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Εκπαιδευτικός: Καλαμάρας Θωμάς 
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ΘΕΜΑ:  O Πλαταμώνας τα νεότερα χρόνια 
 
1.Κριτήριο Επιλογής του Θέματος 

 
• Η Ιστορία  της Στ΄ τάξης αναφέρεται στην ελληνική ιστορία 

στα νεότερα χρόνια. Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον να 
γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους αυτήν την ιστορική 
περίοδο. 

• Το θέμα σχετίζεται με διδασκόμενα μαθήματα στο Δημοτικό 
σχολείο, όπως την Ιστορία, την Γεωγραφία, τη Γλώσσα, τα 
Αισθητική Αγωγή, , τα Θρησκευτικά, τα Μαθηματικά, 
τεχνολογία, οικονομία. 

             
Eξακτίνωση  του θέματος 
 
• Γεωγραφική εξέταση της περιοχής 
• Ιστορία ονομασία με λίγα λόγια 
• Τουρκοκρατία 
• Η επανάσταση του 1821 
• Τα χρόνια από το 1821-1922 

 
Δημιουργία του νέου Πλαταμώνα 
 
• Τα χρόνια από το 1922-1940 
• Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
• Ο Πλαταμώνας μετά το 1950 
• Η νέα κοινότητα  Πλαταμώνα 
• Ο συνοικισμός των προσφύγων 
• Η εκκλησία μας 
• Τοπωνύμια της περιοχής μας 
 
 
 
 



Σύγχρονος Πλαταμώνας 
 
• 10 λόγους για τους οποίους πρέπει να επισκεφθείτε την 

περιοχή μας 
• Απογραφή πληθυσμού 
• Το κλίμα του Πλαταμώνα 
• Χρήσιμες πληροφορίες. 
 

2. Σκοπός 
 

Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του τόπου τους, με όσο το 
δυνατόν άμεση συνάφεια με την ευρύτερη ιστορία της Ελλάδας 
κατά τους νεότερους χρόνους. 
 

3. Στόχοι 
 

    Επιδιώκουμε οι μαθητές/τριες: 
• Να έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία 
• Να εθιστούν στην παρατήρηση και την έρευνα 
• Να ευαισθητοποιηθούν στα προβλήματα της τοπικής 

κοινωνίας 
• Να κατανοήσουν καλύτερα τη γενική ιστορία 
• Να σεβαστούν και να εκτιμήσουν τις προσπάθειες και τους 

αγώνες των ανθρώπων που έδρασαν στον τόπο τους 
• Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πιο 

ολοκληρωμένη προσωπική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα. 
 
 



3. Κατανομή εργασιών 

 



 
4.  Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 
Η μέθοδος διδασκαλίας θα στηριχτεί σ’ ένα συνδυασμό 
ομαδοσυνεργατικών-βιωματικών προσεγγίσεων με τη δυναμική 
συνεργασία των μαθητών και τον δάσκαλο ως εμψυχωτή των 
δραστηριοτήτων 
 

5. Δραστηριότητες 
 

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των 
δραστηριοτήτων, θα εξαρτηθεί  από το είδος το περιεχόμενο και το 
ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν οι μαθητές. Ενδεικτικά 
υπολογίζεται έως το τέλος  Απριλίου να γίνουν τα εξής: 
• Συλλογή πληροφοριών.(από περιοδικά- βιβλία- εφημερίδες -

εγκυκλοπαίδειες - Διαδίκτυο) 
• Συλλογή φωτογραφιών εντύπων αφισών 
• Επεξεργασία – ταξινόμηση πληροφοριών 
•  Συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής αλλά και ειδικούς 
• Φωτογράφηση του Πλαταμώνα και των τοπωνυμίων 
•  Υπολογισμός ποσοστιαίας αύξησης πληθυσμού ανά δεκαετία. 
• Κατασκευή χάρτη του Πλαταμώνα 
• Ζωγραφιές-Ψηφιδωτά- χειροτεχνίες 
• Ανάλυση κειμένων που σχετίζονται με την περιοχή 
• Συγγραφή της εργασίας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
• Αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με την 

περιοχή 
• Σύνθεση και παρουσίαση των εργασιών των μαθητών. 
 

6. Αξιολόγηση 
 
Στο τέλος της Εργασίας θα μοιραστεί ερωτηματολόγιο στην τάξη για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίτευξη των στόχων της 
Εργασίας. 
 
7. Αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
 



8. Βιβλιογραφία 
 

• Ο Άγιος Παντελεήμων και ο Πλαταμώνας Ολύμπου Τζιώλη 
Βασιλείου 

• Ιστορία του Πλαταμώνα  Τσιλιάκου Στυλιανού  1980 

• Σχολείο των παιδιών του Ολύμπου. Αρχαιολόγου Πουλάκη Έφης 

• To κάστρο του Πλαταμώνα Βακαλόπουλου Απόστολου. 

• Ταξιδεύοντας στην Πιερία  Πρεσβύτερου Τσουλιά Θωμά 1981 

• Πιερία-Ακτές Ολύμπου Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 
Προβολής Πιερίας 

• Pieria –Greek places rekos 

• Εγκυκλοπαίδεια Ελλαδική 

• Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΕΡΓΟΣΕ 

• Ελληνικά Ξενοδοχεία 2002 

• CD-ROM – Πατριδογνωσία της Πιερίας κ. Ν. Καραϊσκου 
Συμβούλου 1ης εκπ/κής περιφέρειας Πιερίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΤΑΞΗ   ΣΤ ΟΜΑΔΑ    

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

        Πλαταμώνας 1453-ως σήμερα
1.Γεωγραφική εξέταση της περιοχής

Ο Πλαταμώνας, Δημοτικό 
διαμέρισμα, του Δήμου Ανατο-
λικού Ολύμπου, βρίσκεται σε 
απόσταση 48 χμ. Β.Α της Λά-
ρισας και 36 χμ. Ν.Α. της Κα-
τερίνης, σε υψόμετρο 10 μ.
Εκτείνεται νότια του Κάστρου
κατά μήκος της ακτής και κο-
ντά στη στο σιδηροδρομικό
σταθμό. Είναι χτισμένος στη
θέση της αρχαίας Ηράκλειας ή
Ηράκλειον.
Το σημερινό χωριό κατοική-
θηκε μετά τον Ελληνοτουρκικό
πόλεμο του 1912 και την απε-
λευθέρωση της Μακεδονίας.
από κατοίκους του γειτονικού
Π.Παντελεήμονα και πρόσφυ-
γες από την Μικρασιατική  κα-
ταστροφή. Κύριες ασχολίες 
των κατοίκων  είναι η γεωργία
η αλιεία και οι τουριστικές επι-
χειρήσεις.

Ο Πλαταμώνας έχει υγιεινό κλίμα, γι΄αυτό και στις τελευταίες δεκαετίες
εξελίχθηκε σε σύγχρονο παραθεριστικό τουριστικό κέντρο, που συν-
δυάζει την έξοχη παραλία με το καταπράσινο βουνό που είναι άφθο-
νο σε πηγαία ύδατα.
   H Θαυμάσια θέα εξάλλου, προς όλα τα σημεία του ορίζοντα και η
ανέγερση πλήθους τουριστικών καταλυμμάτων προσελκύουν πλήθος
παραθεριστών και εκδρομέων.



Αξιοθέατα της περιοχής είναι το κάστρο του Πλαταμώνα
Η πηγή Αρτεμιδος, η Πηγή των Μουσών, του Αγίου Βήματος
και άλλα που θα αναφέρουμε παρακάτω.

Από τις τοπικές εκδηλώσεις αναφέρονται το πανηγύρι της Αγ. Παρα-
σκευής , της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, η γιορτή της Σαρδέλας
και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις.

" Άποψη του Πλαταμώνα από το λιμάνι "



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1α
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΤΑΞΗ   ΣΤ ΟΜΑΔΑ    Δ

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

        Πλαταμώνας 1453-2003
 Ιστορία- ονομασία με λίγα λόγια.
  Ο   Πλαταμώνας  είναι από  τα  αρχαιότερα  χωριά  της  Μακεδο-              
νίας.Η  πρώτη  του  ονομασία  ήταν  "Ηράκλεια",προς τιμή  του  μυ-
θικού  ήρωα  Ηρακλή,που  πέρασε  από εκεί ,πηγαίνοντας να εκτε-
λέσει  έναν  από  τους  δώδεκα  άθλους  του, πιθανόν  να φέρει  τα
βόδια του Γηρυόνη ή τα άλογα του  Διομήδη ή τη  ζώνη της  Ιππο-
λύτης  της  βασίλισσας  των  Αμαζόνων  απ'τη Μικρά Ασία. Ήταν
κτισμένος  το  χωριό στη θέση του σημερινού κάστρου και συγκε-
κριμένα στους πρόποδές του.
  Η  θέση  του  -κλειδί- δέσποζε στο δρόμο  Μακεδονίας -Θεσσαλίας
Γι'αυτό έκανε πολλούς πολέμους με βάρβαρους λαούς:Ρωμαίους,Ούννους
Σλάβους,Βούλγαρους,Αβάρους Νορμαδούς και Τούρκους,όταν κα-
τέβαιναν στην Νότια Ελλάδα λεηλατώντας και αρπάζοντας τις περιου-
σίες  των κατοίκων.
   Αργότερα, από τους πολλούς  σεισμούς, το μέρος βούλιαξε και μκαι σή-
μερα σώζονται από την παλιά Ηράκλεια, ένα μέρος των τειχών και
μερικές κολόνες.
    ΄Ετσι αναγκάστηκαν ν να φύγουν  από  εκεί  και  να κτίσουν  στην
πλαγιά ττου βουνού, στη  θέση  του  Π.  Παντελεήμονα, το νέο τους
  χωριό. 
Τον 12ο αίωνα παίρνει  το όνομα Πλατένεα από τα  πολλά  πλα-
τάνια  που  υπήρχαν  στην  περιοχή  αυτή. Επίσης μετά το 1204 μ.Χ
οι Βενετοί έχτισαν  κοντάτα στη  θάλασσα,στα ερείπια της αρχαίας
Ηράκλειας το κάστρο που υπάρχει και  σήμερα και που αργότερα
το ξαναπήραν οι Βυζαντινοί.
Το Κάστρο αυτό γινόταν  το καταφύγιο των χωρικών όλης της πε-
ριοχής, όταν ληστές των βουνών η πειρατές προσπαθούσαν με επι-
δρομές να λεηλατήσουν τις  περιουσίας. Έτσι πολλοί  ανέβαιναν στα
βουνά και γινόταν κλέφτες.
   Ειδικότερα κατατάχτηκαν στα σώματα του Όλυμπου και ενοχλού-
σαν  συνεχώς τους Τούρκους με τις επιδρομές τους.
   Μετά την επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία του πρώτου 



Ελληνικού  κράτος η περιοχή αυτή παρέμενε ακόμα σκλαβωμένη 
στους  Τούρκους.Οι αγώνες των χωρικών,και ειδικότερα των νέων
συνεχίστηκαν.  Ο πόθος της λευτεριάς βασάνιζε την ψυχη τους. 
Η σπίθα κρυφόκαιγε και περίμενε την κατάλληλη στιγμή να φουντώ-
ση, να  γίνει φωτιά, να διώξει τους Τούρκους που βασάνιζαν τις ψυ-
χές τους. Η ώρα δεν άργησε να φανεί.
    Το 1912 όταν ο Ελληνικός στρατός ξεκίνησε την απελευθερωτική
εκστρατεία του από τα βουνά της Μελούνας όλοι ξεσηκώθηκαν και
έλαβαν ενεργό το κυνήγι των Τούρκων.Κυρίευσαν το κάστρο και
ύψωσαν την κυανόλευκη σημαία.
   Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικου πολέμου οι κάτοικοι επανα-
στάτησαν όπως και όλη η τρυγύρω περιοχή στην κορυφή  του 
κάστρου που χρησιμοποιήθηκε σαν κέντρο διοικήσεως κατά τη διά-
ρκεια  των εχθροπραξιών των Βαλκανικών πολέμων.
   Το 1925 έγινε στην περιοχή αυτή η σιδηροδρομική  γραμμή Αθη-
νων-Θεσσαλονίκη να για την νεοαπελευθερωμένη Μακεδονία με την 
 υπόλοιπη Ελλάδα.
   Μετα την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή-
των πληθυσμών, ήρθαν πρόσφυγες στην περιοχή αυτή με το τρένο 
από την Μικρά Ασία και αποφάσισαν να εγκατασταθούν κοντά στο
Κάστρο όπου η απέραντη παραλία με το δάσος από τα πλατάνια 
τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
    Στην περιοχή αυτή ζούσαν περίπου 15 οικογένειες από το παλιό -
Χωριό.Εκεί εγκαταστάθηκαν στην αρχή με σκηνές και αργότερα με
κρατική βοήθεια κτίστηκαν τα πρώτα σπίτια και μοιράστηκαν  με
κλήρο τα χωράφια. Άρχισαν σιγά-σιγά να κατεβαίνουν και από τον
Παντελεήμονα,το παλιό χωριό,κάτω και να κτίζουν σπίτια . Ετσι δη-
μιουργήθηκε το νέο χωριό γύρω από το παλιό Τούρκικο σπίτι ''πα-
λιοντρέβενο''. Γι'αυτό η πρώτη του ονομασία ήταν ''Παλιοντρέβενο''.
Με την αλλαγή όμως των ονομάτων των Ελληνικών χωριών πήρε
το όνομα ''Πλαταμώνα'', όνομα που υπάρχει και σήμερα. Η ονομασία 
του δόθηκε από το πλατύ γιαλό ή πλατιά άμμο που απλώνεται στα
πόδια του χωριού.
 Κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η περιοχή αυτή προς το κάστρο
ήταν η δεύτερη οχυρωματική γραμμή αντιστάσεως. Από το κάστρο
μέχρι τον Παντελεήμονα υπήρχαν οχυρώματα των Άγγλων και Νέο-
ζηλανδών στρατιωτών. Εδώ έγινε στις 13 Απριλίου 1941 μεγάλη ε-
πίθεση του Γερμανικού πεζικού υποστηριζόμενο από άρματα μάχης
και αεροπλάνα. Η μάχη διήρκησε 3 μέρες. Για να αποφύγουν κύκλω-



