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•
Άπ’ δλα τά βουνά ό Όλυμπος έχει τό πιό δοξασμένο όνο
μα. Είναι άλήθεια πώς αύτό τό όνομα άκούγεται τόσο συ
χνά, ώστε νά έχη πάρει μιά έννοια σχεδόν γενική. Γιατί
υπάρχουν πολλοί Όλυμποι. ’Αλλά ό Όλυμπος τής Θεσ
σαλίας μέ τήν ιστορία του, τή γεωγραφική του θέση, τό
ύψόμετρό του, έχει ένα άναμφισβήτητο προβάδισμα άνάμεσα στους άλλους. ’Από τήν ομηρική έποχή μέχρι σήμε
ρα, πάντα θεωρούνταν ως ό «κατ’ έξοχήν» ’Όλυμπος.
Ή μυθολογική άποψη τοΰ Όλύμπου μάς είναι γνωστή.
Κοντά στ’ άλλα δημιουργεί μέσα μας μιά εικόνα άφηρημένη, άπροσδιόριστη, άχνή. Εύκολα ονειρευόμαστε τόν
ιδεώδη ’Όλυμπο πού περιέγραψε ό "Ομηρος:
Ούλυμπόνδ’ όθι φασί θεών έδος άσφαλές αίεί
έμμεναι. Ούτ’ άνέμοισι τινάσσεται ούτε πότ’ όμβρω
δεύεται ούτε χιών έπιπίλναται, άλλά μάλ’ αϊθρη
πέπταται άνέφελος, λευκή δ’ έπιδέδρομεν αίγλητώ ένι τέρπονται μάκαρες θεοί ήματα πάντα (ζ' 42 - 46)1.
Πραγματικά ό "Ολυμπος είναι κάτι περισσότερο άπό
άπλό βουνό. Είναι μία ολόκληρη μάζα γυμνή ή γεμάτη
δάση, άπόκρημνη ή μέ κοιλάδες, έκτεταμένη, πτυχωτή,
μέ χάσματα άπό παλιές γεωλογικές άναταραχές· ένας ολό
κληρος κόσμος άπό άντιθέσεις, χρώματα, σκιές καί φως.

Οί ψηλότερες κορφές τού Όλύμπου όπως φαίνονται
άπό τόν Προφήτη Ήλία.

"Οπως τά περισσότερα ορεινά συγκροτήματα τής Ελ
λάδος, έτσι κι ό "Ολυμπος, προεκτεινόμενος μέχρι τήν
Όσσα καί τό Πήλιο, έκτείνεται άπό ΒΔ πρός ΝΑ, πα
ράλληλα μέ τήν Πίνδο. Αυτήν τήν παραλληλία τήν ξα
ναβρίσκουμε μ’ ένα έκπληκτικό τρόπο στήν Εύβοια καί
στήν χερσόνησο τής Κασσάνδρας, πέρα άπό τόν ©ερμαϊκό
κόλπο. Ή ορεινή αύτή άλυσίδα ύψώνεται στήν άκτή τοΰ
κόλπου αυτού σάν ένα ισχυρό παραπέτασμα πού άδιάκοπα μεγαλώνει καθώς προχωρεί πρός Βορρά. ’Ανάμεσα στό
βουνό καί στή θάλασσα απλώνεται μιά στενή πεδιάδα πε
ριορισμένη άπό βράχους καί νερά. Είναι ή άρχαία Πιερία,
Μακεδονική επαρχία. Πρός Νότον οί πρόποδές του ορί
ζονται άπό τήν ’Όσσα μέ τήν κοιλάδα των Τεμπών, όπου
τά συμπλεκόμενα κλαδιά των πλατανιών καθρεφτίζονται
μέσα στά νερά τού Πηνειού. Ό Ηρόδοτος διηγείται πώς
ό Πηνειός καί οί παραπόταμοί του σχημάτιζαν μιά λίμνη
πού έκάλυπτε όλη τή Θεσσαλία, τήν άρχαία Περραιβία,
άκριβώς στό σημείο πού βρίσκεται σήμερα ή Λάρισα. Ό
Ποσειδών, χωρίζοντας τόν ’Όλυμπο άπό τήν ’Όσσα, δη
μιούργησε στόν Πηνειό διέξοδο πρός τή θάλασσα.

’Από αυτή τήν πεδιάδα, όπου σήμερα δέν ύπάρχουν παρά
τά έλη τής Βοιβηϊδος, οί πλαγιές τοΰ Όλύμπου υψώνονται
ομαλά πρός τόν Βορρά. Τό όρος άπλώνεται δυναμικά μέ
όλη τήν απλότητα των γραμμών του.
Μιά άλυσίδα άπό άγριους καί άγονους λόφους τό συν
δέουν μέ τήν Πίνδο. ’Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς λόφους
βρίσκεται τό πέρασμα τής Μελούνας, άπό όπου περνά ό
σημερινός δρόμος άπό τή Λάρισα στήν ’Ελασσόνα. Αύτός ό δρόμος προεκτείνεται πρός Βορρά μέχρι τά Σέρβια,
πλαισιώνοντας τά στενά τοΰ Σαρανταπόρου (τοΰ χειμάρ
ρου μέ τούς 40 «πόρους», δηλαδή βατά σημεία), κατόπιν
συναντά τήν Μπίστριζα (τόν άρχαΐο Αλιάκμονα) καί οδη
γεί στήν Κοζάνη. Ή βαθειά κοίτη τοΰ Αλιάκμονα περι
βάλλει όλη τήν μεσημβρινή άπόληξη τοΰ βουνού. Είναι
τά Πιερικά όρη τής άρχαιότητας. "Ενα φημισμένο πέρα
σμα τά χωρίζει άπό τόν κυρίως ’Όλυμπο: τό πέρασμα τής
Πέτρας πού τόσοι επιδρομείς διέσχισαν κι όπου σήμερα
περνάει ένας δρόμος πού συνδέει κατ’ εύθεϊαν τήν ’Ελασσό
να μέ τήν Κατερίνη, τήν πιό σημαντική πόλη άνάμεσα
στή Λάρισα καί στή Θεσσαλονίκη.

1.
Ό Όμηρος τόσο στήν Ίλιάδα όσο καί στήν ’Οδύσσεια αναφέ
ρει πάντα τόν Όλυμπο σέ σχέση μέ τούς Θεούς. Έτσι ό Όλυμ
πος άναφέρεται ώς: «αθανάτων έδος» (Ε 360) όπου βρίσκονταν τά
ανάκτορα των Θεών. «. . .ήχι έκάστω δώματα καλά τέτυκτο κατά
πτυχάς Ούλύμποιο» (Λ 767) καί: «Ένί μεγάροισι Θεών, οϊ Όλυμπον
έχουσι» (Ο 472). Οί Θεοί συχνότατα λέγονται «’Ολύμπιοι», άν καί
συνήθως τό έπίθετο «’Ολύμπιος» είναι συνώνυμο μέ τό «Ζεύς». Τή
λέξη Όλυμπος συνοδεύουν τά ακόλουθα χαρακτηριστικά έπίθετα:
«μακρός "Ολυμπος» (Α 402, κ 307), «Όλυμπον άγάννιφον» (Σ 186),
«άκροτάτη κορυφή πολυδειράδος Ούλύμποιο» (Α 439), «αίγλήεντος
Όλύμπου» (Ν 243), «αίπύν Όλυμπον (Ο 84), «πολυπτύχου Ούλύμποιο» (Θ 411), «μέγας Όλυμπος» (Θ 443), «κατ’Ούλύμπου νιφόεντος» (Σ 616), «Ούλύμπου πολυπτύχου» (Υ 5). Ή ωραιότερη όμως
καί ή πιό άρτια περιγραφή τού Όμήρου γιά τόν Όλυμπο είναι ή
μνημονευθεϊσα τής ζ ραψωδίας.

