεσσαλο-



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

176 

νίκη. Μπροστά στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε, 
στην Αθήνα ιδρύθηκε το Μακεδονικό Κομιτάτο το 
1904, με σκοπό την προστασία του Ελληνισμού της 
Μακεδονίας. Αμέσως στάλθηκαν ένοπλα τμήματα προς 
τη Δυτική Μακεδονία με τον Παύλο Μελά, για οργα-
νωμένη εξέγερση. Με το τέλος του Μακεδονικού Αγώ-
να (1904-1908) είχε γίνει ιδιαίτερα εμφανής στη Μακε-
δονία η ελληνική υπεροχή τόσο στον στρατιωτικό το-
μέα όσο και στον πολιτικό. 

Έχει καθιερωθεί η άποψη ότι ο αγώνας αυτός κρά-
τησε έως το 1908, όταν στην Τουρκία επικράτησαν οι 
Νεότουρκοι. Πιο σωστή όμως θεωρείται η άποψη ότι ο 
αγώνας τελείωσε το 1912 με τους Βαλκανικούς πολέ-
μους. Τα χρόνια 1908-1912 πέρασαν ταραγμένα και ανή-
συχα, καθώς οι Νεότουρκοι έβαλαν σε ενέργεια τα εξο-
ντωτικά σχέδιά τους να τρομοκρατούν τον πληθυσμό και 
να οργανώνουν παντός είδους διωγμούς και δολοφονίες. 

Η συμβολή του Λιτοχώρου υπήρξε σημαντική στον 
επί δεκαετίες αυτόν αγώνα που παίχθηκε η τύχη της 
Μακεδονίας και δοκιμάσθηκε σκληρά ο Ελληνισμός. Οι 
κάτοικοι της κωμόπολης δοκίμασαν τον ψυχικό και ηθι-
κό δυναμισμό τους, βγαίνοντας από τη σκληρή πάλη με 
εδραιωμένη την πίστη στα πεπρωμένα τους. Επάνδρω-
σαν τις Εθνικές Επιτροπές, αγκάλιασαν με στοργή και 
αγάπη τα ανταρτικά σώματα και δεν δίστασαν να τα 
προσφέρουν όλα για την εθνική υπόθεση. Το ηρωικό και 
ιστορικό Λιτόχωρο πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον 
ιερό αγώνα, ο οποίος έσωσε τη Μακεδονία από τη 
βουλγαρική επιβουλή και τη διατήρησε ελληνική. Το 
Λιτόχωρο, όπως και όλη η Πιερία, έμεινε έξω – δεν ανή-
κε στο θέατρο των συγκρούσεων των ελληνικών ανταρ-
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τικών σωμάτων και των Βουλγάρων κομιτατζήδων, οι 
οποίοι απέφευγαν να εισβάλουν στο έδαφός του. 

Ο Παύλος Μελάς τον Ιούλιο του 1904 πέρασε από 
το Λιτόχωρο κατευθυνόμενος στην Αθήνα. Τον Αύγου-
στο, στην επιστροφή του, οι Λιτοχωρίτες μετά από 
κρυφό έρανο τον προμήθευσαν κάπες και σκουτιά και 
συνέδραμαν στον αγώνα εναντίον των Βουλγάρων κο-
μιτατζήδων  με χρυσά φλουριά. 

Τον Νοέμβριο 1905 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη της 
Αμερικής η «Αλληλοβοηθητικός και Αγαθοεργός Αδελ-
φότης Λιτοχωριτών "Ο ΟΛΥΜΠΟΣ"», από τους πρωτο-
πόρους Λιτοχωρίτες αδελφούς Γεώργιο και Ευάγγελο 
Βλαχόπουλο. Ο σκοπός του συλλόγου είναι εθνικός, να 
αντιδράσει η ελληνική παροικία στην έντονη παρουσία 
της βουλγαρικής προπαγάνδας. Το 1907 συγκέντρωσαν 
το ποσό των 7.000 δολαρίων, το οποίο έφερε κρυφά 
και παρέδωσε στο Προξενείο της Θεσσαλονίκης ο Δη-
μήτριος Βλαχόπουλος, για την ενίσχυση του Μακεδο-
νικού Αγώνα. Την περίοδο αυτή Λιτοχωρίτες μετανά-
στες είναι μέλη του Μακεδονικού Κομιτάτου της Νέας 
Υόρκης. 

Το συναξάρι των Μακεδονομάχων, γνωστών και 
αφανών, αποτελείται από οπλίτες ανταρτικών ομάδων, 
οδηγούς ανταρτικών σωμάτων, πληροφοριοδότες, αγγε-
λιοφόρους, μεταφορείς πολεμικού υλικού, πράκτορες 
Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης. Ξεχωρίζουν οι Ιωάννης Ζαχουδάνης, 
Δημήτριος Μπαλάτος, Γεώργιος Αναγνώστου ή Παπα-
δημητρόπουλος, Ηλίας Ρηγόπουλος, Τριαντάφυλλος Τη-
λέγραφος, Κωνσταντίνος Χασιώτης. Σημαντική και η 
συνδρομή του Αθανασίου Μέγα, γιού του Μήτρου Μέ-
γα, που ήταν οδηγός του Καπετάν Ματαπά στο Λιτό-
χωρο.  
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Στο προσκλητήριο του Μακεδονικού Αγώνα οι ναυ-
τικοί του Λιτοχώρου έδωσαν βροντερό παρόν. Συνεχώς 
μεταφέρονταν με Λιτοχωρίτικα καΐκια εθελοντές, όπλα 
και κάθε είδους εφόδια από το κέντρο του Μακεδονι-
κού Κομιτάτου, με κίνδυνο να συλληφθούν και να κατα-
στραφούν εντελώς. Καράβια Λιτοχωριτών έμπαιναν, τα 
πιο μικρά, στον Λουδία ποταμό, εφοδιάζοντας τα 
ανταρτικά σώματα με πολεμικό υλικό. Λίγο πριν την 
απελευθέρωση του 1912 οι Λιτοχωρίτες καραβοκυραίοι 
οδήγησαν τα σκαριά τους, γεμίζοντας όλο τον κόλπο της 
Θεσσαλονίκης με τα πλοία τους και με τις ελληνικές ση-
μαίες, για να αποτρέψουν συνομωσία των Αυστριακών. 

Δύο ναυτικοί έμειναν αλησμόνητοι στην εποποιία  
του 1912. Η ηρωική πράξη τους τιμήθηκε ανάλογα από 
την Πολιτεία. Είναι οι Μιχαήλ Κωφός και Νικόλαος 
Βλαχόπουλος, που οδήγησαν τον ένδοξο ναύαρχο Νικό-
λαο Βότση στον τορπιλισμό του τουρκικού θωρηκτού 
ΦΕΤΧΙ ΜΠΟΥΛΕΝΤ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 
18 Οκτωβρίου του 1912.  

 λόγιος και λυκειάρχης Αθανάσιος Λασπόπουλος 
έχει μεγάλη συνεισφορά στους αγώνες για την απελευ-
θέρωση της Μακεδονίας. Από το 1874 ξεκινά η εθνική 
του δράση και φθάνει μέχρι το 1912. Κατά την επανά-
σταση του Ολύμπου το 1878 τραυματίζεται από τους 
Τούρκους, από το Λιτόχωρο καταφεύγει στην Αθήνα 
όπου από το 1880 μέχρι το 1889 ταξιδεύει συνεχώς 
στην σκλαβωμένη Μακεδονία ως πράκτορας, κατάσκο-
πος και αγγελιοφόρος. Κατόπιν από το 1904 ως το 
1910 ο Αθανάσιος Λασπόπουλος διατελεί πρόεδρος 
του Μακεδονικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας και 
σύμβουλος του Μακεδονικού Συλλόγου των Αθηνών. 
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Τις χρονιές 1912-1915 τον βρίσκουμε διευθυντή των 
σχολείων του Λιτοχώρου.   

Ο στρατηγός Δημήτριος Ολύμπιος (Φαρφάρας) είναι 
μια σημαντική Λιτοχωρίτικη  φυσιογνωμία. Στις 12 
Οκτωβρίου 1910 κατετάγη εθελοντής στη ІІ Μοίρα 
Ορειβατικού Πυροβολικού στην ελεύθερη Ελλάδα. 
Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο πολέμησε στις επιχει-
ρήσεις της Ηπείρου, από τον Οκτώβριο του 1912 μέχρι 
τον Φεβρουάριο 1913. Κατά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο 
ο Ολύμπιος (Φαρφάρας)  πολέμησε στις επιχειρήσεις 
Λαχανά, Δοϊράνης, Μπέλες  κλπ. 

Κατά το 1905-1906 ο αρχηγός του ένοπλου ανταρ-
τικού σώματος Μακεδονομάχων στην Πιερία Καπετάν 
Ματαπάς (Μιχαήλ Αναγνωστάκος), ανθυπολοχαγός, 
οργάνωσε με τη βοήθεια του επισκόπου Παρθενίου 
Βαρδάκα την Εθνική Επιτροπή Λιτοχώρου. Γράφει ο 
Παρθένιος Βαρδάκας: «Κατά  την  τω 1905-1906 αρ-
ξαμένην κίνησιν των Ελλήνων ανταρτών του μακεδο-
νικού αγώνος, δεν καθυστέρησαν εν τη συμμετοχή οι 
φιλότιμοι και φιλογενείς Λιτοχωρίται, πάνυ προθύμως 
και μετά πάσης αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως 
συμμετασχόντες και συντελέσαντες διά της υπό της 
Κοινότητος αυτών διορισθείσης Εθνικής Επιτροπής 
και αποτελεσθείσης εκ των μελών της Δημογεροντίας, 
Ιωάννου Γιαννουλοπούλου ή Καταραχιά, Γρηγορίου 
Φούντου, Ιωάννου Βάρκα, Γεωργίου Αναγνωστο-
πούλου, Κωστή Ζωγράφου και Δημητρίου Τσιώνα». 

Θερμός Έλληνας πατριώτης και ο μοναχός παπα-
Νεχτάρης, που στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη χρησιμο-
ποιούσε το μικρό εκκλησάκι και την καλύβα του ως πα-
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ρατηρητήριο για τις κινήσεις των Τούρκων, παρέχοντας 
πληροφορίες στα ελληνικά αντάρτικα τμήματα.  

Μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 η εγκατάσταση 
τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή έγινε μόνιμη. 
Ένα μέρος αυτών στρατοπέδευε στο Λιτόχωρο. Στα 
περιστατικά βίας, βιασμού των γυναικών ή και αλ-
λαξοπιστίας των γυναικών, η Δημογεροντία του Λιτο-
χώρου αναγκαζόταν να επιβάλει σκληρές τιμωρίες.  

Τα Θεοφάνεια του 1909 οι αντάρτες του Καπετάν 
Ματαπά ήθελαν να έρθουν στο χωριό. Οι Τούρκοι δεν 
τους άφησαν, γιατί οι Λιτοχωρίτες χαιρετούσαν τα σί-
χνα με ντουφεκιές. Από πείσμα οι πρόκριτοι μετά την 
ακολουθία έφεραν τα σίχνα στο σπίτι του παπά Γιαν-
νούλη Αναγνωστόπουλου, τα έστησαν στο μπαλκόνι και 
όλη την ημέρα έπιναν, τραγουδούσαν και έριχναν ντου-
φεκιές. Πρωτοστατούσε ο Νικόλαος Γιαννουλόπουλος, 
εκ των πρωτεργατών της επανάστασης του 1878. 

Στις 7 Οκτωβρίου 1912, μόλις άρχισαν οι πολεμικές 
επιχειρήσεις του ελληνικού  στρατού, ο Μιχαήλ Ανα-
γνωστάκος (Καπετάν Ματαπάς) πέρασε τα σύνορα 
στον Πυργετό και με 200 άνδρες προσκόπους (πα-
λαιούς Μακεδονομάχους) προχωρώντας έφθασε στο 
Λιτόχωρο, όπου συναντήθηκε και συνεργάσθηκε με την 
τοπική Εθνική Επιτροπή. Καπετάν Ματαπάς και Λιτο-
χωρίτες προετοίμασαν την απελευθέρωση. Το φθινόπω-
ρο και τον χειμώνα του 1912 οι νερόμυλοι του Ενιπέα 
επιστρατεύτηκαν και άλεθαν για τον μαχόμενο Ελλη-
νικό Στρατό.  

Στις επιχειρήσεις του Οκτωβρίου 1912, 160 Λιτοχω-
ρίτικα πλοιάρια μεταφέρουν στρατό και πολεμοφόδια. 
Την παραμονή της !6ης Οκτωβρίου ένοπλα αντάρτικα 
τμήματα του Λιτοχώρου κινούνται και τρέπουν σε φυ-
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γή τα τμήματα τουρκικού στρατού στο Κάστρο Πλατα-
μώνα, στο Παπαπούλι, στο Τσαμ Τεπέ. Άλλο ένοπλο 
τμήμα απελευθερώνει την Καρυά. Ο Γκαζδόγκας με 
την ανδρεία του, μόνος του κατέλαβε δύο βαρέα πολυ-
βόλα. Κατά τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της 
Ηπείρου (τέλος 1912-αρχές 1913), οι Λιτοχωρίτες με τα 
μουλάρια τους μετέφεραν πολεμοφόδια και λοιπά τρό-
φιμα για τον εφοδιασμό του ελληνικού στρατού από το 
Μπιζάνι μέχρι την Τζουμαγιά.  

Αγαπητοί συμπατριώτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. 
Στον λίγο χρόνο που είχα, προσπάθησα να παραθέ-

σω επικεφαλίδες των ιστορικών γεγονότων, των οποίων 
η προβολή απαιτεί συνέδριο με πολλούς ομιλητές. 

Οι Λιτοχωρίτες με το πάθος της δράσης και τη λα-
χτάρα να πλημμυρίζει την ψυχή τους για εθνικούς 
αγώνες, μπήκαν στο προσκήνιο και πρωτοστάτησαν, 
όπως έκαναν στο επαναστατικό κίνημα του 1878. Με 
καρδιές παλλόμενες από λυτρωτική διάθεση πήραν τον 
δρόμο της προσφοράς και της θυσίας για τη Μακε-
δονία. Έδωσαν το ζωντανό παρόν στη νέα έξαρση του 
εθνικοαπελευθερωτικού Μακεδονικού Αγώνα.  