ση οί σύμμαχοι συμπτύχθηκαν σ' άλλη γραμμή στα στενά των Τε-
μπών όπου οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν εκεί.
   Το χωριό μας έπεσε στα χέρια των εχθρών, των Γερμανών οι ο-
ποίοι εγκατέστησαν φρουρά και έχτισαν φυλάκια στο σταθμό κοντά.
Το 1943 το Ελληνικό υποβρύχιο "Παπανικολής" φάνηκε στα ανοιχ- 
τά της θάλασσας και βομβαρδίστηκαν Γερμανικά φυλάκια.Κατά τον
βομβαρδισμό σκοτώθηκε ο 10χρονος Γιάννης Γκατζάς του Αντω-
νίου και κόπηκαν οι τηλεφωνικές γραμμές του χωριού. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν αγώνες κατά των Γερμανών μέχρι την 
απελευθέρωση από αυτούς το 1944.
   Η αναχώρηση των Γερμανών σήμανε και το τέλος  του   πολέμου
Οι κάτοικοι επιδόθηκαν  με όρεξη στη δημιουργία νέων σπιτίων και 
την αξιοποίηση του επιδόθηκαν με όρεξη στη δημιουργία νέων 
σπιτίων και την αξιοποίηση του χώρου. Με την πάροδο του χρόνου,
την εργατικότητα και την αγάπη των κατοίκων δημιουργήθηκε ο κα- 
λος Πλαταμώνας  όπως τον βλέπουμε σήμερα.
Σήμερα η φήμη του είναι απλωμένη σ' όλη την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Mε τη δημιουργία του αυτοκινητόδρομου  Αθήνα Θεσσαλονίκη
που απέχει απ' το χωριό περίπου 1 χιλιόμετρο, χιλιάδες ξένοι και  και Έλ-
ληνες τον επισκέπτονται για να χαρούν τον απέραντο γιαλό ,τον 
καταγαλανούρανο,τις γάργαρες πηγές  και να ευχαριστηθούν απ'τ από
 την περιποίηση των κατοίκων.
  Υπάρχουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κάμπιγκ, διαφό-
ρων ειδών καταστήματα και πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Λειτουρ-
γούν  6θέσιο Δημ. Σχολείο, γυμνάσιο, ΟΤΕ, Ταχυδρομείο,Τελωνείο,
Λιμεναρχείο, Σταθμός χωροφυλακής, Δασονομείο, Σταθμός σιδηρο-
δρομικός, και υποκαταστήματα τραπεζών.

  Ο  Τουρισμός είναι η σπουδαιότερη πηγή πλούτου για το χωριό.Οι
κάτοικοι ασχολούνται και με αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και το ε-
μπόριο.
   Αυτή είναι η ιστορία του Πλαταμώνα συνοπτικά. Παρακάτω θα 
ασχοληθούμε αναλυτικά με την Ιστορία του Πλαταμώνα  από το 1453
ως σήμερα. Για τις άλλες περιόδους της Ιστορίας του έχουμε ασχολη-
θεί σε άλλες εργασίες. "Παλιές πόλεις -Νέες ανασκαφές" ," Το Κάστρο
του Πλαταμώνα".



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΤΑΞΗ   ΣΤ ΟΜΑΔΑ  Γ  

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

        Πλαταμώνας 1453-ως σήμερα
2. Τουρκοκρατία
   Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς οι Τούρκοι κατέλαβαν τον   Πλα- 
ταμώνα με το κάστρο. Πιθανότατα αυτό έγινε στα τέλη του 14ου αι.
   Για ένα διάστημα το πήραν από τους Τούρκους οι Βενετοί.  Αυτό
έγινε τον Ιούλιο του 1425 απ' το Βενετό ναύαρχο Μισσέλ. Την περι-
γραφή της επιχείρησης αυτής μας δίνει σε γράμμα του ένας κυβερνή-
της γαλέρας.
   Με τα πλοία τους οι Βενετοί βομβάρδισαν το Κάστρο από όλες τις
πλευρές. Αν και οι πολιορκημένοι αμύνονταν γενναία, οι Βενετοί κα-
τόρθωσαν να παραβιάσουν την είσοδο. Όρμησαν μέσα στην είσοδο 
και στον πύργο. Όσοι Τούρκοι δεν πρόλαβαν να φύγουν πήδησαν
κάτω από τα τείχη και σκοτώθηκαν ή πήδησαν απ΄το κάτω μέρος 
και κατρακύλισαν στη θάλασσα.
   Τότε οι Βενετοί έβαλαν φωτιά κάτω από τον πύργο και πάνω από 
100 Τούρκοι έπαθαν ασφυξία ή κάηκαν.
   Αφού οι Βενετοί έγιναν κύριοι του Κάστρου το επιδιόρθωσαν από
τις ζημιές που προξένησαν οι ίδιοι και το κράτησαν στη κατοχή τους
για λίγα χρόνια ώσπου το κατέλαβαν οριστικά οι Τούρκοι.
   Αυτό πρέπει να έγινε λίγο  πριν ή μετά την κατάληψη της Θεσ/νίκης
το Απρίλιο του 1430 από το Σουλτάνο Μουράτ το Β΄. 
Oπωσδήποτε όμως πριν την άλωση της Κων/πολης το 1453.
κατά την παράδοση, που σώζεται και σε τραγούδι,πρώτα έγινε με-
γάλη ναυμαχία στη θάλασσα του Πλαταμώνα. Πολέμησαν καράβια
"και φράγκικα και τούρκικα, ήταν και δυο ρουμαιίκα". Νίκησαν τα
Τούρκικα και στη συνέχεια ο τούρκικος στρατός κατέλαβε το 



Τσακνοχώρι. Το χωριό αυτό ήταν χτισμένο στην περιοχή που ονο-
μάζεται και  σήμερα Τσακνοχώρι και βρίσκεται πιο πάνω από το
Ν. Παντελεήμονα.
   Το Κάστρο καλύτερα οχυρωμένο κρατούσε. Για να το καταλάβουν
οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν πολλούς άνδρες από το Τσακνοχώρι 
σαν εμπροσθοφυλακή στις επιθέσεις του κατά τοιυ Κάστρου, για να
σκοτώνονται πρώτα αυτοί.
  Είναι άγνωστο πόσο κράτησε το Κάστρο Πάντως οι Τσακνοχωρί-
τες υπόφεραν τόσα δεινά από τους Τούρκους, ώστε η κάθε μέρα 
τους φαίνονταν ατέλειωτη. Γι' αυτό σ' ένα τραγούδι , που τραγουδού-
σαν τότε παραπονιούνται στον Ήλιο ότι αργεί να βασιλέψει, αργεί να
δώσει του ταχύ, (να ξημερώσει) κι αργεί του μεσημέρι.

Να τι λέει το τραγούδι:
Ν' εσύ ήλιεμου κυρ ήλιε μου κι αργείς να βασιλέψεις
κι αργείς να δώσεις του ταχύ κι αργεις του μεσημέρι.
Πουλλά καράβια στου γιαλό δεν ξέρω ποιο να πάρω
κι Τούρκικα και Φράγκικα ήταν και δυο Ρουμαιίκα.
Σα βάλαν και πολεμησαν τρεις μέρες και τρεις νύχτες
και νίκησαν τα Τούρκικα και πήραν τα Ρουμαίικα.
Πήραν μανίτσες με παιδιά κι πιθιρές μι νύφες.
Πήραν και μια νιόνυμφη τρεις μέρες παντρεμένη
απ' του φλουρί δεν φαίνονταν και απ' του μαργαριτάρι.
Πιρπάτα νύφη  μ' κι μην κλαις κι μην παραπονιέσαι.
Μη σε βαρούν τα' ασήμια σου κι τα μαργαριτάρια;
Δε μι βαρούν τα' ασήμια και τα μαργαριτάρια.



   Κι εκεί λοιπόν οι Τούρκοι χρησμοποίησαν Έλληνες απ΄τα γύρω 
χωριά στις επιθέσεις κατά του Κάστρου. Επειδή όμως οι προσπά-
θειές τους απέτυχαν χρησιμοποίησαν δόλο.
   Έβαλαν όπως είναι γνωστό απ΄το τραγούδι " ένα παιδί τουρκάκι
μιας ρωμιάς παιδί" να παρακαλέσει και να πείσει τους φρουρούς να
ανοίξουν, οπότε όρμησαν οι Τούρκοι μέσα και πάτησαν το Κάστρο.
   Το Κάστρο του Πλαταμώνα οι Τούρκοι όχι μόνο δεν το κατέστρε-
ψαν αλλά φρόντισαν και για τη συντήρησή του, όπως μαρτυρούν
οι μεταγενέστερες επισκευές των τειχών.
   Αυτό οφείλεται στη στρτηγική σημασία του  και την επίκαιρη θέση
του στο Θερμαϊκό κόλπο, που έλεγχε τα περάσματα και προστάτευε
τους κατοίκους από τις πειρατικές επιδρομές.
   Είναι ακόμη γνωστό ότι στον Όλυμπο δρούσαν ισχυρά σώματα
Κλεφτών και Αρματολών που ενοχλούσαν συχνά τους Τούρκους.
Χρειαζόταν λοιπόν ένα ισχυρό φρούριο για να προστατεύονται και
τέτοιο ήταν το Κάστρο.

Κανόνι στο εσωτερικό του Κάστρου του Πλαταμώνα
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              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

        Πλαταμώνας 1453-ως σήμερα
2α. Να μελετήσετε το παρακάτω κείμενο, να το συζητήσετε στην ομά-
δα σας και να πείτε ποια στοιχεία μας δίνει για την περιοχή μας.
Το 1470 ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β΄ ο κατακτητής στη μάχη κατά των Ενετών στη Εύβοια 
 συνέλαβε αιχμάλωτο τον Ενετό λοχαγό Αngiobello. Kατά την επιστροφή του στην Κων/πολη 
αν και αιχμάλωτος γράφει ημερολόγιο που σημειώνει τα παρακάτω:
"6 Αυγούστου. Αναχώρησε και στάθμευσε κοντά στη πόλη Λάρισα και στις 7 του ίδιου μήνα 
αναχώρησε από εκεί και στρατοπέδευσε στο άνοιγμα μιας στενωπού, που ονομαζόταν Τέμπη
μέσα από την οποία περνά ένας ποταμός…..Στο τέλος της στενωπού υπάρχουν αρχαίες οικοδομές
οι οποίες δείχνουν ότι εκεί ήταν κάποτε πόλη ή κάστρο. ….στις 9 Αυγούστου πέρασε τη νύχτα
κοντά σε ένα κάστρο που ονομαζόταν Πλαταμώνας (Platamonia) από το οποίο έβλεπε κανείς τον
κόλπο και την πόλη της Θεσ/νίκης."

   Από το παραπάνω κείμενο καταλαβαίνουμε ότι οι Τούρκοι είχαν
καταλάβει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ο Μωάμεθ ο Β΄ο Κατακτητής
συλλαμβάνοντας τον Ενετό λοχαγό Angiobello προχώρησε και στα-
θμευσε κοντά στη Λάρισα. Την επόμενη μέρα προχώρησε και στάθ-
μευσε στο άνοιγμα μιας στενωπού, που λεγόταν Τέμπη. Βλέποντας
τις αρχαίες οικοδομές από πόλη ή κάστρο υποθέτουμε ότι ίσως
ήταν η αρχαία Φίλα.
   Μαθαίνουμε ότι η περιοχή μας ονομαζόταν Πλαταμώνας και εκείνη
την εποχή.
   Υποθέτουμε ότι οι Τούρκοι είχαν καταλάβει το Κάστρο γιατί ο
Μωάμεθ στρατοπέδευσε εκεί κοντά. Το κάστρο έλεγχε το δρόμο 
προς Θεσ/νίκη και το Θερμαϊκό κόλπο.
Γι' αυτό οι Τούρκοι ενίσχυσαν το Κάστρο όταν το κατέλαβαν και δεν
το εγκατέλειψαν.
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ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

