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Τρίκαλα 

 

 

Ο νοµός Τρικάλων είναι ένας
γεωγραφικά αλλά και διοικητικά
ένας από τους τέσσερις νοµούς
πληθυσµό 138.047 κατοίκους
τα Τρίκαλα µε πληθυσµό 61.653 

 

Γεωγραφικά και γεωλογικά

 

Νοµός Τρικάλων

Η θέση του Νοµού

∆ιοίκηση

Χώρα: 

Περιφέρεια: 

Αριθµός δήµων: 

Νοµάρχης: 

είναι ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και ανήκει
διοικητικά στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Συγκεκριµένα

τέσσερις νοµούς της Θεσσαλίας. Έχει έκταση 3.376 τ.χλµ
κατοίκους (απογραφή 2001).Πρωτεύουσα του νοµού

πληθυσµό 61.653 κατοίκους. 

και γεωλογικά στοιχεία 

Νοµός Τρικάλων 

 

του Νοµού στην Ελλάδα 

∆ιοίκηση 

Ελλάδα 

Θεσσαλία  

23 

Οι Νοµαρχίες 

καταργήθηκαν στις 

31 ∆εκεµβρίου 2010 

και ανήκει 
Συγκεκριµένα είναι 
τ χλµ. και 
νοµού είναι 



Γεωγραφία και στατιστική 

Γεωγραφικό διαµέρισµα: Θεσσαλία  

Αριθµός κοινοτήτων  3 

Πρωτεύουσα: Τρίκαλα 

Πληθυσµός: 138.047 

Πυκνότητα: 40,8 κάτ./χλµ² 

Έκταση: 3.384 χλµ² 

 

 

Ήθη και έθιµα Τρικάλων 

  

• ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
 

    Ένα από πιο χαρακτηριστικά έθιµα των Τρικάλων είναι η λεγόµενη "γουρνοχαρά".  

Το κάθε σπίτι που σφάζει γουρούνι προσκαλεί όλους τους συγγενείς και φίλους να 

φάνε και να γλεντήσουν µαζί, ενώ σε ορισµένες περιοχές µόλις σφάξουν τον χοίρο, η 

νοικοκυρά παίρνει έναν τσίγκο, βάζει επάνω µερικά κάρβουνα, ρίχνει και λίγο 

θυµίαµα και περνάει µπροστά από τους άνδρες, που βρίσκονται γύρω από το 

σφαγµένο γουρούνι. Τους θυµιατίζει και αυτοί µε το χέρι τους αερίζουν την φωτιά 

και εύχονται "να το φάτε µε υγεία και του χρόνου µεγαλύτερο".  

Έπειτα ρίχνει τα κάρβουνα µε το θυµίαµα στον κοµµένο λαιµό του γουρουνιού για να 

το θυµιατίσει κι αυτό. Ανήµερα των Χριστουγέννων, οι πιστοί πηγαίνουν στην 
εκκλησία κι έπειτα αφού τελειώσει η θεία λειτουργία, σε σπίτια και αυλές ψήνουν 
"την γουρνάδα". Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τα παιδιά τα ψάλλουν είτε την 
παραµονή είτε ανήµερα. Παλαιότερα η κάθε παρέα που έλεγε τα κάλαντα χτυπούσε 
τις πόρτες των σπιτιών µε ξύλα και µόλις η νοικοκυρά τους άνοιγε κατευθύνονταν 

στο τζάκι και ανακάτευαν την φωτιά µε το ξύλο, λέγοντας ευχές για τη νέα χρονιά.  

Χαρακτηριστικό έθιµο της Πρωτοχρονιάς είναι η βασιλόπιτα. Οι γυναίκες του 

σπιτιού, κάνουν ζυµάρι στο οποίο τοποθετούν νόµισµα, ένα κοµµάτι κλήµα, άχυρο ή 

χορταράκι, µία µικρή πέτρα όπως κι ένα σπόρο καλαµποκιού. Στο µεσηµεριανό 

τραπέζι ο νοικοκύρης του σπιτιού θα κόψει τη βασιλόπιτα αφού πρώτα τη φέρει τρεις 
φόρες γύρω στο ταψί. Στη συνέχεια θα την µοιράσει σε κοµµάτια µε σειρά ηλικίας σε 
όλα τα µέλη της οικογένειας. Σε όποιον πέσει το κλήµα θα έχει πολλά σταφύλια, σε 



όποιον πέσει η µικρή πέτρα
πετύχει το άχυρο ή το χόρτο
νόµισµα θα γίνει πλούσιος και
τη φετινή σοδειά. Επίσης
παιδιά τόσο στην πόλη όσο
κάλαντα µε σκοπό να αποσπάσουν
και χρήµατα. Το γεγονός
γεµίζουν µεγέλια 

ΡΟΓΚΑΤΖΑΡΙΑ  

 

Ανήµερα των Θεοφανείων
τροµακτική όψη, φέρουν
εκκωφαντικούς θορύβους. 
εκδίωξη των δαιµονικών όντων
Τα κακοποιά στοιχεία είναι
δαιµονικές µορφές που ζουν
πριονίζουν το δένδρο της γης
ανεβαίνουν πάνω, 

Το έθιµο έχει τις ρίζες
τουρκοκρατίας στα
Οι φωτογραφίες είναι από
 

 

 

• ΑΠΟΚΡΙΕΣ  
 

    Οι Απόκριες, είναι για
ξεγνοιασιάς.Κυρίως οι µικροί
γελάσουν ,να παίξουν ,να υποδηθούν

µικρή πέτρα θα είναι δυνατός στην υγεία του, ενώ αυτός
το χόρτο θα αποκτήσει πολλά ζώα, αυτός που θα

πλούσιος και τέλος αυτός που θα πετύχει τα καλαµπόκι
Επίσης, την Πρωτοχρονιά όπως βέβαια και τα Χριστούγεννα
πόλη όσο και στα χωριά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι

αποσπάσουν από τους κατοίκους γλυκά και ζαχα
γεγονός αυτό κάνει τα παιδιά πολύ χαρούµενα και
µεγέλια και ήχουν από 

Θεοφανείων οι πιστοί µεταµφιέζονται, φορώντας
φέρουν κουδούνια και περιφέρονται στα χωριά

θορύβους. Το συγκερκιµένο έθιµο συµβολίζει τον καθαρµό
δαιµονικών όντων και των κακοποιών στοιχείων του δωδεκαηµέρου
στοιχεία είναι οι γνωστοί σε όλους µας καλικάντζαροι που

που ζουν, στα έγκατα της γης και κατά τη διάρκεια
της γης για να γκρεµίσουν, τον κόσµο το δωδεκαήµερο

πάνω για να µοιάσουν στους 
ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και προσαρµόστηκαν

στα χρόνια της 
είναι από το προσωπικό αρχείο του µαθητή Νίκου

 

είναι για όλους µας, µέρες γλεντιού, µεταµφίεσης
µικροί περιµένουν µε ανυποµονησία αυτή τη 

να υποδηθούν τους αγαπηµένους τους ήρωες, να

ενώ αυτός που θα 

που θα πετύχει το 

καλαµπόκι, θα κερδίσει 
τα Χριστούγεννα τα 

σπίτι ψάλλοντας τα 

και ζαχαρωτά ακόµη 

αρούµενα και οι δρόµοι 
τατρίγωνα. 

φορώντας µάσκες µε 
χωριά, κάνοντας 

τον καθαρµό και την 
του δωδεκαηµέρου.  

καλικάντζαροι που αποτελούν 
διάρκεια της χρονιάς 
δωδεκαήµερο αυτό 

στους ανθρώπους.  
προσαρµόστηκαν επί 

σκλαβιάς.  
µαθητή Νίκου Ντίνου. 

µεταµφίεσης και 
αυτή τη γιορτή για να 

ήρωες, να γεµίσει η ζωή 



τους µε χρώµατα και ζωντάνια. Όµως, και οι µεγάλοι περιµένουν την Αποκριά και το 

καρναβάλι και ο λόγος είναι προφανής. Θέλουν να ξεφύγουν λίγο από την 

καθηµερινή ρουτίνα, το βαρετό γκρίζο της πόλης, τη µονότονη ζωή και λαχταρούν να 

θυµηθούν τα γεµάτα όµορφες στιγµές παιδικά τους χρόνια..Επιθυµούν να βγάλουν 

στην επιφάνεια το παιδί που κρύβουν µέσα τους και που οι υποχρεώσεις της 
καθηµερινότητας τους το εµποδίζουν. 
    Σε κάθε γωνιά της γης οι απόκριες αποτελούν µια ξεχωριστή γιορτή. Το καρναβάλι 
µε τα άρµατα, τη µουσική, το κοµφετί, τον βασιλιά καρνάβαλο παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο τις απόκριες και όπως είναι φυσικό είναι αδύνατον να λείπει 
από την µικρή κοινωνία των Τρικάλων. Κάθε χρόνο ο δήµος µας διοργανώνει το 

φαντασµαγορικό καρναβάλι προσπαθώντας να κάνει τις καρδιές των Τρικαλινών να 

χτυπούν µε τους ρυθµούς του.Από που όµως ξεκίνησε το καρναβάλι; Αν θέλουµε να 

κάνουµε µια αναδροµή στην προέλευση της λέξης θα πρέπει να γυρίσουµε στο 

παρελθόν και συγκεκριµένα να περπατήσουµε στα στενά που οδηγούν στις φυλακές 
της αρχαίας Ρώµης στην Ιταλία.Εκεί οι Ρωµαίοι ελευθέρωναν ένα φυλακισµένο, ο 

οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση και του έδιναν την ευκαιρία να ζήσει 
τρείς µέρες σαν βασιλιάς µε την προϋπόθεση όµως ότι την τρίτη µέρα θα τον 

κάψουν.Έτσι καθιερώθηκε στο τέλος κάθε καρναβαλιού να καίγεται ο βασιλιάς 
καρνάβαλος.Η λέξη καρναβάλι προέρχεται απο τις λατινική λέξη "Carnevale" 

(carne:κρέας vale:απέχω, δηλαδή απέχω από το κρέας, αποκριά) 

    Επιπλέον, ο δήµος Τρικκαίων διοργανώνει σε διάφορους χώρους και άλλες 
αποκριάτικες εκδηλώσεις µε µουσική, χορό, κλόουν, δώρα, οι οποίες είναι 
αφιερωµένες στα παιδιά. 

Ένα έθιµο που λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο στον τόπο µας είναι η χάσκα.  
    Ο γεροντότερος δένει µία κλωστή στον πλάστη, µε τον οποίο ανοίγονται τα φύλλα 

της πίτας, και στην άκρη της κλωστής δένεται ένα ξεφλουδισµένο βραστό 

αυγό(πολλοί αντί για αυγό βάζουν σκληρό σουσαµένιο χαλβά βουτιγµένο σε 
γιαούρτι). 
    Όλοι κάθονται οκλαδόν σε γύρο και από τη µέση ο παππούς κουνάει σαν εκκρεµές 
το αυγό στα στόµατα των µελών της οικογένειας, τα οποία έχουν "δεµένα" στην 
πλάτη τα χέρια τους, και προσπαθούν να χάψουν το αυγό.  

Η διαδικασία είναι πολύ διασκεδαστική γιατί δεν είναι εύκολο να φαγωθεί το αυγό.  

Όταν συµβεί αυτό βάζουν φωτιά στην κλωστή και αν καεί ολόκληρη θεωρείται 
"καλός οιωνός" για την οικογένεια. 

Το έθιµο της "Χάσκας" το επιβάλει η σαρακοστιανή επιταγή που λέει: "µε αυγό 

κλείνει το στόµα το βράδυ της Αποκριάς και µε αβγό ανοίγει πάλι το βράδυ της 
Ανάστασης" υπενθυµίζοντας τη νηστεία που πρέπει να τηρηθεί στο µεσοδιάστηµα 

αυτό. 

    Επίσης, άλλα έθιµα που γίνονταν παλαιότερα ήταν οι µασκαράτες, οι 
χοροεσπερίδες, ο χαρτοπόλεµος καθώς και τα έθιµα της Καθαρά ∆ευτέρας.Πριν 
πολλά πολλά χρόνια γύρω στην περίδο 1900-1920 σε σπίτια πλουσίων οικογενειών 

δίνονταν χοροί, οι περίφηµες χοροεσπερίδες.Ήταν ένα έθιµο στο οποίο µετείχαν µόνο 

οι πλούσιες οικογένειες και αποτελούσε σηµαντικό κοσµικό γεγονός της εποχής. 
    Έπειτα τα µασκαράτα ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και συγχρόνως 
διασκεδαστικά έθιµα της Αποκριάς.Αυτό λάµβανε χώρα το τελευταίο 

Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, όπου µικροί και µεγάλοι φορούσαν ό,τι πιο παλιό 

είχαν ενώ συνήθη µασκαρέµατα ήταν της γριάς, του µάγκα, της τσιγγάνας και 
έβγαιναν στους δρόµους γεµίζοντάς τους µε κοµφετί, σερπαντίνες, χορούς, γλέντια, 

τραγούδια, πειράγµατα. 

    Τέλος, αποκορύφωµα της Αποκριάς αποτελούσαν και αποτελούν τα "Κούλουµα", 



τα οποία συνέβαιναν την Καθαρά ∆ευτέρα.Οι κάτοικοι ξηµερώµατα Καθαρά 

∆ευτέρας εφοδιάζονταν την ζεστή, λαχταριστή λαγάνα, καθώς και το τουρσί, το 

ταραµά και τον χαλβά.Στη συνέχεια, πήγαιναν στην εξοχή όπου γευµάτιζαν και 
περνούσαν ευχάριστες οικογενειακές ώρες πετώντας τον χαρταετό.Επίσης, την ηµέρα 

της Καθαρής ∆ευτέρας κανείς δεν γλίτωνε τον γνωστό γανοπόλεµο.  

 

 

 

• Π ΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ  
 

    Το Πάσχα είναι µια εορτή στην οποία επικρατεί κλίµα θλίψης.Ξηµερώνοντας 
Μέγαλη ∆ευτέρα καθώς και στη συνέχεια τις ηµέρες της Μεγάλης Τρίτης και 
Τετάρτης οι νυκοκοιρές αρχίζουν τις προετοιµασίες για την καθαριότητα του σπιτιού 

και αγοράζουν τα υλικά που χρειάζονται για την Παρασκευή παραδοσιακών σπιτικών 

κουλουριών και τσουρεκιών.Την Μεγάλη Πέµπτη ακολουθεί το βάψιµο των 
αυγών.Την Μεγάλη Παρασκευή οι γυναίκες πηγαίνουν στην εκκλησία για να 

βοηθήσουν στον στολισµό του επιταφίου, ενώ το βράδυ όλοι οι κάτοικοι 
συµµετέχουν στην περιφορά του.Σε όλα τα σπίτια από νωρίς το  πρωί του Μεγάλου 

Σαββάτου οι νοικοκυρές ετοιµάζουν το γιορτινό βραδινό τραπέζι που έχει ως κύριο 

πιάτο τη µαγειρίτσα. Το βράδυ, µε λευκές λαµπάδες και γιορτινά ρούχα, η οικογένεια 

µε τους συγγενείς προσέρχονται στην εκκλησία για να ανάψουν το "Άγιο Φως", 

ανταλλάσσοντας ευχές, ενώ πριν εισέλθουν στο σπίτι σταυρώνουν την εξώπορτα 

τρεις φορές για καλή τύχη. Στη συνέχεια, η οικογένεια αλλά και οι φιλοξενούµενοι 
συγκεντρώνονται γύρω από το γιορτινό τραπέζι,  αφού τσουγκρίσουν τα αυγά και 
ανταλλάξουν τις κλασικές ευχές και  γευµατίζουν µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. 

Την Κυριακή του Πάσχα, στήνεται χορός  και ταυτόχρονα, ψήνεται στη σούβλα ο 

οβελίας, ενώ συνηθίζεται, κυρίως στα χωριά, παρέες να επισκέπτονται σπίτια και 
οικογένειες και να ανταλλάσσουν ευχές. 
    Το Σάββατο του Λαζάρου τα κορίτσια, οι λεγόµενες Λαζαρίνες, έχουν τη συνήθεια 

να γυρνούν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα κάλαντα.Από την προηγούµενη 

έχουν µαζέψει λουλούδια της εποχής και µε αυτά έχουν στολίσει τα καλάθια 

τους.Γυρνώντας ύστερα από µια µέρα διασκέδασης, γέλιου, χαράς, κούρασης έχοντας 
τα καλάθια τους γεµάτα µε αυγά, γλυκά και χρήµατα τα κορίτσια διηγούνται στους 
γονείς τους την όµορφη µέρα τους. 
 

 

Πολιτισµός 

Στην πόλη λειτουργεί Φιλαρµονική Ορχήστρα µε ευθύνη του ∆ήµου, καθώς και 
πολλοί χορευτικοί σύλλογοι. Στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρικκαίων λειτουργούν 
επίσης µε ευθύνη του ∆ήµου τµήµατα θεάτρου, 

κουκλοθεάτρου, χορωδίας, ζωγραφικής και άλλων τεχνών. Εκδηλώσεις γίνονται 
συνήθως στο Πνευµατικό Κέντρο, στο Κουρσούµ Τζαµί, τις πλατείες της πόλης, αλλά 

και στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων που υπάρχουν σε µουσεία και δηµόσια κτήρια 

της πόλης. 

 

 



Μουσεία 

 

Το Φρούριο 

Λειτουργούν στην πόλη των Τρικάλων τα ακόλουθα µουσεία:
 

• ∆ηµοτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί στην οδό 

Γαριβάλδη 6. (κλειστό προσωρινά) Εκτίθενται αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, 
λαϊκής τέχνης, ενδυµασίες, εργαλεία παραδοσιακών επαγγελµάτων από τα τέλη 

του 18ου αιώνα έως τα µέσα του 20ού. Στη συλλογή, επίσης, περιλαµβάνονται 
φωτογραφίες και έντυπα της ίδιας περίοδου, ενώ το µουσείο, σε συνεργασία µε 
το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου, διοργανώνει εκδηλώσεις και 
αναβιώσεις παραδοσιακών εθίµων. 

• ∆ηµοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Ιδρύθηκε το 1998 µε βάση το 

συλλεκτικό υλικό του Βασίλη Πελίγκου, το αρχείο του Σπύρου Μπονώτη 

και δωρεές αθλητών και ανωνύµων. Στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό κτίριο 

και η παρουσίαση των εκθεµάτων διαρθρώνεται σε τρεις αίθουσες, όπου 

παρουσιάζεται η αθλητική ιστορία των Τρικάλων από το 1896 µέχρι σήµερα. 

Λειτουργεί επίσης Αίθουσα Τροπαίων του τοπικού αθλητισµού καθώς και 
αναγνωστήριο µε βιβλιοθήκη και πολυµέσα. 

• Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Τρικαλινών ∆ηµιουργών, που λειτουργεί και 
ως Μουσείο Μουσικής Ιστορίας, µε οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό σχετικό 

µε τους µουσικούς που κατάγονται από τα Τρίκαλα και τη µουσική κληρονοµιά 

της πόλης. Το Κέντρο µεταφέρθηκε στον µύλο Ματσόπουλου και πλέον θα 

στεγαστεί στο υπό κατασκευή Μουσείο Τσιτσάνη, στον χώρο των παλιών 
φυλακών. 

• Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισµού εταιρείας "Κλιάφα" Στεγάζεται στα 

παλαιά Ψυγεία-Παγοποιεία Κλιάφα και λειτουργεί ως µουσείο της εταιρίας, αλλά 

και ως µουσείο της πόλης των Τρικάλων. Πέρα από τις ενότητες τις σχετικές µε 
την ιστορία της πόλης και της εταιρείας, στεγάζει επίσης παραδοσιακό 

τυπογραφείο, παλιό φαρµακείο, καθώς και παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη µε 
6.000 τίτλους, πολυµέσα και χώρο ειδικά διαµορφωµένο για την 
αφήγηση παραµυθιών. 

• Μουσείο ∆ηµήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη Ιδρύθηκε το 1994 και 
στεγάζεται στα πρώην ψυγεία της ΑΓΡΕΞ στην Αγία Μονή. Στο µουσείο 

εκτίθενται 1.236 πίνακες και 114 γλυπτά και σχέδια. 

• Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Στεγάζεται στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της 
πόλης και αποτελείται από τις αίθουσες: Εκκλησιαστικό Μουσείο, µε 
εκκλησιαστικά είδη, εικόνες και άµφια, Λαϊκό Μουσείο µε λαογραφικά και είδη 

καθηµερινής χρήσης παρελθόντων ετών, και Βιβλιοθήκη που λειτουργεί και ως 
αναγνωστήριο ανοιχτό στο κοινό και περιλαµβάνει 19.000 τίτλους. 



• Μύλος Ματσόπουλου Κατασκευάστηκε το 1884 και σήµερα είναι ιστορικό-

βιοµηχανικό πάρκο και πολιτιστικό κέντρο. Στεγάζει επίσης το 

∆ηµοτικό Κινηµατογράφο και Θέατρο αλλά και συνεδριακό κέντρο, όπως και 
κάθε Χριστούγεννα τον Μύλο των Ξωτικών. 

Βιβλιοθήκη 

Το 1959 στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου Τρικάλων, ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία 

της η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων ως Νοµικό Πρόσωπο ενώ σήµερα αποτελεί 
τοµέα του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Τρικάλων και ξεχωριστό Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆). Το 1992 µεταφέρθηκε σε δικό της χώρο στο 

Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου. Η συλλογή της καλύπτει όλα τα θεµατικά πεδία για 

κάθε είδος ενδιαφέροντος αλλά και ιστορικές πληροφορίες για την πόλη των 
Τρικάλων και του Νοµού. 

 

Αθλητισµός 

Τα αθλητικά σωµατεία που έχουν ιδρυθεί και δραστηριοποιούνται στα Τρίκαλα είναι[24]: 

Ποδόσφαιρο 

ΑΟ Τρίκαλα[25]
, ΑΟ Σαραγίων, ∆ικέφαλος Πυργετού, ΑΟ 

∆ήµητρα/Απόλλων, ΑΕ Τρικάλων, Νίκη Καρυών, Αχιλλέας Μπάρας, 
ΑΟ Πύργου, ΑΟ Αγ. Οικουµένιου, Άρης Αγ. Μονής 2014, ΑΟ 

Κηπακίου, Αστέρας Τρικάλων, ΑΟ Λεπτοκαρυάς, ΑΟ Τυµφαίου   

Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου 

∆ήµητρα/Απόλλων 2, ΑΟ Τρίκαλα Α/Β, ΑΟ Σαραγίων, Ακαδ. 

Αµπελακίων Αγ. Γεώργιος 

Μπάσκετ Aries Trikala BC, Πράσινη Γωνιά, Κρόνος 

Βόλεϋ Α.Σ. Ασκληπιός, Φιλαθλητικές Ακαδηµίες Τρικάλων 

Κολύµβηση 

Α.Κ.Ο. Τρικάλων, Νηρέας, Α.Σ.Ε. Τρικάλων, Κ.Σ. Ποσειδώνας, Α.Ε. 

Τρικάλων 

Χάντµπολ Α.Ε. Τρικάλων 

Ποδηλασία Π.Α.Σ. Τρίκκη, Π.Α.Σ.Τ.Ρ. Ασκληπιός, Ιπποκλής, Π.Ο. Τρικάλων 

Στίβος Γυµναστικός Σύλλογος Τρικάλων, Γ.Α.Σ. Ζεύς, Γ.Ε.Α. Τρικάλων 

Πάλη Σ.Β.Α. Τρικάλων, Τρίκκη 

Τάε Κβον Ντο Α.Σ. Τάε Κβον Ντο Ζευς 

Μπάσκετ µε 
καρότσι 

Αστέρας Τρικάλων 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ηράκλειο 

 

 

Ο Νοµός Ηρακλείου είναι

ένας από τους 4 νοµούς της

Γεωγραφικά

 

Νοµός Ηρακλείου

Η θέση του Νοµού

∆ιοίκηση

Χώρα: 

Περιφέρεια: 

Αριθµός δήµων: 

Νοµάρχης: 

είναι ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και συγκεκριµένα

της περιφέρειας Κρήτης. 

Γεωγραφικά και γεωλογικά στοιχεία

Νοµός Ηρακλείου 

 

του Νοµού στην Ελλάδα 

∆ιοίκηση 

Ελλάδα 

Κρήτη 

8 

Οι Νοµαρχίες 

καταργήθηκαν στις 

31 ∆εκεµβρίου 2010 

αι συγκεκριµένα 

στοιχεία 



Γεωγραφία και στατιστική 

Γεωγραφικό διαµέρισµα: Κρήτη 

Αριθµός επαρχιών: 7 

Πρωτεύουσα: Ηράκλειο 

Πληθυσµός: 304.270 

Πυκνότητα: 110,7 κάτ./χλµ² 

Έκταση: 2.641 χλµ² 

 

Ήθη και Έθιµα Ηρακλείου 

Η Κρήτη έχει πάρα πολλά ήθη και έθιµα, κάποια από αυτά είναι: 

• Ο Κρητικός γάµος και η Κρητική βάφτιση, πρόκειται για ξεχωριστές 

εκδηλώσεις που µπορεί να διαρκέσουν αρκετές µέρες, ώστε να εκδηλωθεί 

πλήρως η χαρά των φίλων και των συγγενών. Κρατώντας πολύ στενούς τους 

οικογενειακούς δεσµούς δίνουν κατ’αρχήν µεγάλη έµφαση στην έγκριση και 

συµµετοχή της οικογένειας. Ο πατέρας και αρχηγός της οικογένειας είναι ο 

υπεύθυνος για την έγκριση του γάµου και το µελλόνυµφο ζευγάρι οφείλει, όχι 

µόνο να ακολουθήσει την συµβουλή του αλλά και να αποδεχτεί την πιθανή 

αντίθετη γνώµη του. Μετά την επίσηµη έγκριση του πατέρα, µε την παρουσία 

παπά, πραγµατοποιείται η τελετή την µνηστείας και, αφού συνταχθεί το 

προικοσύµφωνο, που ορίζει τις οικονοµικές λεπτοµέρειες του γάµου, ορίζεται 

η ηµεροµηνία του µυστηρίου. Ακολουθεί το “κάλεσµα”, όπου προσκαλούνται 

όλοι. Μέχρι την ηµέρα του µυστηρίου οι συγγενείς και φίλοι στέλνουν δώρα, 

τα λεγόµενα “κανίσκια” που είναι ένα καλάθι µε λάδι, τυρί, κρασί και 

πατάτες. Την παραµονή όλοι βοηθούν τους “προικαδόρους” στη µεταφορά 

των προικιών της νύφης στο σπίτι του γαµπρού. Τα φορτώνουν πάνω σε 

στολισµένα άλογα που ακολουθούνται από την ποµπή συγγενών και φίλων, 

ενώ ακούγονται πυροβολισµοί και κρητικές µαντινάδες. Σε όσους 

συµµετέχουν στη προετοιµασία του γάµου προσφέρονται νόστιµες σπιτικές 

δίπλες µε µέλι και η περίφηµη κρητική κουλούρα µε τον υπέροχο στολισµό, 

που φτιάχνεται µόνο σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Η τελετή ξεκινά µε ποµπή από 

το σπίτι του γαµπρού που συνοδεύεται από µαντινάδες και ντουφεκιές και 



καταλήγει στο σπίτι της νύφης. Εκεί µια µαντινάδα τραγουδισµένη από 

γλυκιά γυναικεία φωνή πείθει την οικογένεια της νύφης να ανοίξει την πόρτα 

που µέχρι τότε παραµένει κλειστή. Αφού ανταλλάσονται φιλιά και ευχές, το 

χτύπηµα της καµπάνας ειδοποιεί τους µελλόνυµφους πως πρέπει να 

κατευθυνθούν προς την εκκλησία. Μετά τη τελετή, το ζευγάρι φτάνει στο 

σπίτι του γαµπρού, όπου η µητέρα του ταϊζει τη νύφη µελοκάρυδο και χαράζει 

σταυρό στη πόρτα, ενώ η νύφη χύνει µέλι στην είσοδο και σπάει ένα ρόδι, για 

να γίνει ο γάµος γλυκός σαν το µέλι και καρπερός σαν το ρόδι. Το γλέντι 

ξεκινά µε τραγούδια που λέει πρώτο το ζευγάρι και συνεχίζεται µε χορό και 

φαγοπότι που φτάνουν µέχρι το πρωί. 

• Νότια του Νοµού Ηρακλείου, στο χωριό Σίβα, η παραδοσιακή µάσκα του 

χωριού είναι µια από τις πιο εντυπωσιακές του Ελληνικού και του ευρύτερου 

µεσογειακού χώρου και από ότι πιστεύεται ήταν και µοναδική. 

Μέχρι και την δεκαετία του 1960, ήταν πολύ στα «φόρτε» της η Σιβιανή 

µάσκα. Γίνονταν µε τη ρίζα του φυτού Αγαύη, του φυτού Αθάνατος όπως 

συνηθίζει να ονοµάζεται στην Κρήτη. 

Το συγκεκριµένο φυτό παλιότερα χρησιµοποιούνταν για να φτιάξουν και 

σκοινιά. Φυτό που βρίσκεται σε αφθονία στη περιοχή της Μεσαράς εξαιτίας 

των καλών κλιµατολογικών συνθηκών. 

Λίγες µέρες πριν τις Απόκριες, ξερίζωναν το φυτό και µε µία αριστοτεχνική 

διαδικασία έφτιαχναν τη µάσκα. Ζωγράφισαν άσπρα δόντια για να 

διακρίνεται η µάσκα τη νύχτα. Οµάδες 5-6 ατόµων φορώντας τη µάσκα 

κάνουν βόλτες στο χωριό και επισκέπτονται διάφορα σπίτια του χωριού. 

• Το αµίλητο νερό Σύµφωνα µε το έθιµο - το οποίο ισχύει ακόµα σε µερικά 

µέρη -το πρωί της Πρωτοχρονιάς οι κοπέλες πήγαιναν στην βρύση του 

χωριού να πάρουν το «αµίλητο νερό» για να το πάνε σπίτι. Φθάνοντας στη 

βρύση, έριχναν µέσα σιτάρι ή τυρί και έλεγαν: «Όπως τρέχει το νερό, να 

τρέχει το µπερκέτι στο σπίτι µας». Μετά γύριζαν στο σπίτι µε το νερό, και 
χωρίς να βγάλουν τσιµουδιά έλεγαν ''Χρόνια πολλά'' στους δικούς τους. Το 

‘‘αµίλητο νερό’’ το έχυναν στις τέσσερις γωνιές του σπιτιού, για να τρέχουν 
όλη τη χρονιά τα καλούδια σαν το νερό. 

• Στο Ηράκλειο και σ’ όλη την Κρήτη τιµούν ιδιαίτερα τον Άγιο Μηνά. Ο 

Μητροπολιτικός ναός του Ηρακλείου, που είναι ένας από τους 
επιβλητικότερους Ναούς των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, είναι 
κτισµένος στο όνοµα του Αγίου Μηνά. Την Τρίτη δε του Πάσχα γίνεται 
µεγάλη πανήγυρης και συρρέουν σε αυτόν πλήθη λαού από παντού. Κατά 

παλαιόν µάλιστα έθιµο, µοιράζουν στον κάθε προσκυνητή και από ένα κερί, 
που το ανάβει την ώρα του ευαγγελίου. Και τούτο εις ένδειξη ευγνωµοσύνη, 

για το µεγάλο θαύµα, που έκανε ο Άγιος Μηνάς την ηµέρα του Πάσχα του 

1826, την ώρα ακριβώς, που διαβάζανε το Ευαγγέλιο και τους έσωσε όλους. 
• Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, δειλά - δειλά κάνουν την εµφάνισή τους οι 

πρώτες διαφηµίσεις για το πατροπαράδοτο ηρακλειώτικο έθιµο της 
πρωτοχρονιάτικης µπουγάτσας. Ως γνωστόν, τα πιο φηµισµένα 

µπουγατσατζίδικα της πόλης µας είναι συγκεντρωµένα στην πλατεία των 
Λιονταριών και όλα αναφέρουν ως έτος ίδρυσής τους το 1922, 

παραπέµποντας ευθέως στην έλευση των Μικρασιατών προσφύγων. Οι 



συγκεκριµένες επιχειρήσεις είναι γνωστές στο πανελλήνιο και κανείς δεν 
αµφισβητεί την πολυετή προσφορά τους στην γαστρονοµική παράδοση του 

Ηρακλείου.  

• Η λαγάνα, ο χαλβάς, ο ταραµάς, που καταναλώνονται την Καθαρά ∆ευτέρα, 

έχουν τη δική τους ιστορία. Την Καθαρά ∆ευτέρα ανέκαθεν τρώµε λαγάνα 

αλλά ξέρουµε τι συµβολίζει? Η Καθαρά ∆ευτέρα είναι απαρχή µιας 
σηµαντικότατης περιόδου για την Ορθόδοξη Εκκλησία, τη Σαρακοστή, 

δηλαδή την προετοιµασία για το Πάσχα που συνδυάζεται µε νηστεία τροφών 
και παθών. Έτσι η πρώτη βδοµάδα της Σαρακοστής ονοµάζεται Καθαρά 

Εβδοµάδα και δίνει το χρόνο στο πιστό να εξαγνιστεί και να καθαριστεί και 
να προετοιµαστεί. Έτσι ο πιστός τη Καθαρά ∆ευτέρα τρέφεται µε λαγάνα για 

να θυµάται τη βοήθεια που προσέφερε ο Θεός στους Ισραηλίτες µε τα 

"άζυµα" και τους οδήγησε στη Έξοδο από την Αίγυπτο. Η παρασκευή της 
είναι ίδια µε τα άζυµα (δηλαδή χωρίς προζύµι) και µε αυτό τον τρόπο αρχίζει 
η νηστεία των τροφών.    

• Η Καθαρά ∆ευτέρα είναι µια γιορτή της χριστιανικής Ορθοδοξίας και 
γιορτάζεται σαράντα µέρες πριν το πάσχα όπου ξεκινάει η µεγάλη 

Σαρακοστή. Με το θρησκευτικό έθιµο της Καθαράς ∆ευτέρας αρχίζει και η 

νηστεία µε την οποία ο θρησκευόµενος πρέπει να αποφεύγει την κατανάλωση 

κρεάτων, λιπών, βουτήρων και γαλακτοκοµικών προιόντων. Την ηµέρα της 
Καθαράς ∆ευτέρας οι κρητικοί πάνε εκδροµή στην εξοχή κυρίως 
οικογενειακά, όπου πετάνε χαρταετούς, τρώνε νηστίσηµα φαγητά όπως 
χταπόδι, ελιές, λαγάνα, ταραµοσαλάτα, χόρτα κ.λ.π. και γλεντάνε υπό τους 
ήχους παραδοσιακής µουσικής, πινοντας κρασί και ανταλλάσοντας ευχές για 

το Πάσχα που θα έρθει. Όταν τελειώσει το γλέντι όλοι βοηθούν στην 
καθαριώτητα του χώρου και έτσι κλείνει το έθιµο της Καθαράς ∆ευτέρας µε 
την ευχή ‘και του χρόνου’. 

 

 

 

 

 

 

Πολιτισµός 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  

 

Ο νοµός Ηρακλείου είναι φηµισµένος για τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Κνωσσού και της 
Φαιστού. Η αρχαία πόλη της Κνωσσού, 5 χλµ. από 

την πρωτεύουσα, ήταν το κέντρο του Μινωικού 

πολιτισµού και περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µινωικό 

ανάκτορο της περιόδου 2000 - 1400 π.Χ. Τα ερείπια 

της πόλης καλύπτουν µια έκταση 20.000 τ.µ. και 
αποτελούνται από την αρχαία πόλη µε το ανάκτορο, 

το µικρό ανάκτορο, τη διώροφη βασιλική έπαυλη και 



το βασιλικό τάφο. Το ανάκτορο ήταν ένα τεράστιο συγκρότηµα από πολλά δωµάτια 

και διαδρόµους, µε πολύπλοκο σχέδιο και δοµή, που καταστράφηκε µερικώς το 1700 

και τελικά κάηκε το 1400 π.Χ. Στην ίδια τοποθεσία βρίσκεται, επίσης, το 

Στρωµατογραφικό Μουσείο, που παρουσιάζει συλλογές από ευρήµατα της 
Κνωσσού. Στην αρχαία πόλη της Φαιστού, 60 χλµ. 

νοτιοδυτικά του Ηρακλείου, υπάρχει ένα παρόµοιο 

ανάκτορο, µε αυτό της Κνωσσού, όµως λιγότερο 

πολύπλοκο και πιο εύκολο για περιήγηση. Το 

συγκρότηµα χτίστηκε πάνω σε έναν απότοµο λόφο 

και έχει έκταση 8.400 τ.µ. Ηταν το θρησκευτικό και 
οικονοµικό κέντρο στα µινωικά χρόνια. 

Περιλαµβάνει το µινωικό ανάκτορο, τον τάφο και σε 
απόσταση 3 χλµ., στην Αγία Τριάδα, τα ερείπια 

βασιλικής έπαυλης και τη Σαρκοφάγο. 

Ο νοµός Ηρακλείου έχει πολλούς ακόµα 

αρχαιολογικούς χώρους, ερείπια από τη µινωική και 
µεταµινωική περίοδο, όπως οι αρχαίες πόλεις Μάλια, 

Γόρτυς και Τύλισσος. Αλλα µνηµεία που 

παρουσιάζουν ιστορική σηµασία είναι πολλά 

βενετικά κτίρια στην πρωτεύουσα, όπως το φρούριο 

Κουλές, η Λότζια, οι κρήνες Μοροζίνι, Μπέµπο και 
Πριούλι και το βενετικό τείχος που περιβάλει την 
πόλη. Μπορείτε να επισκεφθείτε, επίσης, πολλά 

µοναστήρια Βυζαντινής Περιόδου, σύµβολα εξαιρετικής αρχιτεκτονική: Αγιος 
Γεώργιος Γοργολαΐνης στους Ασίτες, Κοίµησης Θεοτόκου Παλιανής στο Βενεράτο, 

Βροντησίου, Καρδιώτισας και Απανωσήφης στην Αγία Βαρβάρα. Από την ίδια 

περίοδο υπάρχουν, επίσης, πολλές εκκλησίες, οι βυζαντινές εκκλησίες των ∆έκα 

Μαρτύρων και του Αρχάγγελου Μιχαήλ και οι εκκλησίες της Αγίας Τριάδας, Αγίας 
Παρασκευής και Ασωµάτου στις Επάνω Αρχανές. Αν σας αρέσει η ζωγραφική, µη 

ξεχάσετε να επισκεφθείτε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος, στο 

Φόδελε.  
 

Η πόλη του Ηρακλείου έχει πολλά µουσεία, όπως το Αρχαιολογικό, το Ιστορικό και 
το Εκκλησιαστικό µουσείο µε διάφορα κοµµάτια από την κρητική παράδοση και 
µινωικά ερείπια. 

 

Αθλητισµός 
 

Το Ηράκλειο ήταν µία από τις πόλεις που φιλοξένησαν τους Ολυµπιακούς αγώνες 
2004. Επίσης, στο Ηράκλειο έλαβε χώρα το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 

Καλαθοσφαίρισης Ανδρών Κ-19 2015. Αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης 
περιλαµβάνουν τα στάδια και γήπεδα: 

• Το Παγκρήτιο Στάδιο, στη συνοικία Λίντο δυτικά του κέντρου, το οποίο έχει 
χωρητικότητα περίπου 26.000 θεατών. Κοντά βρίσκεται το Κλειστό Γυµναστήριο 

Λίντο, χωρητικότητας 1.400 θέσεων. 
• Το Γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στη συνοικία Καµίνια, έδρα του ΟΦΗ. 



• Το στάδιο Ελευθερίας, το οποίο βρίσκεται στην τάφρο των ενετικών τειχών, 
ανάµεσα στους προµαχώνες Βηθλέεµ και Παντοκράτορα. Πάνω στον προµαχώνα 

Μαρτινέγκο βρίσκεται το γήπεδο του Εργοτέλη. 

Επίσης στο Ηράκλειο βρίσκονται τα γήπεδα µπάσκετ-γυµναστήρια, ∆ύο Αοράκια 

(επισήµως Μεγάλο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου, χωρητικότητας 5.222 

θέσεων[19]
), το Kλειστό µπάσκετ Τ.Ε.Ι. Hρακλείου (χωρητικότητας 1.816 θέσεων[20]

) 

και το κλειστό µπάσκετ του Πανεπιστηµίου Κρήτης (χωρητικότητας 1.080 

θέσεων[21]
) 

Αθλητικοί σύλλογοι του Ηρακλείου περιλαµβάνουν τους: 

• ΟΦΗ (Όµιλος Φιλάθλων Ηρακλείου), του οποίου το ποδοσφαιρικό τµήµα έχει 
κατακτήσει ένα κύπελλο Ελλάδας (το 1987), ενώ αγωνίστηκε για αρκετά στην Α΄ 
Εθνική. 

• ΠΑΕ Εργοτέλης, η δεύτερη οµάδα του Ηρακλείου (χρονικά) που αγωνίστηκε 
στην Α΄ Εθνική. 

• Π.Ο.Α. (Ποδοσφαιρικός Όµιλος Ατσαλένιου) 

• Ηράκλειο Ο.Α.Α., του οποίου το τµήµα καλαθοσφαίρισης αντρών έχει αγωνιστεί 
στην Α1 µπάσκετ. 

• Π.Α.Σ.Α. Ηρόδοτος, µε έδρα στην Νέα Αλικαρνασσό 

• ΑΘΛ.Ε.Σ.Η. volleyball 

• Ν.Α.Π.Ο. Ποσειδών Ηρακλείου 

• Α.Π.Σ. Μινωϊκή Φορτέτσας 
• Γ.Ε.Η 

• ∆ειλινό 

• Φιλαθλητικός 
• Α.Ε. Κατσαµπά 

• Α.Ο. Θερίσσου 

• Α.Ο. Θησέας 
 

 

 

  



Καλαµάτα 

 

Η Καλαµάτα, παλαιότερα

πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου

Νοµού Μεσσηνίας και λιµάνι

πληθυσµό 54.100 κατοίκους

Γεωγραφικά

 

Καλαµάτα 

Χώρα Ελλάδα

Περιφέρεια Πελοποννήσου

∆ήµος  Καλαµάτας

Πληθυσµός Πόλη

∆ηµοτική

∆ήµος

 

 

παλαιότερα Καλάµαι ή, κατά την εποχή του Οµήρου, Φαρές

Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του 

λιµάνι της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας. Η Καλαµάτα

κατοίκους.  

Γεωγραφικά και γεωλογικά στοιχεία

 
 

Ελλάδα 

Πελοποννήσου  

Καλαµάτας 

Πόλη: 54.100 

∆ηµοτική ενότητα: 62.409 

∆ήµος: 69.849 (2011) 

 

 

Φαρές είναι 

Καλαµάτα έχει 

στοιχεία 



Ήθη και έθιµα 

• Σαϊτοπόλεµος: Το έθιµο ξεκινά την ιστορία του κατά τη διάρκεια των 

ηρωικών αγώνων των κατοίκων της Καλαµάτας κατά των Τούρκων. Σύµφωνα 

µε την παράδοση, οι Μεσσήνιοι χρησιµοποιούσαν µε ευφυή τρόπο τις σαΐτες 

για να αναχαιτίσουν το ιππικό των Τούρκων, καθώς ο δυνατός θόρυβος και ο 

κρότος τρόµαζαν τα άλογα τόσο πολύ που έριχναν κάτω τους αναβάτες τους 

και έφευγαν φοβισµένα. 

• Αερόστατα: Την Καθαροδευτέρα έχει εξαπλωθεί το πέταγµα του χαρταετού 

σε όλη την Ελλάδα. Στη Μεσσηνία όµως συνηθίζεται το πέταγµα του 

αερόστατου. 

• Γαϊτανάκι: Κάθε χρόνο στην Κεντρική πλατεία της πόλης της Καλαµάτας, 

µετά την παρέλαση της Φιλαρµονικής αναβιώνει το «Γαϊτανάκι». Πρόκειται 

για χορευτικό δρώµενο από 13 χορευτές. Ό ένας κρατάει τον µεσαίο στύλο 

και οι άλλη κρατούν δώδεκα κορδέλες, κάθε µια σε διαφορετικό χρωµατισµό. 

Οι χορευτές σχηµατίζουν έξι ζευγάρια και χορεύουν αντικριστά, περνώντας 

µία φορά από κάτω από τον συν-χορευτή τους και µια από πάνω. 

Τραγουδώντας ένα παραδοσιακό τραγούδι, οι κορδέλες µπλέκονται και 

σχηµατίζουν ένα ωραίο σχέδιο. Αφού έρθουν όλοι πολύ κοντά, τότε αρχίζουν 

και χορεύουν από την αντίθετη φορά, το γαϊτανάκι ξεµπλέκεται και ο χορός 

τελειώνει. 

• Καρναβάλι Καλαµάτας: Από το 2013 το καρναβάλι µπήκε στη ζωή των 

Καλαµατιανών. Με το σύνθηµα: «Της αποκριάς η στράτα… πάει Καλαµάτα!» 

διοργανώνεται κάθε χρόνο το καρναβάλι µε τη συµµετοχή χιλιάδων 

καρναβαλιστών. 

 

   

 



Πολιτισµός 

• Κάστρο Καλαµάτας 

Το Κάστρο της Καλαµάτας είναι οχυρωµατικό κτίσµα που βρίσκεται στη 

σηµερινή πόλη της Καλαµάτας στην Μεσσηνία. Βρίσκεται σε λόφο στα 

βορειοδυτικά της πόλης όπου στους πρόποδές του περνά ο ποταµός Νέδοντας. 

Το κάστρο στο εσωτερικού του περιελάµβανε οχυρωµένη ακρόπολη ενώ 

έχουν βρεθεί και ερείπια ναού. 

• Η µάνα (ελιά της Καλαµάτας) 

Η ελιά που δεσπόζει µε τον όγκο της στον αυλόγυρο του Κέντρου Γεωργικής 
Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) στην Καλαµάτα (οδός Λακωνικής 85). 

 Έχει περίµετρο κορµού 8,97 µ.. 

Στο ύψος των 2,5 µ. ο κορµός διακλαδίζεται σε έξι χοντρούς βραχίονες (ο 

έκτος σήµερα δεν υφίσταται λόγω πτώσης) και οι απολήξεις των κλάδων 
φθάνουν στα 12 µ. ύψος από το έδαφος. 

• Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων 

Ο πανελλαδικά γνωστός Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων στην πόλη της 

Καλαµάτας είναι ένα από τα πιο γνωστά µνηµεία σχετιζόµενα µε την 

επανάσταση του 1821. Το κτίσµα βρίσκεται στην Πλατεία “23ης Μαρτίου” 

που παίρνει την ονοµασία της από την ηµεροµηνία που απελευθερώθηκε η 

Πόλη της Καλαµάτας από τους Τούρκους κατακτητές της. 

• Μπενάκειο Μουσείο Καλαµάτας 

Tο µουσείο βρίσκεται στη συµβολή των οδών Μπενάκη και Παπάζογλου. 

Στεγάζεται σε µια οικία, η οποία χρονολογικά τοποθετείται στα µέσα του 

19ου αιώνα και δωρήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από τον Αντώνιο 

Μπενάκη, ιδρυτή του οµώνυµου αθηναϊκού µουσείου. Λειτούργησε για 

πρώτη φορά το 1971, όµως υπέστη µεγάλες ζηµιές από το σεισµό του 1986. Η 

συντήρηση του κτηρίου και η µελέτη επανέκθεσης των ευρηµάτων διήρκεσαν 

έως το 1995, οπότε εγκαινιάστηκε η έκθεση του ισογείου. Τρία χρόνια 

αργότερα, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος όροφος. Ήδη, βέβαια, βρίσκονται σε 

εξέλιξη εργασίες µεταφοράς του µουσείου στο κτήριο της Παλιάς Αγοράς 

(στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων), το οποίο θα στεγάσει το νέο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσσηνίας. 

• Στρατιωτικό Μουσείο της Καλαµάτας 

Tο µουσείο λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2006 σε κτήριο που παραχωρήθηκε 

για το σκοπό αυτό από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Στόχος του είναι η 

παρουσίαση της νεότερης ελληνικής ιστορίας από την Επανάσταση του 1821 

ως τις µέρες µας, µέσα από κείµενα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό 

υλικό. 



 

    

     

 

Αθλητισµός 

Η Καλαµάτα είναι έδρα σηµαντικών αθλητικών συλλόγων, όπως ο Ποδοσφαιρικός 

Σύλλογος Καλαµάτα, γνωστός και ως Μαύρη Θύελλα, η οποία , ιδρύθηκε το 1967. 

Έχει συµµετάσχει επτά φορές στο πρωτάθληµα της Α΄ Εθνικής και είκοσι φορές στο 

πρωτάθληµα της Β΄ Εθνικής. Είναι η πιο δηµοφιλης ποδοσφαιρική οµάδα της πόλης. 

Το 2012-13 αγωνίζεται στο Νότιο όµιλο της Football League 2. Επίτιµος πρόεδρος µε 

ανυπολόγιστη προσφορά είναι ο Λυκούργος Γαϊτανάρος. 

 

 

 

 

 



 Άρτα 

 

Η Άρτα είναι η πρωτεύουσα του νοµού Άρτας και του δήµου Αρταίων, καθώς και η 

δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου µετά τα Γιάννενα µε πληθυσµό 21.895 

κατοίκους. Στην είσοδο της πόλης βρίσκεται το φηµισµένο πέτρινο γεφύρι της Άρτας, 

σήµα κατατεθέν της πόλης, γνωστό από το οµώνυµο δηµοτικό ποίηµα.  Η πόλη είναι 

χτισµένη στην ίδια θέση που κατά την αρχαιότητα υπήρχε µια από τις 

σηµαντικότερες πόλεις της περιοχής, η Αµβρακία. Κατά µία άλλη άποψη η Άρτα 

είναι χτισµένη στη θέση της αρχαίας Αργιθέας ή κατ' άλλους του αρχαίου 

Αµφιλοχικού Άργους.   

Γεωγραφικά και γεωλογικά στοιχεία 

 

 

 
Έµβληµα 

 

Άρτα 
Άρτα 

Χώρα  Ελλάδα  

Περιφέρεια  Ηπείρου  

Έκταση 48,24 τ.χλµ 

Πληθυσµός 21.596 (2011) 

 

 

 

 



Ήθη και έθιµα 

Πολλά από τα ήθη και τα έθιµα της περιοχής της Άρτας έχουν τις ρίζες τους στην 
εποχή της Τουρκοκρατίας και είναι στενά συνδεδεµένα µε τις δραστηρίοτητες και τη 

ζωή των ανθρώπων του τόπου. 

Το έθιµο της φωτιάς στην Αγία Θεοδώρα: Ενορίτες και παιδιά της Αγίας 
Θεοδώρας Άρτας, ανάβουν µια µεγάλη φωτιά στο προαύλιο της εκκλησίας, το βράδυ 

της Μεγάλης Πέµπτης κατά τη διάρκεια του πέµπτου Ευαγγελίου. 

Tο αναµµένο πουρνάρι: Σε πολλά χωριά της Άρτας υπάρχει η συνήθεια κατά τη 

διάρκεια των εορτών, όταν κάποιος πηγαίνει να επισκεφθεί τα αγαπηµένα του 

πρόσωπα να κρατά ένα κλαρί από πουρνάρι το οποίο ανάβει στο δρόµο. Το έθιµο 

συµβολίζει του βοσκούς, οι οποίοι το βράδυ της Γέννησης του Ιησού, πήγαν να 

προσκυνήσουν το Θείο βρέφος και για να φωτίσουν το δρόµο τους, έκοψαν κλαδιά 

από πουρνάρι και τα άναψαν. 

Το έθιµο της Μπαρµπαρούσας: Στο Πέτα της Άρτας, τους θερινούς µήνες που 

έβρεχε ελάχιστα ή καθόλου και υπήρχε κίνδυνος να καταστραφούν οι σοδειές, οι 
άνθρωποι σκαρφίζονταν αυτό το αστείο έθιµο για να φέρουν βροχή. Ένας άνθρωπος 
ντυνόταν µε ψάθες, φτέρες, µυρτιές και ότι άλλο διαθέτει η φύση. Μετά τον έδεναν 
µε ένα σχοινί και τον γύριζαν στις γειτονιές του χωριού. Οι χωρικοί τον 
ακολουθούσαν µε κανάτια νερό, τα οποία άδειαζαν επάνω του. Το ίδιο έκαναν και οι 
νοικοκυρές όταν περνούσε έξω από τα σπίτια τους. Το νερό που έριχναν πάνω στις 
φτέρες της «Μπαρµπαρούσας» (έτσι ονόµαζαν το µασκαρεµένο άνθρωπο) συµβόλιζε 
το νερό της βροχής που θα έπεφτε για να ποτίσει τα δέντρα και τις καλλιέργειες των 
κατοίκων. Κάποιοι, αντί για νερό πετούσαν χρήµατα.  

Το αµίλητο νερό: Τα παλαιότερα χρόνια, το πρωί των Χριστουγέννων, οι νοικοκυρές 
πριν ξηµερώσει, πηγαίνανε σε κάποια ξένη βρύση και έκλεβαν νερό και έλεγαν: 
«όπως τρέχει το νερό στη βρυσούλα µου, έτσι να τρέχει και η σοδιά µου». Το 

«αµίλητο νερό» όπως το έλεγαν πήρε την ονοµασία του επειδή η νοικοκυρά κατά τη 

διαδροµή δε µιλούσε σε κανέναν. Από το νερό αυτό έπιναν όλοι για το καλό του 

σπιτιού. 

Τα Λαζαρούδια: Tο Σάββατο του Λαζάρου, σε πολλά χωριά της Ηπείρου, τα 

παιδάκια γύριζαν σε µικρές οµάδες και έλεγαν το "Λάζαρο". Υπήρχε ολόκληρη 

ιεροτελεστία. Το πρωί τα παιδάκια µε τη βοήθεια της µητέρας τους στόλιζαν τα 

καλαθάκια τους µε λουλούδια όπως κρίνα και τριαντάφυλλα και στο εσωτερικό 

τοποθετούσαν πράσινα φύλλα ή χορταράκια. Στη συνέχεια βγαίνανε στους δρόµους 
και πηγαίνανε στα σπίτια όπου οι άνθρωποι του έδιναν αυγά (σηµαντικό δώρο τα 

παλαιότερα χρόνια), γλυκά, καραµέλες και χρήµατα. 

Το Μεγάλο Σάββατο σπάνε τις λίµπες. Το Μ. Σάββατο το πρωί, µόλις η καµπάνα 

σηµαίνει την πρώτη Ανάσταση, στο κέντρο της Άρτας οι κάτοικοι σπαν πήλινα πιάτα, 

τις γνωστές λίµπες ή µπότια. 

 



Πολιτισµός 

• Το Γεφύρι της Άρτας 
Το Γεφύρι της Άρτας συνδέει τη πόλη της Άρτας µε το κάµπο του δήµου. Πρόκειται 
για λιθόκτιστη γέφυρα, του 17ου αιώνα µ.Χ.. γνωστή σε όλη την Ελλάδα από το 

οµώνυµο δηµοτικό τραγούδι για τη θυσία της γυναίκας του πρωτοµάστορα. 

• Το Κάστρο 
Το Κάστρο της Άρτας αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα της βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής στην πόλη και ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα της περιοχής. 
Χτίστηκε τον 13

ο
 αιώνα από το Μιχαήλ Β’ Κοµνηνό για να ενισχυθεί η αµυντική 

ικανότητα της πόλης της Άρτας, που αποτελούσε την πρωτεύουσα του ∆εσποτάτου 

της Ηπείρου. 

• Τείχος Αµβρακίας 
Η ανάπτυξη της αρχαίας πόλης της Αµβρακίας οδήγησε τους κατοίκους της στην 
κατασκευή τείχους, ώστε να είναι κατάλληλα οχυρωµένη. Σύµφωνα µε όλες τις 
ενδείξεις, άρχισε να κατασκευάζεται κατά τον 6ο πΧ αιώνα και ολοκληρώθηκε κατά 

τον 4ο πΧ αιώνα. 

• Ναός Απόλλωνα Πυθίου Σωτήρος 
Το 1964 ανασκαφές σε µια περιοχή, κοντά στη σηµερινή πλατεία Κιλκίς, στο κέντρο 

της πόλης της Άρτας, αποκάλυψαν ερείπια, αυτού που αργότερα διαπιστώθηκε πως 
ήταν ο Ναός του Απόλλωνα Πύθιου Σωτήρος, 
Ο ναός ήταν αφιερωµένος στον Απόλλωνα Πύθιο Σωτήρα και αποτελούσε το 

σηµαντικότερο ιερό της πόλης. Ο ναός ήταν µεγαλοπρεπής, δωρικού ρυθµού και 
χρονολογείται περί το 500 π.Χ. 

•  Μικρό Θέατρο Αµβρακίας 
Το θέατρο της Αµβρακίας που ανακαλύφθηκε κοντά στην εκκλησία του Αγίου 

Κωνσταντίνου, αποτελεί ίσως το µικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα, που 

έχουν αποκαλυφθεί. Βρίσκεται σε πολύ µικρή απόσταση από το Ναό του Απόλλωνα 

Πυθίου Σωτήρος και χρονολογείται περί τα τέλη του 4ου αιώνα –αρχές του 3ου 

αιώνα. 

 

 

• Αρχαιολογικο µουσεια  αρτας 
 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας κατασκευάστηκε στη θέση "Τρίγωνο", 

κοντά στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας και άνοιξε για το κοινό το φθινόπωρο 

του 2009. Η µόνιµη έκθεση αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην Αµβρακία, την 
αρχαία πόλη που βρίσκεται θαµµένη κάτω από την Άρτα, και περιλαµβάνει 
τρεις µεγάλες ενότητες: το δηµόσιο βίο, τα νεκροταφεία και τον ιδιωτικό βίο 

των Αµβρακιωτών, ενώ στην αρχή και το τέλος της βρίσκονται οι µικρότερες 
ενότητες της εισαγωγής και του «τέλους της Αµβρακίας» αντίστοιχα.  

 

 



 

 

 

        

     

     

 

 

Αθλητισµός 

Στην Π.Ε Άρτας δραστηριοποιούνται δεκάδες αθλητικά σωµατεία καλύπτοντας ένα 

ευρύ φάσµα αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο πιο γνωστός σύλλογος της περιοχής είναι 
ο Γ.Α.Σ. Αναγέννηση Άρτας, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 1960. Τα χρώµατα του 

συλλόγου είναι το µαύρο και το άσπρο και έχει ως έµβληµα το Γεφύρι της Άρτας. 

Χειροσφαίριση 

Η διασηµότερη οµάδα της περιοχής είναι η γυναικεία οµάδα χάντµπολ της 
Αναγέννησης Άρτας. Ιδρύθηκε το 1987 και αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία και τα 

τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο πρωτάθληµα και το κύπελλο Ελλάδος. Κατέχει 
το ρεκόρ της µοναδικής γυναικείας οµάδας που έχει 12 σερί τίτλους σε όλα τα 

Ελληνικά γυναικεία οµαδικά αθλήµατα και είναι η 2η οµάδα σε όλα τα Ελληνικά 

οµαδικά αθλήµατα ανδρών και γυναικών (µετά τον Εθνικό Πειραιώς στην 



υδατοσφαίρηση) που έχει πετύχει κάτι ανάλογο. Οι τίτλοι που έχει κατακτήσει η 

γυναικεία οµάδα της Αναγέννησης είναι οι εξής: 

• 12 πρωταθλήµατα 

γυναικών: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 20

06 

• 10 κύπελλα 

γυναικών: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 

Ποδόσφαιρο 

Καλαθοσφαίριση 

Λοιπά αθλήματα 

Γήπεδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερµούπολη 

 

Οι Κυκλάδες είναι νησιωτικό σύµπλεγµα στο Αιγαίο πέλαγος που κείται γενικά 

µεταξύ των 36ου και 38ου Βόρειων παραλλήλων και µεταξύ των 24ου και 26ου 

Ανατολικών µεσηµβρινών. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες 

σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας προσδίδοντας την επιµέρους διάκριση σε 

∆υτικές και Ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον οµώνυµο νοµό 

Κυκλάδων. Ο συνολικός πληθυσµός του Νοµού είναι 112.615 κάτοικοι (απογραφή 

2001) και η έδρα του στην Ερµούπολη. Το όνοµα τους δόθηκε από τους αρχαίους 

γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω απ' την ιερή νήσο ∆ήλο (γενέτειρα 

της θεάς Άρτεµης και του Απόλλωνα) σε αντιδιαστολή των υπολοίπων νήσων του 

Αιγαίου που τις αποκαλούσαν Σποράδες. 

Στις κυκλάδες υπάρχουν τα παρακάτω 33 νησιά: 

 
Νησί 

Εικ

όνα 

Έκτ

αση 

(τ.χ

λµ.) 

Πληθ

υσµός 

(2011) 

Πληθ

υσµός 

(2001) 

Πληθ

υσµός 

(1991) 

Πληθ

υσµός 

(1981) 

Πληθ

υσµός 

(1971) 

Πρωτεύ

ουσα 

1 Νάξος  429,785 18.864 18.188 14.838 14.037 14.201 Νάξος 

2 Άνδρος  379,21 9.221 10.009 8.781 9.020 10.457 Άνδρος 

3 Πάρος  196,308 13.715 12.853 9.591 7.881 6.776 Παροικιά 

4 Τήνος  194,59 8.636 8.574 7.747 7.730 8.232 Τήνος 

5 Μήλος  158,403 4.977 4.771 4.390 4.554 4.499 Πλάκα 

6 Κέα   131,693 2.455 2.417 1.787 1.648 1.666 Ιουλίδα 

7 Αµοργός  121,464 1.973 1.859 1.630 1.718 1.822 Αµοργός 

8 Ίος  108,713 2.024 1.838 1.654 1.451 1.270 Ίος 

9 Κύθνος  99,432 1.456 1.608 1.632 1.502 1.586 Κύθνος 

10 Μύκονος  86,125 10.134 9.306 6.170 5.503 3.823 Μύκονος 

11 Σύρος  84,069 21.507 19.782 19.870 19.668 18.642 Ερµούπολη 

12 Σαντορίνη(

Θήρα) 

 76,19 18.883 13.402 9.360 7.083 6.196 Φηρά 

13 Σέριφος  75,207 1.420 1.414 1.095 1.133 1.083 Σέριφος 

14 Σίφνος  73,942 2.625 2.442 1.960 2.087 2.043 Απολλωνία 

15 Σίκινος  41,676 273 238 267 290 331 Σίκινος 

16 Ανάφη  38,636 271 273 261 292 353 Ανάφη 

17 Κίµωλος  37,426 910 769 728 786 1.086 Κίµωλος 

18 Αντίπαρος  35,09 1.211 1.037 819 635 538 Αντίπαρος 

19 Φολέγανδρ
ος 

 32,384 765 667 558 567 646 Φολέγανδρ
ος 

20 Μακρόνησ
ος 

 18,427 9 5 0 4 12  

21 Πολύαιγος  18,146 2 0 0 1 4  

22 Ηρακλειά  18,078 141 151 115 95 129 Ηρακλειά 

23 Γυάρος  17,574 0 0 0 0 2  



 
Νησί 

Εικ

όνα 

Έκτ

αση 

(τ.χ

λµ.) 

Πληθ

υσµός 

(2011) 

Πληθ

υσµός 

(2001) 

Πληθ

υσµός 

(1991) 

Πληθ

υσµός 

(1981) 

Πληθ

υσµός 

(1971) 

Πρωτεύ

ουσα 

24 Κέρος  15,042 0 0 0 0 7  

25 Ρήνεια  13,904  0 0 11 24  

26 ∆ονούσα  13,652 167 163 111 116 149 ∆ονούσα(Σ
ταυρός) 

27 Θηρασία  9,246 319 268 233 245 291 Θηρασία 

28 Σχοινούσα  8,144 256 206 122 140 197 Σχοινούσα 

29 Αντίµηλος  8  0 0 0 0  

30 ∆εσποτικό  7,754 0 0 0 0 0  

31 Άνω 

Κουφονήσι 

 5,77 399 366 275 232 238 Κουφονήσι 

32 Κάτω 

Κουφονήσι 

 3,898 0 0 0 5 6  

33 ∆ήλος  3,536  14 9 16 16 

 

 

 

Κυκλαδικός Πολιτισµός 

  Την ονοµασία Κυκλάδες χρησιµοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για να 
χαρακτηρίσουν το πυκνό σύµπλεγµα των µικρών νησιών στο κέντρο του Αιγαίου 
πελάγους, τα οποία φαίνονται να σχηµατίζουν έναν νοητό κύκλο γύρω από το ιερό νησί 
τους και τόπο λατρείας του Απόλλωνα, τη ∆ήλο. Τα νησιά αυτά υπήρξαν το λίκνο ενός 
σηµαντικού πολιτισµού, του λεγόµενου Κυκλαδικού πολιτισµού, που άνθησε κατά την 
3η χιλιετία π.X. 

Τρεις είναι οι λόγοι που συνέτειναν στη γένεση και στην ανάπτυξη πολιτισµού στις 
Κυκλάδες κατά τους αρχαιότατους αυτούς χρόνους. Πρώτον, η στρατηγική γεωγραφική 
τους θέση, δεύτερον, οι περιορισµοί του φυσικού τους περιβάλλοντος οι οποίοι 
ανάγκασαν τους νησιώτες να στραφούν εξαρχής στην θάλασσα προκειµένου να 
προσποριστούν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους και τρίτον, ο ορυκτός τους 
πλούτος, συγκεκριµένα ο οψιανός της Μήλου, η σµύριδα της Νάξου, 
ο µόλυβδος της Σίφνου, ο χαλκός της Κύθνου και της Σέριφου και, τέλος, η κατεξοχήν 
πρώτη ύλη των νησιών, το µάρµαρο. 

Ο όρος κυκλαδικός πολιτισµός, τον οποίο ο Χρήστος Τσούντας χρησιµοποίησε µε 
γεωγραφική και χρονολογική σηµασία, είναι συνώνυµος των όρων Πρωτοκυκλαδικός 
πολιτισµός ή Πρώιµη εποχή του Χαλκού ή Πρωτοχαλκή εποχή. Με τους όρους αυτούς 
προσδιορίζεται η πρώτη από τις τρεις περιόδους στις οποίες διακρίνεται συµβατικά 
η εποχή του χαλκού στα νησιά των Κυκλάδων. 

Η εποχή αυτή καλύπτει περίπου δύο χιλιετίες, δηλαδή το διάστηµα από το 3200 έως το 
1100 π.Χ., και διακρίνεται σε Πρωτοκυκλαδική, Μέση και Υστεροκυκλαδική. Ο 
Κυκλαδικός πολιτισµός όµως άκµασε περισσότερο την περίοδο της πρώιµης Εποχής του 
Χαλκού (30 

 

 

 



Πρωτοκυκλαδική Περίοδος (3200-2000 π.Χ) 

 

    Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται, κατ΄εξοχήν, από την ανάπτυξη της 
µεταλλουργίας, της ναυσιπλοϊας και της επικοινωνίας. Αφθονία και ποικιλία 

χάλκινων εργαλείων και όπλων, ευέλικτα κωπήλατα πλοία αποτυπωµένα στον πηλό 

(τηγανόσχηµα σκεύη) ή το µέταλλο (µολύβδινα οµοιώµατα), µαρτυρούν την ακµή, 

στην πρώιµη αυτή εποχή, των Κυκλάδων, οι οποίες, στο κέντρο των θαλάσσιων 
δρόµων επικοινωνίας του Αιγαίου, παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διακίνηση υλικών, 
αγαθών και ιδεών. Μέταλλα, οψιανός και µάρµαρο, µοναδικές πρώτες ύλες των 
Κυκλάδων, εξαπλώνονται σε όλο το Αιγαίο. Τα µαρµάρινα αγγεία και ειδώλια, οι 
κρατήρες – γνωστοί ως «καντήλες» - και τα βιολόσχηµα ειδώλια, κατ’ αρχήν, 
γίνονται συνώνυµα του Κυκλαδικού πολιτισµού. Οι κύλικες και οι «παλέτες», 

αργότερα, αλλά κατ΄εξοχήν, τα ειδώλια µε τα διπλωµένα χέρια, µε την ευρεία 

διάδοσή τους, γίνονται το σήµα κατατεθέν της κυκλαδικής ανάπτυξης. Ενώ η 

παράλληλη δηµιουργία αγαλµάτων, µορφών, δηλαδή, σε φυσικό µέγεθος και η 

τρισδιάστατη ανάπτυξη ορισµένων ειδωλίων (π.χ. µουσικοί) δείχνουν το βαθµό της 
προόδου και την πρωτοπορία της Κυκλαδικής τέχνης. 

 

Μεσοκυκλαδική Περίοδος (2000-1600 π.Χ) 

 

     Η περίοδος αυτή είναι επίσης περίοδος ανάπτυξης για τις Κυκλάδες. Σηµαντικά 

λιµάνια δηµιουργούνται (Φυλακωπή, Αγ. Ειρήνη, Ακρωτήρι), η επικοινωνία 

επεκτείνεται και έντονες επαφές και ανταλλαγές αναπτύσσονται µε την Κρήτη και 
την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπως µαρτυρεί η άφθονη εισαγµένη µινωική και µινυακή 

κεραµεική που βρέθηκε στα παραπάνω κέντρα. Η δηµιουργία σε µάρµαρο υποχωρεί 
αλλά δηµιουργούνται τώρα εντυπωσιακά σχήµατα σε πηλό, όπως η ραµφόστοµη 

πρόχους, και πλούσια εικονογράφηση αναπτύσσεται σε όλες τις µορφές της 
κεραµεικής, µερικές φορές πολύχρωµη και συχνά µε εικονιστικά θέµατα, όπως ζώα, 

πουλιά και το πιο ενδιαφέρον, άνθρωποι. 

 

Υστεροκυκλαδική Περίοδος (1600-1100 π.Χ) 

 

     Η εποχή αυτή, κυρίως στην πρώτη της φάση (1600 – 1400 π.Χ.) είναι µια νέα 

περίοδος ακµής. Τα, ήδη, σηµαντικά λιµάνια της µεσοκυκλαδικής εποχής 
αναπτύσσονται περαιτέρω αρχιτεκτονικά, οργανωτικά και διοικητικά. Αποκτούν 
ισχυρά τείχη, πυκνότερη ρυµοτοµηµένη δόµηση, κεντρικά δηµόσια κτίρια και ναούς 
καθώς και σύστηµα καταγραφής και αρχείου στη γραµµική Α΄ γραφή. Η επιρροή της 
Κρήτης τώρα είναι έντονη, αφοµοιώνεται όµως από το ξεχωριστό κυκλαδικό πνεύµα 

που συνθέτει τώρα και δηµιουργεί έργα µοναδικά όπως οι περίφηµες τοιχογραφίες 
από το Ακρωτήρι της Θήρας αλλά και τη Φυλακωπή της Μήλου, µε µοναδικές 
σκηνέςτης ζωής και της φύσης του προϊστορικού Αιγαίου. 

Στην τελευταία φάση της περιόδου (1400 – 1100 π.Χ.) τα κυκλαδικά κέντρα, κάτω 

από Μυκηναϊκή τώρα κυριαρχία, σταθµοί στο δίκτυο επικοινωνιών και εµπορίου των 



Μυκηναίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εξακολουθούν µε έντονο τον 
µυκηναϊκό χαρακτήρα, να παίζουν σηµαντικό ρόλο µέχρι το τέλος της περιόδου. 

 

 

Μεσοκυκλαδικά ειδώλια 

 

 

Πρωτοκυκλαδικά ειδώλεια 



 

Υστεροκυκλαδικά ειδώλεια 

 

 

Αθλητισµός  

 

Ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου είναι ελληνικός αθλητικός σύλλογος, που ιδρύθηκε στις 7 

∆εκεµβρίου 1980 από 52 ιδρυτικά µέλη στο χωριό Φοίνικας της Σύρου.Το πλέον 
επιτυχηµένο τµήµα του συλλόγου είναι αυτό της πετοσφαίρισης, το οποίο ιδρύθηκε 
το 1980 και σήµερα αγωνίζεται στη Volleyleague. Έδρα της οµάδας είναι το κλειστό 

γυµναστήριο «∆ηµήτριος Βικέλας» στην Ερµούπολη. Χρώµατα του συλλόγου είναι 
το κόκκινο και το µπλε. Εκτός από τον Φοίνικα Σύρου υπάρχουν και κάποιες άλλες 
οµάδες όπως για παράδειγµα ΑΟ Ερµούπολης, Άρης Σύρου κ.ά 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφαλονιά 

. Ο νοµός Κεφαλονιάς ή νοµός Κεφαλληνίας εκτείνεται στο κεντρικό τµήµα του 

Ιονίου πελάγους και διοικητικά ανήκει στη περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. 

Αποτελείται από τα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης αλλά και από πάρα πολλά 

άλλα µικρότερα, τις νησίδες Άπασα, Αρκούδι, Αστερίδα-∆ασκαλειό, Άτοκος, 

Βαρδιάνοι, Βρόµωνας, Γηρόβαρης, ∆ρακονέρι, Καλόγηρος, Λαζαρέτο, Λαµπρινός, 

Μάκρη, Οξειά, Πεταλάς, Πίστρος, Ποντικός, Πράσο, Προβάτι, Σοφία, Σωρός, 

Τσακαλονήσι, Φίλλιπος κ.α. Καταλαµβάνοντας έτσι µία συνολική έκταση 904 τ.χλµ. 

και πληθυσµό 38.770 κατοίκων, µε πρωτεύουσα το Αργοστόλι (14.898 κάτοικοι). 

Ενα χρόνο µετά τη παραχώρηση των επτανήσων απο τους Άγγλους στην Ελλάδα, 

συστάθηκε ο νοµος Κεφαλληνιας το 1865, αποτελούµενος από τρείς επαρχίες. Μέχρι 

που το 1952 η Ιθάκη οριστικά επανήλθε στο νοµό, σχηµατίστηκαν 4 επαρχίες 

(Ιθάκης, Κραναίας, Πάλης και Σάµης). Αυτά φυσικά µέχρι το 1997, οπότε µε το 

σχέδιο ''Καποδίστριας'', υπήρξε διοικητική ανασυγκρότηση κι έτσι ο νοµός 

Κεφαλονιάς ή Κεφαλληνίας χωρίστηκε σε 8 δήµους και την Κοινότητα Οµαλών. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2011, όλο το νησί της Κεφαλλονιάς αποτελεί ένα ενιαίο 

∆ήµο, ο οποίος προήλθε από τη συνένωση επτά (7) ∆ήµων και µίας (1) Κοινότητας. 

Ο δήµος Ιθάκης αποτελεί ξεχωριστό δήµο, όπου διοικητικά ανήκει στο νοµό 

Κεφαλλονιάς µε πληθυσµό 3.180 κατοίκους.Με συνολική έκταση 904 τετρ. χλµ και 

µε µόνιµο πληθυσµό που ανέρχεται σε 38.770 , ο δήµος Κεφαλληνίας αποτελεί τον 

τέταρτο σε µέγεθος νησιωτικό δήµο της χώρας. 

 

Γεωγραφικά και γεωλογικά στοιχεία 

Η Κεφαλονιά είναι κατ εξοχήν ένα ορεινό νησί, µε µεγάλο κάθετο διαµελισµό. 

Βασικό και µεγαλύτερο βουνό του νησιού είναι ο Αίνος (µε τη κορυφή του το 

Μεγάλο Σωρό 1828 µ. η ψηλότερη στα Επτάνησα), ο οποίος απλώνεται στο 

νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού. 

Παράλληλα προς τον Αίνο και Ανατολικά, υψώνεται δεύτερη χαµηλότερη οροσειρά, 

µε τις κορυφές: Αβγό, Κόκκινη Ράχη και Άτρος. Στο νησί σχηµατίζονται δύο 

χερσόνησοι, προς Βορρά της Ερίσου - ορεινή στο µεγαλύτερο µέρος της – και ∆υτικά 

της Παλικής, πεδινή και η πιό εύφορη της Κεφαλονιάς. Το νησί παρουσιάζει 

περιορισµένο θαλάσσιο διαµελισµό. Στο βορειοανατολικό τµήµα σχηµατίζονται οι 

κόλποι της Σάµης και της Αντίσαµου, στο βορειοδυτικό ο κόλπος του Αργοστολίου 

(ένας από τους πιό ασφαλέστερους της Μεσογείου) και στο νότιο ο όρµος του 

Λουρδά. Οι ακτές του νησιού είναι ψηλές και βραχώδεις, µάλιστα στη δυτική µεριά 

είναι πιό απότοµες και δύσκολα σχετικά προσβάσιµες. Τα παράκτια ρήγµατα των 

δυτικών ακτών της Κεφαλονιάς αποτελούν το όριο της ζώνης της υφαλοκριπίδας των 

Επτανήσων και φυσικά της χώρας. 



 

 

Ήθη και έθιµα Κεφαλονιάς 

Στην Κεφαλονιά πέρα από τα συνηθισµένα ήθη και έθιµα που συναντώνται σε όλη 

την Ελλάδα υπάρχουν και τοπικές παραδώσεις. Για παράδειγµα, την 31η ∆εκεµβρίου, 

βγαίνουµε στην εξοχή και ξεριζώνουµε µια αγιοβασιλίτσα (ασκυνοκάρα) την οποία 

κρεµάµε πάνω από την πόρτα του σπιτιού για να φέρει υγεία, καλή τύχη και 
προστασία στο σπίτι και την οικογένεια για όλο το χρόνο. Αυτό το έθιµο έχει 
διασωθεί από την αρχαιότητα. Επίσης, µακρόχρονη και πλούσια είναι η παράδοση 

του Κεφαλλονίτικου Καρναβαλιού. Οι αµφιέσεις των χορευτών είναι παράξενες και 
εντυπωσιακές. Οι καβαλιέροι φορούν λευκές φουστανέλες, λευκά γάντια , χάρτινη 

ψηλή περικεφαλαία στολισµένη µε ωραία κουδουνάκια. Μεταξωτές κορδέλες βάζουν 
στις φουστανέλες ενώ στο στήθος κρεµούν βαρύτιµα χρυσά στολίδια, καδένες 
καρφίτσες. Οι ντάµες είναι µασκαρεµένοι νεαροί χαµηλού αναστήµατος. Όλοι 
φορούν µάσκες. Για τους χορούς των καρναβαλιών έχουν καθιερωθεί από τα παλιά 

χρόνια οι παλιές καντρίλιες , πόλκες και οι λαϊκοί ελληνικοί χοροί. Αστεία και 
γραφικά είναι τα διάφορα  µπαµπαούλια  δηλαδή κωµικά νούµερα που εκτελούν 
µασκαρεµένοι νέοι. Η Ανάληψις γιορτάζεται   σαράντα µέρες µετά το Πάσχα.Στα 

χωριά είναι έθιµο να σκορπίζουν άνθη και ανθοπέταλα στον κήπο σε ανάµνηση 

µελών της οικογένειας και φίλων που έχουν φύγει από την ζωή. 

  Την ηµέρα αυτή συνηθίζεται στο νησί να µαγειρεύουν κρεατόπιτες. Επίσης την 
ηµέρα αυτή οι άνθρωποι συνήθιζαν να πηγαίνουν στη θάλασσα. Έλεγαν πως  όπως 
αναλήφθηκε ο Κύριος, έτσι να αναληφθούν και οι αρρώστιες από πάνω τους. 
Επιπλέον, άλλο ένα έθιµο του καλοκαιριού  είναι το έθιµο της Λαµπάδας στις 24 

Ιουνίου,προς τιµή του Αϊ- Γιάννη του Λαµπαδάρη, µε το άναµµα των γνωστών 
φωτιών. Η ετοιµασία των φωτιών αρχικά άνηκε στις γυναίκες και τα κορίτσια . 

   Η γιορτή αυτή συνδέεται µε το έθιµο του κλύδωνα στα χωριά. Σε στέρνες που δεν 
φαινόντουσαν οι σκιές των δέντρων µέσα, τις ανοίγανε και τις ξορκάγανε τις 2 το 

µεσηµέρι µε κόκκινο µαντήλι. Φέρνανε ένα µεγάλο καθρέφτη για να βλέπουνε κάτω 

χαµηλά στη στέρνα. Μετά το ξόρκι το νερό έκανε κύµα και οι κοπέλες βλέπανε αυτόν 



που θα παντρευόντουσαν. Την ώρα που έλεγαν το ξόρκι δεν έπρεπε να κρατούν 
φυλαχτό ή να γελάνε οι άλλες δίπλα τους ή να µιλούν ή ακόµα να έχουν σταυρό. 

Έπρεπε να ήταν αφοσιωµένες στη στέρνα. Το φυλαχτό και ο σταυρός είναι 
χριστιανικά στοιχεία και δεν ταιριάζουν µε τα µάγια. 

Όσες δεν είχαν στέρνα, παίρνανε ένα σύκλο (=κουβά) φέρνανε το νερό, το οποίο 

ήταν αµίλητο και το ξορκάγανε πάλι µε ένα κόκκινο µαντήλι. Όλα αυτά γίνονται πριν 
καθίσει ο ήλιος. 
Το ξόρκι που έλεγαν ήταν απλό:  Αϊ- Παύλο και Αϊ-Πέτρο και Αϊ-Γιάννη 

Λαµπαδάρη κάµε µου αυτή τη χάρη .  Και συµπληρώνανε τη χάρη που ήθελαν να 

τους γίνει. Αυτό γινότανε µέχρι και τη γιορτή του Αϊ-Λια. Τέλος , τα µπουρµουρέλια 

γιορτή που γίνεται στο µέσον της εποχής της σποράς γι'αυτο η Παναγία των Εισοδίων 
λέγεται και Μεσοσπορίτισσα.Σε ανάµνηση της Παναγίας παραδοσιακά οι νοικοκυρές 
µαγειρεύουν "µπουρµπουρέλια "   ένα µείγµα από διάφορους ντόπιους καρπούς , 
στάρι, καλαµπόκι, φασόλια, φακές, ρεβύθια, κουκιά και µπιζέλια. Αποτελεί συνέχεια 

της αρχαίας ελληνικής συνήθειας προσφοράς των καρπών στην ∆ήµητρα ώστε ο 

επόµενος χρόνος να φέρει µια καλή σοδειά. 

Το λεγόµενο από τους χωρικούς είναι : “µισόφαγα, µισόσπειρα, µισά έχω να 

περάσω”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο Μητροπολιτικός Ν

Καρδίτσα 

Χώρα 

Περιφέρεια 

∆ιοίκηση 

 • ∆ήµαρχος 

Υψόµετρο 

Καρδίτσα 

Πόλη 

 

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και 

Ελένης. 

 
 

Ελλάδα  

Θεσσαλίας  

Φώτης Αλεξάκος  

105 µ 



Πληθυσµός 38.554 (2011) 

 

Η Καρδίτσα είναι πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα της οµώνυµης Περιφερειακής 
Ενότητας (τέως Νοµού Καρδίτσας -και παλαιότερα Θεσσαλιώτιδας- ) 
της Θεσσαλίας και έδρα της ιεράς µητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων. Κατά την Ελληνική απογραφή 2011η ∆ηµοτική 

ενότητα Καρδίτσας είχε πληθυσµό 44.002 µόνιµους κατοίκους, ενώ η πόλη της 
Καρδίτσας είχε 38.554 κατοίκους. Το 1950αριθµούσε περίπου 14.000. 

Βρίσκεται στη θεσσαλική πεδιάδα. Οι πρώτες ασφαλείς πληροφορίες για την ύπαρξη 

της Καρδίτσας ανάγονται στον 15ο αιώνα και προέρχονται από οθωµανικές 
διοικητικές πηγές. Το "Καρδίτσα" θεωρείται κατά µία εκδοχή παραφθορά του 

σλαβικού "Gradista", το οποίο σηµαίνει "οριοθετηµένος, οχυρωµένος τόπος", χωρίς 
όµως να εντοπίζεται διαχρονικά κάποια φρουριακή κατασκευή στην περιοχή. Κατά 

άλλη και επικρατέστερη εκδοχή, η ονοµασία της πόλης προέρχεται από την λέξη 

"καρυδιά - καρυδίτσα" που µε την θεσσαλική προφορά έγινε "Καρδίτσα". Ο οικισµός 
φέρεται να αντικατέστησε τη γειτονική Μητρόπολη, σηµαντική πόλη στα 

νοτιοδυτικά, η οποία καταστράφηκε κατά την περίοδο των σλαβικών επιδροµών στη 

Θεσσαλία (6ος - 8ος αι.). Η έλλειψη βυζαντινών πηγών δεν µας επιτρέπει ασφαλή 

συµπεράσµατα σχετικά µε την τύχη ή ακόµη και την ίδια την ύπαρξη της Καρδίτσας 
την εποχή αυτή. 

Η πόλη φηµίζεται για την καλή ρυµοτοµία της, µια και είναι πεδινή, τους πολλούς 
πεζόδροµους και το πρώτο δίκτυο ποδηλατοδρόµων [1]

. Σε κεντρικό σηµείο της πόλης 
βρίσκεται το υπέροχο άλσος του Παυσιλύπου, µε τα ελεύθερα παγώνια, στην άκρη 

του οποίου δεσπόζει ο µεγαλοπρεπής µητροπολιτικός ναός των Αγίων Αυτοκρατόρων 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη δυτική άκρη του άλσους έχει ανεγερθεί ο έφιππος 
ανδριάντας του Νικολάου Πλαστήρα. Κοντά στην πόλη υπάρχει επίσης το δάσος της 
Παπαράντζας (Χίλια ∆έντρα), όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και 
το µουσείο Ύδρευσης. 

 

Ιστορία 
Η Καρδίτσα είναι η νεότερη από τις υπόλοιπες τρεις θεσσαλικές πρωτεύουσες 
παρόλο που ο νοµός κατοικήθηκε από την αρχή της παλαιολιθικής εποχής. Το 

µεγαλύτερο µέρος του νοµού καταλαµβάνει η αρχαία Θεσσαλιώτις στον κάµπο και η 

αρχαία Αθαµανία και ∆ολοπία στα Άγραφα. Η πρώτη αναφορά για τον οικισµό 

γίνεται από τον Άγγλο περιηγητή Leake το 1810. Κατά την επανάσταση του 1821, 

στην ευρύτερη περιοχή έδρασαν σπουδαίοι αγωνιστές, όπως ο µεγάλος 
αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο οπλαρχηγός Κώστας Βελής. Την 
περίοδο αυτή, η πόλη θα ερηµώσει εξ' αιτίας λοιµού, ενώ θα ξαναγεννηθεί και θα 

γίνει επίσηµα δήµος το 1882, ένα χρόνο µετά την απελευθέρωσή της από τους 
Τούρκους (18 Αυγούστου 1881). Στις 28 Απριλίου του 1941 καταλαµβάνεται από 

τους Γερµανούς, ενώ σχεδόν έναν χρόνο µετά συντελείται ένα γεγονός που 

κατέστησε την πόλη ιστορική: Στις 11 Μαρτίου 1943 η Καρδίτσα γίνεται η πρώτη 



ελεύθερη πόλη της Ευρώπης µε τη βοήθεια των αγωνιστών του Ε.Λ.Α.Σ, ενώ κατά τη 

διάρκεια της αντίστασης στο οροπέδιο της σηµερινής λίµνης Πλαστήρα λειτούργησε 
συµµαχικό αεροδρόµιο. Στις 10 Οκτωβρίου του 1943, ύστερα δηλαδή από 10 µήνες, 
η Καρδίτσα καταλαµβάνεται εκ νέου, αυτή τη φορά από τους Γερµανούς, οι οποίοι 
συνεχίζουν την κατοχή ως το Σεπτέµβριο του 1944. Η Αντίσταση συνεχίζει µε 
µεγαλύτερη ένταση τον αγώνα. Η Κυβέρνηση του βουνού βρίσκεται στο Πετρίλο . 

