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Υπεφθυνοσ ΚΠΕ Κιςςάβου - Ελαςςόνασ 

 Οι ιςτορικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν  προ-ςαρμογι ςτισ φυςικζσ ςυνκικεσ, 

διαμόρφωςαν διαχρονικά το οικιςτικό περιβάλλον. Σϋ αυτιν τθν κατεφκυνςθ τα μορφολογικά πρότυπα των 

οικιςμϊν, που ανα-πτφχκθκαν ςτον ελλαδικό χϊρο κατά τθν μεταβυηαντινι εποχι μζχρι τα μζςα του 19ου αιϊνα, 

είναι ςυνδεδεμζνα με λειτουργικοφσ και αιςκθτικοφσ κανόνεσ των τοπι-κϊν κοινωνιϊν.  

 Οι μεγάλεσ δθμογραφικζσ ανακατατάξεισ που ακολοφκθςαν τθν τουρκικι ειςβολι  ςτον ελλαδικό χϊρο ιταν αιτία 

για τθ δθμιουργία νζων αγροτικϊν οικιςμϊν. Σφμφωνα με τον Μουτςόπουλο (1993) οι ελλθνικοί και οι 

ελλθνοβλαχικοί πλθκυ-ςμοί εγκαταλείπουν τουσ οικιςμοφσ των εφφορων πεδιάδων και καταφεφγουν ςτα ψθλά 

βουνά. Εκεί δθμιουργοφν νζεσ εςτίεσ και διαμορφϊνουν τισ προχποκζςεισ για τθ διατιρθςθ του ελλθνιςμοφ. Τα 

ψθλά βουνά γίνονται οι κφλακοι τθσ αντίςταςθσ τθσ φυλισ ςτα δφςκολα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ και τθσ 

αναβίωςθσ του οράματοσ για ελεφκερθ Ελλάδα. Οι πλαγιζσ του Ολφμπου γίνονται καταφφγια των υπόδουλων 

κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Διαμορφϊνονται και ενιςχφονται οικιςτικά ςφνολα, όπωσ το Λιβάδι, ο 

Κοκκινοπθλόσ, θ Καρυά, το Ρφκιο κ.ά. Ραράλλθλα, αναπτφςςεται θ τάςθ να εγκαταλείπονται μικροί και 

απομονωμζνοι οικιςμοί και οι πλθκυςμοί να ςυγκεντρϊνονται ςε μεγαλφτερουσ οικιςμοφσ, όπου υπάρχει α-

ςφάλεια. Στισ αρχζσ του 17ου και κατά τθ διάρκεια του 18ου αιϊνα οι εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ των Ελλινων 

αντανακλοφν ςτθν οικονομικι άνκθςθ και ςτισ ςυν-κικεσ ηωισ των κατοίκων. Το οικιςτικό περιβάλλον αλλάηει, 

νζεσ εκκλθςίεσ χτίηο-νται και πλουςιότερα αρχοντικά ςτολίηουν τουσ ορεινοφσ οικιςμοφσ. Φαίνεται λοι-πόν ότι ο 

αγροκτθνοτροφικόσ χαρακτιρασ αυτϊν των οικιςμϊν ενιςχφεται με τθν ανάπτυξθ του εμπορίου και τθ βιοτεχνία.  

   Κατά τθ διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου πολζμου πολλοί ορεινοί τθσ πατρίδασ μασ  οικιςμοί καταςτράφθκαν ι 

εγκαταλείφκθκαν από τουσ κατοίκουσ. Θ ανάγκθ ςτζγα-ςθσ οδιγθςε τουσ κατοίκουσ ςτθ δθμιουργία νζων οικιςμϊν 

κοντά ςε οδικοφσ άξο-νεσ προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ επιβίωςθσ. Τζτοια φαινόμενα ζχουμε ςτισ 

παραολφμπιεσ περιοχζσ με τθν πυρπόλθςθ οικιςμϊν (Λιβάδι, Κοκκι-νοπθλόσ, Ολυμπιάδα, Ρφκιο, Κρυόβρυςθ, 

Καρυά κ.ά.) από τισ δυνάμεισ κατοχισ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα είτε τον μεταςχθματιςμό του παραδοςιακοφ 

χαρακτιρα των οικιςτικϊν ςυνόλων ςτουσ εναπομείναντεσ οικιςμοφσ είτε τθ δθμιουργία νζων οικιςμϊν (Σκαμνιά, 

Σπαρμόσ).  

   Στισ παραολφμπιεσ περιοχζσ οι οικιςμοί, οι οποίοι αναπτφχκθκαν, είναι ςυνδεμζ-νοι αφενόσ μεν με τον αγροτικό 

βίο των κατοίκων  και αφετζρου με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό και πολιτιςτικό πλαίςιο τθσ εκάςτοτε 

εποχισ (Δθμθτριάδθσ, χ.χ.). Ραράλλθλα, οι παραδοςιακζσ μορφζσ τθσ αρχιτεκτονικισ αυτϊν των οικιςμϊν 

ακολουκοφν τθν απόκριςθ ςτισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και τα τοπικά υλι-κά δομισ, όπου κυριαρχεί 

ςυνικωσ θ πζτρα και το ξφλο. Αυτόσ ο μικτόσ τφποσ οι-κοδόμθςθσ των κατοικιϊν χαρακτθρίηεται από τθν πζτρινθ 

δόμθςθ του κορμοφ κα-κϊσ και από τθν καταςκευι των ενδιάμεςων τοίχων από ξφλο (τςατμάσ) (Μουτςό-πουλοσ 

1993). 

