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Ό ’Όλυμπος αποτελεί τον νοτιοανατολικό όγκο τοΰ ορει
νού συγκροτήματος, πόύ χωρίζει τή Θεσσαλία από τή Μα
κεδονία.

Τό όρος τοΰτο διαφέρει άπ’ όλα τά άλλα έλληνικά καί 
ξένα, γιατί εκείνα συμπλέκονται συνήθως μέ τις παραφυά
δες τους καί χάνουν κατά κάποιον τρόπο τ’ άναστήματά 
τους, ενώ τοΰ Όλύμπου ή κορμοστασιά προβάλλει ξεκά
θαρη καί ολομόναχη.

Στό βόρειο καί βορειοανατολικό μέρος του άπλώνεται 
χαμηλά ή πεδιάδα τής Πιερίας καί τά γαλανά νερά τοΰ 
Θερμαϊκού λούζουν ταπεινά τά πόδια του. Στό ανατολι
κό ό Δίας ό Πυλωρός μέ τούς γιγάντιους βραχίονες κατά 
τή στιγμή τής μάχης μέ τούς Τιτάνες ξεκόλλησε τήν Όσσα 
άπό τόν Όλυμπο άνοίγοντας ανάμεσα τήν πανώρια κοι
λάδα των Τεμπών. Στό νότιο, όπου παρουσιάζονται τά ρι
ζοβούνια τοΰ Κάτω Όλύμπου, γίνεται πάλι μέ θεϊκό χέρι 
διαχωριστική γραμμή ή μαγευτική κοιλάδα των Λειβή- 
θρων τής Καρυας.

Στό νοτιοδυτικό τάπητας πολύχρωμος στρώνεται ή εύ
φορη Περραιβία τής Έλασσόνος καί σ’ ένα κομμάτι τοΰ 
δυτικοΰ μικρό μόνον ενωτικό διακρίνεται διάφανο ϊσα- 
ϊσα νά βοηθή στήν εύκολώτερη ανάβαση των Μουσών 
άπό τά Πιέρια στόν ’Όλυμπο. Τό ύπόλοιπο δυτικό αύλα- 
κώνεται βαθιά μέ τήν χαράδρα των δοξασμένων Στενών 
τής Πέτρας.

’Έτσι λοιπόν, πού όρθώνεται ό Όλυμπος ελεύθερος καί 
άπότομος στά μάτια τοΰ μικροσκοπικοΰ ανθρώπου, τό φυ
σικό του ύψος 2.917 μέτρα παίρνει διαστάσεις άπειρες, γι
γαντώνεται.

Υπάρχει, όμως, καί μιάν άλλη σημαντική διαφορά. Γιά 
κανένα άλλο βουνό δέν έγινε τόσος λόγος απ’ τούς αρχαί
ους χρόνους ως τά σήμερα. Μέ τόν Όλυμπο καταγίνον
ται ή άναφέρονται σ’ αυτόν αναρίθμητοι. Σχεδόν όλοι οί 
αρχαίοι "Ελληνες συγγραφείς: "Ομηρος, Ησίοδος, Ηρό
δοτος, Θουκυδίδης, Πλάτων, Πίνδαρος, Ξενοφών, Πολύ
βιος, Λουκιανός, Πλούταρχος, Στράβων, Αίλιανός, ’Α
πολλόδωρος. Πολλοί ξένοι, όπως οί Γάλλοι Ντεσάρμ 
καί Ρισπέν μέ τά όγκώδη έργα τους γιά τή θρησκεία καί 
τόν βίο τών Ελλήνων, ό "Αγγλος Νίλσον μέ τό περισπού
δαστο έργο του «Ό "Ολυμπος στήν κλασσική μυθολογία» 
καί άλλοι, πού άσχολήθηκαν μέ τούς Θεούς καί τά ήθη 
τους καί τις έπιδράσεις τους στούς άρχαίους, μέ περιγρα
φές τοΰ Όλύμπου, γιά τις καλλονές καί τις χάρες του. 
Πολλοί είναι καί οί Νεοέλληνες μελετητές, πού τόν εξε
τάζουν άπό τις ίδιες πάνω-κάτω απόψεις, καθώς καί άπό 
φυσιολατρικές, τοπογραφικές καί ορειβατικές, όχι μόνον 
στήν έλληνική άλλά καί σέ ξένες γλώσσες, μιά προσπά
θεια καθ’ δλα άξιέπαινη σάν τοΰ ’Ηλία Νικοπούλου καί 
τοΰ μεγάλου φυσιολάτρη καί λογοτέχνη ’Ακαδημαϊκού 
Ήλία Βενέζη. ’Αξιομνημόνευτη ιδιαίτερα θεωρείται καί 
ή μελέτη τοΰ Ρώσου Ούσπένσκυ, πού περιγράφει τά Χρι
στιανικά ιερά τοΰ Όλύμπου, τά μοναστήρια καί τά μετό
χια, πολύ δε ενδιαφέρουσα ή εργασία τοΰ μεγάλου λαογρά- 
φου Ν. Πολίτη, πού περιέσωσε στις παραδόσεις τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ Λαοΰ τή θρησκευτική θέση τοΰ Όλύμπου στόν 
νεοελληνικό κόσμο, όπως καί τοΰ πεζογράφου καί ποιη-

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ

Έγεννήθη τώ 1930 έν Έλασσόνι, ένθα έλαβε καί τήν έγκύκλιον μόρ- 
φωσιν. Έσπούδασε Φιλολογίαν είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοδ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 'Ως καθηγητής έδίδαξεν είς διάφορα γυ
μνάσια τής Θεσσαλίας καί ήδη άπό τετραετίας διδάσκει είς τήν Ίω- 
νίδειον Πρότυπον Σχολήν Πειραιώς. ’Αναπτύσσει έξαίρετον πνευ
ματικήν καί κοινωνικήν δρασιν, τυχών ένεκα ταύτης τιμητικών δια
κρίσεων. Διετέλεσε πρόεδρος ΜορφωτικοΟ Συλλόγου Έλασσόνος, 
έκτ. ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων περιφερείας Όλύμπου κ.ά. Έπρω- 
τοστάτησεν είς τήν άνέγερσιν τών γυμνασιακών διδακτηρίων Έλασ
σόνος καί Δεσκάτης, είς τήν ϊδρυσιν Λαϊκής Βιβλιοθήκης καί ’Αρ
χαιολογικού Μουσείου έν Έλασσόνι, είς τήν δημιουργίαν Βιβλιο
θήκης γυμνασίου Δεσκάτης. Δημοσιογραφεϊ εΰδοκίμως, κεκτημένος 
σχετικήν άδειαν παρά τοϋ 'Υπουργοΰ Παιδείας, και έδημοσίευσεν 
αύτοτελώς τά κάτωθι: 1) Κατάλογος Εντύπων Βιβλιοθήκης Όλυμ- 
πιωτίσσης, 2) Γλυκοχάραμα Νεοελληνικής Παιδείας, 3) Φιλική 'Ε
ταιρεία. Επίσης είς ήμερήσιον καί περιοδικόν τύπον μελέται: 1) 
Τέχνη-Άρχαία Τραγιρδία, 2) ’Αρχαίος Ελληνισμός καί ’Ατομικός 
Αιών, 3) Μορφολογικά στοιχεία στήν ’Οδύσσεια. "Άρθρα καί έπι- 
φυλλίδες: 1) Προσωπογραφίαι ’Αρχαίων α) "Ηρων, β) ’Αρχιμήδης κ.ά, 
2) 'Ιστορικά: α) Καραμιχάλης, ό πρώτος Κλέφτης, β) Πάνος Ζήδρος. 
ό Έξαρχος Θεσσαλίας καί Δυτικής Μακεδονίας, γ) Οί Κουτσόβλα- 
χοι στή Θεσσαλία. 3) Νεοελληνική Φιλολογία: α) «Ζητιάνος» Α. 
Καρκαβίτσα, β) Κ. Παλαμας, γ) Δ. Σολωμός κ.ά. 4) Παιδαγωγικά- 
έκπαιδευτικά: α) Τό πρόβλημα τής Νεότητας, β) Ό διαχωρισμός 
τοδ Γυμνασίου κ.ά. Έδωσε δέ διαλέξεις είς διαφόρους πόλεις.

