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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιερά πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή του αγίου Διονυσίου του εν 
Ολύμπο ένα σπάνιας αρχιτεκτονικής ομορφιάς και ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο, βρίσκεται  σε απόσταση 18 χιλιομέτρων από το Λιτόχωρο 
Πιερίας και σε υψόμετρο 850 μέτρων μέσα σε ένα από τα φαράγγια του 
Ολύμπου με την ονομασία Ενιπέας. Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τον ίδιο 
τον άγιο Διονύσιο και αφιερώθηκε στην αγία Τριάδα μετά από θεια 
αποκάλυψη. Αργότερα όμως επεκράτησε να ονομάζεται από το όνομα του
ιδρυτού της. Ο άγιος Διονύσιος δημιούργησε ένα μνημείο σπάνιας 
αρχιτεκτονικής και αισθητικής, ιδανικά ενταγμένο στο φυσικό 
περιβάλλον. Σαν φρούριο κτισμένο από πέτρα και ξύλο σε φυσικό 
οχυρωμένο σημείο.
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Ιστορία του μοναστηριού
Το μοναστήρι του αγίου Διονυσίου έγινε αδιάσπαστο κομμάτι της
μακραίωνης ιστορίας, της κοινωνίας και της παιδείας του τόπου. 
Υπήρχε συγκροτημένο αγιογραφικό εργαστήριο και κέντρο 
αντιγραφής χειρογράφων, χάρη στο οποίο διασώθηκαν πολλά 
παλαιά κείμενα. Έμελλε ωστόσο το μοναστήρι να πληγεί. Να 
υποστεί βαρύ τίμημα για τη συμβολή του στην εκπαίδευση των 
πιστών, στην προστασία των παραδόσεων. Το 1821, πυρπολήθηκε
από τον Βελή πασά, γιο του Αλή πασά. Μετά από την τριήμερη 
μάχη ο ηγούμενος Μεθόδιος Παλιού- ρας κρεμάστηκε μαζί με 
δώδεκα ακόμη μοναχούς στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. 
Στην επανάσταση  του Ολύμπου το 1878, η μονή συμμετείχε και 
πάλι ενεργά: προσφέροντας καταφύγιο στα γυναικόπαιδα του 
Λιτόχωρου, κατέλυσε το άβατο των γυναικών για πρώτη φορά. Το
μετόχι στην σκάλα χρησιμοποιήθηκε σαν σταθμός ανεφοδιασμού 
και αποβιβάσεως των ελλήνων αγωνιστών. Κατά την διάρκεια του
μακεδονικού αγώνα, υπήρξε εκ νέου καταφύγιο αγωνιστών και 
σταθμός ανεφοδιασμού.