        Πλαταμώνας 1453- ως σήμερα
3.Διάφορα γεγονότα 1453-1821.
   Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έχουμε πληροφορίες μόνο από
περαστικούς, από τούρκικα έγγραφα ή άλλες πηγές. Αξιοσημείωτο
είναι ότι το περιστατικό που αναφέρει ο νέος Βενετός Πρέσβης στην
Κωνσταντινούπολη Βικέντιος Γκραντενίκο
   "Τον Αύγουστο του 1599 περνούσε απ' τον Πλαταμώνα πηγαίνο-
ντας στην Πόλη κι ενώ οι άνθρωποι  της συνοδείας του είχαν αρρω-
στήσει και βρισκόταν στην παραλία παρουσιάσθηκαν δέκα δολοφό-
νοι, Τούρκοι ή Αλβανοί, με τον μπέη και ένα γενίτσαρο και θέλησαν  
να τους σκοτώσουν και να τους ληστέψουν.Ειδοποιήθηκε όμως
ο Καδής κι έτρεξε με 50 Έλληνες και τους γλίτωσε.
   H τιμωρία τους ήταν ένας από τους Τούρκους να κρεμαστεί απ' τον
Πύργο του κάστρου, άλλος να δεχθεί 200 ραβδισμούς στα πέλματα
και ο Γενίτσαρος να σταλεί στη Θεσσαλονίκη για να δικαστεί από τον
αγά των Γενιτσάρων.
   Άξιο προσοχής εδώ είναι  το γεγονός ότι ο Τούρκος Καδής χρησι-
μοποιεί Έλληνες για να επιβάλει την τάξη και εναντίων των Τούρκων
που εκτρέπονται. 
   Το 1668 αναφέρει τον Πλαταμώνα ο Γάλλος πρέσβης Ροβέρτος ντε
 Nτρε (P. Robert de Ntreux).
   Toν χαρακτηρίζει μικρή πόλη με τη βρύση του Φαΐκ πασά, απέναντι
που είχε θανατωθεί και κάτω στην ακρογιαλιά το επίνειό του. Η βρύση
αυτή ήταν στου Χότζα το λάκκο.
  Μέσα στο φρούριο μένουν οι Τούρκοι ενώ οι Έλληνες μένουν κάτω
στα Ταμπούρια. 
   Στα 1715 ο Κωνσταντίνος, Διοικητής που συνόδευε το Βεζίρη Αλή
πασά, προς την Πελοπόνησσο με άνδρες απ' τη Βλαχία, αναφέρει τον
Πλαταμώνα σαν οχυρή θέση, που είχε ψηλά στο Κάστρο την πυριτι-
δαποθήκη (μπαρούτ Χανές) και πιο πέρα μια βαθιά χαράδρα με δρό-
μο στρωμένο με πέτρες, που οδηγεί στη θάλασσα.
   Αναφέρει ακόμη ότι στα υπόγεια του Κεντρικού Πύργου πρέπει να
φυλακίστηκε λίγο πριν ο πασάς του Ικονίου, Καρά Ιλάν Ογλού, με



την κατηγορία ότι το στράτευμα που έφερε μαζί του για την εκστρατεία
κατά τη Πελοποννήσου ήταν ασήμαντο. Η πραγματική αιτία όμως 
ήταν ότι ο Σουλτάνος ήθελε να του πάρει τα πλούτη.
   Mετά τα μέσα του 18ου αιώνα φουντώνει στον Όλυμπο η κλεφτου-
ριά. Το κάστρο με τη δεσπόζουσα θέση του αποτελεί συχνά το στόχο
των κλεφτών.
   Αναφέρονται ο καπετάν Σαλαμούρας, ο Ζήδρος, Ο Λάζος με τους
γιους του και άλλοι όπως φαίνεται κι απ' τα δημοτικά τραγούδια:
  "Τσάρας παίρνει τη Ραψάνη. Γιάννης τον Πλαταμώνα"

ή …"και το μικρό Λαζόπουλο πήρε τον Πλαταμώνα"
   Ο Κλάρκ (Clarke) στα 1801 αναφέρει  ότι στο κάστρο υπήρχε Τουρ-
κική φρουρά, που δεν τους επέτρεψε να μπουν μέσα κι έτσι πέρασαν 
τη νύχτα σ' ένα μικρό χωριό (εννοεί τα Νταμπούρια). Στο χωριό αυτό
υπήρχε Πανδοχείο, που μέσα και έξω ήταν χτισμένο με μερικούς αρ-
χαίους κίονες, δωρικά κιονόκρανα, μια σαρκοφάγο και άλλα λειψανα
της αρχαιότητας.
   Εδώ φαίνεται πια ότι ο Πλαταμώνας βρισκόταν σε παρακμή. Ενώ
πριν 130 χρόνια αναφερόταν σαν μικρή πόλη τώρα αναφέρεται σα
μικρό χωριό. Εξαιτίας αυτής της παρακμής είχε μεταφερθεί η έδρα της
Επισκοπής στα Αμπελάκια.
   Ο Πουκεβίλλ (Pοukuevill) αναφέρει ότι ο Πλαταμώνας ήταν έδρα Βοε-
βόδα (στρατιωτικού διοικητή της επαρχίας) και επισκόπου.
  Μέσα στο κάστρο υπήρχαν 150 ξύλινα τουρκικά σπίτια, που θα μπο-
ρούσε κανείς εύκολα να τα κάψει με κανονιοβολισμούς, απ' τα γύρω 
υψώματα. Κατεβαίνοντας απ΄τον Πλαταμώνα προς τη θάλασσα περ-
νά κανείς ένα γραφικό κατάφυτο στενό, μήκους 1000 περίπου βημά-
των που καταλήγει σ' έναν όρμο και το οποίο αποτελούσε ουσιαστι-
κά το λιμάνι της κωμόπολης. Εκεί ερχόταν καράβια από τη Θεσσαλο-
νίκη και φόρτωναν κάρβουνα και ξυλεία.
   Παρατηρούμε ότι η διαδρομή απ΄το Κάστρο μέχρι τη θάλασσα, με-
σα απ' του Χότζα το λάκκο προξενούσε στους περαστικούς μεγάλη
εντύπωση για τη γραφικότητά της.



   Το Δεκέμβριο του 1806 ο Λυκ βρίσκει στο Κάστρο λίγα σπίτια και 
το Πανδοχείο στα Νταμπούρια ερειπωμένο.
   Το Νοέμβριο του 1813 ο Γερμανός Ασκάν Λούτεροθ βρίσκει το 
χωριό Πλαταμώνα στα Νταμπούρια έρημο, γιατί οι περισσότεροι
κάτοικοι είχαν πεθάνει από χολέρα και οι υπόλοιποι είχαν σκορπιστεί 
σε άλλα μέρη.

"Τα Νταμπούρια" Η περιοχή απέναντι από το Καστρο που είναι
χτισμένος σήμερα ο Ν. Παντελεήμονας.
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4. Η Επανάσταση του 1821
   Mετά από  τέσσερις περίπου αιώνες τούρκικης σκλαβιάς από την   
άλωση  της   Κων/πολης  η  ελληνική  σημαία  της  λευτεριάς  άρχισε
να  κυματίζει  πάλι  σε  πολλές  ελληνικές  πόλεις. Τα  Θούρια  του  
Ρήγα  είχαν διαγείρει  την  αγωνιστική  δύναμη  των  Ελλήνων  που
μέσα  τους  κοιμόταν  και  δεν  πέθαινε  κι  ας  μετρούσαν   συνέχεια
τις   μέρες  του θανάτου  τους.  
Η  ελληνική   φυλή  άρχισε  να  ξαναμπαίνει  μόνη  της  στην   ελευθε-
ρία  και  τον  πολιτισμό.Το  1830  έγινε  η  διακήρυξη  του ανεξάρτη-
του  ελληνικού  βασιλείου.
   Μετά  την αποτυχία  της επανάστασης στης περιοχή του Ολύμπου
η   ζωή των κατοίκων της περιοχής συνεχίζεται πάλι κάτω απ' τον
τουρκικό ζυγό.

        Εγώ  είμαι ο γερο-Όλυμπος, στον κόσμο  ξακουσμένος
        Έχω  σαρανταδυό  κορφές και  εξηνταδυό  βρυσούλες
         κάθε  κορφή  και φλάμπουρο,κάθε κλαδί  και  κλέφτης.
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5. Τα χρόνια 1821-1922
   Κατά  την  ελληνική  επανάσταση  του  1821  το  κάστρο  από- 
κτησε   κάποια  σπουδαιότητα  από  στρατηγικής  άποψης, γιατί
αποτελούσε  ένα  σημαντικό  φρούριο, των  Τούρκων  στην  ανήσυ-
χη  ατμόσφαιρα  των  περιχώρων. Εδώ  μεταφέρθηκαν    60-70
τουρκαλβανικές    οικογένειες  από την Πελοπόννησο  οι  οποίες
μετέτρεψαν  σε  τζαμί  τη  μόνη  από  τις  εκκλησίες  που  τη  βλέ-
πουμε  ακόμα  και  σήμερα, της  Αγίας  Παρασκευής. Γενικά  από
την  αρχή   μέχρι  το  τέλος  της  ελληνικής  επανάστασης  του  "21  
η  ιστορία   του  κάστρου και της  περιοχής  του  Πλαταμώνα

είναι  συνυφασμένη  με  τη  δράση  των  κλεφτοπειρατών   και  αρμα-
τολών  του  Ολύμπου. Η  τελευταία  σελίδα  των  αγώνων  της  ανε-
ξαρτησίαίας  γράφτηκε  κυρίως  με   τα μέτρα  που  έλαβε  η  τουουρκι-
κή κυβέρνηση  για τον  αποκλεισμό των παραλίων από την Κα-
τερίνη  μέχρι  τον  Πλαταμώνα  και  το  Τσάγεζι  και  με  την  αποχώ-
ρηση   των  τελευταίων  αρματωλών  και  κυρίως  των  οικογενειών
τους, από  τον  Ολυμπο. Κι  όταν  αναγνωρίστηκε  η  ανεξαρτησία της
Ελλάδας  και  καθαρίστηκαν  τα  σύνορα  της, ο  Πλαταμώνας  
όπως  και  η  Θεσσαλία  και  η  Μακεδονία  κι  άλλες  περιοχές  μας
έμεινε   έξω  απ'  αυτά. Ένας  απ'  αυτούς   τους   ανήσυχους  οπλαρ-
χηγούς  ο  γνωστός  υπερασπιστής  της  Νάουσας  παλιότερα  Κα-
ραμήτσος  στις  αρχές  του  1835  αποβιβάστηκε  με  ένα  καράβι  
και  με  50  άντρες  στην  Καρύτσα  και  μέσα  από  τον  Όλυμπο     
θέλησε  να  προχωρήσει  προς  τη  Βέροια  και  την  Νάουσα.



Koντά  στην  Λεπτοκαριά  όμως  τον συνάντησε  ο  φρούραρχος
του   Πλαταμώνα  και  στη  σημαντική  μάχη  που  ακολούθησε  κα-
τόρθωσε  να  εξουδετερώσει  μερικούς  και  άλλους  5-6  να  πληγώ-
σει. Ανάμεσα  στους  νεκρούς  ήταν  κι  ο  ίδιος  ο  Καραμήτσος  τον
  οποίο  ο  φρούραρχος  παρουσίασε  στον  προϊστάμενο  του
Εμίν  πασά.Το  1839  ο  Γάλλος  περιηγητής  P.Durand  βρίσκει  το
πανδοχείο  κατερειπωμένο  και  δεν  αναφέρει  τίποτα  για  χωριό  
έξω  από  το  κάστρο.Και  μέσα  στο  κάστρο  υπήρχαν  μόνο  λίγο
τούρκικα  σπίτια.Στα  μέσα  του  19ου  αιώνα  μέσα  στο  κάστρο  α-
πόμειναν  20  περίπου  τουρκικές  γεωργικές  οικογένειες  που  καλ-
λιέργησαν την πεδιάδα γύρω από τον Πλαταμώνα και που τις θέριζε
τώρα ο πυρετός και μιζέρια.Επίσης υπήρχαν λίγοι άντρες σαν φρου-
ροί,απ'τα τακτικά στρατεύματα του Σουλτάνου.Είναι χαρακτηριστικό
το τραγούδι του ανώνυμου ποιητή,αναφέρεται στη σκλαβωμένη ακό-
μα στους Τούρκους και βαρυστενάζωσα πατρίδα και τα παιδιά της.
Το τραγούδι έχει σχέση και με τον Πλαταμώνα.Και τα δυό ολόγυμνα 
σπαθιά σφιγμένα τρικέρι.Και μεσ'τη μέση έναν σταυρό με ανθό στε-
φανωμένο.

  "-Για ποιόν κεντάς το φλάμπουρο μην το κεντάς για μένα;
  -Έχει σπαθιά το φλάμπουρο και 'συ σπαθί δεν έχεις.
  -Για ποιόν κεντάς το φλάμπουρο και οι Τούρκοι το πατούνε!
  -Σύρε και ορκίσου στο Χριστό και έλα να στο δώσω.
   Εμβήκαν εις την εκκλησία και ορκίστηκαν τα αδέλφια.
   Αρματωμένα  πήρανε το δρόμο του  το  καθένα.
   Ο  τρίτος  ο  καλύτερος  μακριά  στον  Πλαταμώνα."