Η τιμή και ο εορτασμός της ημέρας του Αγίου Διο-
νυσίου του εν Ολύμπου από τον Σύλλογο των εν Θεσ-
σαλονίκη Λιτοχωριτών, μας δίνει τη ευκαιρία να κρα-
τήσουμε τις όμορφες ιδιαιτερότητες και να πάρουμε 
δύναμη να αντισταθούμε στις προκλήσεις που απει-
λούν τη συνοχή, τα ήθη και τα έθιμά μας. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Σύλλογο. Η εμμονή στα 
πάτρια και τις παραδόσεις είναι η απάντηση και η 
αντίδρασή του στην ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση και 
στις σειρήνες της αλλοτρίωσης της κληρονομιάς μας.  
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η Ανάληψις και το έθιμο της πέτρας  
στο Λιτόχωρο 

 
 

 (Την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019, το απόγευμα, υπό 
την αιγίδα της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Λιτοχώρου και 
του Olympus Marathon, αναβίωσε στο φαράγγι του 
Ενιπέα το έθιμο της πέτρας κατά την ημέρα εορτα-
σμού της Αναλήψεως. Τόπος συνάντησης ήταν το κτί-
ριο του ΕΟΣ Λιτοχώρου, στον προαύλιο χώρο του 
οποίου εκφωνήθηκε η παρούσα ομιλία. Κατόπιν όλοι, 
μικρά παιδιά και ενήλικες, μετέβησαν στα νερά του 
Ενιπέα για την αναβίωση του εθίμου.) 
 

Η απογευματινή συνάντηση και πολιτιστική εκδή-
λωση μαρτυράει τα ήθη και τα έθιμα του Λιτοχώρου, 
όπως τα βίωσαν και τα έζησαν οι κάτοικοί του. Ανα-
βιώνει τον τόπο που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και γα-
λουχηθήκαμε, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νοσταλγία για 
τις παραδόσεις της κωμόπολης. 

Εγώ θα έλεγα ότι εκείνο που έκανε τη ζωή του Λι-
τοχώρου στο παρελθόν τόσο όμορφη και διαφορετική, 
είναι τα ήθη και τα έθιμά του. Και ειδικά όταν αυτά 
επαναλαμβάνονταν κάθε χρόνο. Ο τόπος μας είχε και 
κρατάει, διατηρεί πολλά και όμορφα έθιμα. 

Οι λέξεις ήθη και έθιμα αλληλοσυμπληρώνονται και 
πηγαίνουν πάντα μαζί. Είναι τα αισθήματα, οι νοοτρο-
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πίες, οι κλίσεις και οι αντιλήψεις που επικρατούν σε 
μια δεδομένη εποχή και όταν πάρουν μια σταθερά 
επαναλαμβανόμενη τελεστική μορφή, δηλαδή μια ορι-
σμένη διαδικασία, τότε αποτελούν πηγή δικαίου. Είναι 
το λεγόμενο άγραφο δίκαιο. Στα παλιά χρόνια τα έθι-
μα ρύθμιζαν την καθημερινότητα των κατοίκων, τη 
δράση της Κοινότητας, καθορίζοντας τι είναι καλό και 
αναγκαίο και τι όχι.  

Στο Λιτόχωρο ο πολιτισμός, οι παραδόσεις, τα ήθη 
και έθιμα συνδέονται με τον πηγαίο αυθορμητισμό και 
τη γνήσια λαϊκότητα. Είναι τρόπος ζωής των Λιτοχωρι-
τών. Οι εορτές, τα πανηγύρια και οι θρησκευτικές τε-
λετές έλκουν την καταγωγή τους από το Βυζάντιο και 
την αρχαιότητα, λόγω της ναυτικής ζωής των κατοίκων, 
του Ολύμπου, της μονής του Αγίου Διονυσίου κλπ. Χα-
ρακτηρίζονται για τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερό-
τητά τους, διατηρώντας έως σήμερα τα χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα της ευλάβειας, της πίστης και αφοσίω-
σης στη Χριστιανική θρησκεία και Ορθόδοξη Εκκλησία.  

Απαιτείται πολύς χρόνος, σε μια μικρή ομιλία όπως 
αυτή σήμερα, για να μιλήσουμε για τα Λιτοχωρινά έθι-
μα, τους άγραφους εκείνους κανόνες συμπεριφοράς 
που ρύθμιζαν θεμελιώδεις εκδηλώσεις της Λιτοχωρινής 
ζωής, εκπλήρωναν κοινωνικοθρησκευτικά καθήκοντα, 
προσδιόριζαν τις κοινωνικές σχέσεις και τον τρόπο 
ζωής των κατοίκων. Έθιμα που δείχνουν καθαρά την 
θρησκευτική και κοινωνική συνείδηση των κατοίκων εί-
ναι: τα Σίχνα των Θεοφανείων, οι πορτοκαλιές των Φώ-
των, τα κέδρα της Αποκριάς, οι Επιτάφιοι της Μεγά-
λης Παρασκευής, τα γίτσια της Σταυροπροσκυνήσεως, 
οι κουδουνάδες της Πρωτοχρονιάς, η σκάφη της Αγίας 
Σαλομονής. 
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Σήμερα αναβιώνεται το έθιμο που γινόταν την 
ημέρα της Αναλήψεως στο Λιτόχωρο, στο φαράγγι του 
Ενιπέα, όπου μικρά παιδιά, αλλά και ενήλικες, προ-
σπαθούσαν, χωρίς να βάλουν τα χέρια, μόνο με το στό-
μα τους, να πάρουν μικρές πέτρες από τα νερά, από 
την κοίτη του Ενιπέα. Ποία, όμως, είναι η σημασία και 
η αξία της αναβίωσης του εθίμου της Αναλήψεως; 
Πρώτον, το έθιμο διασώζει την παράδοση, την ιδιαιτε-
ρότητα του Λιτοχώρου. Δεύτερον, έχει μια αμεσότητα, 
μια βιωματικότητα, γιατί οι περισσότεροι σημερινοί 
κάτοικοι σχετίζονται εμπειρικά μ’ αυτό. Και τρίτον 
είναι η ζωντανή ιστορία του τόπου. 

Ο λόγιος Λιτοχωρινός φιλόλογος καθηγητής Νικό-
λαος Αθ. Ντάβανος στο μελωποιημένο ποίημά του 
«ΦΩΣ ΟΛΥΜΠΟΥ» εναρμονίζει τις εσώτερες φωνές 
μας με τα νάματα της Ολύμπιας φύσης και ξεδιψά τα 
χείλη μας με τον κατάλληλο λυρισμό: 

Βουτήξτε τρελοπαίδια στου Ενιπέα τα νερά, 
ολόκληρο το πρόσωπο, να πιάσουμε την πέτρα, 
την πέτρα της παράδοσης, την πολυβλογημένη, 
βουτήξτε με τα χείλια μας βαθύτερα. 
Γιορτάστε την ξανά την θεία την Ανάληψη. 
Βουτήξτε μες στου Λάκου τα νερά τα αγιασμένα. 
Η Ανάληψις αποτελεί σημαντική εορτή του Χρι-

στιανισμού. Έτσι ονομάζεται η άνοδος του Χριστού 
στους ουρανούς, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση. Η εορ-
τή της Αναλήψεως είναι πάντα ημέρα Πέμπτη, γιατί 
πέρασαν 40 ημέρες από την Ανάσταση, την Κυριακή 
του Πάσχα. Η προηγούμενη ημέρα, η Τετάρτη, είναι η 
Απόδοσις εορτής του Πάσχα, είναι η μέρα που ψάλλε-
ται στην Εκκλησία για τελευταία φορά το «Χριστός 
Ανέστη». Είναι ο κύκλος του Πάσχα που κλείνει.  
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Η ημέρα της Αναλήψεως ήταν πανηγυρική, γιορτινή 
στο Λιτόχωρο. Να τι είναι γραμμένο σε εφημερίδα της 
Θεσσαλονίκης από δημοσιογραφική ανταπόκριση στις 8 
Ιουνίου 1927: «Την περασμένην Πέμπτην, εορτήν της 
Αναλήψεως, όλος ο κόσμος εξεχύθη εις τας ωραίας 
εξοχάς του Λιτοχώρου. Η μεγαλυτέρα συρροή εσημει-
ώθη εις τον Ενιπέα, όπου ενεφανίσθησαν και αι πρώ-
ται αφιχθείσαι προς παραθερισμόν οικογένειαι». Από 
το πρωί κατέβαιναν οι γυναίκες της μεγαλύτερης ηλι-
κίας και όσοι παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία στις 
εκκλησίες, μετά τη λήξη. Κρατούσαν από το χέρι τα μι-
κρά παιδιά και οι γιαγιάδες τα εγγονάκια τους. Ήταν 
σαν ένα πανηγύρι. Βρέχονταν στο κεφάλι και στα χέρια 
από τα νερά του Λάκου για να πάρουν τη θεία χάρη. 
Πήγαιναν σε μέρος που είχε ρηχά νερά και έπαιρναν 
πετραδάκια, κατά προτίμηση στρογγυλά. 

Κάθε χρόνο λοιπόν, ανήμερα της Αναλήψεως, ημέρα 
Πέμπτη, από νωρίς το απόγευμα, όλοι οι Λιτοχωρινοί, 
όλος ο νεαρόκοσμος με έναν ξεχωριστό πανηγυρικό χα-
ρακτήρα, κατέβαιναν στον Ενιπέα, από πάνω από τη 
θέση Μύλοι μέχρι πριν το γεφύρι του Μήλια, σε παρέες 
από συγγενείς, φίλους και γείτονες. Όλοι περίμεναν με 
λαχτάρα αυτή τη γιορτή κι εκείνο το χαρακτηριστικό 
και αλησμόνητο απόγευμα. Προπολεμικά οι γυναίκες 
άπλωναν στρωσίδια και έφερναν ένα σωρό λιχουδιές, 
όπως ντολμαδάκια, κεφτεδάκια, αυγά βραστά, τυριά, 
λαχανικά και φρούτα εποχής. Τα παιδιά περίμεναν με 
ανυπομονησία τα γλυκά, κυρίως σιροπιαστά και σπιτι-
κά, που ήταν δυσεύρετα τα χρόνια εκείνα. 

Οι πλευρές του Ενιπέα γέμιζαν από κόσμο, ντόπιο 
και … παραθεριστές. Η γιορτή της Αναλήψεως είναι η 
πρώτη μέρα του καλοκαιριού και σύμφωνα με τη λαϊκή 
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παράδοση την Ανάληψη επιτρέπεται να βουτήξουμε τα 
πόδια μας στο νερό ή να κάνουμε το πρώτο μπάνιο 
στη θάλασσα. Ο λαός λέει ότι πρέπει να πάει της Ανα-
λήψεως στη θάλασσα για το πρώτο μπάνιο. 

Το πόσο εορταστική και πανηγυρική ήταν εκείνη η 
ημέρα το διαπιστώνουμε από τις πολλές ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες που φυλάσσονται στα σπίτια μας και 
μάς βοηθούν να παρατηρήσουμε πόσο καλοντυμένοι 
είναι όλοι, ενήλικες, γυναίκες και παιδιά, με τα κοντο-
μάνικά τους, τα κοντά παντελονάκια, τα ωραία συνο-
λάκια οι γυναίκες. Οι Λιτοχωρινές μάνες υπόσχονταν 
στα παιδιά τους ότι την Ανάληψη, εδώ στον Ενιπέα, θα 
αγόραζαν το πρώτο παγωτό από τον … κινητό παγω-
τατζή! 

Η παραδοσιακή διάσταση της εορτής της Αναλή-
ψεως είναι οι πέτρες και τα νερά του φαραγγιού. Στα 
πολύ παλιά χρόνια από το σπίτι οι γυναίκες έφερναν 
το περίσσεμα της βαφής των πασχαλινών αυγών και το 
έριχναν στα νερά. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο Λιτό-
χωρο κόκκινα αυγά βάφονταν όχι μόνο τη Μεγάλη Πέ-
μπτη, αλλά και τις άλλες Πέμπτες που μεσολαβούν μέ-
χρι την Ανάληψη κι έτσι στα σπίτια υπήρχε το περίσ-
σεμα της βαφής, που η ευλάβεια των Λιτοχωριτών δεν 
τους επέτρεπε να το πετάξουν. Καθώς η μέρα αυτή 
σηματοδοτεί το κλείσιμο του κύκλου του Πάσχα, οι 
νοικοκυρές πρέπει να ρίξουν στο νερό ό,τι περισσεύει. 
Εξάλλου η σημασία της Αναλήψεως με την παρετυμο-
λόγηση του αρχαίου ρήματος «αναλήβομαι» = (εξαφα-
νίζομαι), οδηγεί σε τέτοιες ενέργειες. 

Οι Λιτοχωρίτισες μάνες έλεγαν στα παιδιά πως εί-
ναι καλό αυτή την ημέρα να βραχούν στον Ενιπέα, για-
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τί το νερό είναι αγιασμένο και θεραπεύει από αρρώ-
στιες. 

Νωρίς το απόγευμα κατέβαιναν στο φαράγγι. Πρώ-
τα έβρεχαν το κεφάλι και τα χέρια. Έμπαιναν ως τα 
γόνατα στο νερό, έκαναν τον σταυρό (σταυροκοπιό-
νταν) και προσπαθούσαν, σκυμμένοι χωρίς να βάλουν 
τα χέρια, αλλά μόνον με το στόμα, να πάρουν μικρές 
πέτρες μέσα απ’ το νερό, στα ρηχά. Όσο πιο πολλές 
πέτρες, τόσο το καλύτερο. Έπρεπε οι πέτρες να είναι 
σε αριθμό πολλαπλάσιο του 3, δηλαδή 3 ή 6 ή 9. Η 
προσπάθεια δεν ήταν πάντοτε πετυχημένη, καθώς το 
νερό έκλεινε το στόμα και τη μύτη, κι όσοι δεν τα κα-
τάφερναν, έπαιρναν την πέτρα με το χέρι, στα σίγουρα. 
Η πέτρα, σύμφωνα με τη λαογραφία, συμβολίζει όλη τη 
δύναμη και την ουσία του νερού (του ύδατος), του 
υγρού στοιχείου, γιατί βρίσκεται μέσα στα αγιασμένα 
νερά του Ενιπέα. Είναι δηλαδή το νερό του Ενιπέα κα-
θαρτικό και ανανεωτικό, ιδιαίτερα την ημέρα της Ανα-
λήψεως, όταν μετά την παρουσία του Χριστού στους 
αιθέρες, ουρανός και ύδατα έχουν αγιασθεί. Το βράδυ 
οι γυναίκες έβαζαν τις πέτρες στο καντήλι του σπιτιού, 
όπου παρέμειναν για ένα χρόνο. Όμως τις έβαζαν και 
μέσα στο μαξιλάρι ή κάτω από το κρεβάτι τους ή τις 
φύλαγαν σε μια γωνιά, γιατί πίστευαν ότι έτσι θα 
εξασφάλιζαν την ευτυχία για το σπιτικό τους. Να είναι 
γεροί σαν την πέτρα. 

Από αφηγήσεις παλαιοτέρων στην ηλικία που θυ-
μούνται την προπολεμική εποχή (πριν το 1940), πληρο-
φορούμαστε ότι οι ενορίτες του Αγίου Δημητρίου πή-
γαιναν στη θέση Μύλοι, όπου εκεί τα νερά του Ενιπέα 
διαχέονταν ελεγχόμενα και πιο ήρεμα σε αυλάκια από 
τους νερόμυλους και τις νεροτριβές της περιοχής. Οι 
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μεγαλύτεροι ανασήκωναν τα παντελόνια, έμπαιναν στο 
νερό και έσκυβαν να πάρουν πέτρα με το στόμα. Οι 
ανύπαντρες κοπέλες σε παρέες μαζί πήγαιναν λίγο 
απόμερα, πιστεύοντας στο «γούρι», στην εύνοια για 
την αποκατάστασή τους, δηλαδή στο αρραβώνιασμα. 