φ

τοΰ Χρήστου Χρηστοβασίλη, πού συγκέντρωσε τά δημο
τικά τραγούδια τοΰ Όλύμπου καί μάς χάρισε μιάν άνεκτί- 
μητη σειρά κλέφτικων τραγουδιών άπό τά πιο σπάνια καί 
άξιοσπούδαστα. Κοντολογής όλοι οί καιροί δοξολογούν 
τόν Όλυμπο μ’ δλα τά δυνατά τους. Δίχως άρχή καί τέ
λος οί θρΰλοι, οί παραδόσεις καί τά τραγούδια. Οί ρίζες 
τοΰ μύθου είναι τόσο βαθειές δσο ψηλές οί κορφές τοΰ 
ορούς. Μπροστά σ’ ένα τέτοιο βουνό στούς προϊστορι
κούς χρόνους σπάζουν τά κύματα τών έλληνικών φυλών, 
πού ορμητικά κατεβαίνουν άπό τό Βορρά. Στ’ άντίκρυσμα 
τής μεγαλόπρεπης καί έπιβλητικής θωριάς τοΰ Όλύμπου 
οί πρώτοι 'Έλληνες κοντανασαίνουν, νιώθουν ένα ρίγος,
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Βουλευτής Βόλου
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
Βουλευτής Βόλου
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Βουλευτής Τρικάλων

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΦΦΑΣ 
Βουλευτής Τρικάλων
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΟΣ 
Βουλευτής Βόλου

,Κ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑ
ΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

•φ

ΒΑΓΓΟΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ 
Βουλευτής Βόλου

«Ό Βάγγος δέν έμοιζε μέ τούς πολλούς. "Ηταν μιά ιδιόρ
ρυθμη Ιδιοσυγκρασία. Είχε καρδιά άρματωλοδ καί ψυχή 
άριστοκράτη. "Αν ζοΟσε σ’ άλλους καιρούς, ό Χάρος 
θά τόν εΰρισκε κάπου έκεϊ, στό Μεσολόγγι στήν Τρι- 
πολιτσά, στό Χάνι τής Γραβιάς. ’Αλλά καί στό Φυλ
λερό ό Βάγγος έστησε τήν ιερή σημαία τής θυσίας του 
γιά τήν πατρίδα. Στόν τάφο του έκεϊ θά πρέπει νά ξανα- 
στηθή ή θρυμματισμένη κολώνα τής μεγάλης καρδιάς 
του, γιά νά γραφτή, νά σμιλευτή πάνω σ’ αύτή ή πλα
τωνική προτροπή, άφού γιά τήν πατρίδα έθυσίασε τήν 
ωραία ζωή του, έθυσίασε τούς όρφανεμένους τούς άπα- 
ρηγόρητους δικούς του.

Κι’ ήταν ή θυσία αύτή θεία προσφορά. Ήταν τό 
δυσπερίγραπτο όλοκαύτωμα τής ζωής. Ήταν ό γιαπω
νέζικος χαρακιρισμός. Ήταν μ’ άλλα λόγια ή περιφρό- 
νησι τής ζωής, ήταν ή αιματηρή σπονδή στό βωμό τής 
πατρίδας.

"Οταν κάποια μέρα γραφτή ή σκοτεινή Ιστορία τών 
τραγικών έκείνων ήμερών, πού μάς έβγαλαν άπό τήν

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
Υπουργός Παιδείας 

(Σκίτσο 1911)

φαμίλια τών πολιτισμένων, πού γέμισαν κάθε έλληνική 
γωνιά μέ τό σαδιστικό έγκλημα καί πού ακόμα καί σή
μερα μάς άναγκάζουν νά κρατάμε τήν άναπνοή μέ άγω- 
νία, τό Φυλλερό θά πάρη τή θέσι έθνικού θυσιαστη
ρίου. Ό Έθνομάρτυς τότε, ό άνθρωπιστής Βάγγος, ή 
άρχαγγελική αύτή μορφή άλλοτινών καιρών, θά γίνη 
θειον όραμα, μιά έκθαμβωτική άστραπή, γιά νά μάς 
δείχνη τό δρόμο τού καθήκοντος καί τής άρετής.

Ή ζωή, όταν λείψουν οί έκρηκτικές αύτές άναλαμ- 
πές, μεταβάλλεται σ’ ένα πεζό κατασκεύασμα. Δέν έχει 
βαθύτερο νόημα, γίνεται ρουτίνα, φτιάνει τούς άνθρώ- 
πους ρομπότ, πλάσματα άξιοθρήνητα, ύποχρεωμένα νά 
περνούν τις ήμέρες των όπως τό θέλει ό πεσσιμιστής 
φιλόσοφος, μεταξύ άλγους καί άνίας. "Οταν λείψη τό 
ιδανικό, ό άπέραντος αυτός καί άβαθμολόγητος όρα- 
ματισμός, αύτή ή άνάτασι πρός τά κράσπεδα τών θεών, 
ή άποστολή μας γίνεται έπιούσιος καί κάποιες άλλες 
μικροχαρές άνίκανες νά φτιάξουν ιστορία — αύτή τήν 
ιστορία, πού τή θέλουμε ίστορία τού άνθρώπινου πολι
τισμού. Καί αύτό δέν γίνεται χωρίς αύταπάρνησι, χω
ρίς τή μεγάλη θυσία τού είναι μας, χωρίς τό σταυρικό 
δράμα τής Ίουδαίας. Ό Βάγγος είχε μπροστά του διαρ
κώς αύτό τό όραμα, πού τόν έστειλε, σάν τό βιβλικό 
Σαούλ, προπαγανδιστή τής μεγάλης θυσίας στό Φυλ
λερό.

Ό τάφος του έκεϊ θά γίνη σεμνός τύμβος ένός άξιου 
πατριώτη, θά γίνη μιά δυσπερίγραπτη έκφρασι τού έκ- 
στατισμοΰ τού ποιητή, πού έβλεπε τούς ήρωες νά παίρ
νουν σχήματα θεών».
(Άπό διάλεξιν τού Γεωργ. Α. Σαμαροπούλου όργανω- 
θείσαν ύπό τής Εταιρείας).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΞΙΡΗΣ 
Βουλευτής Βόλου 

(Σκίτσο 1911)

ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Βουλευτής Βόλου
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κάποιο δέος και παραμένουν σιμά του. Επικοινωνούν μέ 
τούς ντόπιους Πελασγούς, τούς Προέλληνες, πού είναι 
πιό προηγμένοι, και δέχονται την έπίδρασή τους. ’Εδώ, 
πού πρωτοστάθηκαν οί ’Άριοι "Ελληνες, πρωτοζύμωσαν 
καί τή βιοθεωρία καί κοσμοθεωρία τής Ελληνικής φυ
λής, ξεκινώντας άπό τή Θρησκεία.

Κι’ άν, όπως λέγεται, αλάθευτος δείχτης τής πολιτι
στικής στάθμης ένός λαού είναι ή πίστη του, οί "Ελληνες 
πρέπει νά χαρακτηρισθοΰν πρωτόγονοι κι’ άγροΐκοι, γιατί 
πιστεύουν σέ κάθε έμψυχο καί άψυχο ή καί φαινόμενο 
φυσικό. Γι’ αυτούς όλα έχουν πνοή θεϊκή, άλλοτε άγαθο- 
ποιό καί άλλοτε κακοποιό.