    Στις  18  Φεβρουαρίου  του  1878  έγινε  η  πρώτη επίθεση των 
επαναστατικών δυνάμεων κατά του Πλαταμώνα.Και σημειώνεται χα-
ρακτηριστικά ότι :  Αν και η πολιτεία ήταν μικρή διέθετε ισχυρό 
φρούριο. Ο Τούρκος διοικητής του το παρέδωσε. Κατά τις μάχες
του 1878 έλαβε μέρος  ο τότε ο επίσκοπος Πλαταμώνα Αμβρόσιος
που είχε την έδρα του στην Ραψάνη κι αργότερα στ' Αμπελάκια, όταν
κατακάηκε η Ραψάνη από τους Τούρκους.
   Ο αρχηγός  Αποστολίδης κατέστρεψε τα δυσκίνητα κανόνια που 
ήταν στις επάλξεις του κάστρου, ύστερα απέστειλε στον Παντελεή-
μωνα το υλικό που είχε καταλάβει και τέλος αφού παρέλαβε μαζί του
τους αιχμαλώτους έφυγε, τη νύχτα στον ορεινό Παντελεήμονα.
   Στις 19 Φεβρουαρίου φάνηκαν  πραγματικά  Τούρκοι, ήταν όμως



γύρω στους 22 εφίππους χωροφύλακες που περιπλανιούνταν στα 
γύρω χωριά .Μόλις έμαθαν ότι ο Πλαταμώνας παραδόθηκε στους 
"αμέτρητους" επαναστάτες έφυγαν γρήγορα προς τον Πυργετό
κι από 'κεί για τη Λάρισα .Το επαναστατικό απόσπασμα πήγε στη 
συνέχεια στα χωριά Πούλια και Αβαρνίτσα,για να ξεσηκώσει τους
κατοίκους.
   Πραγματικά οι κάτοικοι έλαβαν τα όπλα με μεγάλη προθυμία.Μετά
γύρισε στον Παντελεήμονα, απ' όπου ο Αποστολίδης μ' ένα τμήμα 
 του, την αιχμάλωτη  φρουρά του Πλαταμώνα και το υλικό που κυρι-
εύτηκε πήγε στο Λιτόχωρο.Έμεινε μόνο ο ανθυπολοχαγός Μ.Τσίμας 
με την υπόλποιπη δύναμη και το Χασάν Μουσταφά,αφού τον παρά-
κάλεσε ο ίδιος να παραμείνει, για να ξεκαθαρίσει μερικούς λογαρια-
σμούς δοσολογιών με τους ντόπιους του Παντελεήμονα.
   Στο μεταξύ τα περισσότερα από τα όπλα είχαν μοιραστεί στους 
ντόπιους,οι οποίοι,ενώ φαίνονταν πρόθυμοι και εύχονταν την εξά-
πλωση της επανάστασης,αμφέβαλλαν πάντοτε για την επιτυχή έκβα-
σή της.
   Μέχρι τις 22-2-1878  το επαναστατικό σώμα αδράνησε, ενώ αντίθε-
τα  οι Τούρκοι  έδρασαν πολύ σύντομα.
   Πάρθηκε η πληροφορία ότι ο τούρκικος στρατός εμπρόκειτο να ξε-
κινήσει από τη Λάρισα για την κατάπνιξη της επανάστασης. Αμέσως 
ο δραστήριος Μ. Αποστολίδης με 45 άντρες,στρατολογώντας συνε-
χώς νέους απ' τα χωριά, κινήθηκε προς  την κοιλάδα των Τεμπών
για να αποτρέψει τον κίνδυνο.Τελικά ο κίνδυνος δεν αποτράπηκε και
το επαναστατικό κίνημα του Ολύμπου απέτυχε. Έτσι το κάστρο έμει-
νε στα χέρια των Τούρκων.
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   Όταν το 1881 η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το Κάστρο
του Πλαταμώνα, λίγο πιο πέρα απ' τα σύνορα πάνω στη μαρτυρική
μακεδονική γη, απόχτησε σημασία για τους Τούρκους, γιατί έπαιζε
το ρόλο του τελευταίου φυλακίου της Τουρκίας προς το μέρος του
Ολύμπου και στα παράλια. Οι Τούρκοι όμως αμέλησαν να το επισ-
κευάσουν και να ενισχύσουν τη φρουρά του.
     Την εποχή εκείνη ο πατριώτης-περιηγητής Αδάμ Κ. Ανακατωμέ-
νος-Μακεδών, στο βιβλίο του ''Τοπογραφικές και εθνοτοπικές σημει- 
ώσεις περί της Θεσσαλίας'' (1887) έγραψε τα παρακάτω:
   "Πλησιάζουμε προς το φρούριο του Πλαταμώνα και απέχουμε πε-
ρίπου 2,5 ώρες απ' την κοιλάδα των Τεμπών.Ξαφνικά βρισκόμαστε
μπροστά σ' ένα πενιχρό χάνι-είδος πρόχειρου καφενείου που βρισ-
κόταν αριστερά και σε λίγα βήματα απόσταση από το φρούριο Πλα-
ταμώνα. Τα πάντα είναι πένθιμα εκεί στη κορυφή του Πλαταμώνα ε-
φόσον κυματίζει η ημισέληνος (τούρκικη σημαία).Ο Χριστιανός  Χατζή
προσποιείται μπροστά στους αγάδες ότι σκέφτεται άλλα πράγματα,
ενώ ο Αλβανός  φύλακας, από το  σώμα των άτακτων στρατιωτι-
κών, φανερώνει την ανησυχία του γιατί άρχισαν να έρχονται οι αγω-
γιάτες. Σε λίγο ο φρούραρχος, καπνίζοντας τον ωραίο καπνό των 
Τεμπών, βλέπει με απάθεια τους ρακένδυτους στρατιώτες και όταν 
φτάνουν οι αγωγιάτες, τους ακολουθεί και μπαίνει μέσα στο φρούριο.
    Τι οικτρό θέαμα παρατηρήσαμε μέσα σε αυτό και τι γοητευτική θέ-
α έξω του!Καθισμένοι  στις επάλξεις  και έχοντας στα χέρια το τηλε-
σκόπιο, χαιρετίζουμε νοερά τα ηρω'ι'κά μνημεία και τα  αξιοθέατα 
που βρισκόταν γύρω μας, στην ξηρά και τη θάλασσα.
   "Μέσα στο φρούριο βρίσκει κανείς ίχνη αξία ιστορικής μελέτης και
ομολογείται απ' όλους ότι την εποχή των Βυζαντινών ήταν μοναστήρι.
Μετά την άλωση όμως, την εποχή του Σουλτάνου Μαχμούτ, που δι-
σκόρπισε προς τη Θεσσαλία και Μακεδονία τη θηριώδη γενιά των 
Κονιάρων,το φρούριο τροποποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς 
και είχε τη φήμη σαν κέντρου ενεργειών κατά της Ελλάδας." 
    " Τα υπόγεια του φρουρίου είναι φρικώδη και κατά διάφορους και-



ρούς πάρα πολλοί Χριστιανοί κλείστηκαν μέσα σ' αυτά, για να μην ε-
ξέλθουν ποτέ πια. Τη μεγαλύτερη δύναμη πάνω στους κατοίκους του
Πλαταμώνα και του φρουράρχου, εξασκούσαν και εξασκούν ακόμα οι
Μπέηδες της Κατερίνης, οι οποίοι ουδέποτε θα γίνουν άνθρωποι."
     "Εκεί παλιότερα καθόταν ο επίσκοπος του Αγίου Πλαταμώνα,που
τώρα διαμένει στη Ραψάνη, έχοντας ζηλευτή εκκλησία και ποίμνια, τα
οποία έρχονταν από μακριά για να πάρουν την ευλογία του. Αλίμονο!
Ποια τύχη, άραγε, περιμένει τους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα,
Καρυάς και Σκαμνιάς, τους οποίους θα διαχωρίσει η νέα οροθεσία!..''
     Τα μακεδονικά λοιπόν παράλια, που ήταν κοντά στον Πλαταμώνα
υπήρξαν συχνά οι τόποι αποβάσεων των ανταρτικών μονάδων.Έτσι
το 1896 κατάπλευσε και αποβιβάστηκε στη Σκάλα το ανταρτικό 
σώμα του καπετάν-Μπρούφα και σε μια έρημη αυτή κοντά στον Πλα-
ταμώνα το σώμα του καπετάν Βερβέρα. Αλλά κι από την ξηρά περ-
νούσαν στη Μακεδονία πολλά ανταρτικά σώματα, διαβαίνοντας κρυ-
φά τα σύνορα.
     Αλλά και στα μετέπειτα  γεγονότα του άτυχου ελληνοτουρκικού πο-
λέμου του 1897, ο Πλαταμώνας ακούστηκε πάλι. Το κάστρο του φέ-
ρει ακόμα ρωγμές στις πλευρές του από τα "τόπια" [βόλια] που ε-
ξαπέλυσε εναντίον του ο πλοίαρχος του ελληνικού στόλου Κ.Γ.Σαχ-
τούρης, ύστερα από άγριο και συνεχή βομβαρδισμό το πρωινό της 
9ης Απριλίου του 1897. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ο-
ριστική εγκατάλειψη του φρουρίου από τους Τούρκους.
    Από τότε έμεινε ακατοίκητο, αλλά η περιοχή εξακολουθούσε να πα-
ραμένει στα χέρια των Τούρκων.  
   Το φρούριο και η περιοχή του Πλαταμώνα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο
σε όλη τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα. Στο αποκορύφωμά του 
συνδέοταν, μέσω Στομίου, με το Μακεδονικό Σύλλογο Λάρισας κι αρ-
γότερα με το κέντρο του Μακεδονικού Κομιτάτου Λάρισας, από την 
οποία εξόρμησε προς τη δόξα και τη θυσία ο αρχηγός των Μακεδο-
νομάχων και Εθνομάρτυρας Παύλος Μελάς στις 27 Αυγούστου του 
1904.
    Το 1912, όταν ο ελληνικός στρατός  ξεκίνησε την απελευθερωτική
εκστρατεία του απ' τα βουνά της Μελούνας, όλοι οι κάτοικοι της περι-
οχής ξεσηκώθηκαν κι έλαβαν ενεργό μέρος στις επιχειρήσεις κατά
των Τούρκων. Στην κορυφή του κάστρου υψώθηκε η γαλανόλευκη 
Σημαία μας, που κυμάτιζε περήφανα και ελεύθερα  πια στη πολύπαθη
αυτή περιοχή του Πλαταμώνα.
    Το 1915 έγινε στην περιοχή η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Θεσ-



σαλονίκης για να συνδέσει την ελεύθερη πια Μακεδονία με την υπό-
λοιπη Ελλάδα.
   Όταν το χωριό Αγιος Παντελεήμονας έγινε κοινότητα το 1918 ονο-
μάστηκε "κοινότητα Πλαταμώνα, χωριό Παντελεήμονας ".Και τα δύο
ονόματα αναφέρονταν στο ίδιο χωριό και κάλυπταν τον ίδιο χώρο.

"Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σταθμός Πλαταμώνα"
Έργο του δασκάλου κ. Γκατζά Ιωάννη
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5β. Τα χρόνια από το 1922-1940
   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
   Μετά  τη  μικρασιατική  καταστροφή  του  1922  και  την  ανταλλα-
γή  των  πληθυσμών  με  τους  Τούρκους  ήρθαν  στη  περιοχή πρό-   
σφυγες  από τη  Μικρά  Ασία  σιδηροδρομικώς  και  εγκαταστάθηκαν  
κοντά στο κάστρο, όπου  η  απέραντη  έκταση με  το  δάσος  από πλα-
τάνια  τους  προκάλεσε ιδιαίτερη  εντύπωση.
   Στην  περιοχή αυτή ζούσαν μερικές οικογένειες από τον  Άγιο 
Παντελήμονα. Οι πρόσφυγες  εγκαταστάθηκαν   στην  αρχή  κοντά
στο  σταθμό  κι  εζήσαν  για  ένα  χρονικό   διάστημα   μέσα  σε  
σκηνές. Αργότερα  μετακινήθηκαν   στο  χώρο του  Πλαταμώνα     
από  την  εκκλησία  και  πέρα. Εκεί  έμειναν  ένα  και πλέον χρόνο σε
σκηνές. Aπό  τις  πενήντα  περίπου  οικογένειες,  οι μισές  έφυγαν  και
πήγαν  σε  άλλα   μέρη   της  Ελλάδας.  Στον   Πλαταμώνα   έμειναν
25  περίπου  οικογένειες  και  με  κρατική  βοήθεια  χτίστηκαν  τα  
πρώτα  σπίτια.Το 1935  μοιράστηκαν  με  κλήρο  τα  χωράφια που
απαλλοτριώθηκαν  με  κρατική  εντολή  από τον  τσιφλικά  Εβραίο 
Μαλάχ.
   Σιγά-σιγά άρχισαν να κατεβαίνουν κι άλλες οικογένειες από το Πα-
ντελεήμονα και να χτίζουν  νέα σπίτια στην περιοχή, κοντά στη θά-
λασσα.Το πρώτο μεγάλο σπίτι που χτίστηκε και σώζεται μέχρι σή-
μερα , ήταν η Αύρα "1929''. Μια αεροφωτογραφία δείχνει τον Πλατα-
μώνα, όπως ήταν το 1936 με την Αύρα. 
   Έτσι δημιουργήθηκε το νέο χωριό που ονομάστηκε "Πλαταμώ- 
νας"  σε  ανάμνηση  του  ιστορικού  Πλαταμώνα  της  Βυζαντινής 
εποχής,  όνομα  που  υπάρχει  και  σήμερα.
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6.B΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
   Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της 
Ελλάδας και ο ελληνικός στρατός ηλεκτρισμένος απ' το μεγάλο 
"Όχι" έτρεξε στα ηπειρωτικά βουνά και με τα κατορθώματά του                   
δημιούργησε υπέρλαμπρα μετέωρα,που θα φωτίζουν τους λαούς    
στο δρόμο προς τη θυσία για τη λευτεριά.
   Ο Χίτλερ τότε, για να σώσει τους συμμάχους του, κήρυξε τον 
πόλεμο κατά των Ελλήνων και αφού ανάγκασε με τις μηχανοκίνητες
φάλαγγές του,τους υπερασπιστές των οχυρών μας να σταματήσουν
κάθε αντίσταση, άρχισε την προέλασή του προς τη νότια Ελλάδα.
   Η οχυρή θέση του χωριού ήταν επόμενο να παίξει πάλι σπουδαίο
ρόλο στις επιχειρήσεις των συμμαχικών δυνάμεων για τη αναχαίτιση
των εχθρών. 
   Στις 13 Απριλίου 1941 οι γερμανικές δυνάμεις έφτασαν στην κάτω 
κοιλάδα του Αλιάκμονα, όπου κατόρθωσαν να σχηματίσουν Προγε-
φυρώματα.