    Θ εικόνα των παραολφμπιων οικιςμϊν που αντικρίηουμε ςιμερα μοιάηει με τον «ιςτό τθσ αράχνθσ». Οι κατοικίεσ 

ζχουν κτιςτεί μ’ ζνα ςυνεκτικό ιςτό ςτο κζντρο του οικιςμοφ, διατθρϊντασ ςυνικωσ αυλι για τισ δευτερεφουςεσ 

αγροτικζσ αςχολίεσ. Σε μια διάμετρο, που ποικίλει από το μζγεκοσ του οικιςμοφ, απλϊνονται οι υπόλοιπεσ 

κατοικίεσ οι οποίεσ ςτα όρια του οικιςμοφ γίνονται διάςπαρτεσ. Οι καλλιζργειεσ γφρω από κάκε οικιςμό 

ακολουκοφν είτε τισ φυςικζσ διανομζσ του ανάγλυφου είτε ςτισ μεγάλεσ κλίςεισ του εδάφουσ τθν καταςκευι 

αναβακμίδων. 

    Το φαινόμενο των πλθκυςμιακϊν μετακινιςεων από τον ορεινό προσ τον πεδινό χϊρο αρχίηει προσ το τζλοσ του 

18ου αιϊνα και αποκτά πιο ζντονθ μορφι μετά τθν ίδρυςθ του ελεφκερου κράτουσ το (Δθμθτριάδθσ, χ.χ.). Στισ 
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αρχζσ του 19ου αιϊνα ζγινε εγκατάςταςθ προςφφγων από τθν Αν. Θράκθ και από τθν Μικρά Αςία ςτθν θπειρωτικι 

Ελλάδα. Στθν ΝΔ. του Ολφμπου εγκαταςτάκθκαν μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ δθμιουργϊντασ νζουσ οικιςμοφσ 

(Ολυμπιάδα, Λόφοσ). Ραράλλθλα, οι παραολφμπιοι οικιςμοί αντιμετϊπιςαν το πρόβλθμα τθσ αςτυφιλίασ είτε ωσ με 

τθν μετανάςτευςθ ςτο εξωτερικό είτε με τθν μετακίνθςθ του πλθκυςμοφ ςτα αςτικά κζ-ντρα τθσ χϊρασ (Ακινα, 

Θεςςαλονίκθ, Λάριςα κ.ά.). Αποτζλεςμα τα μεγάλα χωριά του Ολφμπου να ζχουν υποςτεί  μια πλθκυςμιακι 

αφαίμαξθ (Λιβάδι, Κοκκινοπθλόσ, Καρυά Ολφμπου).  

    Ρρζπει να αναφερκεί ότι οι ποραολφμπιοι οικιςμοί τθσ ΝΔ. πλευράσ του Ολφ-μπου ςυνδζονται μζςω τθσ Ραλιάσ 

Εκνικισ Οδοφ και τοπικϊν οδϊν με το οικονομικό και διοικθτικό κζντρο του Διμου Ελαςςόνασ, τθν πόλθ τθσ  

Ελαςςόνασ.   

    Τα τελευταία χρόνια ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ των ορεινϊν όγκων ςτουσ παραο-λφμπιουσ οικιςμοφσ γίνεται μια 

προςπάκεια να ενιςχυκεί θ ιδζα τθσ παρακεριςτικισ κατοικίασ και να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αναβίωςθ των 

παραδοςιακϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και ςτθν προϊκθςθ  οικοτουριςτικϊν δράςεων.  

 

Ρροςαρμογι των παραολφμπιων οικιςμϊν ςτο φυςικό περιβάλλον 

 

   Οι γενικότερεσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν διαχρονικά  ςτθν παραολφμπια πε-ριοχι (επιδρομζσ Σλάβων, 

Τοφρκων κ.λ.π.) αναγκάηουν τουσ κατοίκουσ των πεδι-νϊν περιοχϊν να αναηθτιςουν χϊρο κατοίκθςθσ που να 

παρζχει αςφάλεια, δυ-νατότθτα εφκολθσ απομάκρυνςθσ ςε περίπτωςθ μεγάλου κινδφνου, κζαςθ του ορίηοντα και 

γενικότερα ευνοϊκζσ γεωμορφολογικζσ ςυνκικεσ (νερό, κλί-μα, ζδαφοσ, θλιαςμόσ). Φαίνεται λοιπόν ότι οι κάτοικοι 

αναηθτοφςαν τρόπουσ α-ξιοποίθςθσ τθσ γεωμορφολογίασ του εδάφουσ και του μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ ϊςτε 

ζτςι να προςτατεφονται από λθςτρικζσ επικζςεισ κακϊσ και από τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ (ιλιο, 

ανζμουσ). Ραράλλθλα, θ όλθ ανάπτυξθ των κτιςμάτων και των δρόμων του οικιςμοφ προςαρμόηονταν ανάλογα 

ϊςτε να καλφ-πτονται επαρκϊσ οι επιμζρουσ λειτουργίεσ του οικιςμοφ. 