Οί Μυρμιδόνες, λ.χ., λατρεύουν τό μερμήγκι, οί ’Αρκά
δες τήν άρκούδα, οί Ρόδιοι τόν "Ηλιο, όλοι οί "Ελληνες 
τό φίδι, τό στοιχειό τής γής, τόν φύλακα τού σπιτιού, τόν 
προστάτη των ζωντανών καί μετενσάρκωση των νεκρών.

Τά πρωτόγονα αυτά στάδια λατρείας φυσικών καί χει
ροποίητων αντικειμένων οί Προέλληνες Πελασγοί τά 
έχουν ξεπεράσει νωρίτερα καί δημιουργούν πιά θεότητες 
άφηρημένες.

Σ’ αύτή τήν πολυσήμαντη καμπή συναντώνται μέ τούς 
"Ελληνες, οί όποιοι, διαθέτοντας όξύτατη νοημοσύνη καί 
δύναμη τρανή νά άφομοιώνουν καί νά μεταπλάθουν κάθε 
τι, συμβάλλουν άποφασιστικά στ’ άνέβασμα τής καινούρ
γιας θρησκευτικής βαθμίδας, στον λεγόμενο ανθρωπο
μορφισμό.

Δικαιολογημένα ταιριάζει στούς "Ελληνες καλύτερα 
άπό κάθε άλλο λαό αύτό πού είπε ό A. France. «Ό άνθρω
πος έπλασε τό Θεό κατ’ εικόνα καί ομοίωμά του». Γιατί 
ή Θρησκεία τών αρχαίων Ελλήνων άντικαθρεφτίζει επα
κριβώς τήν προσωπικότητά τους, τόν έλληνικό χαρα
κτήρα μέ τις ανυπέρβλητες αρετές καί τά τρομερά έλατ- 
τώματα.

Στον Όμηρο κιόλας βλέπουμε οί Θεοί νά καλοτρώνε, 
νά καλοπίνουν, νά καλοζούν, νά διασκεδάζουν, νά χαί- 
ρωνται, νά μελαγχολούν, νά θυμώνουν, νά μαλλώνουν, 
άλλά καί νά συνεδριάζουν, νά δουλεύουν, νά εποπτεύουν 
καί νά ρυθμίζουν τήν ζωή τους καί τή ζωή τών άνθρώπων 
μέ πρόγραμμα καί σύστημα, μέ οργάνωση κοσμικής έξου- 
σίας υπό απόλυτη ελευθερία καί ταυτόχρονη ολοκληρω
τική έξάρτηση άπό τήν άνώτατη ήγεσία. Στον ψυχικό 
τους κόσμο έναλλάσσονται, όπως στούς ανθρώπους, ή 
χαρά μέ τή θλίψη, ή ελπίδα μέ τήν απελπισία, καί κατα
φεύγουν στήν άσύλληπτη άπό όλους Μοίρα, δίνοντας δι
καίωμα στούς άνθρώπους νά προχωρούν πέρα άπ’ αύτούς 
στήν άναζήτηση διεξόδου, πού πετυχαίνεται μέ τήν παρα
δοχή τού ’Αγνώστου Θεού.

’Εξέλιξη προς τό ιδεατό καί τό τέλειο αληθινά αξιοθαύ
μαστη. Καί ή αφετηρία βρίσκεται στόν "Ολυμπο, στήν 
παρολύμπια Θεσσαλία, όπου τελευταία ή άρχαιολογική 
σκαπάνη έφερε στό φώς ζωή εκατό χιλιάδων χρόνων π.Χ., 
άνατρέποντας όλα τά παραδεδεγμένα. Οί παρολύμπιοι 
Πελασγοί γίνονται οί ιεροφάντες τού Ελληνισμού.

Ή ιστορία, όπως θά λέγαμε, τής θρησκείας τών άρχαίων 
Ελλήνων είναι διάσπαρτη στά προομηρικά επικά άσμα
τα, πού σύνθεταν κι’ άπήγγειλαν οί άοιδοί στά βασιλικά 
παλάτια ή στ’ άρχοντικά τών άριστοκρατών. ’Αλλά διά
κριση καί διάταξη στή νέα ιεραρχία τών Θεών δίνει ό 
"Ομηρος καί τήν τελειοποιεί ό Ησίοδος στή «Θεογονία». 
«Οΰτοι δέ ("Ομηρος καί Ησίοδος) είσιν οί ποιήσαντες 
θεογονίην "Ελλησι καί τοΐσι θεοϊσι τάς επωνυμίας δόντες 
καί τιμάς καί τέχνας διελόντες καί είδεα αύτών σημήναν- 
τες· οί δέ πρότερον ποιηταί λεγόμενοι τούτων τών άνδρών 
γενέσθαι ύστερον, έμοιγε δοκέειν έγένοντο» (Ήροδ. 2,53). 
Στήν ιστορική, τέλος, εποχή, πού άνακαλύφθηκε καί χρη
σιμοποιήθηκε ή γραφή, καταπιάνονται μέ τήν ταξινόμηση 
τών θρησκευτικών μύθων ό ’Απολλόδωρος καί ό Παυσα
νίας καί μας προσφέρουν μία πλούσια Μυθολογία.

Μυθολογία, όμως, μέ άφθονο ιστορικό στοιχείο, πολύ
τιμη κι’ άπαραίτητη γιά τήν γνωριμία μέ τούς ’Αρχαίους 
καί συνάμα τερπνή γιά τή χαριτωμένη αφήγηση καί τε
χνική πλοκή τών μύθων. "Ενα άνάγνωσμα άξιο πολλής 
προσοχής, γιατί, όπως υποστηρίζει ό Ρισπέν, νά ξέρης 
καλά τή Μυθολογία, σάν μύθο, σάν άπλή διήγηση καί 
μόνο, ίσοδυναμεΐ μέ τό νά ξαναζής λιγάκι, μαζί μέ τούς 
"Ελληνες, τή φαντασμαγορική ζωή τους.

Οί Θεοί τών Ελλήνων αποτελούν τό πασίγνωστο Δω
δεκάθεο τού Όλύμπου, πού ολοένα αύξάνεται μέ διαλε
χτούς άνθρώπους, τούς ήρωες καί ήμίθεους, αυτούς πού 
τούς άνεβάζουν ψηλά οί συνάνθρωποί τους γιά τις πολλές 
καί τρανές άρετές.

Κάτι ανάλογο μέ τήν άγιοποίηση στόν Χριστιανισμό. 
Προσκολλώνται άργότερα οί Νύμφες, οί Σειρήνες, οί 
"Αρπυιες καί οί θεότητες τών ποταμών. Ή λατρεία όλων 
αύτών κατ’ άρχήν τελείται στήν ύπαιθρο οπουδήποτε. 
Βωμοί χτίζονται στά χωράφια, στά σταυροδρόμια, στά 
δάση, στις άκρογιαλιές, άλλά περισσότερο στις κορφές 
τών ψηλών βουνών. 'Ο Δίας προτιμά τις βουνοκορφές. 
Ό Ντεσάρμ λέγει: «’Από τών κορυφών τού Άθω μέχρι 
τών τής Κρήτης αί όψηλόταται άκραι τών όρέων τής Ελ
λάδος έφερον ίχνη άρχαίας λατρείας τού Διός». Καί συνε
χίζει: «Ό Θεός ούτος ήτο τό άντικείμενον τής (λατρείας) 
πρός μεσημβρίαν τής Μακεδονίας καί προς βορράν τής 
Θεσσαλίας, έν τφ Όλύμπω, δρει μεγαλοπρεπεστάτφ, εύ- 
γενεϊ, ούτινος αί ύψηλαί κορυφαί, αί υψηλότατοι πόσης 
τής Ελλάδος, έφαίνοντο αντάξιος θρόνος τού μεγαλείου 
τού βασιλέως τού ούρανοΰ». ’Επίσης συμπληρώνει: «Άλλ’ 
έν τή βορείφ Έλλάδι τό διασημότατον ιερόν τού Θεού 
ήτο τό τής Δωδώνης» στήν όποια κατά "Ομηρο (Ίλ. Π 
233) τόν επικαλείται ό ήρωας Άχιλλέας:

«Ζεΰ άνα, Δωδωναΐε Πελασγικέ, τηλόθι ναίων,
Δωδώνης μεδέων δυσχείμερον...»