*

Τό ορεινό μας σύμπλεγμα, περιοριζόμενο έτσι άπό τά
στενά τής Πέτρας καί τής Μελούνας, τήν κοιλάδα τών
Τεμπών καί τό Θερμαϊκό κόλπο, διαιρείται άκόμη καί μό
νο του σέ δυο καθαρά ξεχωριστές ζώνες μέ ένα πέρασμα,
λιγώτερο χαρακτηριστικό άπό τά άλλα, πού συνδέει τις
κοιλάδες τής Καρυάς καί τής Ζηλιάνας. Ή κοιλάδα τής
Καρυάς ποτίζεται άπό τόν Διάβα πού διαρρέει τήν ’Ελασ
σόνα καί πάει νά συναντήση τό ρεύμα τοΰ Ξεριά, παρακλαδιοΰ τοΰ Σαρανταπόρου. Τά νερά τής κοιλάδας τής Ζηλιάνας τρέχουν πρός τά άνατολικά καί εκβάλλουν στό Θερ
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μαϊκό κόλπο, ανάμεσα στό Λιτόχωρο καί τόν Πλαταμώνα, τό αρχαίο Ηράκλειο τής Πιερίας. Πρός νότον των
στενών πού άνοίγουν αυτές οί δύο κοιλάδες άπλώνεται τό
όροπέδιο τού Κάτω Όλύμπου, μιά περιοχή γεμάτη άπό
λόφους, μερικά δασωμένους, πού τό υψόμετρό τους ποι
κίλλει άπό 120 μέχρι 150 μέτρα. Άνάμεσά τους άνοίγεται
σά μιά μικρή χαραμάδα ή Νεζερΐτις λίμνη (άρχ. Άσκουρίς). Γνωρίζουμε άπό τούς μακεδονικούς πολέμους ότι
αύτή ή άπόκρημνη πλευρά τού Κάτω Όλύμπου ήταν γιά
τά Ρωμαϊκά στρατεύματα ένα πολύ δύσκολο πεδίο μάχης.
Βόρεια των στενών πού δημιουργούν ό Διάβας καί ή
Ζηλιάνα ύψώνονται οί κορυφές τού "Ανω Όλύμπου. Μιά
μόνο βαθειά χαράδρα διακόπτει τήν ένότητα τών πλαγιών
του. Τά νερά της συναντούν τά νερά τού Διάβα καί μέσα
στά μεγάλα δάση πού καλύπτουν τίς όχθες του βρίσκονται
κρυμμένα τό χωριό τού Σπαρμοΰ καί τό μοναστήρι τής
'Αγίας Τριάδος.
Ή πλευρά τού "Ανω Όλύμπου πού δεσπόζει τού Σαρανταπόρου είναι άγονη, μάλλον ομαλή καί άπλώνεται ΝΑ
πρός τίς ξανθές πεδιάδες τής άρχαίας Περραιβικής Τριπολίτιδος, όπου πέρνα ό δρόμος τής Ελασσόνας πρός τήν
Πέτρα.
Ό Όλυμπος συγκεντρώνει τίς ψηλές κορυφές του στό
κέντρο τού όλου όγκου του. 'Απλώνονται άμφιθεατρικά
γύρω άπό μιά βαθειά καί άγρια κοιλάδα πού φαίνεται σάν
νά έχη σκίσει τό βουνό μέχρι τή θάλασσα. "Οταν περνού
με έξω άπό τό Λιτόχωρο, ή ματιά μας εισχωρεί άπό αύτή
τή χαραμάδα μέχρι τά «σωθικά» τού βουνού. Φαίνεται πώς
ένα μέρος τού Όλύμπου άνατινάχθηκε μέχρι τίς άκτές
τής Πιερίας καί πώς άπό τά τιναγμένα χώματα δημιουργήθηκε ό τεράστιος κώνος, στήν κορυφή τού οποίου βρί
σκεται τό χωριό Λιτόχωρο. Αύτή ή κοιλάδα έχει τό όνο
μα τού μοναστηριού τού 'Αγίου Δημητρίου, κρυμμένου
μέσα σ’ ένα όργιο βλαστήσεως, στή μέση περίπου τού
Όλύμπου. ’Απ’ έκεϊ πηγάζουν καί τά μανιασμένα νερά τού
Βύθου, τού άρχαίου Ένιπέως, πού καθυστέρησε τόσο πο
λύ τά Ρωμαϊκά καί Μακεδονικά στρατεύματα.
"Ολη αύτή ή πλευρά πού βυθίζεται στή θάλασσα είναι
άπόκρημνη, δασωμένη, μυστηριώδης. Είναι πράγματι ό
Όλυμπος μέ τούς ψηλούς του βράχους, τίς άναρίθμητες
πηγές του, άκριβώς όπως τόν έψαλε ό Όμηρος σέ μιά
γοητευτική έπίκληση.
Ό Όλυμπος πού δεσπόζει στήν πεδιάδα τής Κατερίνης
μοιάζει περισσότερο μ’ αυτό τό άπειλητικό καί γεμάτο ρω
γμές όρος, γιά τό όποιο μας μιλεϊ ό ίδιος ό ποιητής. Στε
φανώνεται άπό τήν κανονική πυραμίδα τού 'Αγίου Ήλία,
τής οποίας οί γκρίζες πλευρές πέφτουν άπότομα καί τά
πυκνά δάση σκεπάζουν όλη αυτή τήν πλευρά.
Άπό τή Θεσσαλονίκη, τέλος, τό βουνό παρουσιάζει μιά
άποψη άκόμα πιό ολοκληρωμένη. Είναι πιό εύδιάκριτη,
πιό αιθέρια. Δέν είναι σπάνιο νά δή κανείς ν' άντανακλώνται οί σκιές του άνάμεσα σέ πινελιές ώχρας καί βιολέττας μέσα στά νερά τού κόλπου. Καί στό διάφανο πρωϊνό
ή λάμψη τού χιονιού του λυώνει άργά μέσα στά γαλάζια
ρέματα τών δασών του. Στό σούρουπο, όταν τό μούχρωμα
σκεπάζη τίς πλαγιές του καί ή σκιά κατακαθίζη στίς χα
ράδρες του, ή τέλεια γραμμή τών κορυφών του φεγγίζει
άκόμα μέσα στή νύχτα καί υψώνεται πρός τόν ουρανό σι
γαλή νά, σά μιά προσευχή.

Ή παράδοση μάς παρουσιάζει τούς Κενταύρους καί τούς
Λαπίθες σάν όντα άγρια καί πολεμικά, πού πρώτα διέσχι
σαν τίς δασωμένες κοιλάδες βορείως τού Πηνειού. ’Αλλά
ό άρχαιότερος λαός, γιά τόν όποιον μιλάει ή ιστορία καί
πού πρώτος κατοίκησε αυτήν τήν περιοχή ήταν οί Πελα
σγοί, πού οί "Ελληνες θεωρούν ώς προγόνους των. Άπό
τούς έπιζήσαντες Πελασγούς ή ώς άμεσοι άπόγονοί τους,
οί Περραιβοί άπετέλεσαν ένα λαό ρωμαλέο, ορεσίβιο καί
πολεμικό, πού έδωσε τδνομά του στήν Περραιβία, αυτή
τήν πλευρά τής Θεσσαλίας, άνάμεσα στόν Όλυμπο καί
τόν Πηνειό. Στή διάρκεια τών μεταγενεστέρων επιδρομών
υπηρέτησαν θεληματικά ή άθέλήτα τόν επιδρομέα ώς
οδηγοί του.
Στήν άλλη πλευρά τού Όλύμπου, στή στενή λουρίδα
γής άνάμεσα στόν Πηνειό καί στόν Αλιάκμονα, έζησαν
οί Πιερεΐς. Ή χώρα τους, κλειδί τής Θεσσαλίας καί τής
Μακεδονίας, έγινε φυσικά τό πέρασμα τών στρατευμάτων.
Είναι έπίσης ή χώρα τών Μουσών. «Πιερία—άναφωνεΐ ό
Εύριπίδης—χώρα γοητευτική, κατοικία τών Μουσών, ιερά
κλιτύς τού Όλύμπου»......
Οί Πιερεΐς είναι μάλλον κλάδος τών Θρακών, άν καί
λίγα κοινά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν. Όταν μιά φυ
λή εξαιρετικά προικισμένη, μέ αυστηρό, άλλά καί ένθουσιώδη χαρακτήρα καί τό πνεύμα της άπλώθηκε άργότερα
σ’ όλη τήν Ελλάδα. Λάτρευαν τόν Βάκχο κι άντλοΰσαν
άπό αύτή τή λατρεία τήν έμπνευσή τους καί τή μυστικοπάθεια.
*

Στό τεράστιο όροπέδιο πού ορθώνεται πάνω άπό τό ση
μερινό χωριό Κάρυά υψωνόταν άλλοτε μία μεγάλη μαρ
μάρινη πλάκα, πού όριζε τά σύνορα τών έπαρχιών τού
Δίου καί τής Όλοοσσόνος καί συγχρόνως τής Πιερίας
καί τής Περραιβίας. Ό Όλοοσσών καί τό Δΐον ήσαν οί
δυό πρωτεύουσες τού Όλύμπου.
Όλοοσσών, Άλασσόνα, ’Ελασσόνα: τό όνομα δέν άλ
λαξε καθόλου στό διάβα τών αιώνων. Είναι ή λευκή Όλο
οσσών τού Όλύμπου, όπου ρέει ό Τιταρήσιος, ό σημερινός
Ξεριάς. Όταν έπιστρέφουμε στή Λάρισα άπό τά στενά
τής Μελούνας τόν άντικρίζουμε άπό μακριά στήν άκρη
μιάς μικρής πεδιάδας όπου άκτινοβολοΰν οί τροΰλλοι καί
υψώνονται οί όβελίσκοι τών μιναρέδων. Δέν είναι παρά
μιά μικρή κωμόπολη, άλλά μέ τά ίχνη τών προσφάτων
πολέμων διατήρησε κάπως τήν παλιά της μεγαλοπρέπεια.
'Η άρχαία πόλη άπλωνόταν στίς πλαγιές τού άσβεστολιθικοΰ λόφου- σήμερα άπλώνεται κάτω άπό τό μεγάλο μο
ναστήρι τής Παναγίας Όλυμπιώτισσας. Ό θέση της δέν
ήταν οχυρή, άλλά άποτελοΰσε εξαιρετικό παρατηρητήριο
γιά τόν έλεγχο όλων τών τριγυρινών περιοχών.
Βορινά τής Ελασσόνας, άνάμεσα στό Σαραντάπορο
(Βούργαρη) καί στίς πλαγιές τού Όλύμπου, έκτείνεται ή
άρχαία Τριπολΐτις, μιά πεδιάδα μονότονη πού άνηφορίζει
άπαλά πρός τά Πιερικά όρη. Θ’ άποτελοΰσε πιθανώτατα
μιά ομοσπονδία καί τό όνομά της προερχόταν άπό τίς τρεις
πόλεις πού ό Τίτος Λίβιος ονομάζει: Άζωρος, Δολίχη καί
Πύθιον. Ό πιό σημαντική ήταν τό Πύθιον πού προστά
τευε τό πέρασμα τής Πέτρας. Ό Heuzey2 άνακάλυψε τά
θεμέλια στούς πρόποδες τού σημερινού χωριού Σέλλος,
όπου ύψώνεται ό σημερινός λόφος τών Αγίων Αποστόλων.
Ό Άζωρος καί ή Δολίχη είναι δύσκολο νά τοποθετη
θούν. Ή πρώτη μάλλον θά βρισκόταν στό όροπέδιο τού
Καστριοΰ, μεταξύ τής Δούχλιστας καί τών Δεμεράδων,
ένώ ή Βουβάλα όρίζει πιθανώς τή θέση τής δεύτερης, στή
δεξιά όχθη τού Σαρανταπόρου. Σ’ αύτό τό σημείο βρίσκου
με τά έρείπια τού Παλαιοκάστρου, έρείπια μιάς έποχής
πολύ νεώτερης, μά πού άποδεικνύει ώστόσο πώς ή θέση
έχει κάποια σημασία.

*

Ποιοι ήσαν οί πρώτοι κάτοικοι τού Όλύμπου καί πώς
ήλθαν νά εγκατασταθούν σ’ αύτόν; Ποιά ήταν τότε ή μορ
φή του, καί ποιά στάθηκε ή Όδύσσεια τών κατοίκων του;
Τόσες έρωτήσεις δύσκολες στήν άπάντησή τους.... Σέ μιά
έποχή, πού ή ναυσιπλοΐα θά ήταν άγνωστη, μιά μετανά
στευση άπό τή θάλασσα παρουσιάζει πολύ λίγες πιθανό
τητες. -Θά χρειάσθηκε λοιπόν νά διασχίσουν τό τείχος
πού ύψώνονταν μπροστά τους.