Παρόλες όμως τις αλλεπάλληλες φυσικές ή ηθελημένες 
καταστροφές και τις αδιάκοπες λεηλασίες, η μονή συνέχισε να 
προστατεύει τους κατοίκους του Ολύμπου αλλά και την 
πολιτιστική κληρονομιά της. Το πλήγμα ωστόσο που δέχτηκε από 
τα γερμανικά στρατεύματα το 1943, υπήρξε ολέθριο. Στις 29 
Απριλίου ,ημέρα πέμπτη της διακαινησίμου, πεζοπόρα τμήματα 
γερμανών ανέβηκαν στο μοναστήρι και με εκρηκτικά τα οποία 
τοποθέτησαν στα θεμέλια του μοναστηριού κατάφεραν να το 
καταστρέψουν. Παρόλα αυτά οι μοναχοί κατάφεραν να σώσουν 
αρκετά κειμήλια από την παλιά μονή σε μια κρύπτη κάτω από το 
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κοτέτσι της μονής. Τα κειμήλια που σώθηκαν ήταν χρυσοκέντητα 
άμφια και μεταλλικά αντικείμενα , φορητές εικόνες και 
χειρόγραφα. Σήμερα μετά από δεκαετίες ερημώσεως, η αγάπη των
μοναχών και των πιστών για τον άγιο, αγκαλιάζουν ξανά το 
μοναστήρι. Ο κύριος ναός, το καθολικό, αποκαταστάθηκε 
σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του. Κύριο μέλημα όλων είναι η 
πλήρης αναστήλωση του πληγωμένου μοναστηριού, να ξαναγίνει 
το ίδιο όπως και στο παρελθόν. Σε αυτό βοήθησε πολύ οι 
φωτογραφίες που έστειλε ένας γερμανός στρατιώτης μετά από 53 
χρόνια αφού καταστράφηκε το μοναστήρι, ο οποίος μετανιωμένος
για ότι έπαθε το μοναστήρι έδωσε  τέσσερεις δικές  του 
φωτογραφίες, τις οποίες είχε τραβήξει με την μηχανή του πριν την
ανατίναξη του μοναστηριού.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το καθολικό είναι σταυροειδής ναός βυζαντινού ρυθμού 
αθωνίτικου τύπου. Το περιβάλουν τέσσερα παρεκκλήσια, 
δημιουργώντας ένα αισθητικά λειτουργικό σύνολο. Στο 
βορειοδυτικά βρίσκεται ο τάφος του αγίου Διονυσίου ενώ στο 
νοτιοδυτικό είναι αφιερωμένο στον άγιο Νικάνορα, σύγχρονο 
φίλο και συνασκητή του αγίου Διονυσίου. Στην είσοδο της 
μονής , στο υπέρθυρο τύμπανο, υπάρχει σωζόμενη τοιχογραφία, η
οποία απεικονίζει τον άγιο Διονύσιο. Στο ισόγειο της βόρειας 
στεγαζόταν η τράπεζα και το μαγειρείο, ενώ στον όροφο, 
βρίσκονται κελιά και δυο παρεκκλήσια. Σε αυτόν τον όροφο 
στεγαζόταν η βιβλιοθήκη και το ηγουμενείο. Βορειοδυτικά 
υπάρχει μέχρι και σήμερα κρήνη με τρεχούμενο νερό. Στην 
κατεστραμμένη τριώροφη πτέρυγα υπήρχαν κελιά των μοναχών 
και στην νότιο γωνία το κωδωνοστάσιο, με ένα ρολόι στο επάνω 
τμήμα. Το νότιο τμήμα έχει δυο ορόφους και υπόγειους χώρους. 
Στην πτέρυγα αυτήν σώζονται θολωτοί χώροι μικρών διαστάσεων,
με χαμηλή είσοδο.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

Παρόλα τα έτη που η μονή έμεινε ερειπωμένη κατάφερε τα 
τελευταία χρόνια να αναστηλώσει το καθολικό, την νότια πτέρυγα
και τώρα ανακαινίζεται ο προστατευτικός πύργος στην 
βορειοανατολική πλευρά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η 
αναστήλωση του μοναστηριού γίνεται μεθοδικά και κάτω από τον
έλεγχο αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων και συντηρητών για το 
καλύτερο αποτέλεσμα. Η αναστήλωση του καθολικού έγινε κατά 
την γνώμη μου πολύ σωστή. Ποιο συγκεκριμένα στις ρωγμές των 
τειχών που έμεναν ακόμα όρθια μετά την καταστροφή 
συγκολλήθηκαν με ειδικό κονίαμα παρόμοιο με το παλιό κονίαμα 
της παλιάς τοιχοδομίας. Στην συνέχεια αφού τα ερείπια 
συντηρήθηκαν και πριν συνεχίσουν την ανοικοδόμηση του 
καθολικού τοποθέτησαν πάνω και κατά μήκος στην εξωτερική 
πλευρά των χαλασμάτων ένα μεταλλικό σύρμα, ώστε να ξεχωρίζει
κάποιος με ευκολία μέχρι που ήταν τα ερείπια και από πού ξεκινά 
η αναστήλωση. Η τεχνική της τοιχοποιίας που χρησιμοποιήθηκε 
για την αναστήλωση  ήταν συμφώνα με την αρχική τοιχοποιία των
χαλασμάτων. Οι λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αναστήλωση ήταν από την κοντινή περιοχή εκεί γύρο από το 
μοναστήρι. Για την στέγαση του καθολικού χρησιμοποιήθηκαν 
πέτρινες πλάκες και όχι κεραμίδια ώστε να αποδοθεί η γνήσια 
αρχιτεκτονική του. Στην νότια πτέρυγα του μοναστηριού εκτός 
από την αναστήλωση των ορόφων έπρεπε πρώτα να προηγηθεί η 
στερέωση των θεμελίων με  φρεατοπασσάλους και αγκύρια, λόγο 
των πολλών ετών αλλά και των αλλεπάλληλων φυσικών ή 
ηθελημένων καταστροφών η νότια πλευρά ήταν έτοιμη να 
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καταρρεύσει ολοσχερώς. Μετά την στερέωση των θεμελίων, η 
διαδικασία της αναστήλωσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ίδια με
το καθολικό. Στην περίπτωση των δοκαριών  τα οποία 
χρησιμοποιούνταν για την τοιχοποιία, όσα από αυτά κρίθηκαν 
ακατάλληλα αντικαταστάθηκαν από άλλα δοκάρια του ιδίου 
είδους δέντρου. Η ολοκλήρωση και ο εγκαινιασμός της νότιας 
πτέρυγας έγινε  τον Σεπτέμβριο του 2014. Πριν από την 
αναστήλωση της νότιας πτέρυγας προηγήθηκε η προληπτική 
συντήρηση και συγκόλληση της ανατολικής πτέρυγας πίσω από 
το ιερό του καθολικού. Λόγο της  οικονομικής δυσχέρειας  η 
εργασίες έμειναν μόνο στην προληπτική συντήρηση, αλλά αυτό 
ήταν πολύ σημαντικό γιατί έτσι σώθηκαν τα τεράστια τμήματα 
των τειχών που ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν. Εδώ και μερικά 
χρόνια είναι σε εξέλιξη η αναστήλωση του προστατευτικού 
πύργου στην βορειοανατολική πλευρά. Και εδώ ακολουθήται η 
ίδια διαδικασία αναστήλωσης. 