    Μζςα από τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν οικοδομικϊν υλικϊν όπωσ και από τθ διαμόρφωςθ των επιμζρουσ 

ςτοιχείων των κτιςμάτων (εξϊςτεσ, ανοίγματα, βερά-ντεσ, αυλζσ) οι οικιςμοί προςαρμόηονται ςτα τοπικά κλιματικά 

και φυςικογεωγρα-φικά δεδομζνα προκειμζνου ζτςι να επιτφχουν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των κατοίκων.  

     

Οικιςμοί τθσ ΝΔ παραολφμπιασ περιοχισ  

         

 

 

 

 

Λιβάδι Ελαςςόνασ  
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Το Λιβάδι Ελαςςόνασ, κωμόπολθ πλθκυςμοφ 3000 κατοίκων, είναι χωροκετθμζνο ςε υψόμετρο 1200 μ. ςτθ νότια 

πλευρά του όρουσ Τίταροσ, όμορο βουνό του ορει-νοφ όγκου του Ολφμπου. Τα παραδοςιακά χαρακτθριςτικά του 

χωριοφ, θ μοναδικι κζαςθ του τοπίου (πανοραμικι άποψθ τθσ οροςειράσ τθσ Ρίνδου και των κορυφϊν του 

Ολφμπου) και τα φιλόξενα αιςκιματα των κατοίκων, ςυνκζτουν τθν ταυτότθτα του χωριοφ, που τθν προςεγγίηει 

άμεςα και ευχάριςτα όποιοσ επιςκζπτεται τθν γραφικι αυτι κωμόπολθ τθσ επαρχίασ Ελαςςόνασ.    

  

Ιςτορικι ανάλυςθ 

    Ο οικιςτικόσ χϊροσ του Λιβαδίου εικάηεται ότι προιλκε από οικιςμοφσ νομάδων που δθμιοφργθςαν οι Βλάχοι 

όταν κατά τον 11ο αιϊνα εγκαταςτάκθκαν ςτον Θες-ςαλικό χϊρο. Μζχρι τον 16ο αιϊνα που θ πίεςθ των Τοφρκων 

ςτισ πεδινζσ περιοχζσ ιταν μεγάλθ, θ οικονομικι ηωι του οικιςμοφ ςτθρίχκθκε ςτθν κτθνοτροφία. Θ τυροκόμθςθ 

και θ εμπορία του γάλακτοσ αποτελοφν τθν κφρια πθγι εςόδου για τουσ κατοίκουσ. Μετά τον 17ο αιϊνα που 

άρχιςε θ ανάπτυξθ του εμπορίου και τθσ βιοτεχνίασ, Λιβαδιϊτεσ εμπορεφονται τα τυροκομικά προϊόντα ςτον 

ευρφτερο ελλα-δικό χϊρο. Ραράλλθλα θ οικοτεχνία ςτισ διάφορεσ μορφζσ τθσ, όπωσ θ επεξεργα-ςία του μαλλιοφ 

για καταςκευι ροφχων και ςκεπαςμάτων (φλοκάτεσ), και θ κατα-ςκευι τςαρουχιϊν, αναπτφςςεται και εντάςςεται 

ςτισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ των κατοίκων. 

  Θ γεωργικι εναςχόλθςθ των κατοίκων αυξικθκε μετά τον 18ο αιϊνα που τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα απόκτθςθσ 

καλλιεργιςιμων εκτάςεων. Θ καλλιζργεια των δθμθτριακϊν και θ αμπελουργία, πζρα από τθν κάλυψθ των ντόπιων 

αναγκϊν, ςυνειςφζρει ςτο ειςόδθμα των κατοίκων με τθν εμπορία τουσ. 

  Στα χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ θ ςχολικι εκπαίδευςθ των αρχικά γίνεται μζςα ςτισ εκκλθςίεσ και ςτο μοναςτιρι 

τθσ Αγίασ Τριάδασ από εγγράμματουσ παπάδεσ και μοναχοφσ. Θ ίδρυςθ ςπουδαίων ςχολείων γίνεται ςτισ αρχζσ του 

18ου αιϊνα, όπου διδάςκουν μεγάλοι δάςκαλοι όπωσ ο Ιωάννθσ Ρζηαροσ από τον Τφρναβο, ο Άνκιμοσ 

Ολυμπιϊτθσ, ο Ιωνάσ Σπαρμιϊτθσ κ.α. Συνζπεια αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ αναβάκμιςθσ του χωριοφ είναι θ 

κατάρτιςθ Λιβαδιωτϊν ςτισ τζχνεσ και τα γράμματα (ανϊτεροι κλθρικοί, δικθγόροι, γιατροί, δάςκαλοι κ.λ.π.). 

  Το Λιβάδι ςτον Αγϊνα του 1821  ζδωςε ζναν από τουσ πρωτεργάτεσ τθσ επανά-ςταςθσ, τον Γεωργάκθ Ολφμπιο 

που κυςιάςτθκε ςτθν Μονι Σζκου,  πολεμϊντασ τουσ Τοφρκουσ ςτισ παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ. 