2.
Μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής τών Αθηνών. Τό
1860 έξέδωσε στό Παρίσι: Le mont Olympe et Γ A karnanie.
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Τό όρος Όλυμπος καί ή κοιλάδα των Τεμπών, όπως φαίνονται άπό τό Αιγαίο

Όταν οί Περραιβοϊ κτυπήθηκαν άπό τούς Λαπίθες
κι αργότερα άπό τούς Θεσσαλούς, άποσύρονταν συνεχώς
πιο ψηλά στις πτυχές τού Όλύμπου καί έγκαταστάθηκαν
πιθανώτατα στά φαράγγια τής Καρυας καί τοΰ Σπαρμοΰ,
οπού θά πρέπει νά άναζητήσουμε τήν πόλη τους Δωδώνη.
Είναι ή «ψυχρή Δωδώνη» πού ύμνησε ό Όμηρος καί πού
δέν θά πρέπει νά τήν σχετίσουμε με τό δοξασμένο ιερό
τής ’Ηπείρου.
Δύο άλλες πόλεις, κι οί δύο στην άριστερή όχθη τοΰ
Πηνειοΰ, όριζαν τά στενά των Τεμπών: ή Γόννος στήν
Περραιβία, ή Φίλα στήν Πιερία. Ό Heuzey τοποθετεί τήν
πρώτη στήν περιφέρεια τοΰ Δερελή καί τή δεύτερη στούς
πρόποδες των λόφων τής Ραψάνης, στήν τοποθεσία Μπουρουβάρη, κοντά στίς έκβολές τοΰ Πηνειοΰ. Δεσποζόταν
άπό τό τείχος τής Λαπαθοΰντος, εις τό όποιο άργότερα
άντίσκοψαν τά Ρωμαϊκά στρατεύματα.

(Σχέδιο τοΰ Abrahan Ortelius, 1590).

βρίσκουμε πιά κανένα ίχνος ούτε άπ’ αύτήν, άλλά οΰτε
καί άπό τήν Πίμπλεια.
Μόλις διασχίσουμε τόν Ένιπέα φθάνουμε σέ μιά έλώδη
πεδιάδα, σκεπασμένη άπό μιά όργιαστική βλάστηση καί
συναντούμε ύστερα άπό ένα τεράστιο γΰρο τά φτωχικά
Καλύβια τής Μαλαθριας. Έκεΐ βρισκόταν ή πόλις Δϊον,
ή πιο πλούσια καί ή πιό μεγαλόπρεπη πόλη τοΰ Όλύμπου.
Ή θέση της δέν ήταν όχυρή, άλλά πλεονεκτική, γιατί
βρισκόταν στή διασταύρωση τών δύο περασμάτων: τών
Τεμπών καί τής Πέτρας. Δέν ήταν μεγάλη, άλλά τά τείχη
της ήσαν περίφημα. Θαύμαζε κανείς ένα πλήθος άπό κτί
ρια, ολόκληρο στρατό άπό άγάλματα έφιππων καί ένα
ναό άφιερωμένο στο Δία. Ό Παυσανίας βεβαιώνει πώς ό
τάφος τοΰ Όρφέως — μιά κολόννα μέ μία μαρμάρινη λύρα
σάν έπίστεψη — μεταφέρθηκε έκεΐ μετά τήν καταστροφή
τών Λειβήθρων. Τά άργά νερά τοΰ Βαφίρα έλουζαν τά τεί
χη της καί χάριζαν σ’ όλη αυτή τήν περιοχή μιά θαυ
μαστή εύφορία. Ό Βασιλιάς ’Αρχέλαος ίδρυσε έδώ ένα
θέατρο καί ένα στάδιο καί οργάνωσε προς τιμή τοΰ Διός
καί τών Μουσών μία πανήγυρη. Μετά άπ’ αυτόν όλοι οί
βασιλιάδες τής Μακεδονίας συναγωνίζονταν γιά τήν λαμ
πρότητά της. Έγινε μιά πόλη τελετών, έπιδείξεως, καί
άπολαύσεων καί άπέδειξε πώς οί "Ελληνες καί οί Μακεδόνες δέν ήσαν πιά χοντροκομμένοι βάρβαροι4.

*

’Ανάμεσα στόν Πηνειό καί στόν 'Αλιάκμονα, στίς όχθες
τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου, βρίσκονταν οί πόλεις τής Πιερίας:
τό 'Ηράκλειον, στή θέση τοΰ σημερινοΰ Πλαταμώνα, σέ
μιά τοποθεσία όχυρωμένη μέ ισχυρά τείχη3 μετά τά Λείβηθρα καί ή Πίμπλεια, εκεί όπου οί χείμαρροι των Καναλιών πέφτουν άπό τον Κάτω Όλυμπο στίς παρυφές τοΰ
δάσους τής Καλλιπεύκης, σ’ ένα ίερό μέρος, στή χώρα τοΰ
Όρφέα, στο τέμενος των Μουσών. Είναι ή «γοητευτική
χώρα» τοΰ Ευριπίδη, όπου άνάμεσα στήν χλόη καί στά
διάφανα νερά νομίζει κανείς πώς άναγνωρίζει τον βράχο
τών ποιητών καί τήν ιερή πηγή. Τά Λείβηθρα πιθανώτατα καταστράφηκαν άπό τις πλημμύρες τής Ζηλιάνας. Δέν

*
Τό 480 π.Χ. στήν τρίτη έκστρατεία τών Περσών ό Ξέρξης, άφοΰ ξεπέρασε τά δύο τεράστια εμπόδια τοΰ Έλλη4.
Τήν έποχή πού γράφτηκε αύτή ή μονογραφία δέν είχε άκόμη
άποδειχθή επιστημονικά ότι οί Μακεδόνες ήσαν "Ελληνες. Επίσης
απορεί κανείς γιά τήν ανακρίβεια τού συγγραφέα, πού τοποθετεί τις
γιορτές αύτές στά τέλη του Ε’ π.Χ. αί. (Σ.Μ.).

3. Τό τείχος πού σώζεται μέχρι σήμερα είναι τής Βυζαντινής έποχής· άναφέρεται άπό τόν XI αιώνα.
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σπόντου καί τής Χαλκιδικής, σταμάτησε στούς πρόποδες
τοϋ ισχυρού τείχους τοϋ Όλύμπου. Έδώ δεν ήταν πιά τό
πρόβλημα πώς νά άνοιξη μία διώρυγα για τις τριήρεις του.
’Έπρεπε νά εγκατάλειψη τόν στόλο του καί νά διάσχιση
τό όρος. Μπρος στό ύψος αυτού τού οχυρού Ισως νά υπο
χωρούσε, άν δέν τόν βοηθούσαν οί Περραιβοί, πού, θέλον
τας καί μή, υποχρεώθηκαν νά τόν οδηγήσουν στήν Τριπολίτιδα άπό τά περάσματα πού μόνο εκείνοι έγνώριζαν.
Διάλεξαν βέβαια τήν Πέτρα πού οδηγεί στό Πύθιον, τό
μόνο τήν εποχή εκείνη πέρασμα, πού θά μπορούσε κανείς
νά διαβή. Ό 'Ηρόδοτος δέν μας δίνει καμμιά πληροφορία
σ’ αύτό τό σημείο. Μας λέει μόνο πώς ό Ξέρξης άνάγκασε
τό ένα τρίτο των στρατιωτών του νά καταστρέψη τά πυκνά
δάση πού σκέπαζαν τούς λόφους τής Πιερίας. "Οταν ξεπεράστηκε αύτή ή δυσκολία ό Ξέρξης συνέχισε τό δρόμο
του στήν Θεσσαλία καί δέν σταμάτησε πιά, παρά μόνο
στις Θερμοπύλες, μιά δεύτερη άμυντική γραμμή, πού μόνο
ή προδοσία τού έπέτρεψε νά τήν ύπερφαλαγγίση. 'Η Πέ
τρα στάθηκε πέρασμα καί γιά άλλα στρατεύματα. Τήν διέ
σχισε ό Βρασίδας στήν εκστρατεία του εναντίον τής Χαλ
κιδικής, ό ’Αγησίλαος έπιστρέφοντας άπό τήν ’Ασία, ό
Κάσσανδρος στήν επιχείρησή του εναντίον τής Όλυμπιάδος. Τέλος άπό τά στενά τής Πέτρας ό Αιμίλιος Παύλος
περικύκλωσε τις γραμμές τού Περσέα πού κατέφυγε στόν
Ένιπέα. Τό πέρασμα οχυρώθηκε άπό τούς βασιλιάδες τής
Μακεδονίας. Τό όνομά του προήλθε άπό ένα τεράστιο
βράχο, ένα είδος άκρωτηρίου, πού ορθώνεται μέσα στήν
χαράδρα καί τό περιζώνουν ολόγυρα νερά. Σήμερα άκόμη
στεφανώνεται άπό ένα μοναχικό ερείπιο πού προκαλεϊ
μιά παράξενη αίσθηση άνάμεσα στά βάραθρα.