Καί πρόκειται γιά τήν προϊστορική Δωδώνη τού Ό- 
λύμπου κι’ όχι τήν ήπειρωτική. Τό περίφημον εξ άλλου 
μαντεϊον τής ήπειρωτικής Δωδώνης έχει μεταφερθή άπό 
τόν "Ολυμπο. Ό Σουίδας σχετικά γράφει: «Έκεΐθεν τό 
ιερόν μετενηνεγμένον... συνακολουθήσαι δέ γυναίκας τάς 
πλείστας ών άπογόνους είναι τάς νΰν προφήτιδας· άπό δέ 
τούτου καί Πελασγικόν Δία κεκλήσθαι» (Στρ. Γεωγρ. 2, 
329). Τήν Δωδώνην τού Όλύμπου αναφέρει σέ πολλά ση
μεία ό Στράβων, κάνοντας δέ λόγο γιά τούς κατοίκους 
τών παρολυμπίων περιοχών λέγει: «...καί τά μέν πεδία κα- 
τέχειν τούς Λαπίθας, καί τό ενταύθα Περραιβικόν ύπό 
τούτοις τετάχθαι, ώς επί πλέον τά δ’ ορεινότερα χωρία 
πρός τώ ’Ολύμπιο καί τοΐς Τέμπεσι τούς Περραιβούς· κα- 
θάπερ τόν Κύφον, καί τήν Δωδώνην, καί τά περί τόν Τι- 
ταρήσιον» (Γεωγρ. Θ' 441).

Στήν κορυφή τού Όλύμπου Προφήτης Ήλίας σύμφω
να μέ παραδόσεις, πού διασώθηκαν, ύπήρχε βωμός, όπου 
οί προσκυνητές προσέφεραν θυσίες.

Σ’ όλόκληρο άλλωστε τόν παρολύμπιο χώρο ύπάρχουν 
έρείπια τών πιό άρχαίων ιερών. Στό χωριό Πύθιο Έλασ- 
σόνος έχει άποκαλυφθή πρόσφατα ό ναός τού Πυθίου Α
πόλλωνος, στήν «Τούμπα» Καρυάς εντοπίζεται τό άντρον 
τών Λειβηθρίδων Μουσών, τό άρχαιότερο θρησκευτικό 
κέντρο, στόν «Κούκκο», όπου βρισκόταν ή άρχαία Πίμ- 
πλεια, ό τάφος τού Όρφέα, πού κατά μιά παραλλαγή τού 
γνωστού μύθου κατασπαράχθηκε άπό τις Μαινάδες, τά 
δέ λείψανα τού σώματός του συγκέντρωσαν οί Μούσες 
καί τά έθαψαν άπέναντι άπό τήν ίερή τους κατοικία. Άπό 
κεΐ κατάγονται καί οί άλλοι μουσόληπτοι έκπολιτιστές 
τού άρχαίου κόσμου, Μουσαίος, Θάμυρις, Εΰμολπος, πού 
έχουν στενές σχέσεις μέ τις Μούσες.

Κοντά στήν Κάρυά Όλύμπου ύψώνεται ό λόφος Τιτνά- 
τα, τοπωνύμιο ετυμολογούμενο άπό τούς Τιτάνες. Δίπλα
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"Ολυμπος: 'Η κατοικία ιών ’Αρχαίων Θεών

φ

στην Πιερία καί σχεδόν στούς πρόποδες τοϋ Όλύμπου 
άποκαλύφθηκε ή πόλη Δϊον καί τόσα άλλα. Ή δυσκολία 
ώς τώρα για την άποδοχή όλων αυτών προερχόταν άπό 
την σύγχυση, πού έφερνε ή προσωνυμία του Όρφέα καί 
των άλλων ώς Θρακών. Παύει δέ νά όπάρχη, έφ’ όσον 
έγινε γνωστό πώς οί κάτοικοι της περιοχής αυτής πή
ραν κάποτε καί τό όνομα Θράκες. Γιά τήν Όλύμπια 
καταγωγή τους ό Στράβων δέν άμφιβάλλει διόλου. Μάλι
στα τό θεωρεί αυταπόδεικτο λέγοντας:

«Δήλον δ’ έκ τε τών τόπων, έν οίς αί Μοϋσαι τετίμην- 
ται. Πιερία γάρ, καί "Ολυμπος, καί Πίμπλα, καί Λείβη- 
θρον, τό παλαιόν ήν Θράκια χωρία καί όρη, νΰν δέ έχου- 
σι Μακεδόνες· τόν τε Έλικώνα καθιέρωσαν ταϊς Μού- 
σαις Θράκες οί τήν Βοιωτίαν έποικήσαντες, οϊπερ καί τό 
τών Λειβηθριάδων Νυμφών αντρον καθιέρωσαν» (Θ' 471, 
17). Προφανώς μέ τό όνομα Θράκες εννοούνται οί βόρειοι 
"Ελληνες.

Επάνω καί ολόγυρα στόν "Ολυμπο έχουν τήν κατοικία 
τους όλες οί θεότητες, μεγάλες καί μικρές, καί διατηρούν 
άδιάκοπη επαφή μεταξύ τους. Ό Όμηρος περιγράφει μιά 
γενική σύναξη στ’ ανάκτορο τού Δία, τό μεγαλύτερο συμ
βούλιο τών θεών, πού συνήλθε, όταν ό άγώνας άνάμεσα 
στούς Τρώες καί ’Αχαιούς έφτασε στό κρισιμώτερο σημείο 
μέ τόν όρκο τού Άχιλλέα πώς θά σκοτώση τόν Έκτορα:

«ΚΤ εΐπεν ό Ζεύς τής Θέμιδος, άπ’ τήν κορυφή τού Ό-
[λύμπου

νά συνάθροιση τούς Θεούς, κι αυτή παντού γυρνώντας

τούς έκαλοΰσε στοΰ Διός νά συναχθοΰν τό δώμα- 
κανείς άπό τούς ποταμούς δέν έλειψε ή μόνος 
ό ’Ωκεανός, δέν έλειψε καμμιά νύμφη άπ’ όσες 
κρατούν τά δάση, τές πηγές καί τά χρυσά λιβάδια- 
καί εις τό δώμα ώς έφθασαν τού νεφελοσυνάχτη 
έκάθιζαν στές αίθουσές τές σκαλοσκαλισμένες 
πού ό νοΰς τού 'Ηφαίστου έποίησεν εις τόν πατέρα Δία»

(Ίλ. Υ 4).
Καί όταν ό Δίας έχη τις καλές του, συντροφεύονται άπό 

τις Μούσες, πού λαλούν «καί τά τωρινά καί τά μελλούμενα 
καί τά περασμένα μέ τή φωνή έναρμόνια ζυγιασμένη». Ό 
'Ησίοδος στή «Θεογονία» του λέγει πώς μέ τό γλυκό τους 
τραγούδι «άναγαλλιάζουνε τά δώματα τού Δία πατέρα τού 
μεγαλοβρόντη... κΤ άντιλαλοΰν οί χιονοσκέπαστες κορ
φές τού Όλύμπου καί τά δώματα τών αθανάτων».