  Συμπεραςματικά, λόγοι ίδρυςθσ του οικιςμοφ είναι : 

• Ιςτορικοί (τουρκικι καταπίεςθ ςτισ πεδινζσ περιοχζσ) 

• Οικονομικοί  (αγροτο-κτθνοτροφικι εναςχόλθςθ των κατοίκων) 

• Ρεριβαλλοντικοί (οχυρι κζςθ του οικιςμοφ, προςανατολιςμόσ, φπαρξθ νε-ροφ). 

 

Σχζςεισ του οικιςμοφ με τον ευρφτερο γεωγραφικά χϊρο 

 

    Ο οικιςμόσ είναι χωροκετθμζνοσ ςτισ απόκρθμνεσ πλαγιζσ του βουνοφ και ζχει ωσ φυςικά όρια ανατολικά και 

δυτικά απότομεσ χαράδρεσ. Ο περιαςτικόσ χϊροσ του χωριοφ βόρεια περιλαμβάνει δαςικό οικοςφςτθμα 

κωνοφόρων (πεφκθσ και ελάτθσ), ςτθν δυτικι πλευρά ςυναντάμε αμπζλια φυτεμζνα ςε παράλλθλα διατεταγμζνεσ 

ςειρζσ με κατάλλθλθ αντιςτιριξθ  (πεηοφλεσ) λόγω τθσ μεγάλθσ κλίςθσ του εδάφουσ. Στθν ανατολικι πλευρά 

αναπτφςςεται θ βλάςτθςθ των αείφυλλων - ςκλθρόφυλλων (πουρνάρια κ.λ.π.), τθν οποία ςυναντάμε και ςτθν 

νότια πλευρά.  
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Το κλίμα χαρακτθρίηεται θπειρωτικό με βαρφ χειμϊνα (μεγάλθ διάρκεια χιονόπτω-ςθσ) και ςχετικά δροςερά 

καλοκαίρια λόγω υψομζτρου. 

   Ραραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του οικιςμοφ (ορεινι - πεδινι) είναι 

κυρίωσ θ κτθνοτροφία και θ γεωργία. Ρεριμετρικά δε ςυναντάμε αγροτοκτθνοτροφικζσ μονάδεσ (πζτρινεσ 

προβάτεσ, ςτροφγκεσ, γε-ωργικζσ ξφλινεσ καλφβεσ). 

 

        Άξονεσ επικοινωνίασ του οικιςμοφ με τθν ευρφτερθ περιοχι είναι δφο. Ο ζνασ άξονασ επικοινωνίασ είναι ο  

παλαιόσ δρόμοσ Μακεδονίασ -Θεςςαλίασ που ςυνδζει το χωριό με τθν Κατερίνθ. Ο άλλοσ  ςυνδζει τον οικιςμό με 

τθν Ελαςςόνα και τουσ οικιςμοφσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (Άνω Ρερραιβιακισ χϊρασ). 

   Συμπεραςματικά, οι ανάγκεσ των κατοίκων καλφπτονται ςε μεγάλο μζροσ μόνο από τοπικά αγροτοκτθνοτροφικά 

προϊόντα, ενϊ ζχει ειςρροζσ  ςε μεταποιθτικά προϊόντα από τθν ευρφτερθ περιοχι. Οι εκρροζσ περιλαμβάνουν 

εμπορία αγροτι-κϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων (πατάτα, γάλα, κρζασ, τυρί). 

   Υπθρεςίεσ υγείασ είναι αυτζσ που παρζχονται ςε ζναν οικιςμό, ενϊ οι εκπαιδευτι-κζσ εγκαταςτάςεισ 

περιλαμβάνουν δθμοτικό, γυμνάςιο με λυκειακζσ τάξεισ. 

 

Ρολεοδομικι Συγκρότθςθ 

Συνοικίεσ 

   Ο πολεοδομικόσ ιςτόσ του οικιςμοφ ςε ςχζςθ με το ανάγλυφο του εδάφουσ ανα-πτφςςεται ςε τρία επίπεδα. Στο 

βόρειο τμιμα του χωριοφ λόγω τθσ ζντονθσ κλίςθσ, τα κτίρια ςτισ όψεισ είναι διϊροφα, ενϊ ςτο πίςω μζροσ, οι 

ςτζγεσ είναι ςτο επίπεδο του εδάφουσ. Στο μεςαίο τμιμα, όπου βρίςκεται θ κεντρικι πλατεία με τον χα-

ρακτθριςτικό αιωνόβιο πλάτανο και τθν βρφςθ - το κζντρο τθσ κοινωνικισ ηωισ του χωριοφ, δεν υπάρχει μεγάλθ 

κλίςθ. Απεναντίασ ςτο ανατολικό τμιμα όπου ςυνα-ντάται το παλαιό  κομμάτι του χωριοφ, θ κλίςθ είναι πάλι 

ζντονθ. 