λειψε λοιπόν τήν πρώτη του κατεύθυνση καί στράφηκε
νοτιοανατολικά. Ό Τίτος Λίβιος δέν διευκρινίζει τά ονό
ματα αύτών τών θέσεων, άλλά ή μόνη πεδιάδα πού θά χρη
σιμοποίησε ό ύπατος θά ήταν τού Σπαρμοΰ. Αύτή τήν
εποχή όλη ή περιοχή ήταν σκεπασμένη άπό τεράστια δά
ση μέ καστανιές καί υπήρχαν μόνο δυσκολοδιάβατα μο
νοπάτια. Καί νά φανταστή κανείς τήν προέλαση αότοΰ
τού στρατού τών 37.000 άνθρώπων μέ τούς ελέφαντες, τό
ιππικό καί τά εφόδια γιά περισσότερο άπό ένα μήνα!...
"Οταν πέρασαν τά δάση βγήκαν στήν πεδιάδα τού Σπαρ
μοΰ, περιτριγυρισμένη άπό λόφους. Μετά άπό δύο μέρες
πορεία ή Ρωμαϊκή εμπροσθοφυλακή κατέλαβε τόν πύργο
τού Ευδιέρου, τού οποίου ό Τίτος Λίβιος δέν καθορίζει
τή θέση, άλλά ό Heuzey τόν τοποθετεί σ’ ένα μικρό βουνό,
πού σήμερα λέγεται Δερνάζα (1150 μ.) μεταξύ τών πεδιά
δων τού Σπαρμοΰ καί τής Καρυας.
’Αφού ό Μάρκιος πέρασε αύτό τό λόφο καί διέσχισε τό
οροπέδιο τής Καρυας έπρεπε νά διαβή τό χείμαρρο τών
Καναλίων, γιά νά φθάση κατευθείαν στις παρυφές τής
Πιερίας. Πρόκειται γιά μιά άγρια περιοχή, γεμάτη δάση
καί βράχους. Αύτή ή δίοδος τοϋ φάνηκε άδιάβατη καί ό
Τίτος Λίβιος μας λέει πώς συνέχισε τό δρόμο του πρός
τή λίμνη Άσκουρίδα, τή σημερινή Νεζερό.
Μόλις ό ύπατος έφθασε στις όχθες της μέ τό κύριο μέ
ρος τού στρατού του, ένας άγγελιοφόρος τού άνάγγειλε
πώς ή εμπροσθοφυλακή συνάντησε τόν εχθρό.
Ό Περσεύς πληροφορήθηκε ότι οί Ρωμαίοι πλησίαζαν,
άλλά μή γνωρίζοντας ποιά κατεύθυνση θά έπαιρναν έστειλε
τόν Άκληπιόδοτο έπικεφαλής 10.000 οπλιτών νά κατα
λάβουν τά Καμβούνια, ένώ τόν 'Ιππία τόν έστειλε στό
οχυρό τής Λαπαθοϋντος. Ό Περσεύς ό ίδιος, πολύ άναποφάσιστος, στρατοπέδευσε στό Δΐον.
Τό κύριο τμήμα τού Ρωμαϊκού στρατού κατέλαβε τότε

*

Τήν εποχή πού ή Μακεδονική δύναμη έφθασε στό άπόγειό της, ό "Ολυμπος έγινε ένα πραγματικό πεδίο μάχης.
Τόσο γιά τούς "Ελληνες όσο και γιά τούς Μακεδόνες
είναι μιά γνωστή περιοχή, συνεχές πέρασμα στρατευμά
των, άλλά οί άναφορές σ’ αυτόν είναι σπάνιες άπό τούς
ιστορικούς τής εποχής.
Γιά τό Φίλιππο τό Β' αύτό τό τείχος δέν είναι πιά ένα
εμπόδιο- τό διαπέρασε σ’ όλες τις επιχειρήσεις του στήν
Ελλάδα καί στις διαιτησίες του άνάμεσα στούς γείτονες.
Στήν εποχή τού β' Μακεδονικού πολέμου (197 π.Χ.) ό
Φίλιππος ό Ε' δέν άρκέσθηκε ν’ άντιμετωπίση τούς Ρω
μαίους στά στενά τού Κάτω ’Ολύμπου- πρόλαβε τήν έπίθεσή τους καί μετέφερε τόν πόλεμο στή Θεσσαλία. Νική
θηκε στις Κυνός Κεφαλές καί άποσύρθηκε στούς Γόννους, όπου συγκέντρωσε τά λείψανα τού στρατού του καί
ύπέγραψε ειρήνη.
Μετά τόν θάνατο τού Φιλίππου Ε' ό γιός του ό Περσεύς
άρχισε καί πάλι τόν πόλεμο εναντίον τών Ρωμαίων. Ή
πρώτη του φροντίδα ήταν νά καταλάβη τά στενά τών Τεμπών, πάντα κλειστά στούς εχθρούς τής Μακεδονίας, πάν
τα άνοιχτά στούς Μακεδόνες γιά νά κατεβοΰν στή Θεσ
σαλία.
Έν τώ μεταξύ ό Μάρκιος Φίλιππος, Ρωμαίος ύπατος,
προχωρεί στόν Όλυμπο καί στρατοπεδεύει άνάμεσα στήν
"Αζωρο καί στήν Δολίχη. Έκεΐ συγκεντρώνει τις πληρο
φορίες τών οδηγών του καί κάνει συμβούλιο. Δυό περά
σματα προσφέρονται στήν εκλογή του, τής Πέτρας καί
τών Καμβουνίων όρέων (ό σημερινός Σαραντάπορος). Κα
τά τόν Τίτο Λίβιο χρειαζόταν άκόμη λίγος δρόμος μέχρι
νά φθάση στήν διασταύρωση αύτών τών δρόμων. ’Αλλά
σάν φρόνιμος στρατηγός ό Μάρκιος ήξερε τί σφάλμα θά
διέπραττε οδηγώντας τόν στρατό του σ’ ένα στενό, πού
μιά χούφτα άνθρώπων μπορούσε εύκολα νά ύπερασπίση.
"Ετσι προτίμησε νά κατευθυνθή προς τόν Κάτω "Ολυμπο
όπου, παρά τις δυσκολίες τού έδάφους, θά μπορούσε νά
άναπτύξη τις δυνάμεις του έναντίον τού έχθροΰ. Έγκατέ-

Δύο παλαιοί ληστές τού Όλύμπου.
(Δεξιά ό Καπετάν - Λιόλιος).
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ένα ψηλό λόφο (πιθανώτατα της Μεταμορφώσεως 1590 μ.)
καί έκεΐ στρατοπέδευσε. «’Από αυτή τήν ψηλή κορφή,
λέει ό Τίτος Λίβιος, διακρίνει κανείς όλη τή χώρα άπό
τή Φίλα ώς τό Δϊον καί δλη τή θάλασσα' αυτή ή θέα ένθουσίασε τούς στρατιώτες· έβλεπαν μπροστά τους τό
τέρμα των ταλαιπωριών τους, τό έδαφος καί τις δυνάμεις
του εχθρού».
Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τών οδηγών του ό Μάρκιος υπολόγιζε νά καταλάβη τήν περιοχή τής Ραψάνης κι
απ’ έκεΐ νά κατεβή στή Φίλα, στις έκβολές τού Πηνειού.
Μετά τήν κοιλάδα τών Τεμπών ύπήρχε πιό εύκολος δρό
μος. Αλλά τό πέρασμα ήταν φραγμένο άπό τό φρούριο
τής Λαπαθοΰντος (πού ό Heuzey τοποθετεί στόν "Αγιο
Ήλία) καί οί άνθρωποι τού 'Ιππία κατείχαν δλη τή γύρω
περιοχή καί σέ απόσταση μόλις ένός μιλίου άπό τό Ρω
μαϊκό στρατόπεδο.
'Η μάχη άρχισε' άλλ’ δπως κανένα άπό τά δύο στρατεύ
ματα δέν είχε αρκετό χώρο γιά νά άναπτυχθή, ό άγδινας
κινδύνευε νά παραταθή κι ή θέση τών Ρωμαίων γινόταν
κρίσιμη, άπ’ αφορμή τήν έλλειψη τών εφοδίων. Τότε ό
Μάρκιος αποφάσισε νά άλλάξη κατεύθυνση κατεβαίνον
τας άπό τή βορινή απόκρημνη πλευρά πού καλύπτεται άπό
τό όνομαστό δάσος τής Καλλιπεύκης, πού άναφέρει ό Τί
τος Λίβιος. Ό Heuzey πού άκολούθησε τήν διαδρομή τού
Ρωμαϊκού στρατού μάς δίνει αύτή τήν περιγραφή:
«Ποτέ δέν είδα τίποτε τό πιό άγριο καί τό πιό θαυμαστό
απ’ τις πλαγιές τού Κάτω Όλύμπου, άπ’ δπου καί πέρα
σα. Είναι ένα τεράστιο δάσος πού σκεπάζει μέ τήν πυκνό
τητά του μιά ολόκληρη περιοχή άπό κρημνούς καί χειμάρρους. Στις δασωμένες μέχρι κάτω χαράδρες περνούν
μέ θόρυβο νερά γοργά καί διάφανα. Τό σφρίγος καί ή
ποικιλία τής βλαστήσεως είναι απίστευτα. Τά δέντρα τής
πεδιάδας πού μέ τό ύψος τους προξενούν έκπληξη, οί πρά-