"Αλλοτε
«στά μέγαρά τους ήσυχοι, κεϊ πού ό καθένας έχει 
λαμπρήν τήν κατοικίαν του στές φάραγγες τού

[Όλύμπου»,
ξεκουράζονται ή άσχολοΰνται μέ τά έργα τής ειδικότητάς 
τους. Ό "Ηφαιστος στό εργαστήρι του κατασκευάζει πο
λυτελή σκαλιστά έπιπλα, όπλα εύθύβολα σάν τού Άχιλ- 
λέα, πού τά παράγγειλε ή μάνα του θεά Θέτιδα, καί χτί
ζει καί διακοσμεί τά παλάτια όλων τών θεών τού Όλύμ
που. Ό κουτσός αύτός Θεός, άλλά πανέξυπνος κι’ έπιδέ- 
ξιος τεχνίτης, χάρη στήν τέχνη του τά βάζει μ’ όλους τούς 
δυνατούς, χωρίς νά τού ξεφεύγη τίποτα. Χαρακτηριστική 
είναι ή έπιτυχία του μέ τις άδιάφανες καί άνυποψίαστες 
παγάνες, δίχτυα, στά όποια έπεσαν ό παντοδύναμος θεός 
τού πολέμου "Αρης μέ τήν άπιστη καί σκανδαλιάρα γυναί
κα του ’Αφροδίτη.

'Η Άθηνά πάλι ξεχωρίζει γιά τις φροντίδες της. Ή υγεία 
ή μόρφωση καί ή προκοπή τών άνθρώπων δέν τήν αφήνουν 
νά ήσυχάση. 'Η Θέμις γιά τή δικαιοσύνη πασχίζει μερό
νυχτα καί οί άλλοι γιά τά δικά τους. Είναι δέ όλοι τους 
καί πολύ φιλοτάξιδοι. "Αλλοτε γιά λόγους υπηρεσιακούς, 
όπως ό Ερμής, καί προπαντός ή Άθηνά, πού βρίσκεται 
σέ άέναη κίνηση μεταξύ Όλύμπου καί στρατοπέδου Ελ
λήνων στήν Τροία, τούς όποιους προστατεύει, ή παρακο
λουθώντας πότε τις άτέλειωτες περιπλανήσεις τού Όδυσ- 
σέα καί πότε ένθαρρύνοντας τό γιό του Τηλέμαχο. Πολ
λές φορές γιά ψυχαγωγικούς λόγους, άνταποκρινόμενοι σέ 
τιμητικές προσκλήσεις, όπως άφηγεϊται ό Όμηρος:

«Κι’ ό Δίας στόν ’Ωκεανόν, πού τόν καλούν οί θείοι 
Αίθίοπες κατέβη χθες κι’ όλοι οί θεοί μαζί του 

καί μετά ήμέρες δώδεκα στόν "Ολυμπο θά γύρει».
’Αξιοσημείωτο είναι πώς ή χρονική διάρκεια τών ψυ

χαγωγικών ταξιδιών παρατεινόταν άνάλογα μέ τόν άριθμό 
τών μελών τής συντροφιάς, πράγμα, πού δείχνει πώς είχαν 
πρακτικό μυαλό καί διάθεση γιά καλοπέραση μέ έξοδα 
ξένα!

Συχνά πάλι είναι καί πιο λιτοί- δοκιμάζουν μεγάλη άπό- 
λαυση ρεμβάζοντας καί άγναντεύοντας τόν κόσμο άπό τις 
πανύψηλες έδρες τους. Ή θέα ώστόσο είναι υπέροχη. Θαυ
μάζουν κι’άπολαμβάνουν τή θάλασσα, πού παίζει ανάλα
φρη καί παιχνιδιάρα μέ τούς άφρούς καί τά κύματα, χαϊ
δεύοντας τις χρυσές άμμουδιές τού Θερμαϊκού, τις ζαφει- 
ρόπετρες τού Πηλίου καί λικνίζοντας άρμονικά τά σκόρ
πια καί πλουμιστά νησιά τού Αιγαίου, πού άκτινοβολοΰν 
ξεχωριστή γοητεία κι’ ομορφιά. Χαίρονται τήν ιδιότροπη 
σιλουέττα τής "Οσσας, τή γλυκειά βαθυπράσινη χλαμύδα 
τού Πηλίου, τήν άλλόκοτη στάση τής Οίτης, τή λεβεντιά 
τού Παρνασσού, τήν τραχειά ραχοκοκκαλιά τής Πίνδου 
κι’ όλη τήν έπικράτειά τους.

Τέτοιους θεούς, άλήθεια, μέ τέτοιες συνήθειες πώς νά 
μή τούς λατρεύσουν οί άνθρωποι, νά μή τούς άνεβάσουν 
τόσο ψηλά;
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Γι’ αύτό ό «παλλαμπής» ’Όλυμπος καί ό Ζεύς, ό ανάσ
σων άνδρών τε θεών τε, άφήνουν εκστατικούς τούς γύρω 
ανθρώπους, χαράζουν βαθιά στή μνήμη τήν εικόνα τους, 
ώστε καί μετά τήν άπομάκρυνση άπό τόν Όλυμπο νά μή 
άποχωρίζωνται άπό τις παραδόσεις καί τις παλιές πεποι
θήσεις. Κρατούν τήν άνάμνηση ζωντανή καί μεταφέρουν 
τή λατρεία τού Δία, των Μουσών καί των άλλων Θεών 
νοτιώτερα, στον Έλικώνα, στή μεσημβρινή Ελλάδα, στις 
άποικίες, στά πέρατα τού γνωστού κόσμου, βαφτίζοντας 
μέ τό όνομα τού θεϊκού όρους κάθε βουνό τής νέας πατρί
δας τους. Δέν εξηγείται άλλιώς ή άφθονία Όλύμπων στήν 
Εύβοια, Λαυρεωτική, ’Ήλιδα, Λακωνική, Μυτιλήνη, Κύ
προ, Λυκία, Μυσία, ’Ιωνία, Βιθυνία, γενικά όπου πάτη
σαν οί "Ελληνες.

Μέ τούς καιρούς ή θρησκευτική πίστη, όπως είδαμε, 
άνανεώνεται καί προσαρμόζεται στις άνάγκες - πνευματι
κές καί ύλικές - τών Ελλήνων. "Ετσι γιά τά φωτεινά πνεύ
ματα κι’ αύτής τής κλασσικής άρχαιότητας οί Θεοί άπο- 
μακρύνθηκαν άπό τόν Όλυμπο, άλλά, όπως λέγει ό Σοφο
κλής στήν ’Αντιγόνη (758), ό ’Όλυμπος δέν παύει νάδια- 
τηρή τόν ιερό χαρακτήρα καί τό όνομά του έχει καταστή 
σχήμα όρκου.

’Αργότερα ό νεοελληνικός λαός δέν μένει άσυγκίνητος 
στήν πανάρχαια ιερότητα τού Όλύμπου. Έρχεται μάλιστα 
νά δικαιολογήση τήν άπομάκρυνση αύτή τών Θεών. Ό Ν. 
Πολίτης στις Παραδόσεις (217) μεταφέρει τήν άποψη τού 
λαού. « ’Από τόν καιρό, λένε, πού έπονηρευτήκανε οί άν
θρωποι, πήγε ψηλότερα καί ό Θεός». Δέν βλέπει έντελή 
εγκατάλειψη. Προσωρινή μονάχα άνάληψη τού Θεού σέ ύ
ψη δυσθεώρητα διαισθάνεται έξ αιτίας τού ήθικοΰ ξεπεσμού 
τών άνθρώπων. Στή θέση του στέκει ένας άετός άπό εκεί
νους, πού στις δόξες του χρησιμοποιούσε ό Δίας σάν άγγέ- 
λους, γιά νά ειδοποιούν τούς θνητούς γιά τά έπακόλουθα 
κάθε παρανομίας. Δύο ήταν τά πιό πρόχειρα σύνεργα τού 
Δία. Ό κεραυνός στο ένα χέρι καί ό άετός στ’ άλλο. Ό "Ο
μηρος περιγράφει καί μιά τέτοια άποστολή άετών στή β 
ραψωδία τής ’Οδύσσειας (148):

«Αυτά είπε, κι ό βροντόφωνος ό Δίας τότες στέλνει 
άπ’ τάψηλό βουνόκορφο δυο άϊτούς καί ξεκινάνε. 
Πέταγαν πρώτα άνάλαφρα σά φύσημα τού άνέμου, 
πλευρό πλευρό διαβαίνοντας μέ τά φτερά άπλωμένα, 
μά στής πολύ βοής συντυχίας σάν έφτασαν τή μέση, 
στριφογυρνοΰν, καί μέ βαρύ φτερούγισμα κοιτώντας 
προς τά κεφάλια τού λαού ματιές θανάτου ρίχνουν ».