Στη Νευρόπολη λειτουργεί το Αντάρτικο Αεροδρόµιο. ∆ίνονται πια µάχες εκ 

παρατάξεως στα βουνά, στον κάµπο, ακόµη και µέσα στην πόλη, 

στη Ριζάβα (Ριζοβούνι), στο Τσαούσι (Γεωργικό), στο Παλιόκαστρο (Μητρόπολη), 

στο σταθµό Φαναρίου, µε αποκορύφωµα τη «µάχη της σοδειάς»(Εγχειρίδιο τοπικής 
Ιστορίας, 1997). Οι Γερµανοί δε νιώθουν πια ασφαλείς στην Καρδίτσα. Η 

ανασφάλεια τους εξαγριώνει και προβαίνουν σε σκληρά αντίποινα στον άµαχο 

πληθυσµό µε οµαδικές εκτελέσεις πατριωτών, καταστροφές και εµπρησµούς. Τον 
Αύγουστο του 1944 αρχίζει για τους Γερµανούς η αντίστροφη µέτρηση. Τα συνεχή 

χτυπήµατα των ανταρτών, η γεωγραφική θέση της Καρδίτσας (η πόλη βρίσκεται σε 
µικρή απόσταση από τα Άγραφα), η κατάρρευση του Ανατολικού Μετώπου και 
προέλαση των Ρώσων (που δηµιουργούν κίνδυνο αποκοπής των Γερµανών 

στα Βαλκάνια), όλα αυτά τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν την Καρδίτσα τις 
πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεµβρίου 1944. Η Καρδίτσα ελευθερώνεται από την ξένη 

κατοχή οριστικά (Εγχειρίδιο τοπικής Ιστορίας, 1997). 

Η µάχη της Καρδίτσας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Το ∆εκέµβριο του 1948 στην Καρδίτσα συνέβη µια από τις µάχες του εµφυλίου 

πολέµου. Συγκεκριµένα, συγκεντρώθηκαν τη νύχτα της 11ης προς 12η ∆εκεµβρίου 

σε ορεινή περιοχή δυτικά της Καρδίτσας η 1η και 2η µεραρχία του ∆ΣΕ καθώς και 
µια ταξιαρχία ιππικού υπό τον Κώστα Καραγιώργη και κινήθηκαν προς την 
Καρδίτσα. Για αυτόν τον λόγο είχε διατεθεί δύναµη 600 ανδρών µε πυροβολικό, 

καθώς και περίπου 90 οπλίτες χωροφύλακες που ήταν κατανεµηµένοι σε εξωτερικά 

φυλάκια και σε ορισµένα κέντρα αντίστασης µέσα στην πόλη. 

Η δύναµη του ∆ΣΕ, αφού απέκοψε προηγουµένως µε διάφορα αποσπάσµατα τη 

συγκοινωνία προς την Καρδίτσα ανατινάζοντας γέφυρες και αποµονώνοντας τα 

φυλάκια του Ελληνικού Στρατού, προκειµένου έτσι να δυσχεράνουν οποιαδήποτε 
ενίσχυση, επιτέθηκε κατά των εξωτερικών φυλακίων, όπου και πέτυχε λόγω της 
υπεροχής της να τα καταλάβουν. Σε ένα από τα φυλάκια µάλιστα φονεύθηκε όλη η 

δύναµη οπλιτών αυτού µαζί µε τον αξιωµατικό τους. 

Όταν µέσω ασυρµάτου ειδοποιήθηκε το Β' Σώµα Στρατού, στάλθηκε ισχυρή δύναµη 

µε άρµατα µάχης, τα οποία και έφθασαν το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, δηλαδή της 
12ης ∆εκεµβρίου. Επακολούθησαν οδοµαχίες µέσα στην πόλη που κράτησαν µέχρι 
το απόγευµα της 13ης ∆εκεµβρίου, οπότε και οι αντάρτες καταδιωκόµενοι 
εγκατέλειψαν την πόλη. 

Κατά τη µάχη µεγάλη υπήρξε η υπηρεσία που πρόσφεραν οι πρόσκοποι της 
Καρδίτσας υπερ του Εθνικού Στρατού και ενάντια στους αντάρτες. Στη µάχη της 
Καρδίτσας καταµετρήθηκαν περίπου 50 νεκροί από τον άµαχο πληθυσµό, ενώ 

απήχθηκαν ως όµηροι περίπου 500. Από τις δυνάµεις του Εθνικού Στρατού υπήρξαν 
19 νεκροί και 85 τραυµατίες. 

 



 

Αξιοθέατα & Τοπόσηµα 
∆υτικά στο τέλος του κεντρικού πεζόδροµου της πόλης συναντάµε το νεοκλασικό 

ξενοδοχείο Άρνη, που έκτισε Γάλλος αρχιτέκτονας το 1920 και διέθετε θολωτό 

τρούλο.
[3]

 Σύµφωνα µε άλλες πηγές, το ξενοδοχείο οικοδοµήθηκε το 1921 από τον 
πολιτικό Κωνσταντίνο Τερτίπη.

[4]
 Η οδός Βάλβη που οδηγεί στην αγορά είναι ο 

µοναδικός δρόµος της πόλης που διατηρεί το χρώµα της παλαιάς Καρδίτσας. 
Ονοµατοδετήθηκε προς τιµήν του πρωθυπουργού Ζηνοβίου Βάλβη (1800-1872). 

Σε κεντρικό σηµείο της πόλης δίπλα στην πλατεία Πλαστήρα βρίσκεται το άλσος του 

Παυσιλύπου, το όνοµα του οποίου προέρχεται από το γεγονός ότι ο περίπατος σ' αυτό 

οδηγεί σε "παύση της λύπης". Ο τότε ∆ήµαρχος Βάιος Τζέλλας µε συντονισµένες 
ενέργειες πέτυχε τη δωρεά από τον ∆ήµαρχο Αθηναίων Στρατηγό Παυσανία 

Κατσώτα, των τεσσάρων αγαλµάτων (τριών Μουσών και µίας Χάριτος) που 

παρατηρείς στην κεντρική πλατεία: Θάλεια, Αγλαΐα, Ερατώ και Κλειώ µεταφέρθηκαν 
και τοποθετήθηκαν πάνω σε πέτρινα βάθρα στο αριστερό τµήµα του 

Παυσίλυπου.
[5]

 ∆ίπλα στο πάρκο συναντάµε το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 

Κωνσταντίνου του 19ου αιώνα (από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα). Κοσµείται µε 
τοιχογραφίες του γνωστού Καρδιτσιώτη ζωγράφου ∆ηµητρίου Γιολδάση. 

Μπαίνοντας στο Ναό κρέµεται η «άστοχη γερµανική βόµβα», που δεν έσκασε ποτέ 
προστατεύοντας σαν από θαύµα τον υπέροχο τρούλο του Ναού. Μέσα στο ναό 

υπάρχει περίτεχνο εικονοστάσι αφιερωµένο στον Άγιο Σεραφείµ (επίσκοπος 
Φαναρίου και Νεοχωρίου), που είναι και ο πολιούχος. Βόρεια της µητρόπολης σε 
µικρή απόσταση, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής (περιοχή 

Καµινάδων) από το 1842, σύµφωνα και µε επιγραφή στο ξυλόγλυπτο τέµπλο. Στο 

τέλος του κεντρικού πεζόδροµου, φεύγοντας από το Παυσίλυπο, βρίσκεται η 

κεντρική πλατεία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι το κτίριο της Τραπέζης Πίστεως, 
το παλαιό "Πάλλας", εξαιρετικό νεοκλασικό, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα 

και λειτούργησε ως το πρώτο ξενοδοχείο της πόλεως µε το όνοµα η Ωραία Ελλάς κι 
έπειτα ως κινηµατογράφος. Σηµείο αναφοράς είναι το Σιντριβάνι, που είναι 
πρόσφατο στολίδι για την πλατεία (της γλύπτριας Νέλλας Γκόλλαντα) και απεικονίζει 
στις άκρες του τους αστερισµούς σε κάθε σηµείο του ορίζοντα. Τοπόσηµα της 
πόλεως σήµερα, είναι τα ακόλουθα: 

• Παυσίλυπο. Το πάρκο, έκτασης 50 στρεµµάτων, σχεδιάστηκε το 1901 από το 

µηχανικό Γ. Φώσκολο. Αρχικά τα δένδρα κάλυπταν το τµήµα βόρεια του 

σηµερινού πεζοδρόµου Τερτίπη, ενώ το νότιο (πλατεία Πλαστήρα), καταλάµβανε 
ο ανθώνας, µε το κοµψό λευκό καφενεδάκι. Το Παυσίλυπο ήταν το πρώτο αστικό 

κοινόχρηστο πράσινο που απέκτησε η Καρδίτσα, είκοσι µόλις χρόνια µετά την 
προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος. Η δηµιουργία του πάρκου, 

έκτασης 165 στρεµµάτων, σε σχέδια του µηχανικού Γ. Φώσκολου, ήταν 
πρωτοβουλία του δηµάρχου Στέργιου Λάππα, ο οποίος συνέδεσε το όνοµά του 

και µε άλλα έργα υποδοµής, όπως το δίκτυο ύδρευσης, τα δηµοτικά λουτρά, την 
κεντρική πλατεία και τη δηµοτική αγορά. Ονοµάστηκε «Παυσίλυπον… διότι 
αληθώς και τας οδύνας και την θλίψιν διασκεδάζει και την λύπην παύει εκ του 

αέρος του καθαρίου και δροσερού και εκ του ζύθου του πινοµένου αφθόνως και 
εκ των ασµάτων του πάνυ ευστόµου φωνογράφου». Αρχικά τα δένδρα κάλυπταν 



το τµήµα βόρεια του σηµερινού πεζοδρόµου Τερτίπη, ενώ το νότιο τµήµα 

(πλατεία Πλαστήρα) καταλάµβανε ο ανθόκηπος, µε το κοµψό λευκό καφενεδάκι 
µε τα δύο κιόσκια, εικόνα που συναντάµε σε πολλές καρτ ποστάλ του 

Μεσοπολέµου. Στο χώρο αυτό φιλοξενούνταν µέχρι το ’40 όλα τα καλλιτεχνικά 

γεγονότα της πόλης: από τις συναυλίες της Φιλαρµονικής και τις 
κινηµατογραφικές προβολές µέχρι τις παραστάσεις του θεάτρου και του 

καραγκιόζη. Το πάρκο συνδέθηκε µε σηµαντικά γεγονότα της πνευµατικής και 
οικονοµικής ζωής, όπως οι γιορτές των Ανθεστηρίων, που αναβίωσαν το 1931 µε 
πρωτοβουλία της Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Η Αθηνά», και η Πρώτη Πανθεσσαλική 

Έκθεση Εθνικών Προϊόντων, το 1935. Στη δεκαετία του ’30, τµήµα του πάρκου 

κατέλαβαν το 3ο δηµοτικό σχολείο και το πολυϊατρείο, το οποίο µετά τους 
σεισµούς του 1954 στέγασε προσωρινά το δηµαρχείο. Το σηµερινό αναψυκτήριο 

κτίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 50, όταν ο ανθόκηπος µετατράπηκε σε 
ασφαλτοστρωµένη πλατεία. Την ίδια εποχή τοποθετήθηκαν η προτοµή του 

πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα και τέσσερα αγάλµατα µουσών που µεταφέρθηκαν 
από την πλατεία Οµονοίας των Αθηνών, τα οποία σήµερα βρίσκονται στην 

κεντρική πλατεία. 

Η ανάπλαση του Παυσιλύπου, στη δεκαετία του ’90, βασίστηκε σε µελέτη 

βραβευµένη σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό του 1984 και είχε στόχο τη 

µετατροπή του σε σύγχρονο, αστικό πάρκο. 

• ∆ικαστικό Μέγαρο. Ακριβώς δίπλα από το επισκοπικό µέγαρο, θεµελιώθηκε το 

1934 από τον Καρδιτσιώτη υπουργό ∆ικαιοσύνης Σπύρο Ταλιαδούρο. Το κτήριο 

είναι µονοώροφο, πλατυµέτωπο, σχήµατος Π. Η λιτή πρόσοψη µοιράζεται 
συµµετρικά µε το υπερυψωµένο κεντρικό τµήµα της εισόδου και µε επιβλητικό 

πρόπυλο. Επίστεψη µε ακροκέραµα στα θυρώµατα και επίχρισµα που µιµείται 
ισοδοµική τοιχοποία είναι τα µόνα, νεοκλασσικής έµπνευσης, διακοσµητικά 

αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε προπολεµικά µε τη 

γνωστή έκτακτη φορολογία του «µεγαρόσηµου» από το ειδικό ταµείο 

ανεγέρσεως δικαστικών µεγάρων και φυλακών, όπως και σε αρκετές άλλες 
ελληνικές πόλεις. Λόγω της συγκυρίας του πολέµου, το κτήριο ολοκληρώθηκε το 

1954, αφού πρώτα λειτούργησαν οι φυλακές από το 1948. 

• Μητροπολιτικό Μέγαρο. Πλησίον των ∆ικαστηρίων, το µητροπολιτικό µέγαρο 

στεγάζεται στην επιβλητική οικία του βουλευτή και µεγαλοκτηµατία ∆ηµήτρη 

Μαλλιόπουλου. Το 1924 αγοράστηκε από την Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων µε πρωτοβουλία του δραστήριου µητροπολίτου Ιεζεκιήλ για 

να µετατραπεί σε επισκοπικό µέγαρο, διατηρώντας το νεοκλασσικό ύφος του. 

Την ίδια εποχή, προσετέθη νέα πτέρυγα στα δυτικά. Η νέα προσθήκη, στα τέλη 

της δεκαετίας του '60, στέγασε προσωρινώς τη συλλογή εικόνων και 
εκκλησιαστικών κειµηλίων της Μητροπόλεως.Τµήµα της εκτίθεται σήµερα στις 
αίθουσες υποδοχής του πρόσφατα αναστυλωµένου µεγάρου (1996). 

• Ανδριάντας Νικολάου Πλαστήρα. Ο µπρούτζινος έφιππος ανδριάντας βρίσκεται 
στον άλλοτε ανθώνα του Παυσιλύπου, στην οµώνυµη πλατεία. Είναι έργο του 

γνωστού γλύπτη Στέλιου Τριάντη (1986-1987). Ο Νικόλαος Πλαστήρας (1883-

1953) παριστάνεται ευθυτενής, υπερµεγέθης και επιβλητικός, µε στρατιωτική 

περιβολή και µε γυµνό σπαθί, επάνω σε βραχώδες ψηλό βάθρο. Το γλυπτό 

στήθηκε µε πρωτοβουλία της Ένωσης Επιστηµόνων Νοµού Καρδίτσας. 
• Ξενοδοχείο Άρνη. ∆υτικά στο τέλος του κεντρικού πεζοδρόµου, συναντάµε το 

νεοκλασσικό ξενοδοχείο Άρνη. Το µεγαλοπρεπές νεοκλασικό διώροφο µέγαρο µε 



τον χαρακτηριστικό τρούλο κτίστηκε το 1921 από τον πολιτικό και επιχειρηµατία 

Κωνσταντίνο Τερτίπη. Πρόκειται για µεγαλοπρεπές νεοκλασικό διώροφο µέγαρο, 

µε εκλεκτικιστικές επιρροές. Κτίστηκε το 1921 από τον πολιτικό και 
επιχειρηµατία, Κωνσταντίνο Τερτίπη. Το ονόµασε «Άρνη» προς τιµήν του 

αδερφού του, ∆ηµητρίου, ο οποίος το 1878 έδωσε νικηφόρα µάχη κατά των 
Τούρκων στην περιοχή της προϊστορικής «Άρνης», στον σηµερινό Πύργο 

Κιερίου. Τη στέψη του κτηρίου κοσµούσε περίτεχνος τρούλος, ο οποίος 
κατέρρευσε µε τους σεισµούς του ’54. Η προσπάθεια να αποκατασταθεί στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 απέτυχε αισθητικά και ο τρούλος αντικαταστάθηκε 
µε κεραµοσκεπή. Το κτήριο στέγαζε στους δύο ορόφους πολυτελές ξενοδοχείο, 

«πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ευπρεπείας», ενώ στο ισόγειο υπήρχε 
αίθουσα θεάτρου-κινηµατογράφου, δεξιώσεων και καφεζυθοπωλείο. Ο 

ιδιοκτήτης ασχολήθηκε προσωπικά µε την αισθητική τής όψης, τη διαρρύθµιση 

του κτηρίου, καθώς και µε λεπτοµέρειες, όπως το σχήµα της σκηνής και τα 

έπιπλα, τα οποία παραγγέλθηκαν από το εξωτερικό. Λίγους µήνες µετά το θάνατο 

του εµπνευστή της, στις αρχές του 1925, την εκµετάλλευση ανέλαβε µετοχική 

εταιρεία, η οποία διαρρύθµισε το συνεχόµενο ισόγειο κτήριο σε «αίθουσα 

ντάσιγκ», προοριζόµενη αποκλειστικά για χορευτικές συγκεντρώσεις, ενώ 

κατασκεύασε και όροφο για χαρτοπαικτική λέσχη, σύµφωνα µε τα ήθη 

διασκέδασης του Μεσοπολέµου. Ως τα τέλη της δεκαετίας του ’40 το γωνιακό 

καφενείο της «Άρνης», εκτός από διανοούµενους και καλλιτέχνες, φιλοξενούσε 
ακόµη προπλάσµατα γλυπτών και σχέδια έργων ζωγραφικής, τα οποία εκτίθονταν 
στην κρίση του κοινού πριν πάρουν τη θέση τους σε δηµόσιους χώρους της 
πόλης, όπως π.χ. οι οκτώ µεγάλες πολυπρόσωπες συνθέσεις που φιλοτέχνησε ο ∆. 

Γιολδάσης για το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Το 1943 το κτήριο επιτάχθηκε 
από τις δυνάµεις κατοχής και αµέσως µετά από τις αντιστασιακές οργανώσεις. 
Από το ’50 η «Άρνη» άρχισε να παραδίδεται στη φθορά του χρόνου. Τo 2005 το 

κτήριο ανακαινίστηκε πλήρως από τον Καρδιτσιώτη επιχειρηµατία Απ. 

Αλεξόπουλο, για να µετατραπεί σε ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας, αποτελώντας 
περιουσία του «Ιδρύµατος Υποτροφιών Απ. Αλεξόπουλος». 

• ∆ηµοτική Αγορά. Νότια της κεντρικής πλατείας σε µικρή απόσταση βρίσκεται 
το εντυπωσιακό κτίριο της ∆ηµοτικής Αγοράς, ίσως το µοναδικό εναποµένον 
κτίριο αρχιτεκτονικού στυλ γνωστού ως "Μοντέρνο Κίνηµα" βασισµένου στην 
Ελληνιστική και Ρωµαϊκή περίοδο. Έχει τετράγωνη κάτοψη και αποτελείται από 

τέσσερα ανεξάρτητα τµήµατα σε σχήµα Γ, στα οποία εδράζεται ο µεταλλικός 
σκελετός της στέγης. Λειτουργεί ως χώρος πολιτισµού (όπου γίνονται εκθέσεις 
και παρουσιάσεις), ψυχαγωγίας, αλλά και ως εµπορικό κέντρο. Στη ∆ηµοτική 

Αγορά µπορείτε να φτάσετε από το τα ∆ικαστήρια ή τον κεντρικό πεζόδροµο, 

περπατώντας όλη την οδό Βάλβη, έως το τέλος της. 
• Πάλλας. Στο ισόγειο του κτηρίου στεγάζεται σήµερα η Alpha Bank. Κτίστηκε 

στις παραµονές του πολέµου, στη θέση του ιστορικού ξενοδοχείου «Η ωραία 

Ελλάς», διατηρώντας τη διάταξη της χαρακτηριστικής πεσσοστοιχίας. Το 

«Πάλλας» ήταν µέχρι τις τελευταίες δεκαετίες ο σηµαντικότερος χώρος 
θεαµάτων και ψυχαγωγίας της πόλης, µε αίθουσες κινηµατογράφου, θεάτρου, 

καφενείο και µπαρ-εστιατόριο πολυτελείας. Το ξενοδοχείο «Η ωραία Ελλάς» 

υπήρξε το παλαιότερο και το µοναδικό ξενοδοχείο της πόλης µέχρι τις αρχές του 

Μεσοπολέµου. Εκεί φιλοξενήθηκαν και από το µπαλκόνι του µίλησαν όλες οι 
πολιτικές προσωπικότητες που πέρασαν από την Καρδίτσα. Το «Μεγάλο 

καφενείο» στο ισόγειο, ήταν σηµείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής µέχρι τη 

δεκαετία του ‘80. Οι δύο όροφοι του κτηρίου παραµένουν σήµερα αναξιοποίητοι. 



• Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Καµινάδων. Είναι ο παλαιότερος ναός της 
Καρδίτσας. Κτίστηκε το 1842, αµέσως µετά τις πρώτες οθωµανικές 
µεταρρυθµίσεις. Είναι ο πρώτος ναός της Καρδίτσας. Κτίστηκε το 1842, 

σύµφωνα µε λιθανάγλυφη επιγραφή στη Ν∆ εξωτερική γωνία, αµέσως µετά τις 
οθωµανικές µεταρρυθµίσεις. Η άδεια για την ανέγερσή του δόθηκε από την Πύλη 

µε ενέργειες του ηπειρώτη Κωνσταντίνου ή Αναγνώστη Λάππα, ο οποίος είχε 
εγκατασταθεί µαζί µε τα αδέρφια του στη συνοικία των Καµινάδων γύρω στο 

1836. Οι Καµινάδες αποτελούσαν ξεχωριστή κοινότητα στα βορειοανατολικά 

όρια της πόλης, καθώς την εποχή αυτή δεν είχε ιδρυθεί ακόµη η χριστιανική 

συνοικία της πόλης, το Βαρούσι. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική, χτισµένη µε 
ντόπιο ασβεστόλιθο από ηπειρώτες µαστόρους, των οποίων η «συντροφιά» έχτισε 
και άλλους ναούς στην περιοχή. Εξωτερικά είναι λιτός και αυστηρός, µε ελάχιστα 

µονόλοβα και δίλοβα στενά ανοίγµατα και λίγους λιθανάγλυφους σταυρούς και 
ρόδακες. Η κόγχη του ιερού διασπάται από τυφλά τόξα, µε εντοιχισµένα 

εφυαλωµένα πιάτα και λιθανάγλυφες παραστάσεις γεωµετρικών µοτίβων, 
πτηνών, φυτών και αστρικών συµβόλων. Το κωδωνοστάσιο κατασκευάστηκε 
µετά το 1881, ενώ ο προθάλαµος είναι σύγχρονη προσθήκη. Ο ναός έχει 
γυναικωνίτη µε καφασωτά θωράκια και είναι κατάγραφος εσωτερικά. Το 

ξυλόγλυπτο τέµπλο χρονολογείται το 1846, σύµφωνα µε επιγραφή στην Ωραία 

Πύλη. Αγιογραφήθηκε το 1853, «εξόδοις και δαπάναις του ιερού παγκαρίου», µε 
την επίβλεψη των επιτρόπων Κ. ∆ηµητρακώνη και Κ. Μαρκούτη. Οι λαϊκότροπες 
τοιχογραφίες είναι έργα Σαµαριναίων ζωγράφων και ακολουθούν καθιερωµένα 

εικονογραφικά πρότυπα. Από τις φορητές εικόνες ξεχωρίζουν ο Χριστός Μέγας 
Αρχιερέας (1898), στο ∆εσποτικό Θρόνο, έργο του Εµµ. Ασηµάκη και η Παναγία 

(1911), στο δεξί προσκυνητάρι, αφιέρωµα της αδελφότητας του Αγίου Όρους. Ο 

ναός συνδέθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα µε ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της 
σύγχρονης θεσσαλικής ιστορίας: το αγροτικό ζήτηµα. Στον περίβολό του 

πραγµατοποιούνταν οι συνελεύσεις του πρώτου αγροτικού συλλόγου στη 

Θεσσαλία, του Πεδινού Συνδέσµου, µε πρωτεργάτη τον ∆. Μπούσδρα. 

• ∆ηµαρχείο. Στη θέση του υπήρχαν τα δηµοτικά λουτρά -τα πρώτα σε θεσσαλική 

πόλη- από το 1901. Το νεοκλασικό ισόγειο κτήριο µε την αψιδωτή είσοδο 

κατεδαφίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 µε σκοπό να ανεγερθεί στο 

δηµοτικό οικόπεδο κτήριο αυτόνοµου νοµικού προσώπου µε την επωνυµία 

«πνευµατικόν και παραγωγικόν κέντρον Καρδίτσης». Με βάση την αρχική 

µελέτη, θα στεγάζονταν σ’ αυτό αίθουσα για διαλέξεις και προβολές, βιβλιοθήκη-

αναγνωστήριο –η Λαϊκή Βιβλιοθήκη «Η Αθηνά» διέθετε περισσότερους από 

10.000 τόµους-, πινακοθήκη-µουσείο, µόνιµη γεωργική έκθεση και σχολή 

τεχνικής, γεωργικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η ανάγκη στέγασης των 
δηµοτικών υπηρεσιών, οι οποίες µέχρι τότε φιλοξενούνταν σε ενοικιασµένα 

οικήµατα και µετά τους σεισµούς του 1954 στο πολυϊατρείο του Παυσιλύπου, 

οδήγησαν στην τροποποίηση του καταστατικού το 1969 και στην εγκατάσταση 

του δηµαρχείου στο κτήριο, το οποίο ήταν και το πρώτο της πόλης που διέθετε 
ανελκυστήρα. 

• Παλαιό Γυµνάσιο. Πρόκειται για το µοναδικό δηµόσιο κτήριο που σώζεται από 

τον 19ο αιώνα στην πόλη. Βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ιεζεκιήλ και 
18ης Αυγούστου, στο άλλοτε οθωµανικό κέντρο της Καρδίτσας. Κτίστηκε από το 

δήµο το 1889, στα θεµέλια του οθωµανικού νοσοκοµείου. Στο προαύλιό του 

σωζόταν µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’30 το «τσαρσί τζαµί» (= τζαµί της 
αγοράς). Επιτύµβιες στήλες από το νεκροταφείο του τζαµιού αποκαλύφθηκαν 
κατά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του γυµνασίου στη δεκαετία του 



’50.Το κτήριο αποτελείται από λιθόκτιστο ηµιυπόγειο και τουβλόκτιστο 

υπερυψωµένο ισόγειο, χωρίς επικοινωνία µεταξύ τους. Η όψη του είναι λιτή, µε 
κόγχες εκατέρωθεν της εισόδου και µεγάλα ορθογώνια παράθυρα. Το εσωτερικό 

του ισογείου είναι διαρρυθµισµένο µε κεντρικό διάδροµο και αίθουσες 
περιµετρικά. Η ανατολική πτέρυγα µε τους έξεργους γωνιόλιθους, καθώς και το 

διπλό κλιµακοστάσιο της εισόδου µε την αψιδωτή επίστεψη προστέθηκαν στη 

δεκαετία του ’30. Ο 20πλασιασµός του αριθµού των µαθητών στο πρώτο µισό 

του αιώνα οδήγησε στην ίδρυση δεύτερου γυµνασίου το 1953, καθώς και στη 

µεταστέγαση του Α’ γυµνασίου αρρένων το 1962 σε νέο κτήριο, απέναντι από το 

Παυσίλυπο. Στο κτήριο του γυµνασίου στεγάστηκε ως τα τέλη της δεκαετίας του 

’70 το γυµνάσιο θηλέων και από τότε ως σήµερα το 14ο δηµοτικό και το 

εσπερινό γυµνάσιο. Η ιστορία του γυµνασίου αποτέλεσε διαχρονικά σηµαντικό 

κοµµάτι της πνευµατικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της πόλης. Από τις 
αίθουσές του πέρασαν καταξιωµένοι καθηγητές, όπως οι Λ. Βαµπούλης, Ν. 

Νικολάου, Στ. Σερµπέτης, ∆. Γιολδάσης κ.ά., καθώς και µαθητές, οι οποίοι 
εξελίχθηκαν σε προσωπικότητες πανελλήνιας εµβέλειας στο χώρο της εκκλησίας, 
της πολιτικής, της επιστήµης και της τέχνης, όπως οι Ν. Πλαστήρας, 
αρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, Απ. Κουτσοκώστας, Γ. Βαλταδώρος κ.ά... 

• Εθνική Τράπεζα (πέτρινο). Βρίσκεται στη συµβολή των οδών Καραϊσκάκη & 

Υψηλάντους, στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης. Κτίστηκε το 1910 και είναι 
από τα αξιολογότερα δείγµατα δηµοσίων κτηρίων των αρχών του 20ου αιώνα που 

σώζονται µέχρι σήµερα. Ανήκε στον δικηγόρο και πολιτικό Κίµωνα Βελλίνη. Το 

υποκατάστηµα της Ε.Τ.Ε. στην Καρδίτσα, το οποίο βρισκόταν ανέκαθεν στην 
ίδια θέση, ήταν γ’ τάξης και ιδρύθηκε στις 28 Μαρτίου 1898, δύο µήνες πριν την 
οριστική αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων, τα οποία είχαν καταλάβει 
την πόλη µετά τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897. Το διώροφο πετρόκτιστο 

κτήριο, «κοµψόν και µεγαλοπρεπές», έχει νεοκλασικές επιρροές και ιδιαίτερα 

επιµεληµένη κατασκευή. Η βάση του - από σειρές καµπύλα επεξεργασµένων 
λίθων - φέρει παραστάδες και γωνίες από λαξευτούς ορθογώνιους λίθους και 
ενδιάµεσα τµήµατα από εξαγωνικούς. Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία 

του είναι τα µονολιθικά µαρµάρινα φουρούσια, τα σιδερένια κιγκλιδώµατα και οι 
καπνοδόχοι της σκεπής. Το ισόγειο, µε την ευρύχωρη κεντρική σάλα, χρησίµευε 
ως χώρος τραπεζικών συναλλαγών και ο όροφος ως κατοικία του διευθυντή, µε 
ξεχωριστή είσοδο. Το κτήριο διατηρεί την αρχική λειτουργία του και µετά την 
κατασκευή του καταστήµατος της Ε.Τ.Ε. στην κεντρική πλατεία της πόλης. 

• Μύλος Κολέτσου. Πρόκειται για τον δεύτερο παλαιότερο ατµόµυλο της πόλης 
(1899), ιδιοκτησίας αρχικά των Αφών Χρηστίδη, οι οποίοι διατηρούσαν στον ίδιο 

χώρο και µηχανουργείο. Το 1910 ο µύλος πέρασε στον Λεωνίδα Καλή και ως το 

1915 στους Λ. Καλή- Μ. Κολέτσο. Το 1936 µετατράπηκε σε κυλινδρόµυλο. Το 

συγκρότηµα αποτελείται από κτήρια τεσσάρων χρονολογικών φάσεων, Ο µύλος 
επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε ριζικά υπό τη διεύθυνση των Αθ. & Κων/νου 

Μ. Κολέτσου στη δεκαετία του ’50, όταν στον αρχικό πυρήνα των κτισµάτων 
(µύλος, αποθήκες) προστέθηκαν λιθόκτιστη οικοδοµή για την εγκατάσταση νέου 

πετρελαιοκινητήρα και πλυντηρίου-στεγνωτηρίου (1953) καθώς και πολυώροφο 

τουβλόκτιστο κτήριο για την τοποθέτηση νέων κυλίνδρων και ηλεκτροκινητήρων 
(1956). Λειτούργησε ως τo 2000. Το συγκρότηµα των κτηρίων παραµένει σήµερα 

αναξιοποίητο. 



Επίσης, άλλα αξιοθέατα που µπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι το Άγαλµα της 
Μάνας στην πλατεία Πλαστήρα, µπροστά απ' το Παυσίλυπο, η προτοµή του Γ. 

Καραϊσκάκη µπροστά απ' το Εµπορικό Κέντρο, η οικία Γεροντόπουλου (οθωµανικό 

κονάκι) και το µνηµείο της Εθνικής Αντίστασης στην ανατολική είσοδο της πόλεως. 

 

Μουσεία 

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο ξεδιπλώνει τον σηµαντικό κι άγνωστο στο 

µεγαλύτερο µέρος του, αρχαιολογικό πλούτο του νοµού. Μέσα από κείµενα, 

φωτογραφίες και πλούσιο πρωτογενές υλικό, προσεγγίζεται ο αρχαίος άνθρωπος 
µε αναφορές στον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο, στο εµπόριο και στην οικονοµία. 

• Το Λαογραφικό Μουσείο. Πολύ κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό και δίπλα απ' 

το πάρκο Παυσίλυπο, βρίσκεται το τριώροφο κτίσµα του Λαογραφικού 

Μουσείου Λάµπρου και Ναυσικάς Σακελλαρίου, που φιλοξενεί προσωπικά 

αντικείµενα του Νικολάου Πλαστήρα, καραγκούνικες φορεσιές, 
κοσµήµατα,εξαρτήµατα παραδοσιακών στολών και µια αναπαράσταση της 
καρδιάς του Νικολάου Πλαστήρα (όταν πάτε κοντά στο γυαλί -που την 
προστατεύει- ακούγεται ο Πλαστήρας να µιλάει,από ένα µεγάφωνο που υπάρχει 
µέσα στην καρδιά). 

• Το Πυροσβεστικό Μουσείο. Στεγάζεται σ' έναν µικρό χώρο, εντός της 
∆ηµοτικής Αγοράς της πόλης. Περιλαµβάνει στολές, εργαλεία των πυροσβεστών 
και άλλα εκθέµατα που έχουν σχέση µε την Πυροσβεστική. 

• Το Αστυνοµικό Μουσείο. 

• Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη. Φιλοξενεί σπουδαία έργα µεγάλων Καρδιτσιωτών 
ζωγράφων, όπως ο ∆ηµήτρης Γιολδάσης, ο Γιώργος Βαλταδώρος, ο Γ.Γούλας, ο 

Ν. Καυχίτσας κ.α. Βρίσκεται δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

• Το Μουσείο Λέσχης Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου Καρδίτσας 

(ΛΕΦΚΚ). Στο µουσείο φωτογραφίας, ο επισκέπτης θα µπορέσει να θαυµάσει 
φωτογραφικές µηχανές διαφόρων εποχών, καρτ ποστάλ της Καρδίτσας κατά τον 
20ο αιώνα, ξύλινες µηχανές προβολής και αρνητικά όλων σχεδόν των τύπων, ενώ 

µπορεί να µάθει την εξέλιξη της τέχνης της φωτογραφίας & του κινηµατογράφου 

από τα τέλη του 19ου αιώνα. 
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Ελλάδα  

∆υτική Ελλάδα  

Νικόλαος Καραπάνος (2014) 

 



Έκταση 151.889 τ.χλµ 

Πληθυσµός 12.785 (2011) 

Ταχυδροµικός κώδικας  302 

Τηλεφωνικός κωδικός  26310 

Το Μεσολόγγι είναι πόλη της δυτικής Στερεάς Ελλάδος, έδρα του Νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας και του οµώνυµου δήµου. Η πόλη, χτισµένη σε έναν 
προσχωσιγενή βραχίονα που σχηµατίζεται ανάµεσα στην οµώνυµη λιµνοθάλασσα και 
στη λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας, βρίσκεται σε απόσταση 249 χλµ. από την Αθήνα 

και απέχει περίπου 35 χλµ. από το Αγρίνιο και 37 χλµ. από το Αντίρριο.Ο πληθυσµός 
του Καλλικρατικού δήµου σύµφωνα µε τα οριστικά αποτελέσµατα της απογραφής 
του 2011 είναι 34.416 κάτοικοι, ενώ της πόλης 12.785 κάτοικοι. Το Μεσολόγγι είναι 
έδρα του καλλικρατικου ∆ήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο οποίος αποτελείται 
από τους πρώην ∆ήµους Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ∆ήµο Οινιάδων και ∆ήµο 

Αιτωλικού. 

Ειδική αναφορά 
Το Μεσολόγγι, η Ιερά πόλις όπως έχει αποκληθεί, έχει ταυτιστεί περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη ελληνική πόλη µε τον Αγώνα του 1821. Η πύλη της Εξόδου, ο 

χωµατένιος φράχτης, ο κήπος των Ηρώων µε τον τύµβο, όπου έχουν ταφεί οστά 

αγωνιστών, ανδριάντες και προτοµές αγωνιστών και φιλελλήνων, όπως του Μάρκου 

Μπότσαρη, του Κυριάκου Μαυροµιχάλη, του λόρδου Βύρωνα, αποτελούν ορισµένα 

µόνο από τα τεκµήρια του ρόλου που διαδραµάτισε η πόλη στον αγώνα της 
ανεξαρτησίας. Η πινακοθήκη του δήµου η οποία στεγάζεται στο δηµαρχείο, φιλοξενεί 
µόνιµα συλλογή πινάκων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων του 19

ου
 και 20

ου
 αι., 

λιθογραφίες και διάφορα αντικείµενα σχετικά πάντοτε µε το 1821: φύλλα 

των Ελληνικών Χρονικών του Μάγερ, αντικείµενα του Βύρωνα, ο οποίος πέθανε στο 

Μεσολόγγι κ.α. 

Ιστορία 

 



Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι στις 5 Ιανουαρίου 1824 - Με το 

µαύρο παλτό ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 

Στα βορειοδυτικά του Μεσολογγίου υπάρχουν τα ερείπια 

της Πλευρώνας («Ασφακοβούνι»), µίας πόλης η οποία αναφέρεται στα έργα 

του Οµήρου. Συµµετείχε στον Τρωικό πόλεµο και καταστράφηκε από τον ∆ηµήτριο 

τον Αιτωλικό. Η νέα πόλη, η οποία χτίστηκε στα ερείπια της παλιάς, ήταν µία από τις 
πιο σηµαντικές της Αιτωλίας και είχε 30 πύργους και 7 πύλες. Τα ερείπια ενός 
αρχαίου θεάτρου ακόµη υπάρχουν. 

Το όνοµα Μεσολόγγι πρωτοαναφέρθηκε από τον Βενετό Παρούτα (Paruta), ο οποίος 
περιέγραφε την ναυµαχία του Λεπάντο κοντά στη Ναύπακτο. Αρκετές ιστορικές 
πηγές αναφέρουν πως το όνοµα Μεσολόγγι προέρχεται από την ένωση των δύο 

ιταλικών λέξεων, Μezzo/messo και langi το οποίο σηµαίνει «ένα µέρος εν µέσω 

λιµνών» ή «ένα µέρος που περιβάλλεται από λίµνες». Από τον συνοικισµό των 
ψαράδων που διέµειναν εκεί σχηµατίστηκε ένα µικρό ναυτικό κέντρο, το οποίο µέσα 

σε λίγες δεκαετίες εξελίχθηκε σε σηµαντικό εµπορικό λιµάνι. Το 1726 ιδρύθηκε στο 

Μεσολόγγι το υποπροξενείο της Βενετίας µε πρώτο πρόξενο τον Νάξιο Σπυρίδωνα 

Μπαρότση. 

Με την έκρηξη της επανάστασης του 1770 (Ορλωφικά) συγκροτήθηκε στο 

Μεσολόγγι προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση υπό την αρχηγία του Παναγιώτη 

Παλαµά. Οι συνέπειες αυτής της ενέργειας ήταν δραµατικές, αφού τον Απρίλιο του 

ιδίου έτους ο στόλος του Μεσολογγίου καταστράφηκε, η πόλη πυρπολήθηκε και οι 
Μεσολογγίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να καταφύγουν 
στα Επτάνησα. Μετά την λήξη των εχθροπραξιών, οι κάτοικοι επέστρεψαν, 
ανοικοδόµησαν την πόλη τους και επανίδρυσαν τον στόλο τους, ο οποίος 
δοκιµάστηκε ακόµη µία φορά στα χρόνια του Αλή πασά. Το Μεσολόγγι 
επαναστάτησε ξανά στις 20 Μαΐου του 1821 και ήταν µία από τις κύριες Ελληνικές 
δυνάµεις στον απελευθερωτικό αγώνα. Οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στις επιθέσεις της 
Οθωµανικής αυτοκρατορίας το 1822 (Πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου)

[1]
 και το 

1823 (∆εύτερη πολιορκία του Μεσολογγιού). Η τρίτη επίθεση ξεκίνησε στις 15 

Απριλίου του 1825 από τον Κιουταχή, του οποίου ο στρατός αριθµούσε 30.000 

άντρες και αργότερα ενισχύθηκε µε άλλους 10.000 οι οποίοι καθοδηγούνταν από 

τον Ιµπραήµ. Μεταξύ του οθωµανικού στρατού υπήρχαν και 3.000 Μιρδίτες, δηλαδή 

Καθολικοί από τη Βόρεια Αλβανία (αναφερόµενοι στα σχετικά δηµοτικά ως 
"Λατίνοι") και 700 Ρώσοι Κοζάκοι του Ντον[2]

. 

Γεγονότα µετά την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου: Η Μάχη της Κοροµηλιάς (16 

Ιανουαρίου 1823) 

 

 

 
 



Η Έξοδος του Μεσολογγίου 
 

 

Τα «Ελληνικά Χρονικά», που κυκλοφορούσε στο Μεσολόγγι ο Ελβετός 

φιλέλληνας Μάγερ, από την 1η Ιανουαρίου 1824 έως τις 28 Φεβρουαρίου 1826, 

όταν εχθρική βόµβα γκρέµισε το τυπογραφείο του, αποτελούν µια από τις 

καλύτερες πηγές πληροφοριών για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. 

 

Η "Έξοδος του Μεσολογγίου", του Θεόδωρου Βρυζάκη 

Μετά την κυρίευση του Βασιλάδι, οι κάτοικοι του οποίου κατέφυγαν στο 

Μεσολόγγι επιτείνοντας µε τη µετακίνησή τους το επισιτιστικό πρόβληµα της 
πόλης ο Ιµπραήµ επεδίωξε να εξαντλήσει τους πολιορκηµένους µε αποκοπή όλων 
των οδών επικοινωνίας και εφοδιασµού. Ο Μιαούλης δεν κατάφερε παρά τις 
προσπάθειες του αυτή τη φορά να λύσει τον αποκλεισµό και να ανεφοδιάσει το 

Μεσολόγγι µε τρόφιµα και όπλα. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αν και ανέλαβε να 

επιτεθεί από τις πλαγιές του Ζυγού, ελπίζοντας να δηµιουργήσει αντιπερισπασµό 

στους πολιορκητές, τελικά δεν κατόρθωσε να υλοποιήσει την υπόσχεσή του, 

αφού ο Ιµπραήµ είχε πληροφορηθεί τα σχέδια των πολιορκηµένων από αυτόµολο 

ξένο. Έτσι, τη νύχτα της 10
ης

 Απριλίου 1826 οργάνωσαν τις δυνάµεις σε τρία 

σώµατα, υπό την αρχηγία του Νότη Μπότσαρη, ∆ηµητρίου Μακρή και Κίτσου 

Τζαβέλα·  στο µέσο του τριγώνου, που θα σχηµάτιζαν αυτές οι δυνάµεις, 
τοποθετήθηκαν τα γυναικόπαιδα. Ο αιφνιδιασµός του Ιµπραήµ προκάλεσε 
µεγάλη σύγχυση στην άλλη πλευρά και ο άνισος αγώνας που επακολούθησε 
απέβη συντριπτικός. Η πρωτοπορία ωστόσο του σώµατος της Εξόδου 

προχώρησε, διασχίζοντας τις τουρκικές τάξεις και φθάνοντας αποδεκατισµένo 

στις πλαγιές του Ζυγού και από εκεί στην Άµφισσα. 



Η έξοδος του Μεσολογγίου, αν εξαιρέσει κανείς τον αριθµό των θυµάτων της, 
επέδρασε θετικά στην εξέλιξη του ελληνικού απελευθερωτικού πολέµου. Στη 

Γαλλία, στην Ελβετία, στη Γερµανία, στην Αγγλία και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες σηµειώθηκαν εκδηλώσεις συµπάθεια και φιλελληνισµού. ∆εν έλειψε και η 

έκδοση ποιηµάτων, θεατρικών έργων, άρθρων, λόγων, εράνων και λοιπών 
διπλωµατικών ενεργειών. 

Το Μεσολόγγι παρέµεινε υπό την τουρκική κυριαρχία για περίπου 3 χρόνια, ενώ 

στις 2 Μαΐου 1829 η πόλη παραδόθηκε µε συνθήκη στο νέο ελληνικό κράτος. 

Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου 
 

Η αβαθής (0,45 - 1,65 µ.) λιµνοθάλασσα της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας είναι η 

σηµαντικότερη από αυτές που σχηµατίζονται λόγω των προσχώσεων των 
ποταµών Ευήνου και Αχελώου. Η περιοχή φηµίζεται για την πλούσια 

πτηνοπανίδα και ιχθυοπανίδα της. Τα ρηχά νερά της βοηθούν στην ανάπτυξη 

πλούσιας χλωρίδας από γύκη και θαλάσσια µακρόφυτα, που αποτελούν τροφή για 

δεκάδες χιλιάδες πάπιες, βουτηχτές, τσικνιάδες, κορµοράνους, γλάρους, ενώ 

τακτική είναι η παρουσία αρπακτικών πτηνών, όπως ο ψαλιδιάρης και 
βασιλαετός (Aquila heliaca). 

Το Μεσολόγγι είναι γνωστό για τα αλιευτικά του προϊόντα, ιδιαίτερα το 

φηµισµένο αυγοτάραχο, του κέφαλου µιας και η 

παρακείµενη λιµνοθάλασσα είναι ιδανικό µέρος για ιχθυοκαλλιέργειες. Η 

λιµνοθάλασσα µε τις γραφικές «πελάδες» της-τα µικρά ξύλινα σπιτάκια πάνω σε 
πασσάλους, µέσα στο νερό- προστατεύεται από την γνωστή Συνθήκη 

Ραµσάρ επικυρωµένη στη Ελλάδα από το 1974 και αποτελεί περιβαλλοντικό 

πάρκο και οικοσύστηµα. 

Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης 

Μεσολογγίου 

 

Η Ελλάδα εκπνέει πάνω στα ερείπια του Μεσολλογίου·  ελαιογραφία του Ευγενίου 

Ντελακρουά 



Στις δύο αίθουσες του ισογείου φιλοξενούνται ενθυµήµατα, προσωπικά αντικείµενα 

και ο ανδριάντας του φιλέλληνα ποιητή λόρδου Βύρωνα, καθώς και πίνακες και 
λιθογραφίες µε θέµατα από τη ζωή και τη δράση του ποιητή κατά τη διάρκεια 

της επανάστασης του 1821. Εκτίθενται, επίσης, έγγραφα και αντικείµενα από την 
αδελφοποίηση της πόλης του Μεσολογγίου µε την πόλη Γκέντλινγκ του λόρδου 

Βύρωνα. 

Το µουσείο στεγάζεται σε ένα κτίριο που κατασκευάστηκε το 1937. Στην είσοδο του 

µουσείου δεσπόζουν οι προτοµές των δύο από τους πέντε πρωθυπουργούς που 

κατάγονταν από το Μεσολόγγι, του Χαρίλαου Τρικούπη και του Επαµεινώνδα 

∆εληγεώργη. 

Στις αίθουσες του πρώτου ορόφου στεγάζεται η αποτελούµενη από περίπου 450 έργα 

συλλογή της πινακοθήκης ελαιογραφίες, λιθογραφίες, υδατογραφίες, χαλκογραφίες 
και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Στη συλλογή της πινακοθήκης περιλαµβάνονται και 
έργα µεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας για την πόλη του Μεσολογγίου, 

όπως η Έξοδος του Μεσολογγίου και η άφιξη του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι, 
αντίγραφα των Αγγέλου Κασόλα και Γιάννη Κασόλα, αντίστοιχα, των πρωτότυπων 
έργων του Θεοδώρου Βρυζάκη, Η ανατίναξη του Χρήστου Καψάλη και το µεγάλης 
αξίας έργο του Γάλλου ζωγράφου Ντε Λασάνκ, µε τίτλο Η αυτοθυσία της µάνας, που 

απεικονίζει µία Μεσολογγίτισσα, η οποία, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης 
από τους Τούρκους, έχει σκοτώσει το παιδί της που κρατά στην αγκαλιά της και 
ετοιµάζεται να σκοτωθεί και η ίδια. 

Στον ίδιο χώρο εκτίθενται, επίσης όπλα αγωνιστών του 1821, εκκλησιαστικά 

αντικείµενα από την ίδια περίοδο, όπως το δισκοπότηρο και ο σταυρός του αγιασµού 

του µητροπολίτη Ρωγών Ιωσήφ, µία σειρά µεταβυζαντινών εικόνων και έγγραφα από 

την αδελφοποίηση του Μεσολογγίου µε την πόλη Σέφλινσντορφ, γενέτειρα του 

εκδότη της πρώτης εφηµερίδας στην απελευθερωµένη Ελλάδα (Ελληνικά Xρονικά) 

του Γιόχαν Γιάκοµπ Μάγερ. 

 

Πολιτισµός 

 

Είσοδος του Κήπου των Ηρώων. 



Στην πόλη βρίσκονται, µεταξύ άλλων, η κατοικία της οικογένειας Τρικούπη, του 

ποιητή Παλαµά, η Βάλβειος βιβλιοθήκη,η οποία αποτελεί και την δηµόσια δηµοτική 

βιβλιοθήκη της πόλης µε σπάνια βιβλία και ντοκουµέντα, η γκαλερί σύγχρονης 
τέχνης των Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου µε πλήθος έργων σηµαντικών 
Ελλήνων δηµιουργών. Επίσης υπάρχουν εκεί, το Κέντρο Λόγου και Τέχνης, η 

∆ιέξοδος ένα από τα σηµαντικότερα πολιτιστικά κύτταρα όχι µόνο της πόλης, αλλά 

ολόκληρης της ∆υτικής Ελλάδας, το οποίο ευθύνεται για την διοργάνωση πλείστων 
εκδηλώσεων όπως εκθέσεων, σεµιναρίων, βιντεοπροβολών, παρουσιάσεων, 

επιστηµονικών συνεδρίων και το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης στην 
πλατεία Μάρκου Μπότσαρη µε πλούσια ενθυµήµατα του Αγώνα του 1821. Τα τείχη 

και η πύλη της πόλης παραµένουν επιβλητικά και κανείς µπορεί να επισκεφθεί 
τον Κήπο των Ηρώων όπου έχουν θαφτεί πολλοί γνωστοί και άγνωστοι ήρωες που 

πολέµησαν στην Ηρωική Έξοδο. Κάθε χρόνο η Κυριακή των Βαΐων γιορτάζεται ως 
ηµέρα µνήµης της Εξόδου. Είναι η πιο σηµαντική τοπική εορτή την οποία τιµούν µε 
την παρουσία τους πολλές πολιτικές προσωπικότητες, όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και 
άλλων χωρών. 

Σηµαντικές προσωπικότητες 

• Ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ (1776-1826), κληρικός, Φιλικός και αγωνιστής 
της Επανάστασης του 1821. 

• Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ (1798 - 1826 ), Ελβετός φιλέλληνας και συντάκτης της 
εφηµερίδας "Ελληνικά Χρονικά", της πρώτης έντυπης εφηµερίδας τού Αγώνα. 

• Χαρίλαος Τρικούπης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1832-1896) 

• Σπυρίδων Τρικούπης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1788-1873) 

• Ζηνόβιος-Ζαφείριος Βάλβης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1800-1886) 

• ∆ηµήτριος Βάλβης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1814-1892) 

• Επαµεινώνδας ∆εληγεώργης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας (1829-1879) 

• Κωστής Παλαµάς, ποιητής (1859-1943) 

• Λόρδος Βύρων, ποιητής, η καρδιά τού οποίου είναι θαµµένη στην Πόλη 

• Μιλτιάδης Μαλακάσης, ποιητής (1869-1943) 

• Γεώργιος ∆ροσίνης, ποιητής/πεζογράφος (1859-1951) 

• ∆ηµήτριος Ζ. Κασόλας, ζωγράφος/αγιογράφος (1875-1964) 

• Γεράσιµος ∆. Κασόλας, 
ζωγράφος/αγιογράφος/ποιητής/συγγραφέας/δηµοσιογράφος (1902-1991) 

• Άγγελος ∆. Κασόλας, ζωγράφος/αγιογράφος (1906-1984) 

• Γιάννης ∆. Κασόλας, ζωγράφος/αγιογράφος (1910-1993) 

• Θωµάς Γκόρπας, ποιητής (1935-2003) 

• Αντώνης Τραυλαντώνης, λογοτέχνης (1867-1943) 

• Αναστάσιος Γιανναράς, φιλόσοφος (1920-1977) 

• Μίµης Λυµπεράκης, ποιητής (1880 – 1967) 

• Ιωάννης Λυκούδης, δήµαρχος (1910-1980) 



Πληθυσµός 

Χρόνος Πόλη ∆ήµος 

1981 11,375 - 

1991 10.916 16.859 

2001 12.225 17.988 

2011 12.785 34.416 
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

 

 Ελλάδα 

Κοµοτηνή  

4 

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη  

Θράκη  

 

2.543 τ.χλµ 

25η 

 

112.039
[1]

 (2011) 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 



Ο Νοµός Ροδόπης είναι ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και ανήκει στην 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Ο Νοµός Ροδόπης ανήκει 
γεωγραφικά στη Θράκη. Βόρεια συνορεύει µε την Βουλγαρία, στα δυτικά του 

βρίσκεται ο νοµός Ξάνθης, ανατολικά ο νοµός Έβρου και στα νότια βρέχεται από το 

Θρακικό Πέλαγος, µε µήκος ακτών 58 χιλιόµετρα. Στα βόρεια του νοµού βρίσκεται 
το ανατολικό µέρος της οροσειράς της Ροδόπης, στην οποία οφείλει την ονοµασία 

του.Πρωτεύουσα του νοµού είναι η Κοµοτηνή. 

Αξιοθέατα: 

• Την αρχαία πόλη Αναστασιούπολις - Περιθεώριον µε τους µεσαιωνικούς 

πύργους, νοτιοανατολικά του χωριού Αµαξάδες. 

• Το Ιµαρέτ Κοµοτηνής, να από παλαιότερα οθωµανικά µνηµεία στην Θράκη και 

χρονολογείται από το (1360-1380). 

• Το όρος Παπίκιο µε τα ερείπια των παλαιοχριστιανικών µοναστηριών. 

• Η διαδροµή από τα Αρριανά προς ανατολάς, έως τα σύνορα µε το νοµό Έβρου 

µέσα από το δάσος. 

• Το περιαστικό δάσος της Νυµφαίας βόρεια από την Κοµοτηνή 
[2]

. 

• Η αρχαία Μαρώνεια. 

• Τα Θρακικά µετέωρα -τοπίο φυσικού κάλλους µε άγρια φύση και άγρια άλογα - 

βορείως του Ιάσµου 
[3]

. 

• Ο περίκεντρος ναός 11ου - 13ου αιώνα της Μαξιµιανούπολις-Μοσυνόπολις 

λίγα χιλιόµετρα δυτικά της Κοµοτηνής. 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Κοµοτηνής. 

• Λαογραφικό Μουσείο Κοµοτηνής. 

• Βυζαντινό Μουσείο Κοµοτηνής. 

• Μουσείο Καραθεοδωρή, αφιερωµένο στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, στην 

Κοµοτηνή. 

• Θρακικό, Εθνολογικό, Ιστορικό και Πολιτιστικό Μουσείο στην Κοµοτηνή. 

Παραλίες - θέρετρα: 

1. Η παραλία Πετρωτών 

2. Η Σύναξη 

3. Η Μαρµαρίτσα 

4. Ο Άγιος Χαράλαµπος 

5. Η παραλία Καγκέλων, κοντά στη Μαρώνεια 

6. Ο Πλατανίτης 

7. Η Αλκυώνα 

8. Το Κρυονέρι ή παραλία Προσκυνητών 

9. Ο Προφήτης Ηλίας 

10. Η παραλία Ιµέρου 

11. Η Καρουσµηλού 

12. Η Μολυβωτή 

13. Η νησίδα Χρυσοφόρα 

14. Η παραλία Γλυφάδας 

15. Η Παραλία Μέσης (µε γαλάζια σηµαία 2016) 

16. Οι παραλίες Αρωγής (1 εκ των οποίων µε γαλάζια σηµαία 2016) 

17. Οι παραλίες Φαναρίου (2 εκ των οποίων µε γαλάζια σηµαία 2016 



 

 

 

 

 

 



Η ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

Η Ροδόπη είναι οροσειρά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε 83% της έκτασής της στη 

νότια Βουλγαρία και το υπόλοιπο στην Ελλάδα. Η ψηλότερη κορυφή της, Γκολιάµ 

Πέρελικ, (2.191 µέτρα) είναι το έβδοµο ψηλότερο βουνό της Βουλγαρίας. Η 

ψηλότερη κορυφή της στην Ελλάδα είναι η ∆εληµπόσκα (1.953 µέτρα). Η οροσειρά 

δίνει το όνοµά της στη χερσαία οικοπεριοχή "Μεικτά δάση Ορους Ροδόπης", που 

ανήκει στο Μεγαοικοσύστηµα "Εύκρατών δασών πλατύφυλλων και µεικτών" και 
στην Παλαιαρκτική οικοζώνη. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη για τις 
καρστικές εκτάσεις της µε τα βαθειά φαράγγια ποταµών, µεγάλα σπήλαια και 
ιδιόµορφα λαξευµένες µορφές, όπως το Φαράγγι Τρίγκραντ. 

Σηµαντικό µέρος των υδροηλεκτρικών πόρων της Βουλγαρίας βρίσκεται στις δυτικές 
περιοχές της οροσειράς. Υπάρχουν πολλές υδατοπτώσεις και φράγµατα, που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άρδευση και ως 
τουριστικοί προορισµοί. Στην Ελλάδα υπάρχουν αντίστοιχα στον Ποταµό Νέστο τα 

φράγµατα Θησαυρού και Πλατανόβρυσης. Η Ροδόπη έχει πλούσια πολιτιστική 

κληρονοµιά, αρχαίες Θρακικέςπόλεις, όπως το Περπερικόν, το Τατούλ και το 

Μπελίντας, και µεσαιωνικά κάστρα, εκκλησίες, µοναστήρια και γραφικά χωριά µε 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα. 

Η θέση της Ροδόπης στο νοτιοανατολικό τµήµα της Βαλκανικής χερσονήσου 

καθορίζχει σε µεγάλο βαθµό το κλίµα της περιοχής. Επηρεάζεται τόσο από τους 
ψυχρούς ανέµους που έρχονται από το βορρά όσο και από τη θερµότερη αύρα από 

τη Μεσόγειο. 

Η µέση ετήσια θερµοκρασία στην Ανατολική Ροδόπη είναι 13 °C και η µέγιστη 

βροχόπτωση το ∆εκέµβριο και η ελάχιστη τον Αύγουστο. Στη ∆υτική Ροδόπη η 

θερµοκρασία ποικίλλει από 5 ως 9 °C και το καλοκαίρι είναι συχνές οι βροχές. 

Το ήπιο κλίµα, σε συνδυασµό µε µερικούς άλλους παράγοντες, λειτουργεί υπέρ της 
ανάπτυξης της αναψυχής και των τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρετικό 

παράδειγµα είναι το θέρετρο Παµπόροβο, όπου το µικροκλίµα επιτρέπει τη 

διατήρηση µεγάλης χιονοκάλυψης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Το χειµώνα είναι συνήθεις χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι −15 °C και χάρις σε αυτό η 

Ροδόπη είναι το νοτιότερο µέρος στα Βαλκάνια, όπου απαντώνται είδη δένδρων, 
όπως η ερυθρελάτη και η σηµύδα η κρεµοκλαδή 

Η οροσειρά έχει άφθονους υδάτινους πόρους µε πυκνό δίκτυο ορεινών χειµάρρων και 
ποταµών. Σχεδόν το 80 % των εδαφών της οροσειράς ανήκει στη λεκάνη 

απορροής του ποταµού Εβρου και το µεγαλύτερο µέρος των υπολοίπων σε εκείνη του 

Νέστου και πολύ µικρό ποσοστό σε µικρότερους ποταµούς επί ελληνικού εδάφους. 
Οι φυσικές λίµνες είναι λίγες, µε γνωστότερες από αυτές τις λίµνες του Σµόλιαν, που 

απέχουν µερικά χιλιόµετρα από την οµώνυµη πόλη. Μερικά από τα µεγαλύτερα 

φράγµατα της Βουλγαρίας βρίσκονται στη Ροδόπη, όπως τα Ντόσπατ, Μπατάκ, 

Γκόλιαµ Μπέγκλικ, Κάρτζαλι, Στούντεν Κλάντενετς, Βάχα, Σιρόκα Πολιάνα και 
πολλά άλλα, ενώ σε Ελληνικό έδαφος βρίσκονται τα φράγµατα Θησαυρού και 
Πλατανόβρυσης. Χρησιµοποιούνται κυρίως για παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας και για άρδευση. Υπάρχουν πολλές ιαµατικές πηγές, µε διασηµότερες 
του Βέλιγκραντ, του Νάρετσεν, του Ντέβιν, του Μπέντεν, του Μιχάλκοβο και άλλες 
στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα υπάρχουν ιαµατικές πηγές στις Θέρµες του Νοµού 

Ξάνθης και στα Θέρµια του Νοµού ∆ράµας, σε απόσταση 25 χλµ. βόρεια 

του Παρανεστίου, σε υψόµετρο 620µ. 
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Ελλάδα

Πρωτεύουσα Ηγουµενίτσα

3

 

Αντιπεριφερειάρχης Θωµάς Γ. Πιτούλης

∆ιοικητική διαίρεση 

Περιφέρεια Ηπείρου

Γεωγραφικό διαµέρισµα 
Ήπειρος

Συνολική 3.271 τ.χλµ

Κατάταξη 15

Πληθυσµός 

Συνολικός 46.091 (2011)

Κατάταξη πληθ. 8η

1 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

Ελλάδα  

Ηγουµενίτσα 

3 

 

Πιτούλης 

 

Ηπείρου  

Ήπειρος  

 

τ χλµ 

15 

 

46.091 (2011) 

8η 



Ιστορία 

Η Ηγουµενίτσα είναι παραλιακή πόλη στην βορειοδυτική Ελλάδα, πρωτεύουσα 

του νοµού Θεσπρωτίας, ο πρώτος σε κίνηση λιµένας της δυτικής Ελλάδας και ο 

δεύτερος σε επιβατική κίνηση µετά τον Πειραιά πανελλαδικά Η περιοχή του Νοµού 

Θεσπρωτίας προσαρτήθηκε στο Βασίλειο της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των 
Βαλκανικών Πολέµων το 1913 όταν ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την περιοχή 

από την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Αρχικά ολόκληρη η περιοχή υπάχθηκε στο Νοµό 

Ιωαννίνων. Το 1928 συγκροτήθηκε ο νοµός Θεσπρωτίας από δυτικά τµήµατα του 

νοµού Ιωαννίνων και βόρεια τµήµατα του νοµού Πρεβέζης, λαµβάνοντας το αρχαίο 

ελληνικό όνοµα του επώνυµου µυθικού ήρωα Θεσπρωτού 

Στην απογραφή του 1981 (πριν την εφαρµογή της διοικητικής διαίρεσης του σχεδίου 

Καποδίστρια), ο νοµός Θεσπρωτίας περιελάµβανε 4 επαρχίες, 3 δήµους, 99 

κοινότητες και 171 οικισµούς. 

Στην αρχαιότητα η Θεσπρωτίς αποτελούσε χώρα των δυτικών παραλίων της αρχαίας 
Ηπείρου µεταξύ της Χαονίας, της Μολοσσίας και της Κασσώπης. Όρια αυτής ήταν 
προς Β. ο ποταµός Θύαµις, προς Ν. ο Αχέρων και προς Α. το όρος Ζάβροχο. 

Ο Στράβων θεωρούσε και την Κασσωπαία τµήµα της Θεσπρωτίας, aν και είναι 
γνωστό από αρχαία νοµίσµατα ότι η Κασσωπαία αποτέλεσε για κάποιο διάστηµα 

αυτόνοµη πολιτεία. Αν ληφθεί όµως υπόψη η γνώµη του Στράβωνα, όπως και άλλων 
συγγραφέων, που τοποθετούν τη ∆ωδώνη σ΄ αυτή τη χώρα, τότε θα πρέπει να 

εκλαµβάνεται ότι η Θεσπρωτία στην αρχαιότητα περιελάµβανε όλη την έκταση της 
περιοχής Σουλίου, τις πεδιάδες της Άρτας και της Πρέβεζας, µέχρι και τον 
Αµβρακικό κόλπο. Μνεία των κατοίκων της κάνει επίσης και ο Όµηρος, αναφέροντας 
τον Βασιλέα αυτής τον Φείδωνα καθώς επίσης ο Ηρόδοτος και άλλοι µεταγενέστεροι. 

Στη περίοδο της ακµής της η Θεσπρωτία περιελάµβανε εκτός από την Κασσωπαία 

και την Ελαιάτιδα, τη ∆ρυοπία, την Κεστρίνη της Χαονίας και την Αθαµανία 

(σηµερινή Τζουµέρκα). Ιστορικά επίσης υπήρξαν και τα παράλιά της. 

 

2 



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Η Ηγουµενίτσα είναι µια παραθαλάσσια πόλη, η οποία περιβάλλεται από βουνά, 

πράγµα στο οποίο θυµίζει αρκετά χαρακτηριστική παραθαλάσσια πόλη της 

Νορβηγίας. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Θεσπρωτίας στο µυχό του 

οµώνυµου όρµου. Τα βουνά που περιβάλλουν την πόλη ήταν παλαιότερα γυµνά και 

άδενδρα. Στην κοντινή πόλη των Ιωαννίνων η γύµνια του δεσπόζοντος 

βουνού Μιτσικελίου, οφείλεται στη συστηµατική πυρπόλησή του από τους Τούρκους. 

Είναι γνωστή εξάλλου η τακτική της καµµένης γης. Κάτι τέτοιο δεν ξέρει κανείς αν 

συνέβη µε την Ηγουµενίτσα, αλλά γεγονός παραµένει ότι τα πράσινα βουνά της είναι 

προϊόν δενδροφυτεύσεων. Τα βουνά αυτά κινδύνεψαν από µια µεγάλη πυρκαγιά στις 

αρχές του 1990, αλλά σώθηκαν, και όσα δέντρα κάηκαν, αντικαταστάθηκαν σχεδόν 

εξ'ολοκλήρου από νέα µέσα σε διάστηµα 10 χρόνων. 

 

 

 

 



Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ 

Σήµερα η Ηγουµενίτσα είναι οικιστικό κέντρο νοµαρχιακού επιπέδου, µε κυρίαρχο 

τον τριτογενή τοµέα, ο οποίος σχετίζεται κυρίως µε τις µεταφορικές και τουριστικές 
δραστηριότητες που επικεντρώνονται στον λιµένα Ηγουµενίτσας και στην σύνδεση 

µε την Εγνατία Οδό. Η Ηγουµενίτσα αναδεικνύεται σε δυτική πύλη της χώρας και 
κέντρο ανάπτυξης µε ρόλο διαπεριφερειακό και διακρατικό, σε παράλληλη και 
συµπληρωµατική λειτουργία µε τα Ιωάννινα. 

Την τελευταία δεκαετία η έκταση της υπερδιπλασιάστηκε και η πόλη επεκτάθηκε 
προς όλες τις κατευθύνσεις, συµπεριλαµβάνοντας στο ενιαίο οικιστικό σύνολο τα 

τοπικά διαµερίσµατα της Ν. Σελεύκειας (µαζί µε τους οικισµούς Εθνικής 
Αντιστάσεως και Αµπελιών), του Λαδοχωρίου και του Γραικοχωρίου, τα οποία και 
αποτελούν τους νέους οικιστικούς υποδοχείς του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 
Ηγουµενίτσας.Τη ραγδαία ανάπτυξή της τη βοήθησαν δύο κυρίως παράγοντες. Η 

κατασκευή του νέου λιµανιού, το οποίο αποτελεί πλέον το δεύτερο µεγαλύτερο 

λιµάνι της Ελλάδας, και η κατασκευή της Εγνατίας οδού, του οδικού άξονα που 

συνδέει την Ηγουµενίτσα µε τα Ιωάννινα κατά κύριο λόγο, αλλά και µε 
τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατασκευή 

της έχει µειώσει το χρόνο ταξιδιού µεταξύ Ιωαννίνων και Ηγουµενίτσας από σχεδόν 2 

ώρες σε 40 λεπτά οδήγησης. 

 

Πανόραµα από τη θάλασσα 

 

Αυτές οι 2 κατασκευές έχουν φέρει και το τέλος της αποµόνωσης της πόλης, αλλά και 
της Θεσπρωτίας γενικότερα. Λόγω της µικρής απόστασης από την Ιταλία πολλοί 
κάτοικοι ταξιδεύουν αυθηµερόν στην Ιταλία για αγορές. Έχει επίσης διευκολυνθεί η 

µετάβαση από και προς τα Ιωάννινα. Επίσης, ιδιαίτερα το καλοκαίρι 
πολλοί Ιταλοί και Γιαννιώτες µετακινούνται στις παραλίες της Ηγουµενίτσας. 

Ο “Λιµήν έρηµος” του Θουκυδίδη σήµερα κατέχει την δεύτερη θέση ανάµεσα στους 
λιµένες της Ελληνικής επικράτειας σε κίνηση επιβατών αφήνοντας τρίτο αυτό 

του Ηρακλείου και τέταρτο το µεγάλο λιµάνι της Πάτρας. 

 

 

 



ΚΑΣΤΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Το 1294 ο ∆εσπότης της Ηπείρου Νικηφόρος (1271-1296) έδωσε τµήµα της 
Θεσπρωτίας (Βουθρωτό, Ηγουµενίτσα, Σύβοτα) ως προίκα στη θυγατέρα του Θαµάρ 

για το γάµο της µε τον Πρίγκιπα Φίλιππο Ανδεγαυό του Τάραντα.Εκατό χρόνια 

αργότερα οι Ενετοί κατέλαβαν τα παράλια της Θεσπρωτίας δηµιουργώντας βάσεις 
στη Σαγιάδα, το Φανάρι και την Πάργα. Από τότε και για πολλούς αιώνες τα 

παράκτια φρούρια της Θεσπρωτίας παρέµειναν τα προκεχωρηµένα φυλάκια των 
Ενετών στην Ηπειρωτική Ελλάδα και δυτική πύλη της χώρας. Την περίοδο αυτή 

χτίστηκε πιθανότατα και το κάστρο της Ηγουµενίτσας.Η Θεσπρωτία, λόγω των 
ενετικών φρουρίων, αντιστάθηκε στους Τούρκους, σε αντίθεση µε την υπόλοιπη 

Ήπειρο και γι' αυτό οδηγήθηκε κατά ένα µέρος στον βίαιο εξισλαµισµό. Και στη 

συνέχεια στον εξαλβανισµό λόγω της σηµαντικής θέσης των Αλβανών στο σύστηµα 

της Οθωµανικής κυριαρχίας.Από το 1452 οπότε εισέβαλε στη Θεσπρωτία ο Μεχµέτ 
Χατζή µπέης, έχουµε συνεχείς συγκρούσεις Τούρκων και Ενετών (µαζί µε 
Κερκυραίους και Χειµαρριώτες) στα παράλια της Θεσπρωτίας. Σε µια από αυτές, το 

1685, ο Μοροζίνι ανατίναξε το κάστρο της Ηγουµενίτσας, αφού προηγουµένως 
µετέφερε τα 12 κανόνια του στην Κέρκυρα. Αυτό ήταν και το τέλος του κάστρου της 
Ηγουµενίτσας.Το λιµάνι της Ηγουµενίτσας χρησιµοποιήθηκε κατά την Τουρκοκρατία 

–µετά πιθανότατα από εκβάθυνση της εισόδου του- ως αγκυροβόλιο του τουρκικού 

στόλου. Οι Ενετοί επέστρεψαν το 1718 και παρέµειναν µέχρι την κατάλυση της 
Ενετικής ∆ηµοκρατίας το 1797. Το 1798 ο Αλή Πασάς, αφού νίκησε τους Γάλλους, 
κατέλαβε το Βουθρωτό, την Ηγουµενίτσα, την Πρέβεζα και τη Βόνιτσα. 
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ΡΟ∆ΟΣ  

 

Ελλάδα  

Νότιο Αιγαίο  

25 

Οι Νοµαρχίες 

καταργήθηκαν στις 

31 ∆εκεµβρίου 2010 

Γεωγραφία και στατιστική 

Νησιά Αιγαίου 

πελάγους  

2 

Ρόδος 

190.071 



Η Ρόδος είναι ένα νησί της Ελλάδας που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. 

Βρίσκεται περίπου 350 χλµ. νοτιοανατολικά της Αθήνας και 18 χλµ. νοτιοδυτικά 

της Τουρκίας. Με έκταση 1.400,684 τ.χλµ. είναι το µεγαλύτερο νησί του 

συµπλέγµατος των ∆ωδεκανήσων (νότιες σποράδες) και το τέταρτο σε σειρά 

ολόκληρης της χώρας, µετά την Κρήτη, την Εύβοια και τη Λέσβο. ∆ιαθέτει 
ακτογραµµή µήκους 253 χλµ. και το υψηλότερο σηµείο της είναι η κορυφή του 

όρους Αττάβυρος σε ύψος 1.215 µ. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, ο 

πληθυσµός του νησιού ανέρχεται σε 115.490 κατοίκους, γεγονός που καθιστά τη 

Ρόδο το τρίτο πολυπληθέστερο ελληνικό νησί, µετά την Κρήτη και την Εύβοια. 

Στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού βρίσκεται η πρωτεύουσά του, η πόλη της 
Ρόδου, που µε πληθυσµό περίπου 55.000 κατοίκους αποτελεί και το µεγαλύτερο 

οικισµό του. Εντός των ορίων της πόλης της Ρόδου, βρίσκεται η Μεσαιωνική πόλη 

της Ρόδου, µια από τις καλύτερα διατηρηµένες µεσαιωνικές πόλεις του κόσµου, η 

οποία έχει ενταχθεί, από το 1988, στα µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς της 
UNESCO. 

Στο νησί λειτουργούν τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και πιο συγκεκριµένα: 

το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ονοµασίες 
Η προέλευση του ονόµατος Ρόδος που επικράτησε για το νησί έχει κυρίως συσχετισθεί µε 
το «ρόδον» . Όµως, από την αρχαιότητα αναφέρονται πολλές άλλες ονοµασίες, που σχετίζονται 
µε την βλάστηση, το σχήµα και άλλες ιδιότητες του νησιού: 

• Αιθρία: για το ωραίο κλίµα της. 
• Αστερία: για τον έναστρο ουρανό της. 
• Αταβυρία: από το ψηλότερο όρος της, τον Αττάβυρο. 

• Ηλιάς: λόγω της εκτεταµένης ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια του έτους. 
• Κορυµβία: για το σχήµα κορύµβου που καταλήγει σε δυο κορυφές. 
• Μακαρία: δηλαδή ευτυχισµένη. 

• Οφιούσα – Ολόεσσα - Φιδούσα: γιατί είχε πολλά φίδια. 

• Πελαγία: το νησί αναδύθηκε µέσα από το πέλαγος. 
• Ποιήεσσα: για την πλούσια βλάστηση της. 
• Ποντία: δηλαδή θαλασσινή. 

• Σταδία: επειδή το σχήµα του νησιού είναι σαν αρχαίο στάδιο. 

• Τελχινίς: από τους πρώτους µυθικούς κατοίκους της, τους Τελχίνες. 
• Τρινακρία: γιατί το σχήµα της αποτελείται από δύο τρίγωνα. 

• Ελαφούσα: λόγω των ελαφιών Πλατώνι που ζουν στο νησί. 
• Ανεµόεσσα: λόγω των δυνατών ανέµων ιδίως στη βόρεια πλευρά του νησιού. 

• Απολλωνία 

• Οµβρία 

 

Μυθολογία 
Ο Πίνδαρος αναφέρει για τη Ρόδο: όταν ο ∆ίας και οι άλλοι θεοί αποφάσισαν να 

µοιράσουν τη γη, ξέχασαν να κρατήσουν έναν κλήρο για το θεό Ήλιο, που έλειπε, 
καθώς εκτελούσε τα καθηµερινά του καθήκοντα. Όταν ο Ήλιος ανάφερε την αδικία, 

ο ∆ίας ήταν έτοιµος να ξανακάνει την κλήρωση, αλλά ο Ήλιος δεν τον άφησε, καθώς 
είπε πως µέσα από τη θάλασσα είδε να αναδύεται µια εύφορη χώρα. Και τότε ζήτησε 
από τη Λάχεση και τον ∆ία να δώσουν όρκο, πως όταν το νησί αυτό τελικά αναδυθεί 
θα είναι δικό του για πάντα, όπως και έγινε. [1]

 

Ο ∆ιόδωρος ο Σικελός λέει πως οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Τελχίνες, 
σπουδαίοι τεχνίτες και εφευρέτες, που κατείχαν µαγικές ικανότητες. Στο νησί ο ∆ίας 
έσµιξε µε την ντόπια νύµφη Ιµαλία, που του έκανε τρεις γιους (τον Σπαρταίο, τον 
Κρόνιο και τον Κύτο), και ο Ποσειδώνας µε την αδελφή των Τελχινών, την Αλία, που 

του έκανε έξι γιους και µια κόρη, τη Ρόδο. Όταν, µια φορά η θεά Αφροδίτη ταξίδευε 
από τα Κύθηρα στην Κύπρο, οι γιοι του Ποσειδώνα την εµπόδισαν να σταµατήσει 
εκεί. Οργισµένη η θεά τους τρέλανε και αυτοί βίασαν τη µητέρα τους και 
προκάλεσαν πολλά κακά στον τόπο. Όταν ο Ποσειδώνας έµαθε τι είχε γίνει, έθαψε 
τους γιους του στη γη. Η Αλία έριξε τον εαυτό της στη θάλασσα και οι ντόπιοι της 
απέδωσαν θεϊκές τιµές, ονοµάζοντας την Λευκοθέα. Οι Τελχίνες έζησαν στο νησί 
ωσότου να αντιληφθούν τον επερχόµενο κατακλυσµό, οπότε το εγκατέλειψαν. [2]

 

Μετά τον κατακλυσµό, ο θεός Ήλιος έσµιξε µε τη νύµφη Ρόδο στο νησί, χαρίζοντας 
του το όνοµα της, και εξαφάνισε τα νερά της πληµµύρας. Ο Ήλιος µε τη Ρόδο 

γέννησαν εφτά γιους, 



τους Ηλιάδες: Όχιµο, Κέρκαφο, Μάκαρα, Ακτίνα, Τενάγη, Τρίοπα, Κάνδαλο και µια 

κόρη την Ηλεκτρυώνη, που πέθανε παρθένα. Όταν οι Ηλιάδες ανδρώθηκαν, ο Ήλιος 
τους αποκάλυψε ότι οι πρώτοι που θα τελέσουν θυσία στην θεά Αθηνά θα είχαν για 

πάντα την εύνοια της. Πράγµατι, οι Ηλιάδες θυσίασαν πρώτοι στη θεά, αλλά πάνω 

στη βιασύνη τους δεν έκαψαν τα θύµατα τους πριν τα προσφέρουν στους 
βωµούς. [σηµ. 2]

 Για αυτό το λόγο παρέµεινε η παράδοση των άπυρων θυσιών στη θεά 

Αθηνά στο νησί. Οι Ηλιάδες ξεχώριζαν στη µάθηση και περισσότερο στην 
αστρολογία, εισήγαγαν νέες πρακτικές στην ναυτιλία και διέταξαν το διαχωρισµό της 
µέρας σε ώρες. Ο πιο ευφυής από αυτούς ήταν ο Τενάγης και τα αδέλφια του τον 
σκότωσαν από τη ζήλια τους. Αλλά µόλις η πράξη τους έγινε γνωστή διέφυγαν σε 
άλλα µέρη. Μόνο ο Όχιµος και ο Κέρκαφος, που δε µετείχαν στο φόνο, έµειναν στο 

νησί, όπου έχτισαν την Αχαΐα. Ο Όχιµος ως µεγαλύτερος έγινε βασιλιάς και πήρε για 

σύζυγο του µια ντόπια νύµφη, την Ηγητορία, από την οποία απέκτησε µια κόρη, 

την Κυδίππη. Ο Κέρκαφος παντρεύτηκε την Κυδίππη και διαδέχθηκε τον Όχιµο. Οι 
τρεις γιοι τους, ο Κάµειρος, ο Ιαλυσός και ο Λίνδος µοίρασαν το νησί σε τρία µέρη 

και ο καθένας έκτισε µια πόλη µε το όνοµά του. 
[2]

 

Όταν ο ∆αναός έφυγε από την Αίγυπτο µε τις κόρες του, κατέπλευσε στη Λίνδο, όπου 

έγινε δεκτός µε θέρµη από τους κατοίκους. Εκεί έχτισε το ιερό της Λινδίας Αθηνάς 
και αφιέρωσε ένα άγαλµα στη θεά, πριν εκπλεύσει για το Άργος. Αργότερα, 

ο Κάδµος αναζητώντας την αδελφή του Ευρώπη, αναγκάστηκε να σταµατήσει και 
αυτός στο νησί λόγω της κακοκαιρίας. Έχτισε ένα τέµενος αφιερωµένο στον 
Ποσειδώνα και τίµησε και τη Λινδία Αθηνά. Φεύγοντας άφησε µερικούς από 

τους Φοίνικες συντρόφους του στην Ιαλυσό, που αναµείχθηκαν µε τους ντόπιους. Σε 
µια άλλη περίοδο, όταν οι Ρόδιοι υπέφεραν εξαιτίας µεγάλων φιδιών που σκότωναν 
τους ντόπιους, απέστειλαν στη ∆ήλο άνδρες για να ρωτήσουν το θεό Απόλλωνα πως 
θα απαλλαγούν από το κακό αυτό. Και ο θεός τους πρόσταξε να φέρουν στη Ρόδο 

τον Φόρβαντα το γιο του Λαπίθη µαζί µε τους συντρόφους του. Οι Ρόδιοι τον 
κάλεσαν, όπως όριζε ο χρησµός και ο Φόρβαντας σκότωσε τα φίδια απαλλάσσοντας 
το νησί από το φόβο. Κατοίκησε στη Ρόδο µαζί µε τους συντρόφους του και αφού 

απέδειξε ότι ήταν σπουδαίος άνδρας, έλαβε ηρωικές τιµές µετά το θάνατο του. Σε 
έναν άλλο µύθο ο Αλθαιµένης, ο γιος του βασιλιά της Κρήτης, Κατρέα έλαβε χρησµό 

πως θα σκότωνε τον πατέρα του. Προσπαθώντας να αποφύγει αυτή τη µοίρα, 

εξέπλευσε εκούσια µαζί µε άλλους από την Κρήτη και κατέπλευσε στην περιοχή 

της Καµείρου. Εκεί έχτισε το ιερό του Αταβυρίου ∆ιός και έγινε αποδεκτός από τους 
ντόπιους. Όµως, ο Κατρέας µη έχοντας άλλους γιους, αποφάσισε να ξαναπάρει το γιο 

του στην Κρήτη. Φτάνοντας νύχτα στη Ρόδο, ο Κατρέας µε τους συντρόφους του 

συνεπλάκησαν µε τους ντόπιους. Και ο Αλθαιµένης σπεύδοντας να τους βοηθήσει 
σκότωσε, εν αγνοία του, τον πατέρα του. Όταν τελικά κατάλαβε τι έγινε, 
αποµονώθηκε από τον κόσµο και πέθανε από τη θλίψη του. Οι Ρόδιοι αφού έλαβαν 
χρησµό άρχισαν να τιµούν τον Αλθαιµένη ως ήρωα. 

[2]
 

Λίγο πριν τον Τρωικό πόλεµο, ο Τληπόλεµος, ο γιος του Ηρακλή, σκότωσε 
τον Λικύµνιο, το νόθο αδελφό της γιαγιάς του, της Αλκµήνης και έλαβε χρησµό να 

φύγει από το Άργος. Ακολουθούµενος από αρκετούς άλλους Άργιους κατέφθασε στη 

Ρόδο, όπου έγινε βασιλιάς ολόκληρου του νησιού. 
[2]

 Μετά την αρπαγή 

της Ελένης από τον Πάρι, ο Τληπόλεµος µετείχε στον πόλεµο ως ένας από τους 
µνηστήρες της στο πλευρό των Αχαιών. Τελικά, βρέθηκε αντιµέτωπος σε µάχη µε 
τον Σαρπηδόνα, τον οποίο τραυµάτισε ενώ ο ίδιος δέχτηκε ένα θανάσιµο πλήγµα 

[3]
. 

Σύµφωνα µε µία παράδοση, οι Ρόδιοι, αποχωρώντας από την Τροία, µετέφεραν τα 



οστά του Τληπολέµου στη Ρόδο, διότι δεν ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα 

χωρίς το βασιλιά τους [4]
. 

 

Ιστορία 
Αρχαιότητα 

Ως πρώτοι κάτοικοι του νησιού αναφέρονται οι Κάρες, που προέρχονταν από την 
Μικρά Ασία. Ακολούθησαν οι Φοίνικες και οι Μινωίτες, από τη γειτονική Κρήτη, οι 
οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Ιαλυσού το 1500 π.Χ. και συνέβαλαν στην 
οικονοµική άνθηση του νησιού. Αργότερα το 1100 περίπου π.Χ. οι ∆ωριείς 
κυριαρχούν στο νησί και ιδρύουν τις τρεις µεγάλες πόλεις: Λίνδο, Κάµειρο και 
Ιαλυσό. 

Το νησί της Ρόδου βρίσκεται στο σταυροδρόµι δυο µεγάλων θαλάσσιων διαδροµών 
της Μεσογείου, ανάµεσα στο Αιγαίο πέλαγος και των ακτών της Μέσης 
Ανατολής όπως είναι η Κύπρος και η Αίγυπτος, γεγονός που την κατέστησε σηµείο 

συνάντησης πολλών πολιτισµών. 

Κατά την περίοδο της µακεδονικής κυριαρχίας οι Ρόδιοι συµµάχησαν µε τους 
Μακεδόνες. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου συµµάχησαν µε τους 
Πτολεµαίους της Αιγύπτου. 

Το πολεοδοµικό σχέδιο της αρχαίας πόλης της Ρόδου βασίστηκε στις πολεοδοµικές 
και φιλοσοφικές ιδέες του διάσηµου αρχαίου Έλληνα πολεοδόµου Ιππόδαµου. Το 

σχέδιο των δρόµων της αρχαίας πόλης είναι γνωστό χάρη σε αρχαιολογικές 
ανασκαφές δεκαετιών. Τα οικοδοµικά τετράγωνα, είχαν τις ακόλουθες διαστάσεις 
47,70x26,50 m και είχαν όλα το ίδιο µέγεθος. Καθένα από αυτά περιελάµβανε τρία 

σπίτια και περιτριγυριζόταν από δρόµους πλάτους 5-6 µέτρων. Το πιο ονοµαστό 

δηµιούργηµα ήταν ο Κολοσσός, ένα από τα εφτά θαύµατα του κόσµου, ο οποίος 
φτιάχτηκε ανάµεσα στο 304 π.Χ. µε 293 π.Χ. από τον Λίνδιο γλύπτη Χάρη. Η 

κατασκευή του Κολοσσού διήρκεσε 12 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 282 π.Χ. Για 

πολλά έτη, το άγαλµα ήταν τοποθετηµένο, πιθανότατα, στην είσοδο του λιµανιού και 
προσωποποιούσε τον θεό Ήλιο µέχρι την στιγµή που ένας δυνατός σεισµός χτύπησε 
την Ρόδο το 226 π.Χ. Η πόλη υπέστη σοβαρότατες ζηµιές και το άγαλµα του 

Κολοσσού κατέρρευσε 

Ιπποτική Περίοδος 

ο 1309 το νησί πουλήθηκε στο τάγµα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ. Το 
τάγµα ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στην Ιερουσαλήµ µε στόχο την νοσηλεία και περίθαλψη 
των προσκυνητών και σταυροφόρων αλλά πολύ σύντοµα µετεξελίχθηκε σε µάχιµη 
στρατιωτική µονάδα η οποία απέκτησε µεγάλες εκτάσεις γης. 