σινες βελανιδιές καί προπαντός τά τεράστια πλατάνια άνεβαίνουν ακολουθώντας τήν κοίτη τών χειμάρρων μέχρι τή
ζώνη τής καστανιάς καί σχεδόν μέχρι τά έλατα. Καταλαβαί
νουμε πώς, διασχίζοντας αύτήν τήν αδιάβατη έρημιά, όλόκληρος στρατός διέφυγε τήν προσοχή τού έχθροΰ, πού νό
μιζε δτι είχε όπισθοχωρήσει. Χρειάσθηκα δυό μέρες γιά
νά διασχίσω τις πλαγιές σ’ όλο τους τό πλάτος άπ’ τό νο
τιά ώς τό βοριά. Φυσικά δέν έλπιζα νά ξαναβρώ ακριβώς
τό δρόμο τών Ρωμαίων ήμουν όμως τουλάχιστον σίγου
ρος δτι σέ κάποιο σημείο θά συναντούσα τή γραμμή πού
άκολούθησαν. ... Παρ’ δλ’ αύτά δέ νομίζω πώς οί Ρωμαίοι
κατέβηκαν άπό τις πλαγιές μεταξύ Νεζεροΰ καί Πούρλιας'
πήραν έντελώς βορειανατολική κατεύθυνση, δσο τό δυνα
τό μακρύτερα άπό τόν εχθρό, τόν όποιο ή οπισθοφυλακή,
μένοντας τήν πρώτη ήμέρα στήν κορυφή, κρατούσε σέ
άπόσταση. Μάλλον άρχισαν αύτή τή δύσκολη καί έπικίνδυνη κατάβαση άπό τό χωριό Σκοτίνα καί τή Μονή
Παντελεήμονος. Ή Μονή Παντελεήμονος αϊωρεΐται μέσα
στις καστανιές πάνω άπό τό Τούρκικο φρούριο τού Πλαταμώνα πού βλέπουμε στήν άκτή τής θάλασσας... ’Από τή
Σκοτίνα στούς πρόποδες τού βουνού τό μονοπάτι διασχί
ζει δάση λιγώτερο πυκνά. Προσπάθησα νά φαντασθώ μέσα
σ’ αύτά τά δάση μιά μεγάλη διάβαση άνοιγμένη μέ τσεκού
ρια καί δλη αύτή τήν άτακτη μάζα τού στρατού πού άπλωνόταν μάλλον, δπως λέει ό Τίτος Λίβιος, παρά κατέβαινε.
Τό ιππικό, οί αποσκευές καί τά ζώα, πού ήταν μεγάλο εμπό
διο, προχωρούσαν μπροστά μέ τούς έλέφαντες πού τούς
έβαζαν μέ δυσκολία νά γλιστρούν σέ σχεδιασμένες κατη
φορικές γραμμές· οί λεγεώνες άκολουθοΰσαν. ’Από τή
Σκοτίνα χειασθήκαμε τουλάχιστον 4 ώρες γιά νά φτά
σουμε στά ριζά τών τελευταίων πλαγιών. Έκεΐ στήν παρυ
φή τής πεδιάδας υψώνονται λόφοι μέ έλαιώνες. ’Εκεί, ύπάρχουν καί τά ερείπια τού μικρού μοναστηριού τής Πανα
γίας. Σ’ αυτόν τόν λόφο, ό Ρωμαίος ύπατος, άφοΰ χρειά
στηκε 3 μέρες γιά νά κατεβή, τέλος στρατοπέδευσε- τό
πεζικό είχε καταλάβει τό λόφο, ενώ τό ιππικό στρατο
πέδευσε στήν παρυφή τής πεδιάδας...».
Αύτή ή τολμηρή πορεία κράτησε έννιά μέρες καί θά
κατέληγε σέ καταστροφή, αν ό Περσεύς δέν έδειχνε τέ
τοια άδράνεια. Πληροφορήθηκε τή διάβαση τών Ρωμαίων
ένώ έπαιρνε τό λουτρό του, πράγμα πού δείχνει πόσο δέν
τήν περίμενε! Φωνάζει αμέσως τόν 'Ιππία καί τόν Άσκληπιόδοτο· εγκαταλείπει δλα τά περάσματα στόν εχθρό' καίει
τόν στόλο του άπό φόβο μήν πέση στά χέρια τών Ρωμαίων
καί μεταφέρει δλα τά πλούτη του καί άρκετά άγάλματα
άπό τό Δΐον στήν Πύδνα.
Ό Περσεύς όπισθοχωρεΐ στήν άριστερή όχθη τού Ένιπέως. Όπως είδαμε ό Ένιπεύς ρέει πέρα άπό τήν κοιλάδα
τού Αγίου Διονυσίου. Τό καλοκαίρι δέν είναι παρά μιά
στενή λουρίδα νερού, άλλά στήν κακή εποχή ή σέ στιγμές
θύελλας γεμίζει καί παρασύρει τά πάντα στό πέρασμά του.
Κατά τήν διάρκεια τού χειμώνα καί ένα μέρος τής άνοιξης
οί δύο στρατοί έμειναν σ’ άδράνεια, χωρισμένοι άπό ένα
άπλό χείμαρρο' τά δυό στρατόπεδα ήσαν τόσο κοντά, ώστε
οί διαταγές δίνονταν μέ χαμηλή φωνή.
Στό μεταξύ ό Αιμίλιος Παύλος διεδέχθη τόν Μάρκιο
Φίλιππο. Μήν ελπίζοντας πώς θά ξεπεράση τό έμπόδιο,
άλλαξε θέση άπό τό στενό τής Πέτρας. Ένώ έβαζε σέ άνησυχίες τόν Περσέα μέ τις διάφορες προσποιήσεις του, δυό
άπό τούς στρατηγούς του ό Σκιπίων Nasica καί ό Φάβιος
Μάξιμος, ξαναγύρισαν στήν Περραιβία άπό τήν ελεύθε
ρη πλέον κοιλάδα τών Τεμπών. Βάδισαν πρός τό Πύθιον
πού τό υπεράσπιζαν 5.000 Μακεδόνες.
'Η σύγκρουση έγινε πιθανώτατα στά περίχωρα τού ση
μερινού χωριού Άγιος Δημήτριος, μοναδική θέση δπου οί
στρατοί μπορούσαν νά κινηθούν εύκολα. Ό βράχος τής
Πέτρας ήταν άφύλαχτος. Οί Ρωμαίοι ξαφνικά κατέλαβαν
τήν πεδιάδα τής Κατερίνης καί ό Περσεύς, άπό φόβο μή

Ό λοχίας συνοδός μας σκότωσε ενα αετό καί τόν έπιδεικνύει
γιά τις θαυμαστές διαστάσεις του.
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πως χτυπηθή από δυο πλευρές, αναγκάσθηκε ν’ άποσυρθή
στήν Πύδνα, έγκαταλείποντας όλα τά φυσικά οχυρά. Ή
μάχη πιά ήταν άναπόφευκτη. Καί δεν έγινε άκριβώς στήν
Πύδνα, άλλά στή μεγάλη πεδιάδα τής Κατερίνης όπου τό
Μαυρονέρι καί ό Πέλεκας ενώνουν τά νερά τους. Στον
Πλούταρχο άναφέρονται μέ τά ονόματα Αίσιον καί Λευκός.
Έδώ ήταν γραφτό νά καταστροφή ή Μακεδονική δύ
ναμη. «Μιά ώρα πεισματικής μάχης έβαλε τέρμα σ’ ένα
πόλεμο, πού κράτησε τέσσερα χρόνια».

Κατά τή διάρκεια τής τουρκικής κατοχής ό ’Όλυμπος
έπαιξε ένα ρόλο τό ίδιο περίπου σημαντικό, όπως στήν
εποχή τής Μακεδονικής άκμής. Όχι σάν πεδίο μάχης, όχι
σάν τείχος γιά τά στρατεύματα — ή πρόοδος τής ναυσι
πλοΐας άχρήστευσε αυτό τό εμπόδιο — άλλά σάν τελευ
ταίο καταφύγιο τών νικημένων λαών, σάν κρησφύγετο
τών άρματολών καί τών κλεφτών.
Κατακτώντας τήν Θεσσαλία οί ’Οθωμανοί δέ συνάντη
σαν άπό τούς κατοίκους, παρά μιά άδύνατη άντίσταση κι
άρχικά αύτή ή εισβολή ήταν περισσότερο ειρηνική. Οί
πασάδες, στούς όποιους ό Σουλτάνος παραχώρησε αυτές
τις περιοχές, εγκαταστάθηκαν χωρίς μεγάλες δυσκολίες καί
μοίρασαν νωρίς τά πασαλίκια τους σέ τσιφλίκια, ένα είδος
τιμαρίων, επί κεφαλής τών όποιων βρίσκονταν μεγάλοι
κτηματίες, υποτελείς στον πασά. Οί χωρικοί συνέχισαν νά
δουλεύουν τήν γή, δίνοντας στούς νέους άφέντες τους ένα
μέρος άπό τήν παραγωγή. Οί "Ελληνες έγιναν έτσι γεωρ
γοί τών Τούρκων. Τό Δερελή, τό Μπαμπά, τό Μπαλαμού
τι κι ή εύφορη περιοχή πού εκτείνεται στήν είσοδο τής
κοιλάδας τών Τεμπών άποτελέσανε τά πρώτα τσιφλίκια.
Αντίθετα, οί κάτοικοι τών βουνών πού περιβάλλουν τήν
Θεσσαλία, καί κυριώτατα οί κάτοικοι τοΰ Όλύμπου, άντιστάθηκαν στόν κατακτητή νωρίς καί έγιναν γι’ αύτόν οί
πιό πεισματικοί άντίπαλοι. Λήστευαν τά στρατεύματα, άργυρολογοΰσαν τά χωριά καί δέ λυπήθηκαν ούτε τούς συμ
πατριώτες τους, πού τούς ελεεινολογούσαν γιά τήν υπο
ταγή τους στόν κατακτητή. Αύτές οί ληστείες καί οί άρπαγές τούς έδωσαν τό όνομα: κλ έ φ τ ε ς, πού έκείνη τήν
έποχή τούς ταίριαζε άπόλυτα.
Οί Τοΰρκοι, επειδή φοβούνταν νά συγκρουσθοΰν μέ τό
σο ισχυρούς κι άκαταγώνιστους εχθρούς, προτίμησαν νά
συνεννοηθοΰν μαζί τους καί μέ όρους εύνοϊκούς. Είσπράττοντας ένα μικρό φόρο, τούς άναγνώρισαν τό δικαίωμα
νά ζοΰν άνεξάρτητα στις όρεινές περιοχές καί νά διοικοΰνται σύμφωνα μέ τούς νόμους των. Γιά τήν κοινή τους
άσφάλεια καί γιά τήν διατήρηση τών δικαιωμάτων πού
τούς παραχωρήθηκαν άπόκτησαν άκόμη καί τήν άδεια νά
διατηρούν μιά κανονική πολιτοφυλακή. Αύτή ή πολιτοφυ
λακή είχε τήν εύθύνη γιά τήν περιφρούρηση τής δημοσίας
τάξεως καί τήν περιστολή τών ληστειών καί τής βίας. Τήν
άποτελοΰσαν άποκλειστικά "Ελληνες καί ή καταβολή τοΰ
μισθοΰ των βάραινε τόν Ελληνικό πληθυσμό. Οί άνδρες
πού τή συγκροτοΰσαν όνομάζονταν άρματολοί, δηλ. άρματωμένοι, ένοπλοι, καί κάθε σώμα έπαιρνε τό όνομα Αρμα
τολίκι. Τό σώμα διοικοΰνταν άπό τόν Καπετάνιο, τοΰ
όποιου τό άξίωμα μεταβιβαζόταν άπό πατέρα σέ γιό. Οί
στρατιώτες τοΰ Καπετάνιου λέγονταν «παλληκάρια», μιά
έκφραση ισοδύναμη μέ τό «γενναίοι». Ό πρώτος άπό αύ
τούς τούς γενναίους διοριζόταν άπό τόν Καπετάνιο βοη
θός ή γραμματικός του. Ό κάθε άνδρας ήταν οπλισμένος
μέ ένα τουφέκι, ένα σπαθί καί ένα μεγάλο μαχαίρι. Φορού
σε ένα είδος χιτώνα, στολισμένο μ’ άσημένια κουμπιά σέ
πυκνές σειρές.
Όπως μπορεί νά δή κανείς σ’ ένα άπό τά κλέφτικα τρα
γούδια πού συνέλεξε ό Fauriel5, ό Όλυμπος ήταν χωρι
σμένος σέ τέσσερα Αρματολίκια ή Πρωτάτα: ’Ελασσόνα,
Κατερίνη, Πλαταμώνας, Κρανιά. Τά όρια τών τεσσάρων
αύτών Πρωτάτων έσμιγαν στήν κορφή τοΰ βουνού. "Ετσι
ό "Ολυμπος έγινε τό «κέντρο τών γενναίων», τό «ιερό
βουνό τών Κλεφτών».
Μέ τούς άρματολούς οί 'Έλληνες διατήρησαν μιά κά
ποια άνεξαρτησία καί δέν ήσαν όλότελα υπόδουλοι στούς
βαρβάρους. Άλλά οί πασάδες νωρίς μετάνοιωσαν γιά τήν
άνοχή τους. Αύτή ή ιδέα τής άνεξαρτησίας πλήγωνε τό γόη
τρό τους καί δέν ένοιωθαν στιγμή ήσυχίας, προτού προσαρτήσουν καί τά τελευταία έλεύθερα χωριά. Στο μεταξύ,
τό Διβάνι δημιούργησε νέα λειτουργήματα, πού παρείχαν