 

Διαδρομζσ 

  Οι περιςςότεροι δρόμοι αρχίηουν από τον κεντρικό δρόμο και ακολουκοφν τισ ι-ςοχψείσ του εδάφουσ. Ππου 

υπιρξε ανάγκθ για τθν καλφτερθ κυκλοφορία ανκρϊ-πων και ηϊων ςχθματίηουν ςτενά κλιμακωτά δρομάκια 

(καλντερίμια). Τα καλντερί-μια ιταν καμωμζνα από ςχιςτόλικο. Θ πλακόςτρωςι τουσ ςχθμάτιηε επίπεδεσ ε-

πιφάνειεσ όταν ακολουκοφςαν τισ ιςοχψείσ του εδάφουσ, ενϊ όταν ιταν κάκετεσ προσ αυτζσ, ςχθμάτιηαν 

κλιμακωτά επίπεδα, ζχοντασ ςτισ άκρεσ τουσ μια ςειρά από προεξζχουςεσ πζτρεσ για να μθν γλιςτροφν τον 

Ραγωμζνο χειμϊνα άνκρωποι και ηϊα. Θ μορφι των δρόμων, που ιταν ςυνικωσ ςτενοί, δθμιουργοφςε πρόβλθμα 

ςτθν διζλευςθ των ηϊων, κυρίωσ όταν ςχθμάτιηε γωνία οπότε γινόταν το κόψιμο του τοίχου (μανδρότοιχου θ 

τοιχοποιία ςπιτιοφ)  ςτο φψοσ του ηϊου.  

Οικόπεδα - Οικοδομικζσ νθςίδεσ 

ΟΙ μανδρότοιχοι που περικλείουν αυλζσ, αποτελοφν ςυνικωσ μζροσ του ςπιτιοφ θ ενόσ βοθκθτικοφ χϊρου. Το 

κτίςιμό τουσ γινόταν με ξθρολικιά που ζφκανε πολλζσ φορζσ ςε φψοσ  2 μζτρων (φωτ. 2). Αυτό γινόταν για κρφβει 

τουσ ενοίκουσ από α-διάκριτα βλζμματα αλλά και να παρζχει αςφάλεια ςε κάκε προςπάκεια παράνομθσ ειςόδου 

ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ.  Από τον μανδρότοιχο θ είςοδοσ ςτθν αυλι γινόταν με εξϊπορτα που ιταν ςυνικωσ 
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ςτεγαςμζνθ με δίρριχτθ ςτζγθ. Αυτό ιταν ςυνικωσ το όριο ιδιωτικοφ με τον δθμόςιο χϊρο. Θ πόρτα ιταν ξφλινθ, 

δίφυλλθ και επιβλθτικι. Θ πλακόςτρωςθ τθσ αυλισ γινόταν κατά ζνα μζροσ, ενϊ υπιρχε και ακάλυπτοσ χϊροσ για 

φφτευςθ λουλουδιϊν. Στθν αυλι κα βροφμε και τουσ υπόλοιπουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ το αποχωρθτιριο, τον 

φοφρνο και το πλυςταριό. 

 

Μνθμεία - Μοναδικά ςτοιχεία 

   Σθμείο αναφοράσ ςτο ιςτορικό περιβάλλον του οικιςμοφ αποτελοφν οι εκκλθςίεσ και τα μοναςτιρια. Θ πρϊτθ 

εκκλθςία χτίςτθκε το 1760 και είναι αφιερωμζνθ ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ (το τζμπλο του ναοφ είναι 

αριςτοφργθμα ξυλογλυπτικισ). Ακό-μθ θ εκκλθςία τθσ κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, θ εκκλθςία του Αγίου 

Κωνςταντίνου, το μοναςτιρι τθσ Αγίασ Τριάδασ, που χτίςτθκε το 1300 μ.χ. περίπου και αποτελεί μνθμείο εκνικϊν 

αγϊνων για τουσ κατοίκουσ (καταφφγιο κλεφτοαρματωλϊν και α-νταρτϊν) όπωσ και το μοναςτιρι του Ρροφιτθ 

Θλία αποτελοφν χϊρουσ κρθςκευτι-κοφ προςκυνιματοσ του χωριοφ. 

   Στθν κεντρικι πλατεία του χωριοφ βρίςκεται θ βρφςθ, ζνασ γεροπλάτανοσ και το λαογραφικό μουςείο που 

ςτεγάηεται ςτο ςπίτι που γεννικθκε ο Γεωργάκθσ Ολφ-μπιοσ. 

   Στθν είςοδο του οικιςμοφ από τθ μεριά τθσ Ελαςςόνασ, αναπτφςςεται ζνα γρα-φικό πάρκο αναψυχισ και 

κοινωνικϊν εκδθλϊςεων, το Κιόςκι, ζνασ επίπεδοσ φυ-ςικόσ εξϊςτθσ, με φφτευςθ πεφκθσ, με πανοραμικι κζα του 

Θεςςαλικοφ Ολφμπου και του κάμπου του Σαρανταπόρου.  