Έχοντας οπισθοχωρήσει από την Ιερουσαλήµ και αργότερα από την Κύπρο, το τάγµα 
ίδρυσε την έδρα του στη Ρόδο και απέκτησε κατά την χρονική περίοδο αυτή ηγετικό ρόλο 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Κατά την διάρκεια της παραµονής των Ιπποτών στη Ρόδο, οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν, 
εκσυγχρονίσθηκαν και συνεχώς ενισχύονταν. Ένα νοσοκοµείο, ένα παλάτι, αρκετές 
εκκλησίες ήταν ορισµένα από τα πολλά δηµόσια κτίρια τα οποία ανεγέρθηκαν την εποχή 
αυτή. Τα κτίρια αυτά αποτελούν αξιοσηµείωτα παραδείγµατα 
της Γοτθικής και Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Παρ' όλες τις προστριβές που υπήρχαν 
µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, το θαλάσσιο εµπόριο αποτελούσε πηγή πλούτου και οι 



αγορές της πόλης ήταν ακµάζουσες. Την περίοδο της κατοχής των Ιπποτών το νησί της 
Ρόδου διήγε περίοδο ακµής και οι σχέσεις µεταξύ των Ιπποτών και των ντόπιων 
χαρακτηρίζονταν από ανοχή και συχνά από στενή συνεργασία. Οι περισσότεροι από 
τους δρόµους της µεσαιωνικής πόλης συµπίπτουν µε τους δρόµους της αρχαίας πόλης 
ενώ διατηρήθηκε η διαίρεση της πόλης σε δύο ζώνες. Το τάγµα στη Ρόδο διατηρούσε 
ένα πολύ καλά οργανωµένο αρχείο το οποίο περιλάµβανε έγγραφα που είχαν εκδοθεί 
από τις διοικητές αρχές, αλληλογραφία, νοµικά έγγραφα κ.α. Το αρχείο αυτό διατηρείται 
έως τις µέρες µας και σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Μάλτας. Το αρχείο αυτό 
αποτελεί µια αξιόλογη πηγή πληροφόρησης για την περίοδο αυτή. 

Η πόλη είχε διαιρεθεί σε δύο ζώνες µε ένα εσωτερικό τείχος. Το βόρειο τµήµα το οποίο 
ήταν γνωστό ως Chastel, Chateau, Castrum, Castellum ή Conventus, όπου βρισκόταν το 
παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ο καθολικός καθεδρικός ναός και η κατοικία του 
καθολικού επισκόπου, τα καταλύµατα των «γλωσσών», οι κατοικίες των Ιπποτών, ένα 
νοσοκοµείο κ.α. Το νότιο τµήµα γνωστό ως ville, burgus ή burgum ήταν η περιοχή όπου 
ζούσαν οι λαϊκοί και περιλάµβανε την αγορά, συναγωγές, εκκλησίες καθώς και δηµόσια 
και εµπορικά κτίρια. Το 1522 η πόλη κατακτήθηκε από τον Σουλεϊµάν το Μεγαλοπρεπή. 

 

 

∆ιοικητική διαίρεση 

• Αρχαγγέλου 

• Ατταβύρου 

• Αφάντου 

• Ιαλυσού 

• Καλλιθέας 

• Καµείρου 

• Λινδίων 

• Νότιας Ρόδου 

• Πεταλούδων 

• Ροδίων 

 

 

Αξιοθέατα 
Το "σµαραγδένιο νησί" κατακλύζεται κάθε χρόνο από χιλιάδες τουρίστες από όλα τα 

µέρη της Γης που το επισκέπτονται για να απολαύσουν τη θάλασσα, τη φύση και τα 

αξιοθέατα του, τα γνωστότερα από τα οποία είναι: 

• η Παλιά (Μεσαιωνική) Πόλη στη Ρόδο 

• το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου ή Καστέλλο, το οποίο λειτουργεί ως 
Μουσείο 

• η µεσαιωνική τάφρος γύρω από την Παλιά Πόλη 

• το Αρχαιολογικό µουσείο, που στεγάζεται στο κτίριο του Νοσοκοµείου των 
Ιπποτών 

• η ακρόπολη της Ρόδου 



• το Φρούριο Αγίου Νικολάου 

• το ενυδρείο στην πόλη της Ρόδου 

• το πάρκο Ροδίνι 
• ο λόφος του Φιλέρηµου, στον οποίο βρισκόταν η ακρόπολη της αρχαίας Ιαλυσού 

• η Αρχαία Κάµειρος 
• η Κοιλάδα των Πεταλούδων 
• η Κοιλάδα των Επτά Πηγών 
• οι Πηγές Καλλιθέας 
• η Παναγιά Τσαµπίκα - η Ψηλή 

• το Κάστρο Φαρακλός στον Αρχάγγελο 

• η σπηλιά του Αρχαγγέλου 

• το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Έλαφος και Ελαφίνα» στο όρος του Προφήτη 

Ηλία 

• η ακρόπολη της Λίνδου 

• ο παραδοσιακός οικισµός στη Λίνδο 

• το φράγµα της Απολλακιάς 
• το Κάστρο της Μονολίθου 

• το Κάστρο της Κρητηνίας 
• το Πρασονήσι 
• το µαρµαρωµένο καράβι στην Παναγιά τη Σκιαδενή 

• ο ναός «Παναγιά του Κάστρου» (11ος αιώνας) 
• ο ναός Αγίου Φανουρίου (14ος αιώνας) 
• η εκκλησία της Αγίας Τριάδας (15ος αιώνας) 
• το µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου (15ος αιώνας) 
• η εκκλησία της Αγίας Κυριακής (15ος αιώνας) 
• η εκκλησία της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, κοντά στη πλατεία Αποστολίδη 

• το µοναστήρι του Αγίου Νικολάου (4ος αιώνας), ιδιαίτερο διατηρητέο 

µνηµείο 

• η εκκλησία της Παναγίας της Φιλερήµου (15ος αιώνας) 
• η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής οµοίως του (15ος αιώνας) 
• η υπόγεια βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Χωστού µε σπουδαίες 

τοιχογραφίες του 15ου αιώνα 

• ο κλιµακωτός δρόµος του Γολγοθά µε 134 σκαλοπάτια στις πλευρές του 

οποίου φέρονται αναπαραστάσεις των Παθών . 



     

 

 



Ροδίτικη παράδοση 
Ποτά 

• Κοριαντολίνο 

• Σούµα 

Φαγητά 

• Πιταρούδια 

• Μίλλα και Τσιρίγγια 

• Πουγγιά 

• Κεφαλόποδα της Λαµπρής 
• Αβρανιές 
• Λακάνη 

• Μάτσι ή πλαστά µακαρόνια 

• Τσουβράς 
• Γιαπράκια/Σαρµαδάκια 

• Γιαχνί 
• Λαδόπιτα 

• Ταχινόπιτα 

Γλυκά 

• Μελεκούνι 
• Φανουρόπιτα 

• Μουχαλεµπί 
• Τακάκια 

• Εσχαρίτης 
• Αµυγδαλωτά άσπρα 

• Κατηµέρια 

• Μοσχοπούγκια χωρίς φύλλο 

• Μαντινάδες 
• Πελιές από καΐσι 
Ροφήµατα 

• Αλυσφακιά 

Ζώα 

• Πλατώνι, το ελάφι της Ρόδου 

• Αλογάκι της Ρόδου (το µικρότερο στην Ελλάδα και το δεύτερο µικρότερο στον 
κόσµο) 

• Ροδίτικο κυνηγόσκυλο, γνωστό και ως Ταζί 
• Γκιζάνι, ψάρι 
Φυτά 

• Ροδίτικο φούλι 
• Ροδίτικος Φίκος 



Η Ρόδος φηµίζεται 

• Για τις παραλίες της, µία παραλία στην Λίνδο διακρίθηκε στις 10 καλύτερες τις 
Ευρώπης 

• Για τα κρασιά της, κυρίως στο χωριό Έµπωνα υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις 
• Για τα σύκα της είναι φηµισµένη από την αρχαιότητα 

• Για το θυµαρίσιο µέλι που παράγει 
• Για την κατασκευή καραβιών στην αρχαιότητα 

• Οι Ρόδιοι Σφενδονήτες ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα 

• Ροδίτικο ναυτικό δίκαιο. 

• Κύριοι θεµελιωτές φυσικού δικαίου. 

 

 

 

 



ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Χώρα

Περιφέρεια  

∆ήµος 

Υψόµετρο 

Πληθυσµός 

Η Κόρινθος αποτελεί συνέχεια
της Κορίνθου, γνωστή πλέον
Αυτό οδήγησε στο κτίσιµο
Λεχαίου στις όχθες του Κορινθιακού

Η πόλη χτυπήθηκε από νέο
κατέστησε την πλειοψηφία
οικογένειες. Ανοικοδοµήθηκε
την επίβλεψη του ΑΟΣΚ
που σύστησε η κυβέρνηση
δραχµές, τα έσοδα του τότε
επιχορήγηση 5 εκατ.[1] 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 
 

Κόρινθος 

Χώρα Ελλάδα 

Πελοποννήσου  

Κορινθίων  

10 µ 

 30.176 (2011) 

 

Ιστορία 

αποτελεί συνέχεια της αρχαίας Κορίνθου. Το 1858 η παλαιά
γνωστή πλέον ως Αρχαία Κόρινθος, ισοπεδώθηκε από

κτίσιµο της νέας πόλης ΝΑ του αρχαίου λιµανιού
του Κορινθιακού Κόλπου. 

νέο καταστρεπτικό σεισµό στις 22 Απριλίου του
πλειοψηφία των σπιτιών ακατοίκητα και άφησε άστεγες

Ανοικοδοµήθηκε µε τους πιο πλήρεις αντισεισµκούς κανόνες
ΑΟΣΚ (Αυτόνοµος Οργανισµός Σεισµοπαθών Κορίνθου

κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου και προικοδότησε µε
του τότε Καζίνο Λουτρακίου και ετήσια επιπλέον

 

η παλαιά πόλη 

ισοπεδώθηκε από σεισµό. 

λιµανιού του 

Απριλίου του 1928, που 

άφησε άστεγες 5000 

αντισεισµκούς κανόνες υπό 

Σεισµοπαθών Κορίνθου) 

προικοδότησε µε 75 εκ. 

επιπλέον 



Ο ισχυρός σεισµός 6.6 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ στις 24 Φεβρουαρίου 1981 

έφερε και πάλι την πόλη στο επίκεντρο του πανελλήνιου ενδιαφέροντος, αλλά 

οι βλάβες ήταν περιορισµένες χάρη στο νέο αντισεισµικό κώδικα. 

Γεωγραφία & Κλίµα 

Η πόλη της Κορίνθου είναι παραθαλάσσια, σε υψόµετρο 10 µέτρων. Βρίσκεται 
στην άκρη του Ισθµού της Κορίνθου, της στενής λωρίδας γής που ενώνει την 
Πελοπόννησο µε τη Στερεά Ελλάδα, στην ανατολική πλευρά του Κορινθιακού 

Κόλπου. Περιστοιχίζεται από τις παραθαλάσσια περιοχή του Λεχαίου και τις 
περιοχές Εξαµιλίων και Ξυλοκέριζας. Στη συγκεκριµένη τοποθεσία µετακόµισε 
το 1858, µετά το σεισµό που ισοπέδωσε την παλαιά πόλη που βρισκόταν 8 χλµ. 

νοτιοδυτικά, στους πρόποδες του βουνού Ακροκόρινθος. Στη θέση εκείνη 

βρίσκεται η Αρχαία Κόρινθος.[2] 

Το κλίµα της πόλης είναι µεσογειακό, µε ήπιους χειµώνες και θερµό και ξηρό 

καλοκαίρι. Ο χειµώνας είναι ήπιος ενώ το καλοκαίρι ξηρό και θερµό. Η µέση 

ετήσια θερµοκρασία είναι 18 °C, ενώ οι βροχοπτώσεις είναι περιορισµένες. 

Περιγραφή 

Η Κόρινθος βρίσκεται στον οδικό άξονα Αθήνα-Πάτρα, µε την πρόσβαση στην 
πρωτεύουσα να είναι εύκολη για τους κατοίκους της είτε µέσω της σύγχρονης 
εθνικής οδού είτε µέσω του Προαστιακού Σιδηροδρόµου, που άρχισε να 

λειτουργεί το 2005. 

Η σύγχρονη πόλη, όπως ανοικοδοµήθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα, διαθέτει 
άριστη ρυµοτοµία µε κάθετες οδούς, που όλες οδηγούν προς τη θάλασσα. Το 

νοτειότερο τµήµα της πόλης, ο λεγόµενος Συνοικισµός ή επισήµως Ιωνία, έχει 
σχετικά άναρχη δόµηση, καθώς διαµορφώθηκε σταδιακά και χωρίς 
οργανωµένο σχέδιο µε την αθρόα έλευση προσφύγων που ακολούθησε τη 

Μικρασιατική Καταστροφή. 

Πολιούχος Άγιος είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο οµώνυµος µητροπολιτικός 
ναός δεσπόζει µέσα σ' έναν πανέµορφο κατάφυτο προαύλιο χώρο, στο κέντρο 

της πόλης. Στο Συνοικισµό κεντρική εκκλησία είναι της Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου. 

Το κέντρο, σε µεγάλο βαθµό πεζοδροµηµένο, συγκεντρώνει τα περισσότερα 

εµπορικά καταστήµατα. Αξιοπρόσεκτα είναι το ∆ικαστικό Μέγαρο και το 

κτήριο της Εθνικής Τράπεζας. Η κεντρική λεωφόρος - Εθνικής Αντιστάσεως - 
οδηγεί στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (γνωστή στους ντόπιους ως 
Φλοίσβος) µε το άγαλµα του φτερωτού Πηγάσου, συµβόλου της πόλης. 

Σηµείο αναφοράς αποτελεί η παραλία "Καλάµια" µε πλήθος χώρων εστίασης 
και διασκέδασης και οργανωµένη παραλία. 

 

 

 



Μουσεία 

Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου 

Το Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, Βάσου Πετρόπουλου - Παν. 
Γαρταγάνη, ιδρύθηκε µε σκοπό την ανεύρεση, συντήρηση και προβολή 

λαογραφικού υλικού καθώς και τη διάδοση µε κάθε τρόπο των σχετικών 
γνώσεων και πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Οι πλούσιες συλλογές του που 

τοποθετούνται χρονικά από τις αρχές του 19ου αι. ως τα µέσα του 20ού αι. 
περιλαµβάνουν γυναικείες και ανδρικές φορεσιές από πολλές περιοχές της 
Ελλάδας, κεντήµατα, υφαντά, έργα αργυροχρυσοχοΐας, µεταλλοτεχνίας και 
ξυλογλυπτικής καθώς και αγροτικά εργαλεία και οικιακά σκεύη. 

Εκκλησιαστικό Μουσείο 

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Κορίνθου ιδρύθηκε το 1971 από τον 
Μητροπολίτη Κορίνθου Παντελεήµονα για να στεγάσει εικόνες και 
εκκλησιαστικά κειµήλια που αποτελούν τµήµα της τοπικής εκκλησιαστικής 
ιστορίας. Από το 2010 η συλλογή του εκτίθεται στην Κροκίδειο αίθουσα. [3] 

Δημοτική Πινακοθήκη 

Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Κορίνθου περιλαµβάνει πίνακες του Σωτήρη 

Πυλαρινού, ο οποίος δώρισε τη συλλογή του µε σκοπό την ίδρυση πινακοθήκης 
στη γεννέτειρα του. Η πινακοθήκη εγκαινιάστηκε στις 21 Σεπτεµβρίου του 

1998 και στεγάζει τόσο έργα από το ατελιέ του ζωγράφου, όσο και µια σειρά 

σηµαντικών έργων διάσηµων δηµιουργών από την προσωπική συλλογή του. 

Ανάµεσα στα έργα του ξεχωρίζουν τα βραβευµένα Η προσευχή των 

πεινασµένων , Ο πλούσιος και ο φτωχός και Ο άγνωστος στρατιώτης. Η 

πινακοθήκη φιλοξενεί επίσης περιοδικές εκθέσεις άλλων καλλιτεχνών. 

 



 

 

 

 



Ε∆ΕΣΣΑ

Ο µεγαλύτερος

Χώρα

Περιφέρεια

Ε∆ΕΣΣΑ 

 

Ο µεγαλύτερος καταρράκτης της Έδεσσας 

 

Έδεσσα 

Χώρα 
Ελλάδα

Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ελλάδα  

Μακεδονίας  



∆ιοίκηση 

 • ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Γιάννου 

Έκταση 321.2 τ.χλµ 

Πληθυσµός 18229
[1]

 

 

 

Η Έδεσσα (παλαιότερα ονοµάζονταν παράλληλα και Βοδενά), βρίσκεται σε 
υψόµετρο 320 µέτρων. Είναι πόλη της κεντρικής Μακεδονίας της Ελλάδας, 
πρωτεύουσα της οµώνυµης επαρχίας και του Νοµού Πέλλας. Ο πληθυσµός της πόλης 
της Έδεσσας είναι 18.253, ενώ αυτός του διευρυµένου ∆ήµου Έδεσσας ανέρχεται 
στους 28.814 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Η Έδεσσα απέχει 95 χλµ από Θεσσαλονίκη, και 25 χλµ από την Αριδαία. 

Στην πόλη είναι έντονο το υγρό στοιχείο (ποτάµια και καταρράκτες), γι' αυτό και οι 
ονοµασίες της: Έδεσσα (wεδες στα φρυγικά ήταν το νερό ή πύργος στο νερό) και 
Βοδενά (voda στα σλάβικαείναι το νερό) έχουν την ίδια ρίζα. 

Το όνοµα της πόλης έχει φρυγική προέλευση και σηµαίνει "πύργος/πόλη µες στο 

νερό" 

 

Αρχαία Περίοδος 
Η πόλη κατοικείται από τα αρχαία χρόνια και µέχρι την ανακάλυψη των τάφων 
της Βεργίνας(1977) ταυτιζόταν µε τις αρχαίες Αιγές, πρώτη πρωτεύουσα του αρχαίου 

Μακεδονικού βασιλείου. Η σηµερινή πόλη είναι κτισµένη στη θέση 

της ακρόπολης της αρχαίας πόλης. Οι περιορισµένες, προς το παρόν, ανασκαφικές 
έρευνες έχουν αποκαλύψει το αρχαίο τείχος και τµήµα της αγοράς. Από την πόλη 

έφερε αποίκους ο Μέγας Αλέξανδρος και επανίδρυσε την παλαιότερη Ορχόη της 
βορειοδυτικής Μεσοποταµίας σε Έδεσσα. 

Στα ρωµαϊκά χρόνια γνώρισε σχετική ακµή, καθώς βρισκόταν πάνω στην 
περίφηµη Εγνατία Οδό, και σύµφωνα µε τον ιστορικό Τίτο Λίβιο ήταν "πόλις ευγενής 
και αξιόλογος".

[3]
 Από την εποχή του Αυγούστου µέχρι το 250 µ.Χ. διέθετε δικό 

της νοµισµατοκοπείο, ένα από τα 9 που είχαν επιτρέψει οι Ρωµαίοι στη Μακεδονία. 

Ελάχιστες πληροφορίες σώζονται για την πόλη κατά τη µεσαιωνική περίοδο. 

Το 691/692 στηνΠενθέκτη Οικουµενική Σύνοδο συµµετέχει ο Ισίδωρος, "ελάχιστος 
επίσκοπος Εδεσσηνών πόλεως". Στους αιώνες που ακολούθησαν την κάθοδο 

των Σλάβων στα Βαλκάνια χάνεται το όνοµα "Έδεσσα" και καθιερώθηκε η ονοµασία 

"Βοδενά". Ο Βυζαντινός συγγραφέας του 11ου αιώναΣκυλίτζης αναφέρει: 



Φρούριον δε τα Βοδενά επί πέτρας αποτόµου κείµενον, δι ής καταρρεί το της λίµνης 
του Οστρόβου ύδωρ, υπό γης κάτωθεν ρέον αφανώς και εκείσε πάλιν αναδυόµενον. 

Το χρονικό διάστηµα από το 985 έως το 995 αποτέλεσε πρωτεύουσα του 

βουλγαρικού βασιλείου ενώ κατά τη διάρκεια των βυζαντινο-βουλγαρικών πολέµων, 
το 1002 µ.Χ., ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' πολιόρκησε και κατέλαβε τα Βοδενά. 

Τους Βούλγαρους κατοίκους τους µετοίκησε στο Βολερόν, 
µεταξύ Νέστου και Έβρου, ενώ στον φρούραρχο ∆ραξάν επέτρεψε να κατοικήσει 
στη Θεσσαλονίκη.

[4]
 Τα Βοδενά στη συνέχεια αποστάτησαν και ο Βασίλειος τα 

ξαναπολιόρκησε το 1015, µέχρις ότου οι κάτοικοι παρέδωσαν την πόλη, όπου και 
εγκατέστησε φρουρά, τους λεγόµενους "κονταράτους". 

Το 1345 κατελήφθη για περίπου 40 χρόνια από τους Σέρβους του ∆ουσάν και 
το 1386 η πόλη ακολούθησε την τύχη της υπόλοιπης Μακεδονίαςκαι υποτάχθηκε 
στους Οθωµανούς. Σε ρωσικό χρονικό της εποχής µαρτυρείται ολοκληρωτική 

καταστροφή από µεγάλο σεισµό το 1395, από τον οποίο και δηµιουργήθηκαν οι 
περίφηµοι καταρράκτες της.[5]

 Το 1530 υπήρχαν στην πόλη 132 χριστιανικά και 48 

µουσουλµανικά νοικοκυριά. 

 

Αξιοθέατα 
Η πόλη είναι διάσηµη για τους 12 καταρράκτες που σχηµατίζει ο 

ποταµός Εδεσσαίοςή Βόδας που ρέει µέσα από την πόλη. Πρόκειται για τους 
µεγαλύτερους στηνΕλλάδα. Σήµερα ορατοί και προσβάσιµοι είναι οι 2, ο 

Καταρράκτης Κάρανος & ο ∆ιπλός Καταρράκτης οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο 

του γεωπάρκου Καταρρακτών. Περιβάλλονται από το καταπράσινο πάρκο των 
καταρρακτών µε αιωνόβια πλατάνια. Η διαµόρφωση του πάρκου οφείλεται στις 
γερµανικές δυνάµεις κατοχής. Προπολεµικά, στην περιοχή βρίσκονταν τα 

νεκροταφεία και η πρόσβαση στους καταρράκτες ήταν δύσκολη. 

Άλλα αξιοθέατα της πόλης είναι: 

• Ο Ψηλός Βράχος µε θέα στον κάµπο της Κεντρικής Μακεδονίας τα Γιαννιτσά ως 
τη Θεσσαλονίκη. 

• Η τοποθεσία "Κιουπρί" (που σηµαίνει γέφυρα στα τουρκικά), στην δυτική είσοδο 

της πόλης, µε πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Τουρκοκρατίας, το οποίο υπήρχε απο 

την ρωµαική εποχή και εικάζεται ότι περνούσε η αρχαία Εγνατία Οδός, το 

οµώνυµο πάρκο, το δηµοτικό Κολυµβητήριο και το δηµοτικό κλειστό 

Γυµναστήριο. Η περιοχή περιγράφεται από την Αγγλίδα περιηγήτρια Mary 

Walker (1863) ως ειδυλλιακός τόπος εκδροµής. 
• Το πέτρινο Ρολόι της Πόλης, κατασκευασµένο περί το 1905. 

• Η βυζαντινή εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου ή Αγίας Σοφίας, παλαιός 
µητροπολιτικός ναός, στη συνοικία Βαρόσι. Κτίσµα του 14ου αιώνα, µε κίονες 
κορινθιακού ρυθµού, προφανώς από παλαιότατο αρχαίο ναό στο ίδιο σηµείο. 

• Η παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι, στην οποία σώζονται τα παλαιότερα σπίτια της 
Έδεσσας (ορισµένα από τις αρχές του 19ου αιώνα). Ολόκληρη η συνοικία έχει 
κηρυχθεί διατηρητέα, αλλά τα περισσότερα κτίσµατα κινδυνεύουν άµεσα µε 
κατάρρευση. 

• Οι Μικροί Καταρράκτες στο κέντρο της πόλης που παλιά κινούσαν υδρόµυλο. 



• Το Κανναβουργείο, κάτω από τους "Μύλους", στη συνέχεια του πάρκου των 
Καταρρακτών. Συνδέεται µε την πόλη µε ένα αυθεντικό καλντερίµι, µέσα από τη 

συνοικία "Βαρόσι" και στη συνέχεια µε σύγχρονο ανελκυστήρα. Ένα κοµµάτι του 

παλιού εργοστασίου έχει µετατραπεί σε εστιατόριο-καφετέρια, ενώ το 

µεγαλύτερο µέρος διατηρεί άθικτα τα µηχανήµατα και τη διάταξη της 
βιοµηχανικής µονάδας. 

• To Γενί Τζαµί, έργο πιθανά του 1875, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1937 και 
στέγασε το αρχαιολογικό µουσείο της πόλης (τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν 
στις 8 ∆εκεµβρίου 1942). 

• Το µαρµάρινο Μνηµείο Μικρασιατών, αφιερωµένο στην αρχαία Πέργαµο. 

 

 

 

 

 



 

 

Πολιτισμός 
Η Έδεσσα υπήρξε ακόµη και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένα σηµαντικό αστικό 

και διοικητικό κέντρο της κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είχε ως επακόλουθο την 
ανάπτυξη των γραµµάτων και των τεχνών: παραδείγµατα αποτελούν η ίδρυση του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου το 1872 και της φιλαρµονικής την δεκαετία του 1900. 

Το αποκορύφωµα της πολιτιστικής κίνησης ήρθε την εποχή του Μεσοπολέµου (1922-

1940). Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε η µουσική, µε συχνές συναυλίες, οπερέτες και 
άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες συµµετείχαν τοπικές χορωδίες και φιλαρµονικές. Η 

παλιά µουσική παράδοση διατηρείται µέχρι τις ηµέρες µας και στο τέλος κάθε 
καλοκαιριού οµάδες κανταδόρων διασχίζουν όλες τις γειτονιές της πόλης χαρίζοντας 
έναν ροµαντικό αποχαιρετισµό στην εποχή των διακοπών. 

Εξίσου αξιόλογη είναι και η λογοτεχνική παράδοση της πόλης. Στο Γυµνάσιο της 
Έδεσσας φοίτησε ο Μενέλαος Λουντέµης και εικόνες από τη ζωή της πόλης 
επανέρχονται συχνά στα έργα του. Τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του έζησε στην 
Έδεσσα ο Σταµ-Σταµ (Σταµάτης Σταµατίου), γνωστός για τις επιφυλλίδες του και 
τα διηγήµατα που αντλούν από τη ζωή του χωριού. Ο Σταµατίου διετέλεσε επίσης 
Νοµάρχης Πέλλας. 

Το 1918 ιδρύεται ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος (το 1922 κατατίθεται 
το κατασταστικό λόγω ενηλικίωσης των ιδρυτικών µελών) ο οποίος είναι και ο 

ιστορικότερος σύλλογος της Έδεσσας µε πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων για 

την ανάδειξη του τοπικού πολιτισµού και της τοπικής ταυτότητας της πόλης. Σήµερα 

δραστηριοποιούνται στην πόλη πλήθος πολιτιστικών συλλόγων αναδεικνύοντας κάθε 
γωνιά του ελληνικού πολιτισµού 



Από τους σύγχρονους λογοτέχνες κορυφαία θέση κατέχει ο ποιητής Μάρκος Μέσκος 
(γεν. 1935). Στο έργο του επανέρχονται συχνά αναµνήσεις από την παιδική και 
νεανική ζωή στην Έδεσσα και σκηνές από τη φρίκη των πολέµων της δεκαετίας του 

1940. Ξεχωρίζουν επίσης ο Σάκης Τότλης και ο ποιητής Βασίλης Παππάς. Αξιόλογοι 
είναι και οι νεώτεροι Θόδωρος Σαρηγκιόλης, Τάκης Γκόντης, Ελευθερία Μπέλµπα. 

Νεότερη περίοδος 
Πολλά στοιχεία για την πόλη κατά τον 17ο αιώνα παρέχει ο Τούρκος 
περιηγητής Εβλιγιά Τσελεµπή που την επισκέφθηκε το 1668. Στο έργο του αναφέρει 
την έντονη παρουσία των Ελλήνων της πόλης.[7]

 

Το 1782 ιδρύθηκε το πρώτο γνωστό σχολείο της πόλης, το «Ελληνοµουσείον». Στα 

αρχεία της Ιεράς Μητροπόλεως Βοδενών σώζεται το ιδρυτικόσιγίλιο που υπογράφει 
ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γνωστός Εδεσσαίος της εποχής, ήταν ο λόγιος 
και καθηγητής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, Μηνάς Μηνωίδης (1788-

1859) στον οποίο οφείλεται και η ανάπτυξη της Ολυµπιακής ιδέας. Μεγάλη 

οικογένεια της Έδεσσας τον 19ο αιώνα υπήρξε η οικογένεια Οικονόµου που 

µετανάστευσε στη Μολδοβλαχία και ακολούθως στην Τεργέστη 

τηςΑυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Από την οικογένεια αυτή κατάγεται και ο 

διάσηµος νευρολόγος Κωνσταντίνος Οικονόµου (γνωστός ωςConstantin von 

Economo). Η οικογένεια Οικονόµου διατηρεί εως σήµερα δεσµούς µε την γενέθλια 

πόλη. Το αρχοντικό της οικογένειας Οικονόµου είναι έως και σήµερα ένα από τα 

αξιοθέατα της Έδεσσας. 

Οι κάτοικοι της Έδεσσας συµµετείχαν στην επανάσταση του 1821. Σπουδαίοι 
αγωνιστές της επανάστασης του 1821 ήταν ο ∆ηµήτριος Τρούπκος[8]

 και 
ο Παναγιώτης Ναούµ, ο οποίος συµµετείχε στις Εθνοσυνελεύσεις της Ερµιόνης (Γ΄ 
Εθνοσυνέλευση), της Τροιζήνας (Γ΄ Εθνοσυνέλευση), του Άργους (∆΄ 
Εθνοσυνέλευση) και του Ναυπλίου (Ε΄ Εθνοσυνέλευση), ως πληρεξούσιος, καθώς 
επίσης και οι αδερφοί του ∆ηµήτριος και Αντώνιος Ναούµ,

[9]
 οι οπλαρχηγοί 

Νικόλαος Αθανασίου και Αναστάσιος ∆ηµητρίου[10]
 και ο αξιωµατικός ∆ηµήτριος 

Κωνσταντίνου. 

Τις δεκαετίες του 1860 και 1870 η Έδεσσα έγινε πεδίο συγκρούσεων µεταξύ 

Πατριαρχικών και Εξαρχικών. Οι Εξαρχικοί απαιτούσαν την τέλεση των 
εκκλησιαστικών ακολουθιών στη βουλγαρική γλώσσα και, όταν το αίτηµα 

απορρίφθηκε από το Μητροπολίτη Αγαθάγγελο και τον Τούρκο Καϊµακάµη, 

κατέλαβαν το 1870 το µητροπολιτικό ναό των Αγίων Αναργύρων και τον µετέτρεψαν 
σε εξαρχικό µέχρι το 1912. 

Κατά τα έτη 1892-1894 ολοκληρώνεται η κατασκευή της σιδηροδροµικής 
γραµµής Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου και η Έδεσσα συνδέεται πλέον µε τρένο µε τη 

Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, τη Φλώρινα και το Μοναστήρι. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχίζει να χρησιµοποιείται για πρώτη φορά συστηµατικά 

το µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα της πόλης, οι άφθονες υδατοπτώσεις. Στο 

«φρύδι» του βράχου κτίζονται εργοστάσια, τα οποία αξιοποιούν τη δωρεάν πηγή 

ενέργειας και φέρνουν οικονοµική άνθηση. Πρώτο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας 
ήταν του Τσίτση (1895). Ακολούθησαν η Άνω και Κάτω Εστία, το Κανναβουργείο 

και το Σεφέκο. Ήδη από τη δεκαετία του '10 και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 



του Μεσοπολέµου, η Έδεσσα είχε αποκληθεί «Μάντσεστερ των Βαλκανίων»
[2]

 και 
ήταν, µαζί µε τη Νάουσα, η κινητήρια δύναµη της βιοµηχανίας στη Μακεδονία. 

 

Οι εορτασµοί κατά την απελευθέρωση της Έδεσσας στις 30 Οκτωβρίου του 1912 

 

Κατά το Μακεδονικό Αγώνα οι πολλοί Εδεσσαίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, 

όπως ο οπλαρχηγός Ιωάννης Τσίτσιος (καπετάν Βλάχος) και οι Μακεδονοµάχοι 
Ιωάννης Γιούσµης, Παρίσης Παρίσης, Κωνσταντίνος Σαλάµπασης, Κωνσταντίνος 
Σιβένας, Αθανάσιος Φράγκου, Ιωάννης Χατζηνίκος και ο ιατρός Αργύριος Κιτάνος. 
Ηγετικές µορφές της πόλης υπήρξαν επίσης, ο Ευάγγελος Κωφός και ο ∆ηµήτριος 
Ρίζος.[11]

 Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων, η Έδεσσα απελευθερώθηκε 
από τον ελληνικό στρατό στις 18 Οκτωβρίου του 1912. 

 

Με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την Ανταλλαγή πληθυσµών που ακολούθησε 
το 1923-1924, 2.500 περίπου Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και 
την Ανατολική Θράκη εγκαθίστανται στην Έδεσσα[12]

, συµβάλλοντας στην 

πολιτισµική και οικονοµική ανάπτυξη του µεσοπολέµου. Πολλοί από αυτούς είχαν 
αστική προέλευση και ίδρυσαν βιοτεχνίες µε κορυφαίους τους κλάδους της 
υφαντουργίας και της ταπητουργίας-η τεχνογνωσία των οποίων ήταν άγνωση ως τότε 
στον κυρίως ελλαδικό κορµό[13]

. Τη δεκαετία του '30, εποχή πλήρους ακµής, 
λειτουργούν θέατρα, κινηµατογράφοι, φιλαρµονική και εκδίδονται 4-5 εφηµερίδες. 
Στην έντονη πολιτιστική κίνηση πρωτοστατεί ο σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος», που 

ιδρύθηκε το 1922 και συνεχίζει µέχρι σήµερα.
[14]

 

 



Η βυζαντινή γέφυρα "Κιουπρί" 

 

Η ευηµερία της πόλης δέχθηκε ανεπανόρθωτο πλήγµα κατά τηδεκαετία του '40, µε τη 

γερµανική κατοχή και τον εµφύλιο που ακολούθησε. Αν και η Έδεσσα δεν 
βοµβαρδίστηκε στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέµου, υπέστη τεράστια 

καταστροφή ακριβώς λίγες ηµέρες πριν από τη λήξη της κατοχής. Το Σεπτέµβριο 

του 1944, οι Γερµανοί, σε αντίποινα για το φόνο ενός στρατιώτη τους, πυρπόλησαν 
τη µισή πόλη αφήνοντας χιλιάδες άστεγους. Μεταξύ των κτιρίων που 

καταστράφηκαν περιλαµβανόταν το Αρρεναγωγείο (κτίσµα του 1862) και ο 

µητροπολιτικός ναός των Αγίων Αναργύρων. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Έδεσσα βρέθηκε στη δίνη του εµφυλίου 

πολέµου και, κατά περιόδους, κατακλύστηκε από προσωρινούς πρόσφυγες των γύρω 

χωριών, τα οποία εκκενώνονταν για στρατιωτικούς λόγους. Όταν έληξαν οι 
συγκρούσεις το 1949 και ενώ εκατοντάδες σλαβόφωνοι και άλλοι ντόπιοι µαχητές 
του ∆ηµοκρατικού Στρατού µαζί µε τις οικογένειες τους είχαν πάρει το δρόµο της 
αναγκαστικής εξορίας, η πόλη προσπάθησε να επουλώσει τα τραύµατα, αλλά οι 
οικονοµικές συνθήκες είχαν αλλάξει. Η εµφάνιση των συνθετικών υφασµάτων 
(νάιλον, ραγιόν) που ήρθαν από την Αµερικήεπέφερε σκληρό ανταγωνιστικό 

κτύπηµα στις ελληνικές κλωστοϋφαντουργίες. Ο εξηλεκτρισµός της χώρας αφαίρεσε 
από τις βιοµηχανίες της Έδεσσας το συγκριτικό πλεονέκτηµα των υδατοπτώσεων. 

Επιπλέον, το τεράστιο ρεύµα αστυφιλίας της δεκαετίας του '50 και του '60 κατέστησε 
πολύ πιο επικερδή την εγκατάσταση των βιοµηχανιών στα δυο µεγάλα αστικά κέντρα 

της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), όπου είχε συσσωρευθεί το 50% του πληθυσµού 

της χώρας. Τα εργοστάσια της Έδεσσας άρχισαν να παρακµάζουν και να κλείνουν τη 

δεκαετία του 1960. Το 1972, τα 4 µεγάλα είχαν κλείσει και απόµεινε να 

υπολειτουργεί µόνο το ΣΕΦΕΚΟ ως τη δεκαετία του '90, ενώ χιλιάδες εργάτες 
αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στη ∆υτική Γερµανία, το Βέλγιο, την Αυστραλία. 

Η Έδεσσα σήμερα 
 

Η εξέλιξη του πληθυσµού της 

πόλης 

Έτος Κάτοικοι Μεταβολή 

1913 8.846 --- 

1928 9.441 + 595 

1928 13.115 +3 674 



1940 12.377 - 738 

1951 14.940 + 2 563 

1961 15.534 + 594 

1971 13.967 -1.567 

1981 16.642 +2.675 

1991 17.659 +1.017 

2001 18.253 + 594 

 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, τα παλιά εργοστάσια της Έδεσσας έχουν γκρεµιστεί 
(Τσίτση) ή έχουν µεταβληθεί σε χώρους εστίασης (Κανναβουργείο). Οι µικρές 
µονοκατοικίες µε τους ανθισµένους κήπους δίπλα στα ποταµάκια έχουν δώσει τη 

θέση τους σε πενταόροφες πολυκατοικίες. Ωστόσο, η πόλη διατηρεί ακόµη γωνιές 
πρασίνου, µε σηµαντικά πάρκα µέσα στο κέντρο, και διασχίζεται πάντα από µικρά 

ποταµάκια που της προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χρώµα.Παρ΄όλα αυτά όµως η αναλογία 

τ.µ.πράσινου ανά κάτοικο βρίσκεται στο 7,6 σύµφωνα µε τη µελέτη που εκπονήθηκε 
από την οµάδα του καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου Γιάννη Τσαλικίδη το 2006, 

για λογαριασµό του ∆ήµου Έδεσσας,τη στιγµή που σύµφωνα µε τον "Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Περιβάλλοντος " το κατώτερο όριο " µιας βιώσιµης πόλης είναι τα 10 

τ.µ.πράσινου ανά κάτοικο. Το 2006 η τσιµεντοποίηση του πάρκου της πλατείας 25ης 
Μαρτίου µε σκοπό την εκεί ανέγερση Μουσείου,παρ΄ότι είχε προεπιλεγεί άλλος 
χώρος στην παραδοσιακή συνοικία "Βαρόσι",ακυρώθηκε µετά από κινητοποιήσεις 
ενεργών πολιτών της Έδεσσας. Την περίοδο 2004-2007 ανακατασκευάστηκε και η 

σιδηροδροµική γραµµή στο τµήµα Θεσσαλονίκης-Έδεσσας-Φλώρινας. Το 2006 η 

"Πρωτοβουλία Πολιτών για το Οδικό και Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο" διεκδικεί την 
αναβάθµιση του οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης-Έδεσσας στο τµήµα από τη 

Χαλκηδόνα ως τα όρια του Ν.Πέλλας µε το Ν.Φλωρινας καθώς και την παράκαµψη 

της Έδεσσας ενώ παράλληλα τίθεται για πρώτη φορά το αίτηµα της σιδηροδροµικής 
σύνδεσης Θεσσαλονίκης -Έδεσσας και Αριδαίας µέσω Γιαννιτσών. Την περίοδο 

2007-2011 µετά από ποικιλόµορφες δράσεις της "Πρωτοβουλίας Πολιτών για το 

Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο του Ν.Πέλλας" το παραπάνω αίτηµα γίνεται αποδεκτό από το 

σύνολο σχεδόν των κατοίκων του Νοµού Πέλλας µε αποτέλεσµα την ένταξή του στην 
"Προκαταρκτική Μελέτη Σκοπιµότητας Ανάπτυξης Προαστιακού Περιφερειακού 

Σιδηρόδροµου Θεσσαλονίκης".Η ανάπτυξη της πόλης βασίζεται πλέον στον 
τριτογενή τοµέα (δηµόσιες υπηρεσίες και τουρισµό). Από το 2004, λειτουργεί 
καιπανεπιστηµιακό τµήµα Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης 
Λειτουργιών του πανεπιστηµίου Μακεδονίας.[15]

 



Δήμαρχοι της Έδεσσας 
Οι εκλεγµένοι δήµαρχοι της Έδεσσας µετά τη µεταπολίτευση ήταν οι ακόλουθοι: 

• Πέτρος Σούγγαρης, 1975-1990, παραιτήθηκε για να συµµετάσχει στις 
βουλευτικές εκλογές 

• Χρήστος Βοσνάκης, 1990-2000, παραιτήθηκε για να συµµετάσχει στις 
βουλευτικές εκλογές 

• Γιάννης Σόντρας, 2000-2011, 

• ∆ηµήτρης Γιάννου, 2011 έως και σήµερα. 

 

 

 

Αρχαίο µονοπάτι στην Έδεσσα. 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 



Χανιά 
 

Το ενετικό λιµάνι

Χανιά 

Χώρα 

Περιφέρεια 

∆ιοίκηση 

 • ∆ήµαρχος 

Έκταση 

 

Πόλη  

 

ενετικό λιµάνι των Χανίων 

 
 

Ελλάδα  

Κρήτη  

Τάσος Βάµβουκας 

13,00 τ.χλµ 



Πληθυσµός Πόλη: 53.910 , 

∆ηµοτική Ενότητα: 53.910 

∆ήµος: 108.642 (2011) 

Ταχυδροµικός κώδικας  73100 

Τηλεφωνικός κωδικός  28210 

Τα Χανιά είναι παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής Κρήτης, ένας από τους 
σηµαντικότερους λιµένες της και πρωτεύουσα του νοµού Χανίων. Καταλαµβάνει 
έκταση περίπου δεκατριών τετραγωνικών χιλιοµέτρων και, σύµφωνα µε 
την απογραφή του 2001, έχει πληθυσµό 55.838 κατοίκων και αποτελεί τη δεύτερη 

µεγαλύτερη πόλη του νησιού µετά το Ηράκλειο. Ο δήµος Χανίων αριθµεί 108.642 

κατοίκους (2011), και πέρα από τα Χανιά η ευρύτερη αστική περιοχή τους, έχει 98 

807 κατοίκους περιλαµβάνοντας τα µεγαλύτερα προάστιά τους, όπως 
τα: Κουνουπιδιανά (8.620), Μουρνιές (7.533), Σούδα (6.418), Νεροκούρου (5.531), ∆
αράτσο (4.732), Περιβόλια (3.986), Γαλατάς (3.166) και Αρώνι (3.003). Υπήρξε 
σηµαντική µινωική πόλη και έχει ταυτισθεί µε την αρχαία Κυδωνία. 

Κλίμα 
Η πόλη έχει το τυπικό µεσογειακό κλίµα, το οποίο είναι ζεστό και ξηρό τα 

καλοκαίρια και ήπιο τους χειµώνες. Μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου ο ουρανός 
είναι καθαρός. Η ατµόσφαιρα είναι σχεδόν πάντα ζεστή και τα θερµά επεισόδια (µε 
θερµοκρασίες πάνω από 38 °C) δεν είναι πολύ συνηθισµένα, αφού υπάρχει συνεχώς η 

θαλασσινή αύρα (τα "Μελτέµια"). Συνήθως χιονίζει µόνο στα ορεινά του νοµού µε 
πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, όπως αυτή στις 13 Φεβρουαρίου 2004 όπου 250–

760 mm
[εκκρεµεί παραποµπή]

 χιονιού έπεσαν µέσα στην πόλη. Μερικά µικρά θερµά 

επεισόδια συµβαίνουν και κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όταν σκόνη απο 

τη Σαχάρα µεταφέρεται από ένα ισχυρό "καταβατικό" άνεµο (τύπου Σιρόκο), ο 

οποίος αποκαλείται Λίβας (επειδή έρχεται από τη Λιβύη). 

Η µεγαλύτερη θερµοκρασία που καταγράφηκε ποτέ ήταν 42.5 °C, ενώ η χαµηλότερη 

ήταν, στις 13 Φεβρουαρίου 2004, -1 °C το µεσηµέρι. 



Ιστορία 
Πρώιµη Ιστορία 

 

Κεφαλή γυναίκας από την Ελληνιστική εποχή που βρέθηκε στα ερείπια της Κυδωνίας 

και φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 

 

Τα Χανιά είναι η τοποθεσία σύµφωνα µε την οποία οι Μινωίτες έκτισαν την 
"Κυδωνία". Από ανασκαφές που έγιναν σε διάφορες συνοικίες, όπως αυτή στο 

Καστέλι, έγινε γνωστό πως η περιοχή ήταν κατοικηµένη από τη Νεολιθική εποχή. Η 

πόλη αποτέλεσε µετά τη Μινωική εποχή µια σηµαντική πόλη-κράτος µε όρια από τη 

θάλασσα µέχρι τους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Οι πρώτοι αποικιστές από την 
ηπειρωτική Ελλάδα ήταν οι ∆ωριείς γύρω στο 1100 π.Χ. Η Κυδωνία βρισκόταν σε 
συνεχείς διενέξεις µε τις άλλες πόλεις κράτη της περιοχής, όπως τα Άπτερα, 

η Φαλάσαρνα και η Πολυρρήνεια. Επίσης, ο Όµηρος την ανέφερε στην Οδύσσεια 

(iii.330). Το 69 π.Χ. ο Ρωµαίος πρόξενος Καικίλιος Μέτελλος (Caecilius Metellus) 

κατέλαβε την Κυδωνία, η οποία έλαβε προνόµια ανεξάρτητης πόλης-κράτους από 

τους Ρωµαίους, όπου και διατήρησε το δικαίωµα να έχει δικό της νόµισµα µέχρι τον 
3ο αιώνα µ.Χ. 

Βυζαντινή Εποχή 
Η πρώτη βυζαντινή περίοδος διήρκεσε από το 395 ως το 824 µ.Χ. Γι' αυτήν δεν 
υπάρχουν αρκετές καταγραφές. Κατά την Αραβοκρατία που ακολούθησε η πόλη 

ονοµαζόταν Al Hanim. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι Χριστιανικοί 
πληθυσµοί µετακινήθηκαν προς τα ορεινά του νοµού λόγω των διωγµών. Ο 

Βυζαντινός στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς επανέκτησε την πόλη το 961 µ.Χ. Η 

δεύτερη βυζαντινή περίοδος διήρκεσε µέχρι το 1204 µ.Χ. και το όνοµά της άλλαξε σε 
Χανιά. Οι Βυζαντινοί άρχισαν να ενισχύουν µε οχυρωµατικά έργα την πόλη, 

χρησιµοποιώντας αρχαία οικοδοµικά υλικά, µε σκοπό να αποτρέψουν και άλλη 

αραβική επιδροµή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα Χανιά αποτελούν επίσης 
έδρα επισκόπου. 



Ενετική Περίοδος 

 

                                        Το παλιό λιµάνι στην Ενετική εποχή. 

 

Μετά την τέταρτη σταυροφορία (1204µ.Χ.) και την πτώση της Βυζαντινής 
κυριαρχίας στην περιοχή, η Κρήτη δόθηκε στον Βονιφάτιο τον Μοµφερρατικό. 

Αυτός αποφάσισε να την πωλήσει στους Ενετούς για 100 ασηµένια µάρκα. Το 1252 

οι Ενετοί κατάφεραν να υποτάξουν τους Κρήτες, αλλά το 1263 οι αντίπαλοί τους 
Γενουάτες, µε τοπική υποστήριξη, πολιόρκησαν την πόλη υπό τις διαταγές 
του Ενρίκο Πεσκατόρε και την κράτησαν ως το 1285, όπου οι Ενετοί επέστρεψαν. Τα 

Χανιά επελέγησαν να είναι η έδρα του Γενικού Αρµοστή της Κρήτης και άνθησαν, 
λόγω της θέσης τους, ως εµπορικό κέντρο, αλλά και ως αγροτική περιοχή. 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 

Στην αρχή οι Ενετοί ήταν σκληροί και καταπιεστικοί, αλλά σιγά σιγά οι σχέσεις τους 
µε τους ντόπιους αναθερµάνθηκαν. Η επαφή τους µε τη Βενετία βοήθησε στο να 

αναµειχθούν οι δύο κουλτούρες, χωρίς όµως οι Κρήτες να χάσουν τις 
ελληνοχριστιανικές τους παραδόσεις. Το όνοµα της πόλης άλλαξε σε La Canea και οι 
βυζαντινές οχυρώσεις ενισχύθηκαν δίνοντας στα Χανιά τη σηµερινή τους µορφή. 

Επίσης, µετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς το 1453, 

αρκετοί ιερείς, µοναχοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι των γραµµάτων βρήκαν 

καταφύγιο στην Κρήτη βοηθώντας στην πολιτιστική ενίσχυση του νησιού. Τα Χανιά, 

κατά την περίοδο αυτή, περιέχουν µείγµα βυζαντινού, ενετικού και κλασικού 

ελληνικού πολιτισµού. 



Οθωµανική Περίοδος 

 

                                         Το παλιό λιµάνι στην Τουρκοκρατία. 

 

Παρόλα αυτά τα τείχη της δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τους Οθωµανούς από το να 

καταλάβουν την πόλη το 1645 ύστερα από δίµηνη πολιορκία. Οι Οθωµανοί 
αποβιβάστηκαν κοντά στο µοναστήρι της Γωνιάς στην Κίσσαµο, το οποίο και 
λεηλάτησαν και έκαψαν. Πολιόρκησαν τα Χανιά στις 2 Αυγούστου 1645. Οι 
απώλειες και από τις δυο πλευρές ήταν τεράστιες (ειδικά των Οθωµανών). Ο 

Οθωµανός διοικητής εκτελέστηκε στην επιστροφή του έχοντας χάσει περισσότερους 
από 40.000 άντρες. Αργότερα οι περισσότερες εκκλησίες µετατράπηκαν σε τζαµιά 

και τα πλούτη της πόλης µεταφέρθηκαν στην έδρα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, 
την Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι εποίκησαν τις ανατολικές συνοικίες της πόλης 
(Καστέλι και Σπλάτζια), όπου και µετέτρεψαν τον Άγιο Νικόλαο των ∆οµινικανών 
µοναχών στο Κεντρικό τους τζαµί ("Houghiar Tzamissi" Turkish: Hünkar Camisi). 

Έκτισαν επίσης και νέα τζαµιά, όπως αυτό του Kioutsouk Hassan στο παλιό λιµάνι. 
Τα δηµόσια λουτρά (hamam) χτίστηκαν από τους Τούρκους λίγο πιο πάνω, στη 

σηµερινή οδό Χάληδων. Στα Χανιά διέµενε και ο Πασάς της Κρήτης από το 1850 και 
µετά. Έως το 1850 ο Πασάς του Ηρακλείου, ήταν και Πασάς της Κρήτης. 

Το 1821, µε την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, υπήρξαν διαµάχες µεταξύ των 
Χριστιανών και Μουσουλµάνων στα Χανιά, που οδήγησαν σε µεγάλες απώλειες και 
απο τις δυο πλευρές. Ο επίσκοπος Κισσάµου, Μελχισεδέκ ∆εσποτάκης, κρεµάστηκε 
από τους Τούρκους σε έναν πλάτανο στην πλατεία της Σπλάντζιας, ο οποίος 
βρίσκεται και σήµερα. Το 1878, υπογράφτηκε η συνθήκη της Χαλέπας. Μεγάλο 

µέρος των Μουσουλµάνων σκοτώθηκαν ή µετακινήθηκαν στην Τουρκία. 

Σύγχρονη Εποχή 
Ελευθέριος Βενιζέλος (1864–1936), σηµαντική πολιτική φυσιογνωµία της Ελλάδας 

κατά τον 20ό αιώνα 

Το 1898, κατά τη διάρκεια των τελευταίων κινηµάτων για ανεξαρτησία και ένωση µε 
την Ελλάδα, οι Μεγάλες ∆υνάµεις έκαναν τα Χανιά πρωτεύουσα της 
ηµιαυτόνοµης Κρητικής Πολιτείας, µε ύπατο αρµοστή της τον πρίγκιπα Γεώργιο. Το 

παλάτι βρίσκεται στη συνοικία Χαλέπα, στα ανατολικά της παλιάς πόλης, δίπλα στην 
οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου[1]

. 



 

Χανιά, το µέγαρο των ∆ικαστηρίων 

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων η Κρήτη τύπωσε δικό της νόµισµα και 
γραµµατόσηµα. Η πόλη έπαψε να αποτελεί αποµακρυσµένο βιλαέτι της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και έγινε κοσµοπολίτικη, ξανακερδίζοντας τον ρόλο της ως 
σταυροδρόµι των πολιτισµών της Ευρώπης και της Ανατολής. Πολλά σηµαντικά 

κτήρια χτίστηκαν κατά την περίοδο αυτή, κυρίως στην οδό Νεάρχου, καθώς και στο 

προάστιο της Χαλέπας, όπου βρίσκονταν τα προξενεία των προστάτιδων δυνάµεων. 

Παρόλα αυτά ο κύριος στόχος ήταν η ένωση µε την Ελλάδα, ο οποίος 
πραγµατοποιήθηκε έπειτα από τη στάση του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον 
πρίγκιπα Γεώργιο. Ύστερα από αρκετές διαµάχες, η επανάσταση του Θερίσου στις 10 

Μαρτίου 1905, κατάφερε να διώξει το Γεώργιο και να φέρει στην Κρήτη 

τον Αλέξανδρο Ζαΐµη. Τελικά, το 1908, ο Βενιζέλος κατάφερε να εδραιώσει µια 

επαναστατική κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίστηκε από τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Η 

µετέπειτα εκλογή του ως πρωθυπουργού της Ελλάδας το 1910 κατάφερε να ενώσει 
την Κρήτη µε την Ελλάδα στις 1 ∆εκεµβρίου 1913. Η Ελληνική σηµαία υψώθηκε στο 

φρούριο του Φιρκά στο παλιό λιµάνι µε την παρουσία του Βενιζέλου και του βασιλιά 

της Ελλάδας Κωνσταντίνου. Ο Βενιζέλος, ο οποίος κατάγεται από τις Μουρνιές 
Χανίων, υπήρξε αρχηγός της Κρητικής επανάστασης του 1896-97 εναντίον της 
Οθωµανικής αυτοκρατορίας και πρωθυπουργός της Ελλάδας (1910-

1915, 1915, 1917-1920, 1924, 1928-1932, 1932 και 1933). Απεβίωσε στις 18 

Μαρτίου 1936 και βρίσκεται θαµµένος στον Προφήτη Ηλία πάνω από τα Χανιά. 

 

Οι τάφοι των Βενιζέλων. 



 

Γερµανοί αλεξιπτωτιστές πέφτουν στα Χανιά το Μάη του 1941. 

 

Κοµβικό ιστορικό γεγονός αποτελεί η άφιξη και η εγκατάσταση Ελλήνων 

Μικρασιατών προσφύγων στα Χανιά, µετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή πληθυσµών. Ως εκ τουτου εµπλουτίστηκε 
ο τοπικός πληθυσµός και ο πολιτισµός της πόλης. Σηµειώνεται µάλιστα ότι η 

συµβίωση και η αλληλεπίδραση µεταξύ γηγενών και προσφύγων ήταν ειρηνικότερη 

και πιο οµαλή σε σχέση µε αλλες περιοχές της Ελλάδας.[2]
 

Μια άλλη σηµαντική στιγµή στην ιστορία των Χανίων είναι η εισβολή και κατοχή 

από τις δυνάµεις του Άξονα κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσµίου πολέµου. Έπειτα 

από έναν ανηλεή βοµβαρδισµό της πόλης από τη γερµανική αεροπορία τον Μάιο του 

1941, οι Γερµανοί αλεξιπτωτιστές εισέβαλαν στην πόλη από τα δυτικά (από τις 
περιοχές του Γαλατά και του Μάλεµε) και απωθήθηκαν από τους Βρετανούς στον 
λόφο της ∆εξαµενής στα νότια της πόλης. Ο βασιλιάς Γεώργιος διέµενε σε µια βίλα 

στα Περιβόλια, κοντά στα Χανιά, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους 
Γερµανούς στην Αίγυπτο. Η Εβραϊκή κοινότητα των Χανίων υπέστη σηµαντικές 
απώλειες κατά τη διάρκεια της 5ετούς κατοχής. Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως 
και άλλοι αντιστασιακοί, µεταφέρθηκαν από τους Γερµανούς σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης στην κεντρική Ευρώπη. Το 1944, µια Βρετανική τορπίλη βύθισε το 

πλοίο "Τάναϊς", το οποίο µετέφερε το µεγαλύτερο µέρος της εβραϊκής κοινότητας 
Χανίων. Τα Χανιά ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή πόλη, που απελευθερώθηκε από τους 
Γερµανούς τον Απρίλιο του 1945, µε τους Γερµανούς να εκτελούν ντόπιους µέχρι την 
τελευταία στιγµή. 

Τη δεκαετία του ΄70 η Κρήτη µετατράπηκε σε µείζονα τουριστικό προορισµό για τον 
διεθνή και εγχώριο τουρισµό, πράγµα το οποίο συνέβαλε στην άνθηση της 
οικονοµίας και της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης. Τα Χανιά έπαψαν να είναι 
πρωτεύουσα της Κρήτης το 1971, όταν πρωτεύουσα της Κρήτης έγινε πάλι το 

Ηράκλειο. 

Συνοικίες 
Η πόλη των Χανίων χωρίζεται σε δύο βασικά τµήµατα. Την παλιά πόλη, µε το παλιό 

λιµάνι, και τη νέα πόλη, εκτός των τειχών. Η παλιά πόλη βρίσκεται κτισµένη γύρω 

απο το βενετσιάνικο λιµάνι και περιβάλλεται από τις ενετικές οχυρώσεις του 1538, 

που διασώζονται τα ανατολικά και δυτικά τµήµατά τους. Στη νότια πλευρά οι 
οχυρώσεις αυτές καταστράφηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, για να 

χρησιµοποιηθούν τα υλικά τους στην κατασκευή της αγοράς και διαφόρων άλλων 
δηµοσίων και µη κτηρίων. Από εκεί αναπτύχθηκε η νέα πόλη της οποίας κυριότερες 



συνοικίες είναι η Χαλέπα, ο Άγιος Ιωάννης, τα Παχιανά,η Νέα Χώρα, το 

Πασακάκι,τα Λενταριανά που εκτείνονται περιφερειακά του κέντρου της πόλης. 

Παλιά πόλη των Χανίων 

 

Άποψη του λιµανιού της παλιάς πόλης των Χανίων (ακτή Τοµπάζη). 

Παρόλο που βοµβαρδίστηκε και κάηκε αρκετές φορές στη µακρόχρονη ιστορία της, η 

παλιά πόλη των Χανίων θεωρείται από τις οµορφότερες πόλεις της Μεσογείου. Σε 
διάφορα σηµεία ο ταξιδιώτης µπορεί να συναντήσει δείγµατα όλων των πολιτισµών 
που πέρασαν από αυτήν. Στο κέντρο της βρίσκεται ο λόφος του Καστελίου ο οποίος 
κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή και αποτελεί οχυρή θέση δίπλα στο παλιό 

λιµάνι. Σε αυτόν βρίσκονται το παλάτι του Ύπατου αρµοστή Κρήτης κατά την 
περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, καθώς και αρχαιολογικοί χώροι από τη µινωική 

εποχή. 

Λίγο πιο ανατολικά από το Καστέλι βρίσκεται η Σπλάντζια, η παλιά συνοικία των 
µουσουλµάνων, η οποία είναι πολύ ατµοσφαιρική. Στα γραφικά σοκάκια της 
βρίσκονται πολλά ταβερνάκια. Εκεί βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 

που κατά την ενετοκρατία ήταν ο ναός του Αγίου Νικολάου των ∆οµινικανών και επί 
της τουρκοκρατίας ήταν το κεντρικό τζαµί των Χανίων ενώ λειτουργεί ως ορθόδοξος 
ναός από το 1918. Έξω από τη εκκλησία βρίσκεται η Πλατεία της Σπλάντζιας µε τον 
πλάτανο στον οποίο οι Τούρκοι απαγχόνισαν τον επίσκοπο Κισάµου Μελχισεδέκ 

∆εσποτάκη και τον διάκονο Καλλίνικο τον εκ Βεροίας. Στη γωνία της πλατείας 
βρίσκεται ο Βενετσιάνικος ναός του St. Rocco. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και οι 
µικροί ναοί της Αγίας Ειρήνης (οδός Σαρπάκη) και των Αγίων Αικατερίνης και 
Ιωάννου του Ερηµίτη (οδός Μελιδώνη). Περπατώντας προς τη µεριά της θάλασσας 
βλέπουµε τα Βενετσιάνικα νεώρια (του 1497), τα καρνάγια, που κάποτε 
κατασκεύαζαν πολεµικές γαλέρες, σήµερα λειτουργούν ακόµη επισκευάζοντας 
βάρκες και καΐκια. Εκεί κανείς θα δει και το µεγάλο Αρσενάλι, που φιλοξένησε το 

δηµαρχείο Χανίων, µέχρι το βοµβαρδισµό του από τους Γερµανούς το 1941, στο 

οποίο σήµερα στεγάζεται το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Στον ανατολικό 

µυχό του Ενετικού Λιµανιού βρίσκεται το Νεώριο Μόρο, στο οποίο σήµερα 

στεγάζεται ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Χανίων. 

 

 



 

Ενετικό λιµάνι, και στο βάθος ο περίφηµος Φάρος  

Από τη δυτική πλευρά του Καστελίου βρίσκεται η πλατεία Σαντιρβάνι (ή πλατεία Ελ. 

Βενιζέλου), η οποία ποτελεί την τουριστική καρδιά της πόλης. Από εκεί κανείς 
µπορεί να επιβιβαστεί σε καραβάκια που επισκέπτονται τα βενετσιάνικα κάστρα στα 

νησιά των Αγ. Θεοδώρων και της Γραµβούσας. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η πλατεία 

της Τριµάρτυρης µε τη µητρόπολη Χανίων και το αρχαιολογικό µουσείο που 

φιλοξενείται στον Βενετσιάνικο ναό του St. Francesco. Εκεί βρίσκονται και τα 

"Στιβανάδικα". Είναι η περιοχή όπου βρίσκονται µαγαζιά που επεξεργάζονται δέρµα 

και κατασκευάζουν διάφορα δερµάτινα είδη. Το όνοµά τους το πήραν από τα 

στιβάνια, τις κρητικές µπότες, όπου φτιάχνονταν εκεί εδώ και αιώνες. Επίσης, λίγο 

πιο ανατολικά βρίσκονται τα "Μαχαιράδικα", όπου βρίσκονται πολλά παραδοσιακά 

µαγαζάκια που φτιάχνουν ακόµη τα κρητικά µαχαίρια. 

 

Καστέλι. 

Ακόµη πιο δυτικά, από το Καστέλι, βρίσκονται οι συνοικίες της Οβραϊκής και του 

Τοπανά. Η Οβραϊκή ήταν η εβραϊκή συνοικία των Χανίων τους τελευταίους αιώνες 
µέχρι τη µαζική εξόντωση των Εβραίων των Χανίων από τις δυνάµεις του Άξονα στο 

β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Στην περιοχή υπάρχει η συναγωγή Ετζ Χαγίµ η οποία 

επαναλειτούργησε το 1999. Ο Τοπανάς ήταν ανέκαθεν η χριστιανική αρχοντική 

συνοικία της πόλης. Το όνοµά της προέρχεται από το τουρκικό Top-Hane (Το χάνι µε 
τα τόπια - µπάλες πυροβολικού - Οπλοστάσιο), αφού εκεί βρίσκονταν οι 
βενετσιάνικες στρατιωτικές αποθήκες. Η συνοικία αυτή, µαζί µε την Οβραϊκή (ή 

Εβραϊκή), θεωρούνται οι οµορφότερες συνοικίες των Χανίων. Σε αυτήν βρίσκεται και 
το φρούριο του Φιρκά (τουρκικά Fırka - Μεραρχία), όπου υψώθηκε η σηµαία ένωσης 
της Κρήτης µε την Ελλάδα (1-12-1913) και σήµερα λειτουργεί το Ναυτικό Μουσείο 

Κρήτης. 

Τέλος, το λιµάνι της παλιάς πόλης αποτελεί το οµορφότερο και τουριστικότερο 

σηµείο των Χανίων. Η ακτή Τοµπάζη, η ακτή Κουντουριώτη και η ακτή Ενώσεως µε 
αρκετά ιστορικά κτήρια, όπως τα νεώρια, το Γυαλί Τζαµισί (Yalı camisi - Το τζαµί 
στο γιαλό) και το µεγάλο Αρσενάλι, όπου σήµερα φιλοξενεί το κέντρο 



αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Το κέντρο της είναι το Σαντιρβάνι (Şadırvan), όπου 

διασταυρώνονται οι κεντρικότεροι δρόµοι της παλιάς πόλης, η οδός Χάληδων, η οδός 
Κανεβάρο και η Ζαµπελίου. Στην οδό Ζαµπελίου βρίσκεται ένα από τα ωραιότερα 

δείγµατα ενετικού αρχοντικού της πόλης, η καταχρηστικά αποκαλούµενη Loggia των 
Ενετών, διατηρώντας οικόσηµο, λατινικό ρητό και σχεδόν όλα τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία της πρόσοψης. Η ταυτοποίηση του οικόσηµου επέτρεψε την αναγνώριση του 

ατόµου (Nicolo Clado) και τη χρονολόγηση (1615-1625) του αρχοντικού.
[3]

 Απέναντι 
από την ακτή µπορεί κανείς να θαυµάσει το βενετσιάνικο φάρο του 1595 – 1601, που 

αποτελεί το σήµα κατατεθέν της πόλης. 

Σύγχρονη Πόλη 
Λίγο πιο νότια από την πλατεία της τριµάρτυρης βρίσκεται η πλατεία των Νέων 
Καταστηµάτων, που αποτελεί το όριο της νέας πόλης. Εκεί βρίσκονται τα 

καταστήµατα της πόλης από τις αρχές του 20ού αιώνα. Σήµερα µπορεί κανείς να βρει 
πολλά γραφικά µαγαζάκια και καφενεία. Εκεί βρίσκονται και οι σταθµοί αστικών και 
υπεραστικών λεωφορείων. 

Νέα Χώρα και Συνοικισµός 
Στα δυτικά της παλιάς πόλης βρίσκεται η Νέα Χώρα ενώ νοτιοδυτικά 

ο Συνοικισµός (κέντρο της σύγχρονης πόλης, περιοχή ΟΤΕ και ΚΤΕΛ). Είναι η 

ευρύτερη περιοχή όπου κατοίκησαν οι Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία µετά 

τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Είναι πολύ ήσυχη και όµορφη περιοχή. 

Κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας βρίσκονται ο Ναυτικός Όµιλος Χανίων και το 

παλιό εργοστάσιο της ΑΒΕΑ, που είναι η πρώτη βιοµηχανική µονάδα της Κρήτης το 

19ο αιώνα και σήµερα φιλοξενεί σχολείο. Στη Νέα Χώρα βρίσκεται ο ιστορικός Ναός 
του Αγίου Κωνσταντίνου κτισµένος από το 1915. Επί της κεντρικής οδού Κισσάµου 

που διαχωρίζει τις δύο συνοικίες έχει ανεγερθεί το µνηµείο της Μικρασιάτισσας 
Μάνας. 

Κουµ-καπί 
Στα ανατολικά της παλιάς πόλης βρίσκεται η παραλία του Κουµ-καπί (Τουρκικά: 

Kum kapısı, Η Πύλη της Άµµου). Στα τέλη του 19ου αιώνα κατοικήθηκε από 

Βεδουΐνους Άραβες (τους Χαλικούτες), που µεταφέρθηκαν για εργασία. Εκεί 
βρίσκεται τα τελευταία χρόνια όλη η νυχτερινή ζωή των Χανίων µε πολυάριθµα 

ταβερνάκια, καφετέριες και µπαρ. Νότιά του βρίσκεται το εθνικό στάδιο Χανίων 
"Έλενα Βενιζέλου", το κρατικό ωδείο Χανίων και ο γραφικός δηµοτικός κήπος 
(1870), έργο του Ρεούφ Πασά, που κατασκευάστηκε στα πρότυπα των ευρωπαϊκών 
πάρκων ως το πρώτο κοινοφελές έργο της πόλης, και σήµερα φιλοξενεί το δηµοτικό 

θερινό κινηµατογράφο. Στην ανατολική γωνία του βρίσκεται το Ρολόι του 1924. 



∆ηµοτική Αγορά και ∆ικαστήρια 

 

Η κεντρική Αγορά. 

Ανάµεσα στα Νέα Καταστήµατα και το Κουµ-Καπί βρίσκεται η δηµοτική αγορά 

Χανίων. Αποτελεί ένα σταυροειδές κτήριο, που κατασκευάστηκε το 1913 στα 

πρότυπα της αγοράς της Μασσαλίας και από τότε φιλοξενεί διάφορα παραδοσιακά 

µαγαζάκια και ταβερνάκια. Από εκεί ξεκινά η οδός ∆ηµοκρατίας, που περνά ανάµεσα 

από το δηµοτικό κήπο και το στάδιο, λίγο πιο κάτω συναντά το "δεσποτικό", το 

αρχοντικό σπίτι του µητροπολίτη Χανίων και καταλήγει στην πλατεία δικαστηρίων. 
Το πανέµορφο τουρκικό στρατιωτικό νοσοκοµείο του 19ου αιώνα, όπου σήµερα 

φιλοξενεί τα δικαστήρια και τις υπηρεσίες της νοµαρχίας Χανίων. Πίσω από τα 

δικαστήρια βρίσκεται ο ναός Πέτρου και Παύλου, όπου βρέθηκε το αρχαίο 

νεκροταφείο της πόλης. 

Ο καθεδρικός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου (Τριµάρτυρη). 

 

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 

Στα δυτικά των δικαστηρίων βρίσκεται το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας µε το Κέντρο 

Νεολαίας του δήµου Χανίων. ∆ίπλα του βρίσκεται το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης και το 

πολεµικό µουσείο, που φιλοξενείται στον ιταλικό στρατώνα του 19ου αιώνα. 



 

Η βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Χαλέπα και Ταµπακαριά 
Από τα δικαστήρια ξεκινά επίσης και η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, που οδηγεί στις 
συνοικίες των Ταµπακαριών (τα παλιά βυρσοδεψεία) και της Χαλέπας. Στη Χαλέπα 

βρίσκονται πολλά νεοκλασικά κτήρια από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, όπως 
και τα τότε προξενεία των Μεγάλων ∆υνάµεων. Εκεί βρίσκεται και η οικία του Ελ. 

Βενιζέλου, που φιλοξενεί το Εθνικό Ίδρυµα Μελετών "Βενιζέλος", η παλιά γαλλική 

σχολή και το ΤΕΙ Χανίων. Επίσης στη Χαλέπα βρίσκονται και πολλές εκκλησίες, 
όπως η Αγ. Μαγδαληνή σε Ρώσικο ρυθµό, ή η Ευαγγελίστρια χτισµένη σε ρυθµό 

Μπαρόκ, καθώς και το µετέπειτα παλάτι του πρίγκηπα Γεώργιου. Στο λόφο πάνω από 

τη Χαλέπα, βρίσκεται ο Προφήτης Ηλίας µε τους Τάφους των Ελ. και Σ. Βενιζέλου. 

Εκεί µπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ και το γλυκό του µε την οµορφότερη θέα 

στα Χανιά. Εκεί βρίσκεται και η πολυτεχνειούπολη του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(Κουνουπιδιανά). Η περιοχή είναι καταπράσινη και η θέα µαγευτική. Στη συνοικία 

Χαλέπα κατασκευάζεται το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων ενώ βρίσκονται σε 
εξέλιξη έργα επέκτασης συνολικού ύψους 110εκ. ευρώ στο Αεροδρόµιο Χανίων, 
µετά την ολοκλήρωση των οποίων θα αποτελεί το µεγαλύτερο αεροδρόµιο της 
Κρήτης. 

 

Το παλιό ρολόι. 



Στα νότια της πόλης των Χανίων βρίσκονται οι συνοικίες της δεξαµενής, όπου έγιναν 
πολύ σκληρές µάχες το 1941, ο Αϊ Γιάννης και ο Κουµπές, όπου βρίσκονται 
τούρκικοι κουµπέδες (ταφικά µνηµεία). 

 

Ο Αερολιµένας των Χανίων. 

Άλλες συνοικίες της πόλης είναι τα Λενταριανά, το Πασακάκι, το Βαρούσι, το 

Φράγκικο (όπου βρίσκεται το Φράγκικο νεκροταφείο), η Πελεκαπίνα (όπου 

βρίσκεται το µετόχι του πολιτικού το 19ου αιώνα Κ. Μάνου) και η Χρυσοπηγή µε το 

µοναστήρι της. 

Αξιοθέατα 

• Παλαιά πόλη και ενετικό λιµάνι 
• Τζαµί του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαµισί) 
• Ναυτικό Μουσείο Κρήτης (στο ενετικό λιµάνι) 
• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (στεγάζεται στο καθολικό της ενετικής µονής του 

Αγίου Φραγκίσκου) 

• Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων (ναός San Salvatore) 

• Μητροπολιτικός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου (Τριµάρτυρη) 

• Ναός Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας 
• Οικία Ελ. Βενιζέλου (Χαλέπα) 

• Πολεµικό Μουσείο (Χανιά) 

• Λαογραφικό Μουσείο Χανίων 

• Συναγωγή Ετζ Χαγίµ 

• Καθολικός Ναός Θεοτόκου (1879), στην παλιά πόλη 

• Καθολικός Ναός Αγίου Ρόκου 

• Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
• Κέντρο Κρητικού ∆ικαίου 

• Μουσείο Σχολικής Ζωής 



Ο Ναός

• Μουσείο Τυπογραφίας
• ∆ηµοτική Πινακοθήκη
• Μουσείο Χηµείας 
• Κέντρο Αρχιτεκτονικής
• Φιλολογικός Σύλλογος
• Αρχαία Απτέρα στον Αποκόρωνα
• Μνηµείο Μικρασιάτισσας
• Νεό Αρχαιολογικό Μουσείο
 

 

 

 

Ναός της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στα Χανιά.

Τυπογραφίας 
Πινακοθήκη 

Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) 

Σύλλογος "ο Χρυσόστοµος" 

στον Αποκόρωνα 

Μικρασιάτισσας Μάνας (οδός Κισσάµου και Μπότσαρη)

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανιών (υπό αποπεράτωση, στην περιοχή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χανιά. 

Μπότσαρη) 

περιοχή Χαλέπας) 



 Αλεξανδρούπολη  

 

Νοµός Έβρου 
 

Ο Νοµός Έβρου βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, στο 

φυσικό σύνορο της χώρας µε την Βουλγαρία στα βόρεια και την Τουρκία στα 

ανατολικά, αποτελεί δε το ένα από τα τρία τριεθνή σηµεία που υπάρχουν στην 

Ελλάδα. ∆υτικά συνορεύει µε τον νοµό Ροδόπης, η πρόσβαση στον οποίον 

γίνεται µέσω της Εγνατίας Οδού και στα νότια βρέχεται από τοΘρακικό 

πέλαγος. Χιλιοµετρικά αποτελεί τον πλέον αποµακρυσµένο νοµό από 

την Αθήνα καθώς η πρωτεύουσα του νοµού,Αλεξανδρούπολη, απέχει 840 

χλµ. από αυτήν, 340 χλµ. από την Θεσσαλονίκη, 295 χλµ. από 

την Κωνσταντινούπολη και 60 χλµ. από την Κοµοτηνή που αποτελεί την έδρα 

της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ονοµάστηκε Νοµός 

Έβρου από τον οµώνυµο ποταµό, τον µεγαλύτερο των Βαλκανίων, που 

διασχίζει το βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας στα σύνορα. Είναι το φυσικό 

σύνορο της Ελλάδας µε τις γειτονικές της χώρες Τουρκία και Βουλγαρία. 

 

Έκταση   

 • Συνολική 4.242 τ.χλµ 

 • Κατάταξη Κατάλογος νοµών Ελλάδας 

ανά έκτασηΘέση: 18/51 

Πληθυσµός   

 • Συνολικός 149.354 (2011) 

 • Κατάταξη 

πληθ. 
6 

 • Κατάταξη 

πυκν. 
41 

 

 



 Ο νομός Έβρου, πεδινός κατά το μεγαλύτερο μέρος του, παρουσιάζει ομαλό 

ανάγλυφο: από τα 4.242 τ. χλμ. της επιφάνειάς του μόνο τα 424 είναι ορεινά,  ενώ 

τα 2.578 είναι πεδινά και τα 1.240 ημιορεινά. Το δυτικό τμήμα του νομού είναι 

ορεινό, ενώ το ανατολικό γίνεται περισσότερο πεδινό όσο πλησιάζουμε στην 

κοιλάδα του ποταμού Έβρου. Οι κυριότερες κορυφές της Ροδόπης, από τα Β προς τα 

Ν, είναι: Σίλο (1.065 μ.), Σάπκα (1.044 μ.), Καλλιθέα (944 μ.) και Επτάδενδρος (794 

μ.)· οι τρεις τελευταίες βρίσκονται στα όρια με τον νομό Ροδόπης. Στο εσωτερικό 

του νομού,  στο ύψος του Σουφλίου,  βρίσκεται η κορυφή Αντάς (654 μ.),  νοτιότερα 

το Κάψαλο (618 μ.) και στο νοτιοδυτικό τμήμα η κορυφή Τσοπάν (628 μ.).  Η μάζα 

της Ροδόπης επεκτείνεται και στο κεντρικό τμήμα του νομού Έβρου. Το υπόλοιπο 

ορεινό και ημιορεινό τμήμα του αποτελείται από παλαιοζωικά πετρώματα,  

ηφαιστειακούς σχηματισμούς (λιπαρίτες,  δακίτες,  ανδεσίτες,  διαβάσεις),  

ηωκαινικά ιζήματα (κροκαλοπαγή,  νουμουλιτικούς ασβεστόλιθους,  

ψαμμιτομαργαϊκά στρώματα με ενστρώσεις τόφων και κροκαλοπαγών, αργιλικούς 

σχιστόλιθους), θαλάσσια ιζήματα του νεογενούς και τέλος ποτάμια αποθέματα του 

τεταρτογενούς.  Το βόρειο τμήμα του νομού είναι σχεδόν επίπεδο (πεδιάδα 

Ορεστιάδας  Διδυμοτείχου),  όπως και το ανατολικό,  όπου σχηματίζεται η κοιλάδα 

του Έβρου, που πλαταίνει καθώς ο ποταμός προχωρεί προς τα Ν, για να σχηματίσει 

στις εκβολές του το λιμνοβαλτώδες δέλτα του.  Η ακτή του νομός Έβρου, αλίμενη 

και χωρίς κολπώσεις, μόνο Α της Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει κάποια ποικιλία 

(λιμνοθάλασσες Αβγάνων,  Δράκοντα,  Παλούκια),  όπου όμως αλλάζει συνεχώς 

μορφή εξαιτίας των προσχώσεων του Έβρου και η χέρσος επεκτείνεται μέσα στη 

θάλασσα.  Σημαντικό υδρογραφικό στοιχείο του νομού αποτελεί ο ποταμός 

Έβρος, στον οποίο καταλήγουν πολλά μικρά υδάτινα ρεύματα και οι δύο βασικοί 

παραπόταμοί του:  ο Άρδας, ο οποίος πηγάζει από τη βουλγαρική πλευρά των 

ορέων της Κούλας και διαρρέει τον νομό σε όλο το πλάτος του πριν καταλήξει στον 

Έβρο,  και ο Ερυθροπόταμος,  ο οποίος πηγάζει από την ίδια κατεύθυνση και 

περνάει από το Διδυμότειχο πριν φτάσει στον Έβρο. Στην ηφαιστειότητα της 

περιοχής οφείλονται οι αξιόλογες θερμομεταλλικές πηγές Λουτρών. Όσον αφορά τα 

μεταλλεύματα, στον νομό Έβρου υπάρχουν χρωμίτες και μαγγάνια (περιοχή 

Σουφλίου) και μεικτά θειούχα (μολύβδουψευδαργύρου και σιδήρου, περιοχή 

Κίρκης).  Αξιόλογο σπηλαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το μεγάλο και 

εντυπωσιακό σπήλαιο Κουφόβουνο,  κοντά στο Διδυμότειχο,  3 χλμ.  πριν από τον 

οικισμό Κουφόβουνο.  Πρόκειται για παλαιά κοίτη υπόγειου ποταμού,  του οποίου 

τα νερά διέφυγαν από τη σημερινή τεράστια είσοδο του σπηλαίου. Κοντά στο 

Διδυμότειχο, στην ανατολική πλευρά του υψώματος Καλέ,  περίπου 20 μ.  από τον 

Ερυθροπόταμο,  βρίσκεται το σπήλαιο Καγιάλι,  στο εσωτερικό του οποίου οδηγούν 

πέντε είσοδοι με πλατείς ή στενούς διαδρόμους, που όλοι καταλήγουν σε έναν 

μεγάλο θάλαμο. Από εκεί ξεκινούν άλλα διαμερίσματα προς τρεις κατευθύνσεις: η 

αριστερή σε στενά κατηφορικά περάσματα, η δεξιά σε ανηφορικό πολύ μεγάλο 

θάλαμο και η κεντρική σε στενό, μακρύ και ελικοειδή διάδρομο με μεγάλη 



διαπλάτυνση στο κέντρο. Προς το τέλος διανοίγονται δύο τεράστιοι διαδοχικοί και 

πολύ ανηφορικοί θάλαμοι με πανύψηλες οροφές (περίπου 30 μ.).  Το σπήλαιο είναι 

παλαιά σύνθετη κοίτη υπόγειου ποταμού.  Στις οροφές των διαμερισμάτων του,  

που δεν έχουν σταλακτιτικό διάκοσμο, φαίνεται καθαρά η διαβρωτική ενέργεια των 

ορμητικών νερών που το διάνοιξαν. Το συνολικό του μήκος φτάνει τα 145 μ.  και η 

έκταση τα 2.000 τ. μ.  Στον πρώτο του θάλαμο υπάρχουν σε σωρό θραύσματα από 

πήλινα αγγεία συγκολλημένα με σταλακτιτική ύλη. Στο χωριό Μάκρη της 

Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε ύψος 50 μ. από τη θάλασσα, το σπήλαιο του 

Πολύφημου, που συνδέεται με τη μυθολογία.  Το κλίμα του νομού Έβρου,  

ηπειρωτικό με ετήσιο θερμομετρικό εύρος ανώτερο των 20°C,  χαρακτηρίζεται από 

δριμείς χειμώνες και θερμά καλοκαίρια.  Το χιόνι είναι συνηθισμένο φαινόμενο 

κατά την ψυχρή εποχή και το έδαφος παραμένει σκεπασμένο από χιόνι για πολλές 

ημέρες.  Άλλο συνηθισμένο φαινόμενο,  επίσης έντονο κατά τη χειμερινή 

περίοδο, είναι και ο παγετός.  Το ύψος της βροχής,  εκτός από τον Δεκέμβριο,  είναι 

μικρό και ελαττώνεται όσο προχωρούμε από τις παράκτιες περιοχές προς το 

εσωτερικό. Αυτό οφείλεται στο ότι τα αντικυκλωνικά συστήματα, υπό την επίδραση 

των οποίων βρίσκεται η περιοχή κατά την ψυχρή περίοδο του έτους, μεταφέρουν 

πολικές ηπειρωτικές ή και αρκτικές μάζες αέρα,  πολύ ψυχρές και σχετικά ξηρές.  

Επίσης, εξαιτίας της αντικυκλωνικής δράσης,  οι θερμοκρασίες της χειμερινής 

περιόδου είναι πολύ χαμηλές:  οι απόλυτες ελάχιστες θερμοκρασίες κατέρχονται 

στους 10°C,  περισσότερο υπό το μηδέν στα παράκτια τμήματα και κάτω από τους 

1520°C στα εσωτερικά και βόρεια.  Κατά τη θερινή περίοδο, στις εσωτερικές 

περιοχές του νομού, οι οποίες κατακλύζονται από θερμές και ξηρές ηπειρωτικές 

μάζες, οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν πολλές φορές τους 40°C,  ενώ τα παράκτια 

τμήματα,  επειδή επηρεάζονται από τη θάλασσα,  δεν παρουσιάζουν πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες. Οι βροχές, οι οποίες τείνουν να κατανεμηθούν ομοιόμορφα κατά τη 

διάρκεια του έτους, δεν σπανίζουν κατά τη θερμή εποχή. Εκτός από τις βροχές που 

προέρχονται από υφέσεις, σημειώνονται και θερμικές καταιγίδες. Τα μελτέμια δεν 

είναι πολύ συχνά στην περιοχή ούτε έντονα, επειδή οι άνεμοι αυτοί μεταφέρουν 

θερμές και ξηρές μάζες αέρα. 

 

 

Τα έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου 

 

 

 

Σε αυτά µαντεύει κανένας να έχουν εκτός των άλλων και ευετηριακή 
σηµασία µε τις µεταµφιέσεις και µε διάφορα ονόµατα που γίνονταν 



και αναβιώνουν και σήµερα στην περιοχή του Ν. 'Εβρου 
(Ρουγκάτσια, Μπαµπαλιάροι, Μπαµπουτσιαρέοι, Τζαµάλες, Καµήλες, 
κ.α.).  
 
Την παραµονή ή προπαραµονή των Χριστουγέννων, έχουν 
προηγηθεί τα “χοιροσφάγια”, η σφαγή των γουρουνιών, που το 
παχύ τους κρέας και το λίπος ήταν η κατάλληλη τροφή για τον βαρύ 
θρακικό χειµώνα. Το παχύ έντερο των γουρουνιών, καθαρίζεται και 
γεµίζεται µε ψιλοκοµµένο κρέας, πράσσο, ρύζι και µυρωδικά, για να 
αποτελέσει το καθιερωµένο στα περισσότερα µέρη του 'Εβρου, 
έδεσµα την “µπαµπού”.  
 