*

Κάτω άπό τή Ρωμαϊκή κυριαρχία ό ’Όλυμπος λησμονή
θηκε. «Χωρίζει πιά, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, λαούς ύποταγμένους καί ειρηνικούς» καί δεν ξανασυναντοΰμε τό
όνομά του παρά τό μεσαίωνα, όταν καινούργιες εισβολές
άντισκόφτουν στούς πρόποδές του. Κατά τήν βυζαντινή
εποχή πατήθηκε άπό τούς Βουλγάρους καί τούς Σέρβους.
Είναι άλήθεια πώς οί βάρβαροι έφθαναν κυρίως ώς μετα
νάστες παρά ώς κατακτητές. Γι’ αύτούς ό Όλυμπος δέν
ήταν πιά ένα τείχος ή ένα πεδίο μάχης, άλλά ένα καταφύ
γιο όπου κάνουν τις οικιστικές τους εγκαταστάσεις.
Βρίσκουμε στά τοπωνύμια, των δυτικών προπαντός πε
ριοχών τοΰ Όλύμπου, βέβαια ίχνη τής παραμονής των.
Έτσι στήν μικρή πεδιάδα τής Ελασσόνας, στά ριζά τοΰ
Όλύμπου, πνιγμένο μές τ’ άμπέλια, τό όμορφο χωριό Τσαριτσάνη καί πιό ψηλά άκόμα τό μοναστήρι Βαλέτσικο
έχουν ονόματα σλαβικά. Τό Τσαριτσάνη πού τό έγραφαν
εξίσου Τσαρίτσαινα σημαίνει βασιλικό χωριό. Καί τό μο
ναστήρι Βαλέτσικο ήταν άρχικά βουλγαρικό, πριν γίνη
Ελληνικό. Τό παιδί στο όποιο οφείλει τ’ όνομά του καί τήν
ίδρυσή του ήταν γιός ενός Βουλγάρου βασιλιά. Σ’ αύτήν
τήν ίδια πεδιάδα τής Ελασσόνας, κυλά ό Βούλγαρης, όνο
μα μέ χαρακτηριστική καταγωγή. Μιά βουνοκορφή, λίγο
μακρύτερα, λέγεται Βουλγάρα. Βρίσκουμε σλάβικα όνόματα μέχρι τις ψηλότερες κορφές τοΰ Όλύμπου, όπως Ραντομίρ, περιοχή πού χωρίζει τό ύψωμα Καρούτια άπό τήν
κοιλάδα Ξερολάκκι καί Μύτκα (αιχμή), όνομα πού οί κά
τοικοι τοΰ Λιτόχωρου έδιναν στήν πιό ψηλή κορφή τοΰ
Όλύμπου.
*
'Η εισβολή τών Βλάχων φαίνεται πώς συνέπεσε μ’ αύτή
τών Σλάβων ή έγινε λίγο άργότερα. Άπό τό τέλος τοΰ X
αιώνα ή Θεσσαλία κατελήφθη άπό αυτές τις νομαδικές ορ
δές καί τον XII παίρνει ή ίδια τό όνομα Μεγάλη Βλαχία,
πού τό κράτησε μέχρι τήν τουρκική κατάκτηση.
Οί Κουτσόβλαχοι πού κατέχουν άκόμη σήμερα ορισμέ
νες ψηλές κορφές τοΰ Όλύμπου είναι πιθανώς λείψανα
αύτών τών παλιών λαών. Ή άγάπη τους γιά τον καθαρό
άέρα καί τήν ελευθερία τούς έσπρωξε νά κτίσουν χωριά,
πού κρέμονται στις πλαγιές τοΰ Όλύμπου. Τά δύο κυριώτερα είναι τό Βλαχολίβαδο κι ό Κοκκινοπλός πού κυριαρ
χούν σ’ όλη τήν πεδιάδα τής άρχαίας Τριπολίτιδος.
Άλλά πολλοί άπό αύτούς τούς Βλάχους, βοσκοί στο
επάγγελμα, ζοΰσαν μέ τά πολυάριθμα κοπάδια τους άκό
μη ψηλότερα, στά πιό άπρόσιτα βοσκοτόπια. Κατοικούσαν
μέσα σέ κάτι τοίχους ή σ’ απλές καλύβες άπό κλαδιά, πού
τις παρατούσαν όσο πλησίαζε ό χειμώνας γιά νά τις ξαναβροΰν στις πρώτες μέρες τής άνοιξης. "Εμειναν στήν ψυ
χή νομάδες καί δέν άποκτοΰν τό χαρούμενο κι ευτυχισμέ
νο ύφος, παρά μόνο όταν ξεκινούν γιά τά ψηλώματα. 'Όλος
ό ένθουσιασμός τους μοιάζει νά ξεσπά μέ ένα επιφώνημα
πού βρίσκεται άδιάκοπα τά χείλη τους: «Χάϊντι, εμπρός!!».
Ή γλώσσα πού μιλοΰν μεταξύ τους είναι ένα περίεργο μεί
γμα έλληνικών καί λατινικών, άρκετά ευκολονόητο, καί
πού τούς έδωσε τό όνομα κουτσόβλαχοι, δηλαδή χωλοί
βλάχοι (ή μάλλον εκείνοι πού ή γλώσσα τους είναι χωλή).

5. C. Fauriel, «Chants populaires de la GreceModeme» Paris 1824.
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Τό δρος "Ολυμπος όπως φαίνεται άπό τή Λάρισα (Σχέδιο τών αρχών τοϋ XIX αίώνος).

στούς πασάδες άξιώματα πού έρχονταν σέ μεγάλη αντίθε
ση μέ τά δικαιώματα πού παραχωρήθηκαν στούς αρμα
τολούς. Οί πασάδες γίνονταν συγχρόνως Ντερβεντζημπασήδες, ύπεύθυνοι δηλαδή γιά τή φρούρηση τών δρόμων.
Γιά τήν επιτήρηση αυτών τών δρόμων έπρεπε νά δημιουργηθοΰν νέες πολιτοφυλακές υπαγόμενες στή δικαιοδοσία
τών Ντερβεναγάδων. Οί συγκρούσεις άνάμεσα στα τουρ
κικά σώματα καί τούς άρματολούς δέν άργησαν νά ξε
σπάσουν.
Αυτήν τήν εποχή τά σώματα τών άρματολών ήσαν ακό
μα πολύ ισχυρά καί μπορούσαν νά άμυνθοϋν στά ίδια τους
τ’ άρματολίκια καί στις πεδιάδες γύρω άπό τά χωριά τους.
’Αλλά όταν τό πασαλίκι τής Ηπείρου δόθηκε άπό τό Δι
βάνι σέ ’Αλβανούς άρχηγούς καί τό 1775 ό Άλής Τεπελενλής πασάς τών Ίωαννίνων έγινε Ντερβεντζήμπασης μέ
τό γιό του Βελή ώς Δερβέν-άγά, ό άγώνας εναντίον τών
άρματολών δέν γνώρισε όρια. Οί άρματολοί, υποχρεω
μένοι άλλη μιά φορά νά καταφύγουν στόν ’Όλυμπο, ξαναπήραν τό παλιό τους όνομα καί τό μίσος εναντίον τών δύο
άντιπάλων έγινε άδυσώπητο.

καριών έφθανε κάποτε στά 200 ή 300, τις περισσότερες
ωστόσο φορές δέν ξεπερνούσε τούς 100. Κάθε όμάδα διά
λεγε ένα σταθμό στά περίχωρα τού άρματολικιού της. Αυ
τό τό καταφύγιο, τό «λημέρι», βρισκόταν συνήθως πολύ
ψηλά στο βουνό καί σέ δυσκολοπάτητο σημείο. Ήταν
τόπος όπου συγκεντρώνονταν καί σημείο άπ’ όπου ξεκι
νούσαν γιά τις νυχτερινές επιδρομές, κατά τις όποιες έλεηλατοΰσαν τά στρατεύματα τού πασά, λήστευαν τις πόλεις,
τά χωριά καί αυτούς άκόμη τούς άγάδες καί τούς μπέηδες.
’Ακόμη καί τά μοναστήρια δέν τά περιφρονοΰσαν. Οί κλέ
φτες ένοιωθαν μιά ιδιαίτερη άντιπάθεια πρός τούς μονα
χούς, πού, αν καί συμπατριώτες, συχνά πρόδιναν στούς
Τούρκους τή θέση τών λημεριών τους γιά νά άπαλλαγοΰν
άπ’ αυτούς ή γιά νά κερδίσουν προνόμια.
Κατά τό παράδειγμα τών άρχαίων Ελλήνων οί κλέ
φτες χρησιμοποιούσαν τον ελεύθερο καιρό τους γιά σω
ματικές άσκήσεις, άπαραίτητες στήν πολεμική ζωή τους.
Ή ικανότητά τους στή σκοποβολή ήταν τό ίδιο έκπληκτική, όσο καί ή ταχύτητά τους στό τρέξιμο. Συνηθισμένοι
σέ μιά μεγάλη εγκράτεια άντεχαν εύκολα — καί τόχαν κα
μάρι — στήν πείνα καί στή δίψα, στούς πόνους καί στις
αϋπνίες. 'Ένα μόνο πράγμα τούς προξενούσε φρίκη: νά
πέσουν ζωντανοί στά χέρια τών Τούρκων καί νά άποκεφαλισθοΰν άπ’ αύτούς. "Ετσι ή πιό άγαπητή τους ευχή ήταν:
«ένα καλό μολύβι». Καί στήν προσευχή του ό κλέφτης,
πεθαίνοντας, παρακαλοΰσε τό σύντροφό του στ’ άρματα νά
τού κόψη τό κεφάλι καί νά τό πάρη μαζί του, άπό φόβο
μήπως γίνη τρόπαιο τών εχθρών...