Μπροστά σ΄αυτή την προέλαση των Γερμανών η 2η Νεοζηλανδική
μεραρχία άφησε ασθενείς δυνάμεις προκάλυψης στην περιοχή της 
Κατερίνης, για να επιβραδύνουν τον εχθρό. Ο κύριος όγκος της 
οργάνωσε αμυντικές θέσεις ανατολικά, στο παραλιακό πέρασμα 
ανάμεσα απ' τον Όλυμπο και Θερμαϊκό μέχρι τον Πλαταμώνα και δυ- 



τικά στο πέρασμα Ολύμπου-Πιερίων, δηλαδή στα στενά της Πέτρας.
 Στις 14 Απριλίου ο εχθρός επιτέθηκε κατά των προχωρημένων τμη-
μάτων των Νεοζηλανδών στην Κατερίνη και ανάγκασε να συμπτυχ-
θούν στο Λιτόχωρο και τα στενά της Πέτρας. Οι κυριότερες όμως   
γερμανικές δυνάμεις, αφού κατέλαβαν την Κατερίνη συνέχισαν την 
προέλασή τους από τη διάβαση του Όλυμπου.
   Στις 15 Απριλίου οι Γερμανοί επιτέθηκαν κατά των Νεοζηλανδών  
στη θέση του Λιτοχώρου και τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν στη 
δεύτερη οχυρή γραμμή τους ανάμεσα απ΄το Κάστρο του Πλαταμώνα
και τον Άγιο Παντελεήμονα, όπου στις 13 Απριλίου ένα τάγμα τους
με διοικητή τον αντισυνταγματάρχη Μάκεϋ είχε κατασκευάσει οχυρώ-
ματα και κρατούσε την σιδηροδρομική σήραγγα.
   Κατά του τάγματος αυτού από το πρωί της 15ης Απριλίου, άρχισαν
να επιτίθενται ισχυρές γερμανικές δυνάμεις που υποστηρίζονταν από 
τάνκς και αεροπλάνα. Ο άνισος αυτός αγώνας κράτησε μέχρι το με-
σημέρι της 16 Απριλίου. Στο διάστημα αυτό οι Γερμανοί ενισχύοντας
συνέχεια με νέες δυνάμεις πίεζαν ασφυχτικά την περιοχή. Τότε ο
διοικητής του τάγματος Μάκεϋ, κυνδυνεύοντας να περικυκλωθεί από 
τμήματα που κινήθηκαν από την Άνω-Σκοτίνα διέταξε την υποχώρη-
ση της μονάδας του στην ξακουστή για την αρχαία ιστορία και ομορ-
φιά της κοιλάδα των Τεμπών.

   Οι Άγγλοι 
φεύγοντας από
τον Πλαταμώνα
τίναξαν και τη
γαλαρία, για να
κόψουν τη σιδη-
ροδρομική μετα-
φορά των Γερ-
μανών στρατιω-
τών και πολεμο-
φοδίων, προς 
το νότο.

"Γερμανικά άρματα στη σιδηροδρομική σήραγγα του Πλαταμώνα" 

   Στις 17 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί μπήκαν στον Πλαταμώνα. Εγκα-
τέστησαν φρουρά και έχτισαν φυλάκια κοντά στο στο σταθμό.
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6.α  Γερμανική Κατοχή
   Κατά τη Γερμανική κατοχή το χωριό με την επίκαιρη θέση του στο
Κάτω Όλυμπο παρουσίασε μεγάλη δράση κατά των Γερμανών. Αν- 
τάρτες του ΕΛΑΣ με τους κατοίκους του χωριού μας ανατίναζαν επα- 
νελειμμένα γερμανικά τραίνα.  Κάποιοι θυμούνται ακόμα το τραίνο που  
ανατινάχτηκε κοντά στην Πιστεριά κατά τα μεσάνυχτα και η μη-
χανή σφύριζε όλη την νύχτα. Στο χώρο του σαμποτάζ βρισκόταν με- 
ρικά βαγόνια πολλά χρόνια αργότερα. Μεγάλη συγκίνηση, χαρά και
ελπίδα  γέμισε τους κατοίκους κάποιο ήσυχο δειλινό της εποχής εκείνης, 
η ξαφνική εμφάνιση στη θάλασσα απέναντι απ' το σιδηροδρομικό
 σταθμό κάποιου υποβρυχίου, πρέπει να ήταν ο Παπανικολής.
 Χτύπησε με το κανόνι του ή άλλα μέσα που διέθετε, το σιδηροδρομικό 
 σταθμό προκαλώντας μεγάλη σύγχυση στους Γερμανούς  και καταδύ-
θηκε πάλι. 
   Το πιο μεγάλο χτύπημα όμως κατά των Γερμανών στο χώρο του
Πλαταμώνα, κατάφεραν στην κατοχή, τέσσερα συμαχικά αεροπλάνα.
Βομβάρδισαν ένα τραίνο με πολλά βαγόνια φορτωμένα πυρομαχικά 
έξω από το σιδηροδομικό σταθμό, προς τη Λάρισα κοντά στο σημε-
ρινό Ξενοδοχείο Platamon Beach Hotel του Πετρίδη στα "Κοντόβαλτα".

"Τα Κοντόβαλτα " Η περιοχή γύρω  από το Platamon Beach Hotel



   Μέρες καίγονταν το τραίνο και γίνονταν εκρήξεις πυρομαχικών. Για
τα σαμποτάζ και την όλη αντίσταση κατά των Γερμανών το χωριό 
μας βέβαια δεν κάηκε όπως άλλα χωριά. Αυτό το απέδιδαν οι συγ-
χωριανοί μας στο "καλό Γερμανό φρούραρχο" που φρουρούσε
τον Πλαταμώνα. Πλήρωσε όμως και αυτό το φόρο αίματος. Τέσσερα
παλικάρια κάτω των 20 χρόνων εκτελέσθηκαν. Πρώτα έπιασαν ''στου
Κουκουντώνη'' πάνω από τον σταθμό το Χρήστο Ζαφείρη, γιο του
δασκάλου που εκτελούσε κάποια αποστολή της αντίστασης, και 
τον εκτέλεσαν στις 9 Ιουλίου του 1944 κι ενώ ξημέρωνε Κυριακή.
Όταν ακούστηκαν οι πρώτες ντουφεκιές πολλοί από τους κατοίκους
έτρεξαν να φύγουν από το χωριό. Τέσσερα παλικάρια όμως, το Γιάν-
νη  Καπέτα, το Γιάννη Κοτούλα, το Νίκο Β. Πανταζή και το Μιχάλη 
Κατσαμπέτη, τα έπιασαν οι Γερμανοί μετά τα μεσάνυχτα. Στου Γκα-
ρά τις καστανιές που βρίσκονταν στο πλάι προς το χωριό τα έστησαν
μπροστά σε 4 πολυβόλα για εκτέλεση. 

'Οι καστανιές έξω από τον Π. Παντελεήμονα"

  Από τους 4, γλίτωσε μόνο ο Μιχάλης Κατσαμπέκης που  κυλίστηκε 
προς τα κάτω στο ρέμα.
 Οι Γερμανοί έφυγαν από την περιοχή τον Οκτώβριο του 1944 ανατι-
νάζοντας τις γέφυρες και την γαλαρία κάτω από το Κάστρο.
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7.Ο Πλαταμώνας μετά το 1950 

Πολλοί  κάτοικοι  του  Παντελεήμονα  μετά  το  1950 κατάλα-
βαν την αξία που θα έπαιρνε η περιοχή του Σταθμού κι έστρεψαν το
ενδιαφέρον τους προς τα εκεί. Εξάλλου όλο και περισσότεροι ξένοι,
προπαντός Λαρισαίοι, αγόραζαν οικόπεδα. Πουλούσαν, λοιπόν οικό-
πεδα κι έχτιζαν καινούργια σπίτια, ωραίες βίλες και ξενοδοχεία.
   Δυστυχώς όμως δεν έγινε έγκαιρα ένα σχέδιο πόλεως κι ο καθέ-
νας που πουλούσε το χωράφι του, το χώριζε ο ίδιος σε οικόπεδα 
και χάραζε τους δρόμους όπως αυτός θεωρούσε σωστά.
   Ο αυτοκινητόδρομος που πέρασε το 1957 και ένωσε τη Θεσσαλο-
νίκη και την Κατερίνη με τη Λάρισα αύξησε την τουριστική αξία και 
την τουριστική κίνηση της περιοχής.
    Με την συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού του, ο Πλαταμώνας
έγινε το 1960 κοινότητα με το όνομα κοινότητα Σταθμού. Στην κοινό-
τητα Πλαταμώνος έμεινε μόνο το χωριό Άγιος Παντελεήμων.
   Τον άλλο χρόνο όμως, το 1961 η κοινότητα Σταθμού ονομάστηκε
κοινότητα Πλαταμώνος, ενώ η παλιά κοινότητα Πλαταμώνος πήρε
το όνομα κοινότητα Παντελεήμονος.
   Με το όνομα Πλαταμώνας αναφερόμαστε στο χώρο της νέας Κοι-
νότητας που απλώνεται από το Κάστρο μέχρι τους Ν. Πόρους και το
διεθνή δρόμο χωρίς τα όριά της να είναι και ακριβώς καθορισμένα
αφού και οι περισσότεροι κάτοικοί της οι Παντελεημονίτες δεν νιώ- 
θουν ότι ξέκοψαν απ' το χωριό τους, τον Παντελεήμονα. Πολλοί μά-
λιστα ενώ κατοικούν 
στον Πλαταμώνα ανήκουν 
στην κοινότητα Νέου
Παντελεήμονα.
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7. Ο Πλαταμώνας μετά το 1950 

"Ο Πλαταμώνας πριν γίνει ο παραλιακός δρόμος"

" Η περιοχή στο Φλοίσβο"
Τα πρώτα τουριστικά χρόνια της περιοχής μας.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΤΑΞΗ   ΣΤ ΟΜΑΔΑ Α

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

        Πλαταμώνας 1453- ως σήμερα
8. Η νέα Κοινότητα Πλαταμώνα

  Θα αποτελούσε όμως παράλειψή μας αν δε αναφερόμασταν με λί-
γα έστω στοιχεία και στην ιστορία του Πλαταμώνα όπως τον καθο-
ρίσαμε παραπάνω με κέντρο το σιδηροδρομικό σταθμό. Τα στοιχεία
αυτά μας τα έδωσε ο μπαρμπα-Νικόλας Χαλατσογιάννης, που γεννή-
θηκε το 1896 και έζησε πολλά χρόνια στον Πλαταμώνα. Πριν γίνει η
 σιδηροδρομική γραμμή δεν υπήρχαν κτίσματα στο χωριό αυτό.

  Το 1914-1915 έγινε κάτω ο σταθμός κι άρχισαν να κυκλοφο-
ρούν.Τότε έγιναν μερικά μικρά σπιτάκια με πρόχειρα υλικά τσατμάδες 
 πλοκάρια και σανίδια.Το πρώτο μαγαζί που έγινε κάτω απ' το στα-
θμό ήταν του Γιάννη και της Αγαθούλας Κωτούλα.Το τρένο παρου-
σίαζε κίνηση κατά τη θερινή περίοδο κι έτσι άρχισαν να γίνονται κι 
άλλα σπίτια και μαγαζιά.
   Το 1926 πρώτος πρόεδρος της κοινότητας του σταθμού Πλατα-  
μώνος ήταν ο κύριος Βαγγέλης Χατζηλάμπρου. Κοντά στο σταθμό
υπήρχαν λίγα κτίσματα.



   Στη θέση της Δροσερής Ταράτσας υπήρχε η καλύβα της Παρα-
σκευής. Στα σπίτια του Γκατζά ήταν μια παράγκα και λειτουργούσε 
ένα σιδηρουργείο. Στον Κωτούλα ήταν μια παράγκα κι αργότερα
έγινε ένα μικρό μαγαζάκι. Άλλη καλύβα ήταν στου Γιαννούλα.
   Αργότερα έγινε μια καλύβα με δυο δωμάτια στου Γεροβασίλη. Στου 
 Βασιλόπουλου ήταν μια πολύ μικρή καλύβα. Ενα μικρό σπιτάκι υπή-
ρχε στου Κουκάκη και έμενε κάποιος απ'την Λεπτοκαρυά. Αργότερα
 το εγκατέλειψε.Το πρώτο μεγάλο σπίτι και μαγαζί ήταν η "Αύρα" του
 Χαλατσογιάννη που χτίστηκε το1929 και σώζεται μέχρι τώρα. Πιο 
πέρα από την Αύρα  προς την Εκκλησία ήταν ο Μαυροπλάτανος
ένας πολύ μεγάλος και παλιός πλάτανος.  Απ' αυτόν έδεναν παλιότε-
ρα τα μεγάλα καράβια. Τον ονόμασαν Μαυροπλάτανο γιατί σε αυτόν 
σύμφωνα με την παράδοση κρέμασαν οι Τούρκοι αρκετούς Έλληνες.
Όταν όμως μια μάνα τον καταράστηκε γιατί εκεί κρέμασαν το παιδί 
 της  ο πλάτανος ξεράθηκε. Μέχρι το 1950 βρισκόταν ακόμη ξεραμέ-
 νος και τον έκοψε ο Ρουμπιές για να χτίσει το Ξενοδοχείο Ζέφυρος.

" Άποψη του Πλαταμώνα από το Κάστρο."
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9. Ο συνοικισμός των προσφύγων.

   Για πολλά χρόνια οι περισσότεροι κάτοικοι του Πλαταμώνα αλλά
και το ζωτικότερο στοιχείο ήταν οι  πρόσφυγες .
   Ήρθαν όπως διηγείται  ο μπαρμπα-Γιώργης Αδαλόγλου, το 1925
από διάφορα  μέρη της Τουρκίας τη Σινώπη, την Τραπεζούντα,  τη 
Σμύρνη και άλλα.΄Ηταν πενήντα περίπου οικογένειες και δυο-τρεις
μήνες κάθησαν κάτω απ΄το σιδηροδρομικό Σταθμο.

    Κατέβηκαν όμως οι Παντελεημονίτες με ξύλα και πέτρες και τους
κυνήγησαν.Συμπληρώνουμε εδώ ότι το κράτος είχε προχωρήσει
στους πρόσφυγες χώρο για εγκατάσταση στο τσιφλίκι του Μαλάχ,
στους  σημερινούς Νέους Πόρους. Ήταν αδύνατο όμως να εγκατα-
σταθούν εκεί γιατί ένα μέρος της περιοχής ήταν βάλτος και η υπόλοι- 
πη πραγματική ζούγκλα, μια παλιούργια κι αρκουβαλτιές.