Καί στούς πολύ κατοπινούς αιώνες ό άετός δέν ξεστοχά 
τό ρόλο του. Έκτελεΐ σάν άκοίμητος φρουρός τό χρέος 
του, φυλάγει ό,τι πολυτιμότερο άπομένει στό Ελληνικό 
"Εθνος μετά τήν φοβερώτερη περιπέτειά του, τήν άλωση 
τής Πόλης. Τό έθνικό μυστικό παραβιάζει περήφανα ό ί
διος ό "Ολυμπος μέ τή φωνή τού δημοτικού τραγουδιού:

« Έγώ είμαι ό γερο-Έλυμπος, ό κοσμοξακουσμένος 
πώχω σαράντα δυό κορφές κι άμέτρητες βρυσούλες, 
κάθε κορφή καί φλάμπουρο κάθε κορφή καί κλέφτης. 
Καί στήν ψηλή του τήν κορφή, στον Αϊ Λιά στή Ράχη 
κουρνιάζει κι’ άνδρειεύεται άϊτός μέ δυό κεφάλια,
Καί μές τά νύχια του κρατάει βασιλικό κεφάλι, 
καί κάθε μέρα τήν αυγή, στό κρούξιμο τού ήλιου, 
κυττάει τήν άγιά Σόφιά καί χύνει μαύρα δάκρυα ».

Καί τό βασιλικό αυτό κεφάλι δέν είναι άλλο άπό τό κεφά
λι τού τελευταίου αύτοκράτορα τού Βυζαντίου, Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγου, όπως μαρτυρεί γλαφυρή Θεσσαλική 
παράδοση. "Ας διαβάσουμε ένα άπόσπασμά της :«...Σκο
τώθηκε ύστερος άπ’ όλους κι’ ό βασιλιάς ό Κων)νος. Τώ- 
κοψαν τό κεφάλι καί τό παρουσίασαν στό Σουλτάνο, πού 
στέκονταν έξω άπό τό κάστρο καί φοβόνταν νά μπή μέσα, 
όσον πού ήταν ζωντανός ό Κωνσταντίνος. Ίδόντας τό βα
σιλικό κεφάλι ό Σουλτάνος χάρηκε καί είπε: «Τώρα είναι

δική μου ή Πόλη!» καί τράβηξε ίσια στήν Άγιά Σόφιά, κι’ 
έκεΐ τώβαλε σέ μιά κολώνα τής πλατέας κι’ έτρεξε όλη ή 
Τουρκιά νά τό ίδή. "Υστερα ό Σουλτάνος τό μπαλσάμωσε 
μέ μόσκο καί τώδωσε σ’ έναν Πασιά νά τό περιφέρη σ’ ό
λους τούς βασιλιάδες τού κόσμου, γιά νά πιστέψουν, ότι 
άληθινά ό Σουλτάνος σκότωσε τό Βασιλιά μας καί πήρε 
τήν Πόλη, καί νά τόν άναγνωρίσουν ώς πρώτο βασιλιά τού 
κόσμου. Άλλά ...είχε καί δέν είχε ξεκινήσει ό Πασιάς μέ 
τό κεφάλι, όταν ένας δικέφαλος σταυραϊτός χαμήλωσε ά
πό τά σύννεφα κι’ άρπαξε στά νύχια του τό κεφάλι τού βα
σιλιά καί πέταξε στήν κορφή τού πλιό ψηλού βουνού, κι’ 
έκεΐ τό φυλάει, όσο νάρθή ή ώρα τού Θεού, πού είναι γραμ
μένο νά λευτερωθή ή Πόλη, καί νά λάβη τό πρόσταγμα νά 
τό φέρη στή Θύρα τής Άγιά-Σοφιάς. Έκεΐ θά ζωντανέψη 
ό Κωνσταντίνος, θά διώξη τούς Τούρκους, θ’ άνέβη στό 
θρόνο του, θά βασιλέψη τρεις μέρες, κι ύστερα θά πεθάνη, 
κι άλλος Κωνσταντίνος θά μπή στό θρόνο του καί θά λευ
τερωθή όλος ό τόπος μας...».

Οί παραδόσεις αύτές, πού φτάνουν στ’ αύτιά μας σάν 
μακρινό άπόηχο παράξενης μελφδίας καί προκαλοΰν τό 
πικρό χαμόγελο, κάποτε αιώνες ολόκληρους ήταν τά να
νουρίσματα, μέ τά όποια νανούριζαν οί μανάδες τ’ άγόρια 
τους, γιά νά κρατήσουν άσβηστη τή φλόγα τής Θρησκεί
ας καί τής πατρίδας. Μέ τό όνειρο τής εθνικής άποκατα- 
στάσεως έτρέφονταν γενεές γενεών άλυτρώτων Ελλήνων, 
καί μετά τήν άπελευθέρωση τό έθνικό τούτο όνειρο έγι
νε ή έθνική ιδέα, ή γνωστή Μεγάλη ’Ιδέα, πού καλλιεργή- 
γήθηκε μέ έπιμέλεια άπό τήν Εκπαίδευση καί τήν κάθε 
λογής ήγεσία, ώσπου ό Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος 
τής έδωσε σάρκα καί όστά μέ τούς νικηφόρους πολέμους 
τού 12- 13, δημιουργώντας τή Μεγάλη Ελλάδα τών δύο 
ήπείρων καί πέντε θαλασσών. "Ασχετο, βέβαια, άν γρήγο
ρα βάσκανο μάτι έκανε νά ζήσουμε τό όνειρο έκεΐνο τό
σο λίγο, χωρίς νά τό χαρούμε παντοτεινά - κατά τό δίκιο- 
άλλ’ άντίθετα καί νά θρηνήσουμε πικρότερα τόν ξεριζωμό 
τού πανάρχαιου Ελληνισμού τής Ανατολής, μέ τις άπο- 
δεκατισμένες φάλαγγες τής θλιβερής προσφυγιάς τού 22, 
πού οί πληγές της χάσκουν άκόμα στό ταλαίπωρο σώμα 
τής Ελλάδος.

Παρ’ όλη τήν άδικία κι’ άτυχη διάψευση τών προαιώ
νιων έθνικών πόθων συγκίνηση διακατέχει καί σήμερα κά
θε "Ελληνα, όταν άναπολή χρόνους άλλοτινούς γεμάτους 
αισιοδοξία καί πίστη στά πεπρωμένα τής φυλής, ένώ ό- 
λούθε άπλωνόταν πηχτό σκοτάδι φαρμακερής σκλαβιάς.

Τό τραγικό μεγαλείο τής άνισης πάλης καί τής κρυφής 
έλπίδας τών ραγιάδων άποδίδεται πιό μεγαλόπρεπα μέ τή 
γλυκόλαλη δημοτική μούσα.

Σώζεται δημοτικό τραγούδι, πού βρίσκεται σέ πλήρη άν- 
τιστοιχία περιεχομένου μέ τήν παραπάνω παράδοση. Νά 
τό έπίμαχο άπόσπασμα:
— «Ψηλά στοΰ Όλύμπου τήν κορφή, στό ν Άϊ-Λιά, στή

[ράχη,
χρυσός δικέφαλος άϊτός καθόνταν στό προσήλιο, 
κρατώντας μές τά νύχια του κεφάλι άντρειωμένου.
Κι’ έκεΐ πού μοιριολόγαγε καί τό γλυκοφιλοΰσε, 
άλλος άϊτός έδιάβαινε καί τόν ρωτάει μέ πόνο!