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Στο Λιβαδιϊτικο ςπίτι ςυναντάμε εκείνα τα χαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ αρ-χιτεκτονικισ όπωσ, 

λειτουργικότθτα, οικονομία υλικϊν με ζμφαςθ ςτθν χριςθ τοπι-κϊν υλικϊν δόμθςθσ. Ραράλλθλα οι καταςκευζσ 

ζγιναν με κριτιριο τθν άμυνα και τθν προςταςία από τισ κατά καιροφσ εχκρικζσ επιδρομζσ 

Υλικά 

   Τα υλικά δόμθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι οι πλάκεσ από ςχιςτόλικο για τθν κάλυψθ των ςτεγϊν (προςταςία 

από τον άνεμο και τθν βροχι) και τθν κατα-ςκευι των καλντεριμιϊν. Θ πζτρα (ξθρολικιά) χρθςιμοποιείται για τθν 

κεμελίωςθ και τθν τοιχοποιία (εξωτερικοί τοίχοι - μεςότοιχοι υπογείου). Συνδετικό κονίαμα ςτισ παραπάνω 

καταςκευζσ απετζλεςε θ αργιλϊδθσ λάςπθ μια και ο αςβζςτθσ είναι ςπάνιοσ ςτθν περιοχι. Οι μεςότοιχοι του 

ιςογείου και του ορόφου ζγιναν από επι-χριςμζνεσ ξφλινεσ πιχεισ (μπαγδατί). Ξφλινα ςτοιχεία (δοκάρια, γριντιζσ) 

χρθςιμο-ποιικθκαν για τθν ςτιριξθ δαπζδων και ςτεγϊν με επζνδυςθ ςχιςτολικικϊν πλα-κϊν. Ξφλο 

χρθςιμοποιικθκε ακόμθ και για τθν καταςκευι των κουφωμάτων.  

   Μετά τθν χρθματοδότθςθ του ςχεδίου Μάρςαλ αρχίηει το 1950 θ ανοικοδόμθςθ του χωριοφ, αποκατάςταςθ  των 

ηθμιϊν από τθν καταςτροφι του 1943, με τα ίδια υλικά τθν πζτρα και το ξφλο μζχρι τα τζλθ του 1960 οπότε με τθν 

ζντονθ οικοδομικι δραςτθριότθτα (θλεκτροδότθςθ - τθλζφωνο) ενςωματϊνονται νζα  υλικά δόμθςθσ ςτα 

υπάρχοντα  όπωσ  μπετόν, τοφβλα, κεραμίδια, ςίδερο, λαμαρίνα του τείνουν πλζον να αντικαταςτιςουν πλιρωσ 

τθν χριςθ των παραδοςιακϊν υλικϊν. τθσ πζ-τρασ, του ξφλου και τθσ ςχιςτόπλακασ. 

 

Τυπολογία 
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    Τα ςπίτια ςτισ όψεισ τουσ είναι διϊροφα με ανϊγι και κατϊγι, με τθν πίςω όψθ όμωσ να είναι μονϊροφθ, λόγω 

τθσ ζντονθσ κλίςθσ του εδάφουσ. Ο χϊροσ του κα-τωγιοφ κατά το ιμιςυ χρθςιμοποιείται ςαν χϊροσ διαμονισ και 

κατά το άλλο ιμιςυ ςαν χϊροσ αποκθκϊν. 

 

    Θ διάταξθ του Λιβαδιϊτικου ςπιτιοφ περιλαμβάνει τθν αυλι που ορίηεται από τον μανδρότοιχο και τουσ χϊρουσ 

του κυρίωσ ςπιτιοφ που ςχθματίηουν ζνα Γ με τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ (το αποχωρθτιριο, τον φοφρνο, το 

πλυςταριό, το αχοφρι για τα ηϊα). Από τον πλακοςτρωμζνο δρόμο, για να μποφμε ςτθν αυλι περνάμε από τθν 

βαριά δίφυλλθ πόρτα (φωτ. 4) Ο χϊροσ τθσ αυλισ κατά ζνα μζροσ είναι πλα-κοςτρωμζνοσ για να υπάρχει 

δυνατότθτα διάβαςθσ και ζχει μζροσ διαμορφωμζνο για κιπο. Ακόμθ υπάρχουν γλάςτρεσ με αρωματικά φυτά για 

τθν βελτίωςθ τθσ αι-ςκθτικισ του χϊρου. Ανεβαίνοντασ τθν εξωτερικι ςκάλα, περνάμε από τον ςτολι-ςμζνο με 

γλάςτρεσ εξϊςτθ (χαγιάτι) οπότε μποροφμε να ειςζλκουμε ςτο κυρίωσ ςπίτι. Ο πρϊτοσ εςωτερικόσ χϊροσ του 

ςπιτιοφ είναι θ  πλακοςτρωμζνθ ςάλα και αμφίπλευρα ο χϊροσ υποδοχισ των επιςκεπτϊν (ο μουςαφίρ οντάσ) και 

το κακθ-μερινό (χειμερινόσ οντάσ). Ο μουςαφίρ οντάσ αποτελεί το καλό δωμάτιο του ςπιτιοφ, ςτρωμζνο με 

γραφικά υφαντά και ζχοντασ ςτθ μια πλευρά του τον καναπζ με τα αναπαυτικά μαξιλάρια και τισ φλοκάτεσ όπου 

κάκονται οι επιςκζπτεσ του ςπιτιοφ. Το χειμερινό είναι ο χϊροσ ςυγκζντρωςθσ  τθσ Λιβαδιϊτικθσ οικογζνειασ, όπου 

δίπλα ςτο τηάκι, ςτουσ αμφίπλευρα τοποκετθμζνουσ καναπζδεσ (μιντζρια), τα μζλθ τθσ οικογζνειασ κα φάνε και κα 

κοιμθκοφν. Πλοσ ο χϊροσ του ςπιτιοφ διακοςμείται από κιλίμια, φλοκάτεσ απλωμζνεσ, λαϊκά ςκεφθ και περίτεχνα 

κεντθτά. 