Έτσι συμφωνήθηκε να εγκατασταθούν στο χώρο του Παντελεήμονα.
Εκεί έμειναν έναν και πλέον χρόνο σε σκηνές.   
   Οι μισοί όμως έφυγαν και πήγαν σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Στον
Πλαταμώνα έμειναν 25 περίπου οικογένειες και όταν το κράτος τους
έφτιαξε σπίτια ήρθαν και εγκαταστάθηκαν άλλες πέντε οικογένειες.
    Από την πατρίδα τους δεν μπόρεσαν να φέρουν τίποτε από τις 
περιουσίες τους. Μόνο η οικογένεια του Νίσου έφερε μια εικόνα, άμφια
δισκοπότηρο και μερικά εκκλησιαστικά βιβλία.
    Οι πρόσφυγες, παρόλο που προέρχονται από διαφορετικά μέρη,
ήταν μονοιασμένοι και υποστηρίζανε ο ένας τον άλλο.
   Φάνηκαν πολύ δραστήριοι και προοδευτικοί. Έφτιαξαν ωραία πε-
ριβόλια, καλλιεργούσαν καπνά και όλοι πρόκοψαν.

          "Πανοραμική άποψη του Πλαταμώνα"
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10. Η Εκκλησία μας " Μεταμόρφωση του Σωτήρος"
    Τα πρώτα  χρόνια,  οι κάτοικοι  του  Πλαταμώνα  έφτιαξαν  μια  μι-
κρή  εκκλησία,  κι  εκεί   εκκλησιάζονταν. Παπά  δεν  είχαν  αλλά  έφε-
ρναν  από  τα  γύρω  χωριά.
   Όταν  έφυγαν  οι  Γερμανοί  το  1944,  μάζεψαν  σανίδια  κι  έφτια-
ξαν  μ'  αυτά  μια  μεγαλύτερη  εκκλησία.
   Το  1955 χειροτονήθηκε  ιερεύς  ο  Παπά - Ηλίας.
   Ο  Πλαταμώνας  όμως  μεγάλωνε  και  το αίτημα  των  κατοίκων
για  μεγαλύτερη   και  ωραιότερη  εκκλησία  γινόταν  όλο  και  πιο 
επιτακτικό, ώσπου  το  1961  άρχισε  η  ανοικοδόμηση  της  καινού-
ριας  εκκλησίας.
   Έγιναν τα εγκαίνια  στις  6  Αυγούστου  1972 και  είναι  αφιερωμέ-
 νη  όπως  και  οι  προηγούμενες  στη  Μεταμόρφωση  του Σωτήρος.
 Σήμερα  την λειτουργία  στην εκκλησία τελούν ο Παπα-Γιώργης
  και  ο Παπα-Δημήτρης.
Με δωρεές,  περισσότερο Λαρισαίων  κατοίκων,  χτίστηκε η εκκλησί-
α του  Αγίου  Ραφαήλ  Νικολάου και Ειρήνης  που τα  εγκαίνια έγιναν
το 2002.
   Επίσης πάνω στο λόφο σε μια πανέμορφη τοποθεσία που φαίνε-
ται  ολόκληρος ο Πλαταμώνας  κακαι ο  Θερμαϊκόός κόλπος χτίστηκε
η εκκλησία του Αγίου Κων/νου και Ελένης.

"H εκκλησία μας
Μεταμόρφωση του

Σωτήρος"
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   Παρακάτω βλέπετε δυο φωτογραφίες του Πλαταμώνα. Η πρώτη
είναι πριν το 1980 και η δεύτερη σήμερα.  Να τις μελετήσετε και να
γράψετε ποιες αλλαγές έγιναν στην περιοχή την τελευταία εικοσαετία.

1980 2003
Άποψη του Πλαταμώνα από το Κάστρο

   Από το 1980 μέχρι το 2003 έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον 
Πλαταμώνα. Μετά από 23 χρόνια στον Πλαταμώνα έχει αυξηθεί πο-
λύ ο πληθυσμός, έχουν χτιστεί περισσότερα σπίτια, διάφορα κτίρια,
πολλοί δρόμοι, έχει γίνει νέα σιδηροδρομική γραμμή με πολλές σή-  
ραγγες που έχουν τρυπήσει όλο το βουνό.
   Κατασκευάστηκε καινούριο λιμάνι όπως βλέπουμε στο βάθος της 
εικόνας. Επίσης, κόπηκαν αρκετά δέντρα και στη θέση τους έγιναν
κτίρια. Το καλό είναι ότι ο Πλαταμώνας είναι ακόμη χαμένος στο
πράσινο.
     Εδώ και 5 χρόνια κατασκευάζεται η νέα σιδηροδρομική γραμμή,
που στο μεγαλύτερο μέρος της περνάει μέσα από σήραγγες και έτσι
δεν επιβαρύνει και δεν αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον.
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Επώνυμο:Tζιώλης
Όνομα:Βασίλειος
Ημερομηνία γέννησης:1932

Όνομα Ερευνητή: Μαθητική Ομάδα ΣΤ' ΤΑΞΗΣ
Τόπος:  Δημοτικό Σχολείο Πλαταμώνα

1. Πού γεννηθήκατε κ. Τζιώλη;

Γεννήθηκα στον Παλιό Παντελεήμονα το 1932.

2. Πότε ήρθατε στον Πλαταμώνα;

Το 1955 ερχόμουν γιατί είχα το μύλο εδώ και το 1960 ήρθα οριστικά.

3. Γιατί εγκατασταθήκατε σ΄αυτήν την περιοχή;

Για καλύτερες συνθήκες ζωής. Με την σιδηροδρομική γραμμή και την
Εθνική Οδό δημιουργούνταν καλύτερες προοπτικές στον Πλαταμώ-
να παρά στον Παλιό Παντελεήμονα.

4. Πώς ήταν ο Πλαταμώνας όταν ήρθατε;

Εγκαταστάθηκα εδώ το 1960 και το 1961 έγινε η κοινότητα.Υπήρ-
χαν πολύ λίγα σπίτια.

5. Πότε άρχισε να μεγαλώνει το χωριό;

Από το 1970 και μετά που άρχισαν να έρχονται οι τουρίστες άρχισε 
να μεγαλώνει και στη συνέχεια ο πληθυσμός του αυξανόταν συνέ-
χεια.

Προφορική Μαρτυρία (Συνέντευξη)



6. Πότε έγινε η Κοινότητα Πλαταμώνα; Γιατί στην αρχή λεγόταν
Σταθμός Πλαταμώνα;

Το 1961 άρχισε να μεγαλώνει και στη συνέχεια έγινε η κοινότητα 
 Πλαταμώνα. Πιο πριν δεν υπήρχε κοινότητα μόνο κάτι μικρά συμβού-
 λια. Από το 1917 που άρχισε να λειτουργεί ο σταθμός ονομάστηκε
 Σταθμός Πλαταμώνα.

7. Ποιες πηγές και ρέματα γνωρίζετε; (γιατί ονομάστηκαν έτσι;)

 Είναι Τριμπίνα λάκος, Ξυδιάης, Καλάμι, Χότζα λάκος, ο λάκος του Πα-
 πά, στις Καριές ο λάκος, το Καλυβιώτικο, ο Τρανός ο λάκος, το Μυλαύ-
 λακο. Πηγές: Αρτέμιδος, Μουσών, Αθηνάς, Άγιο-Βήμα, Αϊ -πόστολος,     
 Αγιάσματα,Τρανή Βρύση, Πασπαλά, το Δουραλή το αναβρικό, τα Βρυ-
 σούλια, η Βρυσοπούλα. 

8. Τοπωνύμια της περιοχής μας;

 Στους Ν.Πόρους: Ο Αγάς, του Μπραήμ η Βρύση, το Αγούλι, Α'ι'-Πόστο-
 λος, Άγιο Βήμα, Κουκούλα, Δροσερή Ταράτσα, Βίλα του Μοσκώφ, Ρη-
 μαγμός, Αερογέφυρα, Αγιανάρια, Αγιάσματα, Α'ι'-Γιάννης, Α'ι'-Λιάς, Αύ-
 ρα, Βρυσοπούλα, Γαλαρία, Γιοβάνι, Θαλάσσι, Καραγάτσι, Καρβνάρης,
 Κεραμύδα, Κοκοντώνη, Κοσάρια, Μαυροπλάτανος, Μήλια, Μουριά,
 Μπάτα, Μπιρτσούρα, Μηλαύλακα, Νταμπούρια, Σαλντάνη, Σταθμός,
Τα τοπωνύμια αρχίζουνε από το σταθμό μέχρι τα Τρία Πλατάνια. 

9. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι στην περιοχή μας

Από το 1924 που ήρθανε οι πρόσφυγες εδώ πέρα άρχισαν να ασχο-
 λούνταιμε τη γεωργία.Τα παλιότερα χρόνια τα κτήματα τα είχαν οι
 Παντελεημωνίτες υπάγονταν στον Π. Παντελεήμονα. Μετά εγκατέλει-
 ψαν τη γεωργία και ασχολήθηκαν με τον τουρισμό. Παλιότερα έτρε-
 φαν και μεταξοσκώληκες.

10. Πότε ξεκίνησε ο τουρισμός στην περιοχή μας;

Από το 1972-73 και την περίοδο από το 75 ως το 80 έφτασε στο αποκωρύφω-
 μά του.



11. Πότε χτίστηκε η Αύρα;

Ξεκίνησε το 1928 και ολοκληρώθηκε το 1931.Ήταν το πρώτο σπίτι του Πλα-
 ταμώνα και λειτούργησε σαν ξενοδοχείο.Το 1935 περίπου λειτούργησε της
Μουλούλης.Ήτανε κάτω από το σταθμό. Πανδοχείο υπήρχε ακόμα και στου 
Γκατζά. Εκεί δίπλα υπήρχε και φούρνος.Τα πανδοχεία τότε πάνω είχαν δωμά-
 τια που κοιμόνταν στρωματσάδα οι ταξιδιώτες με βελέντσες και προκόβες
[μάλλινα σκεπάσματα] και στο κάτω μέρος έβαζαν τα ζώα. Στου Κωτούλα ήταν
 ένα μικρό μαγαζάκι.

12. Πότε έγινε η πρώτη εκκλησία;

Το1931που είχαν ήδη έρθει οι πρόσφυγες έφτιαξαν μια μικρή παράγκα με 
 τσατμάδες. Ξύλα καρφωμένα μέσα κι έξω και το εσωτερικό το γέμιζαν με 
 πέτρες και μετά το σοφάτιζαν.Το 1945, που έφυγαν οι Γερμανοί, έφτιαξαν με 
 ξύλα μια παράγκα.Το 1945 ως το 1962 λειτουργούσαν σε αυτήν την εκκλησία.
Το 1962 θεμελίωσαν την καινούρια εκκλησία.Τα εγκαίνιά της έγιναν το 1972.

13. Πότε έγινε ο Σταθμός Πλαταμώνα;

Ο Σταθμός Πλαταμώνα έγινε το 1916 με 1917, όταν τελειοποιήθηκε η γραμμή και  
άρχισε να λειτουργεί το τρένο.

14. Ποιός ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Πλαταμώνα;

Ο πρώτος πρόεδρος του Πλαταμώνα ήταν ο κ.Ευάγγελος Χατζηλάμπρος.

15. Πότε ήρθαν οι πρόσφυγες στον Πλαταμώνα και πού εγκαταστάθηκαν;

   Οι πρόσφυγες ήρθαν το 1924 στον Πλαταμώνα και εγκαταστάθηκαν στο Σταθμό.
Τότε κατέβηκαν οι Παντελημονίτες και τους κυνήγησαν.Ύστερα εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή που είναι σήμερα το κάμπινγκ Καλαμάκι.Αργότερα εγκαταστάθηκαν  
στην περιοχή που σήμερα λέμε Συνοικισμό.



ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΤΑΞΗ   ΣΤ ΟΜΑΔΑ Γ   

        Πλαταμώνας 1453- ως σήμερα
   Παρακάτω βλέπετε μια φωτογραφία του Πλαταμώνα πριν το 1980. 
Από πού είναι τραβηγμένη και ποιες αλλαγές έγιναν σ΄αυτή την
περιοχή.

   Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από το εστιατόριο "Άλσος".
Σήμερα η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι έγινε σ΄αυτήν την περιοχή το
λιμάνι του Πλαταμώνα. Οι βάρκες από την ακρογιαλιά μεταφέρθηκαν
μέσα στο λιμάνι. Και έμεινε περισσότερος χώρος στη στεριά.
   Συγκρίνοντας τις δυο φωτογραφίες βλέπουμε ότι χτίστηκαν περισ-
σότερα κτίρια και έχουν λιγοστέψει τα δένδρα.
   Έγινε η πλατεία γύρω από την εκκλησία και γίνεται επέκταση της 
εκκλησίας.
   Το ρέμα Καλάμι που περνά από εκεί δίπλα έχει χτιστεί από πάνω 
και είναι σαν  μια γέφυρα.
   Στο λόφο του Κουκουντώνη  έχουν χτιστεί πολύ περισσότερα.
   Μπροστά στο λιμάνι έχουν γίνει ωραίες ψαροταβέρνες.

            ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:  Η νεότερη ιστορία του τόπου μου
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Τοπωνύμια της περιοχής Πλαταμώνα
Αφού μελετήσαμε τις συνεντεύξεις που πήραν οι μαθητές της τάξης
από κατοίκους της περιοχής αλλά και από όσα μας είπε ο κ. Τζιώλης
Βασίλης, όταν ήρθε στην τάξη, καταγράφουμε τα τοπωνύμια της περιο-
χής.  Ερευνούμε ακόμη γιατί ονομάστηκαν έτσι οι συγκεκριμένες το-
ποθεσίες.
Αγάς  Μέρος που σκοτώθηκε ένας Τούρκος Αγάς   σε μια 

ενέδρα και θάφτηκε στο μέρος αυτό που είναι ένα χι-
λιόμετρο κάτω απ' τον Π. Παντελεήμονα.