Η αναστήλωση της νότιας πτέρυγας η οποία ολοκληρώθηκε αλλά 
και η αποκατάσταση του πύργου αλλά καθώς και του διαβατικού 
της εισόδου είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ από το υπουργείο 
πολιτισμού, τα οποία υλοποιήθηκαν με την φροντίδα των 
υπηρεσιών του  (Δ/νση Αναστηλώσεως Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων – ΔΑΒΜΜ).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είμαι πολύ χαρούμενος διότι σιγά σιγά σαν χώρα μπαίνουμε στην 
ιδεολογία της συντήρησης- αναστήλωσης και όχι στην 
καταστροφή μνημείων  μέσο των ανεύθυνων αναστηλώσεων που 
γίνονται.  Η αναστήλωση του μοναστηριού του αγίου Διονυσίου 
θα πρέπει να είναι πρότυπο για άλλα έργα αναστήλωσης 
μνημείων, διότι η σωστή του αναστήλωση  προσομοιώνει την  
ιστορική και πολιτιστική γνησιότητα του μνημείου. Όλο αυτό 
είναι αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας εκκλησίας και 
αρχαιολογίας και θα πρέπει να πάρουμε μαθήματα και να 
καταλάβουμε ότι η εκκλησία έχει τα μνημεία και οι διάφορες 
επιστήμες την γνώση για την προστασία των μνημείων.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

                                  
Εδώ βλέπουμε την αναστήλωση του τρούλου του καθολικού της μονής. 

      

Στην μέση διακρίνουμε ένα μεταλλικό σύρμα 
με το οποίο διαχωρίζουν την καινούργια από την παλιά τοιχοδομία. Αριστερά παλιό
–δεξιά νέο.
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             Εδώ βλέπουμε
τις δυο κόγχες του καθολικού οι οποίες έμειναν όρθιες μετά την καταστροφή και 

στερεώθηκαν με ειδικό κονίαμα στις ρωγμές στις οποίες είχαν δημιουργηθεί .
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ.
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Στην φωτογραφία αυτήν όπως και στην προηγούμενη φαίνεται η προληπτική 
συντήρηση των σωζόμενων τμημάτων της ανατολικής πτέρυγας.

       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ
ΠΤΕΡΥΓΑΣ
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Στην επάνω φωτογραφία βλέπουμε  την νότια πτέρυγα κατά την διάρκεια της
αναστήλωσης, ενώ στην κάτω φωτογραφία βλέπουμε την πτέρυγα μετά την 
αναστήλωση.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

                  Οι 
εργασίες αναστήλωσης από την εσωτερική πλευρά του 
μοναστηριού.
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 Οι 
εργασίες αναστήλωσης του πύργου από την εξωτερική όψη του 
μοναστηριού, καθώς και τα τμήματα των τειχών τα οποία  έχουν 
συντηρηθεί προληπτικά.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Στις πάνω φωτογραφίες βλέπουμε το μοναστήρι πριν 
καταστραφεί.

Το μοναστήρι από την νότια όψη.
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