Οι παλαιότεροι διηγούνται ότι οι νοικοκυρές γέμι-
ζαν ένα μπουκάλι με νερό του Ενιπέα και το έφερναν 
στο σπίτι να ραντίσουν τους χώρους. «Όπως ανελήφθη 
ο Χριστός, έτσι να ανεληφθή = εξαφανιστεί από το 
σπίτι μας κάθε κακό». Ήταν ευλογία, μια καλή και 
ευλογημένη συνήθεια, φύλαγαν το νερό και το είχαν 
όλο το χρόνο για φάρμακο, για γιατρικό σε πρηξίματα, 
δαγκώματα, πόνους, κυρίως όμως για την κακογλωσ-
σιά και το «κακό μάτι», τη βασκανία.  

Το έθιμο της Αναλήψεως το βρίσκουμε στα πα-
ράλια της Μικράς Ασίας και σε νησιά, με παραλλαγές. 
Φαίνεται ότι το έφεραν στο Λιτόχωρο οι ναυτικοί, 
όμως για πρακτικούς λόγους δεν μπορούσε να γίνει 
στις παραλίες του Λιτοχώρου κι έτσι καθιερώθηκε στα 
νερά του Ενιπέα. Είναι άγνωστο σ’ όλα τα χωριά του 
Ολύμπου και της Πιερίας, μόνον στο Λιτόχωρο γινόταν. 

Η λαϊκή θρησκευτικότητα και η παραδοσιακή θρη-
σκευτική συμπεριφορά του λαού του Λιτοχώρου συν-
δέεται με έθιμα του κύκλου της ζωής και τον ετήσιο 
εορτολογικό (χριστιανικό) κύκλο. Οι πέτρες και τα 
νερά του Ενιπέα στην λαϊκή μας παράδοση είναι πηγή 
και σύμβολο ζωής. Θεωρείται ότι φέρνουν τύχη. Καθώς 
παλιότερα οι σχέσεις ανθρώπου και φύσης ήταν στενό-
τερες, το νερό είχε σημαντική θέση στα έθιμα. 

Ο λαός θεωρεί ότι το αγιασμένο νερό (τα ύδατα 
του Ενιπέα) είναι προστατευτικό, έχει δύναμη καθαρ-
τική και ενέργεια, «ίαμα ψυχών και σωμάτων». 
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Η διδομένη ερμηνεία της «πέτρας» στα κείμενα 
της Αγίας Γραφής και στην παράδοση της Εκκλησίας 
είναι ότι πέτρα στην οποία οικοδομήθηκε η Εκκλησία 
του Θεού είναι ο Χριστός. Αλλά και όλοι οι πιστοί Χρι-
στιανοί και  όσοι ομολογούν, αποτελούν «πέτρες» της 
οικοδομής της Εκκλησίας. 

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση τα ύδατα 
(το νερό) είναι από τα κυριότερα θρησκευτικά σύμβο-
λα, έχοντας ρόλο σε μυστήρια από το Βάπτισμα μέχρι 
την τέλεση του Αγιασμού. Ο αυθορμητισμός των Λιτο-
χωριτών την ημέρα της Αναλήψεως να κατεβαίνουν στα 
νερά του Ενιπέα, να βρέχονται και να παίρνουν πέτρες 
με το στόμα, σημαίνει ότι ο ρόλος του ύδατος είναι 
Χριστοκεντρικός, και ρητώς συνδέεται με την Πεντηκο-
στή και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. 

Δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη, την Κυριακή της 
Πεντηκοστής, στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Κύριος 
«έκραξε»: «Εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πι-
νέτω», και «Ο πιστεύων εις εμέ … ποταμοί εκ της 
κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος», από το 
εσωτερικό του θα τρέχουν ποταμοί χάριτος του Αγίου 
Πνεύματος. 

Και πάλι δέκα ημέρες πριν την Πέμπτη της Ανα-
λήψεως, την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, στο Ευαγγε-
λικό ανάγνωσμα ο Χριστός λέει στη Σαμαρείτιδα: «Ός 
δ’ αν πίη εκ του ύδατος ού εγώ δώσω αυτώ, ου μη 
διψήση εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ ό δώσω αυτώ, 
γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν 
αιώνιον». Το «ύδωρ ζων», το ζωντανό νερό, είναι η 
χάρις του Αγίου Πνεύματος, διότι η χάρις του Θεού 
καθαρίζει τον άνθρωπο. 
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Λίγα λόγια για το Φαράγγι του Ενιπέα. Μύθοι, λαϊ-
κές δοξασίες, θρύλοι, παραδόσεις και θρησκευτικά έθι-
μα ζωντανεύουν μέσα από τα γάργαρα νερά του Ενι-
πέα, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν 
θεότητα των υδάτων, ποταμίσιος θεός. Στα νερά αυτά 
λουζόταν η θεά Λητώ, εδώ λούζονταν οι Ολυμπιάδες 
Μούσες, οι Νύμφες και οι Νηρηΐδες, εδώ οι μαινάδες 
κατασπάραξαν τον Ορφέα. 

Οι διάφορες εκφάνσεις του λαϊκού μας πολιτισμού, 
οι διάφορες πτυχές του λαϊκού βίου, τα ήθη και τα 
έθιμα, αποτελούν τις βασικές εκδηλώσεις της ψυχικής 
και κοινωνικής ζωής της κωμόπολης. Για τον λόγο αυτό 
όλα όσα ένας λαός λέγει και πράττει σε συλλογικό 
επίπεδο, κατά παράδοση, πρέπει να καταγράφονται, 
να ταξινομούνται και να ερευνώνται. 

Μετά τη δεκαετία του 1950 το έθιμο της Ανα-
λήψεως με την πέτρα και τα νερά σταδιακά έφθινε και 
χάθηκε, καθώς άλλαξαν τα παλιά ήθη που το είχαν 
δημιουργήσει. Το Λιτόχωρο αστικοποιήθηκε και το 
έθιμο, χωρίς να αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη και 
στην πρόοδο του τόπου, δεν προσαρμόστηκε στις ανά-
γκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Όμως δεν λη-
σμονήθηκε και φροντίσαμε να το κλείσουμε στις καρ-
διές μας μέχρι σήμερα. Μακάρι η σημερινή νεολαία, τα 
παιδιά, με λίγη φαντασία και καλή πρόθεση να κατορ-
θώσουν να το ζωντανέψουν ξανά. 
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Το Λιτόχωρο μέσα στο χρόνο 
 
του Νικολάου Κολωνιάρη 

 
 

[Ο πανηγυρικός λόγος που ακολουθεί εκφωνήθηκε 
την Κυριακή 26 Ιαν 2020 στην εκδήλωση του Συλλό-
γου Λιτοχωριτών της Θεσσαλονίκης κατά την εορτή της 
μνήμης του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Ομιλητής 
είναι ο φιλόλογος – καθηγητής Νικόλαος Κολωνιάρης.] 

 
Ο Σύλλογος Λιτοχωριτών Θεσσαλονίκης τιμά σήμερα τη 

μνήμη του προστάτου Αγίου μας, του οικήτορος του Ολύ-
μπου, Αγίου Διονυσίου. Του Αγίου που οι απανταχού Λιτο-
χωρίτες και οι ευσεβείς πιστοί προστρέχουν στη θαυματουρ-
γό χάρη του, ζητώντας τις πρεσβείες και τη μεσιτεία του 
προς τον Τριαδικό Θεό. Η συγκεκριμένη πανήγυρη και εορ-
τή μνήμης του Αγίου Διονυσίου αποτελεί πλέον ένα θεσμό 
και παράδοση για τον Σύλλογο Λιτοχωριτών που καταδει-
κνύει το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα και την ευλάβεια των 
ανθρώπων της παροικίας προς τον Άγιο μας. Αποτελεί 
όμως και μια ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα στα 
μέλη της κοινότητας, αλλά και υπόμνησης των δεσμών με 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους το Λιτόχωρο. 

Θα ήθελα, αρχικά, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, καθώς 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, για 
την τιμή που με επεφύλαξαν αναθέτοντας την εκφώνηση 
του πανηγυρικού λόγου, στο πλαίσιο της επετειακής αυτής 
εορτής.  
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«Το Λιτόχωρο μέσα στο χρόνο» είναι το θέμα της ομι-
λίας μου. Αναλογίζομαι πως ο κάθε ομιλητής σε μια διάλεξη 
όπως η σημερινή, θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση, αν έπρεπε 
σε τόσο σύντομο χρόνο να παρουσιάσει γεγονότα, πρόσω-
πα και καταστάσεις που αφορούν την ιστορία της ιδιαίτε-
ρης πατρίδα μας, φοβούμενος πως θα ζημιώσει τη σημασία 
και την αξία κάποιων από αυτά, εφόσον ο τόπος μας είναι 
ένας τόπος με πλούσια και πολυποίκιλη ιστορική δράση. 
Προσπάθησα, λοιπόν, μέσα στο λίγο αυτό χρόνο που μου 
δίνεται να σταχυολογήσω τα σημαντικότερα από αυτά τα 
γεγονότα, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό από τις ιστορικές 
ψηφίδες του τόπου μας. Η αναφορά μου θα εστιαστεί σε 
γεγονότα και καταστάσεις που σχετίζονται με το Λιτόχωρο 
και επηρέασαν συγχρόνως την ιστορία της ευρύτερης πε-
ριοχής, καθώς και ολόκληρης της πατρίδας μας. Παράλ-
ληλα, θα γίνει λόγος σε σημαντικές προσωπικότητες Λιτο-
χωριτών, που και αυτοί άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα 
τους στο ιστορικό γίγνεσθαι του τόπου μας.  

Το Λιτόχωρο λόγω της καίριας γεωγραφικής του θέσης, 
κτισμένο από τη μια στις υπώρειες του Ολύμπου και από 
την άλλη η άμεση γειτνίασή του με τη θάλασσα, το έφεραν 
πάρα πολλές φορές στο προσκήνιο των ιστορικών εξελί-
ξεων. 

Η ιστορική μου αναφορά, λόγω και της σημερινής ημέ-
ρας μνήμης του Αγίου, θα ξεκινήσει από τη Μονή του Αγίου 
Διονυσίου, εφόσον συνδέθηκε με το Λιτόχωρο και την ιστο-
ρία της ευρύτερης περιοχής. Στα 1542 ο μοναχός Διονύσιος 
ιδρύει τη Μονή, η οποία αφιερώνεται στο όνομα της Αδιαι-
ρέτου και Ομοουσίου Αγίας Τριάδας. Το μοναστήρι αρχικά 
ήταν σταυροπηγιακό και διοικητικά υπαγόταν στο Πατριαρ-
χείο Κωνσταντινουπόλεως. Λόγω της απόμερης και ασφα-
λούς θέσης του, γίνεται στα προεπαναστατικά χρόνια κρη-
σφύγετο των κλεφτών και των αρματολών του Ολύμπου. Το 
1821 η Μονή πυρπολείται και λεηλατείται από τους Τούρ-
κους. Αργότερα κατά την επανάσταση του Ολύμπου, στα 
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1878, θα φιλοξενήσει τα κυνηγημένα από την εκδικητική μα-
νία των Τούρκων γυναικόπαιδα του Λιτοχώρου. Κατά τον 
Μακεδονικό Αγώνα αποτέλεσε βάση ανεφοδιασμού και κα-
ταφύγιο για τους αγωνιστές. Την περίοδο της γερμανική 
κατοχής (Απρίλιος 1943) η Μονή βομβαρδίζεται και ανατι-
νάσσεται από τους Γερμανούς, λόγω της καταφυγής σε 
αυτό ανταρτικών ομάδων. Το μοναστήρι, που ήταν δείγμα 
μοναδικής αρχιτεκτονικής και σπάνιου αισθητικού κάλλους, 
καταστρέφεται σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος του. Έκτοτε 
μεταφέρθηκε στην Νέα Μονή (Μετόχι της Σκάλας), που 
βρίσκεται χαμηλότερα και σε απόσταση περίπου 3 χιλιο-
μέτρων από το Λιτόχωρο. Σήμερα λειτουργεί ως ανδρώα 
κοινοβιακή Μονή. Στο μετόχι, επίσης, λειτουργεί το σκευο-
φυλάκιο της Μονής το οποίο στεγάζεται σε πρόσφατα ανα-
καινισμένο κτίριο του 1860. Στο εσωτερικό του φυλάσσο-
νται μοναδικά κειμήλια, ενώ λειτουργεί Βιβλιοθήκη και ανα-
γνωστήριο. Το 1963 επισκέφτηκε τη Μονή ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Αθηναγόρας - πρώτη επίσκεψη Πατριάρχη στα 
χρονικά της - καθώς και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο 
τέλος της δεκαετίας του ’90. Από το 1989 επανήλθε το 
άβατο της Μονής κατά την παράδοση του Αγίου. Η φήμη 
του Αγίου ξεπέρασε τα όρια της πατρίδος μας και σήμερα 
ακτινοβολεί σε όλη την οικουμένη. Ο Άγιος Διονύσιος τι-
μήθηκε και τιμάται πάντοτε από τους Λιτοχωρίτες, από το 
λαό της Πιερίας και όλους τους πιστούς και ευσεβείς χρι-
στιανούς, ενεργώντας τη θαυματουργό δράση και προστα-
σία του. Η μονή πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 23 Ιανουα-
ρίου, ημερομηνία κοιμήσεως του Αγίου, καθώς και στις 14 
Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού.  