Κι ’ αν τά δερβένια τούρκεψαν, τά πήραν ’Αρβανίτες,
Ό Στέργιος είναι ζωντανός, πασάδες δέν ψηφάει.
'Όσο χιονίζουν τά βουνά, Τούρκους μή προσκυνούμε.
Πάμε νά λημεριάζωμε όπου φωλιάζουν λύκοι.
Στές χώρες σκλάβοι κατοικούν, στούς κάμπους μέ τούς
Τούρκους.
Χώρες, λαγκάδια κι ερημιές έχουν τά παλληκάρια,
Παρά μέ Τούρκους, μέ θηριά καλύτερα νά ζοϋμε.
(Fauriel, ένθ’ άνωτ. 21,129)

Σάν δέντρον έρραγίσθηκε, σάν κυπαρίσσι πέφτει.
Ψηλή φωνούλαν έβγαλε, σάν παλληκάρι όπού ήταν:
— Πού είσαι, καλέ μου άδελφέ, καί πολυαγαπημένε;
Γύρισε πίσω, πάρε με, πάρε μου τό κεφάλι,
Νά μήν τό πάρ’ ή παγανιά, καί ό Ίσούφ Άράπης
Καί μοΰ τό πάει στά Γιάννινα τ’ Άλή πασά τού σκύλου..

Ό Καπετάνιος διωγμένος άπό τό ’Αρματολίκι του τρα
βιέται στά βουνά καί συγκεντρώνει όλα τά παλληκάρια
πού ήθελαν νά τον άναγνωρίσουν άρχηγό. Αύτή ή συγκέν
τρωση δέν ήταν δύσκολη σέ πληθυσμούς πού άδιάκοπα
ζοΰσαν κάτω άπό κάθε λογής πιέσεις. "Ετσι ή δύναμη κάθε
όμάδας ήταν άρκετά σημαντική. Ό άριθμός τών παλλη-

'Ωστόσο, αυτοί οί άνδρες, πού ή κατατρεγμένη ζωή καί
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οί μάχες τούς είχαν κάνει τόσο άγριους, δέν είχαν άπογυμνωθή εντελώς από κάποια λεπτότητα αισθημάτων. Ό σε
βασμός τους στις γυναίκες καί στούς αιχμαλώτους, γιά
τούς οποίους έπαιρναν λύτρα, είναι ένα γεγονός άναμφισβήτητο. Ό αιχμάλωτος ήταν γι’ αύτούς ιερός καί διηγούνται
μάλιστα τήν περίπτωση τής δολοφονίας ένός αρχηγού από
τά παλληκάρια του, γιατί τόλμησε νά προσβάλη μιά αι
χμάλωτη γυναίκα. Επίσης ή γενναιοψυχία δέν ήταν άγνω
στη στή ζωή τών κλεφτών καί ή εύλάβειά τους γιά κάθε τι
ιερό έφθανε στό σημείο τής δεισιδαιμονίας. Στά ψηλά κα
ταφύγιά τους, έψαλλαν ύμνους, τηρούσαν τις γιορτές τής
εκκλησίας καί δέν είναι άπίθανο μερικά ερείπια πού βρέ
θηκαν στις κορυφές τού Όλύμπου νά είναι τά λείψανα
οικοδομημάτων πού έχτισαν μ’ ένα αίσθημα θρησκευτικής
εύλάβειας.
Οί σχέσεις τους μέ τούς βλάχους φαίνεται πώς ήταν
δλο τόν καιρό έγκάρδιες. ’Από τό μέρος αυτών τών βο
σκών, πού έτρεφαν πρός τούς Τούρκους ένα μίσος τό ίδιο
μεγάλο πρός τό δικό τους, δέν υπήρχε υπόνοια προδοσίας
καί τά μεγάλα κοπάδια στό βουνό ήταν μιά πολύτιμη πη
γή τροφοδοσίας. Οί κλέφτες άγόραζαν άπό τούς βοσκούς
σχεδόν όλες τις τροφές τους.
Όταν πλησίαζε ό χειμώνας οί κλέφτες ήταν υποχρεωμέ
νοι νά διασκορπιστούν. Έκρυβαν τά όπλα τους στό βουνό
καί κατέφευγαν κυρίως στά Ίόνια νησιά όπου στό Βενετι
κό καθεστώς εΰρισκαν μιά κάποια ήσυχία.
Παρ’ όλη τήν ανωτερότητα τών όπλων τους καί τήν κα"
λύτερη τακτική τών άρχηγών τους οί ’Αλβανοί δέν χτυ"
ποϋσαν ποτέ τούς αρματολούς χωρίς φόβο. Ό Άλή πα
σάς χρησιμοποίησε συχνά τήν πονηριά του γιά νά άντιμετωπίση τούς έχθρούς του πρός τό τέλος τής ήγεμονίας
του κι ή καταδίωξη πήρε τό χαρακτήρα μιας πρωτάκουστης
βιαιότητας, μέ αποτέλεσμα νά ένώση περισσότερο τούς
δυσάρεστη μένους καί νά αύξήση τόν άριθμό τους. ’Έτσι
στόν Όλυμπο δημιουργήθηκε μιά νησίδα άνεξαρτησίας,
μιά πατρίδα πάνω στό βουνό, ένα άσυλο γιά τούς καταδυ
ναστευμένους. Ή άντίσταση γενικεύθηκε καί πήρε εθνικό
χαρακτήρα.
Τέλος ό Άλής έγινε ύποπτος στό Διβάνι, πού τόσο συ
χνά είχε άψηφήσει. Οί σύμμαχοι στούς οποίους είχε υπο
λογίσει τόν έγκατέλειψαν όλοι ταυτόχρονα καί δέν τού
έμεινε παρά ένας τρόπος σωτηρίας. Τό 1817 έκήρυξε τήν
ανεξαρτησία τών κλεφτών, τούς ξανάδωσε τή διοίκηση
τών Πρωτάτων καί μπήκε έπικεφαλής των. Ό Άλής δο
λοφονήθηκε στά Γιάννενα, αλλά μετά τό θάνατό του οί
κλέφτες στράφηκαν έναντίον τού Διβανίου καί προκάλεσαν τήν Επανάσταση.
«Γενικά, γράφει ό Heuzey, οί κάτοικοι όλων αυτών τών
τών περιοχών θυμούνται μέ πικρία τήν Ελληνική επανά
σταση πού δέν ήταν γι’ αύτούς, παρά μιά εποχή καταστρο
φών καί δυστυχίας. Περίμεναν πολλά άπό τόν Όλυμπο
καί τούς Καπετάνιους του, τών όποιων ή φήμη ήταν με
γάλη στήν Ελλάδα. Οί Όλυμπιώτες δημιούργησαν μιά
έστία πολέμου στήν καρδιά τής Τουρκίας. ’Εμπόδιζαν τό
πέρασμα τών ’Οθωμανικών στρατευμάτων καί τούς στα
ματούσαν στήν είσοδο τών έπαναστατημένων έπαρχιών,
ενώ συγχρόνως βοηθούσαν τούς έπαναστατημένους τής
Χαλκιδικής καί τού Άθω. Άλλ’ οί πληθυσμοί τού Όλύ
μπου είχαν κιόλας έξασθενίσει άπό τόν καιρό τών άγώνων τους έναντίον τού Άλή πασά. Κατηγορούν επίσης τόν
δισταγμό τών άρχηγών τους, πού εΰρισκαν τό επάγγελ
μα τού αρματολού στήν υπηρεσία τών Τούρκων πιό πλεο
νεκτικό άπό αύτό τού κλέφτη καί τού έπαναστάτη. Τέλος
ή επανάσταση στόν Όλυμπο έγινε αργά καί ήταν άπομονωμένη. 'Η 'Ελλάδα δέν τήν βοήθησε έγκαιρα. Όλη ή
έκδίκηση τών Τούρκων ξανάπεσε πάλι πάνω στά χωριά
όπου πριν άπό λίγο ή Ελληνική φυλή ξανάμπαινε μόνη
της στόν πολιτισμό καί τήν έλευθερία. Κυρίως ό φοβερός

Άμπουλαμπούντ, πασάς τής Θεσσαλονίκης, τό 1822 κα'
τέστρεψε κι έκαψε όλη τή χώρα καί τήν άφησε στήν κα
τάσταση τών έρειπίων πού είναι σήμερα». Τέλος τό Ναυαρϊνο. Τό 1833 έγινε ή διακήρυξη τής άνεξαρτησίας τών
Ελλήνων καί ιδρύθηκε τό Βασίλειο. Οί ομάδες τών άρματολών καί τών κλεφτών, πού άποτελοΰνταν αποκλειστικά
άπό "Ελληνες υπηκόους χρειάσθηκε νά άποσυρθοΰν στόν
Όλυμπο πού έμεινε στήν τουρκική κυριαρχία. Ό πολιτι
κός τους ρόλος είχε τελειώσει. Απολύθηκαν.
*