— Καλή σου μέρα, μπράτιμε! Καλώς μου τον τόν βλάμη.
— Μπράτιμε, τίνος είναι αύτό τό μαύρο τό κεφάλι 

πού τό κρατάς στά νύχια σου, σά νά ήταν άγια κάρα; 
Καί τό κυττάς περίλυπα καί χύνεις μαύρα δάκρυα;

— Βλάμη μου, σά μέ ρώτησες, νά σοΰ τό μολογήσω: 
Αντιπροχθές έδιάβαινα τής Πόλης τά λιμάνια,
κι’ είδα τήν Άϊ-Σοφιά τζαμί καί τούς Άϊ-Άποστόλους 
καί τού δικού μας βασιλιά κομμένο τό κεφάλι, 
άπιθωμένο κι’ έρημο σέ μιά κολώνα άπάνω, 
κι’ οί Τούρκοι πέρναγαν μπροστά καί τό περιγελούσαν. 
Σταμάτησα τό δρόμο μου καί σκύβω καί τ’ άρπάζω, 
νά μή μάς τώχουν τά σκυλιά καί μάς τό μαρτυρεύουν.

488

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:17 EEST - 54.226.8.97



Έτοιμοι γιά χιονοδρομίες στις πλαγιές τοϋ Όλύμπου

Θά τό φυλάγω σάν αύγό στή μαύρη τή φωλιά μου, 
κι’ δταν περάσουν οί καιροί καί σώσουνε τά χρόνια, 
καί λάμψη ή ήμέρα ή ποθητή νά χριστιανέψη ή πόλη, 
στή θύρα τής Άγιά-Σοφιάς θά πάγω νά τό βάλω, 
νά ζωντανέψη φοβερό καί τήν Τουρκιά νά διώξη».
Στον "Ολυμπο οί σκλαβωμένοι 'Έλληνες άπίθωσαν τήν 

ελπίδα τους γιά τήν άνάκτηση τής Λευτεριάς. Καί δέ βγή
καν γελασμένοι. Στον "Ολυμπο άνέμισε τό πρώτο έπανα- 
στατικό μπαϊράκι μέ τόν ’Ολύμπιο Καρά-Μιχάλη, πού δέν 
δέχτηκε νά προσκυνήση τόν ίδιο τόν Μωάμεθ Β', λίγα 
χρόνια μετά τήν άλωση τής Πόλης. Τότε, πού ή φοβέρα 
πλάκωνε τούς Βαλκανικούς λαούς καί ή ορμή των γενι
τσάρων κατευθυνόταν πρός τή Βιέννη καί τήν Ευρώπη, 
ό "Ολυμπος αυτός ύψωσε τ’ ανάστημά του καί χτυπούσε 
μέ λίγους συντρόφους, δπου εύρισκε καί δσο μπορούσε, 
τό βάρβαρο καταχτητή. Καί δεν ήταν άνεπαίσθητα τά 
χτυπήματα, άλλ’ ολέθρια καί θανατηφόρα, δπως έδειξε 
ή ταπείνωση τής Τουρκικής Πύλης μέ τό νά χορηγήση 
προνόμια στον άπροσκύνητο Καρά-Μιχάλη. "Ας δούμε, 
δμως, πώς περιγράφουν τά έπεισόδια, παλαιότεροι ερευ
νητές, δπως ό Σοφοκλής Οικονόμος, γιός τού μεγάλου 
διδασκάλου τού Γένους Κων)τίνου Οικονόμου τού εξ Οι
κονόμων. Τούτου παραθέτομεν αυτολεξεί τό κείμενο: 

«Τουρχάμπεης, ώμος στρατηγός τού Β' Μωάμεθ, καθυ- 
ποτάξας πάσαν τήν Θεσσαλίαν, πολλά κακά κατέπραξεν 
εν αυτή. Τότε πολλοί τών κατοίκων φεύγοντες τήν άνυ- 
πόστατον ορμήν τού κατακτητοΰ, μηδ’ άνεχόμενοι ύπο- 
κύψαι τόν αύχένα εις τόν βαρύν τής αιχμαλωσίας ζυγόν, 
άναβάντες εις τάς πτυχάς τού πολυδειράδος Όλύμπου καί 
εις τά σπήλαια καί τρεφόμενοι άπό Θήρας καί άκροδρύων,

καί ύπό τών εκεί μοναστήρίων, διετήρησαν τήν έαυτών 
ανεξαρτησίαν, συντρίβοντες συχνάκις τήν έπηρμένην τών 
βαρβάρων όφρύν. Ούτοι πολλάκις πειραθέντες τοιουτοτρό
πως καί μή δυνηθέντες χειρώσαθαι τούς γενναίους έκείνους 
ήρωας, ήναγκάσθησαν τέλος, θέλοντες καί μή, δούναι τού- 
τοις προνόμια, καταστήσαντες ενόπλους φύλακας τών στε
νών. Τότε τώ 1489 άνεγνωρίσθη εν Θεσσαλία πρώτος όπλι- 
τάρχης ό Καρά (τουτέστι μαύρος, καθώς ώνόμαζον αύ- 
τόν οί πολλάκις ύπ’ αύτοΰ συντριβέντες Τούρκοι) Μιχά- 
λης, ’Ολύμπιος άνήρ».

Τόν Καρά Μιχάλη άκολουθοΰν άδιάκοπα πατριαρχικές 
άρματολικές οικογένειες τού Όλύμπου οί Ζηδραΐοι, Βλα- 
χαβαΐοι, Λαζαΐοι κ.ά.

Άπό κεϊ έξορμοΰν ό Γιάννης Σταθας μέ τόν άδικημένο 
Νικοτσάρα, πού άλώνιζε Θεσσαλία καί Μακεδονία άψη- 
φώντας στρατιές ολόκληρες τών Τούρκων. Κοντά τους 
κατέφευγε καί ό Κολοκοτρώνης γιά τήν κατάστρωση σχε
δίου γενικού ξεσηκωμού. Δυστυχώς δέν καταχωρίσθηκε 
άκόμη στις έπίσημες δέλτους τής Ιστορίας ή τεράστια 
έθνική προσφορά τού Νικοτσάρα, πού κατέκαυσε τόν 
Τουρκικό στόλο μέσα στά νερά τού τουρκικού Ναυστά
θμου, εγχείρημα άδιανόητο καί πρωτόφαντο, γιά τό όποιο 
ό τότε ξένος τύπος καί ιδιαίτερα ό ’Αγγλικός άφιέρωσε 
ολοσέλιδες περιγραφές χαρακτηρίζοντας τόν Νικοτσάρα 
σάν τόν μεγαλύτερο Ναυμάχο τών αιώνων. Άπ’ έκεΐ ξε- 
πήδησε κι’ ό γνωστός γιά τή μοναδική ήρωϊκή άντίσταση 
στήν έπανάσταση τών παραδουνάβιων χωρών Γιωργάκης 
’Ολύμπιος, ό πιό άγνός, ό πιό άνυστερόβουλος, ό πιό 
άκραιφνής πατριώτης.

