Το Άνω Λουτράκι
Το Άνω Λουτράκι βρίσκεται τρία χλµ. βορειότερα του σηµερινού χωριού. Είναι
χτισµένο στην κορυφή του βουνού (Ίσιο Πεύκο), σε υψόµετρο 600µ. περίπου. Η
αρχική του ονοµασία είναι «Πόζαρ» που προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη
«πο» που σηµαίνει νερό και τη σλαβική λέξη «ζαρ» που σηµαίνει κάρβουνο.
Ονοµάστηκε έτσι λόγω των θερµών πηγών που υπάρχουν στη περιοχή. Αργότερα
το χωριό ονοµάστηκε «Ποζάρτσκου» που σηµαίνει στα νεοελληνικά «Λουτράκι».
Η ιστορία έχει τη βάση της στη Μεσεονεολιθική εποχή, δηλαδή έντεκα χιλιάδες
χρόνια πριν. Υπάρχουν ευρήµατα που µαρτυρούν αυτή τη χρονολογία, όπως λίθινα
και οστέινα εργαλεία, δεκάδες κεραµικά από πήλινα αγγεία που καλύπτουν µέχρι
και
την
περίοδο
της
Τουρκοκρατίας.
Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες που µας αποκαλύπτουν την καταγωγή των
πρώτων κατοίκων του χωριού, οι οποίοι προέρχονταν από την Νότια Ελλάδα και
συγκεκριµένα
από
την
Λακωνία.
Ο πρώτος οικισµός βρισκόταν τρία χλµ. πιο πάνω από το Άνω Λουτράκι. Ιδρύθηκε
στις αρχές του 1400-1800. Aργότερα οι κάτοικοι κατέβηκαν λόγω µιας πυρκαγιάς
που κατέστρεψε το χωριό και τις καλλιέργειες τους. Τότε δηµιούργησαν νοτιότερα
έναν νέο οικισµό όπου αποτελούνταν περίπου από τετρακόσιες οικογένειες.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στο Άνω Λουτράκι χτίστηκε τούρκικο φυλάκιο
το λεγόµενο «µπαράκα» όπου στεγάζονταν η τουρκική φρουρά. Οι σχέσεις µεταξύ
των κατοίκων και των Τούρκων ήταν καλές, όσο οι Τούρκοι βρισκόταν στο χωριό.
Αλλά επειδή οι χωριανοί δεν είχαν αποδεχτεί το γεγονός ότι βρισκόταν κάτω από το
τουρκικό ζυγό, µόλις η εχθρική φρουρά έφτανε στην Αριδαία, ο ελληνικός στρατός
έστηνε
ενέδρα
και
την
αποδεκάτιζε.
Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών δηµιουργήθηκαν κάποιοι θρύλοι που
διασώζονται
µέχρι
σήµερα
και
είναι
οι
εξής:
Ο
θρύλος
του
Αϊ
Γιώργη:
Λέγεται πως όταν οι Τούρκοι θέλησαν να υποτάξουν το Άνω Λουτράκι, καθώς
ανέβαιναν µε τα άλογά τους εµφανίστηκε µπροστά τους ο Άγιος Γεώργιος καβάλα
στο άλογό του και έτσι τους εµπόδισε να φτάσουν στο χωριό.
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