Αγιανάρια Είναι 100 μέτρα περίπου κάτω από  του Αϊ-Γιάννη 
που καταστράφηκε από Τούρκους.Τώρα έχει κτιστεί
νέα εκκλησία.

Αγιάσματα  Η περιοχή γύρω από τον Φλοίσβο όπου υπάρχει και 
η πηγή Αγιάσματα.

Άγιο Βήμα Μία ερειπωμένη εκκλησία που το νερό έβγαινε μέσα 
από το ιερό. Καταστράφηκε πριν 400 χρόνια. Το νε-
ρό το στέλνουν στην αερογέφυρα και υδροδοτείται  ο        
Πλαταμώνας.

Αγούλι Βρίσκεται κοντά στον Π. Παντελεήμονα. Ονομάστηκε 
έτσι  η περιοχή επειδή εκεί πέθανε ο γιος του Αγά.

Αερογέφυρα Γέφυρα που ενώνει τον Πλαταμώνα με τον Π. Παντε-
λεήμονα, πάνω από την εθνική οδό.

Αϊ-Γιάννης Εκκλησία που υπάρχει και σήμερα. Καταστράφηκε 
τέσσερις φορές από τους Τούρκους και χτίστηκε γύ-
ρω στο 1860-1870.

Αϊ-Λιας Βρίσκεται πάνω απ' τον Π. Παντελεήμονα. Είναι παλιά
εκκλησία που έχει αναστηλωθεί.

             ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η νεότερη ιστορία του τόπου μου



Αϊ-πόστολος Μια εκκλησία που κάτω απ' το ντουβάρια έβγαινε νε-
ρό. Βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το Άγιο-Βήμα και 
σήμερα από αυτό υδροδοτείται ο Πλαταμώνας. Χτί-
στηκε πρίν από 300 χρόνια.

Αύρα Είναι κτίσμα του 1928 και ολοκληρώθηκε το 1931 
και δούλευε σαν ξενοδοχείο.

Βρυσοπούλα Βρίσκεται στον Π. Παντελεήμονα. Είναι πηγή που έ-
βγαζε λίγο νερό το οποίο ήταν αστείρευτο.

Γαλαρία Σήραγγα κάτω από το κάστρο του Πλαταμώνα.

Γκουρίτσα Ρέμα δίπλα στο νεκροταφείο του Πλαταμώνα.
λάκος

Γιοβάνη Έγινε μεγάλη καταστροφή. Χρησιμοποιούνταν ως φυ-
λακές σκλάβων. Ώσπου κατέβηκαν από τα γύρω χω-
ριά και τους ελευθέρωσαν.Τότε οι Τούρκοι κατέστρε-
ψαν την Π. Σκοτίνα.Το όνομά του το πήρε από έναν
δούλο το Γιοβάν. Εδώ υπάρχει αναβρυκό.

Δροσερή Ήταν παραδοσιακή ταβέρνα,το σημερινό "Stavento".
Ταράτσα  Στο πασάγιο μετά το σταθμό.

Θαλάσσι Η περιοχή  ανάμεσα στο "Maxim" και την ΔΕΥΑΛ.
Υπάρχει  εκεί και πολυβολείο από το Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο.

Καλάμι Το ρέμα που κατεβαίνει  δίπλα στην Εκκλησία. Ονομ-
μάστηκε έτσι γιατί παλιότερα είχε πολλές καλαμιές.



Καραγάτσι Ένα δέντρο (αγριόλευκα) πολύ μεγάλο. Βγαίνοντας 
από τον Π. Παντελεήμονα προς την Σκοτίνα.

Καρβνάρης Στο σημερινό Camping Παράδεισος. Εκεί εφτιαχναν 
κάρβουνα (σκεπάζοντας ξύλα που έκαιγαν με χώμα).
Εκεί υπήρχε ένα φυσικό λιμάνι ως το 1913 που έγινε
η σιδηροδρομκή γραμμή.

Κεραμίδα Μια πηγή που χειμώνα-καλοκαίρι είχε σταθερό νερό.
Έπιναν νερό μέσα από μια κεραμίδα. Πηγαίνοντας 
προς τον Αϊ-Γιάννη.

Κοκοντώνη Ο λόφος κάτω από τον Άγιο Κων/νο. Εκεί πρωτολα-
λούσε ο κούκος την άνοιξη.

Κοσάρια Ονομάστηκε έτσι κατά μια εκδοχή γιατί έκοβαν τα χό-
ρτα με κόσα. Κατ' άλλη επειδή είχε μοιραστεί η περι-
οχή σε είκοσι τμήματα.

Μαυροπλά- Μεγάλος παλιός πλάτανος που έδεναν τα καράβια.
τανος Εκεί κρεμούσαν  οι Τούρκοι τους Έλληνες. Κατά την 

παράδοση μια μάνα τον καταράστηκε και στέγνωσε.
Στο μέρος αυτό είναι χτισμένο το ξενοδοχείο "Ζέφυ-
ρος".

Μηλιά Η περιοχή στα ριζά του βουνού του Παντελεήμονα 
προς τη Σκοτίνα. Κοντά στου Παπα το Λάκο. Πήρε το
όνομά της από τις πολλές μηλιές κατά μία εκδοχή και 
κατά μία άλλη από μια γυναίκα που ονομαζόταν έτσι.

Μοσκώφ Η περιοχή γύρω από το αγρόκτημα των Μοσκώφ.

Μουριά Η περιοχή με παλιά ταβέρνα  στον συνοικισμό με μια



μεγάλη μουριά. Βρίσκεται απέναντι από το φούρνο 
του Νίσσου.

Μπάτα Η περιοχή με πολλά κουτσύφια που έστηναν παγίδες
(μπάτα) και βρίσκεται κάτω από τον Π. Παντελεήμο-
να.

Μπιρτσούρα Είναι μια πηγή στον Π. Παντελεήμονα.

Μυλαύλακο Είναι το αυλάκι που είχε το μύλο ο κύριος Τζιώλης.
Βρίσκεται πάνω από τον Αϊ-Λια και παίρναν νερό.

Νταμπούρια Ήταν ο Π. Πλαταμώνας και ήταν περιφραγμένος με  
τριών μέτρων ντουβάρι. Ήταν στην είσοδο του Ν. Πα-
ντελεήμονα. Είχε πολλά πανδοχεία.

Ντριμπίνα Είναι ρέμα που πηγάζει από την Π. Πούρλια. Το μέρος
που είχαν δύο μύλους από την Αιγάνη. Ονομάζεται αλ-
λιώς και Φύσσας, γιατί κατεβάζει πολύ αέρα.

Nτρομίχη ο Είναι ρέμα που πήρε το όνομά του από Τούρκο αξι-
λάκος ωματικό. Βρίσκεται όπως ανεβαίνουμε στον Παντελε-

ήμονα.

Ξυδιάης Ονομάστηκε έτσι γιατί το νερό του είναι ξυνό. Η πηγή
Αρτέμιδος.

Παπά λάκκος Βρίσκεται στην παραλία Ν. Παντελεήμονα. Είναι ρέμα
που πήρε το όνομά του από έναν παπά που πνίγηκε 
εκεί.

Πηγή 
Αρτέμιδος Πηγή κοντά στην εθνική οδό ή ο λάκκος Ξυδιάης.

Ρημαγμός Είναι το ρέμα δίπλα στο Μαξίμ, που χύνεται δίπλα στη
βίλα του Μοσκώφ.

Σαλντάνη Περιοχή στο μέρος που χωρίζει ο δρόμος για την 
Σκοτίνα και την βρύση Κατή.

Σταθμός Είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός Πλαταμώνα.



Στάση Πέτρου Είναι το πρατήριο καυσίμων του κ. Χαιρόπουλου
Πέτρου. Εκεί σταματούσε και σταματάει το λεωφορείο.

Σταυρός Είναι 4 δρόμοι στον Π. Παντελεήμονα.

Συνοικισμός Περιοχή στον Πλαταμώνα που κατοικήθηκε από 
πρόσφυγες.

Τρανταφλάς Είναι λόφος του Πλαταμώνα που βρίσκεται ανατολικά 
του Κοκοντώνη, το οποίο είναι παλιό επώνυμο.

Τρία πλατά- Πήρε το όνομά του από την ύπαρξη τριών Πλατάνων.
νια Εκεί  παλιά κρεμούσαν τους Έλληνες.
Χότζα λάκος Ρέμα που πηγάζει από τον κάτω Όλυμπο και χύνεται 

στον Θερμαϊκό κόλπο. Ονομάστηκε έτσι γιατί εκεί 
έπινε ο Χότζας νερό.

"Tου Χότζα ο λάκος- Καρβνάρης"

" Τα τρία Πλατάνια
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ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

TOYΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

     10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ 

1. Ο Πλαταμώνας διαθέτει καθαρή γαλάζια θάλασσα, ρηχή και 
ασφαλή για κάθε ηλικία, βραβευμένη με δύο σημαίες.

2. Αρκετές οργανωμένες ακτές με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
η καθεμιά απλώνονται διαδοχικά σε μήκος τεσσάρων χιλιο-
μέτρων, επιτρέποντας στον επισκέπτη να αντλήσει όλα τα ω-
φέλη από διαφορετικούς γειτονικούς τόπους, εξασφαλίζοντας 
μεγάλη γκάμα επιλογών. Κολύμβηση, θαλάσια σπόρ, ιστιο-
πλοΐα.

3. Ενώ χαίρεται την ακτή και τη θάλασσα ο επισκέπτης έχει 
την δυνατότητα να βρεθεί, σε ελάχιστο χρόνο στους δροσε-
ρούς οικισμούς Π. Παντελεήμονα, Π. Πόρους, Π. Σκοτίνα  και 
στις σκιερές τοποθεσίες των ορεινών όγκων, που απλώνο-
νται δίπλα στις ακτές.

4. Ο  επισκέπτης μπορεί επίσης να διαλέξει  ανάμεσα σε όλους 
τους τόπους διαμονής, από πλήρη  ξενοδοχειακά συγκροτή-
ματα, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, μπανγκαλόους και ο-
ργανωμένα κάμπινγκ.

5. Στις ακτές του Πλαταμώνα παραδοσιακές ταβέρνες, άνετα 
εστιατόρια και άφθονα σνάκ-μπαρ προσφέρουν όλους τους 
τύπους διατροφής.

6 O επισκέπτης του Πλαταμώνα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε
εκδρομές, περιπάτους, πολιτιστική ζωή, νυχτερινή έξοδο και
πολλά άλλα είδη  διασκέδασης.

   ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ    Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ



7. Το λιμάνι προσφέρει τη δυνατότητα ελλιμενισμού μικρών 
σκαφών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα  για θαλάσσιες εκδρομές
με οργανωμένα σκάφη. Μπορείτε ακόμη να αράξετε τη βάρκα 
σας για να πάτε εύκολα για ψάρεμα.

8. Ο Πλαταμώνας έχει εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να έρθετε 
με το αυτοκίνητό σας μέσω της εθνικής οδού ή με το τρένο ή 
με το λεωφορείο. Βρίσκεται κοντά στη Λάρισα και στην Κατε-
ρίνη.

9. Μπορείτε να επισκεφτείτε το ιστορικό κάστρο του Πλαταμώ-          
να. Το καλοκαίρι ορανώνονται σ' αυτό ενδιαφέρουσες παρά-
στάσεις από το Φεστιβάλ Ολύμπου. Πολύ κοντά είναι το Λι-
τόχωρο, το Δίον και άλλοι αρχαιολογικοί τόποι.

10. Κατά μήκος της παραλίας λειτουργούν πολλά καταστήματα 
για  όλες τις επιθυμίες και όλες τις δυνατότητες. Θα κάνετε τα 
ψώνια σας και ύστερα θα πιείτε ένα καφέ ή θα φάτε δίπλα 
στο κύμα.
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ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
              Η νεότερη ιστορία του τόπου μου

        Πλαταμώνας 1453-ως σήμερα

Προφορική Συνέντευξη
TΙΤΛΟΣ:Πρόεδρος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων
Επώνυμο:Μιχωλός
Όνομα:Δημήτριος

Όνομα Ερευνητή: Κορέλα Βικτωρία
Τόπος:  Δημοτικό Σχολείο Πλαταμώνα

1. Πόσα περίπου δωμάτια και κλίνες υπάρχουν στην περιοχή 
 του Πλαταμώνα;
   Ο Πλαταμώνας υπάγεται στο Δήμο Ανατολικού Ολύμπου ο οποίος
 έχει 5 δημοτικά διαμερίσματα. Όταν έρχεται από Αθήνα κάποιος 
 συναντάει το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα που λέγεται Ν. Πόροι.
 Δεύτερο τον Πλαταμώνα, τρίτο τον Ν. Παντελεήμονα, τη Σκοτίνα και
 τη Λεπτοκαρυά.Το πρώτο διαμέρισμα που είναι οι Ν. Πόροι έχει 
 1000  περίπου δωμάτια και 2000 κλίνες. Ο Πλαταμώνας έχει 450
 δωμάτια και 900 κλίνες.Ο Παντελεήμονας έχει 650 δωμάτια και 
 1300 κλίνες. Η Σκοτίνα και η Λεπτοκαρυά έχουν μαζί 1800 δωμάτια
 και 3600 κλίνες.

2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να νοικιάζει 
κανείς δωμάτια; 
 Πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να έχουν την άδεια από τον Ε.Ο.Τ.Τα δω-
μάτιά τους να είναι καθαρά, να διαθέτουν καθαρά κλινοσκεπάσματα, 
να έχουν καλά κρεβάτια, να διαθέτουν επίσης μπάνιο για το κάθε
δωμάτιο καθώς και πετσέτες για το μπάνιο, ψυγείο, κουζίνα με όλα
τα σκεύη.