Στα 1542, λοιπόν, που, όπως προανέφερα, ο Άγιος 
Διονύσιος ιδρύει τη μονή, στην άδεια που του παραχωρείται 
από τον Τούρκο ηγεμόνα της περιοχής, αναφέρεται και η 
περιοχή του Λιτοχώρου «εν τω βακουφικώ χωρίω Λιτόχω-
ρον», που αποτελεί και την παλαιότερη γραπτή μαρτυρία 
για τον οικισμό. Αυτό σημαίνει πως ήταν μια κοινότητα με 
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ιερέα και άρχοντες (προκρίτους) και σίγουρα υπήρχε πριν 
την άφιξη του Αγίου. Η προέλευση των κατοίκων του Λιτο-
χώρου συνδέεται με δύο παλιότερους οικισμούς αυτόν της 
Τοπόλιανης και της παλαιάς Αγίας Παρασκευής (κοντά στο 
μετόχι Σκάλα). Προς τα τέλη του 17ου λόγω της παρακμής 
άλλων σημαντικών οχυρών θέσεων της Πιερίας (Μεθώνης, 
Πύδνας, Πλαταμώνα), το Λιτόχωρο θα καταστεί μια σημα-
ντική κωμόπολη με αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή δραστηριό-
τητα (όπως μνημονεύεται και στην κτητορική επιγραφή του 
παρεκκλησίου του Αγίου Διονυσίου στον Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Λιτοχώρου, το 1762). Παράλληλα την ίδια περίο-
δο η Οθωμανική κατοχή δημιουργεί δύσκολες συνθήκες για 
τους πληθυσμούς ιδιαίτερα των πεδινών περιοχών. Δεν ήταν 
λίγοι αυτοί που επέλεξαν μια πιο ελεύθερη αλλά σκληρο-
τράχηλη ζωή, ως κλέφτες στα βουνά. Στην περιοχή, λοιπόν, 
του Ολύμπου και του Λιτοχώρου, γύρω στα 1700, η δράση 
των κλεφτών και των αρματολών είναι ιδιαίτερα έντονη. 
Συγκεκριμένα από το 1720-1750 ξακουστή είναι η δράση 
του καπετάν Ζήδρου με το πρωτοπαλίκαρο του το Λιτοχω-
ρίτη Λάππα, οι οποίοι αναπτύσσουν έντονη δράση κατά των 
Τούρκων. Τα ονόματά τους τα τραγούδησε και τα απαθα-
νάτισε η λαϊκή μούσα και τραγουδιούνται ακόμη και σήμερα 
σε γλέντια των Λιτοχωριτών. Μετέπειτα κατά το 1800 Λιτο-
χωρίτες ναυτικοί (Γκέκας, Πιτσιάβας) δρουν στο Βόρειο 
Αιγαίο και ιδιαίτερα, μετά την έξαρση της πειρατείας, κατά 
τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806 συνδράμουν στις επι-
χειρήσεις επιφέροντας πλήγματα στον τουρκικό στόλο. Πριν 
την έναρξη της επανάστασης του ’21 λιτοχωρίτικα καΐκια 
μεταφέρουν επαναστάτες - κλεφταρματολούς από τον Όλυ-
μπο στις Σποράδες, την Εύβοια, το Πήλιο και τη Χαλκιδική. 
Κατά το ξέσπασμα της επανάστασης του 1821, ξεσηκώ-
νονται μαζί και πολλοί Ολύμπιοι - Λιτοχωρίτες αγωνιστές 
(Ιάκωβος Περικλής Ολύμπιος, Ιωάννης Περικλής, Ευάγγελος 
Σχοινάς), αλλά οι Τούρκοι καταφέρνουν να καταστείλουν 
αυτά τα επαναστατικά κινήματα. Οι επαναστάτες θα κατα-
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φύγουν στη Νότια Ελλάδα παίρνοντας μέρος στις εκεί επι-
χειρήσεις. Οι Λιτοχωρίτες ναυτικοί ιδιαίτερα διακρίνονται ως 
«γεμιτζήδες» των κανονιών στις επιχειρήσεις κατά των 
Τούρκων (τίτλος που συνόδευε για πολλά χρόνια τους ναυ-
τικούς μας).  

Το γεγονός, ωστόσο, που επηρέασε καταλυτικά την 
ιστορία του τόπου μας αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας 
ήταν η Επανάσταση του Ολύμπου το 1878.  

Στα χρόνια πριν την Επανάσταση, το Λιτόχωρο ήταν 
μια αξιόλογη κωμόπολη, που απολάμβανε ένα ιδιόμορφο 
καθεστώς αυτονομίας, με χαλαρή τουρκική διοίκηση, έδρα 
των μικρότερων χωριών της γύρω περιοχής (κεφαλοχώρι). 
Παρουσίαζε οικονομική άνθηση, πράγμα που οφειλόταν 
στην αναπτυγμένη ναυτιλιακή δραστηριότητα και στις δρα-
στηριότητες των κατοίκων (γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτομία, 
μεταποιητικές δραστηριότητες, κατεργασία προϊόντων ξυ-
λείας κ.ά.), ενώ παράλληλα διέθετε υψηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του κοινοτι-
σμού στο Λιτόχωρο, ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής 
ταυτότητας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας.  

Το Φεβρουάριο του 1878 υπογράφεται η Συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου, που δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία, 
παραχωρώντας εδάφη της Μακεδονίας, δημιουργώντας πα-
ράλληλα τον κίνδυνο σλαβοποίησης των ελληνικών πληθυ-
σμών. Η τότε κυβέρνηση του Ελληνικού Κράτους με την 
Μακεδονική Επιτροπή Αθηνών δημιουργεί επαναστατικά σώ-
ματα στις περισσότερες αλύτρωτες περιοχές και στη Μακε-
δονία. Το Λιτόχωρο φυσικά πρωτοστατεί και συμμετέχει 
ενεργά σε όλη αυτή την κίνηση. Στις 19 Φεβρουαρίου ξεσπά 
εξέγερση στο Λιτόχωρο και δημιουργείται Προσωρινή Επα-
ναστατική Κυβέρνηση με πρόεδρο τον Λιτοχωρίτη έμπορο 
Ευάγγελο Κοροβάγγο. Συγχρόνως αποστέλλεται προκήρυξη 
με τις θέσεις των επαναστατών στις Μεγάλες Δυνάμεις. Η 
επανάσταση αρχικά φαίνεται να πετυχαίνει, όμως πολλά 
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λάθη στρατηγικής και άστοχες ενέργειες οδηγούν στην κα-
ταστολή της. Οι Τούρκοι στις 4 Μαρτίου 1878 καταλαμ-
βάνουν το Λιτόχωρο, το πυρπολούν, προβαίνουν σε ωμό-
τητες και βιαιοπραγίες κατά του πληθυσμού. Τα περισσό-
τερα γυναικόπαιδα βρίσκουν καταφύγιο στη Μονή του 
Αγίου Διονυσίου, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων φυγαδεύ-
εται, με τη μεσολάβηση των προξένων των Δυνάμεων στη 
Θεσσαλονίκη. Η επανάσταση μπορεί να μην πέτυχε τους 
αρχικούς της στόχους, αλλά ενίσχυσε τη διπλωματική θέση 
της χώρας στο Συνέδριο του Βερολίνου, με την οποία η 
Βουλγαρία επανήλθε στα αρχικά της σύνορα. Παράλληλα 
άνοιξε το δρόμο για τον Μακεδονικό Αγώνα και τη νικηφό-
ρα έκβαση των βαλκανικών πολέμων.  

Μετά την Επανάσταση του Ολύμπου, το Λιτόχωρο 
βγαίνει καθημαγμένο, όμως προκαλεί εντύπωση το γεγονός 
πως ο πληθυσμός ξαναβρίσκει σε σχετικά σύντομο διάστημα 
τους κανονικούς του ρυθμούς. Την περίοδο αυτή διαμορφώ-
νονται νέα δεδομένα στη σύνθεση του πληθυσμού, πολλοί 
μεταναστεύουν από άλλα μέρη της Ελλάδας και κυρίως την 
Ήπειρο, τη Χαλκιδική, τη Δυτική Ελλάδα και νησιά του Αι-
γαίου με προορισμό το Λιτόχωρο, λόγω της γεωγραφικής 
του θέσης και των επαγγελματικών προοπτικών της περιο-
χής. Στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου το Λιτό-
χωρο είναι μια ακμάζουσα κωμόπολη, με αμιγή ελληνοχρι-
στιανικό πληθυσμό. Το αναπτυγμένο θρησκευτικό συναίσθη-
μα των κατοίκων καταδεικνύει η ύπαρξη δυο μεγάλων ενο-
ριακών ναών μέσα στο Λιτόχωρο και πολλών εξωκλησιών 
(12 τον αριθμό) - τα περισσότερα κτισμένα με δαπάνες 
ναυτικών. Επιπλέον, το 1878 το Λιτόχωρο αριθμεί 550 οι-
κίες με 3.000 κατοίκους, αριθμός που φτάνει στα 900 σπί-
τια και 5.500 κατοίκους το 1912. Ιδιαίτερη ανάπτυξη την 
περίοδο αυτή εμφανίζει και πάλι η ναυτιλία. Ο στόλος του 
Λιτοχώρου παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό ιστιοφόρων 
(περίπου 300 - 400 σκαριά) και αναπτύσσει δραστηριότητα 
στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος. Οι κάτοικοι του Λιτοχώρου 
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είναι επίσης άνθρωποι φιλοπρόοδοι και φιλομαθείς. Ενδια-
φέρονται και αγωνίζονται για την αναβάθμιση του πνευμα-
τικού επιπέδου των κατοίκων με τη δημιουργία εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων. Από τα 1885 και έπειτα στο Λιτόχωρο 
λειτουργούν τα εξής σχολεία: Αστική Σχολή (εξατάξιο σχο-
λείο αρρένων), Ημιγυμνάσιο, Παρθεναγωγείο (τριτάξιο σχο-
λείο θηλέων), Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο. Στα 1907 
κτίζεται το περίφημο και επιβλητικό διδακτήριο, όπου σήμε-
ρα στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Αρχικά εκεί στεγά-
στηκε το Παρθεναγωγείο και το Νηπιαγωγείο. Αργότερα οι 
μαθητές του Αρρεναγωγείου, το Ημιγυμνάσιο και η Αστική 
Σχολή. Μετά το 1929 στο συγκεκριμένο διδακτήριο στεγά-
ζονται οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι το αρχείο του, από όπου αντλούμε πολλά 
στοιχεία για την εκπαίδευση στο Λιτόχωρο κατά την πε-
ρίοδο 1885 - 1912 και μετέπειτα, καθώς και πληροφορίες 
για την επαγγελματική και κοινωνική ζωή της εποχής εκεί-
νης. Από την άλλη πλευρά, πολλοί Λιτοχωρίτες, όντας ανή-
συχες φύσεις, αυτήν την περίοδο αναζητούν την τύχη τους 
σε άλλους τόπους μακρινούς, επιλέγοντας την οδό της 
υπερπόντιας μετανάστευσης (κυρίως στην Αμερικανική ήπει-
ρο). Στα 1905, λοιπόν, ιδρύεται στη Νέα Υόρκη από τους 
πρώτους μετανάστες Λιτοχωρίτες η Αλληλοβοηθητικός και 
Αγαθοεργός Αδελφότης Λιτοχωριτών ο «ΟΛΥΜΠΟΣ». Ο 
συγκεκριμένος σύλλογος στάθηκε και στέκεται ακόμη και 
σήμερα αρωγός σε πολιτιστικές δράσεις της Κοινότητας του 
Λιτοχώρου, όπως και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κάθε 
έτος τιμά, όπως και ο Σύλλογος Λιτοχωριτών Θεσσαλονίκης, 
τη μνήμη του προστάτη μας Άγιου Διονυσίου, ενώ συχνά 
οργανώνονται χοροεσπερίδες και συγκεντρώσεις που το-
νώνουν τις σχέσεις των ομογενών.  

Φυσικά ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Μακεδονίας 
που ξεκίνησε με την Επανάσταση του 1878 δεν σταματά 
αλλά συνεχίζεται και εντείνεται στα χρόνια του Μακεδονι-
κού Αγώνα. Το Λιτόχωρο δίνει και πάλι το παρών σε αυτόν 
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τον αγώνα, στελεχώνοντας ανταρτικά σώματα και εθνικές 
επιτροπές. Από το Λιτόχωρο θα περάσει και ο Παύλος Με-
λάς. Οι κάτοικοι θα ενισχύσουν με υλικά εφόδια και χρή-
ματα τον αγώνα. Ακόμη τα λιτοχωρίτικα καΐκια παρέχουν 
τη βοήθειά τους μεταφέροντας εθελοντές Μακεδονομάχους, 
όπλα και κάθε είδους εφόδια, για την πραγματοποίηση του 
σημαντικού εθνικού σκοπού, της οριστικής απελευθέρωσης 
από τους Τούρκους δυνάστες και τις επεκτατικές βλέψεις 
των Βουλγάρων. Ο σκοπός αυτός έμελλε να επιτευχθεί με 
τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους.  

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Οκτωβρίου 1912 όταν ο Ελ-
ληνικός στρατός προήλαυνε απελευθερωτής στην Κατερίνη 
και στα χωριά της Πιερίας. Η τουρκική φρουρά του Λιτο-
χώρου με τους τελωνοφύλακες του λιμανιού των Αγίων 
Θεοδώρων παραδόθηκαν στον πρόεδρο Γρηγόριο Φούντο 
και στη συνέχεια αυτός τους οδηγεί στον φρούραρχο της 
Κατερίνης. Το σημαντικότατο αυτό γεγονός, της απελευθέ-
ρωσης του Λιτοχώρου, εορτάστηκε με λαμπρή πάνδημη 
Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στο εξωκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου. Η απελευθέρωση του Λιτοχώρου αποτελεί το 
μεταίχμιο μεταξύ δύο εποχών και την χρονική αφετηρία 
νέων εξελίξεων και δεδομένων στην ιστορία της Κοινότητας, 
την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα σε νέες βάσεις. Θα έπρεπε 
να αποβάλει τα ήθη και τις πρακτικές της οθωμανικής διοί-
κησης και να προσαρμοστεί σε νέους θεσμούς και αντι-
λήψεις με την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. 

 Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου 1912 το 
Λιτόχωρο θα αφήσει και πάλι το ιστορικό του στίγμα, χάρη 
σε δύο ικανότατους και αξιόμαχους ναυτικούς του, τον Νι-
κόλαο Βλαχόπουλο και τον Μιχαήλ Κωφό. Οι δύο αυτοί 
ριψοκίνδυνοι ναυτικοί, γνωρίζοντας τα αβαθή και παράκτια 
σημεία του Θερμαϊκού, θα οδηγήσουν τον ναύαρχο Βότση 
με το Τορπιλοβόλο 11 στο ναρκοθετημένο και καλά φυλαγ-
μένο λιμάνι της Θεσσαλονίκης βυθίζοντας την τουρκική ναυ-
αρχίδα Φετχί Μπουλέντ. Το χτύπημα αυτό καταρράκωσε το 
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ηθικό των Τούρκων και προετοίμασε το έδαφος για την 
παράδοση της Θεσσαλονίκης στον Ελληνικό στρατό.  