Τα κάλαντα θα ειπωθούν από τα παιδιά και από παρέες µεγάλων. 
Ανάλογα µε την καταγωγή των κατοίκων, είναι τα κάλαντα. Στις 
περιοχές Σουφλίου - Κορνοφωλιάς - Λευκίµης µε εντόπιους 
κατοίκους όπως και σε χωριά εντοπίων του Βορείου 'Εβρου, λένε τα 
εξής κάλαντα µε µικρές παραλλαγές. 
Χριστούγεννα πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου  
για βγαίτε-βγαίτε µάθετε τώρα Χριστός γεννιέται,  
γεννιέται κι’ ανατρέφεται στο µέλι και στο γάλα,  
το µέλι τρων οι άρχοντες το γάλα οι αφεντάδες  
και το µελισσοβότανο βαστούν τα παλικάρια.  
Σι’ αυτό το σπίτι οπούρθαµε, πέτρα να µη ραγίσει  
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χρόνια πολλά να ζήσει. 
Στις περιοχές που οι κάτοικοι κατάγονται από τη Βόρεια Θράκη, 
κυρίως από την περιοχή Ορτάκιοϊ, εφαπτόµενη µε την περιοχή του 
Τριγώνου, τα κάλαντα µιλούν γι’ αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός της 
γέννησης του Θεανθρώπου. Εδώ παρουσιάζεται η Παναγία όπως 
κάθε γυναίκα που αισθάνεται τις ωδίνες του τοκετού κι έχει την 
ανάγκη της συµπαράστασης των συνανθρώπων της (Μικρό ∆έρειο, 
Πρωτοκκλήσι, Αβδέλλα ∆ίχου και αλλού). Τα κάλαντα αυτά λέγονται 
από τους νέους, σε όλα τα σπίτια του χωριού. 
Χριστός γεννιέται χαρά στον κόσµο,  
χαρά στον κόσµο στα παλικάρια.  
Σαράντα µέρες, σαράντα νύχτες  
κι η Παναγία κοιλοπονούσε,  
κοιλοπονούσε παρακαλούσε  
τους Αη-Πουστόλους τους Αρχαγγέλους.  
Βοηθήστι µι µένα, σι’ αυτή την ώρα  
τη βλουηµένη, τη δοξασµένη.  
Κι οι Αποστόλοι µαµές γυρεύουν  
κι οι Αρχάγελλοι για µύρου τρέχουν.  
κι ως που να πάνι κι ώσπου να έρθουν,  
η Παναγιά µας ξιλιφτιρώθκι.  
Ξιλιφτιρώθκι κι φανιρώθκι,  
µέσα στη δάσως στα κυπαρίσια.  
Σαν ήλιος λάµπει, σα µέρα φέγγει,  



λάµπει κι φέγγει του νοικοκύρη,  
του νοικοκύρη µι τα πιδιά του. 
'Αλλη κατηγορία κάλαντα, είναι αυτά που λέγονται σε χωριά που οι 
κάτοικοί τους κατάγονται από την Ανατολική Θράκη (περιοχές 
Μακράς, Γέφυρας και Μαλγάρων). Τα κάλαντα αυτά, είναι ιδιότυπα. 
Ενώ µιλούν ελάχιστα για το γεγονός της Γέννησης του Χριστού, 
αναφέροντας µε λεπτοµέρειες στα κατοπινά του πάθη. 
Χαρακτηριστική η παραλλαγή από τη Σιταριά ∆ιδυµοτείχου. 
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, πόψι Χριστός γεννιέται,  
πόψι Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσµος δεν το είδε.  
Κόσµος και τα Οικούµενα (Οικουµένη) κι ο βασιλιάς ατός του.  
Πόψι 'Αγγελοι λειτουργούν κι οι Απουστόλοι ψέλνουν  
κι ψέλνουντας διαβάνουντας χρυσό δεντράκι ξέβγι.  
Το δέντρο ήταν ο Χριστός και κλώντα τα Βαγγέλια  
Και τ’ αργυρά φυλλίτσια του ήτανε προφητάδες,  
Προφήτευαν και έλεγαν για του Χριστού τα πάθια.  
Και συ Χριστέ µ’ αληθινέ, Χριστέ µου σταυρωµένε,  
να που σι σταύρουσαν Οβριοί και σέβαλαν στον τάφο.  
Τον χάλκου (χαλκουργό) τον παράγγειλαν να κόψει δύο πηρόνια 
(καρφιά)  
και κείνος τα παράκοψε, πιάνει και κόφτει πέντε.  
Τα δυο βαρούν τα χέρια του, τα δυο βαρούν τα πόδια,  
το πέµπτο το φαρµακερό, τοβάλαν στην κοιλιά του  
και πέταγε το αίµα του σα νάτανε ποτάµι.  
Κι η Παναγιά το σφούγγιζε µ’ ένα χρυσό µαντήλι  
νωρίς-νωρίς τον σφούγγιζε νωρίς-νωρίς τον κλαίει.  
Κρίµα-κρίµα τον γιόκα µου, τον γιόκα τον αφέντη  
που ήταν όλος µάλαµα στα στήθια τ’ ασηµένιος.  
Κι απόψε θελ’ να κατέβει στην εκκλησιάς την πόρτα,  
να ρίξει κώθρο να διαβεί δεξιά απ’ τ’ 'Αγιο Βήµα,  
να στρώσει το στρωλάκι του (χαλί), να κάτσει να δικιοκρίνει,  
να κρίνει όλους τους αµαρτωλούς και µας τους κολασµένους. 
Σε πολλά χωριά, τα κάλαντα τα έλεγαν µεταµφιεσµένοι “για να πάει 
καλά η χρονιά”, όπως έλεγαν. 'Αγνωστοι µε την µεταµφίεση και µε 
συνοδεία γκάιντας, έψαλλαν σε κάθε σπίτι ειδικά κάλαντα, ανάλογα 
µε τα πρόσωπα της οικογένειας και τα επαγγέλµατά τους. Οι 
µεταµφιεσµένοι αλλού λέγονται “Ρογκάτσια ή Ρογκατσιάρηδες” 
(Κορνοφωλιά, Μάντρα, Λάβαρα, Ασβεστάδες), αλλού 
“Μπαµπουδιαρέοι”, “Μπαµπούτσιαροι” (Ρήγιο), “Τσαµάλα”, “Καµήλα” 
στα Ρίζια, “Χριστιάσια” (στη Μάνη ∆ιδυµοτείχου µε αναπαράσταση 
γάµου), “Παβγινικό” (στις Καστανιές), “Τεµπελέκια” (στη Νέα 
Βύσσα), “Κορτοπούλα” (στο Φυλαχτό), κ.α. Στα κάλαντά τους, 
περιέχονται παινέµατα για τον κάθε νοικοκύρη και τα µέλη της 
οικογένειάς του, ενώ βασικό µέρος αποτελούσαν οι στίχοι που 
έλεγαν κατά τη µετάβαση από το ένα στο άλλο νοικοκυριό. 
Π΄ αρχόντου σπίτι βγαίνουµι σ΄ αρχόντου θε να µπούµι  
σ΄ αυτά τα σπίτια τα ψηλά τα µαρµαρουστρουµένα (Βρυσικά).  



 
Παινέµατα για την κόρη.  
Μπαξές που δω, µπαξές που κει µπαξές µι τα λουλούδια,  
έλα να σιργιανίσουµι αγάπη µου καινούρια. (Λάβαρα-Ρίζια).  
 
Παινέµατα για τον βοσκό.  
Τσιοµπάνε µ’ πουν’ τα πρόβατα, τσιοµπάνε που ν΄ τ΄ αρνιά σου;  
Τα πρόβατα παν΄ στη βοσκή, τ’  αρνιά κοντά στις µάνες (Λαγός 
Μεταξάδων). 
Μέσα στα κάλαντα, περιλαµβάνεται και το σούρβισµα. Στα χωριά του 
'Εβρου, τα παιδιά που λεν τα κάλαντα, κρατούν κι ένα κλαδί από 
σουρβιά (άλλο όνοµα της κρανιάς), αειθαλές δέντρο µε το οποίο 
χτυπούν στην πλάτη το νοικοκύρη λέγοντας: 

Σούρβα σούρβα γιρό κορµί, γιρό κορµί, γιρό σταυρί  
κι του χρόνου ουλ΄ γιροί, ουλ΄ γιροί καλόκαρδοι. 
Το βράδυ της παρανοµής όλοι θα καθίσουν στο τραπέζι και θα φάνε 
από τα “Εννιά Φαγιά”, λαδερά και συνήθως ξερή τροφή (χαλβάς, 
ελιές, άζυµη πίττα, λάχανο, πιπεριές, µελιτζάνες, ντοµάτες, τουρσί 
και αλατοπίπερο). Σε πολλά χωριά, ο νοικοκύρης ασήµωνε το 
τραπέζι βάζοντας ένα ποσό κάτω από τη µεσάλα (τραπεζοµάντιλο). 
Τα χρήµατα τα έπαιρνε όποιος ξέστρωνε το τραπέζι (συνήθως τα 
παιδιά).  
 
Τα ξηµερώµατα των Χριστουγέννων, όλοι θα εκκλησιαστούν. Το 
φαγητό της ηµέρας είναι η “Μπάµπου”, στα περισσότερα µέρη του 
'Εβρου που κατοικούνται από εντοπίους ή πρόσφυγες από την 
Ανατολική Θράκη, ενώ στη Σαµοθράκη είναι κοµµάτια χοιρινού 
κρέατος ψητά στη σούβλα που στήνει ο κάθε νοικοκύρης στην αυλή 
του.  
 
Τη δεύτερη µέρα των Χριστουγέννων στους Πετράδες 
∆ιδυµοτείχου, δυο παλικάρια µασκαρεµένοι σε αγριάνθρωπους 
(άντρας και γυναίκα), οι “Μπαρµπουτσιαρέοι” γυρίζουν από σπίτι σε 
σπίτι τροµοκρατώντας τα παιδιά και τις γυναίκες και µαζεύοντας 
δώρα. Το έθιµο κατάλοιπο των αρχαίων δρώµενων, έχει σκοπό τη 
βλάστηση της γης και την καρποφορία.  
 

 

Τα Φώτα 

 

 

 

Την παραµονή ψάλλετε ο µεγάλος αγιασµός και οι χωρικοί του 



'Εβρου, θα πάρουν από αυτόν και θα ρίξουν στα κτήµατά τους. 
Στα Ρίζια θα ρίξουν στα κτήµατα και θα δώσουν στα ζώα τους, από 
τον αγιασµό της ηµέρας των Φώτων. Και στον 'Εβρο σε πολλά χωριά 
όπως και στην άλλη Ελλάδα, τα παιδιά θα πουν τα κάλαντα των 
Φώτων. Εκτός από τα παραθαλάσσια µέρη, αγιάζονται και τα νερά 
των ποταµών. 
Σε χωριά του 'Εβρου, όπου υπάρχουν ποτάµια (Λουτρά, Ρίζια), µε το 
ρίξιµο του σταυρού, ρίχνονται στο νερό για να τον πιάσουν πολλοί 
που το έχουν τάµα. Αυτός που πιάνει τον σταυρό, τον γυρίζει µετά 
σε όλα τα σπίτια, για να τον προσκυνήσουν. Σε άλλα χωριά (Νέα 
Βύσσα, Τριφύλλι), έχουν συνήθεια να καταβρέχουν τους γνωστούς 
µε το νερό της βρύσης στις πλατείες (βρεξούδια, βρεχτούρες). 
Στη ∆αδιά της περιοχής Σουφλίου, την παραµονή των Φώτων, θα 
µεταφέρουν την εικόνα της Παναγίας από το Μοναστήρι στην 
εκκλησία και ψάλλει εσπερινός, οι γυναίκες θα µείνουν εκεί για να 
της κάνουν συντροφιά όλη τη νύχτα. Ανήµερα των Φώτων και µόλις 
τελειώσει η λειτουργία, όλες οι κινητές εικόνες, παραδίδονται από 
τον παπά στους άντρες, οι οποίοι τις περιφέρουν τρέχοντας γύρω 
από το χωριό και από τα ξωκλήσια, φωνάζοντας “Ντάγκα ντάγκα 
Κύριε Ελέησα”. Μετά την επιστροφή των εικόνων στην εκκλησία, 
ακολουθεί χορός στην πλατεία της εκκλησίας, µέχρι τις 
απογευµατινές ώρες. 
Υπάρχει η πίστη ότι µε την περιφορά των εικόνων πλέκεται ένας 

άγιος αδιόρατος κύκλος γύρω από το χωριό, που δεν µπορούν να 

τον περάσουν τα κακά πνεύµατα και να βλάψουν τους κατοίκους.  

 

 

 

 

'Ενα από τα χαρακτηριστικότερα θρακικά έθιµα που τελείται και 
σήµερα σε πολλά µέρη του 'Εβρου, είναι η “Ηµέρα της 
Μπάµπως” (µέρα της Γρηάς). Κυρίως τελούνταν στη Βόρεια και την 
Ανατολική Θράκη, απ’ όπου οι πρόσφυγες το µετέφεραν στις νέες 
τους πατρίδες. Οι πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, το έλεγαν “Μπάµπω 
Ντεν”, από την Τουρκία “Μπάµπου Γκιουνού”, ενώ όσοι ήρθαν από 
τα παράλια του Πύργου (Μεσηµβίας Σουζόπολη), το έλεγαν 
“Μπαµπώτερα”. Το έθιµο αυτό, τελείται στις 8 Ιανουαρίου, εορτή 
της Αγίας ∆οµνίκης, ή ∆όµνης και σκοπό έχει την απόδοση τιµής στο 
πρόσωπο της γιαγιάς, η οποία συνέβαλε στη γέννα των παιδιών. Η 
γιαγιά στην αρχαιότητα, λέγονταν µάµµη και ως έµπειρη στη ζωή, 
ήταν αυτή που µε τη σοφία και την πείρα της βοηθούσε τις έγκυες 
στη γέννα. 'Ετσι µε τα χρόνια η µάµµη µε την µετάθεση του τόνου 
έγινε µαµή και από γιαγιά απόχτησε τη σηµασία της µαίας. 



Στην Νέα Βύσσα και στ’ άλλα χωριά του Βόρειου 'Εβρου όπου δεν 
υπάρχουν πια µαίες στα χωριά, η εκδήλωση γίνεται µε την εξής 
λειτουργικότητα. Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, η κάθε γυναίκα του 
χωριού που γέννησε τη χρονιά που πέρασε, επισκέπτεται στο σπίτι 
της την “Μπάµπω”, φέρνοντας της δώρα, πετσέτα και παπούτσια, για 
να µπορεί να σκουπίζεται και να τρέχει στα σπίτια, όσων την έχουν 
ανάγκη. Εκείνη που έχει καλοντυθεί και στολιστεί, ανταποδίδει µε 
κεράσµατα κι ευχές. 'Οταν συγκεντρωθούν όλες οι γυναίκες, 
φέρνουν τη “Μπάµπω” µε ποµπή επάνω σε αµάξι ως τη βρύση του 
χωριού, όπου η κάθε γυναίκα της πλένει τελετουργικά τα χέρια. 
Ακολουθεί διασκέδαση µόνο των γυναικών µε τη “Μπάµπω”, σε ένα 
καφενείο του χωριού. 
Κατά τους λαογράφους, το έθιµο έχει αρχαιοελληνική προέλευση και 
θυµίζει τα “Θεσµοφόρια”, αγροτική γιορτή κατά την οποία οι 
γυναίκες επικαλούνταν γονιµότητα και ιδιαίτερα τα Αλώα, που 
γίνονταν την ίδια εποχή (αρχές Ιανουαρίου), στα οποία µετείχαν 
µόνο γυναίκες, οι οποίες πορεύονταν τραγουδώντας άσεµνα 
τραγούδια, ενώ στα τραπέζια τους είχαν πολύ κρασί και οµοιώµατα 
“µορίων”. 'Ολα αυτά, ήταν χαρακτηριστικά για όλες τις γιορτές, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στη γονιµότητα των ανθρώπων και των 
καρπών.  
Το έθιµο της Μπάµπως (Γυναικοκρατία) 
 
 
 

'Ενα από τα χαρακτηριστικότερα θρακικά έθιµα που τελείται και 
σήµερα σε πολλά µέρη του 'Εβρου, είναι η “Ηµέρα της 
Μπάµπως” (µέρα της Γρηάς). Κυρίως τελούνταν στη Βόρεια και την 
Ανατολική Θράκη, απ’ όπου οι πρόσφυγες το µετέφεραν στις νέες 
τους πατρίδες. Οι πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, το έλεγαν “Μπάµπω 
Ντεν”, από την Τουρκία “Μπάµπου Γκιουνού”, ενώ όσοι ήρθαν από 
τα παράλια του Πύργου (Μεσηµβίας Σουζόπολη), το έλεγαν 
“Μπαµπώτερα”. Το έθιµο αυτό, τελείται στις 8 Ιανουαρίου, εορτή 
της Αγίας ∆οµνίκης, ή ∆όµνης και σκοπό έχει την απόδοση τιµής στο 
πρόσωπο της γιαγιάς, η οποία συνέβαλε στη γέννα των παιδιών. Η 
γιαγιά στην αρχαιότητα, λέγονταν µάµµη και ως έµπειρη στη ζωή, 
ήταν αυτή που µε τη σοφία και την πείρα της βοηθούσε τις έγκυες 
στη γέννα. 'Ετσι µε τα χρόνια η µάµµη µε την µετάθεση του τόνου 
έγινε µαµή και από γιαγιά απόχτησε τη σηµασία της µαίας. 
Στην Νέα Βύσσα και στ’ άλλα χωριά του Βόρειου 'Εβρου όπου δεν 
υπάρχουν πια µαίες στα χωριά, η εκδήλωση γίνεται µε την εξής 
λειτουργικότητα. Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, η κάθε γυναίκα του 
χωριού που γέννησε τη χρονιά που πέρασε, επισκέπτεται στο σπίτι 
της την “Μπάµπω”, φέρνοντας της δώρα, πετσέτα και παπούτσια, για 
να µπορεί να σκουπίζεται και να τρέχει στα σπίτια, όσων την έχουν 
ανάγκη. Εκείνη που έχει καλοντυθεί και στολιστεί, ανταποδίδει µε 
κεράσµατα κι ευχές. 'Οταν συγκεντρωθούν όλες οι γυναίκες, 



φέρνουν τη “Μπάµπω” µε ποµπή επάνω σε αµάξι ως τη βρύση του 
χωριού, όπου η κάθε γυναίκα της πλένει τελετουργικά τα χέρια. 
Ακολουθεί διασκέδαση µόνο των γυναικών µε τη “Μπάµπω”, σε ένα 
καφενείο του χωριού. 
Κατά τους λαογράφους, το έθιµο έχει αρχαιοελληνική προέλευση και 
θυµίζει τα “Θεσµοφόρια”, αγροτική γιορτή κατά την οποία οι 
γυναίκες επικαλούνταν γονιµότητα και ιδιαίτερα τα Αλώα, που 
γίνονταν την ίδια εποχή (αρχές Ιανουαρίου), στα οποία µετείχαν 
µόνο γυναίκες, οι οποίες πορεύονταν τραγουδώντας άσεµνα 
τραγούδια, ενώ στα τραπέζια τους είχαν πολύ κρασί και οµοιώµατα 
“µορίων”. 'Ολα αυτά, ήταν χαρακτηριστικά για όλες τις γιορτές, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στη γονιµότητα των ανθρώπων και των 
καρπών.  
 

 

Λαϊκά δρώµενα Φυλαχτού - ∆ήµος Τυχερού 

 

 

Το 'Eθιµο της Κορτοπούλας. Παλιότερα γινόταν την παραµονή των 
Χριστουγέννων. Τώρα την πρώτη ηµέρα, µετά τη θεία λειτουργία. 
Μια οµάδα Καλαντάρηδων λέει τα κάλαντα σε όλα τα σπίτια του 
χωριού, παίρνοντας δώρα. 
“Σε αρχόντων σπίτια βγαίνουµι  
σε αρχοντικά θα πάµι  
µαρί κορτοπούλα  
κι γκικέλζα Στερνοπούλα…”. 
Στην οµάδα µετέχουν και δύο µεταµφιεσµένοι, η “Κορτοπούλα”, 
άντρας ντυµένος γυναίκα και ο “Αράπης”, γεροδεµένος νέος µε 
µαύρο πρόσωπο και ρούχα και µια κουδούνα κρεµασµένη στη ζώνη 
του. Κατά τη µετάβαση της οµάδας από σπίτι σε σπίτι, γίνονται 
προσπάθειες από τους άλλους άντρες απαγωγής της “Κορτοπούλας”, 
που την υπερασπίζεται ο “Αράπης”. Το έθιµο αυτό µε τους 
µεταµφιεσµένους µέσα στο 12ήµερο έχει καθαρά ευετηριακό 
χαρακτήρα, επιδίωκε δηλαδή, την καλοχρονιά, από την κοινή 
αντίληψη έως τη δική µας εποχή. Το έθιµο τούτο γίνεται (κατά τον 
Ρωµαίο), επειδή ο αγροτικό λαός παρακολουθεί µέσα στο χειµώνα 
τον λήθαργο της φύσης και τη µάχη για την επαναφορά στη ζωή και 
µε µαγικές πράξεις έρχεται να τη βοηθήσει. Το συµπέρασµά του 
είναι: 

“Το έθιµο της Τυρικής ∆ευτέρας, είναι το αρτιότερο παράδειγµα, µιας 

ευετηριακής τελετής ενιαίας, που διατηρείται σε όλους του 

ελληνικούς τόπους µε ποικίλες µορφές και ονόµατος” (Κ. Ρωµαίου, 



Λαϊκές Λατρείες στη Θράκη. “Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και 

Γλωσσικού Θησαυρού” τ. ΙΑ’ σς. 1-131).  

 

 

Το έθιµο του “Μπέη” 

 

Το έθιµο του “Μπέη” ή “Κιοπέκ Μπέη”, τελείται στις 
περιοχές ∆ιδυµότειχου, Ορεστιάδας και Τριγώνου, την περιόδο 
τηςΑποκριάς µε διάφορες παραλλαγές. Στην βασική του µορφή, 
ένας άρχοντας ο “Μπέης” µε τους ακολούθους του, περιέρχεται τα 
σπίτια του χωριού, όπου δέχεται κεράσµατα και δίνει ευχές. 
Ακολουθεί στην πλατεία, αναπαράσταση οργώµατος, σποράς και 
γεννετήσιας πράξης, ο συµβολικός θάνατος και η ανάστασή του. 
Ο αρχαιολόγος και λαογράφος Κωνσταντίνος Ρωµαίος (1874-1966), 
κατέληξε ότι: 

“τα έθιµα αυτά, έχουν καταπληκτική µακροβιότητα, απαντούν σαν 
ιστορική αρχαιότητα και φτάνουν παραλλαγµένα κάπως και 
κρυµµένα από την κοινή αντίληψη έως τη δική µας εποχή”. 

Το έθιµο αυτό γίνεται (κατά το Ρωµαίο), επειδή ο αγροτικός λαός 
παρακολουθεί µέσα στο χειµώνα τον λήθαργο της φύσης και την 
µάχη για την επαναφορά στη ζωή και µε µαγικές πράξεις έρχεται να 
την βοηθήσει. Το συµπέρασµά του είναι: 

“Το έθιµο της Τυρικής ∆ευτέρας είναι το αρτιώτερο παράδειγµα µιας 
ευετηριακής τελετής ενιαίας, που διατηρείται σε όλους τους 

ελληνικούς τόπους, µε ποικίλες µορφές και ονόµατα”. (Κ. Ρωµαίου, 
Λαϊκές λατρείες στη Θράκη-Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και 

Γλωσσικού Θησαυρού τ. ΙΑ’ σ.1-131). 
Το Έθιµο του "Μπέη" στο Τρίγωνο του Έβρου 

Το Έθιµο του "Μπέη" η "Καλόγερου", η "Βασιλιά" στο Τρίγωνο του 
Έβρου, πραγµατοποιείται µε ορισµένες διαφορές από την υπόλοιπη 
περιοχή του βορείου Έβρου. Η ακολουθία του "Μπέη" που 
αποτελείται από τον ίδιο, την "καντίνα", χωρικό ντυµένο γύφτισσα, 
το "µωρό" (ξύλο τυλιγµένο µε πάνες), τους "αράπηδες" και τον 
"κριτή", επισκέπτεται όλα τα σπίτια που έχουν ευπρεπιστεί γι' αυτό 
το σκοπό. Οι ακόλουθοι του "Μπέη", επιθεωρούν τα αγροτικά 
εργαλεία και στην περίπτωση που δεν τα βρουν τακτοποιηµένα, 
επιβάλλουν ως ποινή το "καλίγωµα" (πετάλωµα) του νοικοκύρη, απ' 
το οποίο εκείνος απαλλάσσεται πληρώνοντας πρόστιµο. Η ίδια ποινή 
επιβάλλεται σε όποιον πειράξει το "µωρό", της "καντίνας". Σε κάθε 
σπίτι προσφέρονται κεράσµατα από τις νοικοκυρές και στάρι ή 
καλαµπόκι από τους άντρες. Φεύγοντας ο "Μπέης" σκορπά το σπόρο 
γύρω ευχόµενος καλή εσοδεία. Με το τελείωµα των επισκέψεων η 
ποµπή καταλήγει στην πλατεία, όπου γίνεται αναπαράσταση 



οργώµατος, σποράς, θερισµού και αλωνίσµατος και τέλος βιασµού 
της "καντίνας", από τον "Μπέη". Ακολουθούν παλαίστρα, 
γαϊδουροµαχίες και κυκλικός χορός µε όλους τους 
παρευρισκοµένους. Γίνεται φανερό, ότι όλα αυτά αποσκοπούν να 
βοηθήσουν τη γη µε µαγικό τρόπο να σκορπίσει για να εξασφαλιστεί 
έτσι καλή και παραγωγική χρονιά. Το έθιµο αυτό, είχε περιγράψει για 
πρώτη φορά, ο Θρακιώτης ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός το 1888, µε 
τίτλο "Οι καλόγεροι και η λατρεία του ∆ιονύσου εν Θράκη".  
 

Το έθιµο του Τρύφωνα - ∆ήµος Τριγώνου 

 

Ο 'Αγιος Τρύφων, γιορτάζεται την 1η Μαρτίου και θεωρείται 
προστάτης των αµπελιών. 'Οπως σε όλη τη Θράκη, ο Αγιασµός της 
1ης Μαρτίου που γίνεται κάθε πρωτοµηνιά στην εκκλησία, ραντίζεται 
από τους αµπελουργούς στα κλήµατά τους, για να είναι ευλογηµένη 
και πλούσια η παραγωγή. Κατά την παράδοση την ηµέρα αυτή, οι 
αµπελουργοί πρέπει να τιµούν τη µνήµη του Αγίου και να µην 
κλαδεύουν το αµπέλι τους, κάποιος δε που δεν ακολούθησε την 
παράδοση τραυµατίστηκε µε το κλαδευτήρι του. Του επεισοδίου 
αυτού γίνεται αναπαράσταση στα ∆ίκαια ανήµερα της εορτής του 
Αγίου Τρύφωνα, σε ύψωµα των ∆ικαίων όπου υπάρχει εκκλησάκι του 
και έχει διαρρυθµιστεί ανάλογος χώρος µε αµπέλια, περίπτερα και 
χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 'Ενας χωρικός ντυµένος µε την 
παλιά στολή του προβαίνει σε κλάδεµα του αµπελιού του και 
τραυµατίζεται επειδή παραβαίνει την εντολή. 
Ακολουθεί θεραπεία µε την επίκληση του Αγίου, ράντισµα των 
αµπελιών µε τον αγιασµό και διασκέδαση µε τοπικό κρασί και πολλά 
εδέσµατα. Το απόγευµα γίνεται χορός στην πλατεία των ∆ικαίων και 
κοπή ειδικής πίττας και διανοµή των κοµµατιών. Σε όποιον θα τύχει 
παράς, θα είναι το επόµενο έτος το “Τρύφωνας”, ο πρωταγωνιστής 
δηλαδή του εθίµου. Το έθιµο αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η 
προστασία του Αγίου και η εξασφάλιση της παραγωγής. 
Από τα ∆ίκαια ο δρόµος παίρνει να κατηφορίζει προς το νότο, 

αφήνοντας ανατολικά το ποτάµι και τα µικρά χωριά Κριός και 

∆ίλοφο. Μέχρις εδώ έφτανε πριν εκατοµµύρια χρόνια το µεγάλο 

δάσος που κάλυπτε µε τα πελώρια δέντρα του όλο σχεδόν τον Νοµό 

'Εβρου και καταχωνιάστηκε στα έγκατα της γης. Με µιαν αργή 

διαδικασία οι ζωντανοί οργανισµοί του δάσους, ζώα και φυτά 

µετατράπηκαν σε απολιθώµατα που έρχονται τώρα στο φως του 

ηλίου.  

Το έθιµο “Ρουγκάτσια” 

 



“Ρουγκάτσια” λέγονται οι µεταµφιεσµένοι σε πολλά µέρη της 
Βόρειας Ελλάδας που τραγουδούν τα κάλαντα. Τα Λάβαρα 
αποτελούνται από δύο παρέες [όσες και οι συνοικίες] και το βράδυ 
της παραµονής των Χριστουγέννων ανταµώνουν στην παλιά 
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, όπου έλεγαν εναλλάξ κάθε οµάδα 
του Χριστού το τραγούδι. 'Eτσι γίνονταν το “'Aνοιγµα στα 
Ρουγκάτσια”.  
 
Το πρωί των Χριστουγέννων οι δύο οµάδες ξεκινούσαν από τα 
υψώµατα του χωριού κι επισκέπτονταν όλα τα σπίτια ψάλλοντας µαζί 
µε τα κάλαντα και διάφορα “παινέµατα” για τους κατοίκους κάθε 
σπιτιού π.χ. όπου είχε κορίτσι για παντρειά.  
 
“Ιδώ µπαχτσές εκεί µπαχτσές στη µέση τα λουλούδια,  
έλα κισιργιανίσµ΄ αγάπη µου κινούργια…………….”.  
 
Σήµερα το έθιµο αυτό τελείται στον κεντρικό δρόµο των λαβάρων τις 
πρωινές ώρες της πρώτης ηµέρας της εορτής των Χριστουγέννων για 
τους οδηγούς των διερχόµενων αυτοκινήτων.  
 

Παραµονή Πρωτοχρονιάς - ∆ήµος Σαµοθράκης 

 

Σε όλα τα σπίτια της Σαµοθράκης, έχουν µέλι µε καρύδια και 
λουκουµάδες. Το βράδυ λίγο πριν έρθει ο νέος χρόνος, όλα τα µέλη 
της οικογένειας ρίχνουν ξερά φύλλα ελιάς στα κάρβουνα που καίνε 
στη φωτιά του τζακιού, κάνοντας ευχές. Αν το λιόφυλλο 
αναποδογυρίσει πάνω στα κάρβουνα η ευχή θα πραγµατοποιηθεί. 
Η βασιλόπιτα σε πολλά µέρη του 'Εβρου, αντί για έναν παρά περιέχει 
διάφορα σηµαδάκια (π.χ. φασόλι, κλαδάκι, σταφίδα, τυρί), όσα τα 
µέλη της οικογένειας και πλάθεται από πριν, έτσι που να µπορεί να 
χωριστεί σε ισάριθµα κοµµάτια. Κόβεται την παραµονή το βράδυ και 
µοιράζεται στα µέλη της οικογένειας. Το κάθε µέλος ανάλογα µε το 
σηµαδάκι που θα του τύχει, θα έχει µέσα στη χρονιά και τα ανάλογα 
καθήκοντα (π.χ. άλλος να ευθύνεται για το αµπέλι, άλλος για τα ζώα 
κ.ο.κ.).  
 

 

Η “Σκυλοδευτέρα” 

 

 

Σε πολλά µέρη της Θράκης, η Καθαρή ∆ευτέρα, λέγονταν 



και “Σκυλοδευτέρα”. Την ηµέρα αυτή οι χωρικοί έπιαναν τα 
αδέσποτα σκυλιά και τα κρεµούσαν ένα ένα ανάµεσα σε δύο σκοινιά 
δεµένα σε δύο στύλους. Τύλιγαν τα σκοινιά γύρω από το σκυλί, τα 
περίστρεφαν και µετά τα άφηναν να ξετυλιχτούν µε οργή, έτσι ώστε 
µε την περιστροφική τους κίνηση, να παρασύρουν το σκυλί στην 
Εκάτη και των Ρωµαίων στα Lupercalia, που γιορτάζουν τον µήνα 
Φεβρουάριο, τούτο όµως δεν είναι βέβαιο.  
 

 

“Περπερουνα” ή “ντοντουλους” 

 

 

Εξακολουθεί να τελείται για την εξουδετέρωση της ανοµβρίας σε 
πολλά χωριά του 'Εβρου (∆αδιά, Πετράδες, Τρίγωνο και στα 
γειτονικά χωριά της Βουλγαρίας). Εκτός από την εκκλησιαστική 
λιτανεία που έκαναν, ντύνουν ένα πολύ φτωχό ή ορφανό κορίτσι 
(για να το λυπάται ο Θεός), µε λουλούδια και χλωρά κλαδιά και το 
γυρίζουν στο χωριό καταβρέχοντάς το (ενώ σε ορισµένα µέρη, του 
ρίχνουν χρήµατα σ’ ένα κόσκινο) και τραγουδούν:  

Πιρπιρούνα πιρπατή  
το Θεό παρακαλεί.  

Βρέξε Κύργιε µια βροχή,  
µια βροχή ψιχαλωτή.  

 

 

 

Αρχαία έθιµα των Ποµάκων 

 

Ζωοθυσία και παλαιστικοί αγώνες, γίνονται κάθε χρόνο την εορτή 
του προφήτη Ηλία µε το παλιό ηµερολόγιο (3 Αυγούστου) στο 
παραµεθόριο ύψωµα που φέρει το όνοµά του (Χιλία ή Χιλιού) από 
τους κατοίκους όλης της περιοχής. 
Η εκδήλωση αυτή ανάγεται στους χρόνους της αρχαϊκής εποχής 
(θυµίζει τις αρχές των Ολυµπιακών αγώνων) και γίνονται του 
Απόλλωνα θεού του 'Hλιου, ο οποίος στους χριστιανικούς χρόνους 
αντικαταστάθηκε από τον προφήτη Ηλία. 
 

 



 

 

Εβρίτικα εδέσµατα 

Τα φαγητά των κατοίκων του 'Εβρου, παλιότερα ήταν απλά και 
γίνονταν από τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής. Το καλοκαίρι µε 
τις υψηλές θερµοκρασίες βάση του φαγητού, ήταν τα λαχανικά. Το 
χειµώνα και µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, οπότε είχαν 
σφαχτεί τα γουρούνια, το συντηρηµένο κρέας τους, αποτελούσε 
βασικό µέρος της διατροφής του. 'Ετσι το καθιερωµένο 
Χριστουγεννιάτικο φαγητό είναι η “Μπαµπού”, χοιρινό έντερο 
παραγεµισµένο µε ψιλοκοµµένο κρέας, ρύζι, πράσο, εντόσθια και 
µπαχαρικά. Κατά τον γλωσσολόγο Παναγ. Κυρανούδη, η ονοµασία 
αυτή δόθηκε επειδή κατά την ηµέρα της “Μπάµπως”(8 Ιανουαρίου), 
ανάµεσα στα συµβολικά αντικείµενα που κρατούσε η “µπάµπω”-
µαµή, ήταν και ένα µπρούσκο κρασί, είναι τα λουκάνικα που 
πωλούνται σήµερα στα περισσότερα κρεοπωλεία του 'Εβρου. 
Καλύτερα είναι τα λουκάνικα παραγγελία µε ανάµικτο µοσχαρινό και 
χοιρινό κρέας. Λουκάνικο ή πράσο ντυµένο µε έντερο χοίρου, 
σύµβολο γονιµότητας (“Θρακικά” σειρά Β΄ τ.10 σ.51). 
Χαρακτηριστικό χειµωνιάτικο έδεσµα των Εβριτών που συνοδεύεται 
µε τοπικό Καβουρµάς, γίνονταν από χοιρινό ψαχνό κρέας που 
καβουρντιζόταν και έµπαινε σε τσουκάλια σκεπασµένα µε λίπος. 
Σήµερα παρασκευάζεται από τα κρεοπωλεία σε βιοτεχνική µορφή και 
µπαίνει σε χοντρά χοιρινά έντερα και πουλιέται στην αγορά. 
Θεωρείται ιδανική συνοδεία σε ποικιλίες ούζου και µπύρας. 
Για το Πάσχα στη Σαµοθράκη, το χαρακτηριστικό πασχαλιάτικο 
φαγητό, είναι η “Λαµπιργιάτ΄ς” (Λαµπριάτης), κατσικάκι ή αρνάκι µε 
παραγεµισµένη την κοιλιά του µε “γόµο” (γέµισµα), που αποτελείται 
από ρύζι, κρεµµυδάκια φρέσκα, µάλαθρο (άνηθο), σταφίδες, 
ζεµατισµένα µικρά κοµµάτια συκωτιού από το ίδιο πνευµόνι και 
αλάτι. Μπαίνει σε ταψί και ψήνεται στο φούρνο. 
Την εορτή των 4ων Μαρτύρων (9 Μαρτίου), σε όλο τον 'Εβρο 
κάνουν τις Λαγγίτες (κρέπες). Αραιή ζύµη ρίχνεται επάνω στο 
“σάτσι”, στρογγυλή λεπτή πέτρινη λεία, πλάκα που είναι 
τοποθετηµένη σε πυροστιά, επάνω από δυνατή φωτιά από ξύλα, έχει 
υπερθερµανθεί και τριφτεί µε ένα κοµµάτι κρεµµύδι. Η αραιή ζύµη, 
απλώνεται και σε λίγο βγαίνει για να τοποθετηθεί άλλη ζύµη. 
Τρώγονταν συνήθως µε πετιµέζι ή ζάχαρη. Το καλοκαίρι µε τις ζεστές 
για δροσιστικό των ξωµάχων ή για ορεκτικό, παρασκεύαζαν το 
“Ταρατόρ” (τζατζίκι). 
  
Τα φαγητά της Σαµοθράκης 

'Oπως ήταν φυσικό, οι Σαµοθρακίτες που παλιότερα δεν είχαν 
ευχέρεια επικοινωνίας µε τον έξω από το νησί τους κόσµο, 



ανέπτυξαν είδη διατροφής, αυτά που µπορούσαν οι ίδιοι να 
παράγουν. 'Eτσι διαµορφώθηκε η δική τους παραδοσιακή κουζίνα. 
Για τα Χριστούγεννα είχαν όλοι τα “γιουρτζέλια” (γουρούνια). Τα 
έσφαζαν κοντά στα ποτάµια δύο µέρες πριν τη µεγάλη γιορτή. Τα 
εντόσθια καβουρντισµένα και σκεπασµένα µε λίπος µέσα σε 
πιθαράκια (µπουντουτσούδια) και ο καβουρµάς, θα είναι πρόχειρη 
τροφή για όλο το χειµώνα.  
Το Χριστουγεννιάτικο φαγητό θα είναι η “σούγλα”, σουβλισµένο 
χοιρινό που ψήνει ο κάθε νοικοκύρης στην αυλή του. 
Το φαγητό του Πάσχα λέγεται “Λαµπιργιάτς” (Λαµπριάτης). Είναι 
κατσικάκι γεµιστό µε “γόµο” (γέµισµα) από ρύζι, φρέσκα κρεµµύδια, 
µάλαθρο και τα εντόσθια του ζώου. Μπαίνει σε ταψί και ψήνεται στο 
φούρνο. 
Το ∆εκαπενταύγουστο µε το αλεύρι από το πρώτο σιτάρι της 
παραγωγής,ανακατεµένο µε µαγιά από ρεβύθια κάνουν το εφτάζυµο 
ψωµί που λέγεται “Γοργή”. Με αυτό κάνουν παξιµάδια για όλο το 
χρόνο. Τα παξιµάδια αυτά µε µέλι και καρύδια, προσφέρονταν στους 
αρραβώνες και στα γεννητούρια. Σήµερα καθηµερινά ο φούρνος 
στην επάνω γειτονιά της Χώρας, κάνει ψωµί µε ρεβυθένια µαγιά. 
Του Αγίου Μοδέστου (16 ∆εκεµβρίου) που είναι προστάτης των 
ζώων, σε όλα τα σπίτια των ελαιοπαραγωγών, µε το πρώτο λάδι της 
χρονιάς θα κάνουν ειδικό γλύκισµα που λέγεται “χασλαµάς”, είδος 
χαλβά από χοντρό αλεύρι και σιρόπι. Σήµερα, ο χασλαµάς 
προσφέρεται ως τοπικό γλύκισµα σε όλα τα ζαχαροπλαστεία της 
Σαµοθράκης.  
Τοπικό γλυκό κουταλιού είναι το “πραγούστι”, είδος λευκού 
δαµάσκηνου. 
Στο διάστηµα της νηστείας έκαναν νηστίσιµες 
πίττες.  “Ζµαρουπατού”, µε γέµιση τριµµένο κολοκύθι µε αλεύρι 
λάδι και δυόσµο. “Χορτόπιτα” µε γέµισµα γλυκοχόρταρα, λαψάνες 
και παπαρούνες. Τον Αύγουστο που είναι µεγάλες οι µέρες, 
φτιάχνουν τα ζυµαρικά. Αυτά είναι πλατειές χυλοπίτες 
το “µατς(ι)” και τα “φλουµάρια” λεπτές χυλοπίτες. Γίνονται µε 
σιταρένιο αλεύρι γάλα και αυγά. Το ζυµάρι το κάνουν φύλλο επάνω 
στο σουφρά και θα το κόψουν. Μετά θα το στεγνώσουν στον ήλιο. 
Με τα ίδια υλικά γίνεται και το κουσκούσι. Με ανοιχτές παλάµες που 
κινούνται κυκλικά, κάνουν το ζυµάρι µικρά µπαλάκια που το 
στεγνώνουν στον ήλιο επάνω σε καθαρά σεντόνια. 
  
Τοπικές συνταγές Σουφλίου 
Μπάµπου (Μπάµπω).  
Χριστουγεννιάτικο φαγητό. Αποτελείται από χοιρινό έντερο 
παραγεµισµένο µε ψιλοκοµµένο κρέας (σήµερα κιµά), κοµµάτια 
συκωτιού, ρύζι, ψιλοκοµµένο πράσο και µπαχαρικά. Μαγειρευόταν 
σε πήλινη κατσαρόλα ή σε πλατειά τσουκάλια. Σήµερα σε ρηχή 
χωµάτινη κατσαρόλα το “γιουβέτσι”.  



Πέτουρα ή γιουφκάδις (ζυµαρικά).  
Χοντρό φύλλο για πίττα που έπλαθαν µε τον πλάστη, στο σουφρά, 
από ζύµη όπου εκτός από αλεύρι µαζί µε το νερό, έβαζαν και γάλα µε 
αυγά. Το φύλλο κόβονταν σε στενόµακρα κοµµάτια, τα οποία 
ξεραίνονταν στον ήλιο και φυλάγονταν σε ειδικά σακούλια.  
Μπληγούρι (Μπουλγκούρ).  
Βρασµένο εκλεκτό σιτάρι (όπως αυτό που κάνουν τα κόλλυβα), το 
στεγνώνουν στον ήλιο και το σπάζουν στον χερόµυλο. Μαγειρευόταν 
είτε µόνο του (όπως το πιλάφι), είτε µε διάφορα κρέατα. 
Νοστιµότατο ήταν µε κότα.(Κότα µι µπουλγκούρ)  
  
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ :ΤΙΠΟΤΑ  

 

∆ιοικητική διάρθρωση 
 

Ο Νοµός χωρίζεται σε 5 δήµους οι οποίοι είναι οι εξής: ∆ήµος 

Αλεξανδρούπολης, ∆ήµος Ορεστιάδας, ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου, ∆ήµος 

Σουφλίου και ∆ήµος Σαµοθράκης, καθώς και σε 5 επαρχίες. Στο νοµό Έβρου 

λειτουργούν 6 τελωνεία: των Κήπων, Καστανιών, Πυθίου(σιδηροδροµικά) για 

την Τουρκία και τα τελωνεία ∆ικαίων, Ορµένιου και Κυπρίνου (2007) για 

την Βουλγαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Λιβαδειά 

Νομός Βοιωτίας  

Ο νοµός Βοιωτίας είναι νοµός της Στερεάς Ελλάδας, µε έκταση 3,211 τ.χλµ. και 

πληθυσµό 134,108 κατοίκους (µόνιµος πληθυσµός, δηλ. εγγεγραµµένοι: 132,119) 

(1991). 

 

Ο νοµός συνορεύει βόρεια µε το νοµό Φθιώτιδας, δυτικά µε το νοµό Φωκίδας, νότια 
βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο και συνορεύει µε το νοµό Αττικής και ανατολικά 
βρέχεται από τον Ευβοϊκό κόλπο και συνορεύει µε το νοµό Εύβοιας. 

Η Βοιωτία είναι περιοχή πεδινή και πολύ εύφορη. Η ορεινή έκταση είναι πολύ µικρή. 
Αναλυτικά η κατανοµή του εδάφους σε κατηγορίες έχει ως εξής: 

• 40% πεδινό, 

• 38% ηµιορεινό και 

• 22% ορεινό. 

Οι µεγαλύτερες πεδιάδες είναι της Θήβας, της Χαιρώνειας και της Κωπαΐδας (που 
σχηµατίστηκε ύστερα από την αποξήρανση της οµώνυµης λίµνης). Οι πεδιάδες αυτές 
βρέχονται από µικρούς ποταµούς και χείµαρρους, κυριότεροι από τους οποίους είναι 
ο Ασωπός, στα δυτικά του νοµού, που πηγάζει από τον Κιθαιρώνα και χύνεται στον 
Ευβοϊκό κόλπο, οΒοιωτικός Κηφισός που χύνεται στην Υλίκη λίµνη, και 
ο Λιβαδόστρας που χύνεται στον Κορινθιακό κόλπο. Μικρότεροι ποταµοί είναι οι 
παραπόταµοι του Κηφισού, Μόρνος και Μέλας. 

Ο νοµός έχει δυο λίµνες, την Υλίκη και την Παραλίµνη, που τροφοδοτούν µε τα νερά τους 
τη λίµνη του Μαραθώνας. 

Τα λεκανοπέδια της Βοιωτίας περιβάλλονται από τα βουνά: Ελικώνα (µε ψηλότερη 
κορυφή την Παλιοβούνα, 1.748 µ.), Κιθαιρώνα (1.409 µ.), Παρνασσό (2.400 µ.), 
Νεραϊδολάκκωµα (1.678 µ.), Μεσσάπιο (1.021 µ.), Πτώο και Χλωµό (1.081 µ.). 

Οι ακτές του Κορινθιακού κόλπου έχουν µεγάλο διαµελισµό και σχηµατίζουν τα 
ακρωτήρια Αγιά, Μαύρος Κάβος και Μούντα και πολλά νησάκια, µεταξύ των οποίων το 
Μακρονήσι και το Ελατονήσι. Στη Βοιωτία ανήκουν πολλές ακατοίκητες νησίδες : 
Άµπελος, ∆ασκαλιό, Τσαρούχι, Κασίδης, Αλατονήσι, Βρώµη, Μακρόνησος, Αλκυονίδες 
Νήσοι, Γράµµουσα, Γάντζα, Πασάς, κ.ά. Στον Ευβοϊκό κόλπο σχηµατίζονται τα στενά της 
Αυλίδας και του Ευρίπου, και ο όρµος Σκροπονερίου. 

Το κλίµα της Βοιωτίας είναι ηπειρωτικό µε κρύους χειµώνες και ζεστά καλοκαίρια. Η µέση 
θερµοκρασία είναι 16-18οC και το µέσο ύψος των βροχών 500-600 χλστ. 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ:Η Βοιωτία αποτελεί την περιφερειακή ενότητα με τη μικρότερη δασική 

βλάστηση στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με βάση τα στοιχεία της Εθνικής 

Απογραφής ∆ασών που πραγματοποιήθηκε από τη Δασική Υπηρεσία το 1992, η 

περιφερειακή ενότητα καλύπτει έκταση 133.228 εκτάρια, ποσοστό 9% από τη συνολική 

991.527 εκτάρια της περιφέρειας, με ποσοστό 67%. 

Τα αείφυλλα πλατύφυλλα καλύπτουν την µεγαλύτερη έκταση της Βοιωτίας µε 96.786 
εκτάρια. Μεγάλη έκταση επίσης καλύπτεται απόΕλάτη, Χαλέπιος πεύκη και Μαύρη 
πεύκη µε 18.350, 11.095 και 5.035 εκτάρια αντίστοιχα. Το µικρότερο ποσοστό δασικής 
βλάστησης αποτελείται από ∆ρυς και Πλάτανο, µε 1.024 και 938 εκτάρια αντίστοιχα. 



Αρ. Όνοµα Πρωτεύουσα 
Πληθυσµός 
(Απογραφή 

2011)
[10]

 

Έκταση 
(χλµ²) 

Πυκνότητα 
(/χλµ²) 

1 ∆ήµος Λεβαδέων  Λιβαδειά  31.230 698,79 45,00 

2 ∆ήµος Αλιάρτου Αλίαρτος 10.850 256,89 42,30 

3 
∆ήµος ∆ιστόµου - 
Αράχοβας - Αντίκυρας  

∆ίστοµο 8.200 292,7 27,89 

4 ∆ήµος Θηβαίων  Θήβα  36.540 822,92 44,02 

5 ∆ήµος Ορχοµενού  Ορχοµενός  11.570 436,41 27,82 

6 ∆ήµος Τανάγρας Σχηµατάρι  19.340 554,01 41,95 

Σύνολο 117.730 2.952 39,89 

«Η Βοιωτία από την 1η Ιανουαρίου 2011 που τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραµµα 

Καλλικράτης διαιρείται στους παραπανω  έξι δήµους (ΟΤΑ) 
 

Εκδηλώσεις  

• Τα «Τροφώνια», που διοργανώνονται από το ∆ήµο Λεβαδέων κάθε Σεπτέµβριο. 

• Τα «Πινδάρεια», πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στη Θήβα το 
πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου και περιλαµβάνουν παραστάσεις αρχαίου 
δράµατος και συναυλίες. 

• Οι «Εκδηλώσεις Μνήµης», διοργανώνονται στο ∆ίστοµο κάθε Ιούνιο. 

 

Η περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας καλύπτει µια έκταση 3,211 τ.χλµ. µε πληθυσµό που 
ανέρχεται στους 117.730 κατοίκους σύµφωνα µε τηνελληνική απογραφή του 2011, µε τα 
προσωρινά αποτελέσµατα που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή στις 22 Ιουλίου 2011. Από τους 117.730 κατοίκους οι 61.400 είναι άνδρες ενώ οι 
56.330 είναι γυναίκες. Η Βοιωτία σηµείωσε µείωση περίπου 10,2% σε σχέση µε το 2001 
που ο πληθυσµός της ήταν 131.085 κάτοικοι. Η πυκνότητα του πληθυσµού ανέρχεται σε 
39,89 κατοίκους ανά τ.χλµ., σε σχέση µε το µέσο όρο της Ελλάδας που είναι 81,75 
κάτοικοι ανά τ.χλµ.. 

Το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων διαµένει στους τρεις µεγαλύτερους δήµους που είναι 
της Θήβας, της Λιβαδειάς και της Τανάγρας. Ο µεγαλύτερος δήµος είναι της Θήβας, αν 
και πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας είναι η Λιβαδειά.  

 



Πολιτισµος: 
 

Η περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας καλύπτει µια έκταση 3,211 τ.χλµ. µε πληθυσµό που 
ανέρχεται στους 117.730 κατοίκους σύµφωνα µε τηνελληνική απογραφή του 2011, µε τα 
προσωρινά αποτελέσµατα που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή στις 22 Ιουλίου 2011. Από τους 117.730 κατοίκους οι 61.400 είναι άνδρες ενώ οι 
56.330 είναι γυναίκες. Η Βοιωτία σηµείωσε µείωση περίπου 10,2% σε σχέση µε το 2001 
που ο πληθυσµός της ήταν 131.085 κάτοικοι. Η πυκνότητα του πληθυσµού ανέρχεται σε 
39,89 κατοίκους ανά τ.χλµ., σε σχέση µε το µέσο όρο της Ελλάδας που είναι 81,75 
κάτοικοι ανά τ.χλµ.. 

Το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων διαµένει στους τρεις µεγαλύτερους δήµους που είναι 
της Θήβας, της Λιβαδειάς και της Τανάγρας. Ο µεγαλύτερος δήµος είναι της Θήβας, αν 
και πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας είναι η Λιβαδειά.  

Εθνικές καταγωγές 

Η Βοιωτία κατοικείται από Έλληνες. Οι Έλληνες αποτελούν το συντριπτικά µεγαλύτερο 
ποσοστό του πληθυσµού. Εντούτοις υπάρχει ένα µέρος του πληθυσµού το οποίο 
αποτελείται από µετανάστες, παράνοµους και µη, καθώς και πρόσφυγες διαφόρων 
εθνικοτήτων. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από τη Νότια Ασία, τα Βαλκάνια, 
την Ανατολική Ευρώπη, και τον Καύκασο. Οι εθνικότητες αυτές 
είναι: Αλβανοί, Πακιστανοί,Ινδοί, Αφγανοί, Ροµά, 
Ρουµάνοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Γεωργιανοί, Τούρκοι, και Καζάκοι. 

Οµάδες και διάλεκτοι 

Οι Αρβανίτες, οι οποίοι µιλούν παράλληλα µε την Ελληνική γλώσσα, και την Αρβανίτικη, 
αποτελούν µια από τις µεγαλύτερες πληθυσµιακές οµάδες στη Βοιωτία, καθώς έχουν 
εγκατασταθεί σε περίπου εξήντα χωριά της περιφερειακή ενότητας. Πρόκειται για 
Έλληνες οι οποίοι λόγω της µακραίωνης συµβίωσης µε Αλβανούς, έχουν υιοθετήσει µια 
γλώσσα η οποία περιέχει εξαιρετικά πολλά στοιχεία από της αλβανική. Εντούτοις, 
διαχωρίζουν εαυτόν από την αλβανική εθνικότητα, και πιστεύουν ακράδαντα πως είναι 
Έλληνες στην καταγωγή. Άλλες πληθυσµιακές και όχι εθνικές οµάδες είναι οι Βλάχοι και 
οι Αρβανιτόβλαχοι που µιλούν την Βλάχικη γλώσσα και την Μογλενίτικη γλώσσα. 
Επιπλέον υπάρχει και ένας µεγάλος αριθµός Ποντίων και Σαρακατσαναίων 

 
ΑΛΛΑ: Το όνοµα Βοιωτία προέρχεται από το επίθετο βοιωτός και αυτό από το 
αρχαίο βοώτης, που σηµαίνει βοηλάτης, ζευγίτης, γεωργός. 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ:Η Βοιωτία κατοικείται από αρχαιοτάτων χρόνων. Πρωτοελλαδικοί οικισµοί έχουν 
βρεθεί στις ανασκαφές της Εύτρησης και στις Λιθάρες, κοντά στη Θήβα. Η µυθολογία 
αναφέρεται στην µακραίωνη κατοίκιση της Βοιωτίας µε τον µύθο του Ωγύγου, η µε τις 
αναφορές στην βοιωτική πόλη Γραία, που χαρακτηριζόταν η αρχαιότερη του κόσµου. 
 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ:Λόγω του ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αντιπροσωπεύει την πλειονότητα του 
πληθυσµού και αναγνωρίζεται συνταγµατικά ως η επικρατούσα και επίσηµη θρησκεία του 
κράτους, η επίσηµη εκκλησιαστική αρχή της Βοιωτίας είναι η Ιερά Μητρόπολη Θηβών και 
Λεβαδείας που έχει έδρα τη Λιβαδειά. 
 

ΣΗΣΜΟΙ: Η Βοιωτία και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή της Θήβας είναι σεισµογενής 
περιοχή. Το δέκατο ένατο αιώνα η πόλη της Θήβας χτυπήθηκε δύο φορές, το 1853 και το 
1893. Οσεισµός στη Θήβα το 1853 ήταν ο µεγαλύτερος σεισµός που έπληξε ποτέ τη 
Βοιωτία. Ο σεισµός σηµειώθηκε στις 18 Αυγούστου και είχε µέγεθος 6,8 βαθµών 
της κλίµακας Ρίχτερ. Αυτός ο σεισµός σκότωσε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε το 
µεγαλύτερο µέρος των σπιτιών της πόλης µε τις ζηµιές να ήταν ανυπολόγιστες. Ο 
σεισµός του 1893 είχε µέγεθος 6,5 της κλίµακας Ρίχτερ και ως αποτέλεσµα την απώλεια 



ενός ανθρώπου και την καταστροφή πολλών σπιτιών που σχεδόν όλα υπέστησαν 
σηµαντικές βλάβες. 

Τον εικοστό αιώνα ο σεισµός στη Θήβα του 1914 αποτελεί έναν από τους 
καταστροφικότερους σεισµούς στην Ελλάδα. Ο σεισµός προκάλεσε το θάνατο 
ανθρώπων και µεγάλες υλικές καταστροφές. Σηµειώθηκε στις 4 ή 17Οκτωβρίου, ήταν 
επιφανειακός και είχε µέγεθος 6 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ.  

Στις 9 Σεπτεµβρίου 2010, ένας σεισµός µεγέθους 4,3 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ 
σηµειώθηκε στις 6.53 το πρωί, στο χωριό Λεύκτρα, στον ανατολικό Κορινθιακό κόλπο. 
Σύµφωνα µε το Σεισµολογικό Ινστιτούτο του Πότσνταµ (γερµ.: Deutsches 
GeoForschungsZentrum), το επίκεντρο του σεισµού ήταν 60 χιλιόµετρα βορειοδυτικά 
της Αθήνας και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χλµ, ενώ δεν είχαν αναφερθεί 
ζηµιές.Ένας άλλος σεισµός σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, µεγέθους 4,3 βαθµών και εστιακού βάθους 10 χλµ, σηµειώθηκε στις 20 
Σεπτεµβρίου 2013, στις 5.05 το πρωί, στο θαλάσσιο χώρο του Κορινθιακού κόλπου, 24 ή 
21 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της Θήβας και 29 χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Κορίνθου 
στα χωριά Βίλια και Καπαρέλι, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για ζηµιές. Οι σεισµοί αυτοί 
αποτελούν τους µεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί τη δεκαετία του 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατερίνη 

Η Κατερίνη είναι πόλη της

στη Μακεδονία. Έχει πληθυσµό

κατοίκους, ενώ η ∆ηµοτική

Βρίσκεται στο πιερικό ύψωµα

σε υψόµετρο 14–45 m. Απέχει

αποδειχθεί ευεργετικό για την

Πληθυσµός 

Μετά την απελευθέρωσή της
Ιουνίου 1918). Το 1920-1930

Συµβούλιο έλαβε χώρα στις
Αγορά της Κατερίνης. Τη δεκαετία
διπλασιάστηκε ο πληθυσµός
και συγκεκριµένα από τον

Το 1961, το πολεοδοµικό συγκρότηµα
της Μακεδονίας, µετά τη Θεσσαλονίκη
της Ελλάδας. Η πληθυσµιακή
αντίστοιχη εξέλιξη της µορφής
ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας
Κατερίνης, τα οποία µετά το
αγορά για σηµαντικό χρονικό
του καπνού στη διαµόρφωση
Κατερίνης, και γενικότερα του

 

πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα του νοµού Πιερίας και

πληθυσµό, σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011

∆ηµοτική Κοινότητα Κατερίνης συγκεντρώνει 58.309 

πιερικό ύψωµα, ανάµεσα στα Πιέρια Όρη και στον Θερµαϊκό

Απέχει 71 km από τη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο

για την ανάπτυξη της Κατερίνης τα τελευταία χρόνια

 

απελευθέρωσή της το 1912, η Κατερίνη έγινε ∆ήµος, µέχρι τις
1930 η Κατερίνη αποτέλεσε Κοινότητα. Το πρώτο

χώρα στις 4 Σεπτεµβρίου 1929. Το 1931 ανεγέρθηκε η
Τη δεκαετία αυτή, µε την έλευση των προσφύγων

πληθυσµός της πόλης. Πολλοί κάτοικοι κατάγονται από
τον Αρτεσκό. 

πολεοδοµικό συγκρότηµα της Κατερίνης ήταν το τέταρτο αστικό
τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τις Σέρρες και

πληθυσµιακή αυτή ανάπτυξη, την οποία φυσικά ακολούθησε
της µορφής της πόλης, οφείλεται κατά µεγάλο µέρος

καπνοκαλλιέργειας και στην αύξηση της παραγωγής καπνών
µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ήταν περιζήτητα στη
χρονικό διάστηµα. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι

διαµόρφωση του υψηλού σχετικά εισοδήµατος της περιοχής
γενικότερα του νοµού Πιερίας, είναι µεγαλύτερη από ό,τι

και βρίσκεται 

2011, 55.997 

συγκεντρώνει 58.309 κατοίκους. 

Θερµαϊκό κόλπο, 

το οποίο έχει 

τελευταία χρόνια. 

µέχρι τις 28 

Το πρώτο ∆ηµοτικό 

ανεγέρθηκε η ∆ηµοτική 

προσφύγων, 
κατάγονται από τη Θράκη, 

τέταρτο αστικό κέντρο 

Σέρρες και το δωδέκατο 

ακολούθησε 
µέρος στην 
καπνών ποικιλίας 

περιζήτητα στη διεθνή 

επίσης ότι η συµβολή 

της περιοχής της 
από ό,τι σε κάθε 



άλλη περιοχή της Ελλάδας. Το 1806 ο William Leake αναφέρει 100 οικίες και το 

1810 ο Daniel κάνει λόγο για 140. Το 1812, το 1880 και το 1890 ο αριθµός των 
οικιών είναι σταθερός (300) σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αναφορές του Henry 

Holland και του Επισκόπου Κίτρους, Νικολάου. Ειδικότερα, το 1890 αναφέρονται 
(Στατιστικοί Πίνακες του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης), 300 οικίες και 700 

διαχειµάζοντες Βλαχολιβαδιώτες. Το 1900 υπήρχαν 2.070 Χριστιανοί και 600 

Μουσουλµάνοι. Στα µέσα της δεκαετίας του 1920 αποχώρησαν από την πόλη οι 
Μουσουλµάνοι, οι οποίοι αριθµούσαν περί τους 8.000 ανθρώπους. Στην Κατερίνη 

κατέληξε µεγάλο κοµµάτι των Ελλήνων Ευαγγελικών της Μικράς Ασίας µετά 

την Μικρασιατική καταστροφή. Κατά την απογραφή του 1928 η Κατερίνη κατείχε 
την 45η θέση µεταξύ των µεγαλύτερων ελληνικών πόλεων. Σήµερα στην πόλη 

υπάρχουν πολλοί κάτοικοι Βλάχικης καταγωγής που ξεπερνούν τους 3.000. 

Οι Βλάχοιτης Κατερίνης κατάγονται κυρίως από το Λιβάδι και από 

τον Κοκκινοπηλό καθώς και από άλλους οικισµούς. 

Eπίσηµες απογραφές για πληθυσµό Κατερίνης 

Έτος Πληθυσµός (Αναγραφή) 2008 58.234 κάτοικοι 

1913 7.393
 κάτοικοι 2011 55.997 κάτοικοι 

1920 6.540 κάτοικοι 

1928 10.138 κάτοικοι 

1940 16.938 κάτοικοι 

1951 24.605 κάτοικοι 

1961 28.046 κάτοικοι 

1971 29.046 κάτοικοι 

1981 38.404 κάτοικοι 

1991 42.381 κάτοικοι 

2001 53.418 κάτοικοι 



∆ηµοτική Κοινότητα 

 

Η θέση της ∆ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης στο Νοµό Πιερίας. 

Η ∆ηµοτική Ενότητα Κατερίνης αντιστοιχεί στον τέως καποδιστριακό δήµο 

Κατερίνης και έχει πληθυσµό 62.205 κατοίκους, σύµφωνα µε την Απογραφή του 

2011. Στη ∆ηµοτική Ενότητα περιλαµβάνονται: 

 

Το ∆ηµαρχείο της Κατερίνης 

 

 

 

 

1 Ανδροµάχη 7 Θεία Ανάληψη 13 Καπνικός Σταθµός 

2 Καταφυγιώτικα 8 Αγία Αικατερίνη 14 Μυλαύλακος 

3 Ευαγγελικά 9 Σταθµός 15 Παράδεισος 

4 Άγιος Φώτιος 10 Περίσταση 16 Βατάν 

5 Αγία Τριάδα 11 Νέα Ζωή 17 Αγία Παρασκεύη 

6 Κέντρο Κατερίνης 12 Αγία Άννη 18 Άγιοι Πάντες 

Κατερίνη 55.997 κάτοικοι 



     ∆ηµοτική Κοινότητα Σβορώνου 

 

Κονότητα Άνω Αγίου Ιωάννου 

Περιοχή Πληθυσµός 

Άνω Άγιος Ιωάννης 442 κάτοικοι 

Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης 35 κάτοικοι 

Σύνολο 447 κάτοικοι 

Τοπική Κοινότητα Γανοχώρας -- 

η Γανόχωρα  Τοπική Κοινότητα Νεοκαισαρείας -- 

η Νεοκαισάρεια  

Για τους διατελέσαντες ∆ηµάρχους, βλέπε Κατάλογος 
∆ηµάρχων Κατερίνης. 

Οι 18 συνοικίες της Κατερίνης 

Εκπαίδευση 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κεντρικής 

Μακεδονίας. Στην πόλη εδρεύει το τµήµα ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η Κατερίνη διαθέτει 25 Νηπιαγωγεία, 19 ∆ηµοτικά Σχολεία, 7 Γυµνάσια, 5 Λύκεια 

και 2 Επαγγελµατικά Λύκεια. 

Αθλητισµός 

Στην Κατερίνη υπάρχουν τα εξής αθλητικά σωµατεία: 

Αθλητικές Ενώσεις 

Από τις Αθλητικές Ενώσεις µε έδρα τη Κατερίνη ξεχωρίζουν ο Πιερικός Σ.Φ.Κ., που 

ιδρύθηκε το 1961 και σήµερα αγωνιζεται στην Γ' Εθνική, η Μορφωτική Αθλητική 

Ένωση Ποντίων Κατερίνης, που αγωνίζεται στην Γ' Εθνική και ο Α.Μ.Σ. Βατανιακός 
Κατερίνης, που αγωνίζεται στη Γ΄ Εθνική. 

Αθλητικοί Γυµναστικοί Σύλλογοι 

Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Σιδηροδροµικού Σταθµού Κατερίνης 

Γυµναστικός Αγωνιστικός Σύλλογος "Αρχέλαος Κατερίνης", που συµπεριλαµβάνει 

οµάδα χειροσφαίρισης, µε διακρίσεις στην Α1 ανδρών και στο Κύπελλο Ελλάδας τα 

τελευταία χρόνια. 

Νέα Χράνη 467 κάτοικοι              

Νέο Κεραµίδι 464 κάτοικοι 

Ολυµπιακή Ακτή 
(Κατερινόσκαλα) 

320 κάτοικοι 

Σύνολο 58.309 κάτοικοι 

Περιοχή Πληθυσµός 

Σβορώνος 1.948 κάτοικοι 

Αγία Βαρβάρα 69 κάτοικοι 

Προσήλιο 158 κάτοικοι 

Σύνολο 2.175 κάτοικοι 



Γυµναστικός Αγωνιστικός Σύλλογος Κατερίνης "Ολυµπιάδα" 

Γυµναστικός Αθλητικός Σύλλογος "Αλέξανδρος Κατερίνης" 

Γυµναστικός Σύλλογος Μυλαυλάκου Παραδείσου Κατερίνης "Ο Ατρόµητος", που 

αγωνίζεται στην Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία του τοπικού ποδοσφαιρικού 

πρωταθλήµατος της Ε.Π.Σ. Πιερίας. 

Αθλητικοί Μορφωτικοί Σύλλογοι 

Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος "Βατανιακός" Κατερίνης, που αγωνίζεται στην Α΄ 

κατηγορία του τοπικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος της Ε.Π.Σ. Πιερίας. 

Γυµναστικός Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος "Εθνικός Κατερίνης" (στο 

ποδόσφαιρο αγωνίζεται στην Γ΄ εθνική) 

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Κατερίνης "Ο Μέγας Αλέξανδρος" 

Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος "25η Μαρτίου"-Σάρισσα 

Αθλητικοί Όµιλοι 

Αθλητικός Όµιλος Κατερίνης "Ο Όλυµπος" 

Αθλητικός Όµιλος Κατερίνης "Ο Πήγασος" 

Αθλητικός Όµιλος Ποντίων Κατερίνης 

Αθλητικός Όµιλος Σακουρά Κατερίνης 

Ναυτικός Όµιλος Κατερίνης 

Όµιλος Αντισφαίρισης Κατερίνης 

Όµιλος Καράτε Κατερίνης 

Σκακιστικός Όµιλος Κατερίνης 

Σκακιστικός Όµιλος Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Κατερίνης 

Χιονοδροµικός Όµιλος Κατερίνης 

Άρης Κοκκινοπλιτών 

Ιππικός Όµιλος Πιερίας 

Πιερικός Αρχέλαος Μπάσκετ 

Αρχέλαος Χαντµπολ 

Αθλητική Γυµναστική Ένωση Πιερίας (ΑΓΕΠ 2011) Μπάσκετ 



Αθλητικοί Σύλλογοι 

Αντισφαίριση 

Σύλλογος Αντισφαίρισης Κατερίνης 

Ορειβατικοί Σύλλογοι 

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κατερίνης 

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Κατερίνης 

Πολεµικές τέχνες 

Αθλητικός Σύλλογος Κατερίνης "Σάρισσα" 

Αθλητικός σύλλογος τάε κβο ντο Κατερίνης 

Αθλητικός σύλλογος Κατερίνης SΕIDOKAN KARATE KOBUDO ΕΙΣ OKINAWA 

"Ο Πιερικός" 

Λέσχη Παραδοσιακών Πολεµικών Τεχνών Κατερίνης ''BUDOKAN'' 

Αθλητικοί Σύνδεσµοι 

Σύνδεσµος Φιλάθλων Πιερικός Κατερίνης, σύλλογος ποδοσφαίρου. 

Σύνδεσµος Φιλάθλων Κατερίνης Πιερικός Αρχέλαος, σύλλογος καλαθοσφαίρισης. 

Ακαδηµίες 

Υγρός Στίβος 

Αθλητική Ακαδηµία Κατερίνης "Νηρέας". 

Αθλητικός Κολυµβητικός Σύλλογος "∆ΙΑΣ". 

Αθλητική Ακαδηµία Κατερίνης 92' 

Προσωπικότητες που κατάγονται από την Κατερίνη 
Όνοµα Ιδιότητα 

Αλκιβιάδης Παπαδηµητρίου πρόκριτος Μακεδονοµάχος 

Νικόλαος Μπαµπανίκας Μακεδονοµάχος οπλαρχηγός 

Νικόλαος Στρεµπίνας Μακεδονοµάχος οπλαρχηγός 

Αλέξανδρος Τζιόλης Ποδοσφαιριστής 

Κυριάκος Παπαδόπουλος Ποδοσφαιριστής 

∆ήµος Αναστασιάδης Τραγουδιστής 



Ονοµασία 

Είναι άγνωστο από πότε υπήρχε ως κωµόπολη. Πολλοί περιηγητές, όπως ο Leake, 

αλλά και σε χάρτες ήδη από το 13ο αιώνα (1264), αναφέρουν την πόλη µε το όνοµα 

Άτηρα (σταθµός ή πόλισµα Hatera) και αρκετοί είδαν και επίδραση στο όνοµα της 
πόλης (Κατερίνη – Κάτηρα- Χάτηρα- Άτηρα). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και ο 

Πουκεβίλ, ο οποίος σε χάρτη σηµειώνει τον τόπο ως Kateri Hatera. Ο Heuzey 

υπολόγισε τη θέση της αρχαίας Άτηρας κοντά στην Κονταριώτισσα, ενώ ο Kurz 

τοποθετεί το πόλισµα κάπου ανάµεσα στους σηµερινούς οικισµούς του Κορινού και 
της Καλλιθέας. 

Άλλη υπόθεση κάνει λόγο για το εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης, το οποίο 

βρίσκεται ανατολικά της πόλης και όπου βρίσκεται σήµερα το παλαιό νεκροταφείο. 

Οι εικόνες στο ναό χρονολογούνται από το 1831 και δεν αποκλείεται να υπήρχε από 

πριν στην ίδια θέση κάποιος άλλος ναός. 

Η πόλη εµφανίζεται µε τη λόγια ονοµασία Αικατερίνη ή Αγία Αικατερίνη στη 

γλώσσα της γραφειοκρατίας και µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Τελικά επικράτησε 
η ονοµασία Κατερίνη. 

Επίσηµες απογραφές για πληθυσµό Κατερίνης 

Έτος Πληθυσµός (Αναγραφή) 

1913 7.393
[2]

 κάτοικοι 

1920 6.540 κάτοικοι 

1928 10.138 κάτοικοι 

1940 16.938 κάτοικοι 

1951 24.605 κάτοικοι 

1961 28.046 κάτοικοι 

1971 29.046 κάτοικοι 

1981 38.404 κάτοικοι 

1991 42.381 κάτοικοι 

2001 53.418 κάτοικοι 

2008 58.234 κάτοικοι 

2011 55.997 κάτοικοι 



 

Αξιοθέατα 

 

Το πάρκο της Κατερίνης. 

Ένας δηµοφιλής τουριστικός προορισµός, η Κατερίνη είναι πολύ κοντά στη θάλασσα 

(6 χλµ.), στον Όλυµπο και σε αρκετές αρχαιολογικές τοποθεσίες που παρουσιάζουν 
µεγάλο ενδιαφέρον, όπως η αρχαία πόλη του ∆ίου (5ος αιώνας π.Χ., 17 χλµ. µακριά) 

και στο βενετικό κάστρο του Πλαταµώνα. Οι παραλίες του Κορινού, της Παραλίας, 
και της Ολυµπιακής Ακτής (ή Κατερινόσκαλας) είναι πολύ δηµοφιλείς κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. 

Το 1992 ιδρύθηκε Ποντιακό Μουσείο, όπου εκτίθενται κειµήλια από τις αλησµόνητες 
πατρίδες του Πόντου. 

Ναοί της Κατερίνης 

Στην Κατερίνη βρίσκονται οι εξής Ορθόδοξοι ενοριακοί ναοί. 

Η Θεία Ανάληψη 

Η Αγία Άννα 

Η Αγία Παρασκευή 

Η Αγία Τριάδα 

Ο Άγιος Φώτιος 

Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, σε απόσταση 2 χιλιοµέτρων από την πόλη, στην Ανδροµάχη 

Ο Άγιος Σάββας 

Ο Άγιος Χαράλαµπος 

Γενέσιον της Θεοτόκου 



Άγιος Χριστόφορος 

Άγιος Προκόπιος (στην Ολυµπιακή Ακτή) 

Αγία Αικατερίνη (Α΄ Κοιµητήριο) 

Άγιος Λάζαρος (Β΄ Κοιµητήριο) 

Άγιος Θεράπων (στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο της Κατερίνης) 

Τίµιος Σταυρός 

Άγιος Γεώργιος (παλαιοηµερολογίτικη) 

Άγιοι Πάντες (παλαιοηµερολογίτικη) 

Άγιος ∆ηµήτριος (παλαιοηµερολογίτικη) 

Ευαγγελική Εκκλησία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χίος 

Νοµός Χίου                                       

Χίος 

 

Γεωγραφία 

Αρχιπέλαγος Αιγαίο Πέλαγος  

Έκταση 842 χλµ2 

Υψόµετρο 1297 µ 

Υψηλότερη κορυφή Πεληναίο  

Χώρα 

 Ελλάδα 

Περιφέρεια Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

Νοµός Χίου 

Πρωτεύουσα Χίος (πόλη) 

∆ηµογραφικά 



Πληθυσµός 

Η Χίος είναι νησί του Ανατολικού
της Μικράς Ασίας. Μόλις 3,5 

ως τη χερσόνησο της Ερυθραίας
νησί της Ελλάδας (842 τετρ
πληθυσµό, που ζει στην πόλη
καθώς και στα 64 χωριά του
σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Τα κύρια προϊόντα που εξάγει
τα σύκα και το κρασί, ενώ έχει
ναυτιλίας της. ∆ιοικητικά, µαζί
Χίου µε πληθυσµό που φθάνει
πρωτεύουσα του νοµού, πόλη

 Νοµός Χίου είναι ένας από
στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Είναι νησιωτικός νοµός και
βρίσκονται στο κεντρικό -

Πρωτεύουσα του νοµού είναι

Για πλήρη κατάλογο των πόλεων
διαίρεση νοµού Χίου 

Γεωγραφία 

της Ελλάδας και η επιφάνειά

στο βορειοανατολικό Αιγαίο

Ασίας και ανήκει στο σύµπλεγµα

Αιγαίο και στο οποίο συµπεριλαµβάνονται

η Σάµος, η Ικαρία και ο Άγιος

γνωστή και σαν Χώρα. Εκεί

51.320 (απογραφής 2011) 

Ανατολικού Αιγαίου. Απέχει ελάχιστα από τις ακτές
Μόλις 3,5 ναυτικά µίλια τη χωρίζουν από το ακρωτήριο
Ερυθραίας στο ύψος του Τσεσµέ. Είναι το πέµπτο
τετρ.χιλιόµετρα) µε µήκος ακτών 213 χιλιόµετρα

στην πόλη της Χίου, πρωτεύουσα και κύριο λιµάνι του
χωριά του νησιού. Ακόµα η Χίος έχει µεγάλη απόδηµη
Υόρκη. 

που εξάγει είναι η ονοµαστή χιώτικη µαστίχα, το λάδι
ενώ έχει διεθνή φήµη για το µέγεθος και την ποιότητα

∆ιοικητικά, µαζί µε τα νησιά Οινούσσες και Ψαρά, αποτελεί
που φθάνει τους 51.320 κατοίκους (απογραφή 2011

νοµού, πόλη της Χίου, λέγεται και Χώρα. 

ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και ανήκει 
Βορείου Αιγαίου. 

νοµός και περιλαµβάνει τα νησιά Χίο, Οινούσσες και
- ανατολικό Αιγαίο κοντά στα παράλια της Τουρκίας

νοµού είναι η πόλη της Χίου. 

των πόλεων και οικισµών του νοµού, δείτε επίσης

Η Χίος είναι το πέµπτο κατά σειρά µεγαλύτερο

επιφάνειά του φθάνει τα 904 τετραγωνικά χιλιόµετρα

Αιγαίο λίγα χιλιόµετρα µακριά από τα παράλια της

σύµπλεγµα των νησιών, που σχηµατίζονται στο Ανατολικό

συµπεριλαµβάνονται εκτός της Χίου, η Λέσβος, η

Άγιος Ευστράτιος. Πρωτεύουσα είναι η πόλη της

Χώρα Εκεί βρίσκεται και το κύριο λιµάνι του νησιού.Η

τις ακτές 
ακρωτήριο Πούντα 

πέµπτο µεγαλύτερο 

χιλιόµετρα και 
λιµάνι του νησιού 

απόδηµη κοινότητα 

λάδι, 
την ποιότητα της 
αποτελεί τον νοµό 

2011). Η 

και Ψαρά που 

Τουρκίας. 

επίσης ∆ιοικητική 

µεγαλύτερο νησί 

χιλιόµετρα. Βρίσκεται 

παράλια της Μικράς 

στο Ανατολικό 

, η Λήµνος, 

πόλη της Χίου, 

νησιού.Η 



Περιφερειακή Ενότητα Χίου αποτελείται από τα νησιά 

Χίος, Ψαρά, Αντίψαρα και Οινούσσες. ∆ιαιρείται διοικητικά σε τρεις δήµους, αυτούς 

των Οινουσσών, της Χίου και των Ψαρών. Ο µεγαλύτερος από αυτούς είναι ο δήµος 

Χίου, ο οποίος περιλαµβάνει όλο το νησί της Χίου και πληθυσµιακά είναι ο 

µεγαλύτερος δήµος του νησιού. Η Χίος έχει συνολικά 64 χωριά.Το έδαφος της Χίου 

είναι κατά το κύριο µέρος του ορεινό, ενώ µόνο στα νότια και ανατολικά του νοµού 

σχηµατίζονται κάποιες πεδινές εκτάσεις. Στα βόρεια της Χίου βρίσκεται η 

οροσειρά Πελιναίο µε ψηλότερη κορυφή τον Άγιο Ηλία (1.297 µ.). Στη Χίο δεν 

υπάρχουν ποτάµια, ενώ το µήκος των ακτών της φτάνει τα 213 χλµ. Το νησί είναι 

γνωστό για τα γραφικά του τοπία, αλλά και για το εύκρατο µεσογειακό κλίµα µε 

ήπιους χειµώνες και µε σπάνιες βροχές το καλοκαίρι. Οι άνεµοι συνήθως πνέουν 

βόρειοι-βορειοδυτικοί και η θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 28-29 βαθµών Κελσίου. 

Έθιµα 

Πρωτοχρονιά 

Η Χίος είναι το νησί των ναυτικών. Η ιδιαίτερη αυτή σχέση της µε την ναυτιλία 

επηρέασε και επηρεάζει τα ήθη και έθιµα του τόπου. Κατά τη διάρκεια των 
Χριστουγέννων τα παιδιά κατασκεύαζαν ένα καράβι και έβγαιναν στη γειτονιά 

τραγουδώντας τα κάλαντα. Επίσης είναι γνωστό ότι οι Χιώτες αντί για δέντρο τα 

Χριστούγεννα στόλιζαν καράβι. Μετά από χρόνια πολλά παιδιά από διάφορα χωριά, 

κυρίως όµως από το Βροντάδο άρχισαν να κατασκευάζουν όλοι µαζί µοντέλα πλοίων, 
αναβιώνοντας το Πρωτοχρονιάτικο έθιµο. Αυτό δηµιούργησε σταδιακά έναν 
ανταγωνισµό και έτσι κάθε παραµονή της Πρωτοχρονιάς µαζεύονταν στην πλατεία 

της Χίου και παρουσίαζαν τα δηµιουργήµατά τους στον κόσµο. Τα τελευταία χρόνια 

το έθιµο αυτό έχει πάρει µορφή διαγωνισµού µε κανονισµούς και όρους συµµετοχής 
που επέβαλλε η Περιηγητική Λέσχη Χίου µαζί µε το ∆ήµο Χίου. Τα παινέµατα και 
ο σκοπός που τραγουδιόνταν από τα παιδιά είναι επηρεασµένα από τα µικρασιατικά 

κάλαντα. 

Πάσχα 

Ο ρουκετοπόλεµος του Βροντάδου: Ο Βροντάδος βρίσκεται βόρεια της πόλης της 
Χίου και είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του νοµού. Στον Βροντάδο κατοικούν 
πολλοί ναύτες και καπετάνιοι. Το έθιµο του ρουκετοπόλεµου προέρχεται από την 
τουρκική κατοχή. Πρόκειται για µια ανταλλαγή πυρών ανάµεσα στις δυο 

µεγαλύτερες ενορίες της πόλης, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής. 

Απόκριες 

Η Μόστρα των Θυµιανών: Η Μόστρα είναι η πιο γνωστή καρναβαλική γιορτή της 
Χίου, που γίνεται στα Θυµιανά. Το έθιµο έχει τις ρίζες του στο Μεσαίωνα, όταν 
πειρατές και κουρσάροι λεηλατούσαν τα παράλια των νησιών και άρπαζαν τις 
σοδειές των κατοίκων. Αγάς: Τα Μεστά, η Ελάτα, το Λιθί, το Πυργί και οι Ολύµποι 
είναι χωριά που ανήκουν στο ∆ήµο µαστιχοχωρίων. Τα χωριά αυτά διατηρούν τα 

µεσαιωνικά χαρακτηριστικά τους, ενώ αναβιώνει κάθε χρόνο την Καθαρά ∆ευτέρα το 

έθιµο του “Αγά”. 



Βόλος 

Νοµός Μαγνησίας

Νοµός Μαγνησίας 

Η θέση του Νοµού στην Ελλάδα

∆ιοίκηση 

Χώρα: Ελλάδα

Περιφέρεια: Θεσσαλία

Αριθµός δήµων: 22

Νοµάρχης: Οι

καταργήθηκαν

31 

Γεωγραφία και στατιστική

Γεωγραφικό διαµέρισµα: Θεσσαλία

Αριθµός επαρχιών: 3 

Αριθµός κοινοτήτων  4 
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Μαγνησίας. 

 

στην Ελλάδα 

Ελλάδα  

Θεσσαλία  

22 

Οι Νοµαρχίες 

καταργήθηκαν στις 

31 ∆εκεµβρίου 2010 

στατιστική 

Θεσσαλία, Νησιά Αιγαίου πελάγους 

 

 

Βόλος 



Πληθυσµός: 208.500 

Πυκνότητα: 78,5 κάτ./χλµ² 

Έκταση: 2.636 χλµ² 

Άλλα 

Ταχυδροµικοί κώδικες: 37* **, 38* ** 

Τηλεφωνικοί κωδικοί: 242* 

Πινακίδες αυτοκινήτων: ΒΟ 

Κωδικ. ISO 3166-2: GR-43 

Ιστοσελίδα 

www.magnesia.gr  

Ο νοµός Μαγνησίας είναι ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και ανήκει 
διοικητικά στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

Περιλαµβάνει γεωγραφικά την περιοχή της Μαγνησίας στη Θεσσαλία και τα νησιά 

των Βόρειων Σποράδων Αλόννησο, Σκιάθο και Σκόπελο. Έχει έκταση 2.636 τ.χλµ. 

και πληθυσµό 208.500 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Πρωτεύουσα του νοµού είναι ο Βόλος µε πληθυσµό 144.420 κατοίκους. ∆εύτερη σε 
πληθυσµό είναι η επαρχία Αλµυρού, αγροτική κυρίως περιοχή που ασχολείται µε την 
καλλιέργια βάµβακος, σιτηρών, ντοµάτας και αµυγδάλων. 

Για πλήρη κατάλογο των πόλεων και οικισµών του νοµού, δείτε επίσης ∆ιοικητική 

διαίρεση νοµού Μαγνησίας 

Μυθολογία 

 



Κ. Βολανάκης, Η επιστροφή των Αργοναυτών (αχρονολόγητο;). 35 εκ. x 65 εκ. Λάδι σε καµβά. 

Ιδιωτική συλλογή. 

Η περιοχή της Μαγνησίας αναφέρεται σε µερικούς από τους πιο σηµαντικούς 
ελληνικούς µύθους. 

Γενάρχης της περιοχής υπήρξε ο Μάγνης, του Άργου ή του ∆ία ή γιος του Αιόλου, ο 

οποίος εγκαταστάθηκε στο Πήλιο. Στο Πήλιο κατοικούσαν οι Κένταυροι, ιππόµορφα 

όντα που προήλθαν από την ένωση του Ιξίωνα και της Νεφέλης. 
Γνωστός Κένταυρος της µυθολογίας ήταν ο Χείρων, ο οποίος µεσολάβησε για τον 
γάµο του Πηλέα µε την Θέτιδα, που έγινε στο Πήλιο. Στην διάρκεια του γάµου και 
εξαιτίας του µήλου της Έριδος, προκλήθηκε ο Τρωικός πόλεµος. 

Κοντά στον σοφό Κένταυρο Χείρωνα µαθήτευσε ο Ασκληπιός, πατέρας της ιατρικής, 
καθώς και ο Αχιλλέας. Από την Μαγνησία, επίσης, ξεκίνησε η Αργοναυτική 

εκστρατεία, που σχετίζεται ιστορικά µε την απαρχή της τεχνικής επεξεργασίας 
του χρυσού στον ελλαδικό χώρο. 

Γεωγραφικά στοιχεία και κλίµα 

 Το ανάγλυφο του νοµού Μαγνησίας διαµορφώνεται βασικά από τους ορεινούς 

όγκους ΜαυροβουνίουΠηλίου και του βόρειου τµήµατος της Όθρυος, µεταξύ των 

οποίων σχηµατίζονται οι πεδιάδες του Αλµυρού και του Βόλου Βελεστίνου, τις 

οποίες χωρίζει η χαµηλή βουνοσειρά του Χαλκοδονίου. Το Μαυροβούνι,  

ασβεστολιθικό και κρυσταλλικό όρος µε πολλά δάση,  ιδίως στο νότιο τµήµα του,  

καταλαµβάνει το βορειότερο τµήµα του νοµού και συνεχίζεται στον νοµό 

Λαρίσης, όπου βρίσκεται και η ψηλότερη κορυφή του (1.054 µ.).  Προέκτασή του 

προς τα νότια αποτελεί το Πήλιο, το βασικό βουνό του νοµού Μαγνησίας. Η Όθρυς 

κλείνει τον νοµό Μαγνησίας προς τα νότια και τον χωρίζει από τον νοµό 

Φθιώτιδος· η ψηλότερη κορυφή της (Γερακοβούνι, 1.726 µ.) βρίσκεται στα σύνορα 

ακριβώς των δύο νοµών, αρχίζει από το ακρωτήριο Σταυρός,  στην είσοδο του 

Παγασητικού,  και προχωρεί στα δυτικά µε κορυφές ολοένα ψηλότερες,  για να 

φτάσει στον ψηλότερο όγκο της στο νοτιοδυτικό τµήµα του νοµού (Ξεροβούνι,  1.454 

µ.·  Αραπάς 1.291 µ.).  Προς την ακτή του Παγασητικού και απέναντι από το 

Τρίκερι, υψώνεται αποµονωµένο το Χλωµό όρος. Η πεδιάδα του Αλµυρού, που 

απλώνεται µεταξύ του Χαλκοδονίου και της Όθρυος, είναι η βασική πεδιάδα του 

νοµού Μαγνησίας.  Η πεδιάδα ΒόλουΒελεστίνου,  χαµηλή περιοχή µεταξύ 

Χαλκοδονίου και Πηλίου, αποτελεί συνέχεια της µεγάλης πεδιάδας της Λάρισας.  