3. Από ποιες χώρες έρχονται κυρίως τουρίστες;
  Οι τουρίστες έρχονται κυρίως από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες
 καθώς και από την Ελλάδα.



4. Με ποιους τρόπους διαφημίζεται η περιοχή μας;
 Υπάρχει στο νομό μας ειδική επιτροπή προβολής που ενδιαφέρεται
να διαφημίζει όλο το νομό μας σε δεκατρείς εκθέσεις που γίνονται σε
διάφορες χώρες. Με εκπρόσωπους στην επιτροπή αυτή για ό-
λο το Δήμο μας, συμμετέχουμε και προβάλλουμε όλα τα διαμερίσματα
του Νομού Πιερίας, με προσπέκτ, με την τηλεόραση, με ραδιόφωνο
καθώς και με εφημερίδες και σε διάφορα περιοδικά. Ο καλύτερος ό-
μως τρόπος διαφήμισης είναι η καλή συμπεριφορά των ιδιοκτητών,
τα καθαρά δωμάτια και κυρίως το καθαρό περιβάλλον και η καθαρή
θάλασσα.

5. Έχει μειωθεί ή έχει αυξηθεί ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια;
Τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγο του πολέμου 
 στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

6. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή μας τους καλοκαιρι-
νούς μήνες και γιατί;
Η κακή οδοσήμανση στους δρόμους μας, ο άσχημος περιβάλλων 
χώρος, τα ελλιπή συγκοινωνιακά μέσα προς τους αρχαιολογικούς
χώρους.

7. Πιστεύετε ότι είναι αναπτυγμένος ο τουρισμός στην περιοχή 
μας;
Όχι όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχουν τουριστικές μονάδες καλών κα-
τηγοριών όπως ΑΑ και κατηγορίες πολλών αστέρων καθώς και έρ-               
γα ειδικής τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης. Γήπεδα τέννις,
γκολφ, ειδικά μονοπάτια για περιπατικές, ειδικοί χώροι αναψυχής,
ειδικά πάρκινγκ, δρόμοι καλοί με πεζοδρόμια πυκνοφωτισμένα να
μπορούν οι τουρίστες με άνεση να κάνουν τον περίπατό τους.

8. Ο τουρισμός είναι βασική οικονομική πηγή για τον τόπο μας.
Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να προστατευθεί;
Να είναι λογικές οι τιμές των ενοικιαζομένων δωματίων, κάμπινγκ
και ξενοδοχείων που διαθέτει η περιοχή του Πλαταμώνα και γενικά
χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ, καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ και
γενικά σε όλα τα κέντρα διασκέδασης, ούτως ώστε οι τουρίστες που
επισκέπτονται την περιοχή του Πλαταμώνα να παίρνουν μαζί τους
τις καλύτερες εντυπώσεις.



9. Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε κάποιον να επισκεφθεί
 την περιοχή μας;
Η περιοχή μας γενικά είναι φιλόξενη με πολύ μεγάλη παράδοση σε 
αυτό. Έχουμε καθαρότατες θάλασσες και πάρα πολύ σύγχρονα μέσα
μεταφοράς ή με το τρένο ή με το αυτοκίνητο υπάρχουν εναλλακτικές
λύσεις εκδρομών όπως: Μετέωρα, Όλυμπος, Θεσσαλονίκη, παραδο-
σιακούς οικισμούς και σε καλούς αρχαιολογικούς χώρους.

10. Υπάρχει περίπτωση να συνδεθεί το λιμάνι του Πλαταμώνα
ακτοπλοϊκά με άλλα λιμάνια;
Ναι, υπάρχει. Προβλέπεται να συνδεθεί με κρουαζιερόπλοια, όταν 
αυτό θα τελειοποιηθεί, με τη Χαλκιδική, με τα νησιά της περιοχής του
Βόλου καθώς και με όλα τα νησιά του Αιγαίου.

11. Έχετε πρόβλημα να συμπεριλάβουμε τη συνέντευξη στην
εργασία μας;
Όχι,δεν έχω κανένα πρόβλημα.
                                                                                                          
12. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;
Για όλα αυτά που αναφέραμε και για τη βελτίωση όλων των υπηρε-
σίων που πρέπει να προσφέρει η περιοχή υπάρχουν προγράμματα
της Ε.Ε. επιδοτούμενα που πρέπει ο δήμος μας να αξιοιποιήσει.
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17.  Ξενοδοχεία περιοχής Πλαταμώνα
Διεύθυνση ΚΑΤ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ Δωμ. Κλίνες

ΔΙΑΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  91 Β 2352041267 30 60
ΚΡΟΝΟΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  Β 2352042782 47 91
ΜΑΧΙΜ ΕΘΝΙΚΗ  ΟΔΟΣ Β 2352044740 73 139
PLATAMON
BEACH K.KAΡΑΜΑΝΛΗ Β 2352041212 170 323
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 35 Γ 2352041336 19 37
ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 17 Γ 2352041416 32 62
ΑΝΕΣΙΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 16 Γ 2352041471 10 20
ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ  Γ 2352041406 18 31
ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝ Γ 40 80
ΛΕΓΓΩ ΕΓΝΑΤΙΑ 84 Γ 2352042737 13 22
ΜΟΡΦΕΥΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΛΗ Γ 2352041701 21 39
ΜΟΥΣΣΕΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΛΗ Γ 2352043306 18 34
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 18 Γ 2352041380 23 45
ΖΕΥΣ Γ 2352044333 16 32
ΑΛΣΟΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 100  Δ Δ 2352041315 12 24
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ 66 Δ 2352041637 16 31
ΕΛΒΕΤΙΑ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 102 Δ 2352041282 9 18
ΕΡΜΗΣ Αγ.ΠΑΝΤ/ΜΟΝΟΣ    Δ 2352041261 16 32
ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 17 Δ 2352044701 25 45
ΜΙΝΙ ΣΤΑΡ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 54 Δ 2352041326 15 26
NIKO'S
PARADISE Δ 2352041933 19 38
REX Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Δ 2352041628 12 18
ROBIN K.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 46 Δ 2352041260 14 25
ΣΜΟΛΙΚΑΣ 25η  ΜΑΡΤΙΟΥ Δ 2352041010 28 46
BOSAS  ΕΓΝΑΤΙΑ Ε 2352042600 18 40
ΔΗΜΗΤΡΑ  ΠΙΕΡΙΑ 21 Ε 2352041422 11 28
ΠΙΝΔΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1 Ε 2352041588 9 18
ΖΕΦΥΡΟΣ  Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 57 Ε 2352041318 12 20

Ξενοδοχείο
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18. Εξέλιξη πληθυσμού κοινότητας Πλαταμώνα

1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001
1952 997 929 1368 1539 1586 2163

       -49% -7% 47% 13% 3.00% 37%

Λόγοι αύξησης ή μείωσης του πληθυσμού ανά δεκαετία

Στην δεκαετία του 1940-50 ο πληθυσμός μειώθηκε εξαιτίας του Β΄
Παγκόσμιου πολέμου.
 Με τον εμφύλιο πόλεμο 1944-49 πολλοί κάτοικοι της περιοχής έφυ-
γαν στην εξορία.
 Το 1961 γίνεται για πρώτη φορά ξεχωριστά απογραφή του Πλαταμώ-
να και του Παντελεήμονα.
Η αύξηση της δεκαετίας του 60-70  ήταν πολύ σημαντική, γιατί ο Πλατα-
μώνας είχε γίνει ένα τουριστικό θέρετρο, υπήρχαν δουλειές και έτσι έ-
ρχονταν πολλοί άνθρωποι και έμεναν εδώ. Επίσης, η αύξηση από το
1991 και μετά οφείλεται στην επιστροφή Ελλήνων ομογενών από την
πρώην Σοβιετική ένωση και την εγκατάσταση στην περιοχή μας οικο-
νομικών μεταναστών κυρίως από την Αλβανία.

Απογραφή
Πληθυσμός

            %

             ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:  Η νεότερη ιστορία του τόπου μου
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19. ΠΩΣ ΝΑ ΦΘΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Με αεροπλάνο
Αεροδρόμιο ''Μακεδονίας'' Θεσσαλονίκης. Απόσταση από τον Πλαταμώνα  116 χ.μ

Με τρένο
Αθήνα-Πλαταμώνας. Πληροφορίες Ο.Σ.Ε Αθήνας.Τηλ. 210-362-44-02
Θεσσαλονίκη-Πλαταμώνας. Πληροφορίες Ο.Σ.Ε Θεσσαλονίκης.Τηλ. 2310-517-517

Με λεωφορείο
Αθήνα-Πλαταμώνας (400 χ.μ)
Πληροφορίες Κ.Τ.Ε.Λ Αθήνας.Τηλ. 210-8317-059
Θεσσαλονίκη-Κατερίνη-Πλαταμώνας (104 χ.μ)
Πληροφορίες Κ.Τ.Ε.Λ Θεσσαλονίκης.Τηλ. 2310-595-428

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Νομαρχ/κή Αυτ/κηση Πιερίας 23510 69100 Ο.Σ.Ε Αθήνας 210 3624402
Τμήμα Τουρισμού 23510 69250 Ο.Σ.Ε Θεσσαλονίκης 2310 517517
Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας 23510 37219 Ο.Σ.Ε Πλαταμώνα 23520 41774
Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων 23510 77332
              Πιερίας Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 2310 408411
Τουριστική Αστυνομία Κατερίνης 23510 23440
Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα 23520 41366
Πυροσβεστική Υπηρεσία (199) 23510 23333 Δήμος Αν. Ολύμπου 23520 31242
Αστυνομικό Τμήμα Πλαταμώνα 23520 41111

     Δημοτικό Διαμέρισμα 
Γεν. Νοσοκομείο Κατερίνης 23510 57200         Πλαταμώνα 23520 41245
Πρώτες Βοήθιες      ---- 166 Κάστρο Πλαταμώνα 23520 44470
Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου 23520 22222 Ταχυδρομείο Πλαταμώνα 23520 41774
Αγροτικό Ιατρείο Πλαταμώνα 23520 41222 Αlpha Τράπεζα 23520 42309

Δημ. Σχολείο 23520 41314
Ε.Ο.Τ Θεσσαλονίκης 2310 271888 Γυμνάσιο 23520 41685
Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου 23520 53206 Νηπιαγωγείο 23520 41020
Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου 23510 76041 Ι. Ναός Μεταμορφώσεως 23520 41270

     Κ.Τ.Ε.Λ Πιερίας-Σταθμός 23510 29317
                Κατερίνης      << 23313
     Πρακτορείο Κ.Τ.Ε.Λ 23520 42606
           Πλαταμώνα
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Το κλίμα του Πλαταμώνα το καλοκαίρι

Θερμοκρασία (ο C)

Η
μέ
ρα

ς

Ν
ύχ
τα
ς

25 14 17 10 9 75
30 18 20 7 10 72
32 21 24 4 12 69
32 21 25 3 11 70
28 17 23 5 8 73
22 13 20 8 6 77

Καιρικά φαινόμενα και χαρακτηριστικά
Άνεμος
Από τα διαθέσιμα στοιχεία  φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη συχνότητα κα-
τά τη διάρκεια του έτους έχουν οι Ανατολικοί και Νοτιοανατολικοί άνε-
μοι και ακολουθούν με μικρότερη συχνότητα οι ΒΑ, Β και ΒΔ άνεμοι.
 Η ένταση των ανέμων κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 2-3 Beaufort, ενώ
παρατηρούνται και πολύ υψηλά ποσοστά νηνεμίας.
Ομίχλες
Στην περιοχή του Πλαταμώνα οι ομίχλες είναι σπάνιες και εμφανίζο-
νται κυρίως από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο.
Υγρασία-Χιόνια -Παγετοί.
Η υγρασία του αέρα, λόγω των γειτονικών ορεινών σχηματισμών 
και της πυκνής δασικής χλωρίδας, είναι αυξημένη.

Ώ
ρε
ς 
ηλ
ιο
φ
άν

ει
ας

Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

Υγ
ρα

σί
α 

%

Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος

K
λί
μα
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ς

Η
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ς 
βρ
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ής



Χιόνια σπάνια παρατηρούνται στον Πλαταμώνα. Ο μέσος αριθμός
ημερών χιονόπτωσης ανά μήνα είναι περίπου:

Δεκέμβριος 1.1 ημέρες
Ιανουάριος 0.6 ημέρες
Φεβρουάριος 1.5 ημέρες

Στον Όλυμπο και στα Πιέρια, οι χιονοπτώσεις αρχίζουν από το
Νοέμβριο, αλλά το σταθερό χιόνι παρατηρείται τον Δεκέμβριο. Χιόνια
πέφτουν ακόμη και τον Μάρτιο.

Από τα στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού Σκοτίνας προκύπτει
ότι σπάνια εμφανίζεται παγετός.
Θαλάσσιο περιβάλλον
Οι ακτογραμμή του Πλαταμώνα είναι γενικά ομαλή και αμμώδης.
Το μόνο σημείο που είναι απόκρημνη είναι η περιοχή του Κάστρου.
Για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων στις παραλίες της περιο-
χής γίνονται μετρήσεις κάθε χρόνο.
Γενικά η ποιότητα του θαλάσσιου νερού της περιοχής είναι ικανο-
ποιητική, πράγμα που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Πλα-
ταμώνας λαμβάνει κάθε χρόνο 2 γαλάζιες σημαίες.
Οι μετρήσεις όμως δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πηγές ρύ-
πανσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε λειτουργούν και αρ-
κετές τουριστικές εγκαταστάσεις.



 
 



 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
Το Κάστρο του Πλαταμώνα 

 

 