  Μορφολογικά ςτοιχεία που ςυναντάμε ς' ζνα Λιβαδιϊτικο ςπίτι είναι  

• θ πόρτα ειςόδου, επενδεδυμζνθ με προςτατευτικι λαμαρίνα και αςφαλιςμζνθ ςτο πίςω μζροσ με μάνταλο 

και οριηόντιο δοκάρι που μπαίνει ςε εςοχι ςτον τοίχο. 

• τα παράκυρα που προςτατεφονται με ςιδεριζσ 

• το τηάκι που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι του φαγθτοφ και ςαν το κφριο μζςο κζρμανςθσ 

    

      Θ μετάβαςθ από τον παραδοςιακό ςτον ςφγχρονο οικιςμό ζγινε μζςα από τθν εξζλιξθ των ιςτορικϊν, 

οικονομικϊν και κοινωνικϊν δομϊν που χαρακτθρίηουν διαχρονικά τον Ελλαδικό χϊρο (τουρκοκρατία, επανάςταςθ 

του 1821, μετα-νάςτευςθ, γερμανοϊταλικι κατοχι κ.λ.π.). Ζτςι το πζραςμα από τον παραδοςιακό τρόπο δόμθςθσ  

ςτον καινοφργιο χαρακτθρίηεται από τθν κακ' φψοσ δόμθςθ λόγω τθσ ανάγκθσ κάλυψθσ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν 

(ζλλειψθ οικοπζδων - ςυςτζγαςθ οικογενειϊν - μείωςθ ελεφκερου χϊρου), όπωσ ακόμθ από τθν χριςθ νζων 

υλικϊν δόμθςθσ (μπετόν, ςίδερο, κεραμίδι) με αντίςτοιχθ υποβάκμιςθ και αντικατάςταςθ των υλικϊν 

παραδοςιακοφ χρϊματοσ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ εξελικτικισ πορείασ είναι θ αλλοίωςθ του χαρακτιρα του 

οικιςμοφ, που τείνει πλζον να χάςει ςε μεγάλο βακμό τα ιδιαίτερα παραδοςιακά του χαρακτθριςτικά. Θ τοπικι 

κοινωνία, με αν-κρϊπουσ που οραματίηονται μια αναβάπτιςθ τθσ παραδοςιακισ αιςκθτικισ του χωριοφ τουσ, 

ενταγμζνθ όμωσ ςε οικολογικά πρότυπα (χριςθ νζων υλικϊν, φιλικϊν προσ το περιβάλλον - λειτουργίεσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κ.λ.π.), όπωσ ακόμθ θ ανάπτυξθ και θ ενίςχυςθ οικοτουριςτικϊν λειτουργιϊν (οικολογικι 

κτθνοτροφία & γεωργία, τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςμικϊν μνθμείων τθσ περιοχισ), 

κα δϊςει λφςεισ για τθ διατιρθςθ τθσ παράδοςθσ ς' αυτό το απομονωμζνο αλλά τόςο ηεςτό και γραφικό χωριό τθσ 

Θεςςαλίασ. 

     

Τςαριτςάνθ 
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    Θ ςθμερινι κωμόπολθ αναπτφςςεται ςτουσ πρόποδεσ κατάφυτων λόφων ςτο ΒΑ άκρο του οροπεδίου τθσ 

Ελαςςόνασ.  Θ Τςαριτςάνθ βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ ομθρικισ πόλεωσ Θλϊνθσ. Απζχει από τθσ Ελαςςόνα 4 χλμ. 

Ο ςθμερινόσ οικιςμόσ ιδρφκθκε μάλλον από το 10 αι. μ.Χ. Από το 17 αι. ξεκινά θ οικονομικι και πο-λιτιςτικι τθσ 

ακμι, που κορυφϊνεται το 18 αι. και τθν αναδεικνφει ςε ςπουδαίο πο-λιτιςτικό κζντρο του Ελλθνιςμοφ.  Στθν 

περίφθμθ Οικονόμειο Σχολι τθσ Τςαριτςά-νθσ δίδαξαν ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ, όπωσ οι Δ. Ρζηαροσ, Κ. Κοφμασ 

και ο ιερζασ και λόγιοσ Κ. Οικονόμου. Κάνοντασ ειδικι μνεία για τον διαπρεπι ςυγγραφζα και  κλθρικό πρζπει να 

αναφζρουμε ότι ο Κων. Οικονόμου (1780-1857) ςυνζγραψε πολλά ζργα με χαρακτιρα εκκλθςιαςτικό και 

φιλοςοφικό με αποτζλεςμα να καταξιωκεί ωσ μια μεγάλθ μορφι τθσ εκκλθςίασ και του ζκνουσ. Σιμερα θ Οικονό-

μειοσ Σχολι με τθν αξιόλογθ αρχιτεκτονικι κοςμεί τον οικιςμό ςτεγάηοντασ το Γυ-μνάςιο τθσ Τςαριτςάνθσ και 

καλφπτοντασ ζτςι τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθσ πόλθσ. 