Αμέσως μετά τις νικηφόρες κατακτήσεις των Βαλκανι-
κών πολέμων ακολουθεί ακόμη μια λαμπρή κατάκτηση. 
Είναι η κατάκτηση της κορυφής του Ολύμπου, του Μύτικα, 
από το Λιτοχωρίτη Χρήστο Κάκκαλο και τους Ελβετούς 
Frederic Boissonas και Daniel Baud - Bovy. Οι δύο Ελβετοί 
ορειβάτες ξεκίνησαν από το Λιτόχωρο στις 29 Ιουλίου 1913 
και με οδηγό στην πορεία τους τον Χρήστο Κάκκαλο κατα-
φέρνουν στις 2 Αυγούστου του 1913 να πατήσουν την μέχρι 
τότε απάτητη κορυφή του Ολύμπου, σε υψόμετρο 2918. Τα 
ονόματά τους θα γραφούν στην ιστορία και από το σημείο 
εκείνο γίνεται μια νέα αρχή στα ελληνικά ορειβατικά δεδο-
μένα. Σε μια σπηλιά λίγο παρακάτω από τις κορφές του 
Ολύμπου, στο περίφημο «Άσυλο των Μουσών», μια άλλη 
σημαντική προσωπικότητα θα φιλοτεχνήσει με το πινέλο της 
τις άγριες ομορφιές του μυθικού βουνού. Πρόκειται για τον 
Βασίλειο Ιθακήσιο, που συνέδεσε το όνομά του με τον Όλυ-
μπο και το Λιτόχωρο. Με καταγωγή από την Μυτιλήνη θα 
ζήσει στον τόπο μας για 20 ολόκληρα χρόνια και θα αποτυ-
πώσει στις δημιουργίες του τοπία του Ολύμπου και της γύ-
ρω περιοχής. Ήθελε να ζήσει κοντά στη φύση, να τη χαρεί 
και να τη ζωγραφίσει. Η αγάπη του για την φύση δεν πε-
ριορίστηκε μόνο στην καλλιτεχνική του προσφορά. Υπήρξε 
συγχρόνως ένας ιδεώδης φυσιολάτρης που παρακινούσε τον 
κάθε επισκέπτη να αγαπήσει τη φύση και το βουνό. Άλλω-
στε φιλοξένησε στη σπηλιά του εκατοντάδες επισκέπτες - 
ορειβάτες Έλληνες και ξένους. Ζωγράφισε πάνω από 500 
πίνακες που βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές 
(του εσωτερικού και του εξωτερικού). Ο Χρήστος Κάκκαλος 
και ο Βασίλειος Ιθακήσιος συνέδεσαν το όνομά τους με τον 
Όλυμπο. Τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν σαν ένα κομμάτι 
από την ψυχή τους. Στα 1973 θα συναντηθούν στην εκπο-
μπή του Φρέντυ Γερμανού. Θα ξαναθυμηθούν τα παλιά και 
θα τραγουδήσουν τραγούδια του Ολύμπου.  
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Ακολουθούν και πάλι δύσκολα χρόνια, ξεσπά ο Πρώτος 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ελλάδα δε θα πάρει αμέσως μέρος 
στις επιχειρήσεις, παρά μόνο το τελευταίο έτος του πο-
λέμου. Σχετικά με το ζήτημα αυτό της συμμετοχής της ή μη 
στον πόλεμο, θα ξεσπάσει ο Εθνικός Διχασμός, με τη διά-
σπαση της χώρας σε δύο ουσιαστικά κράτη, το κράτος των 
Αθηνών υπό τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και το κράτος της 
Θεσσαλονίκης υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Την περίοδο 
αυτή του Εθνικού Διχασμού το Λιτόχωρο και η γύρω πε-
ριοχή, λόγω της στρατηγικής της θέσης, αποκλείεται από τις 
Συμμαχικές δυνάμεις και μετατρέπεται σε ουδέτερη ζώνη, 
ανάμεσα στα δύο κράτη της χώρας μας. Η ζώνη αυτή φυ-
λάσσεται και διοικείται από ξένα στρατεύματα Γάλλων (συ-
νεπικουρούμενων από Σενεγαλέζους ιππείς). Ο αποκλεισμός 
του Λιτοχώρου και το καθεστώς που δημιούργησε, ήτοι ο 
αυστηρός έλεγχος στις μετακινήσεις των κατοίκων, οι δυ-
σκολίες στην προμήθεια τροφίμων και η αυταρχική συμπερι-
φορά της ξένης διοίκησης προς τον ντόπιο πληθυσμό επι-
φέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική και την κοινω-
νική ζωή του Λιτοχώρου. Σε πολιτικό επίπεδο ο διχασμός 
θα οξύνει τις αντιθέσεις δηλητηριάζοντας τις σχέσεις των 
κατοίκων της κοινότητας. Φυσικά την περίοδο αυτή σημα-
ντικές είναι οι επιδράσεις που θα ασκήσει ο γαλλικός πο-
λιτισμός στην περιοχή μας, στα ήθη και στις αντιλήψεις των 
κατοίκων.  

Παρ’ όλες τις επιπτώσεις που επέφερε ο Εθνικός Διχα-
σμός στη χώρα μας και στο λαό της, ο Α΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος έληξε νικηφόρα για την πατρίδα μας. Ακολουθεί όμως 
μια νέα περίοδος επιχειρήσεων στο Μικρασιατικό μέτωπο 
που αυτή τη φορά θα λήξει άδοξα. Πολλοί Λιτοχωρίτες θα 
υπηρετήσουν στις τάξεις του στρατού στη Μικρά Ασία. Κά-
ποιοι απ’ αυτούς θα πέσουν στο μέτωπο, ενώ από άλλους 
θα χαθούν εντελώς τα ίχνη τους. Μετά την οριστική κατάρ-
ρευση του μετώπου ακολουθεί η ανταλλαγή πληθυσμών 
(Σύμβαση της Λωζάννης) και η άφιξη στη χώρα μας ενός 
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μεγάλου αριθμού προσφύγων, ίσως του μεγαλύτερου στη 
νεότερη ιστορία του έθνους. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις 
της Επιτροπής Αποκατάστασης για την άφιξη 40 οικογε-
νειών προσφύγων στην περιοχή μας, το Λιτόχωρο τελικά θα 
υποδεχθεί 15 οικογένειες από την περιοχή της Δυτικής 
Μικράς Ασίας. Αυτές θα εγκατασταθούν στην περιοχή του 
Άϊ Γιώργη, στα «προσφυγικά» όπως μέχρι πρότινος αποκα-
λούνταν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι φιλο-
πρόοδοι, καλλιεργημένοι, φέρνουν νέα ήθη και νοοτροπίες, 
έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που επιδρά θετικά στη δια-
μόρφωση του τοπικού μας πολιτισμού. 

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου το Λιτόχωρο είναι μια 
κοινότητα που παρουσιάζει έντονη ακμή σε όλα τα επίπεδα. 
Είναι μια κωμόπολη, όπου οι κάτοικοί του διατηρούν τις 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, ευσεβείς χριστιανοί 
είναι όμως ανοιχτοί και σε νέες επιδράσεις. Οι περισσότεροι 
δραστηριοποιούνται και πάλι στο χώρο της ναυτιλίας, ενώ 
οι στεριανοί πληθυσμοί ασχολούνται με την γεωργία, την 
κτηνοτροφία, την υλοτομία καθώς και με τεχνικά 
επαγγέλματα (κυρίως χτίστες). Το πλήθος σωματείων και 
ενώσεων είναι ενδεικτικά της οικονομικής ανάπτυξης της πε-
ριόδου, της διάθεσης των ανθρώπων για συλλογική προσφο-
ρά, αντανακλούν όμως και το βαθμό πολιτιστικής ανά-
πτυξης της περιόδου. Χαρακτηριστική περίπτωση συλλόγου, 
που ιδρύεται αυτή την εποχή, με καθοριστική συμβολή στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας είναι ο Μουσικο-
γυμναστικός Συλλόγος «Απόλλωνας» στα 1928. Αρχικά, 
πέρα από το ποδοσφαιρικό του τμήμα, διέθετε και άλλα 
τμήματα, όπως καλλιτεχνικό, στίβου, μουσικής, καθώς και 
ορειβατική ομάδα. Ο συγκεκριμένος σύλλογος, που πλησιά-
ζει σχεδόν τον ένα αιώνα ζωής, αγαπήθηκε και στηρίχτηκε 
ιδιαίτερα από την κοινωνία του Λιτοχώρου. Σημαντικό γε-
γονός της ποδοσφαιρικής ομάδας, αποτελεί η συμμετοχή 
της στην προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος (1969-
1970). Η ιστορία του Συλλόγου αποτυπώνεται σε ένα εξαι-
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ρετικό λεύκωμα, δημιούργημα του συγγραφέα - ιστοριοδίφη 
της λιτοχωρίτικης ιστορίας Σωτηρίου Μασταγκά. 

Πολλοί Λιτοχωρίτες επίσης την περίοδο αυτή μετακι-
νούνται στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς κυρίως λό-
γους. Ήδη από την εποχή της Επανάστασης του Ολύμπου 
είχαν καταφύγει εκεί αρκετοί Λιτοχωρίτες (περίπου 180 
οικογένειες) και ένα μέρος από αυτούς παρέμεινε μόνιμα 
εκεί. Τα πρώτα χρόνια χώρος συνάντησης των Λιτοχωριτών 
ήταν το καφενείο «Λιτόχωρο» (ή καφενείο του Τσιάλη), δί-
πλα στην παλιά Παραλία. Εκεί οι ναυτικοί μας έδεναν τα 
καράβια τους, δίπλα στα αγιορείτικα. Μετέπειτα, κατά τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αυξάνεται κατά πολύ ο 
αριθμός των Λιτοχωριτών που διαμένουν μόνιμα στην πόλη 
(κυρίως στις περιοχές της Αγίας Τριάδας, Παπάφειου, του 
Γ΄ Σώματος Στρατού). Έτσι δημιουργούν στα 1934 τη δική 
τους ιδιόκτητη στέγη και τον Σύλλογο. Ακόμη περισσότερο 
θα αυξηθεί ο αριθμός των Λιτοχωριτών κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου. Ο Σύλλο-
γος στη διάρκεια των χρόνων ενδυνάμωσε τις σχέσεις μετα-
ξύ των μελών της παροικίας, συντόνισε την παρουσία των 
Λιτοχωριτών στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και ενίσχυσε 
τους δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα, παρέχοντας την 
υλική και ηθική του συμπαράσταση σε φορείς και ανθρώ-
πους που τη ζητούσαν, αναπτύσσοντας συγχρόνως και πο-
λιτιστική δράση. Καθιερωμένη παράδοση αποτελεί για το 
Σύλλογο η ετήσια εορτή μνήμης του πολιούχου και προστά-
του Αγίου της περιοχής μας, του Αγίου Διονυσίου του εν 
Ολύμπω.  

Την ίδια περίοδο του Μεσοπολέμου ξεκινά μια έντονη 
παραθεριστική κίνηση στο Λιτόχωρο. Λόγω του υγιεινού 
κλίματος της περιοχής, της γειτνίασης με τον ορεινό όγκο 
του Ολύμπου, που προσφέρεται για κάθε είδους εξορμήσεις 
και από την άλλη με τη θάλασσα, πλήθος παραθεριστών, 
ορειβατών και κάθε είδους φυσιολατρών κατακλύζει κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες το Λιτόχωρο. Η παρουσία όλων 
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αυτών των ξένων επισκεπτών τονώνει την τοπική οικονομία 
και με τον τρόπο της διαμορφώνει νέα ήθη και αντιλήψεις 
στο ντόπιο πληθυσμό.  

Χαρακτηριστική είναι την περίοδο αυτή και η μουσική 
κίνηση που επικρατεί στο Λιτόχωρο. Οι Λιτοχωρίτες ήταν 
πάντοτε άνθρωποι ανοιχτοί, πρόσχαροι, που σε κάθε ευκαι-
ρία συνάθροισης και γιορτής εκδήλωναν τις καλλιτεχνικές 
τους ικανότητες στο τραγούδι και το χορό. Μεγάλος είναι ο 
αριθμός των μουσικών που καταγράφεται την περίοδο αυτή 
στο Λιτόχωρο. Πέρα από τα παραδοσιακά τραγούδια του 
τόπου μας, πειραματίζονται και σε νέες καλλιτεχνικές τά-
σεις, ρεύματα, ευρωπαϊκούς χορούς, ως αποτέλεσμα της 
επιρροής των παραθεριστών στο Λιτόχωρο. Ένα είδος επί-
σης, που τραγουδήθηκε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στον τόπο 
μας, είναι η καντάδα. Παράδοση που πιθανόν έφεραν οι 
ναυτικοί στον τόπο μας. 

Παραμένοντας στον χώρο των μουσικών εξελίξεων, στα 
1938 φεύγει από τη ζωή μια σημαντική προσωπικότητα από 
το χώρο της μουσικής, με καταγωγή από το Λιτόχωρο, ο 
Ιωάννης Σακελλαρίδης. Υπήρξε διαπρεπής μουσικοδιδάσκα-
λος και ιεροψάλτης. Εισήγαγε ένα νέο σύστημα Εκκλησια-
στικής Λειτουργικής Μουσικής, σε θεωρητικό αλλά και πρα-
κτικό επίπεδο, διαφοροποιημένο από την βυζαντινή μουσική 
παράδοση και στηριζόμενο σε δυτικότροπα σχήματα. Έγρα-
ψε πολλά μουσικά έργα, μελοποίησε αρχαίους ποιητές κα-
θώς και παραδοσιακά τραγούδια του Λιτοχώρου. Προς τι-
μήν του η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου φέρει σήμερα το 
όνομά του. 

Γιος του Ιωάννη Σακελλαρίδη είναι ο Θεόφραστος Σα-
κελλαρίδης, δημοφιλής Έλληνας μουσικοσυνθέτης, αρχιμου-
σικός και ένας από τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Οπε-
ρέτας. Η μουσική του επηρεάζεται άλλοτε από τη γαλλική 
και αυστριακή οπερέτα και άλλοτε είναι καθαρά ελληνική. 
Έγραψε όπερες, οπερέτες, μουσική για επιθεωρήσεις, τα 
πατριωτικά τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, καθώς και παιδι-
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κά τραγούδια. Συνεισέφερε με τις καινοτομίες του τα μέγι-
στα στο χώρο της ελληνικής μουσικής. 