Άλλα δέν αλλάζουν έτσι ξαφνικά τά ήθη καί οί παρα
δόσεις πού κληροδοτήθηκαν άπό πατέρα σέ γιό. Μαζί μέ
τήν άνάμνηση μιας ζωής ελεύθερης καί πολεμικής, αύτοί
οί άνθρωποι διατήρησαν μία άχαλίνωτη υπερηφάνεια πού
τούς έκανε άνυπόφορη τή ζωή στις πεδιάδες. Τούς έτρω
γε ή νοσταλγία γιά τά βουνά καί δέν περίμεναν παρά νά
ξαναρχίσουν τή γεμάτη περιπέτειες ζωή τους. Οί κλέφτες
δέν άργησαν νά ξαναφανούν στόν "Ολυμπο, άλλά τά κίνη
τρα τά τόσο ευγενικά πού τούς ώδηγοΰσαν άλλοτε καί δι
καιολογούσαν τήν συμπεριφορά τους δέν υπάρχουν πιά
τώρα. Οί σκοποί τους δέν ήσαν πιά άξιέπαινοι καί οί λεη
λασίες τους έγιναν γρήγορα μιά άληθινή μάστιγα γιά τούς
γειτονικούς πληθυσμούς.
Ό Weigand6 πού ταξίδεψε τό 1887, διηγείται πώς στό
Βλαχολιβάδι κάθε σπίτι είχε τήν αύλή του περιτριγυρισμέ
νη μ’ ένα ψηλό τοίχο καί μέ μιά μόνο πόρτα. Τά παράθυρα
πού έβλεπαν στό δρόμο είχαν κάγκελα· μιά μεγάλη άπόδειξη πώς άκόμα καί στό έσωτερικό τών χωριών οί κάτοι
κοι δέν αισθάνονταν ασφαλισμένοι. Παρ’ όλη τή στρα
τιωτική φρουρά οί ληστές έμπαιναν στά χωριά, σκλάβω
ναν τούς άνδρες καί τις γυναίκες, καί δέν τούς έλευθέρωναν προτού είσπράξουν ύπέρογκα λύτρα. Αύτή ή μάστιγα
ήταν τόσο φοβερή καί διαρκοϋσε τόσα χρόνια, πού οί
χωρικοί δέν τολμούσαν νά διακινδυνέψουν νά κατέβουν
στήν πεδιάδα νά καλλιεργήσουν τά δέντρα τους. Μόνο
αύτός πού δέν είχε τίποτε νά χάση μπορούσε νά πηγαινο
έρχεται χωρίς φόβο. Όταν ένας άνθρωπος πού είχε κά
ποια περιουσία έπρόκειτο νά ταξιδέψη, δέν έφευγε, χωρίς
συνοδεία οπλισμένη μέχρι τά δόντια, ή ταξίδευε τή νύχτα,
παρά τόν κίνδυνο τών κακών δρόμων καί τού νά χάση τό
κεφάλι του.
Άν καί οί σημερινοί κλέφτες δέν διατήρησαν όλα τά
προτερήματα πού τιμούσαν τούς προγόνους τους, δέν ξέχασαν όμως εντελώς τά περίφημα κατορθώματά τους καί
μπορούν άκόμα νά ξαναθυμίσουν μέ τά τραγούδια τους τις
αναμνήσεις τής δοξασμένης εποχής. Αύτά τά τραγούδια
άν ήσαν όλα γνωστά, θά δημιουργούσαν μιά πραγματική
Ίλιάδα τής συγχρόνου Ελλάδας. Γιά νά δώση κανείς ένα
δείγμα καί νά κλείση αύτή τήν εισαγωγή θά ήταν καλό
νά παραθέση δυό άντιπροσωπευτικά τραγούδια άπό αύτά
πού κατάγραψε ό Fauriel καί γιά τά όποια λέγει:
«Άν τό πρώτο είναι τό πιό παράξενο γιά τήν ιστορία
τών κλεφτών, τό δεύτερο είναι αναμφίβολα τό πιό όμορ
φο. "Ισως άπ’ όλα τά κλέφτικα τραγούδια, στή σύνθεση καί
τις λεπτομέρειές του, βρίσκει κανείς τήν υψηλότερη σύλ
ληψη θηριώδους τόλμης, τό πιό έντονο κίνητρο φαντασίας,
τήν ένεργητική άπλότητα τού ύφους πού χαρακτηρίζει
σχεδόν όλα.... Τό μάλωμα μεταξύ τών δύο βουνών τού
Όλυμπου καί τού Κίσσαβου (τής Όσσας τών άρχαίων)
όσο καί άν προβάλλεται άφ’ έαυτοΰ, δέν πρέπει νά τό δή
κανείς, παρά μόνο σάν ένα δευτερεΰον στοιχείο, σάν ένα
κάδρο στό βάθος τού οποίου, ή ιστορία καί τό έγκώμιο
τού πεθαμένου πολεμιστοΰ ξεχωρίζουν μέ λάμψη καί μέ
τόν πιό χτυπητό τρόπο. Αυτό τό κομμάτι θά πρέπει νά
6.

1888.
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Gustav Weigand. Die Sprache der Olympo Walachen, Leipzig

θεωρηθή σάν τό πιό παλιό τοΰ είδους- καϊ σχεδόν δέν υ
πάρχει αμφιβολία ότι συνετέθη στή Θεσσαλία- αλλά τρα
γουδιέται σ’ όλη τήν Ελλάδα καί δέν είναι άγνωστο α
κόμη καί στήν Κωνσταντινούπολη...»7.
Πλιάσκας
— Κείτετ’ ό Πλιάσκας, κείτεται στήν έρημην τή βρύση.
Μέ τά ποδάρια στό νερό, πάλε νερό γυρεύει.
Μέ τά πουλιά συντύχαινε καί μέ τά χελιδόνια.
— Τάχα, πουλιά, θά γιατρευτώ, τάχα, πουλιά, θά γιάνω;
— Πλιάσκα μ’ άν θέλης γιάτρεμα, νά γιάνουν οί πληγές
σου,
"Εβγα ψηλά στον Όλυμπο, στόν εύμορφο τον τόπο.
’Ανδρείοι κεΐ δέν άρρωστοϋν, κι οί άρρωστοι άνδρειώνουν.
Έκ’ είν’ οί κλέφτες οί πολλοί, τά τέσσερα πρωτάτα,
εκεί μοιράζουν τά φλωριά καί τά καπετανάτα...

ΣΟΥΡΟΥΠΟ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

"Ολυμπος

ΚΙΤΣΙΟΥ Γ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ

Ό ’Όλυμπος κι ό Κίσσαβος, τά δυο βουνά μαλώνουν.
Γυρίζει τότε ό "Ολυμπος καί λέγει τοΰ Κισσάβου:
— Μή μέ μαλώνης, Κίσσαβε κονιαροπατημένε!
Έγώ εϊμ’ ό γέρο "Ολυμπος στό κόσμο ξακουσμένος.
"Εχω σαράντα δυό κορφές, έξήντα δυό βρυσούλες.
Πάσα βρύση καί φλάμπουρο, παντού κλαδί καί κλέφτηςκαί στήν ψηλή τήν κορυφή άετός είν’ καθισμένος,
καί είς τά νύχια του κρατεί κεφάλ’ άνδρειωμένου:
— Κεφάλι μου, τί έκαμες, κ’ είσαι κριματισμένο;
— Φάγε, πουλί, τά νιάτα μου, φάγε καί τήν άνδρειά μου,
νά κάμης πήχη τό φτερό, καί πιθαμή τό νύχι.
Στό Λούρο, στό Ξερόμερον άρματολός έστάθην,
στά Χάσια καί στόν Όλυμπο δώδεκα χρόνους κλέφτης,
έξήντα άγάδες σκότωσα κι έκαψα τά χωριά τους.
Κι όσους στόν τόπο άφησα καί Τούρκους κι ’Αρβανίτες,
είναι πολλοί, πουλάκι μου, καί μετρημό δέν έχουν.
Πλήν ήρθε ή άράδα μου στόν πόλεμο νά πέσω.
7.

Μέσα σέ δάσος σκιερό, κι’ όπου φυσάει τ’ άγέρι,
πού ζωντανεύει τήν ψυχή, στή δασεμένη φτέρη,
δχτης πλατανοσκέπαστης μιάς ρεματιάς χτισμένη,
μέ μιά κοπάνα πέτρινη, βρυσούλα ζηλεμένη
ξανοίγεται, νυχτόημερα τό βάλσαμο νά δίνη,
σέ κάθε δύστυχη καρδιά πού τά φαρμάκια πίνει!
"Ηταν μιά νύχτα τού Μαγιού, καί των ξωθιών μιά νύχτα,
πού βρέθηκα μόνος εκεί! κάποιος σκύλος, άλύχτα
στά τρίστρατα βουνοκορφής, στόν ουρανό τ’ άστέρια
τρεμούλιαζαν, μέ μάγευαν, κι’ ώσάν άνθρώπων χέρια,
πού στέκονται δεητικά, στόν Πλάστην υψωμένα,
μέσ’ στήν άπόκρυφη νυχτιά, κι’ ώσάν κεριά σβυμένα,
μοϋ φαίνονταν—ώ γήτεμα, ματιών καί τής ψυχής μου—τά έλατα, κι’ ή μυρουδιά, παλμός άναψυχής μου,
στή φεγγαρόλουστη βραδιά, πού σκόρπιζε τό μύρο,
μιάς ευωδιάς άπόκοσμης, καί μ’ έκανε νά σύρω
τά βήματα, σάν τό Θεό τόν Πάνα, μές στούς γάβρους,
τά κέδρα, τά χαμόδεντρα, τούς πόθους μου τούς λάβρους
νά τούς ξεχάσω μονομιάς, στ’ άχνόφως τής σελήνης,
καί στό γλυκόν άνασασμό νυχτερινής γαλήνης!
Καί κεΐ πού μόνος διάβαινα, μές στών δεντρών τά κλώνια,
μέ τις νεράιδες συνοδιά, φωνές άπό τ’ άηδόνια,
έφταναν μές στά βάθια μου κι’ άκρατο μέ κερνούσαν,
μιάς μέθης τό γλυκό κρασί- κι’ άχ, πώς νά μέ ξυπνούσαν
θά τόθελα κάθε πρωί, στής χαραυγής τά θάμπη,
όταν φαντάζουν τά βουνά, καί ξεδιαλύνουν κάμποι!
Σιωπή μουγγιά βασίλευε, καμμιά φωνή κεΐ πάνου!
μόν, κάπου-κάπου, σάν άχνός, σιουρίσματα τσοπάνου
άκούγονταν, τά γίδια του νά σαλαγάη στά πλάγια,
πού θάπεσαν στών πουρναριών τις τούφες, λές καί μάγια
νά τάκαναν οί Σάτυροι, πού τριγυρνοΰν τά βράδια,
μές στις άπάτητες λογγιές, γιά νά χαρίσουν χάδια
στις ξωτικές πού λούζονται, καί λέν γλυκά τραγούδια,
μές στις βαθύσκιωτες ρωγμές μέ τά πολλά τά ζούδια,
πού βγαίνουν άπ’ τις τρύπες τους κι όλονυχτίς σωπαίνουν,
λές καί τά νάρκωσαν θεές τού δάσους, όταν σταίνουν
μ’ άνήκουστα τραγούδια τους χορό, νά ξετρελάνουν
νυχτοδασοπερπάτηδες θεούς πού καταφτάνουν!

C. Fauriel, ενθ’ άνωτ. σελ. 35-36.

ΤΕΜΠΗ : Πορθμείο στόν Πηνειό
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