   Το χωριό ξεχωρίηει για τα αρχοντικά, τουσ ναοφσ και τα πυργόςπιτα. Ο πφργοσ του Μάμτηιου, δείγμα μοναδικισ 

αρχιτεκτονικισ, βρίςκεται ςτο βορειοανατολικό τμιμα τθσ Τςαριτςάνθσ. Ρανφψθλο κτίςμα 15 μ., με χαρακτιρα 

κακαρά αμυντικό και με αρμονία γραμμϊν δίνει ςτο τοπίο ζναν τόνο άγριασ ομορφιάσ. Θ κζςθ αυτι είναι από τθ 

φφςθ τθσ αςφαλισ και οχυρωμζνθ, γιατί προσ τα βόρεια υπάρχει κάλυψθ από λόφουσ ενϊ από τα νοτιοδυτικά 

κυλάει ζνα χείμαρροσ. Ρρζπει να αναφερκεί ότι δίπλα από τον πφργο βρζκθκε μία μαρμάρινθ πλάκα με τθ 

χρονολογία 1770 και εικάηεται ότι προςδιορίηει το ζτοσ ανζγερςισ του. Θ βάςθ του πφργου είναι τετράγωνθ. Ο 

πφργοσ είναι τριϊροφοσ με θμιυπόγειο, που ζχει βάκοσ 1,85μ.  Ζνα ςτοιχείο που χαρακτθρίηει το οίκθμα είναι θ 

φπαρξθ πολεμιςτρϊν. Οι πολεμίςτρεσ ζχουν ςχιμα λοξοειδζσ για αςφάλεια. Το άνοιγμά τουσ εςωτερικά είναι 

κανονικό ορκογϊνιο, που ςτενεφει ςυνεχϊσ προσ τα ζξω, με αποτζλεςμα ο αμυνόμενοσ να εκκζτει μικρι επιφάνεια 

ςτον εχκρό και να ελζγχει ζτςι τισ κινιςεισ του, χωρίσ να διακινδυνεφει μια που οι ςφαίρεσ κα εξοςτρακίηονται 

χωρίσ ζτςι  να φτάνουν ςτο εςωτερικό του πφργου. Ζνα άλλο ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τον πφργο είναι  θ α-

νάπτυξθ καταχφςτρων ςτον δεφτερο και ςτον τρίτο όροφο, από όπου οι αμυνόμενοι ζριχναν καυτό λάδι ςτουσ 

επιτεκζμενουσ. Ο τρίτοσ όροφοσ είχε καλι οχφρωςθ μια που αποτελοφςε το χϊρο διαμονισ τθσ οικογζνειασ του 

νοικοκφρθ και ςυγχρόνωσ, τθ κφρια κζςθ άμυνασ. Ο Ρφργοσ παρουςιάηει μία ελαφρι κλίςθ προσ τα μζςα και 

φαίνεται να ςτενεφει προσ το πάνω. Το φψοσ του από τθν εξωτερικι βάςθ μζχρι τθν κορνίηα είναι 10,60 μ. και μζχρι 

το παρατθρθτιριο 12 μ. περίπου. Ο φωτιςμόσ του Ρφργου, εκτόσ από τον κατοικίςιμο τρίτο όροφο, είναι μικρόσ 

γιατί ζτςι επιτυγχάνεται καλφτερθ αςφάλεια. 

    Εξετάηοντασ τθ τυπολογία του κτίςματοσ (πόρτα, τοιχοποιία, πολεμίςτρεσ, κατα-χφςτρεσ, παράκυρα, ςτζγθ, 

παρατθρθτιριο) ςυμπεραίνουμε ότι ο Ρφργοσ ζχει πο-λεμικό χαρακτιρα, ςτοιχείο το οποίο υποδθλϊνει και τθ 

διαχρονικι ανάγκθ  των κατοίκων τθσ Τςαριτςάνθσ για αμυντικζσ οχειρϊςεισ που κα τουσ προςτάτευαν από 

εχκρικζσ επιδρομζσ.      

  Τζλοσ, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου υπάρ-χει μια πελϊρια τοιχογραφία 

«ίηα του Ιεςςαί» που ξεχωρίηει (90 μορφζσ από τισ οποίεσ οι 12 παριςτάνουν ςοφοφσ τθσ αρχαιότθτασ). Ακόμθ, ο 

επιςκζπτθσ προ-ςκυνθτισ ζχει τθν ευκαιρία να καυμάςει τθν μοναδικότθτα τθσ τοιχογραφίασ του Ηωδιακοφ Κφκλου 

κακϊσ και του «Καιροφ του Χρόνου». Επιςθμαίνεται, ακόμθ ότι ο κυρίωσ ναόσ ζχει ζνα ωραιότατο ξυλογλυπτο 

τζμπλο και πζτρινο δάπεδο. 
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