Ακολουθούν και πάλι δύσκολα χρόνια για τη χώρα μας. 
Φτάνουμε στην έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 
28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο ενάντια 
στην Ελλάδα. Πολλοί Λιτοχωρίτες θα δώσουν και πάλι το 
«παρών» στον εθνικό αγώνα και θα πολεμήσουν στις χιονι-
σμένες βουνοκορφές της Πίνδου ενάντια στον Ιταλό κατα-
κτητή. Λίγους μήνες, αργότερα, τον Απρίλιο του 1941, τα 
γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στη χώρα μας. Στις 12 
Απριλίου εισέρχονται στο Λιτόχωρο. Ακολουθεί πείνα και 
εξαθλίωση για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Πολλά 
καΐκια επιτάσσονται για τις ανάγκες του κατακτητή. Πα-
ράλληλα, αρχίζουν να οργανώνονται και οι πρώτες ένοπλες 
ανταρτικές ομάδες στο Λιτόχωρο, με κύριο στόχο την αντί-
σταση στον Γερμανό κατακτητή. Οι συλλήψεις και τα επει-
σόδια αποτελούν καθημερινότητα για τους πολίτες. Μετά 
από κάθε σαμποτάζ ενάντια στο γερμανικό στρατό, οι Γερ-
μανοί με το πρόσχημα αναζήτησης υπευθύνων, σκοτώνουν, 
ανατινάζουν, πυρπολούν και ασκούν βιαιοπραγίες. Η σημα-
ντικότερη επιδρομή, με αρκετά θύματα και καταστροφές, 
γίνεται στο Λιτόχωρο στις 16 Απριλίου του 1943. Γερμανοί 
στρατιώτες με βαρύ οπλισμό και πολυβόλα κατευθύνονται 
στο Λιτόχωρο. Ο πληθυσμός αναζητά καταφύγιο σε σπηλιές 
και κρυψώνες του βουνού. Παράλληλα, αρχίζει από αέρος ο 
βομβαρδισμός του Λιτοχώρου και στη συνέχεια της Μονής 
Αγίου Διονυσίου. Πολυβόλο βομβαρδίζει θέσεις εκτός του 
οικισμού, στις παρυφές του βουνού, όπου βρίσκονταν κρυμ-
μένοι οι Λιτοχωρίτες. Τις επόμενες μέρες το σύνολο σχεδόν 
του ενεργού ανδρικού πληθυσμού της κωμόπολης συλλαμ-
βάνεται και οδηγείται στο ναζιστικό στρατόπεδο Παύλου 
Μελά στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε καταναγκαστικά έργα 
στο αεροδρόμιο του Σέδες. Ακολουθούν και άλλες μικρότε-
ρες επιδρομές (Ιούλιος 1943 και Γενάρης του 1944). Ωστό-
σο, η πολυπόθητη μέρα της λευτεριάς δεν θα αργήσει να 
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έρθει. Ήταν Οκτώβριος του ’44, όταν τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής αποχωρούσαν. Οι άνθρωποι ξεσπούν σε 
αλαλαγμούς χαράς και πανηγυρισμούς. Όμως αυτή η ευχά-
ριστη ατμόσφαιρα και το θετικό κλίμα δεν θα κρατήσει για 
πολύ. Η χώρα μας σε λίγο θα μπει στη δίνη ενός από τους 
τραγικότερους πολέμους στην ιστορία της, του εμφυλίου 
πολέμου. Στο Λιτόχωρο τα ξημερώματα της Κυριακής 31 
Μαρτίου 1946, ημέρα κατά την οποία θα διεξάγονταν εθνι-
κές εκλογές, γίνεται επίθεση από ανταρτικές ομάδες στο 
σταθμό της Χωροφυλακής. Αυτή η επίθεση σηματοδοτεί την 
έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα μας. Είναι μια πε-
ρίοδος αρκετά δύσκολη, με κυρίαρχο στοιχείο τα μίση, τις 
εμπάθειες και τον παραλογισμό, όπως άλλωστε συμβαίνει 
σε κάθε εμφύλια - αδελφοκτόνα σύρραξη. Είναι μια στιγμή, 
όπου η ιστορική καταγραφή δυσκολεύεται να κρίνει, να 
αποτιμήσει και να αξιολογήσει τα γεγονότα. Το Λιτόχωρο, 
που ήταν προπύργιο και τόπος εξορμήσεων των ανταρτικών 
ομάδων θα βγει καταρρακωμένο από τον εμφύλιο. Πολλοί 
κάτοικοι θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη την περίοδο αυτή, 
για να αποφύγουν τις αιματηρές συγκρούσεις, τις συλλήψεις 
και τα επεισόδια.  

Μετά τον εμφύλιο, το Λιτόχωρο προσπαθεί να επουλώ-
σει τα τραύματα και τις πληγές του, να βρει τους κανονι-
κούς του ρυθμούς υπό το βάρος και τη σκιά του ψυχροπο-
λεμικού κλίματος. Η φτώχεια και η εξαθλίωση κυριαρχούν. 
Πολλοί Λιτοχωρίτες θα αναζητήσουν και πάλι την τύχη τους 
στην ξενιτειά (κυρίως Αμερική και Αυστραλία). Άλλοι θα με-
τακινηθούν σε αστικά κέντρα της χώρας μας. Το ίδιο κα-
θημαγμένη από τον πόλεμο βγαίνει και η ναυτιλία. Ο στό-
λος του Λιτοχώρου μετά τον πόλεμο έχει μειωθεί αρκετά.  

Η ελπίδα όμως για καλύτερες μέρες και καλύτερη ζωή 
δεν παύει ποτέ να υπάρχει. Η Κοινότητα του Λιτοχώρου, 
μετά τον πόλεμο, ξεκινάει προσπάθειες και αναπτύσσει 
πρωτοβουλίες για ανασυγκρότηση της τοπικής κοινωνίας. 
Αυτό θα συμβεί σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες μέσα από 
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τη βελτίωση των υποδομών, την κατασκευή νέων έργων που 
δημιουργούν προοπτικές εξέλιξης και προόδου. Παράλληλα, 
στα χρόνια που ακολουθούν (μετά τη δεκαετία ’70) σημα-
ντική εξέλιξη παρατηρείται στο επίπεδο συλλογικής οργά-
νωσης του πληθυσμού του Λιτοχώρου με τη δημιουργία 
νέων σωματείων, συλλόγων και ομίλων που καταδεικνύουν 
την πρόοδο σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και στα πολι-
τιστικά δρώμενα του τόπου μας.  

Ωστόσο η εικόνα του Λιτοχώρου θα αλλάξει τελείως 
μετά τη δεκαετία του ’90, καθώς εντείνεται ο βαθμός αστι-
κοποίησης, με την επέκταση του οικισμού νοτιοανατολικά, 
τη δημιουργία της νέας εθνικής οδού διπλής κατεύθυνσης, 
της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και πολλών σύγ-
χρονων έργων υποδομής μέσα στην πόλη, αλλά και έργων 
που συμβάλλουν στον εξωραϊσμό της. Όλα τα παραπάνω 
συντελούν και στην κατακόρυφη αύξηση της τουριστικής κί-
νησης (από το 2000 κ.ε.) στον τόπο μας, η οποία τονώνει 
με τη σειρά την τοπική οικονομία. Η εντεινόμενη ανοικοδό-
μηση από την άλλη αυξάνει τον κύκλο των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων και την αγοραστική δύναμη των κατοίκων 
μέσα στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, στα χρόνια της οικο-
νομική κρίσης η ανεργία θα χτυπήσει ιδιαίτερα το Λιτόχωρο, 
αφού μεγάλο μέρος του πληθυσμού στηριζόταν σε επαγ-
γέλματα σχετικά με οικοδομικές δραστηριότητες. Πολλοί 
συντοπίτες μας θα πάρουν και πάλι το δρόμο της ξενιτιάς, 
άλλοι θα στραφούν σε τουριστικές δραστηριότητες, και 
άλλοι στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.  

Το 2010 αποτελεί οριακό σημείο για το Λιτόχωρο, κα-
θώς παύει να λειτουργεί ως αυτόνομος Δήμος και βάσει του 
Καλλικρατικού νομοσχεδίου γίνεται έδρα του νέου Δήμου 
Δίου-Ολύμπου. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί νέες 
προοπτικές στον ενιαίο πλέον Δήμο μας, αλλά και πολλά 
προβλήματα πρακτικής φύσεως. Το Λιτόχωρο σήμερα είναι 
μια πόλη που εμφανίζει ίσως τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 
των τελευταίων ετών, όχι πλέον μόνο τους καλοκαιρινούς 
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αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Σε αυτό φυσικά συνετέ-
λεσαν τόσο η προβολή του στα νέα μέσα δικτύωσης, όσο 
και η διοργάνωση πολιτιστικών δρωμένων παγκόσμιας εμβέ-
λειας (Μαραθώνιος Ολύμπου). Είναι μια πόλη που δημι-
ουργεί προοπτικές για τους νέους ανθρώπους, με ποιοτικές 
συνθήκες ζωής, και φυσικά έντονη πολιτιστική δράση. 

Το Λιτόχωρο μέσα στο διάβα των χρόνων πρωτοστά-
τησε στους αγώνες του έθνους μας και θυσιάστηκε για τα 
ιδανικά της ελευθερίας και τις πανανθρώπινες αξίες. Αφο-
μοίωσε δημιουργικά τις ξένες επιδράσεις, διαφυλάσσοντας 
την εθνική του ταυτότητα, την ιστορική του συνείδηση και 
τον πολιτισμό του. Φυσικά σε όλα τα παραπάνω συνέβαλε 
η προσήλωση των κατοίκων στις αρχές του ανθρωπισμού 
και του κοινοτισμού. Έννοιες που έχουν υποβαθμιστεί στις 
μέρες μας, αλλά στην ιστορία του έθνους μας αποτέλεσαν 
το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, εφόσον ανέπτυσσαν 
στους πολίτες το πνεύμα της αλληλεγγύης, της αγωνιστι-
κότητας και την αξία της συλλογικής προσφοράς για την 
επίτευξη της ευρυθμίας και ευημερίας μέσα στην κοινωνία.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 

Η προσωπική μαρτυρία και η κατάθεση ψυχής  
του λιτοχωρινού λόγιου και Λυκειάρχη  

Αθανασίου Λασποπούλου για την επανάσταση  
του 1878 και το Λιτόχωρο 

 
 

  
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΛΥΤΟΧΩΡΟΥ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 

Πικράν ελάβομεν πείραν και υπέστημεν τα βάρη 
τής από της γεννετείρας γης απομακρύνσεως μετά 
την ατυχή εν Ολύμπω τελευταίαν επανάστασιν˙ η 3η 
Μαρτίου του 1878 υπήρξε διά το Λυτόχωρον όσον 
μεγάλη και ιστορική, τοσούτον αποφράς και κακο-
δαίμων ημέρα˙ αντί ελυθερίας και αναστάσεως, ήν 
προεκήρυξαν οι εξελθόντες τότε ελευθερωταί, δεν 
εβράδυνε να ενθρονισθή και αύθις ζυγός βαρύς εκεί, 
ένθα αείποτε ο βίος παρέμεινεν ελεύθερος, και να επι-
καθήση κατάπτωσις και δυστυχία εκεί, ένθα η φιλοπο-
νία και το φιλοπρόοδον των κατοίκων απετέλουν εν 
τη σμικρότητι του πλούτου και τη εξασκήσει της εγ-
χωρίου βιομηχανίας τοιαύτην την κοινωνίαν, ώστε και 
οι ευτυχήσαντες τότε να επισκεφθώσι την μικράν αλλ’ 
ανθηροτάτην ταύτην κωμόπολιν, απεκάλεσαν αυτήν 
φυσικόν προμαχώνα και του Ολύμπου Νεάπολιν. 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

209 

Βράζων από θυμού από στιγμής εις στιγμήν ανέ-
μενε την κατάλληλον ημέραν εν Κατερίνη ο Ασσάφ 
Πασσάς, ίνα επιτεθή κατά του δυστυχούς Λυτοχώρου 
και μεταφέρη εκεί την πανωλεθρίαν και ενσπείρη τον 
φόβον, εν ώ οι της ελευθερίας πρόμαχοι και των κα-
λών προστάται διεπληκτίζοντο περί την Τόχοβαν και 
περί όνου σκιάς εμάχοντο, αποχαιρετήσαντες το Λυ-
τόχωρον και εγκαταλείψαντες αυτό εις την τύχην 
του˙ καλοί τινες μόνον νέοι και οι εναπομείναντες 
εγχώριοι οπλίται συνεσπειρώθησαν περί τα κατα-
σκευασθέντα προχώματα και μετά καρτερίας ανέ-
μενον τον επικείμενον κίνδυνον˙ αλλ’ ο Ασσάφ Πασ-
σάς μαθών παρά των κατασκόπων αυτού τα γενόμε-
να και ηγούμενος εξακισχιλίων δεδοκιμασμένων μαχη-
τών πεζών και ενός λόχου ιππικού φοβερών Κιρκα-
σίων, οίτινες είχον καταστή μάστιξ και αληθής ερήμω-
σις εις τον τόπον από δεκαετίας περίπου, ήλαυνεν 
από Κατερίνης ως εις μάχην και φθάσας προ του 
σκιερού δένδρου του Πετσάβα, εις ημισείας περίπου 
ώρας από Λυτοχώρου απόστασιν, έστη και διήρεσεν 
όλον τον στρατόν του εις τρεις μεγάλας πτέρυγας, 
χωρούσας καθ’ όλην την πεδιάδα του Ξηροκάμπου 
φαλαγγηδόν˙ αυτός δε μετά των Κιρκασίων και του 
αποτελούντος το κέντρον στρατού εβάδισεν ευθύ 
προς το Λυτόχωρον, πέμψας προς τους εν τοις προ-
μαχώσιν οπλίτας ιππέα σημαιοφόρον φέροντα εν τη 
λευκή σημαία προτάσεις υποχωρήσεως, εις ήν απή-
ντησαν διά βολής ισχυράς πυροβόλου καταρρίψαντος 
νεκρόν τον κομιστήν της αισχράς εκείνης προτάσεως. 
Αι δύο πτέρυγες είχον ήδη καταλάβει τους υπερκει-
μένους λόφους και καταφθάσει εις το ωρισμένον 
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αυταίς τέρμα. Η Στενούρα και η Τούμπα της γεφύ-
ρας Μίλιου κατελήφθησαν υπό της αγρίας του 
Ασσάφ στρατιάς˙ ολόκληρος κανονοστοιχία ετοποθε-
τήθη προ του μεγαλοπρεπούς πανοράματος της κω-
μοπόλεως και απέναντι της βορειοανατολικής πλευ-
ράς κατά την θέσιν «Κατούνια», ως κατά την νοτίαν 
άκραν κατά την συνοικίαν Δεσπότη. 

Τοιαύτην προετοιμάσας την έφοδον διέταξε την 
πρόοδον ο των Τούρκων αρχηγός˙ αλλά δεν επτοήθη-
σαν εναντίον τοσούτου όγκου να εξέλθωσιν οι ευά-
ριθμοι, αλλ’ απέλπιδες πλέον αγωνισταί˙ εκένωσαν 
πάντες τα όπλα των και ηνάγκασαν τον Ασσάφ να 
σταματήση προ του οχυρού λόφου της Αγ. Μαρίνης, 
της Ασπρόης, και της εκτενούς σειράς των προμαχώ-
νων εν τη απέναντι αυτής τοποθεσία «αι Σκάλαι». 
Πολλούς είδε προ των ομμάτων του πεσόντας, ούς 
εθέρισε το καρυοφύλλι και η καραβίνα των ολίγων 
σταυραετών. Εφαντάσθη προς στιγμήν, ότι είχε τους 
εν τη Πλεύνη, ως ελέγετο, και γενικήν διέταξε την 
έφοδον˙ η θέσις ήτο τω όντι οχυρά και στρατηγικω-
τάτη, απροσπέλαστος δε τοις εχθροίς, εάν η άμυνα 
εξησφαλίζετο ουχί εις τας χείρας και τα στήθη των 
υπερτριάκοντα μαχητών, αλλά εις την πατριωτικήν 
φροντίδα και εργασίαν εκείνων, οίτινες συμβούλια επί 
συμβουλίοις μακράν του Λυτοχώρου ποιούντες, πε-
ριέμειναν ουχί το σύνθημα της κατά Τοχόβης επιθέ-
σεως, αλλά την μεγάλην λαμπάδα της εκατόμβης του 
Λυτοχώρου, ήτις ουρανομήκης εν μέσαις νύκταις 
αυτούς μεν εφώτιζε ατίμως φεύγοντας, εις δε τα εν 
τω Βύθω και ανά τον Όλυμπον διεσπαρμένα γυναι-
κόπαιδα προεδήλου την επελθούσαν καταστροφήν 
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και την μέλλουσαν διασποράν και τον καταναγκαστι-
κόν των κατοίκων εκπατρισμόν. 