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται και η αποξηραµένη σήµερα λίµνη Κάρλα ή Βοιβηίς. Η 

ακτή του νοµού Μαγνησίας στο Αιγαίο είναι γενικά αλίµενη,  καθώς το Μαυροβούνι 

και το Πήλιο κλείνουν απότοµα προς τη θάλασσα,  και µόνο σε λίγα σηµεία 

σχηµατίζονται χαµηλές παραλιακές ζώνες, όπου βρίσκονται µερικά από τα ωραιότερα 

χωριά του Πηλίου.  Πιο νότια, µετά το ακρωτήριο Σηπιάς,  η ακτή κάµπτεται προς τα 

δυτικά και σχηµατίζει την είσοδο του Παγασητικού κόλπου, ο οποίος έχει 

σχηµατιστεί από ευρεία καταβύθιση ύστερα από διαρρήξεις, στις οποίες οφείλονται 

και οι σεισµοί της περιοχής.  Ο Παγασητικός αρχίζει από τα ακρωτήρια Καβούλια 



(στο Τρίκερι) δεξιά και Σταυρός αριστερά. Ο εσωτερικός διαµελισµός του 

παρουσιάζει αρκετή ποικιλία: στη δυτική ακτή του σχηµατίζονται οι όρµοι Πτελεού,  

Νιε, Μαλιάπολης,  Σούρπης και ο µεγαλύτερος όρµος του Αλµυρού· στον µυχό του 

σχηµατίζεται ο κόλπος του Βόλου· στον ανατολικό του βραχίονα, που σχηµατίζεται 

από το Πήλιο, η ακτή παρουσιάζει µεγαλύτερη ποικιλία·  ανατολικά της εισόδου του 

βρίσκονται τα νησάκια Παλαιό Τρίκερι, Πυθού, Στρογγύλη κ.ά.  Το υδρογραφικό 

δίκτυο της Μαγνησίας είναι περιορισµένο. Η Όθρυς διαρρέεται από µικρούς 

ποταµούς,  οι οποίοι αποχετεύουν συγχρόνως και την πεδιάδα του Αλµυρού:  

Πλατανόρεµα, Koκάριος, Χολόρεµα. Τα νερά του Πηλίου αποχετεύονται κατευθείαν 

στο Αιγαίο.  Το κλίµα της Μαγνησίας παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις στις 

διάφορες περιοχές της,  γενικά όµως είναι εύκρατο, επειδή η περιοχή δέχεται την 

ευεργετική επίδραση της θάλασσας.  Ο Βόλος έχει µέση ετήσια θερµοκρασία 16,9°C,  

µε µέση Ιανουαρίου 7,6°C και Ιουλίου 26,6°C.  Οι βροχοπτώσεις δεν είναι µεγάλες 

(500600 χιλιοστά)· εξαίρεση αποτελεί το ανατολικό Πήλιο. Οικονοµία.  Ο νοµός 

Mαγνησίας είναι η πιο ανεπτυγµένη βιοµηχανικά περιοχή της  Ελλάδας, µετά τους 

νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.  Η αγροτική παραγωγή του αποτελείται 

από σχετικά µεγάλη ποικιλία προϊόντων και το εισόδηµα από το εµπόριο, τον 

τουρισµό, τις µεταφορές, την αλιεία κλπ. είναι αξιόλογο.  Η οικονοµία του νοµού 

Μαγνησίας βασίστηκε στη δηµιουργία και στην ανάπτυξη της πόλης και του λιµανιού 

του Βόλου,  που έγινε το συγκοινωνιακό,  εµπορικό και βιοµηχανικό κέντρο 

ολόκληρης της Θεσσαλίας.  Στον νοµό Μαγνησίας,  σε αντίθεση µε τους άλλους 

νοµούς της Θεσσαλίας οι δεντροκαλλιέργειες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 

ένα τρίτο και αποτελούνται κατά τα τρία τέταρτα από ελιές και κατά το υπόλοιπο από 

αµυγδαλιές, µηλιές, αχλαδιές κλπ., ενώ η Σκόπελος παράγει το µεγαλύτερο τµήµα 

των εγχώριων δαµάσκηνων. Στον νοµό Μαγνησίας παράγεται επίσης ντοµάτα και 

άλλα λαχανικά και κηπευτικά.  Ο νοµός Μαγνησίας είναι άλλωστε ο πιο 

πυκνοκατοικηµένος νοµός της περιφέρειας Θεσσαλίας.  Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 

του Βόλου, µεγάλου αστικού κέντρου της  χώρας. 

Πολιτισµός 

Μουσεία 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, που περιλαµβάνει ευρήµατα από την ευρύτερη 

περιοχή της Μαγνησίας (Ιωλκός, Φέρραι, ∆ηµητριάδα) από την προϊστορική εποχή 

έως και τα ρωµαϊκά χρόνια. 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου βρίσκεται στην οδό Μικρασιατών 1 µε Ζάχου 

και φιλοξενεί πετρώµατα, ορυκτά και απολιθώµατα από τη Θεσσαλία και την Ελλάδα 

γενικότερα. 

Το Κέντρο Τέχνης «Τζόρτζιο ντε Κίρικο», µε συχνές θεµατικές εκθέσεις και µόνιµη 

συλλογή. 

Το Μουσείο Βιοµηχανικής Ιστορίας στο συγκρότηµα Τσαλαπάτα στις παλιές 

εγκαταστάσεις του οµώνυµου Εργοστασίου Πλινθοκεραµοποίας στην περιοχή των 



Παλαιών.Περιλαµβάνει 20 χειροτεχνικά εργαστήρια, εκθετήρια και µικρά εµπορικά 

καταστήµατα για παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, χώρους εκθέσεων και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, αίθουσα video-wall και κινηµατογράφο 

καθώς και χώρους αναψυχής (καφέ, εστιατόριο, ουζερί). 

Το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή στεγάζεται στο σπίτι του λαογράφου, στην 

οδό Κίτσου Μακρή 38 και ανήκει στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Περιλαµβάνει τη 

λαογραφική συλλογή του σηµαντικού ερευνητή µε µοναδικά στο είδος τους 

εκθέµατα, τη βιβλιοθήκη του που αποτελείται από 4.000 τόµους βιβλίων και το 

αρχείο του, µε 2.500 διαφάνειες και 4.000 φωτογραφίες, σε πολλές από τις οποίες 

απεικονίζονται θησαυροί της λαϊκής µας παράδοσης που δε σώζονται σήµερα. 

Το Εντοµολογικό Μουσείο στο Βόλο, είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα και 

ένα από τα καλύτερα των Βαλκανίων. Περιλαµβάνει 35.000 έντοµα διαφόρων 

τάξεων, κυρίως λεπιδόπτερων, που ανήκουν σε περισσότερα από 10.000 είδη, 

υποείδη και φυλές. 

Tο Τυπογραφικό Μουσείο της εφηµερίδας Η Θεσσαλία, αδιάλειπτη έκδοση από το 

1898 - δεν µπορεί παρά να είναι ένα ξεχωριστό τυπογραφικό µουσείο. Σε µια αίθουσα 

350 τετραγωνικών στις εγκαταστάσεις της εφηµερίδας στη Βιοµηχανική Περιοχή του 

Βόλου φιλοξενούνται εκατό χρόνια καθηµερινής ιστορίας και εκατό χρόνια 

τεχνολογίας. 

Τo Σιδηροδροµικό Μουσείο Θεσσαλίας. 

Τo Μουσείο της Πόλης του Βόλου. 

 

∆ιεθνή φεστιβάλ και εκθέσεις 

∆ιεθνές Φεστιβάλ Μουσικού Θεάτρου: Το συγκεκριµένο φεστιβάλ κλείνει πάνω από 

δέκα χρόνια ζωής. Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών 

που περιλαµβάνει συνδυαστικά θεάµατα, πολύτεχνες εκδηλώσεις και κάθε είδους 

«performance». Πραγµατοποιείται κάθε χρόνο την περίοδο ∆εκεµβρίου-Ιανουαρίου. 

∆ιεθνές Φεστιβάλ Μουσικής: Περιλαµβάνει δηµιουργίες κλασσικής µουσικής από 

σύνολα, ορχήστρες, χορωδίες και σολίστ. 

Επιχειρηµατικό Πανόραµα: Πρόκειται για ετήσια έκθεση παραγωγικής φυσιογνωµίας 

του Νοµού Μαγνησίας, στην οποία συµµετέχουν επιχειρήσεις από τη Μαγνησία, 

τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Πραγµατοποιείται, συνήθως, το µήνα Σεπτέµβριο 

κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια. 



 

Αθλητισµός 

 

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο, στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας του ∆ήµου Βόλου. 

Η πόλη του Βόλου έχει µεγάλη παράδοση στο άθληµα της ποδηλασίας µε µεγάλες 
επιτυχίες και σπουδαίους αθλητές. Σηµερινοί σηµαντικοί ποδηλάτες είναι 
οι: Χρήστος Βολικάκης, Ζαφείρης Βολικάκης και Σωτήριος Μπρέτας. Στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 οι σύλλογοι του Γ.Σ. Βόλου και του Γ.Σ. Νίκης Βόλου υπήρξαν 
από τους δυνατότερους στην Ελλάδα µε µεγάλες επιτυχίες στο άθληµα και µε 
πολλούς βολιώτες αθλητές να επανδρώνουν τις εθνικές οµάδες µετά από πολλές 
πανελλήνιες επιτυχίες. Από τον Γ.Σ. Βόλου ξεχώρισαν οι: Αντώνιος Πρωτόπαπας, 
Ιωάννης Χρυσάφης, Μπαλατσός Χρήστος, Φώτης Τσιµητρέας. Οι ∆ηµήτριος Χίος 
και Στέργιος Σαλπαδήµος µετά από µεγάλες επιτυχίες ως αθλητές στη συνέχεια 

έχουνε υπάρξει οµοσπονδιακοί προπονητές και τεχνικοί σύµβουλοι. Από τον Γ.Σ. 

Νίκης Βόλου ξεχώρισαν µε τα χρώµατα του συλλόγου και µε συµµετοχές στην 
εθνική οµάδα ποδηλασίας δρόµου κατηγορίας UCI elite οι: Νικόλαος Πολύζος, 
Στέργιος Τζήµος και Ευάγγελος Μπερµπέρης. 

Στο Βόλο εδρεύουν µία σειρά από αθλητικά σωµατεία, όπως η Αθλητική Ένωση 

Βόλου ∆ιµηνίου, ο Ολυµπιακός Βόλου, ο Γ.Σ. Νίκη Βόλου, ο Γυµναστικός Σύλλογος 
Βόλου, ο Ν.Ο.Β. & Αργοναύτες, ο Όµιλος Υδατοσφαίρισης και Κολύµβησης Βόλου, 

ο Α.Σ. Ερµής[4]
, η Ακαδηµία Ποδοσφαίρου Βόλου, το Α.Σ. Ολυµπιακή Ακαδηµία 

TAE KWON DO, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Βόλου (Ε.Ο.Σ.), ο Α.Ο. 

Μεταµόρφωση Βόλου και ο Όµιλος Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθληµάτων 
Βόλου (OEA-NAB). 

Οι κυριότερες αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης είναι το Πανθεσσαλικό Στάδιο, 

το Ε.Α.Κ. Βόλου, το Κλειστό Αδαµόπουλου, το Γυµναστήριο Βαρέων Αθληµάτων 
Καραγατσιου, το Κλειστό Γυµναστήριο Νέας Ιωνίας, το Εκθεσιακό-Αθλητικό 

Κέντρο Βόλου, το Γήπεδο Νίκης Βόλου "Παντελής Μαγουλας, το Κολυµβητήριο 

Νέας Ιωνίας, το Κέντρο Αντισφαίρισης Νέας Ιωνίας, το Κέντρο Αντισφαίρισης 
Βόλου και το Κέντρο Αντισφαίρισης Ιωλκού. 

 

 



Ήθη και Έθιµα 

ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 

Από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της η ∆ηµοτική Αρχή Αισωνίας 

φρόντισε να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ήθη και έθιµα, 

µέσα από µια σειρά εκδηλώσεων. Κορυφαία όλων, ο Βλάχικος Γάµος, που 

πραγµατοποιείται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου και αποτελεί πλέον 

θεσµό για την περιοχή. Πρόκειται για την αναβίωση του Γάµου των Βλάχων, µε 

ζωντανή παραδοσιακή µουσική, χορό και φαγητό. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται 

στην κεντρική πλατεία του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σέσκλου και σε πολλά άλλα 

σηµεία του χωριού όπως η Εκκλησία, το σπίτι του κουµπάρου, της νύφης και του 

γαµπρού µε τη συµµετοχή πολλών κατοίκων της περιοχής. Μικροί και µεγάλοι 

ντυµένοι µε παραδοσιακές φορεσιές, αναβιώνουν τα τελευταία χρόνια µε ιδιαίτερο 

κέφι και µεράκι το έθιµο του Βλάχικου Γάµου, ενώ εκατοντάδες επισκέπτες 

κατακλύζουν το χωριό για να παρακολουθήσουν την όµορφη εκδήλωση. 

ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ 

∆ιαρκούσε 5 ηµέρες (από Τετάρτη έως Κυριακή). 

Την Τετάρτη : ελεύθερες κοπέλες συµµετέχουν στο φόρτωµα των ξύλων που θα 

χρησιµεύσουν στην ετοιµασία του φαγητού. 

Την Πέµπτη: Γίνεται η προετοιµασία για το ζύµωµα του ψωµιού που θα 

χρησιµοποιηθεί στο γάµο. Το ψωµί αυτό ονοµάζεται «σιµίτα» ή «φτάσµα» και 

αποτελείται από αλεύρι, ρεβίθια, βασιλικό και βάγια. 

Την Παρασκευή: πραγµατοποιείται έκθεση προίκας. Τα προικιά της νύφης είναι 

έτοιµα και απλωµένα για να τα δει όποιος συγγενής ή φίλος θέλει. Στην έκθεση 

παρευρίσκεται όλο το χωριό το οποίο έχει προσκληθεί µε κουφέτα. 

Το Σάββατο: γίνονται ετοιµασίες για τη σφαγή των ζώων και την Παρασκευή του 

φαγητού. Το βράδυ γίνεται γλέντι στο σπίτι της νύφης, ξεχωριστά από τον γαµπρό 

και το σόι του. 

Την Κυριακή: µετά το γάµο ακολουθεί γλέντι στο σπίτι του γαµπρού µόνο µε το σόι 

του και µε την παρουσία νεόνυµφων. 

Η ∆ιαδικασία του Γάµου 

Την Κυριακή το πρωί τα µπρατίµια (φίλοι του γαµπρού) συνοδεύουν το γαµπρό στο 

σπίτι του κουµπάρου (µαζί µε τα όργανα). Ο γαµπρός προσφέρει στο κουµπάρο µια 

κανάτα µε κρασί και ο κουµπάρος στο γαµπρό ένα σφαχτό, και επιστρέφουν όλοι 

µαζί στο σπίτι του γαµπρού. 

Στη συνέχεια τα µπρατίµια ξεκινούν µε τα άλογα να πάρουν τα προικιά από το σπίτι 

της νύφης. Εκεί γίνεται µια διαδικασία όπου εκείνοι δίνουν κάποια χρήµατα στη νύφη 



για να παραλάβουν τα προικιά. Τα φορτώνουν και µε την συνοδεία των οργάνων 

επιστρέφουν στο σπίτι του γαµπρού. 

Ακολουθεί µεσηµεριανό φαγητό και πριν ξεκινήσουν να πάρουν τη νύφη για τα 

στέφανα, γίνεται το ξύρισµα του γαµπρού, τραγουδώντας Βλάχικα τραγούδια. Μετά 

ξεκινούν και πάλι για το σπίτι της νύφης όπου εκεί τους περιµένουν οι συµπέθεροι, 

ακολουθεί το κέρασµα, ανταλλάσσονται οι κουλούρες και ο πατέρας της νύφης 

επιστρέφει στον συµπέθερο το «κάπαρο» που ήταν σύµβολο τιµής κατά τους 

αρραβώνες. 

Εφόσον τα µπρατίµια φορέσουν τα παπούτσια στη νύφη, ξεκινούν όλοι µαζί για την 

εκκλησία όπου στο προαύλιο της γίνεται η παράδοση της νύφης στο γαµπρό. Μετά 

την τελετή του γάµου οι συµπέθεροι και οι νεόνυµφοι πηγαίνουν στο σπίτι του 

γαµπρού όπου περιµένει η πεθερά τη νύφη και της προσφέρει βούτυρο για να 

σχηµατίσει 3 φορές σταυρό στην κεντρική πόρτα και τρώει η νύφη µε την πεθερά της 

γλυκό για να είναι γλυκιά και η σχέση τους. 

Ακολουθεί γλέντι στο σπίτι και µετά από λίγο επιστρέφουν και πάλι στην πλατεία του 

χωριού για να γίνει το κρέµασµα του γαµπρού (για να αναγκάσουν την νύφη να τους 

κάνει ένα τραπέζι). Μετά από αυτή τη διαδικασία ακολουθεί γλέντι ως το πρωί µε 

όλους τους προσκεκληµένους και τα συµπεθέρια.  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

Θεσµό του καλοκαιριού για το ∆ήµο Αισωνίας αποτελεί η ετήσια εµποροπανήγυρη 

που πραγµατοποιείται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου (5-12/8) στην 

περιοχή του ΚΤΕΟ, και συγκεντρώνει πλήθος κόσµου καθ” όλη τη διάρκειά του. 

ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΠΟΝΙΟΥ 

Στο ∆ιµήνι, το οποίο φηµίζεται για την παραγωγή πεπονιού, διοργανώνεται κάθε 

καλοκαίρι η γιορτή πεπονιού. Μία βραδιά γεµάτη παραδοσιακή µουσική και χορό 

όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και φυσικά να δοκιµάσουν 

τα νόστιµα πεπόνια ∆ιµηνίου. 

Άλλες πάγιες εκδηλώσεις 

∆ιµήνι : εορτές, πανηγύρια 

2/2, πανηγυρίζει η ενορία του οικισµού ∆ιµηνίου, ο Ιερός Ναός Υπαπαντής του 

Χριστού. 

∆εύτερη µέρα του Πάσχα, τελείται λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου, 

στον οικισµό Παλιουρίου, ενώ ακολουθεί και ο καθιερωµένος αγώνας ανώµαλου 

δρόµου µε έπαθλο «το µαντήλι» το περιεχόµενο του οποίου είναι κατά βούληση 

οικονοµική συνδροµή των θεατών του αγώνα. 



Τρίτη µέρα του Πάσχα, πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Ραφαήλ στον οικισµό 

Λάµιας. 

∆ύο Κυριακές µετά την Κυριακή του Πάσχα, πανηγυρίζει το ιερό προσκύνηµα των 

Μυροφόρων. 

21/5, πανηγυρίζει το εξωκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου. 

15/8, πανηγυρίζει το περεκκλήσι της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. 

23/8, πανηγυρίζει η ενορία του οικισµού Λάµιας, ο Ιερός Ναός Απόδοσης Κοιµήσεως 

της Θεοτόκου. 

6/12, πανηγυρίζει η ενορία του οικισµού Παλιουρίου, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου. 

Καθαρή ∆ευτέρα : Στο χώρο του ιερού προσκυνήµατος των Μυροφόρων 

πραγµατοποιείται διαγωνισµός χαρταετού και άλλα παιχνίδια. Επίσης, διανέµεται η 

παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνες και ντόπιο κρασί. Ο κόσµος µπορεί να διασκεδάσει 

µε ζωντανή ορχήστρα. 

Σέσκλο : Εορτές και πανηγύρια 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σέσκλου γιορτάζει δύο φορές κάθε χρόνο. Στις 8 

Νοεµβρίου τιµά τον εορτασµό των πολιούχων της Παµµεγίστων Ταξιαρχών (Μιχαήλ 

& Γαβριήλ) στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία 

Σέσκλου. Πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας την οποία 

τιµά πλήθος κόσµου που συρρέει στο Ναό απ” όλες τις περιοχές της Μαγνησίας και 

όχι µόνο. Την παραµονή τελείται Εσπερινός και ανήµερα πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία µε την συµµετοχή µεγάλου αριθµού επίσηµων καλεσµένων. 

Η δεύτερη µεγάλη τοπική εορτή του Σέσκλου είναι στις 8 Μαΐου κάθε χρόνο που η 

εκκλησία µας τιµά τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Η θρησκευτική γιορτή συνδυάζεται µε 

λαϊκό πανηγύρι του Σέσκλου στις 7, 8 και 9 Μαΐου µε παραδοσιακή µουσική όπου 

λαµβάνουν χώρα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η παρουσίαση 

Παραδοσιακών Χορών από όλα τα χορευτικά τµήµατα του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Σέσκλου και άλλων Συλλόγων. Επίσης γίνεται γενικό γλέντι στο οποίο συµµετέχουν 

όλοι οι επισκέπτες. Η όλη εκδήλωση γίνεται στο πλακόστρωτο µέρος της Κεντρικής 

Πλατείας του χωριού µε τη συµµετοχή πλήθους επισκεπτών που γλεντάει µέχρι τις 

πρώτες πρωινές ώρες. 

Κατά καιρούς, στην Θεία Λειτουργία της τοπικής αυτής εορτή (αλλά και στη γιορτή 

της 8ης Νοεµβρίου) έχει παραστεί ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος Χριστόδουλος µε την ιδιότητα τότε του Μητροπολίτη ∆ηµητριάδος (το 

Σέσκλο ανήκει στη Μητρόπολη ∆ηµητριάδος), καθώς και ο τωρινός Μητροπολίτης 

∆ηµητριάδος κ. Ιγνάτιος. Επίσης τον εορτασµό τιµούν συχνά µε την παρουσία τους 

βουλευτές της περιοχής, πολιτικά πρόσωπα της Τοπικής και Νοµαρχιακής 



Αυτοδιοίκησης ή άλλων χώρων, εκπρόσωποι του Στρατού, της Αστυνοµίας και 

φυσικά οι τοπικοί άρχοντες και οι εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων. 

Το πανηγύρι αυτό είναι µια προέκταση του γλεντιού που έκαναν, από πολύ παλιά, οι 

κτηνοτρόφοι του Σέσκλου λίγο πριν οδηγήσουν τα κοπάδια τους από τις πεδινές στις 

ορεινές περιοχές όπου παρέµεναν σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και 

επέστρεφαν περί τα τέλη Σεπτεµβρίου. 

Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά σε δύο ακόµη τοπικές εορτές, µικρότερες ως προς 

την έκταση των εκδηλώσεων αλλά εξίσου σηµαντικές για την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Πρόκειται για τη γιορτή του Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου) καθώς και την Αποτοµή της 

Τίµιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (29 Αυγούστου). Στις γιορτές 

αυτές τελείται, ανήµερα Θεία Λειτουργία και εσπερινός την παραµονή στα 

αντίστοιχα ξωκλήσια του Σέσκλου, χτισµένα σε δύο πανέµορφες τοποθεσίες. Η 

προσέλευση των κατοίκων κι εδώ είναι µεγάλη. 

Τέλος, στις 23/8 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Απόδοσης της Θεοτόκου στον οικισµό 

Χρυσής Ακτής Παναγιάς. 

Στέργιος Απ. Ντέρτσας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τα Ιωάννινα, γνωστά και ως Γιάννενα ή Γιάννινα, είναι η πρωτεύουσα και 

µεγαλύτερη πόλη του Νοµού Ιωαννίνων και της Ηπείρου, µε πληθυσµό 65.574 

κατοίκους για την πόλη και 111.740 κατοίκους για το διευρυµένο ∆ήµο Ιωαννιτών 

(2011). Είναι µία από τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας µε πλούσια πολιτιστική 

παράδοση και σύγχρονες αναπτυξιακές επιχειρήσεις.  Μεταξύ των πολυποίκιλων 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής ξεχωριστή θέση κατέχει η 

λίµνηΠαµβώτιδα, που παράκειται της πόλης. Άξιο αναφοράς είναι το νησάκι της 

λίµνης (νήσος Ιωαννίνων), στο οποίο βρίσκεται µικρός οικισµός και διάφορα µνηµεία 

και αξιοθέατα, όπως η τελευταία κατοικία του Αλή Πασά. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΜΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή των Ιωαννίνων 

εντοπίζονται από την Παλαιολιθική Εποχή (πριν 38.000 χρόνια). Αυτό έχει 

αποδειχθεί από τα λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν στο σπήλαιο της Καστρίτσας. Η 

πόλη ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Η 

ονοµασία της πιθανότατα προέρχεται από τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου που βρισκόταν στο χώρο του κάστρου και ιδρύθηκε πιθανώς περί το 510 

µ. Χ. ή επειδή ήταν υπό την προστασία του Αγίου Ιωάννη του Πρόδροµου. Η πόλη 

αναφέρεται για πρώτη φορά το 527 µ.χ. από τον ιστορικό Προκόπιο µε την ονοµασία 

Ευροία. 

 

ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Ακολούθησε το διάστηµα των σλαβικών επιδροµών στην ευρύτερη περιοχή 

κατά το τέλος του 6ου και στις αρχές του 7ου αι. µ.χ.. Στο διάστηµα αυτό δεν 

διασώζονται στοιχεία για την τύχη της πόλης, αν και θεωρείται πιθανή η κατάληψή 

της από τους επιδροµείς για ορισµένες δεκαετίες. Το 879 η πόλη αναφέρεται για 



πρώτη φορά µε το σηµερινό της όνοµα και ήταν έδρα Επισκόπου. Η πόλη 

καταλήφθηκε προσωρινά από τους Βουλγάρους του τσάρου Σαµουήλ. Το 1082 η 

πόλη καταλήφθηκε από τους Νορµανδούς, υπό τον Βοηµούνδο του Τάραντα, που 

επιδιόρθωσε τα τείχη της πόλης για να απωθήσει αντεπίθεση του 

αυτοκράτορα Αλέξιου Κοµνηνού. Η πόλη απελευθερώθηκε από τον Αλέξιο Κοµνηνό 

το 1108. Το 13ο αι. τα Ιωάννινα ήταν το δεύτερο σηµαντικότερο αστικό κέντρο της 

Ηπείρου, µετά την Άρτα. 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Το 1430 οι Οθωµανοί, υπό τον Σινάν Πασά µε την είσοδό τους στην πόλη 

δεσµεύτηκαν µε έγγραφη συµφωνία (ορισµός) να γίνουν σεβαστά πολλά προνόµια 

των κατοίκων, κυρίως περιουσιακά και εκκλησιαστικά. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου καταστράφηκε ύστερα από εξέγερση µε αρχηγό τον ∆ιονύσιο το 

Φιλόσοφο και οι µοναχοί θανατώθηκαν. Στη θέση του ανεγέρθηκε το 1618 τζαµί 

(Ασλάν Τζαµί, σήµερα µουσείο, επί του κάστρου) αφιερωµένο στον Ασλάν Πασά 

που κατέπνιξε την εξέγερση αυτή. Από την εποχή εκείνη εγκαταστάθηκαν 

οικογένειες Τούρκων και Εβραίων στο κάστρο της πόλης. Οι εκδιωχθέντες Έλληνες 

ίδρυσαν νέους οικισµούς για πρώτη φορά έξω από το κάστρo: της Καλούτσιανης, της 

Σιαράβας, της Καραβατιάς, τα ∆υο Αδέλφια, τα Λακώµατα κ.α.
[1]. 

 Παρόλη την αναταραχή, η πόλη επανέκαµψε, οι Γιαννιώτες συνέχισαν τις 

εµπορικές και χειροτεχνικές τους δραστηριότητες. Οι εµπορικές σχέσεις µε 

σηµαντικά κέντρα της Ευρώπης (Βενετία και Λιβόρνο) ήταν έντονες, όπου έµποροι 

από τα Ιωάννινα ίδρυαν εµπορικούς και τραπεζικούς οίκους. Ταυτόχρονα, 

διατηρούσαν την επαφή τους µε την πατρίδα και χρηµατοδοτούσαν την κατασκευή 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Αυτοί οι έµποροι υπήρξαν και οι πιο σηµαντικοί εθνικοί 

ευεργέτες . 

 

ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 Η σηµαντικότατη πνευµατική και εκπαιδευτική δραστηριότητα την εποχή 

εκείνη ήταν απόρροια της οικονοµικής ευηµερίας που η πόλη γνώρισε. Τα Ιωάννινα 

αποτέλεσαν το σηµαντικότερο κέντρο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού µαζί µε την 

Κωνσταντινούπολη και τα κέντρα του απόδηµου Ελληνισµού στη Βιέννη και στο 

Βουκουρέστι. Ιωαννίτες ήταν οι ιδρυτές και των τεσσάρων ελληνικών τυπογραφείων 

της Βενετίας: του Νικολάου Γλυκύ, Ανδρέα Ιουλιανού, Νικολάου Σάρου και 

∆ηµητρίου Θεοδοσίου. Στον 17ο και 18ο αιώνα χτίστηκαν πολλες σχολές.  Οι σχολές 

αυτές αποτέλεσαν σηµαντικά κέντρα στην ανάπτυξη του Νεοελληνικού 

∆ιαφωτισµού. Τα σχολεία αυτά συνέχισαν τη Βυζαντινή παράδοση και συνέβαλαν 



αποφασιστικά στην αφύπνιση των υπόδουλων Ελλήνων. Το 1789 η πόλη έγινε έδρα 

της περιοχής (πασαλίκι) που έλεγχε ο Αλή πασάς, µουσουλµάνος αλβανικής 

καταγωγής από το Τεπελένι, ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του όλη την περιοχή της 

βορειοδυτικής Ελλάδας, την Θεσσαλία, τµήµα τηςΕύβοιας και την Πελοπόννησο. 

Κατά το διάστηµα αυτό η πόλη γνώρισε το απόγειο της ακµής της. Από τότε έχει 

µείνει γνωστή η έκφραση ότι τα Ιωάννινα είναι «πρώτα στα άρµατα, στα γρόσια και 

στα γράµµατα». 

Όσοι εχρηµάτισαν Έλληνες συγγραφείς υπήρξαν ή Ιωαννίται ή µαθηταί της των Ιωαννίνων σχολής 

 

ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟ 1821 

Το έτος που ξέσπασε η Επανάσταση (1821), ο Σουλτάνος Σελίµ ΙΙΙ στην 

Κωνσταντινούπολη, θορυβηµένος από την συνεχώς αυξανόµενη επιρροή του Αλή 

πασά και από πληροφορίες για πιθανή απόσχισή του από την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία, διέταξε τον αποκεφαλισµό του για προδοσία ενάντια στην Υψηλή 

Πύλη. ∆υο χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε από αξιωµατούχους του Σουλτάνου στο 

νησί της λίµνης των Ιωαννίνων, όπου κατέφυγε για να αποφύγει τη θανατική 

καταδίκη. Στο Ίτς Καλέ, την ακρόπολη του κάστρου, υπάρχουν τα ερείπια του 

σεραγιού του Αλή Πασά, που καταστράφηκε από τον Οθωµανικό στρατό, το Φετίχιε 

τζαµί κτισµένο το 1597, η µαρµάρινη βάση του τάφου του Αλή Πασά, κάποια 

διασωζώµενα παλιά τουρκικά κτίσµατα, κυρίως µαγειρεία, πύργοι φρουρών, 

πυριδιταποθήκες, στάβλοι αλόγων και κάποια κανόνια από αυτά που ήταν 

τοποθετηµένα γύρω από το φρούριο. Σώζεται επίσης ένας πύργος των Νορµανδών 

που είχε ενσωµατωθεί µε το σεράϊ του Αλή Πασά. Το εκκλησάκι των Αγίων 

Αναργύρων κτίστηκε το 1918 πάνω στο θησαυροφυλάκιο του Αλή Πασά. Επίσης 

αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρώτο µέρος το οποίο απελευθερώθηκε σε όλη την βόρειο 

Ελλαδα ήταν ένα µικρό χωριουδάκι νότια των Ιωαννίνων ονόµατι «Πλαίσια».   

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

� Αρχαιολογικό µουσείο Ιωαννίνων 

Οι συλλογές του Μουσείου αναπτύσσονται σε επτά αίθουσες, τον 

κεντρικό διάδροµο και τρία αίθρια, σε συνολική επιφάνεια 1.200 τ.µ. 

Τα εκθέµατα καλύπτουν µια µεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη 

εµφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή πριν 

από 250.000 χρόνια, έως και τη δύση της όψιµης αρχαιότητας κατά τους ύστερους 

ρωµαϊκούς χρόνους (3ος αι. µ.Χ.). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα ευρήµατα από το 

ιερό της ∆ωδώνης τα οποία εκτίθενται σε µια αίθουσα αφιερωµένη αποκλειστικά σε 

ένα από τα σπουδαιότερα µαντεία του ελληνικού κόσµου. Η πολύπλευρη εκθεσιακή 

παρουσίαση στοχεύει να φωτίσει διάφορες όψεις του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου 

των Ηπειρωτών κατά την αρχαιότητα. Πιο συγκεκριµένα οι θεµατικές ενότητες είναι 

κατανεµηµένες στους εκθεσιακούς χώρους ως εξής:  



Ως η αφετηρία της µουσειολογικής ροής, στον κεντρικό διάδροµο, λειτουργεί µία 

γραφιστικά αποδοσµένη περιδιάβαση στον ιστορικό χρόνο, ένα χρονολόγιο 

(timeline): σε αυτό αποτυπώνονται τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα που 

συντελέστηκαν στην Ήπειρο (καθώς και οι πιο σηµαντικές αρχαιολογικές θέσεις), τα 

οποία αντιπαραβάλλονται µε διαδικασίες και σταθµούς στην ιστορία του υπόλοιπου 

ελλαδικού χώρου. 

 

 

  

� Κάστρο των Ιωαννίνων 

Το κάστρο των Ιωαννίνων χτίστηκε το 528 µ.Χ, µέσα 

στα πλαίσια του σχεδίου του αυτοκράτορα Ιουστινιανού 

για την οχύρωση του Βυζαντινού κράτους. Είναι το 

πιο αρχαίο βυζαντινό κάστρο, το οποίο την εποχή του 

Αλή Πασά αποτελούσε το µεγαλύτερο διοικητικό κέντρο 

ολόκληρης της Ελλάδας. Μέσα στο Κάστρο  

αναπτύχθηκαν τα ελληνικά γράµµατα, εκεί έζησε 

ο Αλή Πασάς το µεγάλο του έρωτα µε την  

κυρά-Βασιλική, εκεί ερωτεύτηκε την κυρά-Φροσύνη 

την ερωµένη του γιου του, εκεί δίδαξαν οι µεγάλοι  

δάσκαλοι του Γένους, εκεί σπούδασαν την τέχνη 

του πολέµου οι µεγάλοι οπλαρχηγοί. 

Αυτό το ιστορικής σηµασίας κάστρο αποτελείται από 

τέσσερα τµήµατα: τον εξωτερικό περίβολο, τη Β.∆. 

ακρόπολη µε το Ασλάν Τζαµί, την Ν.Α. ακρόπολη µε 

το Ιτς Καλέ και την Καστροπολιτεία, την παλαιά πόλη 

των Ιωαννίνων. Η έκταση µέσα στα τείχη του είναι  

200 στρέµµατα περίπου, έχει περίµετρο 2.000 µέτρων 

και πλάτος 10 µ. Πολλά είναι τα κτίσµατα που θα  

θαυµάσετε µέσα στο κάστρο 

 

� Βυζαντινό µουσείο 

 

Το Βυζαντινό Μουσείο βρίσκεται στο χώρο της ΝΑ ακρόπολης (Ιτς-Καλέ) του 

κάστρου των Ιωαννίνων. Πρόκειται για διόροφο κτίριο, στο ισόγειο του οποίου 

στεγάζεται η κεντρική συλλογή του Μουσείου και η οποία φιλοξενεί ευρήµατα 

(γλυπτά, νοµίσµατα, κεραµεική, εικόνες, βηµόθυρα, ευαγγέλια) από τον 4ο έως τον 
19ο αιώνα. Η µόνιµη αυτή έκθεση αναπτύσσεται σε επτά αίθουσες που αντιστοιχούν 
σε τρεις εκθεσιακές ενότητες (Παλαιοχριστιανική, Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή), µε 



ευρήµατα τα οποία προέρχονται από όλη την Ήπειρο και είναι ενδεικτικά για την 
ιστορία και την τέχνη της περιοχής της Ηπείρου κατά τις περιόδους αυτές. Παράρτηµα 

του µουσείου αποτελεί η Έκθεση Αργυροχοίας, τέχνης παραδοσιακής και µε 
ξεχωριστή άνθηση στην Ήπειρο, η οποία φιλοξενείται στο λεγόµενο 

''θησαυροφυλάκιο''. Εκτίθενται εκκλησιαστικά και κοσµικά έργα προερχόµενα από τις 
ιδιωτικές συλλογές του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα και του γιαννιώτη αργυροχόου 

Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, ενώ πρόσφατα εµπλουτίστηκε µε σειρά κοσµηµάτων και 
αντικειµένων, δωρεά της κ. Τ. Βέλλη - ∆ογορίτη.  

 

Το µουσείο διαθέτει εργαστήριο συντήρησης κεραµεικής, τοιχογραφίας, ψηφιδωτού 

και λίθου καθώς και αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο υποδοχής των ανασκαφικών 
ευρηµάτων. Επίσης διαθέτει χώρους περιοδικών εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων 
και πωλητήριο.  

 

Στόχος του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων είναι η συγκέντρωση, προστασία, µελέτη 

και προβολή έργων τέχνης και αντικειµένων που καλύπτουν την περίοδο από τον 4ο 

έως τον 19ο αιώνα. Επίσης να αποτελέσει την καρδιά ενός πολιτιστικού χώρου, να 

παρακολουθήσει τη δυναµική του χώρου της ακρόπολης αλλά προπάντων να 

γνωστοποιήσει στο ευρύτερο κοινό την ιστορία της Ηπείρου όπως αυτή αποτυπώνεται 
στα ευρήµατα των ανασκαφών. Παράλληλα να αναδείξει την τέχνη της αγιογραφίας 
και να αποτελέσει πόλο έλξης µε τη διοργάνωση θεατρικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, 
διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Με αυτόν τον τρόπο το κοινό θα έρθει 
κοντά µε την ιστορία του τόπου του. 

  

 

� Τέµενος Ασλάν Πασά 

   Το Τζαµί Ασλάν Πασά βρίσκεται στη βορειοδυτική ακρόπολη του 

Κάστρου των Ιωαννίνων και, σύµφωνα µε επιγραφή, κτίστηκε το 1618. 

Η ονοµασία του οφείλεται στον κτήτορά του Ασλάν Πασά, ο οποίος καταγόταν, κατά 

την παράδοση από το Μονοδένδρι Ζαγορίου. Σύµφωνα µε την παράδοση, το τζαµί 

κτίστηκε στη θέση όπου παλαιότερα υπήρχε η Μονή του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου καθώς επίσης και ο "επάνω γουλάς", όπου τη βυζαντινή εποχή υπήρχαν 

τα παλάτια των ηγεµόνων του κάστρου των Ιωαννίνων.  

 

     Το τζαµί αποτελείται από µια τετράγωνη αίθουσα, η οποία καλύπτεται µε µεγάλο 

τρούλο και από το µιναρέ. Στις τρεις πλευρές του (βόρεια, δυτικά, νότια) 

περιβάλλεται από µεταγενέστερη κιονοστήρικτη στοά, η οποία είναι κλειστή, µε 

υαλοστάσια, ενώ στη δυτική πλευρά του υπάρχει προστώο που στηρίζεται σε κίονες. 

Χαρακτηριστική λεπτοµέρεια του τζαµιού αποτελούν οι µικρές τοξωτές αντηρίδες 

που υποβαστάζουν τον τρούλο.  

 

     Το εσωτερικό του τζαµιού κοσµείται µε αξιόλογη ζωγραφιστή διακόσµηση, η 

οποία ξεχωρίζει στο µιχράµπ(κόγχη προσευχής), όπου εκτείνεται σε επάλληλες 

πολυεδρικές επιφάνειες ή αλλιώς "σταλακτίτες". Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης η 

διακόσµηση του τρούλου µε ρητά από το Κοράνι, του µιµπάρ(άµβωνα), καθώς και τα 

γύψινα διακοσµητικά που στολίζουν τις γωνίες του τρούλου. Στον περίβολο του 



τζαµιού υπάρχει ο τάφος (Τουρµπές) του Ασλάν Πασά. Από το όλο συγκρότηµα 

(ευαγές ίδρυµα), µέρος του οποίου µέρος αποτελούσε το τζαµί παλαιότερα, σώζονται 

σήµερα ο Μενδρεσές και η Εστία.  

 

     Το Τζαµί Ασλάν Πασά σήµερα θεωρείται το πιο σηµαντικό και το πιο 

καλοδιατηρηµένο από τα τζαµιά της πόλης, ενώ η στοά γύρω από τον κεντρικό χώρο 

λειτουργεί ως ∆ηµοτικό Μουσείο της πόλης των Ιωαννίνων, µε εκθέµατα από την 

καθηµερινή ζωή και τις δραστηριότητες των τριών κοινοτήτων που ζούσαν στα 

Ιωάννινα κατά την ύστερη Τουρκοκρατία, την ελληνική, τη µουσουλµανική και την 

εβραϊκή. 

 

� Οθωµανική βιβλιοθήκη 

� Έχοντας ως «θεµέλια» την αξιοποίηση κάθε χρηµατοδοτικού εργαλείου, ο 

∆ήµος Ιωαννιτών, συνεχίζει µε αµείωτη ένταση την προσπάθειά του για την 

ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής του κληρονοµιάς και την προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής µας. 
� Στο πλαίσιο αυτό, µόλις χθες, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ιωαννίνων, ενέκρινε 

την υποβολή επτά προτάσεων του ∆ήµου στο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, µε στόχο την υλοποίηση 

των προτάσεων για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας µέσω έργων και 
δράσεων που αφορούν στον τουρισµό και στον πολιτισµό και τη βελτίωση 

του περιβάλλοντος και συνεπώς της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, µε τη 

χρήση νέων τεχνολογιών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
� Ανάµεσα στις προτάσεις ξεχωρίζει η πρόταση που αφορά στην ανάδειξη του 

κτιρίου της Οθωµανικής Βιβλιοθήκης µε τη δηµιουργία ενός διαδραστικού 

χώρου πολιτισµού, καθώς και η πρόταση που αφορά στην ανάδειξη της 
τουριστικής ταυτότητας και των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής, µε 
σύγχρονους και καινοτόµους τρόπους. 

� Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης 
του Σώµατος, ο ο ∆ήµος Ιωαννιτών υποβάλλει στο Interreg την πρόταση µε 
τίτλο «Εmergence of the Ottoman library as interactive cultural space», µε 
στόχο τη δηµιουργία ενός διαδραστικού χώρου πολιτισµού στο κτίριο της 
Οθωµανικής Βιβλιοθήκης που βρίσκεται εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων. 

� Το προτεινόµενο έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Τόνωση 

της τοπικής οικονοµίας, Θεµατική Προτεραιότητα: Ενθάρρυνση τουρισµού 

και πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς και Ειδικό Στόχο 2.1: ∆ιατήρηση 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για 

την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής». 

� Όπως τόνισε ο Αντιδήµαρχος Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού, Θανάσης 
Μανταλόβας, ο οποίος εισηγήθηκε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το έργο 

που αφορά στην Οθωµανική Βιβλιοθήκη εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο 

που προωθεί ο ∆ήµος Ιωαννιτών σε συνεργασία µε την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων, για τη δηµιουργία ενός «Πάρκου Πολιτισµού» εντός του 

Κάστρου των Ιωαννίνων, στοχεύοντας στην ανάδειξη της πλούσιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 



� «Προσπαθούµε βήµα - βήµα να βρίσκουµε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για να 

υλοποιήσουµε το σχεδιασµό µας για κάθε µία παρέµβαση στην κατεύθυνση 

δηµιουργίας του Πάρκου Πολιτισµού. Καταθέτουµε την πρόταση για την 
Οθωµανική Βιβλιοθήκη στο Interreg κι ελπίζουµε να εγκριθεί. Αλλά ακόµη κι 
αν δεν εγκριθεί είµαστε αποφασισµένοι να την προχωρήσουµε έτσι κι αλλιώς 
κι έχουµε διασφαλισµένους πόρους στο πρόγραµµα της Βιώσιµης Αστικής 
Ανάπτυξης», είπε ο κ. Μανταλόβας. 

� Η αποκατάσταση 

� Όπως έγινε γνωστό, στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση και χρήση του 

κτηρίου της Οθωµανικής Βιβλιοθήκης στο Κάστρο Ιωαννίνων ως 
διαδραστικού χώρου πολιτισµού. Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν ψηφιακές 
τεχνολογίες για τη δηµιουργία Καινοτόµων Μουσειολογικών Εµπειριών στη 

∆ιασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Αλβανίας. 
� Η Οθωµανική «Βιβλιοθήκη» κτισµένη έξω από το θρησκευτικό-εκπαιδευτικό 

συγκρότηµα της ακρόπολης Ασλάν Πασά, ανήκει µαζί µε το κτήριο της 
«εστίας» στα εξαρτηµένα από το ιεροδιδασκαλείο οικοδοµήµατα, που είναι 
κατά κανόνα αφιερωµένα στην παιδεία και στις εν γένει παιδευτικές 
δραστηριότητες της µουσουλµανικής κοινότητας, ο αριθµός της οποίας 
αυξάνεται σηµαντικά τον 17ο αιώνα. 

� Αποτελούσε λοιπόν ένα σηµαντικό κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό 

κέντρο των κατοίκων της περιοχής και χαρακτηριστικό συστατικό της 
µουσουλµανικής συνοικίας. 

� Μέσω του έργου το µνηµείο θα λειτουργήσει ως πολιτιστικό-διαδραστικό 

κέντρο µε ιστορική αναφορά στο ιστορικό παλίµψηστο και τα εν γένει 
µνηµεία του Κάστρου των Ιωαννίνων, στο µουσουλµανικό στοιχείο της πόλης 
των Ιωαννίνων, στα οθωµανικά µνηµεία της ευρύτερης περιοχής των 
Ιωαννίνων καθώς και στην παρουσία του Αλή Πασά στην πόλη των 
Ιωαννίνων. 

� Ο χώρος θα διατίθεται για µόνιµες ή περιοδικές εκθέσεις και διάφορες άλλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα παρέχει όλες τις πληροφορίες, που είναι 
χρήσιµες στον επισκέπτη, για την ιστορία της περιοχής κατά την οθωµανική 

περίοδο. Επιπλέον, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο 

παρελθόν ή και να συµµετέχει διαδραστικά ο ίδιος µέσω ενός προβολικού 

συστήµατος µαζί µε σύστηµα αναγνώρισης χειρονοµιών και κίνησης (κάµερες 
βάθους), εικονικών προθηκών φυσικής αλληλεπίδρασης, περιπτέρου 

εικονικής πραγµατικότητας κ.λπ. 

� Το παλιό µε 
� µια νέα προοπτική 

� «The old with a new respective» και ακρωνύµιο: OWN ή σε ελληνική 

µετάφραση «Το παλιό µέσα από µια νέα προοπτική», είναι µία ακόµη 

πρόταση την οποία υποβάλει ο ∆ήµος Ιωαννιτών στο Interreg Ελλάδα-

Αλβανία, µετά από την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

� Ένα χαρακτηριστικό των πόλεων στο νέο οικονοµικό και διεθνοποιηµένο 

περιβάλλον της κρίσης είναι η αναγκαιότητα για τον προσδιορισµό της 
ταυτότητας τους, τη διαµόρφωση της εικόνας τους, µε βάση την ανάλυση και 
αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

� Έτσι λοιπόν, κύριος στόχος του προτεινόµενου έργου, όπως ανέφερε ο 

Αντιδήµαρχος Τουρισµού και Ποιότητας Ζωής, Νίκος Γκόλας, ο οποίος 
εισηγήθηκε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι «ο υψηλός βαθµός 
ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας, η υψηλότερη θέση στην κλίµακα 



αστικής ιεραρχίας και η αύξηση του µεριδίου αγοράς µέσω της χρήση 

εξειδικευµένων  και σύγχρονων εργαλείων που αφορούν το σχεδιασµό και την 
εφαρµογή πολιτικών προώθησης της εικόνας τους. Η πόλη των Ιωαννίνων 
απαντάει µέσω του προτεινόµενου έργου στην επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας 
ενιαίας τουριστικής ταυτότητας του τόπου µε σύγχρονους και καινοτόµους 
όρους, αξιοποιώντας από την µία το συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής 
που σχετίζεται µε την µακρόχρονη και ζωντανή πολιτιστική της κληρονοµιά 

και από την άλλη υλοποιώντας την στρατηγική επιλογή του ∆ήµου αναφορικά 

µε την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας». 

� Το προτεινόµενο εταιρικό σχήµα του έργου απαρτίζεται για την Ελλάδα από 

το ∆ήµο Ιωαννιτών ως επικεφαλής εταίρος, από το Ίδρυµα Ριζαρείου 

Εκκλησιαστικής Σχολής και από τον Σύλλογο Αργυροχρυσοχόων Ιωαννίνων, 
για δε την Αλβανία από το ∆ήµο Κορυτσάς και από το Πανεπιστήµιο 

Κορυτσάς. 
� Έντονη συζήτηση 

� Εν τω µεταξύ, από το χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο συνεδρίασε 
µετά τις… καλοκαιρινές διακοπές, δεν θα µπορούσαν να λείπουν οι εντάσεις, 
οι οποίες κατά κύριο λόγο προήλθαν από την παραδοχή της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιωαννιτών, ότι ο αριθµός των ανασφάλιστων 
συµπολιτών ξεπερνά ίσως κατά πολύ τις 10.000. 

� Η παραδοχή αυτή, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις που υπάρχουν πανελλαδικά 

στην κατανοµή και κάλυψη των αιτήσεων για τη φιλοξενία βρεφών και 
νηπίων στους παιδικούς σταθµούς πυροδότησαν νέες έντονες συζητήσεις. 

� Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης ∆ηµ. Τασιούλας ήταν αυτός που 

ζήτησε ενηµέρωση µε τον ∆ήµαρχο να απαντά αρχικά ότι ο ∆ήµος έχει 
εξαντλήσει τα περιθώρια που του δίνει ο νόµος και πως η αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των ανασφάλιστων είναι κατά κύριο λόγο, θέµα της πολιτείας. 

� Περισσότερες διευκρινίσεις έδωσε ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Φιλ. 

Τσουµάνης  που υπενθύµισε ότι ο ∆ήµος Ιωαννιτών έχει οργανώσει µία σειρά 

κοινωνικών υπηρεσιών όπως το ιατρείο, το φαρµακείο και το οδοντιατρείο 

που καλύπτει κυρίως τους ανασφάλιστους συµπολίτες, ενώ για το ζήτηµα των 
παιδικών σταθµών επέρριψε ευθύνες στη στάση της πολιτείας, που 

ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι το σύνολο των αιτούντων δικαιούνται φιλοξενίας 
στους παιδικούς σταθµούς, όµως τα χρήµατα αφήνουν εκτός το 1/3 των 
παιδιών. 

� «Μάλιστα, αυτό που προκύπτει είναι ότι εδώ και καιρό οι θέσεις στους 
ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς έχουν ήδη καλυφθεί και πλέον καλούνται οι 
δηµοτικοί παιδικοί να καλύψουν το σύνολο της ζήτησης, κάτι που είναι 
αδύνατο, γι’ αυτό ζητάµε αύξηση των κονδυλίων προκειµένου να αυξηθούν οι 
θέσεις για τα παιδιά». 

� Η συζήτηση για 

� το προσφυγικό 

� Ένα ακόµη, πολύ ενδιαφέρον θέµα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής 
συνεδρίασης ήταν και 

� η δηµοσιοποίηση από τον αντιδήµαρχο Παντελή Κολόκα της αναζήτησης σε 
συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία, διαµερισµάτων, αλλά και παλαιών 
ξενοδοχείων εντός της πόλης, προκειµένου να µετεγκατασταθούν εκεί 
πρόσφυγες από τον Κατσικά, πριν το χειµώνα. 

� Οι διαδικασίες άλλωστε για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών στην 
Παιδόπολη Αγία Ελένη έχουν ήδη µετατεθεί χρονικά λόγω των 



τροποποιήσεων στη µελέτη και εν όψει του ενδεχοµένου να περάσει ένας 
ακόµη χειµώνας µε τους πρόσφυγες στις δύσκολες συνθήκες στον Κατσικά, η 

Ύπατη Αρµοστεία αναζητά άλλες λύσεις. 
� Κάτι ανάλογο πάντως δροµολογήθηκε και υλοποιείται ήδη από την 

προηγούµενη κιόλας εβδοµάδα και συγκεκριµένα στην Καστοριά όπου ήδη 

εγκαταστάθηκαν σε διαµερίσµατα εντός της πόλης κάποιες προσφυγικές 
οικογένειες. 

� Ο κ. Κολόκας πάντως δέχθηκε και κριτική από την αντιπολίτευση, στελέχη 

της οποίας επισήµαναν ότι δε γνωρίζει τον ακριβή αριθµό των προσφύγων 
στον Κατσικά που έχει µειωθεί στους 530, ούτε και είναι ακριβές το ότι 
ξεκίνησαν οι εργασίες στην πρώην Παιδόπολη. 

� Εξίσου πάντως ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του ∆ηµάρχου Θ. Μπέγκα 

µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, που εµµέσως επιχείρησε να απαντήσει 
στον κ. Μαλάµο, επί της ουσίας όµως απάντησε στην κριτική που δέχθηκε η 

δηµοτική αρχή από τον Φ. Φίλιο την προηγούµενη εβδοµάδα για την 
παρουσία της και την ενασχόλησή της µε το προσφυγικό. 

� «Ο ∆ήµος Ιωαννιτών είναι ισχυρά παρών στο προσφυγικό πρόβληµα και αυτό 

είναι µια στρατηγική µας επιλογή να βοηθάµε όπου υπάρχει ανάγκη», 

σηµείωσε χαρακτηριστικά. 

� Η Αρχιτεκτονική 

� Από την άλλη και χωρίς και ο ίδιος να είναι βέβαιος ότι οι υπηρεσίες θα 

προλάβουν τα χρονοδιαγράµµατα, ο αντιδήµαρχος Παιδείας Παντελής 
Κολόκας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Μπαρτζώκα αναφέρθηκε 
στην προοπτική µεταφοράς των νηπιαγωγείων από την Παπαζόγλειο στο 

Καπλάνειο. 

� Έτσι, τόνισε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης και 
αδειοδότησης της µετακίνησης και κυρίως της έναρξης των εργασιών στο 

Καπλάνειο όπου θα κατασκευαστεί µία λυόµενη κατασκευή, όπως προέβλεπε 
η παλαιότερη µελέτη της πρώην Νοµαρχίας. 

� ∆εν ήταν όµως σε θέση να πει µε βεβαιότητα εάν οι διαδικασίες θα 

ολοκληρωθούν µέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς ενώ στελέχη της 
αντιπολίτευσης εξέφρασαν σοβαρές αντιρρήσεις για τη λυόµενη κατασκευή 

λέγοντας πως ουδέποτε το δηµοτικό συµβούλιο συνηγόρησε σε µία τέτοια 

απόφαση... 

� Η αποκατάσταση του κτιρίου 

� της Πολεοδοµίας 
� Στο θέµα της προσωρινής µεταφοράς της Πολεοδοµίας στο παλιό ∆ηµαρχείο 

Παµβώτιδας στον Κατσικά, αναφέρθηκε στη εξάλλου, στη χθεσινή 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµαρχος Ιωαννίνων, Θωµάς 
Μπέγκας. 

� Όπως είπε ο ∆ήµαρχος είναι απολύτως αναγκαίο να προχωρήσει η 

ανακατασκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται η Πολεοδοµία γιατί «δεν 
πρόκειται να θέσουµε σε κίνδυνο ούτε την ακεραιότητα των υπαλλήλων, ούτε 
των πολιτών». 

� Ο ∆ήµαρχος ανέφερε πως  είχε επανειληµµένες συζητήσεις επ’ αυτού µε τους 
εργαζόµενους της υπηρεσίας και ενηµέρωσε το σώµα πως πριν από 8 µήνες 
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη όπου συζήτησε διεξοδικά το θέµα µαζί τους. 
«Μίλησα µαζί τους ως µηχανικός µε συναδέλφους µηχανικούς και 
συµφωνήσαµε ότι ήταν άκρως αναγκαίο να προχωρήσουν οι εργασίες. Οι ίδιοι 
µου πρότειναν πως θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας τις εργασίες 



ανακατασκευής, συνεχίζοντας τη λειτουργία της υπηρεσίας χωρίς να 

µετακινηθεί από το κτίριο και αποδέχθηκα την πρόταση». 

� Ωστόσο, όπως είπε ο ∆ήµαρχος, παρ’ ότι δεν λειτούργησε πιεστικά προς τους 
εργαζόµενους της Πολεοδοµίας, από τότε µέχρι σήµερα δεν προχώρησαν και 
η ∆ηµοτική Αρχή τους ενηµέρωσε πως δεν µπορεί να υπάρξει άλλη αναβολή, 

καθώς οι φθορές του κτιρίου χρήζουν άµεσων επεµβάσεων. 
� Έτσι αποφασίστηκε η προσωρινή µετεγκατάσταση της Πολεοδοµίας στο 

κτίριο του παλιού ∆ηµαρχείου Κατσικά ώστε να ξεκινήσουν αµέσως οι 
εργασίες ανακατασκευής. 

� Πρόκειται για µια λύση προσωρινή και τα εναλλακτικά σενάρια είναι δύο: 

«Αν τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες για το σχεδιασµό που έχουµε για το 

ΚΕΠΑΒΙ, τότε η Πολεοδοµία θα επιστρέψει για να στεγαστεί στο ΚΕΠΑΒΙ, 
όπως όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου. Αν δεν τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες 
τότε θα επιστρέψει στο ανακατασκευασµένο κτίριο που στεγάζεται σήµερα», 

είπε ο κ. Μπέγκας. 
� Η λύση του Κατσικά επιλέχθηκε γιατί, όπως είπε ο ∆ήµαρχος, «οι καιροί δεν 

µας επιτρέπουν να ξοδεύουµε χρήµατα όχι µόνο για να µισθώνουµε αλλά και 
για να διαµορφώνουµε µισθωµένα κτίρια την ώρα µάλιστα που η 

µεταστέγαση θα είναι προσωρινή, όταν  υπάρχει  έτοιµο αξιοπρεπές κτίριο 

ιδιοκτησία µας. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια να αφήνουµε δικά µας κτίρια 

αναξιοποίητα επειδή είναι λίγα χιλιόµετρα έξω από το κέντρο της πόλης». 

� Ο κ. Μπέγκας έκανε γνωστό πως οι εργαζόµενοι ζήτησαν µια εβδοµάδα για 

να επανέλθουν µε εναλλακτική πρόταση  και πως ο ίδιος τους έδωσε το χρόνο 

σηµειώνοντας  πως µέχρι την ερχόµενη εβδοµάδα το θέµα θα κλείσει 
οριστικά. 

� Στο ίδιο θέµα ο αρµόδιος για την Πολεοδοµία αντιδήµαρχος, Γιώργος Βίνης, 
πρόσθεσε πως «όλοι γνωρίζεται την κατάσταση του κτιρίου. Ήταν ντροπή 

τόσα χρόνια η υπηρεσία και µάλιστα η Πολεοδοµία να στεγάζεται σε αυτή την 
κατάσταση». Αναφερόµενος στην προσωρινή µετεγκατάσταση στον Κατσικά, 

σηµείωσε πως «δεν είναι δυνατόν να κάνουµε µεγάλα έξοδα, όταν υπάρχει 
ένα κτίριο έτοιµο, λειτουργικό και ασφαλές». 

� Ενηµέρωση για τα αδέσποτα ζώα 

� Τέλος, απαντήσεις στην παραπληροφόρηση που διακινείται από 

συγκεκριµένους κύκλους το τελευταίο διάστηµα και αφορά αποφάσεις της 
Πενταµελούς Επιτροπής ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του ∆ήµου 

Ιωαννιτών, έδωσε χθες ο εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Χαράλαµπος 
Μπρέχας. 

� «Κάποιοι διακινούν ψευδώς ότι ο ∆ήµος προχωράει σε ευθανασίες ζώων, για 

να εξασφαλίσει χώρο στο Καταφύγιο. Ουδέν ψευδέστερο», είπε ο κ. Μπρέχας 
και εξήγησε πως έχει το όλο θέµα. 

� Στην Πενταµελή Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων που αποφασίζει, 
όπως ορίζει ο νόµος, για τις επανεντάξεις των αδέσποτων των οποίων έχει 
ολοκληρωθεί η διαχείριση τους στο καταφύγιο, ο κτηνίατρος του Καταφυγίου 

γνωµάτευσε για συγκεκριµένα ζώα ότι δεν είναι ικανά να επανενταχθούν διότι 
έχουν επιθετική συµπεριφορά. 

� Τα φιλοζωϊκά σωµατεία είχαν την άποψη ότι θα πρέπει να επανενταχθούν στο 

φυσικό περιβάλλον. «Εγώ και ο κτηνίατρος είπαµε ότι δεν µπορούν να 

επανενταχθούν όταν έχουν επιθετική συµπεριφορά και βεβαρηµένο ιστορικό 

µε δαγκώµατα, γιατί οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς», είπε ο κ. 

Μπρέχας. 



� Εξήγησε ότι δεν ήταν δυνατόν να αποδεχθεί επανένταξη των συγκεκριµένων 
ζώων όταν δεν είχε την θετική εισήγηση του κτηνιάτρου και γι’ αυτό 

αποφάσισε να παραπέµψει το θέµα, ως την πιο ειδική για να αποφασίσει, στην 
Τριµελή Επιτροπή που ορίζει ο νόµος και η οποία απαρτίζεται από τρεις 
κτηνιάτρους που ορίζονται  από την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Κτηνιατρικό 

Σύλλογο και το Καταφύγιο Αδέσποτων του ∆ήµου. 

�   

� Πρόσθεσε δε πως οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να 

υιοθετήσουν τα συγκεκριµένα ζώα και πως δεν είναι δυνατόν να διακινείται 
µια  παραφιλολογία όταν «ο ∆ήµος κάνει τόσα πολλά για τα αδέσποτα», όπως 
είπε ο κ. Μπρέχας, υπενθυµίζοντας πως έχει διπλασιάσει των προϋπολογισµό 

για τη διαχείριση των αδέσποτων. 
 

 

� Μουσείο προεπαναστατικής περιόδου 

 

 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή 

περιεργαστήκαµε το Μουσείο, προσπαθώντας 
µέσα από τη γνώση της ιστορίας και της 
παράδοσης, να αναπαραστήσουµε νοερά τις 
δραµατικές σκηνές που εκτυλήχθηκαν µέσα σε 
αυτό το µικρό δωµάτιο. Βλέπαµε το Λιοντάρι της 
Ηπείρου, ξεγελασµένο από τον Χουρσίτ Πασά, 

ότι τάχα θα διαπραγµτευόταν για παραχώρηση αµνηστίας στον Αλή από τον 
Σουλτάνο, να εφορµεί µέσα, µε τους στρατιώτες του και να τον πυροβολούν. 
Μάλιστα στο πάτωµα του κελιού δικρίνονται οι τρύπες από τις σφαίρες, που 

δολοφόνησαν τον Αλή. Βλέπαµε την Κυρά Βασιλική τροµοκρατηµένη σε µια 

γωνιά να παρακολουθεί τα τεκταινόµενα, και όπως λέει η παράδοση ίσως η 

σωτηρία των Ιωαννίνων από το µένος των Τούρκων, να οφείλεται σε αυτήν. 
Πάντα σύµφωνα µε τηνπαράδοση η Κυρά Βασιλική ήταν σε µυστικές 
διαπραγµατεύσεις από πριν, µε ανθρώπους του Χουρσίτ, και όπως λέγεται µε 
πειθώ και δωροδοκίες έσωσε τη πόλη. Η Κυρά Βασιλική στάληκε στην 
Κωνσταντινούπολη µαζί µε το ταριχευµένο κεφάλι του Αλή Πασά. Αργότερα 

αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο Αιτωλικό 

Μεσολογγίου όπου και απεβίωσεν. Το δε ακέφαλο σώµα του Αλή Πασά τάφηκε 
στον οικογενειακό του τάφο στο Ιτς Καλέ. 
Μετά από αυτό το σύντοµο ταξίδι στην προεπαναστατική εποχή συνεχίσαµε τη 

περιδιάβαση µας στο Μουσείο όπου στη συλλογή του περιλαµβάνονται 
εκθέµατα από την εποχή της Τουρκοκρατίας, προσωπικά αντικείµενα του Αλή 

Πασά όπως έγγραφα, όπλα ενδύµατα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον µας προκάλεσε η 

όµορφη στολή της Κυρα-Βασιλικής. Επίσης στο διπλανό κελί εκτίθενται τα 

αρχεία των µοναστηριών του νησιού µπου παρουσιάζουν το δικό τους ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 
 

 



� Στοά Λούλη 

Η Στοά Λούλη βρίσκεται σε ένα από τα πιο 

γνωστά και εµπορικά σηµεία των Ιωαννίνων, 
στην οδό Ανεξαρτησίας που αποτελούσε το 

εµπορικό κέντρο της πόλης και συνεχίζει 
µέχρι σήµερα να είναι ένα από τα 

εµπορικότερα µέρη των Ιωαννίνων, 
αποτελώντας όµως και το ιστορικό εµπορικό 

πλέον κέντρο της. 
Στο εµπορικό αυτό κέντρο µε κύριο άξονα 

την οδό Ανεξαρτησίας για πολλά χρόνια 

συνυπήρχαν αρµονικά οι τρεις θρησκευτικές 
εθνότητες της πόλης, (Χριστιανοί, Εβραίοι 
και Μουσουλµάνοι), δίνοντας έναν 
ξεχωριστό χαρακτήρα αλλά και µία ζωντάνια 

σε όλη την περιοχή. 

 

Παρά την καταστροφή που υπέστη από την 
πυρκαγιά του 1869, συνεχίζει να διατηρεί 
την παραδοσιακή οµορφιά της µέχρι σήµερα 

και είναι ένα από τα πιο γραφικά µέρη των 
Ιωαννίνων. 
Στην οδό Ανεξαρτησίας 78 κτίστηκε το 1875 

η Στοά Λούλη στολίζοντας την είσοδό της µε 
αψίδες που µεταφέρθηκαν από την Ιταλία. 

Η Στοά Λούλη σήµερα 
  

 

Η αρχική της λειτουργία ήταν χάνι στο οποίο παρέµεναν κυρίως κάτοικοι των γύρω 

περιοχών που επισκέπτοντο τα Γιάννενα. 

Περνώντας τα χρόνια, το χάνι έγινε κοµβικό σηµείο µε όλο και µεγαλύτερη κίνηση, 

εξαιτίας της έντονης µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής κυρίως προς την 
Αθήνα, µε αποτέλεσµα τη µετατροπή της Στοάς, σε εµπορικό κέντρο. 

Εµπορική δραστηριότητα ανέπτυξαν πρώτοι στη Στοά οι Εβραίοι έµποροι των 
Ιωαννίνων µε καταστήµατα υφασµάτων και δερµάτων. 
Τα κασµίρια Μερκάδη απέκτησαν τέτοια φήµη, ώστε άρχισαν να έρχονται έµποροι 
από όλη την Ελλάδα, αναπτύσσοντας µαζί µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
σηµαντικά την γύρω περιοχή. 

Εδώ στην είσοδο της Στοάς Λούλη λειτούργησε και η πρώτη τράπεζα στην Β∆ 

Ελλάδα, µε την ονοµασία "Bank de Othomanic", την οποία διαχειρίζονταν Τούρκοι. 
Πάνω από την τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία του, το πρώτο χοροδιδασκαλείο, στο 

οποίο πραγµατοποίησαν εµφανίσεις στους κατοίκους των Ιωαννίνων, οι πρώτοι 
καλλιτέχνες από την Αθήνα. Ακόµη στη Στοά πουλήθηκαν οι πρώτες Αθηναϊκές 
εφηµερίδες.  
Υπάρχουν αναφορές ότι στην είσοδο της Στοάς, ένας Τούρκος έδινε την ευχή του σε 
αυτούς που πήγαιναν να πάρουν νερό στο πηγάδι, στο κέντρο της Στοάς, το οποίο 

είχε τη φήµη ότι ήταν το καλύτερο της πόλης. 
Κατά την περίοδο του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και µετά, µε την εµπορική ανάπτυξη 

και άλλων συνοικιών της πόλης αρχίζει και η πτωτική πορεία µε την σταδιακή 

εγκατάλειψή της. 



Τα τελευταία σαράντα χρόνια στη Στοά λειτούργησαν κυρίως σιδηρουργεία, 

ξυλουργεία, οινοποιείο και αποθήκες. 
Σήµερα µετά την επέµβαση και αποκατάσταση των ζηµιών, από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, η Στοά λειτουργεί ως πολυχώρος δένοντας αρµονικά µε την αίγλη του 

παρελθόντος και το υπέροχο περιβάλλον της. 

 

 

 

� Μουσείο κέρινων οµοιοµάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ΒΕΡΟΙΑ 

Η Βέροια είναι πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα του νοµού 

Ηµαθίας. Είναι κτισµένη στους πρόποδες του Βερµίου. Βάσει της απογραφής του 

2011 η πόλη είχε πληθυσµό 43.158 µονίµων κατοίκων, ενώ ο νέος Καλλικρατικός 

∆ήµος έχει µόνιµο πληθυσµό 66.547. Είναι γνωστή για την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική στις παλαιές γειτονιές της και τις πολυάριθµες βυζαντινές και 

µεταβυζαντινές εκκλησίες της. Παραδοσιακό γλυκό της έδεσµα το ρεβανί. Η 

απόστασή της από την Αθήνα είναι 511 χλµ. και από τη Θεσσαλονίκη 73 χλµ.
[1]

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Γνωστή από την κλασική εποχή (ο Θουκυδίδης έγραψε για την πόλη[3]
), η 

Βέροια µεγάλωσε στις ελληνιστικές και ρωµαϊκές εποχές. Στις αρχές της 

ελληνιστικής εποχής οι Βεροιαίοι κατά διαταγή του Σελεύκου επανίδρυσαν την 

συριακή πόλη Χαλυβώνα σε Βέροια. Από τη Βέροια σώζεται ο µόνος εξ Ελλάδος 

νόµος περί γυµνασίων (167 π.Χ.). Ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας κήρυξαν στη 

Βέροια (σώζεται µέχρι και σήµερα το "Βήµα του Αποστόλου Παύλου 

Η σπουδαιότερη και ενδοξότερη εποχή του παρελθόντος της Βέροιας είναι 

κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και συγκεκριµένα στη διάρκεια της βασιλείας 

της τελευταίας δυναστείας των Μακεδόνων, των Αντιγονιδών, η καταγωγή της 

οποίας ήταν από αυτή την πόλη. Κατά µία εκδοχή µάλιστα η Βέροια πρωτοέγινε 

έδρα του "Κοινού των Μακεδόνων", είχε Βουλή, έκοβε δικό της νόµισµα, ενώ 

γινόντουσαν και αθλητικοί αγώνες, που ονοµάζονταν "Ολύµπια" ή και 

"Αλεξάνδρεια" προς τιµήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Η παρακµή της πόλης άρχισε κατά τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους, 

εξαιτίας των επιδροµών των σλαβικών φύλων. Ωστόσο, κατά τους µέσους 

Βυζαντινούς χρόνους απέκτησε µεγάλη σηµασία και το 985 καταλήφθηκε από τους 

Βουλγάρους. Απελευθερώθηκε από το Βασίλειο Β΄, ενώ το 14ο και 15ο αιώνα την 

εποφθαλµιούσαν οι Σέρβοι και αρκετές φορές κατάφεραν να την καταλάβουν από 

τους Βυζαντινούς. To 1434 περιήλθε οριστικά στην Κατοχή των Τούρκων 

Την παραµονή της εορτής της 15 Αυγούστου 1864 οι χριστιανοί κάτοικοι, 

κατά το έθιµο, έφυγαν από την πόλη και πήγαν στο Μοναστήρι της Παναγίας ∆οβράς 

για τον πανηγυρικό εορτασµό. Το βράδυ άναψε µεγάλη πυρκαϊά που κατέστρεψε 



µεγάλο µέρος της πόλης, δεδοµένου ότι τα περισσότερα σπίτια ήταν ξύλινα. 

Σύµφωνα µε αναφορά ιερέα της Μητρόπολης κάηκαν πάνω από 300 σπίτια, 

καταστήµατα και εργαστήρια συνολικά 

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

• Βήµα του Αποστόλου Παύλου 

             Στην πρωτεύουσα της Ηµαθίας, 

τη Βέροια, και πιο συγκεκριµένα κοντά στην 

πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου) µε το διώροφο 

∆ικαστικό Μέγαρο, βρίσκεται ένας σηµαντικός 

τόπος προσκυνήµατος, το Βήµα του Αποστόλου Παύλου. Εδώ, σύµφωνα µε την 

παράδοση, ο αποκληθείς Απόστολος των Εθνών κήρυξε το λόγο του Θεού. 

 

                   Ο Απόστολος Παύλος, που γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας από 

ιουδαίους γονείς, υπήρξε αρχικά διώκτης της χριστιανικής θρησκείας και Φαρισαίος 

(µέλος θρησκευτικο-πολιτικής αιρέσεως των Ιουδαίων). Ο βαθιά καλλιεργηµένος 

αυτός άνδρας, γνώστης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής 

φιλοσοφίας, ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία κατόπιν θείου οράµατος στην 

περιοχή της ∆αµασκού.  

 

                Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος πραγµατοποίησε τέσσερις 

µεγάλες αποστολικές περιοδείες σε περιοχές της Ανατολής και της ∆ύσης, για να 

κηρύξει το χριστιανισµό και να ιδρύσει τοπικές εκκλησίες. Επί Νέρωνος ο 

Απόστολος Παύλος κατηγορήθηκε ως εχθρός του λαού και του νόµου, συνελήφθη 

και υπέστη µαρτυρικό θάνατο. 

 

            Στο πλαίσιο της δεύτερης και της τρίτης αποστολικής περιοδείας του, µεταξύ 

των ετών 50 και 60 µ.Χ., ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τη Βέροια, πόλη µε 

µεγάλο αριθµό κατοίκων, πλούσια άρχουσα τάξη εµπόρων και γαιοκτηµόνων, καθώς 

και ακµαία ιουδαϊκή κοινότητα. Στο χώρο όπου, κατά την παράδοση, στάθηκε ο 

Απόστολος Παύλος, για να κηρύξει τη   χριστιανική πίστη προς τους κατοίκους της 

Βέροιας και να ιδρύσει την τοπική εκκλησία, βρίσκεται σήµερα ένα         

θρησκευτικό µνηµείο διακοσµηµένο µε ψηφιδωτές παραστάσεις, το            

λεγόµενο   Βήµα του Αποστόλου Παύλου. 

 

                Κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, πραγµατοποιείται στην πόλη της Βέροιας σειρά 

εκδηλώσεων προς τιµήν του ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας. Τα «Παύλεια» 

κορυφώνονται µε το διορθόδοξο αρχιερατικό εσπερινό που τελείται στο Βήµα του 

Αποστόλου Παύλου την 29η Ιουνίου. 

 



         Οι πολυάριθµες βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες που κοσµούν τη 

Βέροια αποδεικνύουν ότι το κήρυγµα του Αποστόλου Παύλου προς τους Βεροιαίους 

βρήκε µεγάλη απήχηση και συντέλεσε καθοριστικά στη δηµιουργία ενός ισχυρού 

χριστιανικού πυρήνα στην πόλη 

 

• Αρχαιολογικός χώρος Αγίου 

Παταπίου 

             Ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου 

Παταπίου αποτελούσε το κέντρο της 

αρχαίας αλλά και της παλαιοχριστιανικής 

Βέροιας, καθώς βρισκόταν στην ανατολική 

πλευρά κεντρικής οδικής αρτηρίας που οδηγούσε από τη βόρεια πύλη του 

οχυρωµατικού περιβόλου στο εσωτερικό της αρχαίας πόλης. Στα ερείπια κτιρίων της 

ρωµαϊκής περιόδου ανασκάφηκε το πιο εκτεταµένο σύνολο που παρέχει µια πολύ 

σηµαντική εικόνα για την οργάνωση της πόλης κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. 

Στη θέση αυτή αποκαλύφθηκαν τµήµατα ενός κτιριακού συγκροτήµατος µε 

εκτεταµένα ψηφιδωτά δάπεδα, ενός παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου που 

οργανώθηκε στους χώρους προγενέστερου ρωµαϊκού οικοδοµήµατος (νυµφαίου;), 

µιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής µαζί µε τα προσκτίσµατά της, καθώς και 

τµήµατος πιθανόν από το επισκοπείο της πόλης.  

 

            Η περίοδος εγκατάλειψης του χώρου σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα, 

θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χρόνους όχι πρωιµότερους των αρχών του 7ου αι., 

περίοδος κατά την οποία δηµιουργήθηκε ένα εκτεταµένο νεκροταφείο στα ερείπια 

του κτιρίου του συγκροτήµατος.  

 

              Ο χώρος φαίνεται πως έµεινε σε αχρηστία ως τη µεταβυζαντινή περίοδο. Στα 

τέλη του 15ου αι., στη θέση αυτή δηµιουργήθηκε ένα εργαστήρι κεραµικής, ενώ τον 

16ο αι., στα ερείπια της παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής οικοδοµήθηκε ο µεταβυζαντινός ναός 

του Αγίου Παταπίου. 

 

• Βυζαντινές εκκλησίες 

• 1. Παλαιά Μητρόπολη 

• Η Παλαιά Μητρόπολη είναι η αρχαιότερη σωζόµενη βυζαντινή εκκλησία της 
Βέροιας, κτίστηκε στα τέλη του 11ου αιώνα (1070 - 1080) επί επισκόπου 

νικήτα. Αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές µεσοβυζαντινές βασιλικές των 

βαλκανίων µε µοναδικές τοιχογραφίες στο εσωτερικό της. Είναι τρίκλιτη, 

ξυλόστεγη, µε υποτυπώδες εγκάρσιο κλίτος. 



• Για να συνεχίσουµε στην επόµενη εκκλησία θα πρέπει να κατευθυνθούµε 
νοτιοδυτικά στην Αντ. Καµάρα προς τη Σοφού. Να στρίψουµε αριστερά στην 

Περικλέους. Μετά πάλι αριστερά στην Μητροπολεως και στην πρώτη στροφή 

δεξιά στην Πατριάρχου Ιωακείµ. Ύστερα θα στρίψουµε αριστερά στην 

Αγγέλων και στην πρώτη στροφή δεξιά στην Πατριάρχου Ιωακείµ. Η 

εκκλησία του Αγίου Βλάσιου βρίσκεται στα αριστερά µας. 

• 2. Αγιος Βλάσιος 

• Η εκκλησία του Αγίου Βλάσιου, αρχικά µονόχωρη (14ος αι.), διαµορφώθηκε 
σε τρίκλιτη, πιθανώς στα µέσα του 16ου αιώνα. 

• Συνεχίζοντας την διαδροµή µας θα πρέπει να κατευθυνθούµε βορειοδυτικά 

στην Πατριάρχου Ιωακείµ προς την Αγγέλων. Να στρίψουµε αριστερά στην 
Κοντογεωργάκη και στην πρώτη στροφή αριστερά στην Ιπποκράτους. Στα 

δεξια µας θα δούµε τιν Ναό της Αναστάσεως του Χριστού. 

• 3. Ναός Αναστάσεως του Χριστού 

• Ο Ναός Αναστάσεως του Χριστού είναι η σηµαντική µονόχωρη εκκλησία, 

σύµφωνα µε έµµετρη επιγραφή πάνω από τη δυτική είσοδο, χτίστηκε από τον 
Ξένο Ψαλίδα. Η σύζυγος του Ευφροσύνη φρόντισε για την ολοκλήρωση των 
εργασιών ανέγερσης και την τοιχογράφηση του ναού το έτος 1315. 

• Για να πάµε στον τελευταίο ναό της περιήγησής µας θα πρέπει να 

κατευθυνθούµε νοτιοανατολικά στην Ιπποκράτους προς την Λουί Παστέρ, να 

στρίψουµε αριστερά στην Λουί Παστέρ και στα δεξιά µας θα δούµε τον ναό 

των Αγίων Κυρήλου & Ιουλίττας. 

• 4. Αγιοι Κύρηκος & Ιουλίττα 

• Ο ναός των Αγίων Κυρήλου & Ιουλίττας αρχικά ήταν σταυροειδής 
εγγεγραµµένος µε τρούλο. Από το 16ο αιώνα, οπότε κατέρρευσε ο τρούλος, 
έχει τη µορφή µονόχωρου πυρήνα που περιβάλλεται από στοά. 

 

• Βεργίνα 

Οι αρχαιολόγοι είχαν δείξει ενδιαφέρον για τους 

λόφους γύρω από τη Βεργίνα ήδη από το 1850, 

υποψιαζόµενοι ότι µπορεί να βρίσκονταν ταφικά 

µνηµεία. Ανασκαφές άρχισαν το 1861 υπό την 

επίβλεψη του Γάλλου αρχαιολόγου Leon Heuzey, ο 

οποίος υποστηριζόταν από τον 

αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ΄. Βρέθηκαν στη θέση Αγία Τριάδα τµήµατα ενός 

µεγάλου κτηρίου που θεωρείται από πολλούς ότι χρησίµευε ως θερινό βασιλικό 

ανάκτορο, στην εποχή του βασιλιά Αντίγονου του ∆ώσωνος. Παρόλ’ αυτά, οι 

ανασκαφές του Heuzey σταµάτησαν λόγω κινδύνου προσβολής της ανασκαφικής 

αποστολής από ελονοσία. Ο ανασκαφέας υποστήριξε ότι αυτή ήταν η θέση της 

αρχαίας πόλης Βάλλας, µια άποψη που επικράτησε µέχρι το 1976.
[12]

 Νεότερες 

ανασκαφές χρονολόγησαν το ανάκτορο στην εποχή του Φιλίππου Β΄ 



Το 1937 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε πρωτοβουλία του 

καθηγητή αρχαιολογίας Κωνσταντίνου Ρωµαίου, αποφάσισε να ιδρύσει στη Βεργίνα 

πανεπιστηµιακή ανασκαφή για την εκπαίδευση των φοιτητών του. Ο Κ. Ρωµαίος 
ανέσκαψε περισσότερα τµήµατα του θεωρούµενου ανακτόρου και έναν µακεδονικό 

τάφο, ο οποίος προς τιµήν τού ανασκαφέα του ονοµάζεται "τάφος του Ρωµαίου"
[14]

, 

αλλά και πάλι οι ανασκαφές διακόπηκαν λόγω του ελληνοϊταλικού πολέµου το 1940. 

Μετά τον πόλεµο οι ανασκαφές επαναλήφθηκαν κατά την περίοδο 1950 µε 1960 και 
το υπόλοιπο του "ανακτόρου" ήρθε στην επιφάνεια. 

Ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος πείστηκε από τον καθηγητή του Κ. Ρωµαίο 

ότι ένας λοφίσκος, που ανήκε στους τύµβους του νεκροταφείου της αρχαίας πόλης 
και λεγόταν "η Μεγάλη Τούµπα", έκρυβε σηµαντικούς τάφους. Το 1977 ο 

Ανδρόνικος ξεκίνησε µια ανασκαφή έξι εβδοµάδων στην Τούµπα αυτή και 
ανακάλυψε τέσσερα θαµµένα ταφικά κτίσµατα, τα δύο από τα οποία ήταν ασύλητα 

από τυµβωρύχους. Ο Ανδρόνικος, ενθαρρυµένος και από τη θεωρία του N. 

Hammond, υποστήριξε ότι αυτοί οι ταφικοί θάλαµοι ήταν τόποι ταφής Μακεδόνων 

Βασιλέων, συµπεριλαµβανοµένου του τάφου του Φιλίππου Β΄ -πατέρα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου- και µίας από τις γυναίκες του, πιθανώς της Μήδας, πριγκίπισσας από 

τη Θράκη, καθώς και του τάφου του έφηβου γιου τού Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
της Ρωξάνης, Αλεξάνδρου ∆΄ της Μακεδονίας. Η άποψη αυτή προκάλεσε παγκόσµιο 

ενθουσιασµό. 

Ο ισχυρισµός αυτός αµφισβητήθηκε από ορισµένους επιστήµονες, οι οποίοι, 
βασιζόµενοι σε µελέτες που έκαναν χρήση της άποψης ότι κάποια κατασκευαστικά 

στοιχεία των τάφων, οι ζωγραφικές παραστάσεις και ορισµένα κτερίσµατα των 
τάφων αυτών χρονολογούνται δύο δεκαετίες µετά τη δολοφονία και την ταφή του 

Φιλίππου Β΄ το 336 π.Χ.
[15]

, καθώς και σε µελέτες που χρησιµοποίησαν 

ανθρωπολογικά στοιχεία[16]
, υποστήριξαν ότι ο τάφος ανήκει στον Φίλιππο Γ΄, γιο 

του Φιλίππου Β΄ και ετεροθαλή αδελφό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και στην 

περίπτωση αυτή, είναι πιθανόν η πλούσια (χρυσελεφάντινη) πανοπλία που βρέθηκε 
στον τάφο να ανήκει στον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς πιστεύεται ότι ο Φίλιππος Γ΄ 
έφερε τα όπλα πίσω στην Μακεδονία µετά τον θάνατο τού Αλέξανδρου στη 

Βαβυλώνα. 

Μια άλλη µερίδα επιστηµόνων αµφισβητεί ότι οι τάφοι είναι βασιλικοί και θεωρεί 
πιθανότερο να ανήκουν σε σηµαντικούς Μακεδόνες αξιωµατούχους, που απέκτησαν 

µεγάλο πλούτο από την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία, µε βάση την 

άποψη ότι, την εποχή της επιστροφής των Μακεδόνων από την εκστρατεία αυτή, στη 

Μακεδονία εισρέει τόσο µεγάλος πλούτος από τα κέρδη της εκστρατείας, που όχι 
µόνο κοινοί θνητοί διαθέτουν αµύθητους θησαυρούς, αλλά και η αξία του χρυσού, 

λόγω των µεγάλων ποσοτήτων του, µειώθηκε. 

Ο ιστορικός Μιλτ. Χατζόπουλος το 2008 συνοψίζει την αντιπαράθεση που 

υπήρξε γύρω από την ταυτοποίηση του τάφου και τονίζει τα σφάλµατα ή και την 

προσπάθεια ορισµένων επιστηµόνων να µεταχρονολογήσουν τα ευρήµατα, ώστε να 

τα προσαρµόσουν στον Φίλιππο Γ΄ τον Αρριδαίο, ενώ ο ίδιος τεκµηριώνει ότι 
πρόκειται για τον τάφο του Φιλίππου Β΄.[17]

 Το 2010, επιστηµονική µελέτη των 
οστών που βρέθηκαν στον τάφο απορρίπτει την περίπτωση να πρόκειται για τον 

Φίλιππο Γ΄ τον Αρριδαίο και υποστηρίζει βάσιµα ότι τα ευρήµατα είναι συµβατά 

µόνο µε τον Φίλιππο τον Β΄.[18]
 Επιπλέον, πρόσφατες ανακαλύψεις στη νεκρόπολη 

υποδεικνύουν άλλη τοποθεσία για τον τάφο του Αρριδαίου και της συζύγου του 



Ανταίας Ευρυδίκης, αν και εκκρεµεί η παρουσίαση λεπτοµερειών σχετικά µ’ αυτόν 

τον ισχυρισµό.
[19]

 

Σε επίρρωση των παραπάνω έρχεται η επιστηµονική ανακοίνωση της 
διευθύντριας της πανεπιστηµιακής ανασκαφής στη Βεργίνα, καθηγήτριας 
αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Χρυσούλας Παλιαδέλη µε θέµα “Σκελετικό υλικό από τους 
βασιλικούς τάφους της Βεργίνας - Ερµηνευτικές προσεγγίσεις στα ανθρωπολογικά 

δεδοµένα”
[20]

, στην οποία αναφέρεται ότι µετά από επανεξέταση του σκελετικού 

υλικού από τον τάφο ΙΙ της Μεγάλης Τούµπας στη Βεργίνα µε τη συνδροµή ιατρικών 

και φυσικοχηµικών εξετάσεων και µε βάση σειρά επιστηµονικών και 
ιστορικών [21]

 δεδοµένων αποδυναµώνεται η θεωρία της ταύτισής του µε τον Φίλιππο 

τον Αρριδαίο και τεκµαίρεται ότι "Ο βασιλικός τάφος της Βεργίνας ανήκει στον 

βασιλιά Φίλιππο τον Β΄". 