Καί ή συσκότιση τής άλήθειας συνεχίζεται καί στις 
ήμερες μας. Χωρίς πρόθεση — οπωσδήποτε — ό συγγρα
φέας τής σχολικής 'Ιστορίας χαρακτηρίζει τούς οπλαρ
χηγούς τού Όλύμπου δειλούς, γιατί δήθεν έβράδυναν νά 
ξεκινήσουν τήν έπανάσταση. Προσεκτικώτερη δμως έ
ρευνα απέδειξε δτι ή καθυστέρηση έκείνη ήταν άπόρροια 
συμφωνίας τού Δημητρίου Ύψηλάντη μέ τούς οπλαρχη
γούς τής Μακεδονίας άπό τούς όποιους άπειρος, δπως ήταν, 
έζήτησε νά μή ξεκινήσουν στον αγώνα, προτού φτάση ό 
ίδιος μέ βοήθεια άπό τή νότια 'Ελλάδα. Καί έπεχείρησε 
μέν νά φανή συνεπής, άλλά οί δγκοι τών Τουρκικών όρ- 
δών δέν τού έπέτρεψαν νά προχωρήση πιό πάνω άπό τή 
Βοιωτία. Καί κείνοι πιστοί στήν έντολή τού ’Αρχηγού 
καί τούς δρους τής συμφωνίας περίμεναν μ’ άγωνία, ώσ
που πληροφορήθηκαν τό άδύνατο τής άποστολής καί ρί
χτηκαν μονάχοι στον άπεγνωσμένο άγώνα — σέ ώρα όλό- 
τελα άκατάλληλη, γιατί οί Τούρκοι έν τώ μεταξύ άλλους 
άπομόνωσαν κι’ άλλους μέ δόλο συνέλαβαν, ώστε ή έπι- 
χείρηση νά έχη τό γνωστό θλιβερό τέλος. "Αν δέν άπονε- 
μήθηκε σ’ αύτούς τούς αφανείς ή εύφημη μνεία γιά τήν 
πειθαρχία, πού ή έλλειψή της τόσο έστοίχισε στόν άγώ
να, δέν συγχωρεΐται ή διαιώνιση τού άκριτου χαρακτηρι
σμού τής δειλίας. Γιατί μέ πολύ δυσκολώτερες συνθήκες 
οί οπλαρχηγοί τού Όλύμπου έδωσαν δείγματα άφθαστης 
παλληκαριάς, ήρωϊσμοΰ καί φιλοπατρίας, κάνοντας τόν 
"Ολυμπο άπέραντο φυτώριο κλεφτών καί ορμητήριο συνε
χών έπαναστάσεων, άπό τόν Καραμιχάλη, Ζήδρο, Βλα- 
χάβα, Νικοτσάρα μέχρι τόν Γιωργάκη τόν ’Ολύμπιο καί 
τούς μεταγενεστέρους.

"Ετσι, άν στά άρχαΐα χρόνια πηγάζουν άπό τόν "Ολυμπο 
δλα τά ρεύματα, πού έφούσκωναν τή θάλασσα τού μεσο
γειακού πολιτισμού μέ τήν άποδημία καί διασπορά τών 
Ελλήνων, στά μαύρα χρόνια τής Τουρκοκρατίας πηγάζει 
τό άκατάσχετο ρεύμα τής λευτεριάς μέ τή χιλιοτραγου- 
δημένη Κλεφτουριά. Ό Χρ. Χρηστοβασίλης εις τά ’Εθνι
κά άσματά του γράφει: «Ό "Ολυμπος, διαρκούσης τής φο- 
βεράς δουλείας, καθ’ ήν έτουρκοκρατεΐτο άπ’ άκρου εις 
άκρον ό Ελληνισμός, ήτο ή Αγία Κιβωτός καί τό κατα- 
φύγιον πάσης ’Εθνικής ιδέας καί πάσης ’Εθνικής Έλπί-
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δος. Έκεΐ κατέφυγεν ή Ελληνική Ελευθερία έκ των τει
χών τής Κωνσταντινουπόλεως, εκεί έγεννήθησαν καί έγα- 
λουχήθησαν οί Άρματωλοί καί οί Κλέφτες, έκεΐ ό,τι υψη
λόν καί μέγα, σχέσιν έχον πρός τήν άπελευθέρωσιν τοϋ 
Ελληνικού "Εθνους, καί έκεϊθεν οί ήμίθεοι τουρκοφάγοι 
άγνάντευαν τήν δουλωμένην Κωνσταντινούπολή, κλαίον- 
τες καί έσταυροκοποϋντο έπί τή θέα τής 'Αγίας Σοφίας, όρ- 
κιζόμενοι νά χύσωσι τό αϊμά των καί ν’ άγωνισθώσιν υπέρ 
τής επ’ αυτής άναστηλώσεως τοϋ Ελληνικού Σταυρού καί 
τής κατακρημνίσεως έκεϊθεν τής 'Ημισελήνου!»

'Όλοι οί πόθοι, οί καημοί, οί λαχτάρες καί τά όνειρα 
έχουν κατατεθή χιλιετηρίδες ολόκληρες στον "Ολυμπο, 
μέχρις δτου οί "Ελληνες ελευθερωθούν, άλλ’ αχάριστα 
τότε καί νά λησμονήσουν όλότελα τό γενναιόδωρο Εύερ- 
γέτη τους.

Γιατί, άν ό Παλαμας γιά τό κάθε άπομεινάρι ξενικής 
διάβας πλάθει τις πιό κοσμητικές λέξεις νά τό στολίση 
ποιος ύμνος ή ποιά λέξη θά μπορούσε νά ταιριάση άπό- 
λυτα μέ τήν άπροσμέτρητη άξια τού Όλύμπου;

Τί πρώτο καί τί ύστερο νά έκτιμήση κανείς άπό τον "Ο
λυμπο, όταν στάθηκε ή κολυμβήθρα τών Ελλήνων στό 
πρώτο ξεκίνημά τους, ή μέγιστη δόξα στά χρόνια τής 
άκμής, τό μοναδικό άποκούμπι καί ή βάλσαμη παρηγοριά 
στήν αφόρητη σκλαβιά καί τέλος τό ορμητήριο άπ’ όπου 
ή λευτεριά άπλωσε τά φτερά της, γιά ν’ άγκαλιάση δλον 
τον υπόδουλο Ελληνισμό;

Ό ’Όλυμπος συμβολίζει τήν ακατάλυτη στούς αιώνες 
άντοχή τής πολύπαθης 'Ελλάδος. Είναι ή έθνική καί θρη
σκευτική κοιτίδα τού Ελληνισμού.

Ποιμενική σκηνή στούς πρόποδες τοϋ Όλύμπου

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ό "Ολυμπος κ’ ό Κίσσαβος, τά δυό βουνά μαλόνουν 
Γυρίζει τότ’ ό "Ολυμπος, καί λέγει τού Κισσάβου- 
Μή μέ μαλόνεις, Κίσσαβε, κονιαροπατημένε.

Έγώ εΐμ’ ό γέρος "Ολυμπος, ’σ τόν κόσμον ξακουσμένος. 
"Εχω σαράντα δυό κορφές, έξήντα δυό βρυσούλες·
Πασα βρυσή καί φλάμπουρον, παντού κλαδί καί κλέφτες. 
Καί ’σ τήν ψηλήν μου κορυφήν αετός είν’ καθισμένος, 
Καί εις τά νύχια του κρατεί κεφάλ’ άνδρειωμένου·

— «Κεφάλι μου, τί έκαμες, κ’ είσαι κριματισμένον;» 
«Φάγε, πουλί, τά νειάτα μου, φάγε καί τήν ανδρείάν μου, 
«Νά κάμης πήχην τό φτερόν, καί πιθαμήν τό νύχι,
«’Σ τόν Λούρον, ’σ τό Ξερόμερον άρματωλός έστάθην,

«’Σ τά Χάσια καί ’στον Όλυμπον δώδεκα χρόνους κλέφτης· 
«Έξήντ’ άγάδες σκότωσα, κ’ έκαψα τά χωριά τους·
«Κ’ δσους ’σ τόν τόπον άφησα καί Τούρκους κ’ Άρβανίτας, 
«Είναι πολλοί, πουλάκι μου, καί μετρημόν δέν έχουν. 
«Πλήν ήρθε κ’ ή αράδα μου ’σ τόν πόλεμον νά πέσω».

«Τό τραγούδι τού Όλύμπου, κατά τήν γνώμην μου, πρέ
πει νά συμπεριληφθή μεταξύ τών πλέον αρχαίων τού εί
δους του, καί σχεδόν δέν υπάρχει άμφιβολία δτι συνετέθη 
εις τήν Θεσσαλίαν, άλλά τραγουδεΐται εις δλην τήν Ελ
λάδα καί δέν είναι άγνωστον ακόμη καί εις τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν».

Claude Fauriel
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