Το Λυτόχωρον εκαίετο ήδη, οι ναοί εβεβηλούντο 
και διηρπάζοντο, αι οικίαι κατεκρημνίζοντο και απε-
τεφρούντο, το παν απερημούτο! Οι ελευθερωταί ώχο-
ντο ήδη, αντί άλλων εαυτούς ελευθερώσαντες από 
των της μάχης και του πολέμου δεινών, και την προς 
τας Αθήνας τραπέντες διά του χειμερινού εκείνου πε-
ριπάτου, του ευλογημένου και ενθουσιαστικού, του 
εξασφαλίσαντος αυτοίς την άνεσιν και το περίβλε-
πτον και πολυπόθητον μέλλον˙ αλλ’ οι δυστυχείς Λυ-
τοχωρίται μόνοι μείναντες, και αυτοί έτι οι αποτε-
λέσαντες το μαχιμώτερον του ανταρτικού στρατού 
μέρος, ουδαμόθεν δ’ ελπίζοντες σωτηρίαν και μη δυ-
νάμενοι ν’ αντιστώσιν ούτε προς την δριμύτητα του 
χειμώνος ούτε προς τας λοιπάς πολλαπλάς υστερή-
σεις και κακουχίας, άνευ τινος ελπίδος ηναγκά-
σθησαν να κατέλθωσιν υπό όρους εις τας εστίας˙ 
πλην φευ! Εις κοπετούς και εις θρήνους εξερράγη-
σαν, ιδόντες την παρασπόνδησιν των υπό τον Ασσάφ 
Πασσά και την επισυμβάσαν πανωλεθρίαν˙ η Deva-
station της εν Θεσσαλονίκη ορμούσης Αγγλικής μοί-
ρας, Γαλλικόν τι θωρηκτόν, εις ά προσετέθη κατ’ 
ανάγκην και η οθωμανική φρεγάτα Adrienè μετεβί-
βασαν τας φευγούσας οικογενείας εις Θεσσαλονίκην, 
ένθα εγκατεστάθησαν μέχρι της εξομαλύνσεως των 
Ανατολικών πραγμάτων, μεθ’ ήν και πάλιν ήρξαντο 
επανακάμπτοντες και ανοικοδομούντες τας πυρπολη-
θείσας οικίας των και τροποποιούντες διά της φιλο-
πονίας και εργασίας τα αναγκαιούντα αυτοίς προς 
συντήρησιν και αυτοζωΐαν. 
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Αλλά ξένοι και εν ξένη ζώντες, ως εκ της δυστυ-
χίας δε οι πολλοί μη δυνάμενοι ν’ αναπτύξωσι τας 
σχέσεις των και να ανακουφισθώσιν, εις μόνην την 
θέαν του χιονοσκεπούς Ολύμπου επανεπαύοντο, ευρί-
σκοντες ποιάν τινα παρηγορίαν. Ο Όλυμπος, υπερη-
φάνως αντιμετωπίζων τον Άθω και την Χαλκιδικήν, 
συγκοινωνεί διά τετραώρου περίπου πλου μετά της 
Θεσσαλονίκης, όταν εξ ουρίου τα του Θερμαϊκού 
Κόλπου διαπερώντα πλοία πλέωσιν. Το πλείστον των 
κατοίκων περί την ναυτιλίαν ασχολούμενον, πολλάκις 
ηναγκάζετο να παραλαμβάνη πολλάς των οικογενειών 
και μεταφέρη εις Λυτόχωρον προς επίσκεψιν του φιλ-
τάτου της πατρίδος εδάφους, εν ή εγεννήθησαν και 
έζησαν˙ αλλά βραχεία ήτο η εν τοις ερειπίοις διαμονή 
αυτών και επανήρχοντο διά της αυτής οδού εις Θεσ-
σαλονίκην, ένθα οι μεν άνδρες κατεγίνοντο εις τα 
ίδια αυτών έργα, αι δε γυναίκες ασχολούμεναι εκ 
των ενόντων εις κατασκευήν των απολύτως ανα-
γκαίων επίπλων και ενδυμάτων, συνήρχοντο κατά την 
παραλίαν, ήν έτι μάλλον επίκραινον διά των δα-
κρύων, προερχομένων εκ της μεγάλης αυτών νοσταλ-
γίας, ένεκα της οποίας πολλοί προώρως επεσκέφθη-
σαν τα νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης, ως τελευ-
ταίαν κατοικίαν των, και προσεπάθουν να αλληλοπα-
ραμυθώνται ψάλλουσαι ομού και εν τάξει τα εγχώρια 
άσματα, εν οίς εμφαίνεται η εις τα πάτρια εμμονή, η 
των ηθών αγνότης και η προς την γεννέτειραν χώραν 
αφοσίωσις, ως δείκνυται και εκ των επομένων˙ 

 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

213 

(Της ξενιτιάς) 
Βουλιούμαι μια, βουλιούμαι δυο, βουλιούμαι  
  τρεις και πέντε. 
Βουλιούμαι να ξενιτευθώ, στα ξένα να πααίνω. 
                                               

Όσα βουνά κι αν πέρασα, όλα τα παραγγέλω: 
Βουνά μ’ να μη χιονίσητε, κάμποι μην παχνισθήτε. 
Ωσού να πάνω και ναρθώ και πίσω να γυρίσω, 
βρίσκω τα χιόνια στα βουνά, τα κρούσταλλα  
  στους κάμπους. 
                                        

Μ’ εγέλασεν η ξενιχτιά, με γέλασαν τα ξένα, 
και πιάσα ξέναις αδερφαίς, ξέναις και παραμάναις. 
Ξένοι μου πλέν’ τα ρούχα μου, ξένοι και τα  
  σκουτχιά μου. 
Τα πλένουν μια, τα πλένουν δυο, τα πλένουν  
  τρεις και πέντε. 
Κι΄από της πέντε κ’ εμπροστά τα ρίχνουν στο σοκάκι. 
                                       
Πάρε, ξένε μ’, τα ρούχα σου, πάρε και τα  
  σκουτχιά σου,  
σύρε πίσω στον τόπο σου και πίσω στη δουλειά σου. 
Έχεις μάνα π’ σε καρτερεί, ‘δερφαίς που παντυχαίνουν. 
                                        
Ανάθεμά σε ξενιτχιά, με το ζακόνι πώχεις, 
πλειότερα είνε τα ντέρτχια σου, πέρι τα διάφορά σου. 
Τα παλλικάρια τα καλά, παράκαιρα γυρίζουν, 
τα τρώγ’ η λέρα το κορμί και τα φλωριά τη μέση. 
Γιατ΄ αγαπούν ταις έμορφαις κι’ αυταίς  
 ταις μαυρομάταις. 
 

(Της αγάπης) 
Η αγάπη θέλει φρόνησι, θέλει ταπεινωσύνη. 
Όταν διαβαίνης με πολλοί, κάμε πως δεν με βλέπεις, 
κι όταν διαβαίνης μοναχός, στάσου κουβέντιασέ με. 
Πώς είσ’ αγάπη μ’, πώς περνάς; Στέκα και φίλησέ με. 
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Βαλαντωμένη μου καρδιά και πικραμένο χείλι 
βολαίς με κάμεις και γελώ, βολαίς με κάμεις και κλαίγω 
βολαίς με κάμεις και τραγουδώ, βολαίς με βαλαντώνεις. 
Κι όποιος ακούε’ πως τραγουδώ, θαρρεί πίκρα δεν έχω. 
Μα ‘γω έχω πίκρα στην καρδιά, φαρμάκι έχω στα χείλη. 
                                      
Σε ποιον να ‘πω τον πόνο μου, το ντέρτι της  
   καρδιάς μου; 
Για να το ‘πω τη μάνα, εγώ μάνα δεν έχω. 
Για να το ‘πω τον κύρη μου, εγώ κύρην δεν έχω. 
Για να το ‘πω τα’ αδέρφχιά μου, εγώ ‘δέρφχια δεν έχω.  
Να ‘πω το Γέρο Έλυμπο, χορτάρ’ δεν θα φυτρώση. 
Και το χορτάρι που θα ‘βγη, θα εύγη μαραμένο. 
                                    
Όσαις μανάδες θα το φαν, ποτέ παιδιά δεν κάμουν. 
Να τό τρωγε κι η μάνα μου, μην είχε κάμ’ κ’ εμένα. 
Κι αν μέ ‘καμε, τί μ’ ήθελε, κι αν μ’ έχη τί με θέλει; 
Μάνα μου, όταν με γέννησες, ένα καλό δεν είδα. 
Πικρά με καταράσθηκες, πικρά φαρμακωμένα. 
                                       
Ολήμερα στα βάσανα, ολήμερα στα ντέρτχια. 
Και την αγάπη π’ αγαπώ, κι’ αυτή με παρατάει. 
Δεν έχω στάνη να σταθώ, μέρος για ν’ ακουμπήσω. 
 
Ήδη μετά τον καθορισμόν του ελληνοτουρκικού 

ζητήματος, οι κάτοικοι ήρξαντο και αύθις να εγκαθί-
στανται εις την πάτριον χώραν, ανοικοδομούντες τας 
εστίας των και επαναφέροντες την προτέραν λα-
μπρότητα εις την κατερειπωθείσαν και από ανθηράς 
εις νεκρόπολιν μεταβληθείσαν κωμόπολιν Λυτοχώρου.  

                   Α. Λασπόπουλος 
** 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το ανωτέρω κείμενο είναι αρχικά δημοσιευμένο στο 

εβδομαδιαίο περιοδικό “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ”, Αριθμός 4/19-12-1882, έτος Β’, 
τόμος τέταρτος, «Εκδιδόμενον υπό Αλεξάνδρου Ι. 
Ολυμπίου. Εκ του τυπογραφείου της Ενώσεως, εν 
Αθήναις». Κάθε τεύχος του περιοδικού είχε 16 σελίδες, 
διαστάσεων 29 X 21 εκατοστά και το παρόν κείμενο 
είναι δημοσιευμένο στις σελίδες 59 – 61. 

Συγγραφέας είναι μια αξιόλογη φυσιογνωμία, μια 
μεγάλη προσωπικότητα του Λιτοχώρου, ο λόγιος και 
Λυκειάρχης Αθανάσιος Λασπόπουλος (1858 – 1945). 
Μεγάλο το εθνικό και πνευματικό ανάστημά του, με 
ξεχωριστή συμμετοχή στους αγώνες για τη Μακεδονία. 
Στο παρόν μικρό πόνημα δεν μπορεί να γίνει αναφορά 
στη ζωή και τη δράση του και στο πλούσιο συγγραφικό 
και λογοτεχνικό έργο του.  

Ο Αθανάσιος Λασπόπουλος ήταν εκ των πρωταγω-
νιστών της επανάστασης του Ολύμπου και της Μα-
κεδονίας το 1878. Έλαβε ενεργό μέρος στην εξέγερση, 
εκ του σύνεγγυς παρακολούθησε τα γεγονότα και συ-
νεπώς το άρθρο του έχει ιστορική αξία λόγω της αυθε-
ντικότητας και της βιωματικής μαρτυρίας. Καταγρά-
φοντας ο Λασπόπουλος το 1882 τη συνεισφορά του Λι-
τοχώρου στην επανάσταση του 1878, ποτίζει με την 
πένα του το δένδρο της ελευθερίας για να ανθίσει στη 
χώρα των Μακεδόνων. 

Αξιοπρόσεκτη είναι η μικρή ανθολογία δημοτικών 
τραγουδιών του Λιτοχώρου. 
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 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. 1878 

(Α’) 
Το μήνυμα 

 
 

Ο εορτασμός της Επανάστασης του Ολύμπου και της 
Μακεδονίας στα 1878, φέρνει στην ιστορική μνήμη τον 
δραματικό αγώνα του υπόδουλου Μακεδονικού λαού 
για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού και την ένω-
σή του με τη μητέρα Ελλάδα. Πρόκειται για γεγονός 
μεγάλης εθνικής σημασίας, το οποίο ανέτρεψε τα 
ύπουλα και σκοτεινά σχέδια του πανσλαβισμού, απο-
τελώντας οριακή αφετηρία του Μακεδονικού Αγώνα. 

Ο από τον Απρίλιο του 1877 ρωσοτουρκικός πόλε-
μος υπήρξε αυταπάτη των χριστιανικών λαών της Βαλ-
κανικής, που δεν έβλεπαν άλλους λυτρωτές από τους 
Ρώσους. Τον Νοέμβριο έπεφτε η Πλεύνα, στην παλαιά 
Βουλγαρία, και τα ρωσικά στρατεύματα ξεχύθηκαν 
προς την Κωνσταντινούπολη. Τον Ιανουάριο του 1878 
έπεφτε η Ανδριανούπολη, το τελευταίο οχυρό των 
Τούρκων, και τα ρωσικά στίφη έφθασαν στο προάστιο 
του Αγίου Στεφάνου, προ των πυλών της Κωνσταντι-
νούπολης. Επιδίωξη της Ρωσίας ήταν να δημιουργήσει 
μεγάλη Βουλγαρία, η οποία θα γινόταν κύριος ολό-
κληρης της Ελληνικής Ανατολικής Ρωμυλίας και ολό-
κληρης της Θράκης και της Μακεδονίας μέχρι τον Όλυ-
μπο. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στις 19 Φεβρουα-
ρίου 1878 δημιουργούσε μια απέραντη Βουλγαρία, από 
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τη Μαύρη Θάλασσα ως την Αλβανία και από τον Δού-
ναβη ως το Αιγαίο και τον Όλυμπο. Στον επόμενο 
σταθμό το ρωσικό μεγαθήριο θα καταβρόχθιζε τα πά-
ντα, με τους Βούλγαρους μαζί. 

Σαν ένας άνθρωπος ορθώθηκε ο ελληνικός λαός της 
Μακεδονίας, που ήθελε να σωθεί από τη διπλή 
υποδούλωση, των Τούρκων και των νέων κατακτητών. 
Η κυβέρνηση των Αθηνών αναγκάστηκε να κινηθεί για 
να ενισχύσει την εξέγερση του υπόδουλου ελληνισμού 
και να υποστηρίξει τα επαναστατικά κινήματα. 