Τρεις ακόµα τάφοι βρέθηκαν το 1980. Οι ανασκαφές στη Μεγάλη Τούµπα 

συνεχίστηκαν και κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Μάρτιο του 2014 

ανακαλύφθηκαν στη Βεργίνα πέντε ακόµη βασιλικοί τάφοι, οι οποίοι, στη φάση της 
έρευνας, πιθανολογείται ότι ανήκουν στον Αλέξανδρο τον Α΄ και την οικογένειά του 

ή στην οικογένεια του Κάσσανδρου της Μακεδονίας. 

 

 

• Οθωµανικά µνηµεία 

Την περίοδο της τουρκοκρατίας το 

τούρκικο στοιχείο, ήταν το πιο 

πολυάριθµο στη Βέροια, 

συγκεντρωµένο στο επάνω µέρος της 
πόλης. Όταν εγκαταστάθηκαν οι 
Τούρκοι στην πόλη µετέτρεψαν παλιές 
εκκλησίες σε τζαµιά. Ανάµεσα σ’ 

αυτές ήταν και η Παλιά Μητρόπολη- το Χουνκιάρ Τζαµί, το Καζακτσί και 
Μπαµπά τεκέ Τζαµί. Το σύνολο των τζαµιών στη Βέροια ήταν 14. Άλλος τοµέας 
όπου αναπτύχθηκε οικοδοµική δραστηριότητα ήταν τα δηµόσια τουρκικά λουτρά, 

τα χαµάµ. Στην πόλη διατηρήθηκαν ορισµένα κτίσµατα από την εποχή που η 

πόλη ήταν υπό το καθεστώς των Οθωµανών, όπως, το ∆ικαστικό Μέγαρο, το 

∆ηµοτικό σχολείο πλατείας ωρολογίου, το Μεντρεσέ Τζαµί, το Χουνκιάρ Τζαµί- 
τµήµα της Παλιάς Μητρόπολης, το Ορτά Τζαµί, τα ∆ίδυµα Λουτρά και η Γέφυρα 

Καραχµέτ. 
  

Την περίοδο της τουρκοκρατίας το τούρκικο στοιχείο, ήταν το πιο πολυάριθµο 

στη Βέροια, συγκεντρωµένο στο επάνω µέρος της πόλης. Όταν εγκαταστάθηκαν οι 
Τούρκοι στην πόλη µετέτρεψαν παλιές εκκλησίες σε τζαµιά. Ανάµεσα σ’ αυτές ήταν 
και η Παλιά Μητρόπολη, το Χουνκιάρτζασίµι, το Καζακτσί και Μπαµπά τεκέ τζασµί. 
Το σύνολο των τζαµιών στη Βέροια ήταν 14. Άλλος τοµέας όπου αναπτύχθηκε 
οικοδοµική δραστηριότητα ήταν τα δηµόσια τουρκικά λουτρά, τα χαµάµ. Στην πόλη 

διατηρήθηκαν ορισµένα κτίσµατα από την εποχή που η πόλη ήταν υπό το καθεστώς 
των Οθωµανών. 
 



 

• Εβραϊκή Συναγωγή 

Στην καρδιά της Εβραϊκης 
συνοικίας βρίσκεται το 

πέτρινο κτίριο της 
Συναγωγής, της αρχαιότερης 
Συναγωγής της Βόρειας 
Ελλάδας, µε περίτεχνο 

εσωτερικό διάκοσµο. Πίσω 

από αυτή διασώζεται ακόµη 

το Μικβέ (θρησκευτικός 
λουτρώνας), και σε αντίθεση 

µε τις χριστιανικές συνοικίες 
που είχαν την εκκλησία στη µέση, στην εβραϊκή συνοικία η Συναγωγή ήταν στην ίδια 

ευθεία µε τα σπίτια. Σήµερα είναι κλειστή και ανοίγει µόνο όταν Εβραίοι ταξιδεύουν 
και έρχονται για να προσευχηθούν. Η παρουσία του εβραϊκού στοιχείου στην πόλη 

της Βέροιας είναι διαχρονική, µε την πρώτη επίσηµη µαρτυρία για την ύπαρξη 

εβραϊκής κοινότητας στην πόλη να καταγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου 

γίνεται ρητή αναφορά στις επισκέψεις του Απόστολου Παύλου στην πόλη µε σκοπό 

να κηρύξει τον χριστιανισµό στους Εβραίους της περιοχής. 
  

Μάλιστα, ένα από τα σηµεία που δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών πέρα από το 

γειτονικό «Βήµα του Απ. Παύλου» υπήρξε και ο χώρος της αρχαίας συναγωγής που 

πιστεύεται ότι βρισκόταν στο ίδιο σηµείο µε τη σηµερινή συναγωγή. Η Εβραϊκή 

Συναγωγή µε τη σηµερινή της µορφή χτίστηκε το 1850, αποτελώντας την παλαιότερη 

συναγωγή στη Βόρεια Ελλάδα και µια από τις παλαιότερες στην Ευρώπη. Η 

συναγωγή λειτουργούσε ως κέντρο της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής της 
πολυάριθµης εβραϊκής κοινότητας της πόλης µέχρι την 1η Μάιου 1943, αποφράδα 

µέρα, κατά την οποία η πλειοψηφία των Εβραίων της Βέροιας πιάστηκαν από τις 
δυνάµεις κατοχής και κατέληξαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τερµατίζοντας 
ουσιαστικά την µακραίωνη παρουσία τους στην πόλη. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

 

Όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στην πόλη, 

βρίσκονται υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 

Ανάπτυξης Βέροιας (ΚΕΠΑ) και είναι ο επίσηµος φορέας πολιτιστικής 

πολιτικής του δήµου. Έχει την υποτεία του χώρου τεχνών της πόλης, γνωστού 

ως "Αντωνιάδειος Στέγη γραµµάτων και τεχνών" που διοργανώνει 

αριστουργηµατικές εκδηλώσεις και πρωτοποριακά εκθέµατα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον υπό την εποπτεία της επιχείρησης βρίσκεται η 

δµοτική βιβλιοθήκη, το δηµοτικό ωδείο, η σχολή χορού, εικαστικά 

εργαστήρια και η φιλαρµονική του δήµου.
[14]

 Στο συνεδριακό κέντρο της 

πόλης φιλοξενούνται θεατρικές και µουσικές παραστάσεις από διάφορα µέρη 



της Ελλάδας και του κόσµου. Θίασοι των ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. της χώρας, του 

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Εθνικού Θεάτρου κ.ά. που 

βρίσκονται σε περιοδεία επιλέγουν να παρουσιάσουν τα θεατρικά έργα τους 

στο ανοικτό θέατρο "Μελίνα Μερκούρη" στο Άλσος Παπάγου. Το 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας κάθε χρόνο ανεβάζει παραστάσεις τη χειµερινή περίοδο 

στη Βέροια και τη θερινή περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία σε όλη τη χώρα. 

Κάποτε θεωρούνταν το κορυφαίο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. στην Ελλάδα, όµως δεν 

διατήρησε τη θέση του στην κορυφή. Η πορεία του, όµως, σήµερα είναι 

ανοδική, καθώς ανεβάζει όλο και πιο θεαµατικές παραστάσεις. Η ∆ηµόσια 

Βιβλιοθήκη Βέροιας έδιοργανώνει εκδηλώσεις και ηµερίδες. Αξίζει να γίνει 

αναφορά και στο βραβείο που πήρε το 2010 "Πρόσβαση στη µάθηση 2010" 

του ιδρύµατος Bill & Melinda Gates ως επιτυχές πρότυπο βιβλιοθήκης στην 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο.
[15]

 

 

 

 

 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Η Βέροια φηµίζεται για τα θρησκευτικά µνηµεία της. Ο µητροπολιτικός  ναός 

της πόλης (1070-1080µ.Χ.), τα τοίχοι της Βέροιας, τα ερείπια του τετράκογχου 

βαπτιστηρίου µέσα σε µια τρίκλιτη βασιλική αλλά και οι48 βυζαντινοί και 

µεταβυζαντινοί ναοί, µε σπάνιες τοιχογραφίες του 12ου και 18ου αιώνα 

διαµορφώνουν ένα πολυσύνθετο πλέγµα ανάπτυξης έρευνας και ταυτόχρονα 

θρησκευτικής κατάνυξης.  

 

 

 

OIKONOMIA 

Η οικονοµία της περιοχής βασίζεται κυρίως στη γεωργία και συγκεκριµένα, 

εκτός άλλων φρούτων και λαχανικών, στην παραγωγή του ροδάκινου - επιτραπέζιου 

και βιοµηχανικού. Η βιοµηχανική υποδοµή της περιοχής αφορά κυρίως στη 

συσκευασία και κονσερβοποιία των φρούτων. Στην περιοχή 

παρασκευάζεται κοµπόστα και είδη φρουτοσαλάτας, προϊόντα τα οποία έχουν µεγάλη 

εξαγωγική επιτυχία κυρίως στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 

 



 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

• Χιονοδροµικό κέντρο Σελίου: Απέχει µόλις 24 χλµ από τη Βέροια και είναι 

ιδανικός προορισµός για χιονοδρόµους. Βρίσκεται στον οικισµό Κάτω 

Βέρµιο, που αποτελεί ένα από τα ψηλότερα χωριά στην Ελλάδα. Είναι το 

πρώτο οργανωµένο χιονοδροµικό κέντρο στην Ελλάδα και στις εγκαταστάσεις 

του διεξήχθησαν το 1934 οι πρώτοι Πανελλήνιοι Χιονοδροµικοί Αγώνες 

• Φεστιβάλ Αλιάκµονα: Καλοκαιρινό φεστιβάλ που διεξάγεται κάθε χρόνο δίπλα 

σε φράγµα του ποταµού Αλιάκµονα στον οικισµό Αγία Βαρβάρα και σε 

απόσταση 5 χιλιοµέτρων από το κέντρο της Βέροιας. ∆ιοργανώνεται από 

το 2008 από τον Τοπικό Σύλλογο Νεολαίας της Βέροιας κάθε Ιούλιο. Κατά 

την διάρκεια του τετραήµερου φεστιβάλ διοργανώνονται συναυλίες, 

αθλητικές δραστηριότητες ενώ παρέχεται η δυνατότητα κατασκήνωσης. Κάθε 

χρόνο συµµετέχουν γνωστοί τραγουδιστές και µπάντες, αλλά και τοπικά 

συγκροτήµατα. Το φεστιβάλ προσελκύει πολλούς επισκέπτες από όλη την 

Βόρεια Ελλάδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Άµφισσα 

Νοµός Φωκίδας 

• H Άµφισσα είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας και της τέως επαρχίας Παρνασσίδας, µε πληθυσµό 6.919 

κατοίκους (Απογραφή 2011). Βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Ελαιώνα 

της Άµφισσας, δηλαδή του αρχαίου Κρισαίου Πεδίου, στους πρόποδες 

του βουνού Έλατος της Γκιώνας, ενώ ανατολικά της βρίσκεται 

ο Παρνασσός. Η Άµφισσα είναι τοποθετηµένη νότια της Λαµίας, 

βορειοδυτικά της Λιβαδειάςκαι των ∆ελφών, βορειοανατολικά 

της Ναυπάκτου και ανατολικά του Λιδωρικίου. Το επίνειό της είναι 

η Ιτέα, η οποία απέχει 13 χιλιόµετρα και µε την οποία η Άµφισσα 

συνδέεται οδικά. 

Γεωγραφικά-Γεωλογικά 

 

• Η Φωκίδα βρίσκεται στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας και συνορεύει 

µε τη Βοιωτία ανατολικά, τη Φθιώτιδα βόρεια και 

την Αιτωλοακαρνανίαδυτικά. Στα νότια βρέχεται από τον Κορινθιακό 

κόλπο. Είναι από τους πιο ορεινούς νοµούς της Ελλάδας µε 

εναλλασσόµενο γεωµορφολογικό τοπίο, αφού περιλαµβάνει τέσσερα 

από τα υψηλότερα βουνά της χώρας, την Γκιώνα, τον Παρνασσό, 

τα Βαρδούσια και την Οίτη, µε πετρώδες κατά κύριο λόγο έδαφος, ενώ 

ταυτόχρονα διαθέτει την Λίµνη του Μόρνου από την οποία 

υδροδοτείται η Αθήνα και τον Ελαιώνα της Άµφισσας, ίσως την 

µεγαλύτερη έκταση µε ελιές που υπάρχει σήµερα. 

Πολιτισµός 

• Η Άµφισσα φηµίζεται και για τις αξιόλογες πολιτιστικές της 
εκδηλώσεις. («Φωκικά», «Καρναβάλι», «Γιορτή της Ελιάς»). Τα 

«Φωκικά» διοργανώνονται κάθε Αύγουστο και περιλαµβάνουν πλήθος 
διάφορων εκδηλώσεων. «Η Γιορτή της Ελιάς», πραγµατοποιείται κάθε 
δυο χρόνια και περιλαµβάνει εκθέσεις από µονάδες επεξεργασίας 
ελιάς. Πολύ όµορφο είναι το καρναβάλι της Άµφισσας, το οποίο 

συσχετίζεται µε τους τοπικούς θρύλους. Την τελευταία Κυριακή της 
αποκριάς γίνεται το περίφηµο κάψιµο του καρνάβαλου που 

συνοδεύεται από γλέντι και χορό, αλλά το εντυπωσιακότερο συµβαίνει 
την προηγούµενη νύχτα, δηλαδή τη νύχτα των «στοιχειών της 
Χάρµαινας». Η Χάρµαινα, το µεγαλύτερο στοιχειό της περιοχής, 
ξεκινά από την οµώνυµη συνοικία για να βρει και να 

«κονταροχτυπηθεί» µε τα δυο αµέσως µεγαλύτερα στοιχειά της 
παράδοσης, του Γκριζού και της Τέχολης. Όλα αυτά βέβαια, 

διεξάγονται σε µια µυστηριακή ατµόσφαιρα, αφού η περιοχή είναι 
γεµάτη από αναµµένες δάδες που κάνουν την ατµόσφαιρα ακόµα πιο 



έντονη. Πλήθος άλλων µαυροφορεµένων ξωτικών περιφέρονται, 
φορώντας και σέρνοντας αλυσίδες. Η νύχτα φυσικά δεν θα µπορούσε 
να µη συνοδεύεται από άφθονο φαγητό, συνήθως πατσά και άφθονο 

κρασί. 
• ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ 

Το Πάσχα στη Φωκίδα, την καρδιά της Ρούµελης, είναι από τα πλέον 
φηµισµένα παραδοσιακά, µε ψήσιµο αρνιών σε «λάκκους», τραγούδια 

και χορούς σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της. Αξίζει κανείς να το 

ζήσει. 
• ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΟΥ  

• Αποτελεί για τους επισκέπτες, χώρο ερεθισµάτων πνευµατικής 
ανάτασης 

• «∆ΙΑΚΙΑ», ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, στην Αρτοτίνα 

• «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ» διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια προς τιµήν 
του Γ. Μακρυγιάννη στο Κροκύλειο, τη γενέτειρα του 

• «ΚΑΠΑΦΛΕΙΑ» διεξάγονται κάθε Αύγουστο στη ∆εσφίνα. Τα 

πανηγύρια και τα ανταµώµατα γίνονται µε ξεχωριστό τρόπο 

(τρικούβερτο γλέντι µε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια) στις 
πλατείες και τα ξωκλήσια των χωριών του Νοµού, µέσα σε γραφικό 

περιβάλλον µε την ευκαιρία των θρησκευτικών κυρίως εορτών.  
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΛΦΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: 

Κάθε χρόνο στην περιοχή των ∆ελφών, διεξάγονται πλήθος µουσικών 
και θεατρικών παραστάσεων. 
 

Στη νέα πόλη των ∆ελφών, η οποία µεταφέρθηκε ένα χιλιόµετρο 

δυτικότερα, µετά τις ανασκαφές του 1892, µπορούν οι επισκέπτες να 

δουν το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, που στόχο έχει την 
αναβίωση των ∆ελφών, ως ευρωπαϊκού και παγκοσµίου πνευµατικού 

κέντρου, µε δραστηριότητες διεθνούς κλίµακας. 
 

Επίσης µπορούν να επισκεφθούν, το σπίτι του Άγγελου και της Εύας 
Σικελιανού, το οποίο έχει µετατραπεί σε Μουσείο ∆ελφικών εορτών 
και το παράρτηµα της Σχολής των Καλών Τεχνών. 

Ιστορικά 

• Αρχαιότατη πόλη, «πόλη-κράτος» και µητρόπολη των Εσπερίων Λοκρών, µε 
70.000 κάτοικους (κατά τον περιηγητή Παυσανία 180 µ.Χ.). Πήρε το όνοµα 

της ή από την κόρη του Μάκαρος (γιου του Αιόλου) Άµφισσα ή από το ρήµα 

αµφιέννυµι (=περιβάλλω ενδύω τινά), επειδή περιβάλλεται από βουνά. Το 338 

π.Χ. κατά το Γ' Ιερό Πόλεµο, καταστράφηκε από το Φίλιππο, το 30 π.Χ. 

εποικίσθηκε από τους Αιτωλούς και έγινε πολυάνθρωπη. Στους ύστερους 
Βυζαντινούς χρόνους πήρε το όνοµα Σάλωνα και στο µεσαίωνα την 

κυρίευσαν οι Φράγκοι και την έκαναν έδρα Βαρωνίας (Βαρωνία Σαλώνων - 
La - Sola, µε τη δυναστεία Στροµονκούρ). Στον απελευθερωτικό αγώνα του 

1821 ήταν η πρώτη πόλη της Ρούµελης που επαναστάτησε µε τον Πανουργιά, 

τον Γκούρα και τον Ησαΐα Επίσκοπο Σαλώνων. Στις 27 Μαρτίου ο 

Πανουργιάς κατέλαβε την πόλη και στις 10 του Απρίλη κυριεύτηκε το 

Κάστρο των Σαλώνων. Τα Σάλωνα (Άµφισσα) έγιναν στη συνέχεια η 



πρωτεύουσα της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας µε την ίδρυση του Αρείου 

Πάγου των Σαλώνων, όπου ψηφίστηκε το Σύνταγµα της Ανατολικής Χέρσου 

Ελλάδας  

∆ΕΛΦΟΙ 

• Αν και ο πρώτος οικισµός στην περιοχή των ∆ελφών χρονολογείται πολύ 

νωρίτερα από την επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα (8ος αι. π.Χ.), οι 
∆ελφοί έχουν µείνει στην ιστορία για το πανίσχυρο Μαντείο τους. Με την 
πάροδο του χρόνου, µάλιστα, ολόκληρο το βουνό του Παρνασσού 

αφιερώθηκε στο Θεό του φωτός και της µουσικής και πέρασε στη µυθολογία 

ως ιερή κατοικία των Μουσών και των Χαρίτων.  
 

Λόγω της θρησκευτικής και πολιτικής δύναµης που ασκούσε, πολλές πόλεις- 
κράτη άλλοτε το σεβάστηκαν και το τίµησαν µε µνηµεία και αναθέµατα 

ανυπολόγιστης αξίας και άλλοτε το κατέστρεψαν και το λεηλάτησαν 
διεκδικώντας την κηδεµονία του. Το Μαντείο θα κλείσει οριστικά την εποχή 

του Βυζαντίου µε διάταγµα του αυτοκράτορα Θεοδόσιου. Τα πολυάριθµα 

ευρήµατα που εκτίθενται σήµερα στο Μουσείο των ∆ελφών δεν αποτελούν 
παρά ελάχιστα δείγµατα του µεγέθους της δύναµης, του σεβασµού και του 

πλούτου που γνώρισε. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

            

 

• ∆ΕΛΦΟΙ 

 

 

• ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 

 

 

 

• ΘΟΛΟΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΜΥΚΙΝΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 



Άγιος Νικόλαος 

Νοµός Λασιθίου    

 

Ο Νοµός Λασιθίου είναι ο ανατολικότερος και ο λιγότερο 

κατοικηµένος νοµός της Κρήτης. Βρεχόµενος από θάλασσα στις τρεις πλευρές του, 

µε το Κρητικό πέλαγος βόρεια, το Καρπάθιο ανατολικά και το Λιβυκό νότια, 

συνορεύει δυτικά µε τον νοµό Ηρακλείου έχοντας ως φυσικό σύνορο την οροσειρά 

∆ίκτη. Πρωτεύουσά του είναι ο Άγιος Νικόλαος. Πληθυσµός: 76.319    Πυκνότητα: 

41,9 κάτ./χλµ²   Έκταση:  1.823 χλµ² 

 

 

Γεωγραφικά-Γεωλογικά 

 

Το έδαφος είναι κυρίως ορεινό, µε την οροσειρά ∆ίκτη (ή αλλιώς 
Λασιθιώτικα όρη) που κυριαρχεί στα όρια των νοµών Λασιθίου και Ηρακλείου , να 

καταλαµβάνει εξολοκλήρου την επαρχία Λασιθίου και µέρος των επαρχιών 
Μιραµπέλλου και Ιεράπετρας. Μια δεύτερη οροσειρά , τα Στειακά όρη, βρίσκονται 
στα ανατολικά του νοµού. 

Κοιλάδες µε ελαιόδενδρα υπάρχουν πολλές, µε τις δύο µεγαλύτερες στην Ιεράπετρα 

και τη Νεάπολη, αλλοιώς και κοιλάδα Μεραµπέλλου κι άλλες µικρότερες ανάµεσα 

στα βουνά ,συχνά κοντά στα παράλια. 

Υπάρχουν πολλά οροπέδια,το µεγαλύτερο είναι το οροπέδιο του Λασιθίου και το 

οροπέδιο του Καθαρού (στο ∆.∆. Κριτσάς του ∆ήµου Αγίου Νικολάου). 

Φαράγγια υπάρχουν αρκετά µε πιο µεγάλο αυτό του Χα (στο 24ο χιλιόµετρο Αγίου 

Νικολάου - Ιεράπετρας στην πλαγιά Παπούρα ). 

∆εν υπάρχουν αξιόλογα ποτάµια, παρά µόνο χείµαρροι και τα µόνο εµφανή νερά 

είναι διάφορες πηγές που εκµεταλλεύονται στην ύδρευση και την άρδευση. 

Η ακτογραµµή του Νοµού Λασιθίου είναι ποικίλη µε ένα µεγάλο κόλπο 

(Μεραµπέλλου), µια λιµνοθάλασσα (Βουλισµένη Αγίου Νικολάου) εκτεταµένες 
παραλίες, µικρά και µεγάλα λιµάνια στο βορρά (Ελούντας, Σητείας, Πόρου και 
Φανεροµένης), τα λιµάνια Γκράντε, Καρούµπι και Ζάκρος στα δυτικά και στα 

νότια Μακρυγιαλός και Καλά Νερά. 

Τα ακρωτήρια του νοµού είναι του Αγίου Ιωάννη, Φανερωµένης, Σίδερου (Αγίου 

Ισιδώρου), Ζάκρου και Πλάκα. 

Τα νησιά που ανήκουν στο νοµό είναι πολλά και ενδιαφέροντα, το καθένα για το δικό 

του λόγο. Η Σπιναλόγκα, το νησί ενετικό οχυρό που χρησιµοποιήθηκε κι ως τόπος 
συγκέντρωσης των Χανσενικών (λεπρών), οι Άγιοι Πάντες που είναι καταφύγιο των 



κρητικών αιγάγρων (κρι κρι), η Κολοκύθα, η Ψείρα, οι ∆ιονυσάδες µε αρχαία 

ευρήµατα, η Ελάσα, το Κουφονήσι, η Χρυσή µε ένα ενδηµικό είδος κέδρου κ.α. 

 

 

Πολιτισµός 

Εξαιρετικά πλούσιος και ζωντανός είναι ο λαϊκός πολιτισµός της Κρήτης και ποικίλο 

το ύφος, οι παραλλαγές και οι αποχρώσεις του από περιοχή σε περιοχή. 

Σε λίγα µέρη στον κόσµο, όπως λένε οι ειδικοί, η λαϊκή τέχνη παραµένει τόσο 

ζωντανή, ανανεώνεται και εξελίσσεται τόσο δηµιουργικά, όσο στην Κρήτη. Όλοι 
σχεδόν οι κάτοικοι του νησιού παίζουν µουσικά όργανα, λύρα, λαούτο, µαντολίνο, 

κιθάρα, βιολί, που εδώ στα ανατολικά έχει µεγάλη παράδοση. Υπάρχουν µάλιστα 

στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια, νέοι µουσικοί µε άρτια θεωρητική κατάρτιση και 
βαθιά γνώση της τοπικής αλλά και άλλων µουσικών παραδόσεων που προχωρούν σε 
νέες µουσικές δηµιουργίες, ανανεώνουν και δίνουν νέες διαστάσεις στη µουσική 

παράδοση του νησιού κατά τρόπο αξιοθαύµαστο. 

Στην ενδοχώρα, σε όλα σχεδόν τα χωριά, διοργανώνονται το καλοκαίρι 
θαυµάσια παραδοσιακά γλέντια, όπου εκτός από τα άφθονα κρασιά, τα εξαιρετικά 

παραδοσιακά φαγητά, τους κρητικούς µεζέδες και τα γλυκά που παρασκευάζουν οι 
ίδιες οι νοικοκυρές των χωριών, µπορεί κανείς να ζήσει υπέροχες στιγµές και 
αξέχαστες εµπειρίες στους ρυθµούς της αυθεντικής κρητικής µουσικής και των 

τοπικών χορών. Σηµείο κατατεθέν της ανατολικής Κρήτης οι εξαιρετικοί σκοποί της, 
παραµένουν ζωντανοί και ακούγονται στα πανηγύρια, τα γλέντια, τις µουσικές 
εκδηλώσεις και τις παρέες, ενώ αριστουργηµατικά αποσπάσµατα από τον 

«Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου και φυσικά της αστείρευτης λαϊκής µούσας 
τραγουδιούνται σε κάθε ευκαιρία. 

Αλλά και η λαϊκή τέχνη, µε τη χειροτεχνία και την οικοτεχνία, γνώρισαν µεγάλη 

ακµή στον τόπο αυτό. Το µεγάλο πλούτο υφαντών, κεντηµάτων, ενδυµάτων, 
κοσµηµάτων, µουσικών οργάνων και έργων ξυλογλυπτικής, κεραµικής, λαϊκής 
ζωγραφικής, αγιογραφίας και άλλων τεχνών µπορεί κανείς να τον θαυµάσει στα 

λαογραφικά µουσεία των πόλεων και πολλών χωριών, ενώ υπάρχουν εργαστήρια και 
καταστήµατα ειδών λαϊκής τέχνης στις πόλεις και τα χωριά από όπου µπορεί να 

προµηθευτεί ενθυµήµατα και χρηστικά είδη. 

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΑΤΑΣ 

Στο χωριό Τζερµιάδο, στα τέλη Αυγούστου, διοργανώνεται η γιορτή της πατάτας. 
∆οκιµάστε την πατάτα µαγειρεµένη µε χίλιους δυο τρόπους και συνοδευόµενη πάντα 

από κρασί και τσικουδιά. ∆οκιµάστε πατάτα στον ξυλόφουρνο, οφτή πατάτα, καθώς 
και χοιρινό µαγειρεµένο σε πετρόφουρνο. Οι εκδηλώσεις κρατούν περίπου τρεις 
ηµέρες. 

ΛΑΤΩ 



Ο δήµος του Αγίου Νικολάου διοργανώνει εκδηλώσεις µε την ονοµασία «Λατώ», οι 
οποίες περιλαµβάνουν θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικές βραδιές και µουσικές 
εκδηλώσεις. Άξιες αναφοράς είναι οι εκδηλώσεις του χωριού Μυρσίνη Σητείας, που 

εκτυλίσσονται σε ένα υπαίθριο και ειδικά διαµορφωµένο χώρο και φιλοξενούν 
καλλιτέχνες από µουσική κάθε είδους. (Έντεχνα, ροκ, παραδοσιακά). 

«ΚΥΡΒΙΑ» 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ιεράπετρα και περιλαµβάνουν 

θεατρικές, µουσικές και χορευτικές βραδιές. 

 

«ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ» 

Στην Κριτσά θα παρακολουθήσετε την αναβίωση του Παραδοσιακού Γάµου, όπου 

το κέφι και η ευθυµία κυριαρχούν. 

«ΚΟΡΝΑΡΕΙΑ» & «ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ» 

Στη Σητεία, περί τις 15-20 Αυγούστου, διοργανώνεται η γιορτή της Σουλτανίνας, 
αφιερωµένη στην ποικιλία του σταφυλιού αυτού, καθώς τα «Κορνάρεια», µε πλήθος 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

«ΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ» 

Στα χωριά Πισκοκέφαλο και Χαµέζι, αξίζει να βρεθείτε στα «καζανέµατα» που 

αφορούν την παρασκευή ρακής και συνοδεύονται πάντα από νόστιµους µεζέδες και 
γλέντι. Στο Πισκοκέφαλο επίσης, διοργανώνεται και η γιορτή καλαµποκιού, 

συνοδευόµενη πάντα από µουσικές εκδηλώσεις. 

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου 

«ΒΡΑ∆ΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ» 

Πραγµατοποιείται στο χωριό Αβρακόντες, στο οροπέδιο Λασιθίου, µε πολύ φαγητό 

και µουσική. 

 

Ιστορικά 

 

Ο νοµός, κατοικήθηκε για πρώτη φορά την πρώιµη Νεολιθική περίοδο 

(5700-2800 π.Χ.). Ακολουθεί η Μινωική περίοδος (2800-1100 π.Χ.), η 

οποία διαιρείται σε Προανακτορική (2800-1900 π.Χ.), 

Παλαιοανακτορική (1900-1700 π.Χ.), Νεοανακτορική (1700-1400 

π.Χ.) και Υστεροανακτορική (1400-1100 π.Χ.). 



 

Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή ανάγονται 

στην πρώιµη νεολιθική εποχή. Το σπήλαιο της Τράπεζας στη βόρεια 

πλευρά του οροπεδίου του Λασιθίου είναι µία από τις επιβεβαιωµένες 

νεολιθικές θέσεις. Κατά τα µέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. νέα φυλετικά 

στοιχεία εισχώρησαν στα παράλια µέρη της περιοχής, προερχόµενα 

πιθανώς από τη Μικρά Ασία. Με την εισαγωγή του χαλκού, κατά την 

προανακτορική περίοδο, ξεκινά ένας νέος τρόπος ζωής και 

δηµιουργείται µια πρωτότυπη και εξαιρετικά εξελιγµένη τέχνη η οποία 

και εµπεριέχει, σε σπερµατική µορφή, τα στοιχεία που αργότερα 

χαρακτήρισαν τον µινωικό πολιτισµό. 

 

Κατά την παλαιοανακτορική περίοδο που ακολούθησε σηµειώνεται 

νέα πολιτιστική άνοδος. Η αρχιτεκτονική, η κεραµική και η 

σφραγιδογλυφία εξελίσσονταν συνεχώς. Η καταστροφή του 1700 π.Χ. 

δεν επέφερε διακοπή του πολιτισµού στην περιοχή. Οι ζηµιές 

επανορθώθηκαν σε µικρό χρονικό διάστηµα και ο µινωικός βίος 

εισήλθε σε περίοδο µεγαλύτερης ακµής. Ετσι, η νεοανακτορική 

περίοδος είναι ιδιαίτερα ανθηρή, σε όλους τους τοµείς. Οικοδοµούνται 

νέοι οικισµοί, όχι µόνο στις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στην 

ενδοχώρα, σε άγονες περιοχές (Μύρτος Ιεράπετρας, Μόχλος, Ζάκρος, 

Παλαίκαστρο, Χαµαίζι), ανάκτορα, µέγαρα, πολυτελείς αγροικίες και 

δηµιουργούνται σηµαντικές ναυτικές βάσεις. Στο ανατολικότερο άκρο 

του νοµού, στον µικρό κόλπο της Κάτω Ζάκρου, χτίστηκε το τέταρτο 

µεγαλύτερο ανάκτορο της Κρήτης. Οι κυριότερες ναυτικές βάσεις, που 

εξασφάλιζαν τόσο τη σύνδεση µε την Ανατολή και την Αίγυπτο όσο 

και την εδραίωση της µινωικής θαλασσοκρατίας, δηµιουργούνται στην 

Ιεράπετρα, στον Μακρύ Γιαλό, στη Ζάκρο, στο Παλαίκαστρο και στον 

Μόχλο. Οι Μινωίτες ήταν κυρίαρχοι των θαλασσών, αισθάνονταν 

σιγουριά για τη δύναµή τους και δεν ανησυχούσαν για εισβολείς. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όλοι οι οικισµοί ήταν 

ατείχιστοι. Κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζεται µεγάλη ανάπτυξη 

όλων των τεχνών (κεραµική, ζωγραφική, µεταλλοτεχνία, πλαστική 

κ.α.). 

 

Όµως, οι καταστροφές που συνέβησαν περίπου το 1450 π.Χ. έπληξαν 

την περιοχή, της οποίας η ακτινοβολία περιορίστηκε στο ελάχιστο. 

Από την Υστεροανακτορική περίοδο αρχίζει η παρακµή. Το 1100 π.Χ. 

έρχονται δωρικά φύλα, κατεξοχήν πολεµικά και βάρβαρα. Ύστερα από 

µακροχρόνιους πολέµους, οι ∆ωριείς επικρατούν και τερµατίζει ο 

µινωικός πολιτισµός. Κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους 

από τις έριδες µεταξύ των νέων πόλεων της περιοχής προκύπτει µια 

νέα κοινωνική σύνθεση µε ανταγωνισµούς, διχόνοιες και έντονη 

εχθρότητα. Μερικές από αυτές είναι η ∆ρήρος, η Λατώ, ο Όλους, η 



Πραισός και η Ιεράπυτνα. Η έντονη εχθρότητα οδηγεί σε εµφύλιους 

πολέµους µεταξύ των πόλεων. Όµως, την περίοδο αυτή οι Κρητικοί 

αναδεικνύονται σε άριστους πολεµιστές µε τεράστια φήµη σ' όλη την 

Ελλάδα. Πολλές ελληνικές πόλεις χρησιµοποιούν τους Κρητικούς ως 

µισθοφόρους στα στρατεύµατά τους. ∆υστυχώς, όµως, το νησί 

αποδυναµώνεται µε την έλλειψη µάχιµων ανδρών και υποτάσσεται 

στους Ρωµαίους το 69 π.Χ. Μετά τη ρωµαϊκή κατάκτηση η περιοχή 

συνέδεσε τη µοίρα της µε αυτήν του υπόλοιπου νησιού. Το 66 π.Χ. 

έπεσε το τελευταίο οχυρό της Κρήτης, η Ιεράπυτνα. Οι Ρωµαίοι 

εποφθαλµιούσαν τη θέση της Κρήτης καθώς βρισκόταν στο 

σταυροδρόµι τριών ηπείρων και αποτελούσε το µονοπάτι για την 

ανατολή. Το νησί γίνεται Ρωµαϊκή Επαρχία και διανύει µια περίοδο 

ακµής. Παύουν οι εµφύλιοι πόλεµοι µεταξύ των πόλεων και 

κατοικούνται πόλεις που είχαν εγκαταλειφθεί εδώ και χίλια χρόνια, 

όπως ο Μόχλος κι η Παχιά Άµµος. Το εµπόριο βρίσκεται ξανά σε 

πλήρη ακµή.Το 395 η Κρήτη ενσωµατώνεται στο βυζαντινό κράτος 

και διοικείται από στρατηγό και έτσι η περιοχή πλέον αποτελεί τµήµα 

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

 

Το νησί βρέθηκε κάτω από τον αραβικό ζυγό το 824, ο οποίος 

διήρκησε περίπου ενάµιση αιώνα (824-961). Οι Άραβες πλέουν στη 

Μεσόγειο ανενόχλητοι, καθώς το βυζαντινό κράτος δοκιµάζεται από 

εσωτερικά προβλήµατα και καταλαµβάνουν την Κρήτη και την 

Σικελία. Καίνε τα κρητικά αποβατικά πλοία, καταστρέφουν πόλεις, 

σκοτώνουν. Το χριστιανικό στοιχείο υφίσταται σκληρούς διωγµούς 

αλλά προσπαθεί να διασώσει την θρησκεία, τα ήθη και τα έθιµα του 

όσο µπορεί. Την περίοδο αυτή χτίζεται ο Χάνδαξ, η σηµερινή πόλη 

του Ηρακλείου. Ο Χάνδαξ αποτελεί το κέντρο και το ορµητήριο των 

Σαρακηνών Αράβων. Το Μάρτιο του 961 ο Νικηφόρος Φωκάς 

κυριεύει τον Χάνδακα και η Κρήτη επανέρχεται υπό την κυριαρχία της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τονώνεται ο πληθυσµός µε την 

εγκατάσταση στρατιωτών και οικογενειών του Βυζαντίου. Η β' 

Βυζαντινή περίοδος (961-1204) είναι αξιοµνηµόνευτη για την ιστορία 

της Κρήτης, διότι απέκτησε νέες δυνάµεις ύστερα από τις δοκιµασίες 

της αραβικής κατοχής. Το νησί, ειδικά ο νοµός Λασιθίου, είναι 

γεµάτος µε βυζαντινά µνηµεία µε χαρακτηριστική 

εικονογράφηση.∆υστυχώς η Βυζαντινή αυτοκρατορία καταλύεται και 

διανέµεται στους Σταυροφόρους. Η Κρήτη βρίσκεται υπό την 

κυριαρχία του αρχηγού της ∆' Σταυροφορίας Βονιφάτιου του 

Μοµφερατικού. Τελικά το νησί περνάει στην κυριαρχία των Ενετών. 

Η Ενετοκρατία διαρκεί από το 1204 µέχρι το 1669. Για να 

εξασφαλίσουν τις κατακτήσεις τους, οι Ενετοί ανακατασκεύασαν το 

κάστρο της Σητείας που είχε καταστραφεί από σεισµό και έχτισαν νέα 

φρούρια στα παράλια και στο εσωτερικό: στα Κρυά, στη Βόιλα, στο 



Λιόπετρο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σπιναλόγκα. 

Tο τελευταίο παρέµεινε υπό τον έλεγχό τους ακόµα και µετά την 

τελική κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους (1669), µαζί µε τη 

Σούδα και τη Γραµβούσα. Οι Ενετοί επηρεάζονται έντονα από τους 

Κρητικούς και τελικά αφοµοιώνονται στη γλώσσα, τις παραδόσεις 

αλλά και στα πολιτικά φρονήµατα. Βέβαια, υπήρξαν εξεγέρσεις και 

ανταρσίες εναντίον των Ενετών αλλά οι Κρητικοί είχαν τη δυνατότητα 

να αναπτύξουν τα γράµµατα και τις καλές τέχνες.  

 

Η τουρκοκρατία (1645-1897) υπήρξε για το νοµό Λασιθίου ιδιαίτερα 

σκληρή περίοδος. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι 

Τούρκοι αρχίζουν να επεκτείνονται προς όλες τις ελληνικές πόλεις. 

Τον Ιούνιο του 1645 αρχίζει πολιορκία των Τούρκων στα Χανιά, τα 

οποία παραδίδονται ύστερα από δίµηνη αντίσταση. Σιγά-σιγά 

ακολουθούν και οι υπόλοιπες πόλεις αν και οι Ενετοί συνεργάστηκαν 

µε τους Κρητικούς για να αποφύγουν τους επιδροµείς. Τελικά, οι 

Τούρκοι γίνονται κύριοι του νησιού. Παρά την τυραννία και τις 

κακουχίες, οι Έλληνες αντιστέκονται και οδηγούµαστε στην 

Επανάσταση του 1821. Η Κρήτη αγωνίζεται δίπλα στις υπόλοιπες 

πόλεις της Ελλάδας. Το πρωτόκολλο όµως του Λονδίνου της 3.2.1830, 

το οποίο καθορίζει τα σύνορα της Ελλάδας, αποκλείει την Κρήτη από 

το ελληνικό κράτος. Ο κρητικός λαός δεν αποθαρρύνεται και συνεχίζει 

τους αγώνες. Ακολουθούν οι επαναστάσεις του 1833, 1841, 1858, 

1866, 1878, 1889 και 1897, οι οποίες φέρνουν τους Κρητικούς πιο 

κοντά στην αυτονοµία τους. Στην επανάσταση της περιόδου 1866-69, 

το οροπέδιο του Λασιθίου αποτέλεσε το φρούριο της κεντρικής και 

ανατολικής Κρήτης. Το 1897 ξέσπασε νέα επανάσταση µε επίκεντρο 

την περιοχή Σητείας. Μετά την τελευταία επανάσταση του 1897 η 

Τουρκία αναγνωρίζει την Κρήτη ως αυτόνοµη πολιτεία υπό την υψηλή 

επικυριαρχία του Σουλτάνου. Η Κρητική πολιτεία οργανώνεται. Η 

οικονοµία ανθεί. Επικρατεί ειρήνη, τάξη και ησυχία. Ακολούθησε η 

περίοδος της αυτονοµίας και τον Οκτώβριο του 1912 παρά τις 

επεµβάσεις ορισµένων εξωελλαδικών παραγόντων όλη η Κρήτη, 

ενώθηκε µε την υπόλοιπη Ελλάδα. 
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   Συντεταγµένες: 40.65°N 22.9°E
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Ψευδώνυµο(α): 
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40.65°N 22.9°E  
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Χώρα Ελλάδα 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

∆ήµοι Λίστα [εµφάνιση] 

∆ιοίκηση 

 • ∆ήµαρχοι Λίστα [εµφάνιση] 

Πληθυσµός 325.182 (2011) 

 • Πολεοδοµικό 

συγκρότηµα 

789.191 (2011) 

Ταχυδροµικός 

κώδικας 

530–539, 54015–54655 

και 56404 

Τηλεφωνικός 

κωδικός 

2310 

Ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr  

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σε πληθυσµό και έκταση πόλη της Ελλάδας. 
Συχνά αναφέρεται η συµπρωτεύουσα της Ελλάδας. Αποτελεί έδρα 
του οµώνυµου δήµου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης. Από την ίδρυσή της από τον Κάσσανδρο η 
Θεσσαλονίκη ως µια ακµάζουσα ελληνιστική πόλη µέχρι την οθωµανική 
κυριαρχία αξιοποιεί την στρατηγική της θέση και αναπτύσσεται σε µια 
πολυπολιτισµική πόλη. Από το 1912, µε τη λήξη των Βαλκανικών 



πολέµων και την ενσωµάτωση της περιοχής στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, 
η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη δεύτερη σε πληθυσµό πόλη της Ελλάδας. 

Ο πληθυσµός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος υπολογίζεται σήµερα στους 
788.191 κατοίκους (Απογραφή 2011), ενώ ο πληθυσµός του µητροπολιτικού 
κέντρου ανέρχεται στους 1.000.511 κατοίκους[1]. 

Η ίδρυση της πόλης στην ελληνιστική εποχή συµπίπτει µε µια κρίσιµη φάση 
στην ιστορία του Μακεδονικού Βασιλείου, που ξεκινά από τον πρόωρο θάνατο 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και µε την διεκδίκηση του θρόνου του Μακεδόνα 
βασιλιά από τους επιγόνους του. Ο στρατηγός Κάσσανδρος για να µπορέσει 
να διεκδικήσει το θρόνο της Μακεδονίας παντρεύτηκε την ετεροθαλή αδελφή 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Θεσσαλονίκη, προς τιµήν της οποίας ίδρυσε 
την πόλη συνενώνοντας 26 πολίχνες, που βρίσκονταν γύρω από το Θερµαϊκό 
κόλπο. 

Τον 2ο π.Χ. αιώνα η πόλη κατακτήθηκε από τους Ρωµαίους, όπως και ο 
υπόλοιπος ελλαδικός χώρος και αποτέλεσε έδρα του ρωµαϊκού θέµατος της 
Μακεδονίας. Η στρατηγική θέση της πόλης διαφαίνεται καταρχήν, όταν 
επιλέχτηκε ως Αυτοκρατορική πρωτεύουσα στα χρόνια της βασιλείας 
του Γαλέριου, όταν και κτίστηκε το αυτοκρατορικό παλάτι. 

Η σηµασία της φάνηκε και αργότερα από την πρόθεση της µεταφοράς της 
πρωτεύουσας της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο 
Κωνσταντίνο προς τα ανατολικά, καθώς υπήρξε µια από τις υποψήφιες 
πόλεις οι οποίες είχαν προταθεί ως αντικαταστάτριες της Ρώµης, για να 
επιλεγεί τελικά το Βυζάντιο. Παρά την µη επιλογή της ως πρωτεύουσα, 
αποκτά τον τίτλο της Συµβασιλεύουσας πόλης και κατά την Βυζαντινή 
περίοδο. 

Μετά την οθωµανική κατάκτησή της από τους Οθωµανούς το 1432, 
παραµένει στην Οθωµανική Αυτοκρατορία για περίπου πέντε αιώνες. Με την 
εκδίωξη των Εβραίων από την Ιβηρική χερσόνησο, και τη Βόρεια Ευρώπη, η 
Θεσσαλονίκη αποκτά την δική της εβραϊκή κοινότητα. 

Η εγκατάσταση αυτή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, ανέδειξε την πόλη ως τη 
σηµαντικότερη παγκόσµια εβραϊκή µητρόπολη µέχρι τουλάχιστον τις αρχές 
του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερα από τα µέσα του 19ου αιώνα, η πόλη υπήρξε το 
πλέον κοσµοπολίτικο αστικοποιούµενο κέντρο της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και ο σηµαντικότερος πόλος πολιτικών κινήσεων και 
κινηµάτων που συνάντησε στην µακρόχρονη ιστορία της. 

Με την ένταξή της στον κορµό του Ελληνικού Κράτους το 1912, ο πληθυσµός 
της πόλης παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές µε την µετακίνηση του 
µουσουλµανικού πληθυσµού και την αντικατάστασή του από προσφυγικούς 
πληθυσµούς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. 

Οι πληθυσµιακές µεταβολές συνέτειναν στην αλλαγή της πληθυσµιακής 
κατάστασης της πόλης µε την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου. Η 
πολεοδοµική και αρχιτεκτονική της αναδιοργάνωση επιταχύνθηκε από 
τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917 και τις προσπάθειες της νέας ελληνικής 
διοίκησης να προσθέσει αρχαιοελληνικά και ευρωπαϊκά στοιχεία στο 
αρχιτεκτονικό ύφος της πόλης, που οδήγησε στην καταστροφή αρκετών 
οθωµανικών λατρευτικών και λειτουργικών κτηρίων. 



Οι σηµαντικότερες πληθυσµιακές µεταβολές παρατηρούνται µε το 
ολοκαύτωµα της ακµαίας εβραϊκής κοινότητας από τα ναζιστικά στρατεύµατα 
την περίοδο της τριπλής κατοχής κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε την 
εγκατάσταση του µικρασιατικού και θρακιώτικου προσφυγικού πληθυσµού 
έπειτα από την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και µε την εσωτερική 
µετανάστευση που παρατηρείται κατά την δεκαετία του '50 και µεταγενέστερα 
προς τα µεγάλα αστικά κέντρα. 

Ετυµολογία και µορφές του ονόµατος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Λίθινη στήλη από βασιλικό διάταγµα του Φιλίππου Ε΄ στο Σεραπείον της 

Θεσσαλονίκης. Περιείχε αυστηρές εντολές σχετικά µε την προστασία της 

ακίνητης περιουσίας που ανήκει από το ιερό του Σάραπη (15 ∆αισίου του 187 

π.Χ.). Επιγραφή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο και έλαβε το όνοµά της προς 
τιµήν της συζύγου του, Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν ετεροθαλής αδελφή 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κόρη του Φιλίππου Β΄ και της πέµπτης συζύγου 
του, της Θεσσαλής πριγκίπισσας Νικησιπόλης. Το όνοµά της προέρχεται από 
τη σύνθεση των λέξεων Θεσσαλῶν και Νίκη, σε ανάµνηση της νίκης των 
Μακεδόνων και του Κοινού των Θεσσαλών έναντι του τυραννικού καθεστώτος 
των Φερών και των συµµάχων της, Φωκέων, στο πλαίσιο του Γ’ Ιερού 
Πολέµου.[2] 

Το όνοµα απαντάται σε διάφορες µορφές, µε ελαφρώς παραλλαγµένη 
ορθογραφία και φωνητικές διακυµάνσεις. Θεσσαλονίκεια είναι επιθετική 
µορφή, που βρίσκουµε στο έργο του Στράβωνα[3] και χρησιµοποιείται, κατά 
τους ελληνιστικούς χρόνους, ως ονοµασία της πόλης σχηµατιζόµενη από το 
όνοµα φυσικού προσώπου, όπως αντίστοιχα γινόταν για την Σελεύκεια από 
το Σέλευκο, την Κασσάνδρεια από τον Κάσσανδρο, Αλεξάνδρεια από τον 
Μέγα Αλέξανδρο κ.ά. Η επικρατούσα όµως µορφή του ονόµατος είναι 
η Θεσσαλονίκη. Κατά την ελληνιστική εποχή υπήρξε και ο 
τύπος Θετταλονίκη[4][5] ενώ κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο, όπως φανερώνουν 
επιγραφές και νοµίσµατα, εµφανίστηκαν οι 
µορφές Θεσσαλονείκη και Θεσσαλονικέων [πόλις].[6][7] 

Κατά τους µεσαιωνικούς χρόνους οι λαοί που σχετίστηκαν µε το ανατολικό 
ρωµαϊκό κράτος και τη Θεσσαλονίκη απέδωσαν, κυρίως µέσω παρηχήσεων, 
την ονοµασία της πόλης στις γλώσσες και στις διαλέκτους τους. Οι Οθωµανοί 
αποκαλούσαν την πόλη Σελανίκ (οθωµανική γλώσσα: >?@AAAAAAB, τουρκ.: Selânik) 
όπως και οι Ιουδαίοι, που εγκαταστάθηκαν στην πόλη µετά την οθωµανική 
κατάκτηση και µιλούσαν την ισπανο-εβραϊκή λαντίνο, οι Βαλκανικοί σλαβικοί 



πληθυσµοί Σολούν (κυρ
(βλαχ.: Sãrunã). 

Ιστορική πορεία[Επεξεργασία

Ίδρυση και εξέλιξη στον
κώδικα] 

  Βασίλειο του Κασσάνδρου

Άλλοι επίγονοι 

  Βασίλειο του Σέλευκου

  Βασίλειο του Λυσίµαχου

  Βασίλειο του Πτολεµαίου

  Ήπειρος 

Άλλα κράτη 

  Καρχηδών 

  Αρχαία Ρώµη 

  Ελληνικές αποικίες 

Στην περιοχή της σηµερινής
Έκθεση, το Καραµπουρνάκι
τη Σταυρούπολη και την
οικισµοί και πολίσµατα. Έως
φύλα όπως οι Φρύγες, οι
τον Μιλήσιο, στην εποχή
διάστηµα 510 π.Χ.-480 π
Οι Μακεδόνες πρέπει να
κόλπου τον 6ο αιώνα π.Χ

Σηµαντικό πόλισµα ήταν
περισσότερους αρχαιολόγους
πιο ασφαλές λιµάνι στην περιοχή
Περσίας για να αγκυροβολήσει
καταλήφθηκε το 431 π.Χ
την παρέδωσαν στον βασιλιά
του 4ου αιώνα π.Χ., πάλι
η Θέρµη στην κυριαρχία των
και όχι στον σφετεριστή Παυσανία

Σχετικά µε την ίδρυση της
πρώτη ανήκει στον αρχαίο
µεταξύ των σύγχρονων ιστορικών
ίδρυσης[11]. Σύµφωνα µε τον

κυρ.: Солун) και οι βλαχόφωνοι Σαρούνα 

Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

στον ελληνιστικό κόσµο[Επεξεργασία | επεξεργασία

 
Κασσάνδρου 

Σέλευκου 

Λυσίµαχου 

Πτολεµαίου 

σηµερινής πόλης και ειδικότερα στην Τούµπα, τη
Καραµπουρνάκι, την Πολίχνη, τη Νέα Ευκαρπία, 

και την Πυλαία, υπήρχαν προϊστορικοί και µεταγενέστεροι
πολίσµατα. Έως τον 6ο αιώνα π.Χ. η περιοχή κατοικούνταν

, οι Παίονες, οι Μύγδονες, κ.ά. Σύµφωνα µε
εποχή του υπερίσχυαν οι Θράκες και οι Έλληνες
480 π.Χ. η περιοχή είχε υποταγεί στους Πέρσες

πρέπει να µετακινήθηκαν στην περιοχή του Θερµαϊκού
αιώνα π.Χ. 

ήταν η Θέρµη, η οποία τοποθετείται από τους
αρχαιολόγους στο Καραµπουρνάκι. ∆ιέθετε το πιο

στην περιοχή, αλλιώς δεν θα το επέλεγε ο Ξέρξης
αγκυροβολήσει εκεί και να ξεκουράσει το στόλο τ

π.Χ. από τους Αθηναίους, οι οποίοι δύο χρόνια
στον βασιλιά των Μακεδόνων Περδίκκα Β΄. Στο δεύτερο

πάλι οι Αθηναίοι µεσολάβησαν προκειµένου να
κυριαρχία των νόµιµων διαδόχων του θρόνου της Μακεδονίας

σφετεριστή Παυσανία.[8] 

ίδρυση της Θεσσαλονίκης υφίστανται δύο κύριες µαρτυρίες
αρχαίο ιστορικό Στράβωνακαι είναι η επικρατέστερη

σύγχρονων ιστορικών[9][10] µε αποκλίσεις ως προς το έτος
Σύµφωνα µε τον Στράβωνα, το 316 π.Χ. ή 315 

επεξεργασία 

, τη ∆ιεθνή 

µεταγενέστεροι 
κατοικούνταν από 

Σύµφωνα µε τον Εκαταίο 
Έλληνες. Το 
Πέρσες. 

Θερµαϊκού 

τους 
το πιο µεγάλο και 

Ξέρξης Α΄ της 
στόλο του. Η Θέρµη 

χρόνια αργότερα 
Στο δεύτερο µισό 

προκειµένου να περιέλθει 
της Μακεδονίας, 

κύριες µαρτυρίες. Η 
επικρατέστερη 
προς το έτος 



π.Χ. ο Κάσσανδρος, στρατηγός της Μακεδονίας και επιµελητής 
του Αλέξανδρου ∆΄, ανήλικου γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη 
Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη µαρτυρία είναι του Στεφάνου του Βυζαντίου, ο 
οποίος θεωρεί ως ιδρυτή της πόλης το Φίλιππο Β΄.[12] 

Η επικρατούσα άποψη της ίδρυσης της Θεσσαλονίκης από τον σφετεριστή 
του θρόνου του βασιλείου της ΜακεδονίαςΚάσσανδρο, σχετίζει την επιλογή 
του µε την αντίληψη για τη στρατηγική θέση αυτής της ενδότατης κοιλότητας 
της µακεδονικής ακτογραµµής, η οποία εύκολα θα µπορούσε να συνδέσει την 
ενδοχώρα µε τη θάλασσα, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακµάζουσα 
εµπορική κίνηση, ενώ συνάµα παρείχε και ασφάλεια από επιδροµές. 
Επιπλέον, ο Κάσσανδρος υπολόγιζε τον οπλισµό της Θεσσαλονίκης ως µια 
δεύτερη πράξη, που θα νοµιµοποιούσε τις διεκδικήσεις του επί του 
µακεδονικού θρόνου έπειτα και από το γάµο του µε γόνο της βασιλικής 
δυναστείας. Στην ελληνιστική Θεσσαλονίκη από όσο γνωρίζουµε υπήρχαν οι 
φυλές: Αντιγονίς, ∆ιονυσιάς και Ασκληπιάς και οι 
δήµοι Βουκεφάλεια και Κεκροπίς.[13] 

Με βασικό άξονα την αρχαία πόλη της Θέρµης, ο Κάσσανδρος ανάγκασε σε 
µετοίκηση τους πληθυσµούς 26 τοπικών, παράκτιων πολισµάτων και χωριών 
της ευρύτερης περιοχής και της δυτικής Χαλκιδικής δηµιουργώντας τη νέα 
πολιτεία, που ονοµατοθέτησε προς τιµή της συζύγου του, Θεσσαλονίκης. 
Λόγω της θέσης της, που συνέδεε τη Μακεδονία µε το Αιγαίο Πέλαγος, η 
Θεσσαλονίκη σε πολύ σύντοµο διάστηµα έγινε η σηµαντικότερη πόλη σε 
ολόκληρη τη Μακεδονία. Η εµπορική σηµασία της πόλης προσέλκυσε από 
νωρίς (3ος αιώνας π.Χ.) διάφορους εποίκους (Αιγύπτιους, Σύρους, Ιουδαίους) 
αυξάνοντας τον πληθυσµό και το τοπογραφικό της µέγεθος, ενώ διατηρούσε 
εµπορικές επαφές µε όλα τα λιµάνια της Ανατολής. Από τα ιστορικά δεδοµένα 
φαίνεται πως η πόλη διέθετε µόνιµη φρουρά Γαλατών µισθοφόρων. 

 



Ο Κρατήρας του ∆ερβενίου, Ελληνιστική περίοδος, 330 - 320 π.Χ., 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Πολύ λίγα είναι γνωστά για την ελληνιστική ιστορία της πόλης. Στα πρώτα 
χρόνια ζωής της Θεσσαλονίκης άρχισε και ο ανταγωνισµός µε την επίσης 
µακεδονική αποικία της ∆ηµητριάδος στον Παγασητικό κόλπο. Θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι ξεπέρασε σε δόξα και αίγλη την πρωτεύουσα Πέλλα µιας και 
ήταν η βάση του µακεδονικού στόλου. Οι αρχαίοι Μακεδόνες πίστευαν πως 
την πόλη προστάτευαν οι θεοί του Ολύµπου. Στην σύγχρονη πλατεία 
∆ιοικητηρίου, έχει αποκαλυφθεί τµήµα λαµπρού οικοδοµήµατος, το οποίο 
ίσως να ήταν βασιλική κατοικία των Μακεδόνων βασιλέων.[13] 

Το 287 π.Χ. όταν οι βασιλείς Πύρρος της Ηπείρου και Λυσίµαχος νίκησαν τον 
βασιλιά της Μακεδονίας ∆ηµήτριο τον Πολιορκητή, φαίνεται πως η 
Θεσσαλονίκη έπεσε προσωρινά στην κατοχή του πρώτου και αργότερα υπό 
την κατοχή του δευτέρου. Κατά πάσα πιθανότητα η Θεσσαλονίκη 
περιτειχίστηκε ταυτόχρονα µε την ίδρυσή της. Πάντως, τα τείχη έσωσαν την 
πόλη το 279 π.Χ. όταν οι Κέλτες επιχείρησαν να την κατακτήσουν και 
αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν στους ∆ελφούς και την Αιτωλία. Μετά από 
µια σειρά αναταραχών η µακεδονική πόλη περιήλθε στους Αντιγονίδες (277 
π.Χ.). Το 273 π.Χ. στην πόλη κατέφυγε ο ηττηµένος από τον 
Πύρρο, Αντίγονος Β΄ Γονατάς σε µία προσπάθεια ανασύνταξης του στρατού 
για να κτυπήσει τον εισβολέα Πύρρο. Εκεί µάλιστα ναυπήγησε στο λιµάνι της 
ισχυρό στόλο και κατενίκησε τον πτολεµαϊκό. Αυτό ωφέλησε την νύµφη του 
Θερµαϊκού. Από τα χρόνια της βασιλείας του Αντίγονου Β', άρχισε η περίοδος 
πυκνής κατοίκησης της Θεσσαλονίκης. Σε ένα διάταγµα της Ιστιαίας (270 
π.Χ.-200 π.Χ.) αναφέρονται στην λίστα των προξένων της δύο 
Θεσσαλονικείς, ενώ σε ένα άλλο του 224 π.Χ./223 π.Χ. αναφέρεται ένας 
επώνυµος ιερέας της Θεσσαλονίκης[14]. Παράλληλα ανάµεσα στα έτη 239 
π.Χ. µε 221 π.Χ. αναφέρονται οι επισκέψεις των δύο Αντιγονιδών βασιλέων 
στην πόλη, του ∆ηµητρίου Β΄ και του Αντιγόνου Γ΄. 

Το 197 π.Χ. κατέφυγε στην Θεσσαλονίκη ο Φίλιππος Ε΄, µετά την ήττα του 
στη µάχη των Κυνός Κεφαλών από τους Ρωµαίους. Το 187 π.Χ. η πόλη 
έκοψε τα πρώτα νοµίσµατά της µε την επιγραφή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και 
εικονίζονταν ο ∆ιόνυσος, ο Ερµής, ο Πήγασος, η αίγα και ο τράγος. Επίσης, 
στις 15 ∆αισίου του αυτού έτους ο Φίλιππος Ε΄ εξέδωσε βασιλικό διάταγµα σε 
µαρµάρινη στήλη που απευθυνόταν στον έµπιστο αντιπρόσωπό του 
Ανδρόνικο, για την διαχείριση του Σεραπείου. Το 185 π.Χ. ο Αντιγονίδης 
βασιλιάς συνόδευσε στην Θεσσαλονίκη τη ρωµαϊκή πρεσβεία µέσω 
των Τεµπών. Εκεί έγινε σύσκεψη µεταξύ Μακεδόνων και Ρωµαίων για την 
τύχη των υπό µακεδονικής κυριαρχίας Θρακών. Μετά το πέρας της θρακικής 
εκστρατείας (184 π.Χ.-183 π.Χ.), αποκαλύφθηκε συνωµοσία εις βάρος του 
Φιλίππου από τον φιλορωµαίο γιο του, ∆ηµήτριο, για την ανατροπή του. Για 
να ανατρέψει τις φιλορωµαϊκές εστίες της Μακεδονίας που εστιάζονταν στις 
παραλιακές πόλεις, ο Φίλιππος µετέφερε αποίκους από το εσωτερικό της 
χώρας προς τα παράλια και αντίστροφα. Αυτά τα σκληρά µέτρα 
δυσαρέστησαν την Θεσσαλονίκη, αν και µε το µέτρο αυτό προήχθη η 
βιοµηχανία, η οικονοµία και η στρατιωτική της φύλαξη. Εν τέλει κατέστρωσε 
στην Θεσσαλονίκη το σχέδιο εξοντώσεώς του. Αυτό έγινε, αφού διαχείµασε 
στην πόλη τον χειµώνα του 181 π.Χ./180 π.Χ. Κατά την άνοιξη του 179 π.Χ. ο 



Φίλιππος πραγµατοποίησε περιοδεία από την ∆ηµητριάδα στην 
Θεσσαλονίκη, επιδεικνύοντας στους άρχοντες τον διάδοχο που προόριζε: τον 
Αντίγονο, ανιψιό του Αντιγόνου ∆ώσωνος. 

Αξίζει να αναφερθεί κατά την περίοδο αυτή και ένα τέκνο της ελληνιστικής 
Θεσσαλονίκης, ο Ίων. Αυτός διετέλεσε αρχηγός µαζί µε τον Αρτέµωνα από 
την ∆ολοπία, ενός σώµατος 400 ακοντιστών και ισαρίθµων σφενδονητών 
κατά την µάχη του Καλλίνικου (Μάιος του 171 π.Χ.) που έληξε µε νίκη των 
Μακεδόνων. Επίσης, ήταν και ο προστάτης των γιων του Περσέα που 
αργότερα τα παρέδωσε στους Ρωµαίους µετά την µάχη της Πύδνας. Κατά την 
διάρκεια των Ρωµαιο-Μακεδονικών πολέµων, τον Ιούνιο του 169 π.Χ., η πόλη 
µαζί µε την Αίνεια, την Κασσάνδρεια και την Αντιγόνεια, απέκρουσαν ηρωϊκά 
τις επιθέσεις του ρωµαϊκού στόλου του Γάιου Μάρκου Φίγλου, στον οποίο 
συνέδραµαν ο Ευµένης Β΄ της Περγάµου και ο Προυσίας Β΄ της Βιθυνίας. 
Στην συνέχεια 500 Γαλάτες της Θεσσαλονίκης ενίσχυσαν την άµυνα της 
Κασσάνδρειας που απέκρουσε εκ νέου µια εκ θαλάσσης επίθεση των 
Ρωµαίων. 

Στο διοικητικό επίπεδο η πόλη απολάµβανε ελεγχόµενη αυτονοµία που 
διαχειριζόταν η Εκκλησία του ∆ήµου και η Βουλή, ενώ συνάµα τελούσε υπό 
την επικυριαρχία του βασιλιά, ο οποίος ασκούσε την πολιτική εξουσία του 
µέσω κρατικών υπαλλήλων – εντολοδόχων, των Βασιλικών, ενώ διόριζε και το 
στρατιωτικό διοικητή, τον Επιστάτη, ο οποίος είχε ως υπόβαθµους 
τον Υπεπιστάτη και τους Αρµοστές[15][16]. 

Ρωµαϊκή κυριαρχία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η κατάλυση του βασιλείου των Αντιγονιδών από τα ρωµαϊκά στρατεύµατα του 
ύπατου Λεύκιου Αιµίλιου Παύλου το 168 π.Χ. έφερε τη Θεσσαλονίκη στα όρια 
της Ρωµαϊκής ∆ηµοκρατίας (Res publica Romana). ∆ύο ηµέρες µετά την ήττα 
του Περσέα στη Μάχη της Πύδνας, η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στους 
Ρωµαίους (24 Ιουνίου 168 π.Χ.). Ο Περσέας κατέφυγε προσωρινά στην πόλη, 
όπου διέταξε τον φρούραρχό της, Ευµένη, να συγκεντρώσει στο λιµάνι της 
τον µακεδονικό στόλο και να τον πυρπολήσει. 

 
Λεπτοµέρεια από την Αψίδα του Γαλέριου 

 
Η Αψίδα του Γαλέριου - Καµάραστο κέντρο της Θεσσαλονίκης 



 
Άποψη του ρωµαϊκού Ωδείου στην Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης. 

Έως το 148 π.Χ. η Θεσσαλονίκη ήταν πρωτεύουσα µίας από τις τέσσερις 
διοικητικές περιφέρειες στις οποίες είχαν χωρίσει οι Ρωµαίοι το ελληνιστικό 
βασίλειο, µε έκταση από τον Στρυµόνα ως τον Αξιό(Macedonia Secunda). 
Έπειτα, όµως, από την καταστολή της επανάστασης του Ανδρίσκου, τον 
οποίο φαίνεται να µην υποστήριξαν οι Θεσσαλονικείς[17], πραγµατοποιήθηκε 
διοικητική αναδιάρθρωση και η Μακεδονία, µε όρια εκτενέστερα του βασιλείου 
των Αντιγονιδών, ανακηρύχθηκε ρωµαϊκή επαρχία (Provincia 
Macedonia),[18] διοικούµενη από ανθύπατο µε πρωτεύουσα και έδρα του 
πραίτορα τη Θεσσαλονίκη. 

Η κατασκευή της Εγνατίας οδού από τους Ρωµαίους µεταξύ 146 π.Χ.–120 
π.Χ., του βασικού στρατιωτικού και εµπορικού διαύλου της ανατολικής 
διοίκησης, η οποία ένωνε την Αδριατική θάλασσα µε τον Ελλήσποντοκαι τη 
Μικρά Ασία, προώθησε την αξιολογική σηµασία της πόλης και εµπέδωσε την 
πρωταγωνιστική της παρέµφαση µέσα στο µεγεθούµενο κράτος.[19][20][21] Έτσι, 
µέχρι το δεύτερο µισό του 2ου π.Χ. αιώνα, η Θεσσαλονίκη είχε αναδειχτεί στο 
κυρίαρχο σταυροδρόµι και βάση της εµπορικής και στρατιωτικής 
δραστηριότητας. Μάλιστα, τα επόµενα χρόνια, η σταδιακή επέκταση του 
ρωµαϊκού κράτους προς τα ανατολικά και προς το βορρά είχε ως συνέπεια 
την αποµάκρυνση του κινδύνου των βαρβαρικών επιδροµών. Οι κίνδυνοι 
επανεµφανίστηκαν τόσο στα ανατολικά όσο και στα βόρεια σύνορα πολύ 
αργότερα, όταν οι Γότθοι πολιόρκησαν την πόλη το 254 και το 268 µ.Χ. 

Στην εµφύλια διαµάχη δηµοκρατικών και αυτοκρατορικών, που ακολούθησε 
τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα (44 µ.Χ.), οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 
τάχθηκαν στο πλευρό των δεύτερων. Η ολοκληρωτική νίκη των 
αυτοκρατορικών Αντωνίου και Οκταβιανού έναντι 
των Βρούτουκαι Κάσσιου το 42 µ.Χ. στους Φιλίππους[22] οδήγησε στην 
απόδοση περισσοτέρων προνοµίων στην πόλη και ουσιαστικής 
αυτοδιοίκησης µε την ανακήρυξή της σε «ελεύθερη πόλη» - Civitas 
Libera.[23][24][25] 

 



Μνηµείο αρχαιολογικής αξίας η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Αρχικά 

µαυσωλείο του Γαλερίουµετατράπηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους σε 

χριστιανικό Ναό προς τιµήν του Αγίου Γεωργίου. 

Επί Ρωµαιοκρατίας λατρεύονταν πολλές θεότητες στη Θεσσαλονίκη. Εκτός 
από το ∆ωδεκάθεο, τιµές και λατρεία αποδίδονταν στον ∆ιόνυσο, 
στους Κάβειρους και στις αιγυπτιακές 
θεότητες Σέραπις, Ίσιδα και Αρποκράτης. 

Κατά τον τελευταίο προχριστιανικό αιώνα όλο και 
περισσότεροι Ιουδαίοι µετοικούσαν στη Θεσσαλονίκη δηµιουργώντας µια 
µεγάλη ιουδαϊκή παροικία, τοποθετηµένη κοντά στο λιµάνι. 
Στη συναγωγή αυτής της κοινότητας κήρυξε τη χριστιανική πίστη 
ο Απόστολος Παύλος το 50 µ.Χ.Οι δύο επιστολές του προς τη µερίδα των 
εκχριστιανισθέντων µελών της, αλλά και πρώην εθνικών κατοίκων της πόλης, 
αποτελούν τα αρχαιότερα κείµενα της Καινής ∆ιαθήκης.[26][27] 

Ωστόσο, δεν υπάρχει καµία ιστορική απόδειξη ότι ο Απόστολος Παύλος 
κήρυξε σε ιουδαϊκή συναγωγή και η µοναδική αναφορά στις επιστολές του 
έχουν να κάνουν περισσότερο µε την έννοια της "συναγωγής" ως 
συνάθροιση.[28] 

Η χριστιανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης ευδοκίµησε και έγινε υπόδειγµα για 
όλες τις άλλες ελλαδικές κοινότητες, όπως φαίνεται και από την Α’ επιστολή 
του Αποστόλου Παύλου, όπου εγκωµιάζει την τοπική εκκλησία. 

Η Θεσσαλονίκη, όπως και ολόκληρη η Μακεδονία, ακολούθησε τη µακρά 
περίοδο ευηµερίας που διασφάλιζε η Pax Romana, η περιώνυµη ρωµαϊκή 
ειρήνη που διήπε την αυτοκρατορία µέχρι και το τέλος περίπου 
της δυναστείας των Αντωνίνων.[29] Το µέγεθος της αξίας της διαφαίνεται από 
τους τιµητικούς τίτλους, που της αποδόθηκαν από σειρά 
αυτοκρατόρων.[30] Κατά την αυτοκρατορική κυρίως περίοδο, είχε χορηγηθεί σε 
πολλούς Θεσσαλονικείς το δικαίωµα του Ρωµαίου πολίτη (η civitas 
Romana)[31] 

Το καθεστώς της ανεξιθρησκείας έληξε όταν εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη 
ο καίσαρας Γαλέριος. Τότε ξεκίνησε σκληρός διωγµός των χριστιανών. 
Μεταξύ άλλων, στην πόλη µαρτύρησε το 305 ο Άγιος ∆ηµήτριος[32]. Όµως, 
πέρα από τους θρησκευτικούς διωγµούς, η Θεσσαλονίκη επωφελήθηκε πολύ 
όταν ανακηρύχθηκε έδρα του Γαλερίου, καθώς κοσµήθηκε µε πολλά δηµόσια 
κτήρια και αναβαθµίστηκε πολιτικά[33]. Η ακµή της συνεχίστηκε και τα επόµενα 
χρόννια, όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄ κατασκεύασε λιµάνι µπροστά 
από τα τείχη, το οποίο χρησιµοποιήθηκε έως την εποχή της πτώσης 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Στο στάδιο της παρακµής του παραδοσιακού ρωµαϊκού εθνικού-παγανιστικού 
κράτους και της µετατόπισης του κέντρου βάρους του στην ανατολή 
προκειµένου σε λιγότερο από έναν αιώνα να µετασχηµατιστεί στη νέα κρατική 
οντότητα, που αργότερα αποκλήθηκε βυζαντινή, και πάλι η Θεσσαλονίκη 
διαδραµάτισε σηµαίνοντα ρόλο. Αρχικά ως πρωτεύουσα του Γαλερίου και 
έπειτα ως υποψήφια νέα πρωτεύουσα του κράτους[34] προτύπωσε τη 
δυναµική, που θα ενείχε στη διάρκεια της χριστιανικής αυτοκρατορίας της 
Ανατολής. 



Η Βυζαντινή Συµβασιλεύουσα πόλις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Ο Ιερός Ναός του Αγίου ∆ηµητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης. 

 
Ψηφιδωτό του 6ου ή 7ου αιώνα που εικονίζει τον Άγιο ∆ηµήτριο µε παιδιά. 

 

Ο Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας.  

 

Η Εκδίωξη του Θεοδοσίου από τον Άγιο Αµβρόσιο έπειτα από τη σφαγή της 

Θεσσαλονίκης όπως παριστάνεται σε έργο του Άντονι βαν Ντάικ. 



Η πόλη συνδέθηκε εξ αρχής µε την ιστορική προσωπικότητα, που θα 
µετάλλασσε την παγανιστική Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία στο µακροβιότερο 
χριστιανικό βασίλειο, τον θεµελιωτή του Βυζαντινού κράτους, Κωνσταντίνο. 
Το 324 ο Κωνσταντίνος, στο πλαίσιο της διαµάχης του µε το Λικίνιο, 
χρησιµοποίησε τη Θεσσαλονίκη ως στρατιωτικό ορµητήριο κατασκευάζοντας 
νέο λιµάνι, τον περιώνυµο «σκαπτό λιµένα», προκειµένου να συγκεντρώσει σ' 
αυτό στόλο από 200 «τριακόντορες» γαλέρες και 2000 εµπορικά πλοία, τα 
οποία θα µετέφεραν τον στρατό του, δύναµης 120.000 ανδρών.[35] 

Μετά την οριστική επικράτηση του Κωνσταντίνου έναντι του Λικίνιου στη µάχη 
της Χρυσούπολης, ο δεύτερος µε παρέµβαση της αδερφής του και συζύγου 
του Μ. Κωνσταντίνου εστάλη εξόριστος στο φρούριο της Ακρόπολης της 
Θεσσαλονίκης. Εκεί κατά τον ιστορικό Ζώσιµο δολοφονήθηκε µε εντολή του 
Κωνσταντίνου.[36][37] 

Η µεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας ανατολικά, στην παλαιά 
αποικία των Μεγαρέων, το Βυζάντιο, την από τούδε Κωνσταντινούπολη ή Νέα 
Ρώµη, θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάδειξη της Θεσσαλονίκης. Η 
παραυξάνουσα αντίληψη της γεωστρατηγικής της σηµασίας και τα έργα που 
κατασκευάζονται στην πόλη, µε πρόνοια των 
αυτοκρατόρων Ιουλιανού και Μεγάλου Θεοδόσιου, την καθιστούν «ὀφθαλµὸ τῆς 

Εὐρώπης καὶ κατ'ἐξοχὴν τῆς Ἑλλάδος». Γίνεται «Συµβασιλεύουσα», 
ονοµάζεται «Μεγαλούπολις» και κατέχει τη θέση της επόµενης µετά την 
Κωνσταντινούπολη πόλης της αυτοκρατορίας (Θεσσαλονίκην µετὰ τὴν µεγάλην 

παρὰ Ῥωµαίων πρώτην πόλιν).[38] 

Ο Μέγας Θεοδόσιος, ως αύγουστος της Ανατολής αρχικά, χρησιµοποίησε ως 
έδρα του τη Θεσσαλονίκη. Αφού απέκρουσε τους Γότθους το 378 ασπάσθηκε 
τον Χριστιανισµό, µε προτροπή του επισκόπου Θεσσαλονίκης 
Ασχολίου,[39] και προχώρησε στη συστηµατική οχύρωση της πόλης, εργασία 
που ανέθεσε στον Πέρση Ορµίσδα.[40] Από τη Θεσσαλονίκη εξέδωσε και το 
αυτοκρατορικό διάταγµα µε το οποίο όριζε τον χριστιανισµό ως επίσηµη 
θρησκεία του κράτους. Αντίθετα απ' ό,τι θα περίµενε κανείς, ο Θεοδόσιος δεν 
ήταν δηµοφιλής στους Θεσσαλονικείς, εξαιτίας της σταδιακής διείσδυσης των 
Γότθων στο βυζαντινό στρατό και ιδιαίτερα στην αυτοκρατορική φρουρά. Έτσι, 
όταν το 390 ο διοικητής της γοτθικής φρουράς Βουτέριχος συνέλαβε κάποιον 
δηµοφιλή αρµατοδρόµο, προκλήθηκαν ταραχές, κατά τη διάρκεια των οποίων 
έχασε τη ζωή του. Ως αντίποινα, ο Θεοδόσιος διέταξε την παγίδευση και τη 
σφαγή 7.000 Θεσσαλονικέων στον Ιππόδροµο[41]. Έκτοτε, ο Ιππόδροµος δεν 
ξαναχρησιµοποιήθηκε. 

Τον Θεοδόσιο µιµήθηκαν και άλλοι αυτοκράτορες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 
στη Θεσσαλονίκη προκειµένου να πολεµήσουν τους εισβολείς ή τους 
βαρβάρους επιδροµείς. Οι δοκιµασίες της Θεσσαλονίκης από τις επιδροµές 
των γοτθικών φύλων συνεχίστηκαν µέχρι και το τέλος του 5ου αιώνα, οπότε η 
πόλη κατάφερε να εξασφαλίσει µικρό διάστηµα ειρήνης και ευηµερίας. Στην 
ευπραγία της βοήθησε και ο µακεδονικής καταγωγής 
αυτοκράτορας Ιουστινιανός, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στα προβλήµατά της και 
ανάγοντας την Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα του Ιλλυρικού πραιτορίου 
(δηλαδή της Βαλκανικής)[42]. 

Έως την εποχή της Εικονοµαχίας, στην πόλη ανεγέρθηκαν εντυπωσιακά 
δηµόσια κτήρια και πολλοί ναοί. Όµως, πιο χρήσιµα αποδείχθηκαν τα τείχη 



της, στα οποία συντρίβονταν οι εχθρικές επιδροµές και οι απόπειρες 
πολιορκίας. Στο διάστηµα 527-688, η πόλη απέκρουσε δεκάδες 
επιδροµές Σλάβων, Αβάρων, Περσών, ∆ραγουβιτών, Σαγουδιτών και 
Βερζιτών. Οι Θεσσαλονικείς διηγούνταν ότι είδαν πολλές φορές τον άγιο 
∆ηµήτριο πάνω στα τείχη, να τρέπει σε φυγή τους εισβολείς. 

Στα τέλη του 6ου αιώνα παρουσιάστηκε η σλαβική απειλή, η οποία έµελλε να 
ταλανίζει την πόλη για τους δύο επόµενους αιώνες. Τα σλαβικά φύλα, αρχικά 
µε την καθοδήγηση των Αβάρων και αργότερα αυτόνοµα, πραγµατοποίησαν 
πολλές επιδροµές εναντίον της Θεσσαλονίκης µε σηµαντικότερες αυτές 
του 586 και του 597. Τέλος, στις σλαβικές βλέψεις έδωσε το 688 ο 
αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β´, ο επικαλούµενος Ρινότµητος, ο οποίος 
νικώντας τους Σλάβους εισήλθε θριαµβευτής στην πόλη. 

Όταν ξεκίνησε η Εικονοµαχία, η Θεσσαλονίκη µεταβλήθηκε σε τόπο εξορίας 
των εικονοµάχων της βασιλεύουσας. Μεταξύ αυτών συγκαταλεγόταν και 
ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Σε αντίδραση στην εικονόφιλη στάση της 
Εκκλησίας της Ρώµης ο αυτοκράτορας Λέων Γ´ ο Ίσαυρος απέσπασε το 
ανατολικό Ιλλυρικό από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ρώµης και το 
απέδωσε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως[43]. Έπειτα από αυτό το 
γεγονός ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης έπαψε να είναι βικάριος του Πάπα 
και η τοπική εκκλησία συνέδεσε την πορεία της µε την ανατολική 
εκκλησιαστική διοίκηση. Το δεύτερο µισό του 9ου αιώνα έλαβε χώρα και η 
αποστολή προς τους σλαβικούς λαούς των Θεσσαλονικέων 
αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου, η δράση των οποίων συνδέθηκε µε την 
απαρχή του εκχριστιανισµού αλλά και της φιλολογίας των Σλάβων[44]. Από τη 
Θεσσαλονίκη οι Κύριλλος και Μεθόδιος ξεκίνησαν το 863 προκειµένου να 
εκχριστιανίσουν τους Άραβες, τους Χαζάρους (στη Γεωργία) και τους Σλάβους 
(στη Μεγάλη Μοραβία). 

Το 904 η πόλη δέχθηκε επίθεση από τους Σαρακηνούς (Άραβες της ∆ύσης) 
µε αρχηγό τον εξισλαµισθέντα Λέοντα τον Τριπολίτη. Η σφοδρότητα της 
επίθεσης και η απροετοιµασία πολιορκίας οδήγησαν στην άλωση και τη 
λεηλασία της[45][46]. Χιλιάδες κάτοικοι σφαγιάστηκαν, ενώ περισσότεροι 
αιχµαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Παρ όλ' αυτά ο 10ος και οι 
αρχές του 11ου αιώνα χαρακτηρίσθηκαν ως περίοδος αναδόµησης και η 
Αυτοκρατορία χωρίσθηκε σε «θέµατα». Η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε 
πρωτεύουσα ενός θέµατος που επιβίωσε έως και τον 15ο αιώνα. 

 
Πανοραµική άποψη του κέντρου της πόλης, από τα βυζαντινά τείχη 



Από τη νορµανδική κατάκτηση στην κορυφή της 
διοίκησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Γεγονός – ορόσηµο για την ιστορία της Θεσσαλονίκης θεωρείται η άλωσή της 
από τους Νορµανδούς το 1185. Στις 15 Αυγούστου του 1185 νορµανδικός 
στόλος µεταφέροντας 80.000 στρατό κατέπλευσε στο λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης και άρχισε την πολιορκία από ξηρά και θάλασσα. Ο 
ανεφοδιασµός, όµως, της πόλης δεν ήταν επαρκής, ο διοικητής της ∆αυίδ 
Κοµνηνός δεν ήταν ικανός να οργανώσει κατάλληλα την άµυνα, εγκατέλειψε 
τους αµυνόµενους και οι ενισχύσεις από την Κωνσταντινούπολη έφτασαν 
πολύ αργά. Έτσι οι Νορµανδοί, µέσα σε λίγες µέρες, (24 Αυγούστου 1185) 
αφού έχασαν 3.000 στρατιώτες, κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη, παρά την ηρωϊκή 
άµυνα των κατοίκων και τη λεηλάτησαν, θανατώνοντας 7.000 από τους 
κατοίκους της.[47] Βασικός ιστορικός της άλωσης ήταν ο Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, από το έργο του οποίου «Ιστορία της αλώσεως της 
Θεσσαλονίκης υπό των Νορµανδών» αντλούνται οι περισσότερες 
πληροφορίες.[48][49] 

Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους στα 1204 και η 
κατάλυση της Αυτοκρατορίας οδήγησε τους Θεσσαλονικείς σε 
διαπραγµατεύσεις µε το Φράγκο ηγεµόνα Βονιφάτιο το Μοµφερρατικό, 
αποτέλεσµα των οποίων υπήρξε η παράδοση της πόλης µε τον όρο της 
διατήρησης των παλαιών τοπικών προνοµίων.[50] Ο Βονιφάτιος ίδρυσε 
το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης (Royaume de Thessalonique), που υπήρξε 
βραχύβιο, εκτείνοντας τον βίο του σε είκοσι χρόνια. 

Το 1224 ο ∆εσπότης της Ηπείρου, Θεόδωρος ∆ούκας κατέλαβε τη 
Θεσσαλονίκη και χρίστηκε Βασιλεύς των Ρωµαίων από τον Αρχιεπίσκοπο 
Αχριδών ∆ηµήτριο Χωµατιανό.[51] Ο Θεόδωρος όρισε τη Θεσσαλονίκη 
πρωτεύουσα της ηγεµονίας του, η οποία αποτελούσε το αντίπαλο δέος του 
άλλου βυζαντινού κράτους, της Αυτοκρατορίας της Νικαίας. 

Η παρακµή του κράτους του Θεοδώρου εκκίνησε από την ήττα του 
το 1230 στην Κλοκοτνίτσα από τον Ιωάννη Ασσάν Β’. Το µεγαλύτερο µέρος 
των εδαφών του καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους ενώ στη Θεσσαλονίκη 
συνέχισαν να βασιλεύουν οι διάδοχοι του Θεοδώρου έως το 1246, οπότε την 
κατέλαβε ο Αυτοκράτορας της Νικαίας Ιωάννης Γ´ ∆ούκας Βατάτζης. 

Το 1330, επί αυτοκράτορα Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου, ιδρύεται στην πόλη 
η Σχολή Θεσσαλονίκης ανωτάτων σπουδών, που λειτούργησε για έναν 
περίπου αιώνα, αφού µετά την Οθωµανική κατάκτηση το 1430 λειτούργησε 
ως "Ελληνική Σχολή Θεσσαλονίκης", ως σχολείο µέσης εκπαίδευσης για να 
καλύψει τις ανάγκες της νέας εποχής. Στα µέσα της Τουρκοκρατίας 
αναβαθµίστηκε ως "Ανώτερο Σχολείο", ενώ έως το 1873 λειτουργούσε ως 
Κεντρική Αστική Σχολή Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια µε τον τίτλο "Γυµνάσιο 
Θεσσαλονίκης" λειτούργησε έως την απελευθέρωση το 1912. Έκτοτε 
λειτουργεί ως Α΄ Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης και έχοντας µία ιστορία συνεχούς 
λειτουργίας σχεδόν 700 ετών συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της Ευρώπης. 

Το Κίνηµα των Ζηλωτών και η Παλαιολόγεια 
Αναγέννηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 



 
Ο ηγέτης της µερίδας των Ησυχαστών και κορυφαία πνευµατική 

προσωπικότητα της µεσαιωνικής Θεσσαλονίκης, Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος 

Παλαµάς. 

Το επαναστατικό κίνηµα των Ζηλωτών εµφανίστηκε ως µια πρωτότυπη 
δηµοκρατική νησίδα στο µεσαιωνικό κόσµο, όπου ο ηγεµονισµός, ο 
διαχωρισµός των ευγενών από το λαό και η «ελέω θεού» διοίκηση 
αποτελούσαν τα απόλυτα θέσφατα.[52] Η διαπάλη µεταξύ του µέγα δούκα 
Αλεξίου Απόκαυκου και του Ιωάννη Καντακουζηνού για την κυριαρχία της 
επιρροής στο βυζαντινό θρόνο οδήγησε την Αυτοκρατορία σε εµφύλιο 
πόλεµο, αποτελέσµατα του οποίου ήταν η δηµιουργία χιλιάδων οικονοµικών 
προσφύγων, συνωστιζόµενων σε µεγάλα αστικά κέντρα όπως η 
Θεσσαλονίκη. 

 
Ο Ι.Ν. Αγίου Γρηγορίου Παλαµά, Μητρόπολη της πόλης. 

Η ογκούµενη δυσαρέσκεια των λαϊκών τάξεων έναντι των ευγενών, που 
υποστήριζαν τον Καντακουζηνό, έφερε τη στάση των Ζηλωτών το 1342. Στις 
αρχές του έτους ο λαός της Θεσσαλονίκης, συντασσόµενος µε την πλευρά 
της Άννας της Σαβοΐας και του Απόκαυκου και καθοδηγούµενος από τους 
Ζηλωτές, στασίασε και λεηλάτησε τα σπίτια του διοικητή της πόλης και των 
εύπορων ευγενών. Αφού επιβλήθηκαν απόλυτα µέσα στην πόλη, οι Ζηλωτές 
ανέλαβαν την εξουσία. 

Αυτή η πρόωρη κίνηση προλεταριακής διεκδίκησης κυριάρχησε µέχρι και το 
1349 όταν η αντεπανάσταση, οργανωµένη από µέλη της αυτοκρατορικής 
αυλής, ανέτρεψε τους Ζηλωτές και επανέφερε την πόλη στην αυτοκρατορική 
«νοµιµοφροσύνη».[53] 

Παρά τις πολιτικές αναταραχές, κατά το 13ο και 14ο αιώνα η πόλη γνώρισε 
ιδιαίτερη πνευµατική άνθηση και ανέδειξε πληθώρα λογίων, θεολόγων και 
καλλιτεχνών. Ιδιαίτερα στον τοµέα της τέχνης οι σχολές της Θεσσαλονίκης 



επηρέασαν ολόκληρο το βαλκανικό χριστιανικό κόσµο και τη Ρωσία. Η όλη 
αυτή πνευµατική κίνηση ονοµάστηκε Παλαιολόγεια Αναγέννηση και είναι η 
περίοδος κατά την οποία η συµβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη διεκδικεί τα 
πνευµατικά πρωτεία της Αυτοκρατορίας.[54] 

Σε αυτό το κλίµα συνέβαλε η επικράτηση των ιδεών των Ησυχαστών, που ως 
βασικό εκφραστή είχαν τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Γρηγόριο 
Παλαµά.[55] Η ησυχαστική κίνηση παρ’ ότι απετέλεσε τροχοπέδη στη 
διδασκαλία των φιλοσοφικών σπουδών και της κλασικής παιδείας εντούτοις 
ανανέωσε τη µοναστική κίνηση και τέχνη, που εξακολούθησε να επιζεί 
στον Άθωνα και µετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.[56] 

Η σηµαίνουσα οθωµανική Σελανίκ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Ο Λευκός Πύργος(Beyaz Kule) ή Πύργος του Αίµατος (Kanli Kule) υπήρξε 

Οθωµανική φυλακή για τουλάχιστον τέσσερις αιώνες. Εδώ σε ζωγραφική 

αναπαράσταση των αρχών του 19ου αιώνα, όπου φαίνεται και το προτείχισµα 

που τον περιέβαλε µέχρι και το 1911. 

 
Ο Λευκός Πύργος σήµερα 

∆είτε και: Πολιορκία της Θεσσαλονίκης (1422–1430) 

Η οθωµανική προέλαση στα ευρωπαϊκά εδάφη της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και η σταδιακή κατάληψη της βαλκανικής χερσονήσου 
διεµφάνισαν τα αποτελέσµατά τους στη Θεσσαλονίκη, η οποία 
αποκλεισµένη από την ξηρά και χωρίς τη δυνατότητα λήψης εξωτερικής 
βοήθειας παραδόθηκε «φόρου υποτελής» στο Σουλτάνο Βαγιαζήτ 
Α΄ το 1387 έπειτα από τετραετή πολιορκία.[57] 

Ο ιστορικός ∆ούκας αναφέρει καταστροφή της Θεσσαλονίκης το 1391 από 
το Βαγιαζήτ µε αιτία τη δραπέτευση του Μανουήλ Β´ από τη σουλτανική 
αυλή και την ανάδειξή του σε Αυτοκράτορα.[58] Η πρώτη οθωµανική 
κατοχή της πόλης διήρκεσε έως το 1403 οπότε ο Αυτοκράτορας Μανουήλ, 
επωφελούµενος της ήττας του Βαγιαζήτ από τον Ταµερλάνο και της 



ακόλουθης εµφύλιας διαµάχης µεταξύ των γιών του για τη διαδοχή, 
κατάφερε να του αποδοθεί η Θεσσαλονίκη ως αντάλλαγµα της συνδροµής 
του στο γιο του Βαγιαζήτ, Σουλεϊµάν Τσελεµπή. 

Η ακεσφορία των εσωτερικών τραυµάτων της ηγεµονίας των Οσµανλιδών, 
η νέα της επιθετική ορµή έναντι των βυζαντινών εδαφών αλλά και η 
αδυναµία της παρηκµασµένης Αυτοκρατορίας στην υπεράσπισή τους 
οδήγησε το 1420στην υπό όρους παράδοση της πολιορκούµενης 
Θεσσαλονίκης στους Βενετούς. 

Η επταετής κατοχή από τα στρατεύµατα της Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας 
υπήρξε ουσιαστικά περίοδος παρακµής για την πόλη. Ο ναυτικός και 
επίγειος αποκλεισµός της από τους Οθωµανούς σήµανε την οικονοµική 
της εξασθένηση, που σε συνδυασµό µε τη δυναστική συµπεριφορά των 
Βενετών ενέτειναν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Κατά την πολιορκία υπό τον 
σουλτάνο Μουράτ τον Β' η πόλη πρόβαλε αντίσταση και δεν δέχτηκε την 
πρόταση του σουλτάνου για παράδοση. Τότε ο σουλτάνος "κήρυξε µε 
σάλπιγγα (προς το στρατό του) λέγοντας: Σας δίνω τα πάντα που 
υπάρχουν στην πόλη, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, άργυρο και χρυσό, µόνο 
αφήστε σ' εµένα την πόλη". Τελικά, η «συµβασιλεύουσα πόλις» της 
Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας καταλήφθηκε οριστικά από 
τους Οθωµανούς στις 29 Μαρτίου του 1430 έπειτα από ισχυρή πολιορκία 
τριών ηµερών. Ακολούθησε άγρια λαφυραγωγία και αιχµαλωσία των 
κατοίκων. Οι αιχµάλωτοι υπολογίζονται σε επτά χιλιάδες περίπου. Από 
αυτούς άλλοι ελευθερώθηκαν αφού εξαγοράστηκαν από συγγενείς και 
φίλους, άλλοι δε πουλήθηκαν, ενώ µέρος του πληθυσµού είχε ήδη φύγει 
πριν την άλωση και δεν επανήλθε. Σε όσους ελευθερώθηκαν ο σουλτάνος 
επέτρεψε να εγκατασταθούν στην πόλη και να διατηρήσουν τις περιουσίες 
τους, ενώ δήµευσε όσες περιουσίες έµειναν αδέσποτες και τις µοίρασε 
στους οθωµανούς που εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα (Γενητζέ Βαρδάρ). 
Αρχικά δεν πείραξε τις Εκκλησίες και τις Μονές, αλλά αφού επανήλθε µετά 
διετία και αφού πλέον είχαν εγκατασταθεί Οθωµανοί στα περίχωρα, 
κατέσχε Εκκλησίες και Μονές µε τις περιουσίες και τα εισοδήµατά τους. Τα 
σπουδαιότερα από αυτά δώρησε σε έµπιστούς του ή µετέβαλε σε τζαµιά 
και ιεροδιδασκαλεία (µενδρεσέδες). Στους Χριστιανούς άφησε µόνο 
τέσσερεις µικρές Εκκλησίες, µεταξύ των οποίων και αυτή του Αγίου 
∆ηµητρίου.[59][60] Μεταξύ 1520 και 1530 η πόλη έχει 1229 οθωµανικές 
οικογένειες, 989 χριστιανικές και 2645 εβραϊκές.[61] 

 
Μετά 
την Οθωµανική κατά
κτηση, ο πυρήνας 
των κατοίκων της 
πόλης αποτελέστηκε 

από 1.000 οικογένειες Γιουρούκων που µεταφέρθηκαν από 
τα Γιαννιτσά και από 1.000 οικογένειες Θεσσαλονικέων που µπόρεσαν να 
επαναπατριστούν µετά το διασκορπισµό τους.[62] Ο πολυεθνικός 
χαρακτήρας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και η σχετική ανεκτικότητα 
έναντι των «λαών της Βίβλου» (ahl al-kitab), όπως υποδεικνυόταν από τον 
κυρίαρχο ισλαµικό νόµο, βοήθησαν το 15ο αιώνα στην εγκατάσταση των 

Πήραν την Πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. 
 

Πήραν και την Αγιά Σοφιά, το µέγα µοναστήρι, [...] 



διωκόµενων από τη βόρεια Ευρώπη και την Ιβηρική χερσόνησο Ιουδαϊκών 
φύλων. Κατόπιν άδειας εγκτάστασης που τους παραχώρησε 
ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ Β΄ οι 
Εβραίοι Ασκεναζίµ και Σεφαρδίτες εγκαταστάθηκαν, 
εκτός Κωνσταντινούπολης σε διάφορες πόλεις της Αυτοκρατορίας και 
ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν ευπρόσδεκτοι[63] συµβάλλοντας 
επιπλέον στον επανεποικισµό έπειτα από την υφιστάµενη ερήµωσή της εξ 
αιτίας των πολεµικών επιχειρήσεων. 

Οι Εβραίοι από τις αρχές του 16ου αιώνα άρχισαν σταδιακά να αποτελούν 
το κυρίαρχο και οικονοµικά εναργέστερο πληθυσµιακό στοιχείο της 
πόλης.[64] Οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες κατοικούσαν σε 
διαφορετικές συνοικίες. Στις αρχές του 17ου αιώνα υπήρχαν 56 εβραϊκές 
συνοικίες, 48 µουσουλµανικές και 16 χριστιανικές. Η εβραϊκή κοινότητα 
γνώρισε παρακµή από τα µέσα του 18ου αιώνα, όταν άνοιξαν νέοι δρόµοι 
για διεθνές εµπόριο που παρέκαµπταν την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
Στην κρίση συνέβαλε και η εµφάνιση του κινήµατος του ψευδο-µεσσία 
Σαµπατάι Σεβή το οποίο δίχασε την κοινότητα και ανάγκασε σηµαντικό 
µέρος των Εβραίων να ασπαστούν επιφανειακά τον ισλαµισµό (οι 
λεγόµενοι "Ντονµέδες"). Η εβραϊκή και η ελληνική κοινότητα συχνά 
βρέθηκαν σε προστριβές µε αίτια την κατανοµή των φόρων.[65] 

Παρόλο που στις αρχές του 19ου αιώνα οι Έλληνες είχαν φτάσει να 
ανταγωνίζονται πληθυσµιακά και οικονοµικά την εβραϊκή κοινότητα -
ιδιαίτερα µετά τη µεγάλη Σφαγή στο ξέσπασµα της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 - η Θεσσαλονίκη συνέχισε να αποτελεί έως 
το 1912 ένα µοναδικό, παγκόσµιο φαινόµενο πόλης µε τόσο µεγάλη 
εβραϊκή παροικία, και αποκλήθηκε από τους ίδιους τους 
Ιουδαίους «Ιερουσαλήµ των Βαλκανίων»[66][67] και «Μητέρα του 
Ισραήλ».[68][69] 

 
To Εβραϊκό κοιµητήριο της Θεσσαλονίκης σε ταχυδροµικό δελτάριο του 

19ου αιώνα. Σήµερα στην θέση του βρίσκεται η Πανεπιστηµιούπολη. 

 



Το ∆ιοικητήριο ή Κονάκι. Κτίσµα της τελευταίας περιόδου της 

Οθωµανικής διοίκησης σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο 

Ποζέλι είναι η έδρα της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας - Θράκης. 

Η Θεσσαλονίκη ή Σελανίκ, σύµφωνα µε την τουρκική παραλλαγή του 
ονόµατός της, συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής της µέσα στα 
όρια του σουλτανικού κράτους να αποτελεί σηµαντικό διοικητικό, 
οικονοµικό και θρησκευτικό κέντρο του µε ρόλο παρόµοιο µε αυτόν που 
κατείχε τη βυζαντινή περίοδο. Αναγέρθηκαν συγκροτήµατα λουτρών, 
ισλαµικά µοναστήρια, τεµένη ενώ και αρκετοί χριστιανικοί ναοί 
µετατράπηκαν σε τόπους µουσουλµανικής λατρείας. Ο ναός του Αγίου 
∆ηµητρίου µετατράπηκε σε τζαµί το 1491 και περέµεινε τέτοιο µέχρι την 
απελευθέρωση το 1912. Μέχρι το διάταγµα Χάτι-Χουµαγιούν (1856) δεν 
επιτρεπόταν η ανέγερση νέων χριστιανικών ναών σε θέσεις όπου δεν 
προϋπήρχαν ναοί.[70] Το 1669, ο Γάλλος µοναχός Ροµπέρ ντε Ντρω 
(Robert De Dreux) επισηµαίνει τη Θεσσαλονίκη, ως µια από τις πιο ωραίες 
και διάσηµες πόλεις της Ελλάδας. Το 1737, ο Γάλλος ιερωµένος και 
συγγραφέας Ζωζέφ ντε λα Πορτ (Joseph de la Porte) ανέφερε ότι η 
Θεσσαλονίκη αριθµούσε 48 τεµένη, 30 Ελληνικές εκκλησίες και 36 
συναγωγές.[71] 

Η Ελληνική επανάσταση του 1821[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Οι Θεσσαλονικείς οργανώθηκαν και οργάνωσαν τον Ελληνισµό από πολύ 
νωρίς, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι συνθήκες µιας καθολικής 
Ελληνικής Επανάστασης. Ο Θεσσαλονικέας λόγιος Γρηγόριος 
Ζαλύκης ήταν ο πρωτεργάτης της ίδρυσης της µυστικής 
οργάνωσης Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο, προδρόµου της Φιλικής 
Εταιρείας, στο Παρίσι το 1809. Ο έµπορος Μιχαήλ Ουζουνίδης ήταν ένα 
από τα αρχικά µέλη της Φιλικής Εταιρείας. Επίσης, ο διδάσκαλος και 
λόγιος Μιλτιάδης Αγαθόνικος προσέφερε πολλά ως εκπαιδευτικός στην 
αφύπνιση των Ελλήνων. Άλλα σηµαίνοντα µέλη της Φιλικής Εταιρείας από 
τη Θεσσαλονίκη ήταν ο διπλωµάτης ∆ηµήτριος Αργυρόπουλος, ο Ιωάννης 
Σκανδαλίδης, o Νικόλαος Ουζουνίδης, ο Πανταζής Μπακάλογλους και οι 
έµποροι Μόσχος Σακελλίου, Αθανάσιος Σκανδαλίδης, Χριστόδουλος 
Μπαλάνος, Στέργιος Πολύδωρος, Νικόλαος Τραµπάζογλους και 
Αλέξανδρος Ι. Πηλιάδης. Σποραδικές εξεγέρσεις µε κοινωνικά κυρίως 
αιτήµατα, προερχόµενες από τους Ελληνικούς πληθυσµούς, 
καταπνίγηκαν σχετικά εύκολα από τη διοίκηση. Ιδιαίτερη, όµως, 
σκληρότητα επέδειξαν οι Οθωµανοί µε το ξέσπασµα της Επανάστασης 
στη Χαλκιδική το Μάρτιο του 1821 από τον τραπεζίτη και 
µεγαλέµπορο Εµµανουήλ Παππά, οπότε εφαρµόστηκαν αντίποινα κατά 
των Ελλήνων και στη Θεσσαλονίκη. Φιρµάνι της 3 Μαΐου 1821 ανέφερε: 

"Το εν Μολδαβία κίνηµα των απίστων και κατηραµένων Ελλήνων, 
µεταδοθέν εις τας πέραν της Θεσσαλονίκης χώρας, προεκάλεσε την 
αναρχίαν και τον αναβρασµόν µεταξύ των εκεί κατοίκων ... Εκ των 
γεγονότων τούτων άπαξ έτι κατεδείχθη ότι η επανάστασις αύτη των 
απίστων, φέρουσα γενικόν χαρακτήρα, έχει εξυφανθεί και 
προσχεδιασθή κατόπιν συνεννοήσεως ολοκλήρου της φυλής αυτών".[72] 



Αρχικά περί τους 400 χριστιανούς, εκ των οποίων περίπου 100 ήταν 
Αγιορίτες µοναχοί, φυλακίστηκαν ως όµηροι, οι περισσότεροι των 
οποίων εκτελέστηκαν αργότερα. Οι περισσότερες σφαγές έγιναν τον 
Μάιο του 1821. Τότε σφαγιάστηκαν 3.000 περίπου Έλληνες στο 
σηµερινό διοικητήριο,[73] σηµαίνοντας την απαρχή µίας περιόδου 
τροµοκρατίας, που διήρκεσε έως και το 1823, χρονιά που 
κατεστάλησαν τα επαναστατικά κινήµατα της Μακεδονίας. Κατά 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821 οι Οθωµανοί σκότωσαν επίσης, 
τον επίτροπο του µητροπολίτου Θεσσαλονίκης και επίσκοπο Κίτρους 
Μακάριο, τους πρόκριτους (µέλη της Φιλικής Εταιρείας) Γεώργιο 
Βλάλη, Χρήστο Μενεξέ (επίτροπο του ναού του Αγ. Μηνά), 
Χριστόδουλο Μπαλάνο, Γεώργιο Πάικο, Στέργιο Πολύδωρο, Αθανάσιο 
Σκανδαλίδη, Αναστάσιο Γούναρη, ∆ηµήτριο Παππά, Αναστάσιο 
Κυδωνιάτη, τον Αργυρό Ταπουχτσή από την Επανοµή κ.ά. στην τότε 
πλατεία Αλευραγοράς (σηµερινή αγορά Καπάνι - Βλάλη), στις 18 
Μαΐου. Σφαγές επίσης έγιναν στην περιοχή της Ροτόντας και στην 
Πύλη Αξιού. Παρόµοιες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο προαύλιο του 
µητροπολιτικού ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, όπου είχαν 
καταφύγει 2.000 Έλληνες και τελικά πολλοί από αυτούς φονεύτηκαν 
από τον τουρκικό όχλο.[74] 

Τούρκος ιερωµένος που βρισκόταν εκείνες τις µέρες στη Θεσσαλονίκη 
περιγράφει µεταξύ άλλων τις φρικαλεότητες των Τούρκων σε αναφορά 
του προς τον σουλτάνο Μαχµούτ Β’: 

«Ο µουτεσελήµ Γιουσούφ Βέης, θέλοντας να εκδικηθεί τους 
ξεσηκωµένους ρωµιούς, διέταξε τους χαφιέδες του να γυρνούν τους 
δρόµους της πόλης και να σκοτώνουν αλύπητα κάθε άπιστο που θα 
συναντούσαν. Έτσι κι έγινε. Κάθε µέρα και νύχταα δεν ακούς τίποτ’ 
άλλο στους δρόµους της Θεσσαλονίκης, παρά φωνές, κλάµµατα, 
βογγυσµούς. Ο Γιουσούφ Βέης, ο γενητσάρ-αγάς, ο σούµπασης και οι 
χοτζάδες και οι ουλεµάδες έχουν λυσσάξει θαρρείς. ∆εν εκτελούσαν 
δικές Σου διαταγές ασφαλώς, γιατί τότε θα σέβονταν τα µικρά παιδιά και 
τις έγκυες γυναίκες. …» [75] 

Συνολικά οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης που έπεσαν θύµατα από 
τις εκτελέσεις των Οθωµανών υπολογίζονται σε 25.000 µόνο κατά 
το 1821, γεγονός που επέφερε ανεπανόρθωτο πλήγµα στην 
Ελληνική κοινότητα της πόλης (η Ελληνική κοινότητα επανέκαµψε 
τη δεκαετία του 1880, δηλαδή 60 χρόνια αργότερα).[76] Σηµαντικές 
προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης που πρωτοστάτησαν την 
περίοδο εκείνη στους Ελληνικούς αγώνες ήταν ο Γρηγόριος 
Ζαλύκης, ο Μιλτιάδης Αγαθόνικος, ο Κωνσταντίνος Τάττης, ο 
Ιωάννης Γούτας Καυτατζόγλου, ο Ιωάννης Μιχαήλ (ο οποίος 
συµµετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας), ο Ιωάννης 
Παπάφης, ο Ανδρόνικος Πάικος, ο Αντώνιος Παπαχρίστου, ο 
Αναστάσιος Μπουδέλης και άλλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Α΄ 
γραµµατέας του Βουλευτικού της Α΄ Εθνοσυνέλευσης της 
Επιδαύρου ήταν ο Θεσσαλονικέας Ιωάννης Σκανδαλίδης, ένας από 
τους πληρεξούσιους της Μακεδονίας.[77][78] Η επανάσταση στη 
Μακεδονία τερµατίστηκε περί τα τέλη Μαΐου 1822. Μετά πολλοί 



πολεµιστές κατέβηκαν στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα όπου 
συνέχισαν τον αγώνα[79]. 

Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν και τα πλησίον της 
Θεσσαλονίκης χωριά, ιδίως προς την περιοχή της Καλαµαριάς, 
ακόµα και αυτά που δεν επαναστάτησαν. Η κατάσταση της 
επαρχίας κατά τον Ιούνιο και Ιούλιο 1821 αναφέρεται από Άγγλο 
αυτόπτη µάρτυρα. Μετά την εξέγερση ελληνικών χωριών της 
Χαλκιδικής πολλοί µουσουλµάνοι κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη για 
προστασία ενώ τα χωριά τους κάηκαν. Ο τουρκικός στρατός 
αντεπιτιθέµενος λεηλάτησε και έκαψε τα Βασιλικά, 
το Καραµπουρνού, την Επανωµή και τη Γαλάτιστα και άλλα, ακόµα 
και όσα δεν είχαν επαναστατήσει όπως το Ζαγγλιβέρι. Οι µοναχοί 
της Μονής Αγίας Αναστασίας (Φαρµακολύτριας) αποκεφαλίστηκαν 
παρ’ ό,τι άνοιξαν τις θύρες και υποδέχθηκαν τους Τούρκους. 
Μεγάλος αριθµός Εβραίων ακολουθούσαν τον τουρκικό στρατό και 
αγόραζαν τη λεία σε χαµηλές τιµές. Γυναίκες και παιδιά πωλούνταν 
ως δούλοι, οι γριές προς 40-60 πιάστρα και τα γυναικόπαιδα προς 
200-300. Ολόκληρη η περιοχή της Καλαµαριάς (εννοείται η δυτική 
Χαλκιδική) που αριθµούσε περί τους 60.000 κατοίκους 
καταστράφηκε και ερηµώθηκε. 

Προύχοντες και απλοί Έλληνες κρατούνταν ως όµηροι ή 
θανατώνονταν ακόµα και µε παλούκωµα, ενώ και οι Έλληνες 
σκότωναν τους Τούρκους που συνελάµβαναν. Η τουρκική διοίκηση 
αποσπούσε δια της βίας µεγάλα χρηµατικά ποσά που οι Έλληνες 
για να τα εξοικονοµήσουν ενεχυρίαζαν πολύτιµα αντικείµενα και 
σκεύη εκκλησιών σε χαµηλές τιµές ή δανείζονταν από τους 
Εβραίους µε επιτόκιο 30-50%.[80] 

Αναπτυξιακή πορεία και Μακεδονικός 
Αγώνας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέµου του 1828–1829 επέφερε την 
ηρεµία στα ευρωπαϊκά εδάφη της Τουρκίας και τη συνακόλουθη 
οικονοµική ανάπτυξη. Το θετικό κλίµα ενέτειναν και οι 
µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ από το τέλος της δεκαετίας του 1830. 
Η Θεσσαλονίκη αυξάνει περαιτέρω την εµπορική της δύναµη ενώ 
παράλληλα ξεκινά η ανοικοδόµηση σηµαντικών διοικητικών, 
εκπαιδευτικών και ιδιωτικών κτηρίων. Τις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αιώνα παρατηρείται σηµαντική αύξηση του πληθυσµού, που 
από 50.000 το 1865 φτάνει τις 90.000 το 1880 και τις 120.000 το 
1895.[81] 

Το 1877, ενώ γίνονταν διεθνώς ζυµώσεις που κατέληξαν 
στη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, Ρουµανικές εφηµερίδες 
δηµοσίευαν στατιστικές µε Ρουµανικούς πληθυσµούς 
στη Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία προσπαθώντας να 
οικειοποιηθούν τους Βλάχους. Στα πλαίσια αυτά εµφάνισαν 
στατιστική του Ρουµανικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη, 
παρουσιάζοντας τη Θεσσαλονίκη µε 20.000 Ρουµανικό πληθυσµό. 
Ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις και επεισόδια που προκάλεσαν 
οι Έλληνες Θεσσαλονικείς φοιτητές έξω από το Ρουµανικό 



προξενείο που κατέληξαν σε µεγαλειώδη βουβή παρέλαση 
(αρκετές χιλιάδες διαδηλωτών) µε τερµατισµό στο προξενείο 
της Ρουµανίας. Στη βουβή διαδήλωση συµµετείχαν και 
εκπρόσωποι της Ισραηλιτικής κοινότητας της πόλης, προκειµένου 
να υποστηρίξουν την ελληνικότητα του χριστιανικού πληθυσµού 
της πόλης. Συνέπεια των αντιδράσεων ήταν να εκδόσει 
ο Οθωµανός βαλής της Θεσσαλονίκης, επίσηµη στατιστική που 
παρουσίαζε τον Ελληνικό πληθυσµό σε 25.000 (σε σύνολο σχεδόν 
90.000 κατοίκων[82]) και να αποπεµφθεί ο Ρουµάνος πρόξενος.[83] 

Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα, οι Θεσσαλονικείς 
οργανώνονται, ιδρύοντας την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών 
Θεσσαλονίκης το 1871 που ανέπτυξε έντονη εθνική δράση. Ο 
προύχοντας της πόλης Κωνσταντίνος Μάτσας προσπάθησε ήδη 
από το 1899 να εξοπλίσει τον Ελληνισµό της πόλης, 
αντιλαµβανόµενος τον επερχόµενο κίνδυνο. Σηµαντικοί 
Θεσσαλονικείς οπλαρχηγοί ήταν ο Γεώργιος Σάββας και 
ο Γεώργιος Πεντζίκης. Στις 20 Ιανουαρίου 
του 1904 πραγµατοποιήθηκε µεγάλο αντιβουλγαρικό συλλαλητήριο 
στην πόλη, µε συµµετοχή 6.000 Ελλήνων διαδηλωτών. Έως 
το 1908, οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν να ανατρέψουν 
τη Βουλγαρική προσπάθεια δηµιουργίας πυρήνων Βουλγαρικού 
πληθυσµού στην πόλη, µε τη µεταφορά και 
εγκατάσταση Βούλγαρων µεταναστών.[84] 

Το κίνηµα των Νεοτούρκων και τα εθνικά αλυτρωτικά 
κινήµατα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Το Μέγαρο του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, έργο 

του Ερνέστου Τσίλλερ, το οποίο, πλέον, φιλοξενεί το Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνος 

Το ρεύµα της εθνικιστικής ιδεολογίας, που ακολούθησε τη Γαλλική 
Επανάσταση και απλώθηκε σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο, 
άρχισε, ογκούµενο σταδιακά µέσα στο 19ο αιώνα, να επιδρά και 
στα βαλκανικές εθνικές οµάδες, που βρίσκονταν στην οθωµανική 
επικράτεια. Ένα πρώτο κρούσµα αυτών ήταν η σφαγή των 
Προξένων στη Θεσσαλονίκη που συνέβη στις 6 Μαΐου του 1876. 

Το ελληνικό στοιχείο συγκρούστηκε έντονα µε το βουλγαρικό, που 
µε τη δράση των κοµιτατζήδων προσπάθησε τη µεταστροφή των 
ορθοδόξων πληθυσµών από την κανονική δικαιοδοσία 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου στη Βουλγαρική Εξαρχική 
Εκκλησία µε στόχο τον εκβουλγαρισµό τους.[85] Μετά τα Απριλιανά 



του 1903 η σύγκρουση αυτή κορυφώθηκε το διάστηµα των ετών 
1904-1908, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, όπου επιτελικό 
κέντρο των Ελλήνων αγωνιστών υπήρξε το ελληνικό προξενείο της 
Θεσσαλονίκης (σηµερινό Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα). 

 
Η Έπαυλη Αλλατίνη, που χρησιµοποιήθηκε ως κατοικία του 

έκπτωτου Σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ Β' στη Θεσσαλονίκη. 

Παράλληλα µε τα εθνικιστικά κινήµατα αναπτυσσόταν και ένα άλλο 
κίνηµα µε στελέχη από τη στρατιωτική και πνευµατική ελίτ 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και κέντρο του τη Θεσσαλονίκη. 
Στόχοι αυτής της κίνησης ήταν ο εκδηµοκρατισµός, ο 
εκσυγχρονισµός και µετασχηµατισµός σε ευρωπαϊκού τύπου 
συνταγµατική µοναρχία της παραπαίουσας και µειούµενης εδαφικά 
Αυτοκρατορίας και πολιτικό εφαλτήριό της η "Επιτροπή για την 
Ένωση και την Πρόοδο" (İttihad ve Terakki Cemiyeti - Κοµιτάτο 
Ένωση και Πρόοδος),[86] της οποίας η δράση εκκίνησε το 1896 και 
στις τάξεις της περιελάµβανε προοδευτικές προσωπικότητες από 
τις κυρίαρχες µακεδονικές εθνότητες µε πρωτοστατούσα την 
τουρκική. Τα µέλη αυτής της επιτροπής έγιναν γνωστά µε το 
όνοµα Νεότουρκοι (Jön Türkler – Ζον Τουρκλέρ από το 
γαλλικό Jeunes Turcs) και στα πρώτα της βήµατα αναδείχθηκε σε 
φορέα της αστικής αλλαγής µε αντιιµπεριαλιστικές αιχµές.[87] 

 
Στιγµιότυπο από την αναχώρηση του Σουλτάνου Μεχµέτ Ε' 

Ρεσάτ έπειτα από το προσκύνηµα στο τέµενος της Αγίας Σοφίας 

Θεσσαλονίκης στις 31 Μαΐου 1911. 

Τον Ιούνιο του 1908 οι Νεότουρκοι διέθεταν την ισχύ ώστε να 
απαιτήσουν από το Σουλτάνο Αµπντούλ Χαµίτ Β΄ την πολιτειακή 
µεταβολή προς τη συνταγµατική µοναρχία. Έτσι µε µία 
εντυπωσιακή στρατιωτική κίνηση το τρίτο σώµα του Οθωµανικού 
στρατού ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη µε κατεύθυνση την έδρα 
του Οίκου των Οσµανλιδών, την Κωνσταντινούπολη, όπου 
κορυφώθηκε η Επανάσταση των Νεοτούρκων, µε αποτέλεσµα την 
παραχώρηση Συντάγµατος στις 24 Ιουλίου 1908.[88] 



Η αντεπανάσταση των συντηρητικών Παλαιότουρκων 
το 1909 βοήθησε τον απολυταρχικό Αµπντούλ Χαµίτ να άρει τα 
συνταγµατικά προνόµια. Σύντοµα, όµως, οι Νεότουρκοι κατάφεραν 
να πάρουν την κατάσταση και πάλι στα χέρια τους εξαναγκάζοντας 
το Σουλτάνο σε παραίτηση και ανεβάζοντας στο θρόνο το 
µετριοπαθή αδελφό του, Μεχµέτ Ε΄ Ρεσάτ. Ο Αµπντούλ Χαµίτ 
οδηγήθηκε στο πολιτικό κέντρο των Νεοτούρκων, τη Θεσσαλονίκη, 
όπου παρέµεινε φρουρούµενος στην Έπαυλη Αλλατίνη (σηµερινό 
Μέγαρο της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης) έως και το 1912. 

Τελευταίο σηµαντικό γεγονός της οθωµανικής κυριαρχίας στη 
Θεσσαλονίκη υπήρξε η επίσκεψη στην πόλη του Μεχµέτ στις 31 
Μαΐου 1911, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα ευρωπαϊκά εδάφη 
της Αυτοκρατορίας. Αποκορύφωµα της επίσκεψης αποτέλεσαν η 
παρέλαση των εθνοτήτων ενώπιον του µονάρχη και το 
εντυπωσιακό προσκύνηµά του στο τέµενος της Αγίας Σοφίας, 
σύµφωνα µε το επίσηµο τυπικό του προσκυνήµατος της 
Παρασκευής στο τζαµί Χαµιντιέ της Κωνσταντινούπολης.[89] 

Η απελευθέρωση από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Το πανηγυρικό πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας Μακεδονία την 

επόµενη µέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. 

Η απόδειξη των πραγµατικών πολιτικών προθέσεων της ηγετικής 
οµάδας των Νεότουρκων, που ως βασικό στόχο είχαν τον 
εκτουρκισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, µέσω της εξάλειψης 
των µειονοτήτων, και η σκλήρυνση της κρατικής πολιτικής έναντι 
αυτών έφεραν το ξέσπασµα του Α΄ Βαλκανικού Πολέµου.[90] Τα 
τέσσερα βαλκανικά 
βασίλεια, Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου, 
κήρυξαν τον πόλεµο στην Οθωµανική Αυτοκρατορία επιδιώκοντας 
την κατάκτηση και το διαµοιρασµό των ευρωπαϊκών της εδαφών, 
στα οποία κατοικούσε σηµαντική µερίδα «αλύτρωτων» οµοεθνών 
τους. 



Η πόλη της Θεσσαλονίκης υπήρξε το 
διαφιλονικούµενο «λάφυρο» µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων.[91] Οι 
νίκες των Ελλήνων σε σηµαντικές µάχες είχαν δηµιουργήσει θετικό 
κλίµα στο στράτευµα, το οποίο όδευε για την κατάκτηση 
του Μοναστηρίου, βαλκανικής πόλης µε ακµαίο ελληνικό 
πληθυσµό. Ο επικεφαλής της στρατιάς της Θεσσαλίας και 
αρχιστράτηγος, ∆ιάδοχος Κωνσταντίνος έπειτα από τη 
νικηφόρα Μάχη του Σαραντάπορου κινούνταν προς το Μοναστήρι. 
Οι πληροφορίες, όµως, προς την ελληνική κυβέρνηση 
αναφέρονταν σε προώθηση των βουλγαρικών στρατευµάτων 
νοτιότερα, µε σκοπό την κατάληψη της 
Θεσσαλονίκης.[92] Ο Βενιζέλος τηλεγράφησε στον Κωνσταντίνο να 
κινηθεί ταχύτατα προς τη Θεσσαλονίκη αλλά όταν διαπίστωσε ότι ο 
διάδοχος κωλυσιεργούσε απέστειλε το περίφηµο τηλεγράφηµα: 

Αρχηγόν Στρατού 

Εντέλεσθε άµα τη λήψει της παρούσης να παραδώσητε την διοίκησιν 
του στρατού εις τον Αρχηγόν του 

Γεν. Επιτελείου υποστράτηγον ∆αγκλήν και να αναχωρήσητε πάραυτα 
δι' Αθήνας, τιθέµενος εις την 

διάθεσιν του υπουργού των Στρατιωτικών. 

Ε. Βενιζέλος, Υπουργός Στρατιωτικών 

Μετά από παρέµβαση του βασιλιά Γεωργίου, το ελληνικό 
στράτευµα της Θεσσαλίας, αλλάζοντας πορεία, κινήθηκε προς 
τη Θεσσαλονίκη, στην οποία έφτασε έπειτα από τη Μάχη των 
Γιαννιτσών (19 Οκτωβρίου) στις 25 Οκτωβρίου 1912 
περικυκλώνοντάς την. 

Οι Οθωµανοί στρατιωτικοί επιτελείς της Θεσσαλονίκης, µε 
επικεφαλής το διοικητή του 8ου σώµατος του οθωµανικού 
στρατού, Χασάν Ταχσίν Πασά, αντιλήφθηκαν ότι πιθανή 
αντίσταση δε θα επέφερε ουσιαστικό αποτέλεσµα[93] και 
προέβησαν σε προτάσεις παράδοσης προς τον Κωνσταντίνο. 
Άλλωστε από οθωµανικής πλευράς υπήρχε η προτίµηση της 
παράδοσης της πόλης στους Έλληνες λόγω της αντίληψης ότι 
οι Βούλγαροι θα προέβαιναν σε βιαιότητες έναντι του 
µουσουλµανικού πληθυσµού.[94] Ο Κωνσταντίνος, όµως, δεν 
έκανε δεκτή την οθωµανική πρόταση και απαίτησε «άνευ 
όρων» παράδοση της πόλης. Την ίδια στιγµή ο 
Πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, έχοντας γνώση των 
κινήσεων της 7ης Βουλγαρικής µεραρχίας, η οποία πλησίαζε τη 
Θεσσαλονίκη, προειδοποίησε το ∆ιάδοχο να επισπεύσει τη 
διαδικασία[95] µε το ακόλουθο τηλεγράφηµα: 

Αρχηγόν Στρατού 

Παραγγέλλεσθε να αποδεχτείτε προσφεροµένην υµίν παράδοσιν της 
Θεσσαλονίκης και να εισέλθητε εις 

ταύτην άνευ χρονοτριβής. Καθιστώ υµάς υπεύθυνον δια πάσαν 
αναβολήν έστω και στιγµής. 

Υπουργός Στρατιωτικών Ε. Βενιζέλος 



Έτσι τη νύχτα της 26ης προς 27 Οκτωβρίου 1912 (Ιουλιανό 
ηµερολόγιο), οι πληρεξούσιοι επιτελείς αξιωµατικοί, Βίκτωρ 
∆ούσµανης και Ιωάννης Μεταξάς, υπέγραψαν στη 
Θεσσαλονίκη τα πρωτόκολλα παράδοσης της πόλης από 
την οθωµανική διοίκηση στον ελληνικό στρατό[96][97] και το 
απόγευµα της 27 Οκτωβρίου εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη τα 
δύο πρώτα ελληνικά ευζωνικά τµήµατα της µεραρχίας 
Κλεοµένους. 

Εντωµεταξύ οι Βούλγαροι, που είχαν προσεγγίσει την πόλη, 
πίεσαν το Χασάν Ταχσίν Πασά να υπογράψει παρόµοιο 
πρωτόκολλο και µε αυτούς. Η πρότασή τους, εντούτοις, δεν 
έγινε δεκτή µε τη χαρακτηριστική απάντηση του Οθωµανού 
στρατηγού: «Έχω µόνο µία Θεσσαλονίκη, την οποία έχω 
ήδη παραδώσει».[98] Παρά τούτο οι βουλγαρικές 
διεκδικήσεις δεν έπαυσαν έως και το Β’ Βαλκανικό Πόλεµο, 
οπότε το νικηφόρο αποτέλεσµά του, για την ελληνική 
πλευρά, επέφερε οριστική λύση στο θέµα. 

Ένας ακόµη παράγοντας, που προσπάθησε να επηρεάσει 
το εδαφικό καθεστώς της Θεσσαλονίκης, ήταν 
η Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, που µε τη 
συµπαράσταση της Γερµανίας επεδίωξε, ανεπιτυχώς, 
διεθνοποίηση της πόλης.[99] Ακόµη µερίδα της Ιουδαϊκής 
κοινότητας προώθησε στο εξωτερικό πρόταση για 
αυτόνοµο καθεστώς υπό ισραηλιτική διοίκηση.[100][101] 

Στις 29 Οκτωβρίου ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ εισήλθε στην 
πόλη επικεφαλής τµηµάτων στρατού και στις 30 
Οκτωβρίου τελέστηκε από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
Γεννάδιο δοξολογία στον τότε Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Μηνά «επί τη απελευθερώσει της πόλεως» µετά από 482 
χρόνια συνεχούς Οθωµανικής κατοχής. 

Σύγχρονη ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Αναπαράσταση Γερµανικού αερόπλοιου πάνω από τη 

Θεσσαλονίκη. Το αερόπλοιο καταρίφθηκε τον Μάιο του 

1916 από τις αγγλογαλλικές δυνάµεις και τα τµήµατα του 



εκτίθονταν για αρκετές εβδοµάδες µπροστά από 

τον Λευκό Πύργο. Στην εικόνα γίνεται και η 

αναπαράσταση των ριπών προς το αερόπλοιο, από την 

πύλη του Αξιού στα δυτικά, Το φρούριο 

του Επταπύργιου στα βόρεια, και από την 3η Στρατιά 

στα δυτικά.[102][103][104] 

Μετά την απελευθέρωση του 1912 για αρκετό καιρό 
διατηρήθηκε η οθωµανική διοικητική δοµή της πόλης για να 
αποφευχθεί η οικονοµική και κοινωνική διάλυση της πόλης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τις ηµέρες µετά την παράδοση της 
πόλης, η οθωµανική χωροφυλακή συνέχιζε ένοπλη να 
διατηρεί την τάξη, ενώ ο δήµαρχος Οσµάν Σαΐτ παρέµεινε 
δήµαρχος, µε λίγες διακοπές µέχρι το 1922. 
Τον Μάρτιο του 1913 ο Βασιλιάς Γεώργιος ο 
Α' δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη, και την τελευταία 
στιγµή αποφεύχθηκαν επεισόδια κατά 
των Μουσουλµάνων και Εβραίων της πόλης στους οποίους 
αδίκως κινήθηκαν οι πρώτες υποψίες. 

Η Ελλάδα δεν συµµετείχε στο Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο από το 
ξέσπασµά του παρά τις προσκλήσεις για συµµαχία και από 
τις δύο αντίπαλες παρατάξεις. Ωστόσο, µε δικαιολογία την 
βοήθεια προς τον Σερβία αλλά και αδιαφορία για την εθνική 
ανεξαρτησία της Ελλάδας, δυνάµεις 
της Αντάντ αποβιβάστηκαν στην πόλη τον Οκτώβριο 
του 1915 µε σκοπό να εκβιάσουν την είσοδο της Ελλάδας 
στον πόλεµο. ∆ηµιουργήθηκε το Βαλκανικό Μέτωπο, που 
απαρτιζόταν από δεκάδες χιλιάδες άνδρες και είχε σκοπό 
να παράσχει υποστήριξη προς τη Σερβία και τη Ρωσία. 
Ο Εθνικός ∆ιχασµός, όπως ονοµάστηκε η διαµάχη (1916) 
ανάµεσα στο Βασιλιά Κωνσταντίνο ΙΒ΄ και τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο αναφορικά µε την έξοδο της Ελλάδας στον Πρώτο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, οδήγησαν στο σχηµατισµό δεύτερης 
κυβέρνησης από το Βενιζέλο, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η 
"Προσωρινή Κυβέρνηση Εθνικής Άµυνας" απαρτιζόταν από 
το Βενιζέλο, το ∆αγκλή και τον Κουντουριώτη, τη λεγόµενη 
"Τριανδρία". Έτσι, η Ελλάδα εισήλθε στον πόλεµο, στο 
πλευρό της Αντάντ, οδηγώντας παράλληλα στην εκδίωξη 
του βασιλιά Κωνσταντίνου Α' υπέρ του γιου 
του Αλεξάνδρου. 

Η µεγάλη πυρκαγιά το 1917 ήταν η χειρότερη καταστροφή 
που υπέστη η πόλη κατά τα νεότερα χρόνια. Κατέστρεψε 
ολοσχερώς κτήρια σπάνιας αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο 
της πόλης, καταστήµατα, εκκλησίες, τζαµιά και συναγωγές 
και κυρίως χιλιάδες σπίτια αφήνοντας άστεγους 72.000 
κατοίκους, και προκάλεσε τεράστια οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα στην πόλη που είχε ήδη 
επιβαρυνθεί από την συγκέντρωση προσφύγων που 



προέρχονταν από τις κοντινές εµπόλεµες ζώνες και την υπό 
Βουλγαρική διοίκηση Θράκη. Στη θέση των κτηρίων αυτών 
οικοδοµήθηκε η νέα πόλη, µε βάση σχέδιο που εκπόνησε ο 
Γάλλος αρχιτέκτονας Ερνέστ Εµπράρ. 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το έτος 1922 αλλά και 
την περίοδο 1923-1924 στα πλαίσια της Ελληνοτουρκικής 
Ανταλλαγής Πληθυσµών που συµφωνήθηκε µε 
την Συνθήκη της Λωζάνης, εγκαταστάθηκαν στην πόλη 
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και 
τον Πόντο. Η εισροή προσφύγων ήταν τόσο έντονη ώστε 
επέβαλε την ίδρυση νέων, αποκλειστικά προσφυγικών 
συνοικιών και οικισµών, όπως η Νεάπολη και η Καλαµαριά, 
ενώ ο µουσουλµανικός πληθυσµός της πόλης 
συµπεριλήφθηκε στους "ανταλλάξιµους" που 
υποχρεώθηκαν να µετοικήσουν στην Τουρκία. 

Το 1925, µε ενέργειες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 
ιδρύεται στην πόλη Πανεπιστήµιο το οποίο αργότερα (1954) 
µετονοµάστηκε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκηςπρος τιµήν του φιλόσοφου Αριστοτέλη και 
σήµερα αποτελεί το µεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα της 
Ελλάδας. Στις 3 Οκτωβρίου του 1926 εγκαινιάστηκε η 
πρώτη ∆ιεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. 

 
9 Μαΐου 1936: Η µητέρα του Τάσου Τούση θρηνεί τον γιο 

της, τον πρώτο νεκρό της αιµατηρής καταστολής της 

διαδήλωσης των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης. 

Σε όλο το διάστηµα του µεσοπόλεµου οι κοινωνικές 
ζυµώσεις που προκλήθηκαν από τη δραστηριοποίηση 
µεγάλου αριθµού προσφύγων εργατών αλλά και τη 
δυναµικότητα των Εβραίων εργατών, έδωσαν µεγάλη 
ώθηση στα ήδη ανεπτυγµένα εργατικά κινήµατα της πόλης. 
Ήδη από το 1908 είχε ιδρυθεί µε αρχηγό τον Αβραάµ 
Μπεναρόγια η σοσιαλιστική οργάνωση Φεντερασιόν, που 
πρωτοστάτησε στην οργάνωση του συνδικαλιστικού 
κινήµατος και µετέπειτα στην δηµιουργία του ΣΕΚΕ/ΚΚΕ. 
Στην αρχή της δεκαετίας του 1930 και µέχρι την επιβολή της 
δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, στη Θεσσαλονίκη ήταν 
συνεχείς οι διαδηλώσεις και απεργίες οµάδων εργατών 



όπως των καπνεργατών, των τροχιοδροµικών κ.ά. Οι 
εργατικές κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν στην πόλη τον 
Μάιο του 1936, µε τη µεγάλη απεργία και διαδήλωση των 
καπνεργατών, που πνίγηκε στο αίµα από την δικτατορική 
κυβέρνηση Μεταξά, µε συνολικά δώδεκα νεκρούς ανάµεσα 
στους οποίους και ο 25χρονος αυτοκινητιστής Τάσος 
Τούσης. Η φωτογραφία που απαθάνατισε την µητέρα του 
να τον θρηνεί µόνη στο µέσον του δρόµου, στη 
διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Εγνατία, 
δηµοσιεύθηκε στον Τύπο και αποτέλεσε την έµπνευση 
του Γιάννη Ρίτσου για την συγγραφή της συλλογής του Ο 
Επιτάφιος.[105] 

Την ίδια περίοδο εµφανίστηκαν και 
αρκετές εθνικιστικές/αντισιωνιστικές οργανώσεις ως 
αντίδραση στην πολυπληθή παρουσία των Εβραίων 
εργατών, µε διάφορα προβλήµατα µε κυριότερο 
τον εµπρησµό του Κάµπελ, µιας εβραϊκής φτωχογειτονιάς 
της Θεσσαλονίκης. 

 
11.7.1942: η συγκέντρωση των Εβραίων στην πλατεία 

Ελευθερίας. 

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η Θεσσαλονίκη 
καταλήφθηκε από τους Γερµανούς. Οι Εβραίοι 
περιορίστηκαν στην κοινότητα Χιρς, οι περιουσίες τους 
δηµεύτηκαν και µοιράστηκαν µεταξύ Γερµανών 
αξιωµατικών και Ελλήνων συνεργατών τους. Τελικά, 
ολόκληρος ο Εβραϊκός πληθυσµός της πόλης οδηγήθηκε 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Άουσβιτς και του 
Μπέργκεν-Μπέλσεν. Περίπου 46.000 Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης εξοντώθηκαν εκείνη την περίοδο. Στις 15 
Μαΐου 1941, ένα µήνα µετά την κατάληψη της χώρας από 
τους κατακτητές, ιδρύεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση 
στην Ελλάδα, η "Ελευθερία", µε την οµώνυµη εφηµερίδα 
της και το πρώτο παράνοµο τυπογραφείο της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, στη περιοχή της Επταλόφου. 

Στις 11 Μαΐου 1944 εκτελούνται από τους Ναζί, οκτώ 
αντιστασιακοί νέοι 20-30 ετών, στην περιοχή Καΐστρι µεταξύ 
Επταλόφου και Ξηροκρήνης. Η απελευθέρωση της πόλης 
επήλθε στις 30 Οκτωβρίου του 1944. 



Στις 10 Φεβρουαρίου 1948 η πόλη δέχθηκε 
κανονιοβολισµούς από δυνάµεις του ∆ΣΕ µε αποτέλεσµα 6 
νεκρούς αµάχους. 

Στις 20 Ιουνίου του 1978 ένας µεγάλος σεισµός επέφερε 
συνολικά 49 θανάτους και υλικές ζηµιές ύψους 1,2 δισ. 
ευρώ, οι οποίες όµως αποκαταστάθηκαν σύντοµα. 220 
άνθρωποι τραυµατίστηκαν. Ο εν λόγω σεισµός υπήρξε ο 
πρώτος που έπληξε µεγάλο αστικό κέντρο στην Ελλάδα.[106] 

Το έτος 1997 η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε την Πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

Προσωπικότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

6ος αιώνας π.Χ. - 

13ος αιώνας µ.Χ. 

Αιώνας[εµφάνιση] 

 

14ος - 19ος 

αιώνας 

Αιώνας[εµφάνιση] 

 

20ός - 21ος 

αιώνας 

Αιώνας[εµφάνιση] 

 

Γεωγραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
∆ορυφορική άποψη του Θερµαϊκού κόλπου και της 

ευρύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. 

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο δυτικό τµήµα της 
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, στο µυχό 
του Θερµαϊκού κόλπου. Είναι κτισµένη αµφιθεατρικά στις 
πλαγιές του Κέδρινου λόφου και περιβάλλεται στα 
ανατολικά από το δάσος του Σέιχ Σου. Στη Σίνδουπάρχει η 
βιοµηχανική ζώνη της πόλης και στα νότια βρίσκονται οι 
περιοχές του αεροδροµίου, της Θέρµης και νοτιοανατολικά 
η περιοχή του Πανοράµατος. 

Νοτιοανατολικά της πόλης υψώνεται το όρος Χορτιάτης, 
φυσική οχύρωση και πηγή µέρους του νερού που 



χρησιµοποιείται για την ύδρευσή της. Βορειοδυτικά 
απλώνεται η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, που συµπληρώνει 
τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης σε ύδρευση. Βόρεια της 
πόλης υψώνεται το όρος Σιβρί που χωρίζεται από 
τον Χορτιάτη µε το πέρασµα του ∆ερβενίου. Η πεδιάδα 
ευνόησε την οικονοµική ανάπτυξη της πόλης και της γύρω 
περιοχής, καθώς σχηµατίστηκε σταδιακά από τις 
προσχώσεις των ποταµών που διαρρέουν το νοµό κι έτσι 
είναι ιδιαίτερα εύφορη. 

Οι τρεις αυτοί ποταµοί, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός, 
εκβάλλουν δυτικά της πόλης ενώ ακόµα νοτιότερα εκβάλλει 
ο Αλιάκµονας. Οι ποταµοί αποτέλεσαν και φυσικά υδάτινα 
κωλύµατα σε προσπάθειες προσέγγισης της πόλης από τα 
νότια· η διάβαση του Γαλλικού ποταµού από τα ελληνικά 
στρατεύµατα, το 1912, οριστικοποίησε την άνευ όρων 
παράδοση των Οθωµανών. Το ∆έλτα του Αξιού 
αποτελεί υγροβιότοπο 22.000 στρεµµάτων ιδιαίτερης 
σηµασίας, που προστατεύεται από τη Σύµβαση Ραµσάρ. 

Η θέση της πόλης στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας-
Θράκης, η ύπαρξη του λιµανιού της ως φυσικής πύλης της 
περιοχής αυτής προς τη θάλασσα αλλά και η φυσική 
οχύρωσή της καθιστούν τη Θεσσαλονίκη αφενός σηµαντικό 
στρατηγικό σηµείο, αφετέρου εµπορικό, συγκοινωνιακό και 
πολιτισµικό σταυροδρόµι από την αρχαιότητα έως και τα 
σηµερινά χρόνια. 

Κλίµα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Το κλίµα της Θεσσαλονίκης είναι µεσογειακό αλλά 
εµπεριέχει και ηπειρωτικά χαρακτηριστικά. Γενικότερα 
πάντως, η Θεσσαλονίκη απολαµβάνει αρκετές ηλιόλουστες 
µέρες κατά την διάρκεια του έτους. Η µεγαλύτερη 
θερµοκρασία που έχει σηµειωθεί ήταν στις 25/7/2007 και 
ήταν 44.0 °C στο Αεροδρόµιο Μακεδονία, ενώ η 
χαµηλότερη στον ίδιο σταθµό ήταν -14,0 °C και σηµειώθηκε 
στις 26/1/1963. 

Η χιονόπτωση κατα τον χειµώνα δεν είναι καθόλου 
ασυνήθιστη και µπορεί να σηµειωθεί ανα πάσα στιγµή από 
τις αρχές του ∆εκεµβρίου µέχρι και τα µέσα Μαρτίου, αλλά 
όσο χιόνι φτάνει στο έδαφος συνήθως λιώνει µέσα σε λίγες 
ώρες.Υπάρχουν όµως και εξαιρέσεις στον κανόνα, µε τις 
ιστορικές χιονοπτώσεις του 1988 και του 2001 να 
επαληθεύουν το γεγονός. Η Πίνδος σταµατά τους υγρούς 
και πολύ βροχερούς ανέµους του Ιουνίου και έτσι η πόλη 
καταγράφει µόνο 426,3mm βροχής ετησίως, παρ'όλα αυτά 
οι βροχές το χειµώνα είναι συνεχείς και µπορεί να 
εναλλάσσονται και µε χιόνι. 

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα ο 
πληθυσµός της πόλης εξελίχθηκε ως εξής: 
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Το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε 
την Απογραφή του 2011, έχει µόνιµο πληθυσµό 788.952 
κατοίκους. Ο Νοµός Θεσσαλονίκης, για τον οποίο 
υπάρχουν ασφαλή στατιστικά στοιχεία, έχει πληθυσµό 
1.110.312 κατοίκους. Συγκεντρώνει ποσοστό 9,4% του 
πληθυσµού της χώρας µε τάση αύξησης, αφού είχε το 
τέταρτο µεγαλύτερο ποσοστό φυσικής αύξησης του 
πληθυσµού το 1997 και το 1998 µετά τους 
νοµούς ∆ωδεκανήσου, Ξάνθης και Ηρακλείου (υπεροχή 
γεννήσεων/1.000 κατοίκους: 2,9), και υψηλή αναλογία 
µαθητών ∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους (66 έναντι µέσου 
Ελλάδας 61). Παράγει το 9,9% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος της χώρας, το 2,16% της συνολικής 
µεταποιητικής παραγωγής και τα 2/3 του προϊόντος του 
προέρχονται από τις υπηρεσίες. Με κατά κεφαλή προϊόν 
3,8 εκ. δρχ. (3ος στην κατάταξη µε 105% του µέσου όρου 
της Ελλάδος), η θέση του ως προς το µέσο της χώρας σε 
διάστηµα µιας 10ετίας έµεινε σχεδόν σταθερή.[110] 

Η εξέλιξη του πληθυσµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (χωρίς 
την Τριανδρία) έχει ως εξής: 

Απογραφή [2] Πληθυσµός 

1940 215.788 
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1951 217.049 

1961 250.920 

1971 345.799 

1981 406.413 

1991 412.160 

2001 385.406 

2011 315.196 

Η σηµερινή Θεσσαλονίκη[Επεξεργασία | επεξεργασία
κώδικα] 

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 
Θεσσαλονίκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα

Πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης 

Η "Πόλη της Θεσσαλονίκης" αποτελείται από
και µία ∆ηµοτική Ενότητα (από τον ∆ήµο Πυλαίας
Χορτιάτη), που αποτελούν το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα
της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.), πληθυσµού 789.191 
κατοίκων, σύµφωνα µε στοιχεία της Απογραφής
2011. Οι δήµοι είναι οι εξής: 

Οι ∆ήµοι του Π.Σ. Θεσσαλονίκης 

∆ήµος Έδρα 
∆ηµοτικές
ενότητες

επεξεργασία 

επεξεργασία κώδικα] 

αποτελείται από έξι ∆ήµους 
∆ήµο Πυλαίας - 

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 
πληθυσµού 789.191 

Απογραφής του 

 

∆ηµοτικές 
ενότητες 
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325.182 

2 
∆ήµος 
Καλαµαριάς  

Καλαµαριά - 91.518 

3 
∆ήµος 
Νεάπολης-
Συκεών 

Συκιές 

Άγιος 
Παύλος, 
Νεάπολη, 
Πεύκα, 
Συκιές 

84.741 

4 
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Παύλου 
Μελά  

Σταυρούπο
λη 
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Ευκαρπία, 
Πολίχνη, 
Σταυρούπο
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Ευόσµου  
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Πανόραµα 

Πυλαία, 
Χορτιάτης, 
Ασβεστοχώ
ρι, Εξοχή, 
Φίλυρο, 
Πανόραµα 

34.625[Σηµ. 

1] 

1. Άλµα πάνω↑ Από το σύνολο των 70.110 
κατοίκων του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 
εξαιρούνται οι ∆ηµοτικές 
Ενότητες Χορτιάτη και Πανοράµατος, 



πληθυσµού 35.485 κατοίκων, καθώς δεν 
περιλαµβάνονται στο Π.Σ.Θ. 

Περιοχές του Π.Σ.Θ.[Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα] 

Ιστορικό Κέντρο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Η Πλατεία Αριστοτέλους στην καρδιά της πόλης 

 
Συντριβάνι στο κεντρικό πάρκο 

Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ένα αρκετά εκτεταµένο 
κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται τα περισσότερα 
καταστήµατα, δηµόσιες υπηρεσίες, αξιοθέατα και χώροι 
αναψυχής. Η έκτασή του µπορεί να οριστεί ανατολικά 
από το συγκρότηµα του 3ου Σώµατος Στρατού, δυτικά 
από την πλατεία ∆ηµοκρατίας (γνωστή και ως Πλατεία 
Βαρδαρίου), βόρεια από την παραλιακή λεωφόρο 
Νίκης και νότια από την οδό Ολυµπιάδος στις παρυφές 
της Άνω Πόλης. 

Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης διαχωρίζεται στις 
συνοικίες: Λαδάδικα, Άνω 
Λαδάδικα, Φραγκοµαχαλάς, Καπάνι, ∆ιαγώνιος, 
Ναυαρίνου, Ροτόντα, Αγία Σοφία, Ιπποδρόµιο (Λευκός 
Πύργος). Το κεντρικότερο σηµείο αποτελεί ο 
ενοποιηµένος χώρος της Πλατείας Αριστοτέλους και της 
Πλατείας Αρχαίας Αγοράς (ή ∆ικαστηρίων) οι οποίες 
ενώνονται µε την πεζοδροµηµένη οδό Αριστοτέλους. 

Κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι 
οι: Τσιµισκή, Εγνατίας, Νίκης, Λαγκαδά, Βασιλίσσης 
Όλγας και Αγίου ∆ηµητρίου. 



Κατά το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα υπήρξε σηµαντική 
επέκταση του κέντρου της Θεσσαλονίκης προς τα 
ανατολικά. Ενώ παλαιότερα η κεντρική αγορά της πόλης 
βρισκόταν στην περιοχή του Βαρδαρίου και εκτεινόταν 
έως το Καπάνι (σκεπαστή αγορά), πριν την πλατεία 
Αριστοτέλους, σήµερα έχει υπερβεί κατά πολύ αυτά τα 
όρια φτάνοντας στην περιοχή του Μεγάρου της 
Χ.Α.Ν.Θ. κοντά στον παλαιό ζωολογικό κήπο. 

Αεροφωτογραφία του κέντρου της Θεσσαλονίκης µε τα 

σηµαντικότερα σηµεία του 

 

  1. Λευκός Πύργος 

  2. Πλατεία Αριστοτέλους 

  3. Επιβατικό Λιµάνι 

  4. Ρωµαϊκή Αγορά 

  5. Επταπύργιο (Ακρόπολη) 

  6. Ροτόντα 

  7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

  8. ∆ιεθνής Έκθεση 

  9. Καυταντζόγλειο Στάδιο 

  10. Αρχαιολογικό Μουσείο 

Άνω Πόλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης που 
διασώθηκε από την πυρκαγιά του 1917 και τη δεκαετία 
του 1980 επί Υπουργού Πολιτισµού Μελίνας 
Μερκούρη χαρακτηρίστηκε διατηρητέος παραδοσιακός 
οικισµός, βρίσκεται στο βορειότερο και υψηλότερο 
τµήµα της παλιάς πόλης. Αρχίζει ουσιαστικά από τη 



βόρεια πλευρά της οδού Αγίου ∆ηµητρίου φτάνοντας 
βόρεια ως τα τείχη της Ακρόπολης και δυτικά και 
ανατολικά ως τα αντίστοιχα Βυζαντινά Τείχη, που 
σώζονται σχεδόν ολόκληρα στην περιοχή. 

Η περιοχή της Άνω Πόλης διαχωρίζεται στις συνοικίες 
Τσινάρι, ∆ιοικητήριο, Βλατάδων, Τερψιθέα, Κουλέ Καφέ, 
Κόκκινη Βρύση, Καλλιθέα. 

Παρόλο ότι η περιοχή δεν ερευνήθηκε µε αρχαιολογικές 
ανασκαφές, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στην ελληνιστική, 
ρωµαϊκή και βυζαντινή εποχή δεν κατοικήθηκε, 
τουλάχιστον συστηµατικά. Γειτονιές µε κατοικίες 
δηµιουργήθηκαν µε την τουρκοκρατία, για να 
πυκνοκατοικηθεί η περιοχή στα τελευταία χρόνια του 
19ου αιώνα και ιδιαίτερα µετά την άφιξη των 
προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Τα 
τελευταία χρόνια επιλέγεται ως τόπος κατοικίας λόγω 
κλιµατολογικών συνθηκών(µικροκλίµατος) και της 
πανοραµικής θέας. 

Στην περιοχή αυτή περιλαµβάνονται σηµαντικά µνηµεία 
της Θεσσαλονίκης όπως: τα Τείχη µε την βυζαντινή 
Ακρόπολη στο Επταπύργιο, ο Ναός του Οσίου ∆αβίδ 
(Μονή Λατόµου), ο Ναός του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 
ο Ναός των Ταξιαρχών, η Μονή Βλατάδων, ο Ναός της 
Αγίας Αικατερίνης, ο Ναός του Προφήτη Ηλία, ο 
βυζαντινός λουτρώνας της πλατείας Κρίσπου στο Κουλέ 
Καφέ, το Αλατζά Ιµαρέτ της οδού Κασσάνδρου, ο 
οθωµανικός τουρµπές στην πλατεία Τερψιθέας καθώς 
και πλήθος κρηνών κ.ά. 

Πέρα όµως από τα µνηµεία αυτά, στην περιοχή της Άνω 
Πόλης διασώζεται σε πολλά τµήµατα ο παλιός 
(παραδοσιακός) πολεοδοµικός ιστός της πόλης µε τους 
στενούς λιθόστρωτους δρόµους, τα αδιέξοδα, τα µικρά 
ξέφωτα και τις πλατείες και προπαντός µε τα µοναδικά 
σε λιτότητα, λειτουργικότητα και κοµψότητα κτίσµατα της 
Λαϊκής Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής, αλλά και σπίτια 
Τουρκικών αρχιτεκτονικών επιρροών. Εξαίρετο δείγµα 
της οικιστικής ενότητας της Άνω Πόλης, αποτελούν 
τα Καστρόπληκτα σπίτια δηλαδή που κτίστηκαν την 
περίοδο των πληθυσµιακών µετακινήσεων των πρώτων 
δεκαετιών του 20ού αιώνα (Μικρασιατική 
Καταστροφή και ανταλλαγή πληθυσµών), από 
Μικρασιάτες πρόσφυγες. Τα σπίτια αυτά εφάπτονται 
των βυζαντινών τειχών και καταδεικνύουν την ταχεία, 
πρόχειρη και ραγδαία εγκατάσταση προσφύγων στην 
πόλη, οι οποίοι, λόγω έλλειψης χώρου έχτισαν δίπλα 
στα τείχη µικρά χαµόσπιτα µε στόχο την στεγαστική 
τους εξασφάλιση.[111] 



Νοτιοανατολική 
Θεσσαλονίκη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην περιοχή 

της Σαλαµίνας 

 
Το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών & Μουσείο 

Τεχνολογίας 

Αυτή η πλευρά της πόλης ξεκινά από οδό Βασιλέως 
Γεωργίου – Βασιλίσσης Όλγας (την παλαιά Οδό 
Εξοχών) και εκτείνεται µέχρι την περιοχή 
της Καλαµαριάς και της Πυλαίας. Περιλαµβάνει τις 
περιοχές: Σαράντα Εκκλησιές, 
Ευαγγελίστρια, Τριανδρία, Τούµπα, Χαριλάου, 
Ανάληψη, Ντεπώ, Πυλαία και Καλαµαριά. 

Στις Οδούς Βασιλίσσης Όλγας, Γεωργίου 
Παπανδρέου (Ανθέων) και Μεγάλου 
Αλεξάνδρου διατηρούνται πολλά αρχοντικά ευπόρων 
Θεσσαλονικέων του 19ου αιώνα, τα οποία αποτελούσαν 
τις εξοχικές επαύλεις των Θεσσαλονικέων στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Επειδή αυτή η περιοχή είχε τα εξοχικά 
των εύπορων κυρίως κατοίκων η περιοχή ονοµάστηκε 
Εξοχές. Η διχάλα που δηµιουργείται από το διαχωρισµό 
της Μεγ. Αλεξάνδρου στις οδούς Γ. 
Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας εκτεινόµενη 
περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής της 
Σαλαµίνας, όπου είναι χτισµένο το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης και το Συνεδριακό του Κέντρο, οι Μύλοι 



Αλλατίνι, το Ποσειδώνιο κολυµβητήριο, η Γενική 
Κλινική και ο Ναός του Αγίου Φωτίου. Επίσης, η 
περιοχή τα τελευταία χρόνια έχει µεταβληθεί σε νεανικό 
στέκι µε πολλά καφέ και µπαρ. 

Οι συνοικίες της Νέας Κρήνης και 
της Αρετσούς αποτελούν το νοτιότερο παραθαλάσσιο 
τµήµα του δήµου Καλαµαριάς. Η υποβαθµισµένη και 
βαλτώδης περιοχή της Καλαµαριάς που κατοικήθηκε 
αρχικά από προσφυγικούς, εξ ανταλλαγής πληθυσµούς 
µετά το 1922, και τα επόµενα χρόνια παρουσίασε 
σηµαντική δοµική, οικονοµική και πληθυσµιακή 
ανάπτυξη. Εκεί βρίσκεται το πρώην στρατόπεδο 
Μακεδονοµάχου Κόδρα, ο Ναυτικός Όµιλος 
Καλαµαριάς, το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαµαριάς, η 
Ναυτική ∆ιοίκηση Βορείου Ελλάδος και το Κυβερνείο ή 
Παλατάκι, παλαιό τοπικό ανάκτορο των Ελλήνων 
Βασιλέων. 

Η απαρχή του οικισµού της Πυλαίας εντοπίζεται χρονικά 
στην περίοδο της οθωµανικής κατάκτησης της 
Θεσσαλονίκης. 
Η Καπουτζήδα ή Καπουτζήδες, τούρκικα: (Kapıcılar), 
που ήταν τοποθετηµένη, αρχικά, στην 
περιοχή Τριανδρίας - Άνω Τούµπας, ήταν το 
πλησιέστερο χωριό της Θεσσαλονίκης από την 
ανατολική πλευρά της. Απείχε περίπου 10 χιλιόµετρα 
από το Λευκό Πύργο, που αποτελούσε και το όριο της 
πόλης. Πήρε το όνοµα της από τους 
"Καπουτζήδες", τούρκικα: (kapıcı), τους εργαζόµενους 
δηλαδή των τειχών της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο απείχε 
και από την πλατεία Σιντριβανίου, όπου ήταν η πύλη της 
Καµάρας ή αλλιώς "Κασσανδρεωτική". Μετά την 
επέκταση της πόλης και τη δηµιουργία του 
συνοικισµού Χαριλάου γύρω στα 1920-1922 απείχε από 
το τέρµα του µόλις 2 χιλιόµετρα. 

Βορειοδυτική 
Θεσσαλονίκη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Χρυσό στεφάνι µυρτιάς από κιβωτιόσχηµο τάφο του 

τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. που βρέθηκε 

στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και εκτίθεται 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 



H Σκηνή Σωκράτης Καραντινόςτου Κρατικού 

Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη Μονή Λαζαριστών -

 Σταυρούπολη. 

Στο βόρειο και δυτικό τµήµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
βρίσκονται οι συνοικίες Ξηροκρήνη, ∆ικαστήρια, 
∆ιοικητήριο, Ιχθυόσκαλα, Λαχανόκηποι, Μπεχτσινάρ και 
Παναγία Φανερωµένη. 

Στο βόρειο και δυτικό τµήµα του ευρύτερου 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης 
βρίσκονται οι Αµπελόκηποι, το Ελευθέριο - Κορδελιό, 
η Μενεµένη, ο Εύοσµος, η Ηλιούπολη, η Σταυρούπολη, 
η Νικόπολη, η Νεάπολη, η Πολίχνη, τα Μετέωρα και 
οι Συκιές. 

Αποτελεί πόλη εισόδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
µέσω των οδών Νέας δυτικής 
εισόδου, Μοναστηρίου και Λαγκαδά , συνδεόµενη µε τον 
αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. 

Στην ευρύτερη βορειοδυτική πλευρά της πόλης 
βρίσκεται ο Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός, ο Παλιός 
Σιδηροδροµικός Σταθµός Θεσσαλονίκης, το λιµάνι της 
πόλης, ο Σταθµός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ 
Μακεδονία) και ο µικρός Σιδηροδροµικός Σταθµός 
∆ιαλογής του 1894 που λειτουργεί σήµερα 
ως Σιδηροδροµικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

Εδώ βρίσκονται αρκετά παλαιά διατηρητέα βιοµηχανικά 
κτίσµατα όπως ο Μύλος, το ΦΙΞ και η Βίλκα, τα οποία 
σήµερα λειτουργούν ανακαινισµένα ως πολυχώροι 
διασκέδασης, τo κεντρικό κεντρικό αντλιοστάσιο της 
πόλης, κτίσµα του 1894 το οποίο αποκαταστάθηκε και 
λειτουργεί ως Μουσείο Ύδρευσης[112] καθώς και το 
διατηρητέο µεγάλο πέτρινο βυρσοδεψείο της οδού 26ης 
Οκτωβρίου το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο. [113] 

Η Μονή Λαζαριστών βρίσκεται στη Σταυρούπολη και 
είναι χτισµένη το 1886 από τους µοναχούς του τάγµατος 
του Αγίου Βικεντίου του Παύλου, ευρέως γνωστοί ως 
Λαζαριστές, από την έδρα του τάγµατός τους στην 
εκκλησία Σεν Λαζάρ (Saint Lazare) του Παρισιού. 
Σήµερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Μονής 
αποκατεστηµένες, στεγάζουν δυο θεατρικές σκηνές 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και την έδρα της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Κάθε καλοκαίρι στο αίθριο 
της Μονής Λαζαριστών πραγµατοποιούνται συναυλίες 
και παραστάσεις. 

Στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη βρίσκονται και άλλες 
πολιτιστικές υποδοµές όπως το ανοικτό θέατρο 



Συκεών Μάνος Κατράκης, το Μουσείο Προσφυγικού 
Ελληνισµού Νεάπολης, το ανοικτό και το κλειστό 
δηµοτικό θέατρο Νεάπολης αλλά και το Νέο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μενεµένης, µε Θέατρο και υπαίθριος 
Κινηµατογράφο, έργο των βραβευµένων αρχιτεκτόνων 
Πρόδροµου Νικηφορίδη και Bernard Cuomo (οδός 
Έλλης Αλεξίου)[114] κ.ά. Ο Βοτανικός Κήπος στην Άνω 
Ηλιούπολη περιλαµβάνει 1.000 είδη φυτών, µια 
πραγµατική όαση πρασίνου 5 στρεµµάτων ενώ το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού 
σχεδιάστηκε το 1997 και αποτελεί ένα από τα λιγα 
δηµόσια βιοκλιµατικά κτίρια της Θεσσαλονίκης[115] 

Στα βορειοδυτικά της πόλης έχουν ανεγερθεί µνηµεία 
προς τιµήν των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, 
καθώς σε αυτές της περιοχές παρουσίασαν τη 
σηµαντικότερη δράση από όλη τη Θεσσαλονίκη: το 
µνηµείο Εθνικής Αντίστασης Συκεών-Επταπυργίου, το 
µνηµείο Αντιστασιακών Σταυρούπολης, το µνηµείο 
Εθνικής Αντίστασης Επταλόφου, το Μνηµείο οκτώ 
εκτελεσθέντων Αντιστασιακών νέων 11ης Μαΐου - 
Καΐστριο Πεδίο Αµπελοκήπων, το Άγαλµα αγωνιζόµενης 
Μάνας του Λαού στην πλατεία Επταλόφου. Στην 
Επτάλοφο άλλωστε, στις 15 Μαΐου 1941, ένα µήνα µετά 
την κατάληψη της χώρας από τους κατακτητές, ιδρύεται 
η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην Ελλάδα, η 
"Ελευθερία", µε την οµώνυµη εφηµερίδα της και το 
πρώτο παράνοµο τυπογραφείο της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Επταλόφου[116]. 

Σηµαντικό µνηµείο αποτελούν και τα Συµµαχικά 
Νεκροταφεία, ή αλλιώς νεκροταφεία του Ζέιτενλικ, στην 
οδό Λαγκαδά, όπου βρίσκονται θαµµένοι στρατιώτες 
από τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Ναύπλιο 

� Νοµός : Αργολίς, ή Αργολίδα είναι νοµός της Ανατολικής 

Πελοποννήσου και βρέχεται στα νότια από τον Αργολικό Κόλπο και 

στα ανατολικά από το Σαρωνικό κόλπο. Συνορεύει στα βόρεια µε το 

νοµό Κορινθίας και στα δυτικά και νότια µε το νοµό Αρκαδίας. 

Σηµαντικές τοποθεσίες που περιλαµβάνει ο νοµός είναι το Άργος, 

οι Μυκήνες (στα αρχαία Ελληνικά Αἱ Μυκήναι), η Επίδαυρος, το 

Μέρµπακα (Αγία Τριάδα Αργολίδος) και το Τολό Αργολίδας. ∆ιαιρείται 

σε τρεις επαρχίες. 

 

 

Χώρα  Ελλάδα 

Πρωτεύουσα Ναύπλιο 

∆ήµοι 4 

∆ιοίκηση   

 • Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος 

Χειβιδόπουλος 

∆ιοικητική διαίρεση   

 • Περιφέρεια Πελοπόννησος 

Γεωγραφικό 

διαµέρισµα 

Πελοπόννησος 

Έκταση   

 • Συνολική 2.154 τ.χλµ 

 • Κατάταξη 31η 

Πληθυσµός   

 • Συνολικός 97.044 (2011) 



 • Κατάταξη πληθ. 30η 

 • Πυκνότητα 49,1 κάτ./χλµ² 

 • Κατάταξη πυκν. 30 

 

 

ο Ναύπλιο ή Ανάπλι είναι πόλη της Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του Νοµού 
Αργολίδας και ο κυριότερος λιµένας της ανατολικής Πελοποννήσου. Σύµφωνα 
µε την απογραφή του 2011 είχε 14.203 κατοίκους. Είναι µια απ' τις πιο 
γραφικές πόλεις της χώρας, και υπήρξε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους 
κατά την περίοδο 1828 - 1833. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισµός. 

Το Ναύπλιο είναι γνωστό για το Μπούρτζι, µικρό φρούριο χτισµένο σε νησίδα 
µέσα στο λιµάνι, για το Παλαµήδι, ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, 
για την Ακροναυπλία (τουρκ. Ιτς-Καλέ), έτερο φρούριο ενετικό, επί της 
οµώνυµης χερσονησίδας, καθώς και ως τόπος δολοφονίας του Ιωάννη 
Καποδίστρια. 

Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία στην τοποθεσία της σηµερινής πόλης 
ίδρυσε ο Ναύπλιος τη Ναυπλία, η οποία οχυρώθηκε µε κυκλώπεια τείχη. 
Αρχαιολογικά ευρήµατα αποδεικνύουν την ύπαρξη της πόλης από τα 
µυκηναϊκά κιόλας χρόνια. 

Το Ναύπλιο αποτελεί δηµοφιλή προορισµό των κατοίκων της Αττικής και της 
Πελοποννήσου καθώς απέχει λίγο και από τις δυο περιοχές. Στα οµορφότερα 
κτήρια της πόλης είναι το µέγαρο Άρµανσµπεργκ (κατοικία του αντιβασιλέα 
της Ελλάδος Άρµανσπεργκ) καθώς και το αρχαιολογικό µουσείο στην πλατεία 
Συντάγµατος. Στην πόλη λειτουργεί επίσης παράρτηµα της Εθνικής 
Πινακοθήκης. 

Πίνακας περιεχοµένων 
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o 1.3Επανάσταση του 1821 και τµήµα της Ελλάδας 

• 2Αστικό τοπίο 

• 3Οικονοµία 

• 4Σηµειώσεις 

• 5Εικόνες 

• 6Παραποµπές 

• 7Bιβλιογραφία 

• 8Εξωτερικοί σύνδεσµοι 

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Αρχαίοι και βυζαντινοί χρόνοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 



Κωνικά ρυτά από το µυκηναϊκό νεκροταφείο της Ευαγγελιστρίας. 

Κατά την αρχαιότητα, στη θέση του Ναυπλίου υπήρχε η πόλη Ναυπλία. 
Σύµφωνα µε τη µυθολογία οικιστής της ήταν ο Ναύπλιος, γιος 
του Ποσειδώνα και της Αµυµώνης, ενώ ο πέµπτος επίγονός συµµετείχε 
στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Η περιοχή κατοικείται από την προϊστορία. 
Στην Πρόνοια βρέθηκαν τέχνεργα και τάφοι από την µεσοελλαδική περίοδο 
(17ος-16ος αιώνα π.Χ.) και στην περιοχή Ευαγγελιστρία θαλαµωτοί τάφοι 
της µυκηναϊκής εποχής. Ανάµεσα ευρήµατα ξεχωρίζει ένα ρυτό-κάλαθος που 
απεικονίζει έναν αίγαγρο[1]. Από την περιοχή της Πρόνοιας υπάρχουν 
ευρήµατα και της γεωµετρικής εποχής.[2] Ίχνη κατοίκησης έχουν βρεθεί επίσης 
στο Παλαµήδι, στην Ακροναυπλία, στα Κουτσούρια και στην Καραθώνα.[3] 

Η Ναυπλία ήταν αυτόνοµη πόλη µέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ., όταν κατακτήθηκε 
από το κοντινό Άργος, µε βασιλιά τον ∆αµοκράτιδα, όταν η Ναυπλία 
συµµάχησε µε τους Σπαρτιάτες πριν το τέλος του δεύτερου µεσσηνιακού 
πολέµου, όπως αναφέρει ο Παυσανίας.[4] Στη συνέχεια έγινε επίνειο του 
Άργους, αλλά έχασε τη σηµασία της και όταν την επισκέφτηκε ο Παυσανίας 
τον 2ο αιώνα µ.Χ. ήταν ερειπωµένη. Στο λόφο της Ακροναυπλίας βρισκόταν 
ιερό του Ποσειδώνα. Η Ακροναυπλία οχυρώθηκε κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους και τµήµατα αυτής της οχύρωσης σώζονται µέχρι σήµερα.[5] 

Κατά τους παλαιοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς χρόνους το Ναύπλιο 
ήταν µια µικρή πόλη. Ιερατικά υπαγόταν στην επισκοπή Άργους. Λόγω των 
επιδροµών Βαρβάρων τον 6ο-9ο αιώνα µ.Χ., κάτοικοι της κεντρικής 
Πελοποννήσου εγκαταστάθηκαν στον οχυρωµένο λόφο δηµιουργώντας τη 
σηµερινή πόλη του Ναυπλίου.[5] Μια επιδροµή των Αράβων τον 10ο αιώνα 
κατέστρεψε το Ναύπλιο, το οποίο όµως τον 11ο αιώνα αναδείχθηκε ως 
εµπορικό κέντρο και υπάγεται στην επισκοπή Άργους και Ναυπλίου[3]. Το 
1199 παραχωρήθηκε στους Βενετούς προνόµιο ελεύθερου εµπορίου στο 
Ναύπλιο[5]. Το 1180 ο Μανουήλ Α΄ Κοµνηνός ορίζει ως άρχοντα του Ναυπλίου 
τον Θεόδωρο Σγουρό, ο οποίος καταφέρνει να αποµακρύνει τους πειρατές. 
Τον διαδέχθηκε ο Λέων Σγουρός, ο οποίος ανακήρυξε αυτόνοµο βασίλειο και 
επέκτεινε την επικράτειά µέχρι τη Λάρισα, αλλά η επέκτασή του αναχαιτίστηκε 
από τη ∆΄ Σταυροφορία το 1204. Ο Λέων Σγούρος οχυρώθηκε 
στην Ακροκόρινθο, όπου και πέθανε το 1208, και τα δικαιώµατα του Ναυπλίου 
η χήρα του, Ευδοκία Αγγελίνα, τα µεταβίβασε στον Μιχαήλ Άγγελο, δεσπότη 
της Ηπείρου. Τελικά, ο Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος κατέκτησε µετά από 
πολιορκία το Ναύπλιο το 1210. Από τους δύο προµαχώνες της Ακροναυπλίας 
κατέλαβαν τον ανατολικό, ο οποίος έγινε γνωστός ως Φράγκικος, ενώ ο 
δυτικός έµεινε στα χέρια των Βυζαντινών, και έγινε γνωστός ως Ρωµαίικος.[6]. 

Ενετικοί και Οθωµανικοί χρόνοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Ο Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος παρέδωσε το 1212 το Ναύπλιο στον Όθωνα 
ντε Λα Ρος, άρχοντα του ∆ουκάτου των Αθηνών, µαζί µε το Άργος και 
το Κιβέρι. Μετά από συνθήκη ανάµεσα στους Βυζαντινούς και Φράγκους που 
υπογράφηκε το 1289, οι κάτοικοι της πόλης, για να δείξουν την ενότητά τους, 
σχεδίασαν στην πύλη του κάστρου αγιογραφίες αγίων της ανατολικής και 
δυτικής εκκλησίας και το έµβληµα των Παλαιολόγων και των ντε Λα Ρος.[3] 

Επί της απειλής της Καταλανικής Εταιρείας, το Ναύπλιο πέρασε στην κατοχή 
του Βαλτέρ ντε Μπριεν, τελευταίου δούκα των Αθηνών, και µετά το θάνατό 



του πέρασε στην οικογένεια Ανγκιάν, της οποίας τελευταία απόγονος ήταν η 
Μαριά Ανγκιάν, η οποία το 1377 ήταν 13 χρονών και φοβούµενη τόσο τους 
Έλληνες, όσο και τους Φλωρεντιανούς Ατσαγιόλι της Κορίνθου, παντρεύτηκε 
το Πέτρο Κορνάρο, ώστε να έχει την προστασία της Βενετίας. Όµως, ο Πέτρος 
Κορνάρος πέθανε το 1388, και έτσι η χήρα παραχώρησε τα εδάφη της (Άργος 
και Ναύπλιο) στη Βενετία, ώστε να µην περάσουν στην κατοχή του Νέριο 
Ατσαγιόλι ή του Θεόδωρου Παλαιολόγου, δεσπότη του Μυστρά και γαµπρός 
του Νέριο, µε αντάλλαγµα ισόβια χορηγία. Αν και οι Ατσαγιόλι κατάφεραν να 
καταλάβουν το Ναύπλιο, τελικά οι κάτοικοί του προτίµησαν τους 
Βενετούς.[5] Το 1394 δηµιουργήθηκε µε κληροδότηµα του Νέριο Ατσαγιόλι 
νοσοκοµείο στο Ναύπλιο[6]. 

 
Απεικόνιση του Ναυπλίου (ως Napoli di Romania) από τον Ενετό Τζάκοµο 

Φράνκο (1590) 

Οι Βενετοί, αντιλαµβανόµενοι την στρατηγική σηµασία της πόλης την 
οχυρώνουν. Η πόλη του Ναυπλίου εξαπλώθηκε στις βόρειες πλαγιές της 
Ακροναυπλίας, δηµιουργώντας την Κάτω Πόλη, το σηµερινό ιστορικό κέντρο 
του Ναυπλίου. Η περιοχή ήταν ελώδης και γι'αυτό χρησιµοποιήθηκαν 
πάσσαλοι και τεχνητές προσχώσεις. Η Κάτω Πόλη οχυρώθηκε µε ένα τείχος 
που ξεκινούσε από το κάστρο των Τόρων, στην ανατολική άκρη της 
χερσονήσου, επίσης ενετικό, και έφτανε µέχρι την πλατεία Καποδιστρίου. Η 
µοναδική είσοδος από τη στεριά ήταν η Πύλη της Ξηράς (Porta di Terra 
ferma) στα ανατολικά. Στην βορειοανατολική γωνία βρισκόταν κυκλικός 
πύργος. Στη συνεχεία ακολουθούσαν τη λεωφόρο Αµαλίας µέχρι την πλατεία 
αγίου Νικολάου, µετά προς τα βορειοδυτικά βρισκόταν ο προµαχώνας της 
Τερέζας και έπειτα τον προµαχώνα Πέντε Αδέλφια, όπου τοποθετήθηκαν 
πέντε πυροβόλα τα οποία έδωσαν στον προµαχώνα το όνοµά του, και µετά 
συνέχιζαν µέχρι που ενώνονταν µε τα τείχη της Ακροναυπλίας. Στο βόρειο 
τείχος βρίσκονταν τρεις πύλες. Το 1470 οχυρώθηκε και η νησίδα Άγιοι 
Θεώδοροι (σηµερινό Μπούρτζι). Επίσης κατασκευάστηκε µια δεύτερη γραµµή 
άµυνας µέσα στα τείχη της Ακροναυπλίας, γνωστή ως «τραβέρσα του 
Γκαµπέλλο», από τον αρχιτέκτονα µε τη σχεδίασε.[3] Οι Βενετοί αποκαλούσαν 
το Ναύπλιο Napoli di Romania. Σε έκθεση του 1530 αναφέρεται ότι είχε 
13.299 κατοίκους[6]. 