Από τις κορυφές του Ολύμπου και των Πιερίων, μέ-
χρι το Βόιο και τον Γράμμο, μέχρι το Μοναστήρι, άνα-
ψαν αμέσως φωτιές και κραυγή διαμαρτυρίας υψώθη-
κε ως τον ουρανό για ένωση με την Ελλάδα. Το Λιτό-
χωρο πυρπολήθηκε. Η επανάσταση στον Όλυμπο, μετά 
από ηρωισμούς άφθαστους, πνίγηκε στο αίμα. Ο πλη-
θυσμός της Μακεδονίας κράτησε ψηλά την ελληνική 
σημαία και υπέστη με ηρωισμό τις θυσίες για να ίδει 
την Μακεδονία ενωμένη με την ελεύθερη Ελλάδα. 

Η Επανάσταση του 1878 ήταν ένας διπλός αγώνας 
για την αποσόβηση ενός διπλού κινδύνου. Εκείνη η θυ-
σία απέτρεψε την εφαρμογή του διεθνούς εγκλήματος 
του Αγίου Στεφάνου και στο Συνέδριο του Βερολίνου 
έδωσε τον καιρό για την απελευθέρωση στα 1912. Δια-
τρανώθηκε ο ακοίμητος πόθος του Μακεδονικού Ελλη-
νισμού για την εθνική του ελευθερία και η αμετάκλητη 
απόφασή του να αγωνιστεί για να την κατακτήσει. 
Διαπιστώθηκε, με τρόπο αναμφισβήτητο, ότι δουλεία 
αιώνων ούτε έσβησε ούτε εξασθένησε τον Ελληνισμό 
αυτό. 
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Ένα δημοτικό τραγούδι του Λιτοχώρου μας μετα-
λαμπαδεύει όλο τον παλμό και την ακλόνητη πίστη της 
ηρωικής γενιάς του 1878: 

 
Στα χιλιαοχτακόσια και εβδομήντα οχτώ 
'παναστάτησ' η Ελλάδα και το Λιτόχωρο κι αυτό. 
 
Ασσάφ πασιάς φωνάζει, Ασσάφ πασιάς μας λέει: 
- Παιδιά μ' να προσκυνήσετε στο τούρκικο σπαθί 
γιατ' αύριο θα βάλουμε στο μοναστήρι σφαγή. 
 
Καταραχιάς φωνάζει, Κοροβάγκος μας μιλεί: 
- Εμείς δεν προσκυνούμε το τούρκικο σπαθί. 
 
Κοκώνας μας φωνάζει, Τατσιόπουλος μας μιλεί: 
- Όλοι μικροί μεγάλοι θα πολεμήσουμε, 
την τούρκικη σημαία θα ξεσκίσουμε. 
 
1878-2014. Εκατόν τριάντα έξη χρόνια. Απόγονοι 

και εμείς των ηρωικών κατοίκων του Ολύμπου και της 
Πιερίας, ας αποτίσουμε φόρο τιμής στα μνήμη των μαρ-
τύρων του 1878. Ο λαός ο οποίος μεγάλωσε κάτω από 
τη σκιά του μυθικού Ολύμπου, έλαβε θάρρος από τους 
προγόνους του και κατέβασε τη χριστιανική πίστη μέσα 
στα στήθη του. Επαναστάτησαν, απέτυχαν αλλά δικαιώ-
θηκαν. Οι κάτοικοι του Ολύμπου και της Πιερίας έδω-
σαν το μέτρο της εμμονής στην ιδέα της Ελλάδας. Οι 
ήρωες εκείνοι πάλεψαν και έχασαν τη μάχη, όμως άνοι-
ξαν τον δρόμο του Μακεδονικού Αγώνα και του 1912. 
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. 1878  

(Β’) 
Μεγάλες στιγμές του έθνους 

 
 

Ο επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος Λούσης, ο λιτο-
χωρινός Ευάγγελος Κοροβάγκος και ο λοχαγός Κοσμάς 
Δουμπιώτης δεν ήταν κοινοί θνητοί, ήταν η ζωντανή 
επισφράγιση της ιστορίας. Τον Φεβρουάριο του 1878 οι 
Μακεδόνες, δηλαδή οι Έλληνες, αδράξανε τα όπλα και 
αν έπρεπε να πεθάνουν, θα πέθαιναν σαν Έλληνες. 

Οι Μακεδόνες βάσταξαν το βάρος του μεγάλου 
χρέους, ξεσηκώθηκαν για την χιλιάκριβη λευτεριά, στά-
θηκαν ορθοί εμπρός στο χρέος τους. «Εμείς είμαστε 
Έλληνες» είπαν. Να γιατί η επανάσταση του Ολύμπου 
το 1878 είναι μια ιστορία σαν παραμύθι, είναι από 
εκείνα τα μεγάλα γεγονότα που ο μύθος τα παίρνει 
στα φτερά του, που ο θρύλος τα νανουρίζει και που 
δεν χωρούν στην ανθρώπινη λογική. 

Με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου η νικήτρια Ρω-
σία επέβαλε στην ηττημένη Τουρκία τη δημιουργία της 
«μεγάλης Βουλγαρίας», ενός τεχνητού κατασκευά-
σματος. Η τερατώδης εκείνη Συνθήκη εξυπηρετούσε τις 
βλέψεις του πανσλαβισμού, σφάγιαζε τα δίκαια του 
Ελληνισμού και καταδίκαζε τη Μακεδονία και τη Θρά-
κη σε δουλεία βουλγαρική. Οι Μακεδόνες εξεγέρθηκαν 
για να ματαιώσουν το πολιτικό, ιστορικό και εθνικό 
έγκλημα κατά των Ελλήνων. 



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΜΑΣΤΑΓΚΑ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

220 

Σ' όλα τα κέντρα της Μακεδονίας οι κάτοικοι συγ-
κρότησαν συσκέψεις και συνέταξαν και υπέγραψαν 
διαμαρτυρίες και υπομνήματα που απευθύνονταν προς 
τις κυβερνήσεις όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών δυνά-
μεων, με τα οποία ζητούσαν να ματαιωθεί το τερα-
τούργημα της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και να 
παραμείνουν οι Μακεδόνες έξω του ιδρυόμενου τότε 
βουλγαρικού κράτους. Ενήργησαν και δυναμικά με την 
κήρυξη της Επανάστασης του Ολύμπου. Την 16η Φε-
βρουαρίου 1878 εθελοντές από την ελεύθερη Ελλάδα 
υπό την στρατιωτική ηγεσία του λοχαγού Κοσμά Δου-
μπιώτη αποβιβάστηκαν στην Πλάκα Λιτοχώρου και 
εκεί ενώθηκαν με τους αλύτρωτους κατοίκους του Λιτο-
χώρου και των άλλων χωριών του Ολύμπου και της Πιε-
ρίας. Αναπέτασαν τη σημαία της επανάστασης, ευλο-
γούμενοι από τον επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο Λούση. 

Στο Λιτόχωρο συγκροτήθηκε αμέσως προσωρινή 
Κυβέρνηση της ελεύθερης Μακεδονίας, υπό τον λιτο-
χωρίτη Ευάγγελο Κοροβάγκο. Συνεπεία λαθών, των 
πενιχρών μέσων και κυρίως της ατολμίας της κυβέρνη-
σης των Αθηνών, η επανάσταση του Ολύμπου κατεπνί-
γη στο αίμα. Αλλά ο επαναστατικός σπινθήρας από 
κορυφή σε κορυφή μεταδόθηκε μέχρι τη Θεσσαλία και 
τη Δυτική Μακεδονία και ακόμη βορειότερα. Οι επανα-
στατικές φλόγες διατηρήθηκαν επί μήνες. 

Ενώ ο αγώνας του 1878 σαν εθνικοαπελευθερωτική 
επανάσταση στρεφόταν κατά του Τούρκου δυνάστη, 
σαν πολιτική πράξη και σαν δήλωση βούλησης σκόπευε 
πέρα από τον τουρκικό ζυγό. Το Συνέδριο του Βερο-
λίνου ανέτρεψε τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και οι 
σκοποί του πανσλαβισμού απέτυχαν. Οι Μακεδόνες 
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δεν ήταν διατεθειμένοι να ανταλλάξουν τη μια δουλεία 
με μια άλλη χειρότερη. 

1878 – 2017. Κάθε Φεβρουάριο η μνήμη μας ανα-
τρέχει με υπερηφάνεια και συγκίνηση στον ηρωικό Φε-
βρουάριο του έτους 1878, κατά τον οποίο κηρύχθηκε η 
άπελπις και καταδικασμένη εκ των προτέρων επανά-
σταση του Ολύμπου. Όχι, η επανάσταση δεν έγινε έτσι 
«στα κουτουρού», χωρίς υπολογισμό. Στους πανηγυ-
ρικούς λόγους δεν ξεδιπλώνουμε τις πτυχές των γεγο-
νότων χάριν της ιστορικής επισημάνσεως και της ιστο-
ρικής πληρότητας. Τότε, οι Μεγάλοι έδιναν τη Μακε-
δονία «μπαχτσίσι» στους Βούλγαρους. Ο αντίλαλος 
του ιερού αγώνα των προγόνων μας πάνω στον Όλυ-
μπο, στα Πιέρια, στα μακεδονικά βουνά φτάνει στις 
μέρες μας. Σήμερα, η εθνεγερσία εκείνη διατηρεί απα-
ραμείωτη όλη την αξία της. 
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. 1878 (Γ’) 

Η φλόγα του αγώνα δεν θα σβήσει ποτέ! 
 

 
Είναι πράγματι βαριά και τραγική η ιστορική μοίρα 

του Ελληνισμού, καθώς δεν πήρε και δεν χάρηκε τί-
ποτα απ’ όσα του ανήκουν, χωρίς να χύσει κρουνούς 
αίματος, χωρίς να στήσει βωμούς. 

Στην περιμάχητη Μακεδονία, το επαναστατικό κί-
νημα του 1878 έλαμψε σαν φωτεινό απελευθερωτικό 
μετέωρο παντού στη χώρα, παντού όπου τουφέκι και 
καρδιά. Τον Φεβρουάριο του 1878, πριν εκατόν σα-
ράντα χρόνια, όταν οι πρόγονοί μας πήραν τα όπλα και 
το κοντύλι των εθνικών διακηρύξεων για να φωνάξουν 
από τον Όλυμπο και τα Πιέρια, από τη Δυτική Μακε-
δονία και τη Θεσσαλία, ότι η Μακεδονία είναι και θα 
αγωνιστεί να παραμείνει ελληνική, οι ορίζοντες ήταν 
ζοφεροί και οι καιροί ήταν σκοτεινοί. Τους φώτισαν, 
όμως, τα ολοκαυτώματα των ξεσηκωμένων Μακεδόνων 
στο Λιτόχωρο, στον Κολινδρό, στο μοναστήρι των 
Αγίων Πάντων, στη Ραψάνη, σ’ όλο τον Όλυμπο. 

Στις αρχές του 1878, με τη λήξη ενός ακόμη Ρωσο-
τουρκικού πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα προελαύ-
νοντας προς την Κωνσταντινούπολη χάραξαν με τα τη-
λεβόλα τους τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Με τη 
συνθήκη αυτή η νικήτρια Ρωσία δημιουργούσε πάνω 
στην ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το τεχνητό 
κατασκεύασμα της «μεγάλης Βουλγαρίας», σφαγιάζο-
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ντας τα δίκαια του Ελληνισμού και προετοιμάζοντας 
απροκάλυπτα τον δρόμο ενός άνευ προηγουμένου σλα-
βικού επεκτατισμού στους απ’ αιώνες ελλαδικούς χώ-
ρους της βαλκανικής. 

Από τις κορυφές του Ολύμπου και των Πιερίων, μέ-
χρι το Βίτσι, το Περιστέρι και το Μοναστήρι, μέχρι τον 
Κίσσαβο και το Πήλιο, άναψαν φωτιές και υψώθηκε 
κραυγή ως τον ουρανό: «Ένωσις με την Ελλάδα!». Οι 
Μακεδόνες εξεγέρθηκαν για να ματαιώσουν το πο-
λιτικό, ιστορικό και εθνικό, κατά των Ελλήνων, εκείνο 
έγκλημα. 

Την 15 Φεβρουαρίου 1878 εθελοντές από την ελεύ-
θερη Ελλάδα, υπό την ηγεσία του λοχαγού Δουμπιώτη, 
αποβιβάστηκαν στην Πλάκα Λιτοχώρου και ανεπέτα-
σαν τη σημαία της επανάστασης. Όλα τα χωριά του 
Ολύμπου και της Πιερίας ξεσηκώθηκαν, ο επίσκοπος 
Κίτρους Νικόλαος Λούσης ευλόγησε την «ανταρσία» 
και την 19 Φεβρουαρίου οι ελεύθεροι Μακεδόνες σχη-
μάτισαν Προσωρινή Κυβέρνηση Μακεδονίας με πρόε-
δρο τον Ευάγγελο Κοροβάγκο, η οποία συνέταξε προ-
κήρυξη που επιδόθηκε στους προξένους στη Θεσσαλο-
νίκη. 

Καθώς τα μέσα των εξεγερμένων ήταν πενιχρά, η 
επανάσταση γρήγορα κατεπνίγη από τους Τούρκους. 
Όμως εκείνη η θυσία, εκείνη η κραυγή διαμαρτυρίας 
απέτρεψε στο Συνέδριο του Βερολίνου την κατακύρω-
ση του διεθνούς εγκλήματος του Αγίου Στεφάνου. Κι 
αν ο άμαχος πληθυσμός πλήρωσε την αγάπη του για 
την ελευθερία με μύριες δοκιμασίες, λεηλασίες και 
αίμα, εν τούτοις άφησε στις επερχόμενες γενιές τη 
δίψα για αγώνες και την πίστη να γίνει η Μακεδονία 
ελληνική. 
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1878 – 2018. Στον παγωμένο άνεμο του Φεβρουα-
ρίου 1878 οι Μακεδόνες ύψωσαν τις σημαίες της επα-
νάστασης, ρίχτηκαν στη φωτιά για να μη χάσουν τον 
ελληνισμό τους, «αποφασισμένοι να αποθάνουν ως 
Έλληνες». Σφυρηλάτησαν στην ψυχή τους τη συνεί-
δηση του χρέους και τη συνείδηση της ευθύνης, γιγά-
ντωσαν τον αγώνα κατά του σλαβικού κινδύνου και 
του φάσματος εκφυλισμού του Γένους. 

Τότε, το 1878, η επανάσταση του Ολύμπου άνοιξε 
την αυλαία ενός έντονου υπαρξιακού και εθνικού συ-
νάμα αγώνα, βγαλμένου μέσα από τα σπλάχνα των 
πρωταγωνιστών της. Γιατί αν η Μακεδονία για τους 
Έλληνες είναι η ΚΕΦΑΛΗ, για τους σλάβους αποτελεί 
τα πόδια. Άραγε η φετινή εκατοστή τεσσαρακοστή επέ-
τειος της επανάστασης του Ολύμπου μάς βρίσκει να 
πορευόμαστε και πάλι τον δρόμο του χρέους; 
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