Το 1396, οι Οθωµανοί, µε επικεφαλής τους Γιουκ-Πασά και Μουρτάση 
πολιόρκησαν το Ναύπλιο αλλά αποχώρησαν λόγω της εισβολής 
του Ταµερλάνου. Το Ναύπλιο προσπάθησαν ανεπιτυχώς να πολιορκήσουν 
ο Μωάµεθ ο Πορθητής το 1463 και ο Βαγιαζήτ Β΄, αλλά µε συνθήκη του 1502 
το Ναύπλιο παρέµεινε στην κατοχή των Βενετών.[6] Το 1530, ο Σουλεϊµάν ο 
Μεγαλοπρεπής προσπάθησε να καταλάβει µε τη σειρά του να καταλάβει το 
Ναύπλιο.[6] Το 1540, το Ναύπλιο, και µετά από τρίχρονη πολιορκία και τα 
περισσότερα κτίρια κατεστραµµένα από τους βοµβαρδισµούς, πέρασε στην 



κυριαρχία των Οθωµανών[3]. Κατά τη διάρκεια της Α΄ Οθωµανικής περιόδου, 
το Ναύπλιο ήταν έδρα του Τούρκου διοικητή της Πελοποννήσου. Οι 
Οθωµανοί διατηρούν τη φυσιογνωµία της πόλης, κατασκευάζοντας 
παράλληλα τζαµιά, χαµάµ, µεντρεσέδες και έργα κοινής ωφέλειας, όπως 
κρήνες. Η µόνη περιγραφή που σώζεται για το Ναύπλιο εκείνης της περιόδου 
είναι του Εβλιγιά Τσελεµπί. Από αυτήν την περίοδο θεωρείται ότι σώζεται το 
τζαµί γνωστό ως «Τριανόν».[3] 

Το 1686, ο Φραντσέσκο Μοροζίνι ανακαταλαµβάνει το Ναύπλιο για τους 
Βενετούς ύστερα από πολιορκία και βοµβαρδισµούς που κατέστρεψαν τα 
περισσότερα κτίρια της πόλης, 30 πυριταδαποθήκες και το υδραγωγείο.[6] Το 
Ναύπλιο ορίζεται πρωτεύουσα του βασιλείου του Μορέως. Μέχρι το 1699 
επιδιορθώνουν τις καταστροφές στα κτίρια και στις οχυρώσεις που 
προκλήθηκαν από τους βοµβαρδισµούς και στη συνέχεια ανοικοδοµούν νέες 
οχυρώσεις. Η κατοίκηση στην Ακροναυπλία απαγορεύεται το 1686 και η 
περιοχή ισοπεδώνεται. Στη συνέχεια, µετά το 1702, οχυρώνεται το Παλαµήδι 
και ανακατασκευάζεται το ανατολικό τείχος και η πύλη της Ξηράς. Η οχύρωση 
του Παλαµηδίου είναι σε σχέδιο Giaxich και Lasalle και ολοκληρώθηκε µόλις 
σε τρία χρόνια (1711-1714). Άλλο σηµαντικό κτίριο εκείνης της περιόδου είναι 
η αποθήκη του στόλου, το σηµερινό αρχαιολογικό µουσείο. Οι προσχώσεις 
της πόλης επεκτείνονται λόγω των στεγαστικών αναγκών των κατοίκων της.[3] 

Με την έναρξη του Ζ΄ Βενετοτουρκικού πολέµου, το 1715, στο Ναύπλιο 
έµειναν για να υπερασπιστούν την πόλη περίπου 2.000 άτοµα. Παρά την 
αντίσταση των αµυνόµενων, το Ναύπλιο πέρασε στα χέρια των Οθωµανών 
ύστερα από προδοσία του φρούραρχου και αρχηγού του πυροβολικού Σαλά. 
Το Ναύπλιο ορίστηκε πρωτεύουσα του βιλαετιού του Μωριά, µέχρι που αυτή 
µεταφέρθηκε στην Τριπολιτσά το 1770, ώστε να µπορεί να ξεφύγει ο πασάς 
στα βουνά σε περίπτωση κινδύνου.[6] Το λιµάνι του χρησιµοποιούταν για την 
εξαγωγή σιταριού, το οποίο σχεδόν όλο κατέληγε στην Κωνσταντινούπολη. Η 
συντριπτική πλειονότητα του πληθυσµού του Ναυπλίου από το 1715 µέχρι το 
1822 ήταν Μουσουλµάνοι, ενώ υπήρχαν και µειονότητες από τις οποίες οι 
µεγαλύτερες ήταν η χριστιανική και η εβραϊκή. Το 1779, ο Χασάν Πασάς, στα 
πλαίσια της εξόντωσης των Αρβανιτών που λεηλατούσαν την Πελοπόννησο, 
κατόρθωσε να τους κατακρηµνίσει από το Παλαµίδι και από τότε η ακτή αυτή 
ονοµάζεται «Αρβανιτιά». Το Ναύπλιο επλήγη από επιδηµία πανώλης την 
περίοδο 1799-1801, η οποία µείωσε τον πληθυσµό στο µισό. Ο Πουκεβίλ το 
1799 αναφέρει ότι το Ναύπλιο έχει περίπου 7.000 κατοίκους και τον πιο 
αξιόλογο λιµένα στην Πελοπόννησο.[7] Σηµαντικά κτίρια που σώζονται από 
αυτήν την περίοδο είναι το τζαµί του Αγά Πασά (σήµερα Βουλευτικό), ο 
µεντρεσές του και η Φραγκοκλισιά (καθολική εκκλησία, αρχικά τζαµί).[3] 

Επανάσταση του 1821 και τµήµα της Ελλάδας[Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα] 



 
Η δολοφονία του Καποδίστρια, έργο του ∆ιονύσιου Τσόκου. 

Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, η πρώτη πολιορκία του 
Ναυπλίου έλαβε χώρα από τις 4-10 Απριλίου 1821, δια ξηράς και θαλάσσης 
(µε επικεφαλής την Μπουµπουλίνα). Ακολούθησε άλλη µια η οποία χαλάρωσε 
από τον Κεχαγιά µπέι και µια υπό τον Νικήτα Σταµατελόπουλο. Παράλληλα 
δύο αγγλικά πλοία παρείχαν προµήθειες στους πολιορκούµενους. Τις 18 
Ιουνίου 1822 οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν, αλλά 
ενισχύσεις από τον ∆ράµαλη καθυστέρησαν τη συνθήκη. Τις 30 Νοεµβρίου 
1822, οι Έλληνες κατάφεραν να εισβάλλουν κρυφά στο Παλαµήδι µέσα στη 
νύχτα υπό την αρχηγία του Στάικου Σταϊκόπουλου και τελικά, τις 3 ∆εκεµβρίου 
1822, η φρουρά παραδόθηκε.[6] Στις 18 Ιανουαρίου 1823, το Ναύπλιο 
ορίστηκε έδρα της κυβερνήσεως, η οποία εγκαταστάθηκε εκεί τον Ιούνιο του 
1824, και τις 4 Μαΐου 1827, µε απόφαση της γ΄Εθνοσυνέλευσης, «καθέδρα» 
της κυβέρνησης. Το πρώτο Φύλλο της Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως τυπώθηκε στο Ναύπλιο τις 22 Σεπτεµβρίου 1825.[6] Το 
εκτελεστικό στεγάστηκε στο κονάκι του Αγά Πασά και το βουλευτικό στον τεκέ 
του Αγά Πασά. Η επιλογή του Ναυπλίου ως πρωτεύουσα έγκειται στο γεγονός 
ότι ήταν παραθαλάσσιο, και θα µπορούσε να ανεφοδιαστεί δια θαλάσσης σε 
περίπτωση πολιορκίας. Επίσης, ήταν κοντά στις Σπέτσες και στην Ύδρα και 
µπορούσε να ελέγχει αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου και θαλάσσιες 
διαδροµές.[7] Η έδρα της κυβέρνησης µεταφέρθηκε προσωρινά 
στην Αίγινα από τον Αύγουστο του 1827 µέχρι τις 3 Μαρτίου 1829 για λόγους 
ασφαλείας, αλλά η καθέδρα παρέµεινε στο Ναύπλιο. 

Ο µουσουλµανικός πληθυσµός του έφυγε, εκτός από κάποιους αιχµάλωτους 
αξιωµατούχους. Οι οχυρώσεις, τα άδεια σπίτια και η ασφάλεια που 
προσέφερε οδήγησαν το Ναύπλιο να γίνει δέκτης µεγάλου αριθµού 
προσφύγων, ιδίως µετά την απόβαση του Ιµπραήµ Πασά και την πτώση του 
Μεσολογγίου το 1826, οδηγώντας το σε κατάσταση υπερπληθυσµού. Ο 
µεγάλος πληθυσµός, οι κακές συνθήκες υγιεινής, το κοντινό έλος, η έλλειψη 
πόσιµου νερού συνέβαλαν στην εµφάνιση επιδηµιών πανώλης και ελονοσίας. 
Οι πρόσφυγες αποχώρησαν από το Ναύπλιο τα επόµενα χρόνια και το 1829, 
το Ναύπλιο αριθµούσε 5.550 κατοίκους, σύµφωνα µε στοιχεία γαλλικής 
αποστολής, ενώ το 1853 3.435 κατοίκους.[7] 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο τις 8 Ιανουαρίου 
1828.[6] Το Ναύπλιο ξανασχεδιάστηκε, σε πολεοδοµικό σχέδιο Σταµάτη 
Βούλγαρη, ο οποίος είχε έρθει µαζί µε τον Καποδίστρια, το οποίο 
χρησιµοποιούσε ορθογωνικό σχέδιο, µε πλατείες και ευθύγραµµους δρόµους. 
Πολλά οθωµανικά κτίρια, όπως τα χαµάµ και τα σαχνισιά, ή γκρεµίστηκαν ή 
άλλαξαν χρήση. Το 1828 κτίστηκε το προάστιο Πρόνοια για τη στέγαση των 
προσφύγων. Επίσης ανακαινίστηκε και το νοσοκοµείο και έγιναν προσπάθειες 



για τη δηµιουργία δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.[7] Στο Ναύπλιο 
ιδρύθηκε το πρώτο αλληλοδιδακτικό σχολείο στην Ελλάδα. Το 1829 κτίστηκε 
το ανάκτορο του κυβερνήτη.[6] Ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονήθηκε τις 9 
Οκτωβρίου 1831 από µέλη της οικογένειας Μαυροµιχάλη µπροστά στην 
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Η χώρα βυθίστηκε σε περίοδο 
αναρχίας µέχρι την άφιξη του βασιλιά Όθωνα, ο οποίος αποβιβάστηκε στο 
Ναύπλιο τις 25 Ιανουαρίου 1833. Με τη µεταφορά της πρωτεύουσας το 1834 
στην Αθήνα, το Ναύπλιο µετατρέπεται σε µια τυπική επαρχιακή πόλη.[3] 

Την 1η Φεβρουαρίου 1862 ξέσπασε στο Ναύπλιο στρατιωτικό κίνηµα µε 
στόχο την εκθρόνιση του βασιλιά Όθωνα, το οποίο αποκλήθηκε Ναυπλιακά. 
Αν και αποτυχηµένο, ο γενικότερος αναβρασµός που προκάλεσε οδήγησε 
στην έξωση του Όθωνα λίγους µήνες αργότερα. 

Τα θαλάσσια τείχη κατεδαφίστηκαν το 1867, για να δηµιουργηθεί η λεωφόρος 
Αµαλίας, το 1894-5 τα ανατολικά τείχη και επιχωµατώθηκε η τάφρος ώστε να 
κατασκευαστεί σιδηροδροµικός σταθµός, ενώ το 1929 κατεδαφίστηκαν δύο 
προµαχώνες, για τη δηµιουργία της πλατείας Καποδίστρια και σχολείων.[3] Το 
1962, η παλιά πόλη του Ναυπλίου, µεταξύ του σιδηροδροµικού σταθµού και 
της θέσης "Πέντε Αδέλφια", χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός χώρος και 
διατηρητέο µνηµείο.[8] 

Μετά την µικρασιατική καταστροφή το 1922 και την ανταλλαγή πληθυσµών το 
1923 στο Ναύπλιο, το οποίο τότε αριθµούσε 6.000 κατοίκους, 
εγκαταστάθηκαν περίπου 900 πρόσφυγες. Ο χώρος ο οποίος ορίστηκε ότι θα 
κάλυπτε τις στεγαστικές τους ανάγκες ήταν αυτός που οριζόταν από τις οδούς 
Ασκληπιού – Αγαπητού – Άργους – Παλαιολόγου – Λάµπρου – Χαρµαντά - 
Τσιλικανίδου και βρισκόταν στα βορειανατολικά του Ναυπλίου. Είχε έκταση 50 
στρέµµατα. Η κατασκευή των πρώτων προσφυγικών κατοικιών έλαβε χώρα 
το 1929, αν και οι απαλλοτριώσεις ολοκληρώθηκαν το 1939. Σήµερα αποτελεί 
τον συνοικισµό Νέο Βυζάντιο.[9] 

Αστικό τοπίο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Άποψη της πλατείας Συντάγµατος: στα αριστερά το κτίριο της τράπεζας της 

Ελλάδας και στο κέντρο το τζαµί του Αγά Πάσα ή Βουλευτικόν, και πίσω οι 

προµαχώνες της Ακροναυπλίας 

Το ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου βρίσκεται σε µια µικρή χερσόνησο στον 
Αργολικό κόλπο, βόρεια του υψώµατος της Ακροναυπλίας, η οποία αποτελεί 
τον αρχικό πυρήνα της πόλης. Στους πρόποδες της Ακροναυπλίας και πάνω 
από την οδό Σταϊκόπουλου βρίσκεται ο Ψαροµαχαλάς, η παλαιότερη 



σωζόµενη συνοικία του Ναυπλίου. Χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και πήρε 
το όνοµά της από τους ψαράδες. Κατά τη δεύτερη περίοδο τουρκοκρατίας 
πιθανώς ήταν η µόνη περιοχή του Ναυπλίου όπου κατοικούσαν Έλληνες. Εκεί 
βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, πιθανώς του 13ου αιώνα, η οποία 
ήταν η µόνη εκκλησία που επιτρεπόταν να λειτουργεί στην πόλη από το 1715 
µέχρι το 1779-1780. Χαρακτηριστικές είναι οι δροµόσκαλές του. Στην πλατεία 
του µαχαλά λειτουργούσε στρατιωτικό νοσοκοµείο από το 1394 µέχρι το 1940 
και τελικά γκρεµίστηκε το 1970. Το µόνο τµήµα του που σώζεται είναι το 
εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων.[10] Κατά τον επανασχεδιασµό της πόλης 
µετά την Ελληνική Επανάσταση ο Ψαροµαχαλάς έµεινε ως είχε.[11] 

 
Άποψη του Ψαροµαχαλά και του Ναυπλίου από τη πύλη Σαγκρέδο. 

Πιο βόρεια, µέχρι τη λεωφόρο Αµαλίας (η οποία κατασκευάστηκε στη θέση 
των θαλάσσιων τειχών του Ναυπλίου το 1868-70), η περιοχή διέθετε πριν την 
επανάσταση σηµαντικά κτίρια (εκκλησίες, τζαµιά, δηµόσια κτίρια). Η περιοχή 
επανασχεδιάστηκε σε µεγάλο βαθµό µετά την επανάσταση του 1821. Το 
κέντρο αυτή της περιοχής είναι η πλατεία Συντάγµατος, στο παρελθόν 
πλατεία Στρατώνα και πλατεία Πλατάνου. Σε αυτήν την πλατεία πρέπει να 
κατασκευάστηκε το 1540 το σαράι (παλάτι) του πασά της Πελοποννήσου, ενώ 
στο κέντρο έστεκε πλάτανος, ο οποίος και έδωσε το όνοµά του στην πλατεία. 
Σε ένα έρανο που έλαβε εκεί χώρα το 1826 για την ενίσχυση των 
πολιορκηµένων στο Μεσολόγγι έδωσε όλα τα υπάρχοντά η Ψωροκώσταινα, η 
φτωχότερη γυναίκα της πόλης, και από τότε έµεινε η φράση. Σήµερα στην 
πλατεία Συντάγµατος βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, στεγαζόµενο στο 
κτίριο της ενετικής αποθήκης του στόλου, το οποίο είχε χρησιµοποιηθεί και ως 
στρατώνας, το βουλευτικό, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του τζαµιού ή τεκέ 
του Αγά Πασά, και το τζαµί Τριανόν, το οποίο λειτούργησε ως 
αλληλοδιδακτικό σχολείο. Εκεί επίσης βρίσκεται το κτίριο της Εθνικής 
τράπεζας, το οποίο φέρει επιρροές από τον µυκηναϊκό πολιτισµό. Πίσω από 
το τζαµί του Αγά Πάσα βρίσκεται µεντρεσές, ο οποίος λειτούργησε για λίγο 
ως φυλακή µετά την κατάργηση των φυλακών του Παλαµηδίου το 1926 και 
έτσι είναι γνωστό ως φυλακές Λεονάρδου. Σήµερα στεγάζει εργαστήρια του 
αρχαιολογικού µουσείου. Κοντά του βρίσκεται δυόροφο κτίριο το όποιο 
φαίνεται να στέγασε τα ενετικά διοικητήρια και το Εκτελεστικό (το 1824-25), 
ενώ ήταν οικία του Αγά-πασά. ∆υτικά της πλατείας βρίσκεται ο ναός της 
Παναγίας, αφιερωµένος στο γενέσιο της Θεοτόκου. Ο ναός απέκτησε τη 
σηµερινή του µορφή (τρίκλιτη βασιλική) στα χρόνια της δεύτερης 
ενετοκρατίας. Το ξυλόγλυπτο τέµπλο, ο αρχιεπισκοπικός θρόνος και 
ο άµβωνας είναι επτανησιακής τεχνοτροπίας. Το καµπαναριό προστέθηκε το 
1907.[10] 



Η πλατεία Τριών Ναυάρχων. 

Προς τα ανατολικά της πλατείας Συντάγµατος ξεκινάει η οδός Βασιλέως 
Κωνσταντινού, γνωστή και ως Μεγάλος ∆ρόµος. Αποτελεί τµήµα της χάραξης 
του µετεπαναστατικού Ναυπλίου, ώστε να ενώνει την πλατεία Συντάγµατος µε 
την Πλατεία των Τριών Ναυάρχων, όπου βρισκόταν το Κυβερνείο, και ήταν ο 
σηµαντικότερος δρόµος της πόλης κατά τον 19ο αιώνα. Για την κατασκευή 
του γκρεµίστηκε ο ναός του Αγίου Νικήτα.[10] Η πλατεία των Τριών Ναυάρχων 
δηµιουργήθηκε από την διάνοιξη της µικρής ενετικής πλατείας του Αγίου 
Γεωργίου.[11] Στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται το ταφικό µνηµείο 
του ∆ηµήτριου Υψηλάντη, ο οποίος πέθανε στο Ναύπλιο το 1832. Σε αυτό το 
µνηµείο βρίσκονται από το 1843 τα οστά του. Στην πλατεία βρίσκεται το 
δηµαρχείο, ενώ στο παρελθόν βρισκόταν και το Κυβερνείο του Καποδίστρια, 
το οποίο έγινε στη συνέχεια και οικία του Όθωνα, γνωστό ως Παλατάκι. Το 
κτίριο καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1929 και σήµερα στη θέση του 
βρίσκεται αδριάντας του Όθωνα.[10] Στην πλατεία βρίσκεται επίσης ο 
µητροπολιτικός ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος θεωρείται ότι κτίστηκε στις 
αρχές του 16ου αιώνα. Στη συνέχεια µετατράπηκε σε τζαµί και µετά πάλι σε 
εκκλησία. Στο εσωτερικό του βρίσκονται τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, ενώ 
µία από αυτές είναι αντίγραφο του Μυστικού ∆είπνου του Ντα Βίντσι. Νότια 
του ναού βρίσκεται κτίριο σχήµατος γ, και αυτό της πρώτης ενετικής 
περιόδου. Το 1824 στέγασε το υπουργείο παιδείας και το 1830 το Ελληνικό 
Σχολείο. Κοντά στην πλατεία βρίσκεται η οικία Άρµανσµπεργκ (αρχοντικό της 
οθωµανικής περιόδου, πήρε το όνοµά του από τον αντιβασιλέα 
Άρµανσµπεργκ) και απέναντι η οικία του Μάουερ.[10] 

Η Ακροναυπλία και η ανακατασκευασµένη Πύλη της Ξηράς 

Προς τα ανατολικά βρίσκεται το Πάρκο Σταϊκόπουλου, όπου έχει 
ανακατασκευαστεί η ενετική Πύλη της Ξηράς και το 1966 τοποθετήθηκε 
ανδριάντας του Στάικου Σταϊκόπολου. Βόρεια του πάρκου βρίσκεται το 
∆ικαστικό Μέγαρο, κτισµένο το 1911 σε νεοκλασσικό ρυθµό. Κοσµείται από 
τους ανδριάντες του Αναστάσιου Πολυζωίδη και του Γεώργιου Τερτσέτη. Στο 
νότιο τµήµα της πλατείας βρίσκεται το µνηµείο του Νικηταρά, το οποίο 
ανεγέρθη το 1926. Βόρεια του ∆ικαστικού Μεγάρου βρίσκεται η πλατεία 
Καποδιστρίου, µε αδριάντα του Καποδίστρια, έργο του Μιχαήλ Τόµπρου. 
Ανατολικά βρίσκεται το πάρκο Κολοκοτρώνη, µε έφιππο ανδριάντα του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και το Πάρκο του ΟΣΕ, όπου λειτουργούσε ο 
παλιός σιδηροδροµικός σταθµός του Ναυπλίου. Στο σταθµό σήµερα 
στεγάζεται το ∆ηµοτικό Ωδείο «Κωνσταντίνος Νόνης».[10] 

 
Η πλατεία Φιλελλήνων 



Βόρεια της λεωφόρου Αµαλίας και µέχρι την ακτή βρίσκεται η συνοικία του 
Γυαλού, εκτός των ενετικών τειχών. Τα κτίριά της κτίστηκαν κυρίως την 
περίοδο 1860-1920. Στο δυτικό άκρο, στη θέση του προµαχώνα της Τερέζας, 
βρίσκεται η Πλατεία Φιλελλήνων. Στην πλατεία ανεγέρθηκε το 1903 το 
µνηµείο των Φιλελλήνων και εκεί, στο σπίτι της οικογένειας Ιατρού, 
στεγαζόταν µέχρι το 1972 το δηµαρχείο Ναυπλίου. Στην συνοικία βρίσκεται ο 
ναός του Αγίου Νικολάου, µε το σηµερινό ναό να εγκαινιάστηκε µάλλον το 
1836. Στην παραλιακή οδό της πόλης βρίσκεται το τελωνείο, έργο του 
αρχιτέκτονα Σταµάτη Κλεάνθη.[10] 

Ο Λέων των Βαυαρών 

Βορειοανατολικά του Παλαµηδιού και ανατολικά της Παλαιάς Πόλης βρίσκεται 
το προάστιο της Πρόνοιας, το οποίο δηµιουργήθηκε το 1828 για να στεγάσει 
τους πρόσφυγες που είχαν φτάσει στο Ναύπλιο κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης του 1821. Το πολεοδοµικό του σχέδιο είναι βασισµένο στο 
Ιπποδάµειο σύστηµα και είχε µικρά, µονόχωρα, µε µονοκλινή στέγη σπίτια, 
πολλά από τα οποία σώζονται µέχρι σήµερα. Στην κεντρική πλατεία βρίσκεται 
η εκκλησία της Αγίας Τριάδας και στον οµώνυµο λόφο η εκκλησία της 
Ευαγγελιστρίας. Σε φυσικό βράχο βρίσκεται το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων, 
το οποίο ήταν το µόνο στο οποίο οι Οθωµανοί επέτρεπαν τον εκκλησιασµό 
των Χριστιανών µέχρι το 1780. Γύρω του βρίσκεται το παλιό νεκροταφείο της 
Πόλης, όπου είναι θαµµένοι µεταξύ άλλων ο Παλαιών Πατρών Γερµανός, 
ο Νικηταράς και ο Στάικος Σταϊκόπουλος. Το σηµερινό νεκροταφείο του 
Ναυπλίου ανεγέρθηκε το 1852. Ανάµεσα στο παλαιό και στο νέο νεκροταφείο 
βρίσκεται ο Λέων των Βαυαρών, γλυπτό που απεικονίζει ένα κοιµισµένο 
λιοντάρι σε µνηµειακές διαστάσεις που φιλοτεχνήθηκε το 1840-41 από τον 
Γερµανό Κρίστιαν Ζίγκελ. Ανεγέρθηκε στη µνήµη των στρατιωτών της 
ακολουθίας του Όθωνα οι οποίοι πέθαναν σε επιδηµία τύφου στο Ναύπλιο.[10] 

Βόρεια της Πρόνοιας βρίσκεται ο συνοικισµός Νέο Βυζάντιο, το οποίο 
δηµιουργήθηκε για να στεγαστούν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1929. Προς 
τα βορειοανατολικά, τρία χιλιόµετρα από την παλαιά πόλη του Ναυπλίου, 
βρίσκεται το προάστιο της Άρειας, όπου βρίσκεται η Αγία Μόνη της οποίας το 
καθολικό χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.[10] 

Οικονοµία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Το Ναύπλιο, µαζί µε το Άργος ως τα κύρια αστικά κέντρα του νοµού, 
συγκεντρώνουν τις περισσότερες εµπορικές και οικονοµικές δραστηριότητες 
του νοµού καθώς και όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Στο Ναύπλιο έχει την έδρα 
της η κονσερβοποιία Κύκνος Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1911, αλλά το 
εργοστάσιο και το κέντρο διανοµής της από το 2005 βρίσκεται στα Σαβάλια 
Ηλείας[12]. Επίσης το Ναύπλιο, λόγω των ιστορικών του µνηµείων και της 
φυσικής οµορφιάς του, έχει αναπτυχθεί τουριστικά, µε πλήθος ξενοδοχειακών 
µονάδων. Το λιµάνι του Ναυπλίου είναι το κύριο του νοµού, από το οποίο 
γίνεται διακίνηση κυρίως γεωργικών προϊόντων.[13] Έχει εγκριθεί η κατασκευή 
µαρίνας στο λιµάνι. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ΣΑΜΟΣ 

 

Η Σάµος είναι ελληνικό νησί του ανατολικού Αιγαίου περί το µέσον αυτού και 
ανατολικά του Ικαρίου πελάγους, και ανήκει στον οµώνυµο νοµό Σάµου. 
Σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, έχει 32.974 κατοίκους. Το νησί είναι 
σήµερα γνωστό για το γλυκό µοσχάτο κρασί του "Νέκταρ", την οργιώδη 
βλάστηση και τα τουριστικά αξιοθέατά του, αλλά και για τις προσωπικότητες 
που παρείχε στην ελληνική ιστορία, όπως τον Πυθαγόρα, τον 
φιλόσοφο Επίκουρο, τον αστρονόµο Αρίσταρχο που φέρεται να σχεδίασε τον 
πρώτο ηλιοκεντρικό χάρτη και άλλους. Επίσης εκεί παρήχθησαν τα πρώτα 
χάλκινα αγάλµατα και τα αγγεία της Σάµου ήταν ξακουστά το 550 π.Χ. 
Το Ηραίο έχει ανακηρυχθεί Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO. 
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Γεωγραφική θέση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 

∆ορυφορική εικόνα της Σάµου 

Από την Ικαρία απέχει 10 µίλια, ενώ από τη Μικρασιατική ακτή χωρίζεται µε 
δίαυλο πλάτους µόλις 1300 µ.(=επτά στάδια). Το µέγιστο µήκος της νήσου 
από ∆. προς Α. είναι 26 µίλια και το µέγιστο πλάτος της από Β. προς Ν. είναι 
11 µίλια ενώ το µέγιστο υψόµετρο είναι 1443 µ. (κορυφή του 
όρους Κερκετεύς). Η δε περίµετρος της ακτογραµµής της φθάνει τα 86 
ναυτικά µίλια και η συνολική της επιφάνεια 477 τ.χλµ. Είναι γενέτειρα του 
µεγάλου µαθηµατικού της αρχαιότητας Πυθαγόρα, του αστρονόµου και 
µαθηµατικού Αρίσταρχου, του φιλόσοφου Επίκουρου και κατά πολλούς 
του Αισώπου. 

Το νησί γνωρίζει µεγάλη τουριστική κίνηση την θερινή περίοδο. Από όλα τα 
νησιά της Ελλάδας είναι εκείνο που βρίσκεται κοντινότερα στην Τουρκία, από 
την οποία τη χωρίζει το Στενό της Μυκάλης (ή ο επταστάδιος πορθµός, στην 
αρχαιότητα), που στο ύψος του του Ποσειδωνίου έχει πλάτος γύρω στα 750 
µέτρα (ελληνικά χωρικά ύδατα). Η Σάµος είναι από τα οµορφότερα και πιο 
πράσινα νησιά της Ελλάδας. Εκτός από τις κορυφές του όρους Κερκετεύς όλο 
το υπόλοιπο νησί καλύπτεται από οργιαστική βλάστηση. Πυκνά δάση, ελιές, 
αµπέλια και οπωροφόρα καλύπτουν σχεδόν όλη την έκτασή της από τα 
υψώµατα των βουνών µέχρι τις ακτές. 

Το νησί, που έχει πληθυσµό 32.977 κατοίκους (απογραφή 2011) έχει 
πρωτεύουσα την Σάµο ή Κάτω Βαθύ, µε 6.251 κατοίκους, ενώ 
συµπρωτεύουσα είναι το Καρλόβασι µε 6.869. Άλλοι σηµαντικοί οικισµοί είναι 
το Βαθύ (3.147 κ.), η παλιά πρωτεύουσα του νησιού Χώρα (1.218 κ.), 
το Πυθαγόρειο (1.500 κ.), οι Μυτιληνιοί (2.107 κ.), ο Μαραθόκαµπος (1.900 κ.) 
και το Κοκκάρι (1.060 κάτοικοι). 

Στη Σάµο βρίσκεται το Ευπαλίνειο όρυγµα, υπόγειο υδραγωγείο και σηµαντικό 
τεχνικό έργο της αρχαιότητας, που περιγράφηκε από τον Ηρόδοτο. Η 
σήραγγα µήκους 1.036 µέτρων ανοίχτηκε ταυτόχρονα από τις δύο πλευρές 
του βουνού και οι δυο σήραγγες συναντήθηκαν περίπου στο µέσον, µε 
ακρίβεια αξιοθαύµαστη για τα τεχνικά µέσα της εποχής. Άλλο σηµαντικό 
αξιοθέατο της Σάµου είναι το Ηραίον. Στα αρχαία χρόνια, ο ναός της Ήρας, το 
Ηραίον ήταν ο µεγαλύτερος στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο. Τα 
ερείπια του ναού βρίσκονται κοντά στο σύγχρονο Ηραίον, το οποίο είναι ένας 
παραθαλάσσιος τουριστικός οικισµός. 



Αξιοθέατα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 

Το χωριό Κοκκάρι 

Και πάλι από το Ποτάµι µπορεί κανείς να ξεκινήσει για να επισκεφτεί τους 
καταρράκτες. Οι καταρράκτες είναι νερό του ποταµιού που πέφτει από ψηλά 
και σχηµατίζει µια µικρή λιµνούλα. Εκεί το καλοκαίρι µαζεύονται εκατοντάδες 
ντόπιοι και ξένοι και θαυµάζουν την άγρια οµορφιά, χωρίς βέβαια να 
παραλείπουν να δροσιστούν κάτω από τα νερά που πέφτουν µε ορµή. 
Σηµαντικά αξιοθέατα του νησιού είναι τα εξής: 

• Ηραίον Σάµου Το Ηραίον Σάµου βρίσκεται 3 χιλιόµετρα δυτικά από το 
Πυθαγόρειο και είναι αφιερωµένο στην θεά Ήρα. 

• Ευπαλίνειο Όρυγµα Βρίσκεται δυο χιλιόµετρα από το Πυθαγόρειο στην 
αρχαία σήραγγα που µνηµονεύεται από τον Ηρόδοτοως το Αµφίστοµο 
όρυγµα. 

• Σπήλαιο του Πυθαγόρα Βρίσκεται στους πρόποδες του Κέρκη και 
σύµφωνα µε την παράδοση εδώ κατέφυγε για να κρυφτεί ο 
φιλόσοφος Πυθαγόρας. 

• Αρχαίο Θέατρο Βρίσκεται µόλις 2 χιλιόµετρα από το Πυθαγόρειο, στη 
διαδροµή προς την Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιανής και προς το δρόµο 
που οδηγεί στο Ευπαλίνειο Όρυγµα. Η αρχική του κατασκευή έχει υποστεί 
πολλές φθορές και καταστροφές. Σήµερα µένουν µόνο κάποια µέρη του. 
Στην ίδια θέση έχει κατασκευαστεί σύγχρονη ξύλινη κατασκευή στην οποία 
δίνονται παραστάσεις, κυρίως τους θερινούς µήνες, στα πλαίσια 
πολιτιστικών φεστιβάλ (Φεστιβάλ Μανώλης Καλοµοίρης).[1] 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Σάµου Το µουσείο στεγάζεται σε δύο κτίρια. Το 
παλιό µουσείο του 1912, το λεγόµενο Πασχάλειον αρχαιοφυλάκειον και το 
νέο Μουσείο. 

• Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
περιλαµβάνει αγάλµατα, επιτύµβιες στήλες, σαρκοφάγους, µαρµάρινους 
αδριάντες και κεραµικά. Σηµαντικό έκθεµα αποτελεί το καθιστό άγαλµα 
που αφιέρωσε ο Αιάκης στην Ήρα (540 π.Χ.) και το άγαλµα του 
Αυτοκράτορα Τραϊανού ύψους 2,7 µέτρων.[2] 

• Αρχαιολογική Συλλογή Πυθαγορείου Η Αρχαιολογική Συλλογή του 
Πυθαγορείου που στεγάζεται στο ισόγειο του δηµαρχιακού κτιρίου. 

• Λαογραφικό Μουσείο του Πνευµατικού Ιδρύµατος Νικολάου ∆ηµητρίου 

• Μουσείο Βυρσοδεψίας στο Καρλόβασι 

• Λαογραφικό Μουσείο στο Καρλόβασι[2] 



•  
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•  

Ανατολική Σάµος 

  

•  
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παραλία Ποτάµι 
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παραλία Τσαµαδού 

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Στις αρχαίες πηγές η Σάµος εµφανίζεται µε πολλά ονόµατα: Υδρηλή, λόγω 
των πηγών της, Μελάµφυλλος, Μελάνθεµος, Φυλλίς και Ανθεµίς, για την 
πλούσια και ξεχωριστή χλωρίδα της, που τη χαρακτηρίζει µέχρι σήµερα, και 
∆όρυσσα, ∆ρυούσα και Κυπαρισσία για τα δέντρα της, που αποτέλεσαν την 
πρώτη ύλη για την ανάπτυξη της ναυπηγικής τέχνης. Πιθανότατα, τα 
περισσότερα από αυτά τα ονόµατα να ήταν απλώς επίθετα, αφού, 
παράλληλα, το όνοµα Σάµος εµφανίζεται σταθερά στις αρχαίες πηγές και 
µάλλον προέρχεται από µια αρχαία ρίζα (sama), που σηµαίνει τόπο µε ψηλά 



βουνά. Στις πηγές συναντάται και µία µεταγενέστερη παρετυµολογική 
αιτιολογική παράδοση, που ερµηνεύει το όνοµα από τον Σάµο, γιο 
του Αγκαίου, του πρώτου µυθικού οικιστή του νησιού. 

Προϊστορικά χρόνια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Κατά την ιστορική παράδοση, το νησί κατοίκησαν 
διαδοχικά Φοίνικες, Πελασγοί, Κάρες και Λέλεγες. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, 
το νησί κατοίκησε πρώτος ο Αγκαίος από την Αρκαδία, ο οποίος είχε µάλιστα 
πάρει µέρος και στην Αργοναυτική εκστρατεία. Ο µύθος αυτός πιθανότατα 
υποδηλώνει τη µετακίνηση προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, άρα και 
προς τη Σάµο, πληθυσµών από την κυρίως Ελλάδα, στα τέλη της δεύτερης 
χιλιετίας π.Χ. Σύµφωνα µε την παράδοση αυτή, οι πρώτοι άποικοι του νησιού 
ήταν Ίωνες από την περιοχή της Επιδαύρου, µε επικεφαλής τον Τεµβρίωνα, 
και, κατόπιν, τον Προκλή, φέρνοντας µαζί τους και τη λατρεία της θεάς Ήρας. 

Από τα ανασκαφικά δεδοµένα είναι γνωστό ότι στο χώρο του Ηραίου, στη 
νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, υπάρχουν εγκαταστάσεις και 
αλλεπάλληλες φάσεις κατοίκησης ήδη από την Πρωτοελλαδική περίοδο, στα 
µέσα της τρίτης χιλιετίας π.Χ., ως και τα τελευταία Υστεροελλαδικά χρόνια. 
Παρά το ότι η προϊστορική Σάµος δεν έχει ακόµη επαρκώς µελετηθεί, η 
ανθρώπινη παρουσία στο νησί µπορεί να τοποθετηθεί ήδη κατά τη Νεολιθική 
περίοδο, ενώ περιορισµένη άνθηση φαίνεται να υπάρχει κατά την Ύστερη 
Εποχή του Χαλκού. Έτσι, η λατρεία της Ήρας διαδέχεται εκείνη της 
προϊστορικής Μητέρας Θεάς, που υπήρχε ήδη από τα µέσα της δεύτερης 
προχριστιανικής χιλιετίας. 

Η ιστορία του νησιού στην αρχαιότητα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η Σάµος έγινε ένα από τα 12 µέλη του Κοινού των Ιώνων ή της Ιωνικής 
∆ωδεκάπολης. Γύρω στο 650 π.Χ. ήταν ένα από τα σηµαντικότερα εµπορικά 
κέντρα στο Αιγαίο -τη βοηθούσε και η θέση της. Το νησί ήταν γνωστό από την 
αρχαιότητα για τα κρασιά του αλλά και τα κεραµεικά του, που τα εξήγαγε, ενώ 
εισήγαγε υφάσµατα από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας και γενικά ανέπτυσσε 
έντονο διαµετακοµιστικό εµπόριο. Οι Σάµιοι άνοιξαν εµπορικές οδούς µε την 
Αίγυπτο, την Κυρήνη, την Κόρινθο αλλά και µε τη Μαύρη Θάλασσα. Το 
εµπόριο έφερε και τη ρήξη µε την εµπορική αντίπαλο Μίλητο. 

 

Το Ηραίο 



Χάρη στη συµµαχία τους µε την Αίγυπτο αλλά και το δικό τους σηµαντικό 
στόλο, οι Σάµιοι αντιστάθηκαν επί πολύ στον περσικό επεκτατισµό. Σύµφωνα 
µε µια εκδοχή, ήταν οι πρώτοι Έλληνες που έφτασαν στα στενά του 
Γιβραλτάρ.Το 535 η ολιγαρχία καταλύθηκε από τον Πολυκράτη που επέβαλε 
τυραννίδα µαζί µε τα αδέλφια του, ένα από τα οποία στη συνέχεια σκότωσε 
και το άλλο το εξόρισε. Εντούτοις επί Πολυκράτη η Σάµος έφτασε στην ακµή 
της, παρότι ο στόλος της συνέχιζε να λειτουργεί και µε πειρατικά κριτήρια, τα 
οποία την εποχή εκείνη θεωρούνταν περισσότερο πολεµικές επιχειρήσεις 
παρά κοινές ληστρικές. 

Περσική κατοχή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Όταν ο Πολυκράτης εκτελέστηκε από έναν σατράπη των Περσών που τον 
παρέσυρε σε παγίδα, το νησί κατακτήθηκε από την Περσία και ο πολιτισµός 
του σχεδόν αφανίστηκε και γι' αυτό συµµετείχε στην Ιωνική επανάσταση το 
499 π.Χ. Εντούτοις ο ανταγωνισµός των Σαµίων προς τους Μιλησίους τους 
οδήγησε σε σχεδόν προδοτική συµπεριφορά στην αποφασιστική ναυµαχία 
του 494 π.Χ. στη Λάδη. Το 379 π. Χ. πάντως οι Σάµιοι ηγήθηκαν της 
επανάστασης εναντίον της Περσίας. 

Πελοποννησιακός Πόλεµος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Σε αυτή τη διαµάχη ανάµεσα στην Πελοποννησιακή Συµµαχία και 
την Αθηναϊκή, οι Σάµιοι τάχθηκαν µε την Αθήνα. Όταν όµως 
οι Αθηναίοι υποστήριξαν σε µια διαµάχη τη Μίλητο, οι Σάµιοι αποχώρησαν 
από την αθηναϊκή συµµαχία. Τελικά αναγκάστηκαν να επανέλθουν µε τη βία, 
χωρίς όµως να τιµωρηθούν τόσο σκληρά όσο άλλες πόλεις και νησιά που 
αποστάτησαν τότε. Γενικά η Σάµος είχε θέση ισοτιµίας µε την Αθήνα σε 
σύγκριση µε άλλες πόλεις και όταν οι Πεισιστρατίδες καταδίωκαν τους 
δηµοκρατικούς της Αθήνας, εκείνοι µετέφεραν την έδρα του δηµοκρατικού 
κόµµατος στη Σάµο. Το νησί σταδιακά έγινε δηµοκρατικό κι αυτό, αλλά όταν η 
Αθήνα ηττήθηκε µε το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέµου, ο ναύαρχος και 
ηγέτης των Σπαρτιατών, επέβαλε στη Σάµο την ολιγαρχία. 

Με την Ανταλκίδειο ειρήνη το νησί ξαναπέρασε στην περσική κυριαρχία και οι 
Αθηναίοι µπόρεσαν να το αποσπάσουν από αυτήν το 366 π.Χ. 

Το νόµισµα της αρχαίας Σάµου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 

Αρχαίο κέρµα της Σάµου. 5ος - 4ος αι. π.Χ. 

 

Αρχαίο κέρµα της Σάµου. 2ος αι. π.Χ. 



Τα κέρµατα της αρχαίας Σάµου
λιονταριού. 

• Ένα αργυρό τετράδραχµο
κεφάλι λιονταριού, ενώ
απεικονίζει µέρος ενός
από τον ταύρο κλαδί ελιάς
ζυγίζει 13,05 γραµ..[3]

• Ένα αργυρό τριηµίδραχµο
στο Βρετανικό Μουσείο
όψη φέρει την επιγραφή
κολυµπάει στο νερό, και
είναι µια υδρία. Έχει διάµετρο

Ελληνιστικοί και Ρωµαϊκοί

Στο διάστηµα 275-270 π
του Πτολεµαίου. Στη συνέχεια
των Σελευκιδών. Το 189 π
προς αυτούς Βασίλειο της
νησί αντιµετώπισε επιδροµές
ανθηρή και ακµάζουσα πόλη

Μεσαιωνική και νεότερη

Βυζάντιο[Επεξεργασία | επεξεργασία

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία
χριστιανικό στοιχείο του οποίου
σήµερα.[1] Από τον 4ο αιώνα
αιώνα, η Σάµος οργανώνεται
την περίοδο αυτή έχει ο µοναχισµός
αιώνα πέρασε στον έλεγχο

Τουρκοκρατία[Επεξεργασία

Η σηµαία του "Στρατοπολιτικο

Η Σάµος κατά τη διάρκεια
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
περίοδο παρέµεινε σχετικά
περιοχές του Κέρκη και της
«ερήµωσης» στη Σάµο λειτούργησαν
νησί ξανακατοικήθηκε από
εποικισµού το οποίο έφερε
Ασία. Συγκεκριµένα, µε την
Μεγαλοπρεπούς, µετά το

αρχαίας Σάµου είχαν ως χαρακτηριστικό την κεφαλή

τετράδραχµο της εποχής του 5ου - 4ου αι. π.Χ. απεικονίζει
λιονταριού, ενώ στην πίσω όψη φέρει την επιγραφή ΣΑ

µέρος ενός ταύρου που κολυµπάει στο νερό, και έχει
κλαδί ελιάς µε δύο καρπούς. Έχει διάµετρο 24 

[3] 

τριηµίδραχµο της εποχής του 2ου αι. π.Χ. που φυλάγεται
Μουσείο απεικονίζει το κεφάλι λιονταριού, ενώ στην
επιγραφή ΣΑΜΙΩΝ και απεικονίζει έναν ταύρο που
νερό, και έχει κάτω από τον ταύρο ένα αγγείο που
Έχει διάµετρο 20,5 χιλ. και ζυγίζει 4,22 γραµ.

Ρωµαϊκοί χρόνοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα

270 π.Χ. το νησί αποτέλεσε βάση του Αιγυπτιακού
Στη συνέχεια βρέθηκε κάτω από την εξουσία 

 189 π.Χ. οι Ρωµαίοι παραχώρησαν το νησί στο
Βασίλειο της Περγάµου. Στα τέλη των Μιθριδατικών πολέµων

επιδροµές πειρατών. Παρόλα αυτά η Σάµος παρέµεινε
ακµάζουσα πόλη κατά την Ρωµαϊκή περίοδο. 

νεότερη περίοδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα

επεξεργασία κώδικα] 

αυτοκρατορία µεταλλάσσει δραστικά το νησί µε το έντονο
του οποίου υπάρχει πλούσια κληρονοµιά έως
ο αιώνα υπάρχουν ήδη επίσκοποι ενώ κατά τον

οργανώνεται στο βυζαντινό οµώνυµο Θέµα. Μεγάλη
έχει ο µοναχισµός στην περιοχή του Κέρκη. Από
έλεγχο των Γενοβέζων. 

Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 

Στρατοπολιτικού Συστήµατος" της Σάµου το 1821

διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν την πτώση
Αυτοκρατορίας έχασε τον πληθυσµό της και για µία µεγάλη

σχετικά έρηµη. Οικίσεις διατηρήθηκαν στις ορεινές
και της Αµπέλου. Κατά τη διάρκεια της εποχής

Σάµο λειτούργησαν ναυπηγεία του τουρκικού στόλου
ξανακατοικήθηκε από τον 16ο αιώνα χάρη σε ένα οθωµανικό

οποίο έφερε κατοίκους από γειτονικά νησιά και από
µε την άδεια του Σουλτάνου Σουλεϊµάν του 

µετά το 1550 οι Τούρκοι αποφασίζουν τον εποικισµό

κεφαλή του 

Χ. απεικονίζει το 
επιγραφή ΣΑ και 

και έχει κάτω 
διάµετρο 24 χιλ. και 

που φυλάγεται 
ενώ στην πίσω 

ταύρο που 
αγγείο που ίσως να 
γραµ.[3] 

κώδικα] 

Αιγυπτιακού στόλου 

νησί στο φιλικό 
Μιθριδατικών πολέµων το 

Σάµος παρέµεινε 

επεξεργασία κώδικα] 

το έντονο 
κληρονοµιά έως 

κατά τον 7ο 
Μεγάλη άνθηση 
Από τον 13ο 

 1821 

την πτώση της 
µία µεγάλη 

στις ορεινές 
εποχής τη 

τουρκικού στόλου. Το 
οθωµανικό πρόγραµµα 

και από τη Μικρά 

εποικισµό του 



νησιού. Με πρωτοβουλία του ναυάρχου Κιλίτζ Αλή και µε τη βοήθεια του 
Πάτµιου Νικολάου Σαρακίνη ξεκινά µια νέα περίοδος.[1] Η παροχή προνοµίων 
και η απαγόρευση εγκατάστασης µουσουλµάνων στο νησί δηµιουργεί 
ελκυστικό κλίµα για την επιστροφή µεγάλου µέρους του πληθυσµού (Σάµιοι 
που είχαν φύγει και άλλοι Έλληνες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 
ενδεικτικά Εύβοια, Πήλιο, Ήπειρος). Τότε δηµιουργήθηκαν σταδιακά οι 
περισσότεροι από τους σηµερινούς οικισµούς. Κατά τον 18ο αιώνα, ένα 
εκτεταµένο δίκτυο χωριών απλωνόταν σε όλη την έκταση του νησιού. 
Πρωτεύουσα ήταν η Χώρα και το κυριότερο λιµάνι ήταν το Τηγάνι (σηµερινό 
Πυθαγόρειο). Σταδιακά άρχισαν να αναπτύσσονται 
το Βαθύ και Καρλόβασι που έναν αιώνα αργότερα επρόκειτο να 
µετασχηµατιστούν σε αστικά κέντρα. 

Ελληνική επανάσταση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η Σάµος κήρυξε την επανάσταση το βράδυ της 17 (Κυριακή του Θωµά) προς 
18 Απριλίου 1821 µε τον οπλαρχηγό Κωνσταντή Λαχανά. Αυτός, έχοντας µαζί 
του τον Γρηγόριο Σβορώνο, ανιψιό του υποπρόξενου της Ρωσίας, ήλθε µε 
άλλους ενόπλους στο Βαθύ όπου επιτέθηκαν και σκότωσαν τους 18 
Οθωµανούς που βρίσκονταν εκεί. Την εποµένη, 18 Απριλίου, κήρυξε την 
επανάσταση στο Βαθύ. Μετά από εκκλησιαστική τελετή και µε πανηγυρικές 
εκδηλώσεις υψώθηκε η σηµαία της επανάστασης που έφερε ως σύµβολο την 
γλαύκα και τις λέξεις "Ελευθερία ή θάνατος".[4] 

Στη συνέχεια τη διοίκηση της επανάστασης στο νησί ανέλαβε ο Λυκούργος 
Λογοθέτης. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 η Σάµος διατήρησε 
τοπική διοίκηση που έφερε την ονοµασία Στρατοπολιτικόν Σύστηµα Σάµου. 
Το νησί προστατεύτηκε επιτυχώς από τον ελληνικό στόλο µετά τις νίκες του 
στη Ναυµαχία της Σάµου και τη Ναυµαχία του Γέροντα. Αν και δεν 
καταλήφθηκε από τον τουρκικό στόλο δεν εντάχθηκε στο 
νεοσύστατο Βασίλειο της Ελλάδας. Η Σάµος έγινε αυτόνοµη µε την 
ονοµασία Ηγεµονία της Σάµου 

Ηγεµονία της Σάµου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 

Θυρεός της Ηγεµονίας της Σάµου 

Το 1835 εγκαθιδρύθηκε το ειδικό καθεστώς αυτονοµίας του νησιού µε το 
όνοµα Ηγεµονία της Σάµου. Οι Σαµιώτες διατηρούσαν την υποχρέωση να 
καταβάλλουν ετήσιο φόρο στην Οθωµανική Αυτοκρατορία που ανερχόταν σε 
2.700 λίρες. Ο ηγεµόνας διοριζόταν από τον Σουλτάνο και έφερε τον τίτλο του 
πρίγκιπα. Ήταν Χριστιανός Ορθόδοξος και ανώτερο στέλεχος της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσα της Ηγεµονίας υπήρξε αρχικά 
η Χώρα και στην συνέχεια η πρωτεύουσα µεταφέρθηκε στο Βαθύ. 



Ενσωµάτωση στην Ελλάδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η Σάµος ενσωµατώθηκε στην Ελλάδα το 1912[5][6]. Κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσµίου πολέµου το νησί γνώρισε αρχικά Ιταλική κατοχή. Στο διάστηµα 
αυτό αναπτύχθηκε ισχυρό κίνηµα Εθνικής Αντίστασης. Μετά τη 
συνθηκολόγηση των Ιταλών η Σάµος έµεινε για δύο µήνες ελεύθερη και την 
εξουσία ανέλαβαν οι αντάρτες. Τον Νοέµβριο του 1943 οι Γερµανοί 
προχώρησαν σε σφοδρούς βοµβαρδισµούς. Το νησί πέρασε κάτω από 
γερµανική διοίκηση µέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας. 

Αθλητικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Τάε Κβον Ντο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Στο νησί υπάρχει ένας Αθλητικός Σύλλογος που είναι αναγνωρισµένος από 
την Ελληνική Οµοσπονδία Τάε Κβον Ντο Ελλάδος και την Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού µε την επωνυµία «Α.Π.Σ. Tae Kwon Do ΑΝΤΑΙΟΣ». Ιδρύθηκε το 
2007 και αγωνίζεται σε ένα άνετο, ευχάριστο και ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
στον οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
στο Καρλόβασι επί της οδού Πανεπιστηµίου µε άδεια λειτουργίας από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Βορείου Αιγαίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΞΑΝΘΗ 

Η Ξάνθη  είναι πόλη της Θράκης

πρωτεύουσα της οµώνυµης

65.133 κατοίκων σύµφωνα

του Αχλαδόβουνου και υπάγεται

Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Γεωγραφικά και γεωλογικά

Ξάνθη 

Χώρα 

Περιφέρεια 

∆ήµος 

∆ιοίκηση 

 • ∆ήµαρχος 

Έκταση 

Υψόµετρο 

Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα µε 56.122 κάτοικους

οµώνυµης περιφερειακής ενότητας και αποτελεί δήµο

σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. Είναι κτισµένη στις

και υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής

 

και γεωλογικά στοιχεία 

 
 

Ελλάδα 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

Ξάνθης  

Χαράλαµπος ∆ηµαρχόπουλος 

153,1 τ.χλµ 

65-190 µ 

κάτοικους Είναι η 

δήµο µε πληθυσµό 

κτισµένη στις παρυφές 

Ανατολικής 



Πληθυσµός 65.133 (2011) 

Ταχυδροµικός 

κώδικας 

67131, 67132, 67133 

Τηλεφωνικός 

κωδικός 

25410 

 

Ήθη και έθιµα 

Η πόλη έχει πλούσια ιστορία, παραδόσεις και έθιµα και είναι πνευµατικό-πολιτιστικό 

κέντρο στην περιοχή. Θεωρείται επίσης πόλη πολυπολιτισµική και έχει 

χαρακτηριστεί ως "Ξάνθη, η πόλη µε τα χίλια χρώµατα".
[1][5]

 ∆ιάσηµο στην πόλη 

είναι το Ξανθιώτικο Καρναβάλι (κάθε Φεβρουάριο) το οποίο είναι από τα πιο γνωστά 

καρναβάλια της Ελλάδας ενώ εξίσου γνωστές είναι και οι Γιορτές Παλιάς 

Πόλης (αρχές του Σεπτεµβρίου). Επίσης γνωστό είναι το Παζάρι της Ξάνθης, που 

γίνεται κάθε Σάββατο στην πλατεία Εµπορίου, καθως και το Φεστιβάλ Μάνος 

Χατζιδάκης που προσελκύει παγκόσµιο ενδιαφέρον. 

 

 

Πολιτισµός 

• Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης 
• Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητροπόλεως Ξάνθης 
• ∆ηµοτική Πινακοθήκη Ξάνθης 
• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
• Το µοναστήρι Ταξιαρχών 
• Μουσείο Παιδικής Τέχνης 
• Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 



• Μουσείο Καπνού 

• Μουσείο Παλιάς Πόλης 
• Μουσείο Μάνου Χατζιδάκι 

   

  

  

 

Αθλητισµός 
Η ποδοσφαιρική οµάδα της Ξάνθης είναι ο ΑΟ Ξάνθη που αγωνίζεται στην Σούπερ 

Λιγκ. 

Άλλες ποδοσφαιρικές οµάδες είναι η Α.Π.Σ. Ασπίς Ξάνθης και ο Ορφέας Ξάνθης. 

Οµάδες µπάσκετ της Ξάνθης είναι η Ξάνθη Α.Σ., που αγωνιζόταν στην Α2 

κατηγορία, η Ασπίδα Ξάνθης που αγωνίζεται στο Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. και ο Γ.Α.Σ. 

Αρίων Ξάνθης. 

Στην περιοχή των Πηγαδίων βρίσκεται το σύγχρονο γήπεδο της ποδοσφαιρικής 
οµάδας Σκόντα Ξάνθη Αρένα µαζί µε το προπονητικό κέντρο και στην πόλη της 
Ξάνθης το Κλειστό γήπεδο Φίλιππος Αµοιρίδης, το Γήπεδο Α.Ο.Ξ., καθώς και 
το ∆ηµοτικό στάδιο Ξάνθης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Μυτιλήνη 

Η Μυτιλήνη είναι πόλη κτισµένη

πρωτεύουσα του νησιού, έ

Αιγαίου, διοικητικό, εµπορικό

(απογραφή 2001). 

 

Γεωγραφικά και γεωλογικά

Χώρα 

Περιφέρεια 

∆ήµος 

∆ιοίκηση 

 • ∆ήµαρχος 

Έκταση 

Πληθυσµός 

Ταχυδροµικός κώδικας

Τηλεφωνικός κωδικός

 

κτισµένη στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου 

νησιού, έδρα του νοµού Λέσβου και της περιφέρειας Βορείου

εµπορικό και πνευµατικό κέντρο µε πληθυσµό 27.247 

και γεωλογικά στοιχεία 

 
 

Ελλάδα 

Βορείου Αιγαίου  

Λέσβου 

Σπύρος Γαληνός 

1.074 τ.χλµ 

37.890 (2011) 

κώδικας 811 00 

κωδικός 22510 

 Λέσβου. Είναι 

περιφέρειας Βορείου 

πληθυσµό 27.247 κατοίκους 



 

Ήθη και έθιµα 

Το πανηγύρι του Ταύρου 

Το 1774 το Ισνάφι των Ζευγάδων (Γεωργικό Σωµατείο) αποφάσισε να τιµά εφεξής τη 

µνήµη του Αγίου Χαραλάµπους, προστάτη τους, µε τη σφαγή ενός ταύρου. Το 

πανηγύρι γίνεται στην αρχή της ανοιξης και όχι το Φεβρουάριο, στη γιορτή του 

Αγίου, και διαρκεί τρεις ηµέρες. 

Στην αρχή φτιάχνουν το παραδοσιακό φαγητό κεσκέκ. Μετά διαλέγουν ένα όµορφο 

και νέο ζώο, το στεφανώνουν, το περιφέρουν στα σοκάκια του χωριού µε τη συνοδεία 

µουσικών οργάνων και καβαλάρηδων και στη συνέχεια όλοι µαζί φεύγουν στο βουνό, 

όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάµπους. Εκεί, στο προαύλιο του ναού 

το ζώο σφάζεται και µετά µαγειρεύεται. Όλη τη νύχτα τρώνε, πίνουν και χορεύουν. 

Θεωρείται αναβίωση παγανιστικών αρχαίων εθίµων. 

 

 

Το έθιµο του στύλου (Πέραµα) 

Στο χωριό Πέραµα, την ηµέρα της εορτής του Αγίου Παντελεήµονα, στις 27 Ιουλίου, 

αναβιώνει κάθε χρόνο το έθιµο του στύλου µε τη σηµαία: ένας µακρύς κορµός 

δένδρου τοποθετείται στην προβλήτα, µε το ένα άκρο του να προεξέχει πάνω από τη 

θάλασσα, όπου και στερεώνεται η ελληνική σηµαία. Στη συνέχεια ο κορµός 

αλείφεται µε γράσο. Νικητής είναι εκείνος που θα κατορθώσει να φτάσει τη σηµαία 

περπατώντας πάνω στον κορµό. 

 



Τα στειλτά (Παπάδος) 

Έτσι λέγονται τα διάφορα δώρα που, σύµφωνα µε το έθιµο, η νύφη στέλνει στο 

γαµπρό. Ανάµεσα σε αυτά είναι και ένα τεράστιο ταψί µε µπακλαβά, κοµµένο µε 

ιδιαίτερη τέχνη. 

Πολιτισµός 

• Απολιθωµένο δάσος της Λέσβου 

• Kάστρο Μολύβου 

• Κάστρο της Μυτιλήνης 
• Κάστρο Σιγρίου 

• Αρχαίος Ναός της Κλοπεδής 
• Ρωµαϊκό υδραγωγείο στη Μόρια 

 

 

  

 

Αθλητισµός 

Ο ∆ήµος Μυτιλήνης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και τις σύγχρονες 
αθλητικές αντιλήψεις. Στην ενότητα που ακολουθεί περιλαµβάνονται πληροφορίες 
γενικού τύπου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης της Μυτιλήνης, καθώς και 
για τους αθλητικούς συλλόγους και οργανισµούς της πόλης. 

  

Αιολικός - ποδόσφαιρο, µπάσκετ 

Α.Ε. Μυτιλήνης - ποδόσφαιρο 

Α.Ε.Σ.Λ. Μυτιλήνη - επιτραπέζια αντισφαίριση 

Αετός Λουτρών - ποδόσφαιρο 



Αθλοκίνηση - στίβος 

Αίαντας Μυτιλήνης - χάντµπολ 

Αίας Μυτιλήνης - ποδόσφαιρο 

Αλκαίος Μυτιλήνης - στίβος, τρίαθλο 

Α.Ο. Μυτιλήνης - βόλλευ, χάντµπολ, επιτραπέζια αντισφαίριση 

Α.Π.Σ. "Τα Λιονταράκια" - ποδόσφαιρο 

Αρίων Μυτιλήνης - µπάσκετ, στίβος, επιτραπέζια αντισφαίριση 

Α.Σ.Α. Μυτιλήνης - αντισφαίριση 

Αστέρας Νίκης - ποδόσφαιρο, µπάσκετ, επιτραπέζια αντισφαίριση 

Άτλας Βουναριού Μυτιλήνης - κωπηλασία, στίβος, τρίαθλο, πάλη 

Ατρόµητος Αγίας Μαρίνας - ποδόσφαιρο 

Βύρων Μόριας - ποδόσφαιρο 

Γ.Α.Σ. Λέσβου - βόλλευ, κολύµβηση, υδατοσφαίριση. στίβος, επιτραπέζια 

αντισφαίριση 

∆ροµέας - στίβος 

Ένωση ∆ικυκλιστών Λέσβου - µηχανοκίνητος αθλητισµός 

ΕΠΑΣ Ταξιαρχών "Η Πρόοδος" - στίβος 

Ερµής Παµφίλων - ποδόσφαιρο, βόλλευ, χάντµπολ 

Έφηβος Παµφίλων - ποδόσφαιρο 

Θησέας Παναγιούδας - ποδόσφαιρο, µπάσκετ 

Ίρις Μυτιλήνης - βόλλευ 

Κεραυνός Αφάλωνα - ποδόσφαιρο 

Λεσβιακός Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης - Ιστιοπλοΐα 

Λέσχη Φίλων 4x4 - µηχανοκίνητος αθλητισµός 

ΝΑΣΠ Αίολος - κωπηλασία 

Ναυτικός Όµιλος Μυτιλήνης - κολύµβηση, υδατοσφαίριση, κωπηλασία 

Ολυµπιακός Σκάλας Λουτρών - ποδόσφαιρο 



Όµιλος Αντισφαίρισης Λέσβου - αντισφαίριση 

ΠΑΕ Αργοναύτες - κολύµβηση, υδατοσφαίριση 

Παλλεσβιακός - ποδόσφαιρο, µπάσκετ 

Σκακιστικός Όµιλος Μυτιλήνης - σκάκι 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή

Θέση της Π.Ε. Φθιώτιδας

Χάρτης

Χώρα 

Πρωτεύουσα 

∆ήµοι 

∆ιοίκηση 

• Αντιπεριφερειάρχης

∆ιοικητική διαίρεση 

• Περιφέρεια 

Γεωγραφικό διαµέρισµα

Έκταση 

ΛΑΜΙΑ 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 

Περιφερειακή ενότητα  

 

Φθιώτιδας στο χάρτη της Ελλάδας. 

Χάρτης [εµφάνιση] 

Ελλάδα 

Λαµία  
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Αντιπεριφερειάρχης Ευθύµιος Καραΐσκος 

  

Στερεά Ελλάδα 

διαµέρισµα Στερεά Ελλάδα 

 



• Συνολική 4.441 τ.χλµ 

• Κατάταξη 4η 

Πληθυσµός  

• Συνολικός 158.231 (2011) 

• Κατάταξη πληθ. 19η 

• Πυκνότητα 35.71 κάτ./χλµ² 

• Κατάταξη πυκν. 53η 

ISO 3166-2  GR-06 

Ταχ. κώδικες  35* ** 

Πιν. αυτοκινήτων  MI 

  

Ο νοµός Φθιώτιδας ήταν νοµός της Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος από την 1η 
Ιανουαρίου του 2011 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 
την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, µετά τη διοικητική µεταρρύθµιση του 
προγράµµατος «Καλλικράτης». Έχει έκταση 4.441τ. χλµ. και πληθυσµό 
158.231 κατοίκους. Παραδοσιακά αποτελείτο από τρεις επαρχίες: Φθιώτιδας, 
Λοκρίδας και ∆οµοκού. 

Πρωτεύουσα και µεγαλύτερη πόλη της Φθιώτιδας είναι η Λαµία, που είναι 
επίσης πρωτεύουσα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Σηµαντικές πόλεις είναι επίσης ο Μώλος, τα Καµένα Βούρλα, ο Άγιος 
Κωνσταντίνος, η Αρκίτσα, η Αταλάντη, η Ελάτεια, η Λάρυµνα, η Αµφίκλεια, 
η Τιθορέα, η Στυλίδα, η Υπάτη, η Μακρακώµη, η Σπερχειάδα, 
το Πλατύστοµο και ο ∆οµοκός. Για πλήρη κατάλογο των πόλεων και οικισµών, 
δείτε επίσης ∆ιοικητική διαίρεση Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Συνορεύει µε τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας µέσω του Ευβοϊκού κόλπου 
στα ανατολικά, Βοιωτίας και Φωκίδας στα νότια, Αιτωλοακαρνανίας στα 
νοτιοδυτικά, Ευρυτανίας και Καρδίτσας στα δυτικά, Λάρισας στα βόρεια 
και Μαγνησίας στα ανατολικά. 

 



 

 

 

Στη Φθιώτιδα εκδίδονται 4 εβδοµαδιαίες εφηµερίδες και 5 ηµερήσιες. 

Εκπέµπουν 29 ραδιοφωνικοί σταθµοί [1] και λειτουργούν 2 τηλεοπτικοί 
σταθµοί µε έδρα τη Λαµία.[2] 

Η Π.Ε. Φθιώτιδας ανήκει στην 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας µε 1 µόνο δηµόσιο νοσοκοµείο, το Γενικό Νοσοκοµείο 
Λαµίας,[3] και διαθέτει 5 Κέντρα Υγείας (Αµφίκλειας, Αταλάντης, ∆οµοκού, 
Μακρακώµης και Στυλίδας), στα οποία εξυπηρετούν 83 ιατροί. 

Η Φθιώτιδα εκλέγει 5 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά τις εκλογές 
της 25ης Ιανουαριου 2015 εκλέχθηκαν ο Βασίλειος Κυριακάκης, ο Απόστολος 
Καραναστάσης, ο ∆ηµήτριος Βέττας και η Βασιλική Λέβα µε το ΣΥΡΙΖΑ και 
ο Χρήστος Σταϊκούρας µε τη Ν.∆.. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Το 42.2% (ή 1.873 τ.χλµ.)του εδάφους του νοµού Φθιώτιδας αποτελείται απο 

ηµι-ορεινές περιοχές, το 37.9% (ή 1685 τ.χλµ.)είναι ορεινές και το 19.9% (ή 

882 τ.χλµ.) πεδινές περιοχές 

 



ΒΟΥΝΑ 

 

 

 Στα βορειοδυτικά στα σύνορα µε την Ευρυτανία το χώρο 
καταλαµβάνουν οι νοτιοανατολικές απολήξεις της νότιαςΠίνδου, µε πιο 
αξιόλογη κορφή τα Λυκοµνήµατα, στα 1522µ. 

Νοτιότερα, ορθώνεται ο Τυµφρηστός (2315µ) και η Καλλιακούδα, µε 
µεγαλύτερο υψόµετρο τη κορυφή Κοκκάλια και τα 1720µ. 

Στο νοτιοδυτικό τµήµα, στα όρια µε το νοµό Φωκίδας εκτείνονται 
τα Βαρδούσια όρη µε σηµαντικότερες κορυφές τη Μεγάλη Χούνη ή 
Χωµήριανη (2293µ), το Σινάνι (2054µ) και τον Οµαλό (1750µ).[5]. 

Στα ανατολικά των Βαρδουσίων βρίσκεται το όρος Οίτη που έχει µέγιστο 
υψόµετρο τα 2152µ. στο ανατολικό µέρος βρίσκονται τα µικρότερα 
βουνά, Καλλίδροµο (1372µ.), Κνηµίς (938µ) και Χλωµό (1081µ). 

Στη βορειανατολική περιοχή και στα όρια µε το Νοµό Μαγνησίας υψώνεται 
η Όθρυς µε ψηλότερες κορυφές το Γερακοβούνι (1726µ) υψόµετρο και τη 
Μεγάλη Ράχη (1209µ).[6] 

Ιδιαίτερης αξίας δασικά συστήµατα του νοµού είναι: 

Ο εθνικός δρυµός της Οίτης [7] 

Το αισθητικό δάσος των Μεξιατών 

Το αισθητικό δάσος του Αγίου Γεωργίου 

 



ΠΕ∆ΙΑ∆ΕΣ 

Η µεγαλύτερη πεδινή περιοχή του νοµού είναι η λεκάνη 

του Σπερχειού ποταµού η οποία περιλαµβάνει και την πεδιάδα της Λαµίας. 

Άλλα πεδινά εδάφη βρίσκονται στα παράλια του Ευβοϊκού κόλπου, όπως η 

πεδιάδα της Αταλάντης, της Αµφίκλειας και του ∆οµοκού. 

 

 

 

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ 

Ο κύριος ποταµός του νοµού, που µαζί µε τους παραποτάµους του ποτίζει 
όλη την Φθιώτιδα, είναι ο Σπερχειός µε µήκος 80 χλµ., ο οποίος πηγάζει από 
τις χαράδρες του Τυµφρηστού σε υψόµετρο 2300 µέτρων και ρέει προς τα 
ανατολικά εκβάλλοντας στον Μαλιακό κόλπο. Η λεκάνη την οποία 
αποστραγγίζει στις εκβολές του δηµιουργεί και τη µεγαλύτερη πεδιάδα του 
νησιού. Οι κυριότεροι παραπόταµοι του Σπερχειού είναι η Βίστριζα (ο Ίναχος 
των αρχαίων), ο Γοργοπόταµος στα νερά του οποίου ζουν νεροχελώνες, 
νερόφιδα, βάτραχοι, και στις όχθες του σαύρες, χελώνες και οχιές, ο 
Ρουστανίτης, και ο Ασωπός που παλιά λεγόταν Καρβουναριά. Ο Σπερχειός 
έχει ακόµα 63 µικρότερους παραπόταµους. 

Ο άλλος ποταµός είναι ο Κηφισός ή Μαυρονέρι (ο Μέλας ποταµός των 
αρχαίων) ο οποίος εισέρχεται στο νοµό από την Φωκίδα, βόρεια της 
Άµφισσας και εκβάλλει στον Ευβοϊκό κόλπο. 



 

 

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ 

Το ∆έλτα του Σπερχειού είναι σηµαντικός υγροβιότοπος που σχηµατίστηκε από τις 
προσχώσεις του ποταµού, µε έκταση 196 τ.χλµ.. το µεγαλύτερο τµήµα του είναι 
καλλιεργήσιµη γη –ορυζοκαλλιέργειες- ενώ στο υδροβιότοπο φιλοξενείται πλούσια 
ορνιθοπανίδα. 21 διαφορετικά είδη πουλιών παραµένουν µόνιµα στο ∆έλτα, ενώ 
άλλα 63 είδη πουλιών περνάνε το χειµώνα στη περιοχή. Υπάρχουν και 20 µε 30 
ζευγάρια πελαργών κοντά στα χωριά της Αγίας Παρασκευής, της Ανθήλης και του 
Μοσχοχωρίου. Ζουν επίσης ψάρια όπως κέφαλοι, τσιπούρες, γλώσσες, λαβράκια, 
γαρίδες, κυδώνια, στρείδια και χάβαρα. 

Της Αγίας Παρασκευής, δίπλα στο ∆έλτα του Σπερχειού ποταµού, 3 χλµ. ανατολικά 
της Λαµίας. Στις πηγές του χωριού ζει το µοναδικό στο κόσµο αρχέγονο είδος 
ψαριού, ο Ελληνοπυγόστεος (Pungitius hellinicus), ένα ψάρι µε µέγεθος περίπου 4 
εκατοστά. 

Άλλοι υγροβιότοποι υπάρχουν στο ∆έλτα του Μαλιακού κόλπου, 

στη περιοχή «Βρωµολίµνης» στον Άγιο Κωνσταντίνο, 

της Τραγάνας και του Βουρλιά στην Αταλάντη, 

του Αλµυροπόταµου Αχλαδίου που ζουν καβούρια, χελώνες, νερόκοτες, κέφαλοι και 
µπάφες, 

του χειµάρρου Ξηριάς στη Λαµία, 

της «Σβάλας» Πελαγίας όπου σε έκταση 110 στρεµµάτων ζουν ερωδιοί και άλλα είδη 
µεταναστευτικών πουλιών και 

της λίµνης του Εθνικού δρυµού της Οίτης. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΙΛΚΙΣ
Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα

Περιφέρεια

Πρωτεύουσα

Πληθυσµός

Πυκνότητα

Αριθµός

ΚΙΛΚΙΣ 
Γεωγραφικό 

∆ιαµέρισµα: 

Μακεδονία  

Περιφέρεια: Κεντρική 

Μακεδονία  

Πρωτεύουσα: Κιλκίς  

Πληθυσµός: 89.056 κάτοικοι 
(2001 2001) 

 

Θέση: 36/51 

Έκταση: 2.519 km² 

Θέση: 26/51 

Πυκνότητα πληθυσµού: 35,35 κάτοικοι/km² 

Θέση: 40/51 

επαρχίες: Κιλκίς, Παιονία 

Αριθµός δήµων: 2 
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Ο Νοµός Κιλκίς ήταν µια αυτοδιοικητική δοµή της σύγχρονης Ελλάδας η οποία 

βρίσκοταν στην Κεντρική Μακεδονία και καταλάµβανε την έκταση των σηµερινών 

δήµων Κιλκίς και Παιονίας. Ιδρύθηκε το 1934 µε το Νόµο 6311/8-10-1934 και 

καταργήθηκε το 2010 µε το Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης). Τα όρια του 

νοµού καθορίστηκαν το 1935 µε το ∆ιάταγµα 5/16-3-1935 και η συνολική του 

επιφάνεια ήταν 2.505 τ.χλµ.. Συνόρευε στα βόρεια µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, στα νότια µε τον νοµό Θεσσαλονίκης, στα ανατολικά 

µε τον νοµό Σερρών και στα δυτικά µε τον νοµό Πέλλας. Σήµερα αποτελεί την 

περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, µια υποδιαίρεση της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Ο νοµός Κιλκίς περιβάλλεται, από ανατολικά από την οροσειρά των Κρουσσίων µε 

τα όρη ∆ύσωρο και Μαυροβούνι που αποτελούν το φυσικό σύνορο µε το νοµό 

Σερρών. Η ψηλότερη κορυφή των Κρουσσίων είναι στο Μαυροβούνι στα 1.179 

µέτρα. ∆υτικά δεσπόζει το όρος Πάικο, φυσικό σύνορο µε το νοµό Πέλλας, µε 

ψηλότερη κορυφή τα 1.650 µέτρα. Βορειοδυτικά ορθώνεται η Κερκίνη, που αποτελεί 

ένα φυσικό τείχος που χωρίζει, από τη µια την Ελλάδα και από την άλλη, Βουλγαρία 

και Π.Γ.∆.Μ.. Στο νοµό Κιλκίς, η ψηλότερη κορυφή είναι 1.874 µέτρα. Ανάµεσα σε 

αυτά τα όρη δηµιουργούνται δύο κοιλάδες, που αποτελούν και τις λεκάνες απορροής 

των δύο ποταµών του νοµού. ∆υτικά, η λεκάνη του Αξιού, που διαρρέει το νοµό 

κάθετα, από Βορρά προς Νότο, µε τους παραποτάµους του: Μέγα Ρέµα και Σείριο 

δυτικά. Από ανατολικά συµβάλλουν στον Αξιό, το Ρέµα Βούρκου που πηγάζει από τα 

υψώµατα του Γυναικοκάστρου και χύνεται στον Αξιό µέσω της τάφρου του 

Ανθοφύτου. Ένας άλλος ανατολικός παραπόταµος είναι το Αγιάκι που πηγάζει από 

την περιοχή του Χέρσου και αφού συµβάλει σ' αυτόν ο Σιλεµλής (που πηγάζει από το 

οµώνυµο χωριό της πΓ∆Μ) καταλήγει στον Αξιό µέσω του καναλιού του 

Λιµνοτόπου. Στο Μέγα Ρέµα (Κοτζάντερε) έχει σχηµατιστεί η τεχνητή λίµνη του 

Μεταλλείου. Επίσης σε έναν παραπόταµο του Μεγάλου Ρέµατος, (βορειοδυτικά) 

σχηµατίζεται ένας καταρράκτης που χύνεται στη Σµαραγδένια λίµνη. Ανατολικά, ο 

Σιλιµλής πηγάζει από το λόφο της Κορώνας και χύνεται ως την αποξηραµένη λίµνη 

Αρζάν, όπου ενώνεται µε το κανάλι αποστράγγισής της και το Αγιάκι, µε τελική 

κατάληξη τον Αξιό. Στα ανατολικά του νοµού σχηµατίζεται η λοφώδης λεκάνη του 

Γαλλικού ή Εχέδωρου ποταµού (παλαιότερα λεγόταν και Γοµαροπνίχτης, λόγω των 

ξαφνικών πληµµύρων του) µε κυριότερο παραπόταµο, το Σπανό. Στο νοµό 

σχηµατίζονται δύο µεγάλες λίµνες. Βόρεια η λίµνη ∆οϊράνη, η οποία είναι χωρισµένη 

στη µέση, µεταξύ Ελλάδος και Π.Γ.∆.Μ. και νότια η Πικρολίµνη, η οποία είναι 

ξακουστή για τα ιαµατικά λασπόλουτρά της. Επίσης, πολύ γνωστή είναι η 

Σµαραγδένια λίµνη µεταξύ Σκρα και Κούπας, λόγω του καταρράκτη και των 

γαλάζιων νερών της. Στο νοµό έχει δηµιουργηθεί και η τεχνητή λίµνη Μεταλλείου . 



 

  

 

 

 

 3  

 



Στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο

επιχειρήσεων των συµµάχων

Μακεδονικό µέτωπο του 

πληθυσµών µε Βουλγαρία

αποχωρήσουν από την

µουσουλµάνοι και να εγκατασταθούν

Μικρά Ασία, Καππαδοκία

ληστειών στην περιοχή, γεγονός

µπάτσοι πού 'ρθαν τώρα

δεκαετία του '30 έγιναν

δίδυµες λίµνες Αρζάν - 

Παγκόσµιο Πόλεµο, η περιοχ

κατοχής και του Ελληνικού

εµφυλίου πολέµου, πολλοί

εκούσια το 1919), κατέφυγαν

η ανάπτυξη του νοµού Κιλκίς

πόλο ανάπτυξης

Σύγχρονη ιστορία 

Παγκόσµιο Πόλεµο, η περιοχή αποτελεί το σηµαντικότερο

συµµάχων που µετά τις µάχες Σκρα-Κιλκίς-Λαχανά

του Γερµανοβουλγαρικού Άξονα. Ακολουθούν οι

Βουλγαρία (1919) και Τουρκία (1923), µε αποτέλεσµα

από την περιοχή οι κάτοικοι µε βουλγαρική συνείδηση

εγκατασταθούν πρόσφυγες από Βόρειο και Ανατολική

Καππαδοκία και Πόντο. Τη δεκαετία του 1920, σηµειώνεται

περιοχή, γεγονός που αποτυπώνεται στο ρεµπέτικο τραγούδι

τώρα" και αναφέρεται σε καταδίωξη ληστών το 

έγιναν σηµαντικά εγγυοβελτιωτικά έργα και αποξηράθηκαν

 Αµατόβου, µε σκοπό την αγροτική ανάπτυξη

η περιοχή υφίσταται τις οδυνηρές συνέπειες της

Ελληνικού εµφυλίου πολέµου που ακολούθησε. Μετά

πολλοί κάτοικοι µε σλαβική συνείδηση (που είχαν

κατέφυγαν στην τότε Γιουγκοσλαβία. Από το 1949 έως

νοµού Κιλκίς είναι συνεχής και σήµερα συνιστά έναν

πόλο ανάπτυξης και πολιτισµού της Μακεδονίας. 

 

 

4 

σηµαντικότερο κέντρο 

Λαχανά διασπούν το 

Ακολουθούν οι ανταλλαγές 

αποτέλεσµα να 

συνείδηση και οι 

Ανατολική Θράκη, 

σηµειώνεται έξαρση 

τραγούδι "Τούτ' οι 

ληστών το 1923
[9]

. Τη 

αποξηράθηκαν οι 

ανάπτυξη. Κατά το Β΄ 

συνέπειες της Γερµανικής 

Μετά το πέρας του 

είχαν παραµέινει 

 1949 έως και σήµερα 

συνιστά έναν σηµαντικό 



Αξιοθέατα 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς 

• Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς 

• Λαογραφικό Μουσείο Γουμένισσας 

• Νερόμυλος Γιαπατζή στη Γουμένισσα 

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Αξιούπολη 

• Πολεμικό Μουσείο Κιλκίς 

• Μουσείο Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου Σκρα 

• Σμαραγδένια Λίμνη με τον καταρράκτη, κοντά στην Κούπα 

• Λίμνη Μεταλλείου, κοντά στην Πηγή 

• Οι γραφικοί οικισμοί του Πάικου, Γουμένισσα, Γρίβα, Καστανερή και Κάρπη 

• Λασπόλουτρα Πικρολίμνης στην Ξυλοκερατιά 

• Ο ορεινός όγκος των Κρουσσίων 

• Ο ορεινός όγκος του Πάικου 

• Ο ορεινός όγκος της Κερκίνης (Μπέλες) 

• Χίλια Δέντρα Μουριών, ένα υπεραιωνόβιο δάσος από δρύες και φράξους δίπλα στη 

λίμνη Δοϊράνη 

• Ο οικισμός Δοϊράνη με τις ψαροταβέρνες στις όχθες της λίμνης 

• Ο αρχαιολογικός χώρος Ιώρου κοντά στο Παλατιανό 

• Ο αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού 

• Η Μονή των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στη Γρίβα 

• Η Μονή Οσίου Νικοδήμου στον Πεντάλοφο 

• Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων στην Ποντοκερασιά 

 

 



     ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Χώρα 

Πρωτεύουσα 

∆ήµοι 

• Περιφέρεια 

Γεωγραφικό 

διαµέρισµα 

Έκταση 

• Συνολική 

• Κατάταξη 

Πληθυσµός 

• Συνολικός 

 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

 

 Ελλάδα 

Κοµοτηνή  

4 

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη  

Θράκη  

 

2.543 τ.χλµ 

25η 

 

112.039
[1]

 (2011) 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 



Ο Νοµός Ροδόπης είναι ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και ανήκει στην 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Ο Νοµός Ροδόπης ανήκει 
γεωγραφικά στη Θράκη. Βόρεια συνορεύει µε την Βουλγαρία, στα δυτικά του 

βρίσκεται ο νοµός Ξάνθης, ανατολικά ο νοµός Έβρου και στα νότια βρέχεται από το 

Θρακικό Πέλαγος, µε µήκος ακτών 58 χιλιόµετρα. Στα βόρεια του νοµού βρίσκεται 
το ανατολικό µέρος της οροσειράς της Ροδόπης, στην οποία οφείλει την ονοµασία 

του.Πρωτεύουσα του νοµού είναι η Κοµοτηνή. 

Αξιοθέατα: 

• Την αρχαία πόλη Αναστασιούπολις - Περιθεώριον µε τους µεσαιωνικούς 

πύργους, νοτιοανατολικά του χωριού Αµαξάδες. 

• Το Ιµαρέτ Κοµοτηνής, να από παλαιότερα οθωµανικά µνηµεία στην Θράκη και 

χρονολογείται από το (1360-1380). 

• Το όρος Παπίκιο µε τα ερείπια των παλαιοχριστιανικών µοναστηριών. 

• Η διαδροµή από τα Αρριανά προς ανατολάς, έως τα σύνορα µε το νοµό Έβρου 

µέσα από το δάσος. 

• Το περιαστικό δάσος της Νυµφαίας βόρεια από την Κοµοτηνή 
[2]

. 

• Η αρχαία Μαρώνεια. 

• Τα Θρακικά µετέωρα -τοπίο φυσικού κάλλους µε άγρια φύση και άγρια άλογα - 

βορείως του Ιάσµου 
[3]

. 

• Ο περίκεντρος ναός 11ου - 13ου αιώνα της Μαξιµιανούπολις-Μοσυνόπολις 

λίγα χιλιόµετρα δυτικά της Κοµοτηνής. 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Κοµοτηνής. 

• Λαογραφικό Μουσείο Κοµοτηνής. 

• Βυζαντινό Μουσείο Κοµοτηνής. 

• Μουσείο Καραθεοδωρή, αφιερωµένο στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, στην 

Κοµοτηνή. 

• Θρακικό, Εθνολογικό, Ιστορικό και Πολιτιστικό Μουσείο στην Κοµοτηνή. 

Παραλίες - θέρετρα: 

18. Η παραλία Πετρωτών 

19. Η Σύναξη 

20. Η Μαρµαρίτσα 

21. Ο Άγιος Χαράλαµπος 

22. Η παραλία Καγκέλων, κοντά στη Μαρώνεια 

23. Ο Πλατανίτης 

24. Η Αλκυώνα 

25. Το Κρυονέρι ή παραλία Προσκυνητών 

26. Ο Προφήτης Ηλίας 

27. Η παραλία Ιµέρου 

28. Η Καρουσµηλού 

29. Η Μολυβωτή 

30. Η νησίδα Χρυσοφόρα 

31. Η παραλία Γλυφάδας 

32. Η Παραλία Μέσης (µε γαλάζια σηµαία 2016) 

33. Οι παραλίες Αρωγής (1 εκ των οποίων µε γαλάζια σηµαία 2016) 

34. Οι παραλίες Φαναρίου (2 εκ των οποίων µε γαλάζια σηµαία 2016 



 

 

 

 

 

 



Η ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

Η Ροδόπη είναι οροσειρά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε 83% της έκτασής της στη 

νότια Βουλγαρία και το υπόλοιπο στην Ελλάδα. Η ψηλότερη κορυφή της, Γκολιάµ 

Πέρελικ, (2.191 µέτρα) είναι το έβδοµο ψηλότερο βουνό της Βουλγαρίας. Η 

ψηλότερη κορυφή της στην Ελλάδα είναι η ∆εληµπόσκα (1.953 µέτρα). Η οροσειρά 

δίνει το όνοµά της στη χερσαία οικοπεριοχή "Μεικτά δάση Ορους Ροδόπης", που 

ανήκει στο Μεγαοικοσύστηµα "Εύκρατών δασών πλατύφυλλων και µεικτών" και 
στην Παλαιαρκτική οικοζώνη. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη για τις 
καρστικές εκτάσεις της µε τα βαθειά φαράγγια ποταµών, µεγάλα σπήλαια και 
ιδιόµορφα λαξευµένες µορφές, όπως το Φαράγγι Τρίγκραντ. 

Σηµαντικό µέρος των υδροηλεκτρικών πόρων της Βουλγαρίας βρίσκεται στις δυτικές 
περιοχές της οροσειράς. Υπάρχουν πολλές υδατοπτώσεις και φράγµατα, που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άρδευση και ως 
τουριστικοί προορισµοί. Στην Ελλάδα υπάρχουν αντίστοιχα στον Ποταµό Νέστο τα 

φράγµατα Θησαυρού και Πλατανόβρυσης. Η Ροδόπη έχει πλούσια πολιτιστική 

κληρονοµιά, αρχαίες Θρακικέςπόλεις, όπως το Περπερικόν, το Τατούλ και το 

Μπελίντας, και µεσαιωνικά κάστρα, εκκλησίες, µοναστήρια και γραφικά χωριά µε 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα. 

Η θέση της Ροδόπης στο νοτιοανατολικό τµήµα της Βαλκανικής χερσονήσου 

καθορίζχει σε µεγάλο βαθµό το κλίµα της περιοχής. Επηρεάζεται τόσο από τους 
ψυχρούς ανέµους που έρχονται από το βορρά όσο και από τη θερµότερη αύρα από 

τη Μεσόγειο. 

Η µέση ετήσια θερµοκρασία στην Ανατολική Ροδόπη είναι 13 °C και η µέγιστη 

βροχόπτωση το ∆εκέµβριο και η ελάχιστη τον Αύγουστο. Στη ∆υτική Ροδόπη η 

θερµοκρασία ποικίλλει από 5 ως 9 °C και το καλοκαίρι είναι συχνές οι βροχές. 

Το ήπιο κλίµα, σε συνδυασµό µε µερικούς άλλους παράγοντες, λειτουργεί υπέρ της 
ανάπτυξης της αναψυχής και των τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρετικό 

παράδειγµα είναι το θέρετρο Παµπόροβο, όπου το µικροκλίµα επιτρέπει τη 

διατήρηση µεγάλης χιονοκάλυψης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Το χειµώνα είναι συνήθεις χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι −15 °C και χάρις σε αυτό η 

Ροδόπη είναι το νοτιότερο µέρος στα Βαλκάνια, όπου απαντώνται είδη δένδρων, 
όπως η ερυθρελάτη και η σηµύδα η κρεµοκλαδή 

Η οροσειρά έχει άφθονους υδάτινους πόρους µε πυκνό δίκτυο ορεινών χειµάρρων και 
ποταµών. Σχεδόν το 80 % των εδαφών της οροσειράς ανήκει στη λεκάνη 

απορροής του ποταµού Εβρου και το µεγαλύτερο µέρος των υπολοίπων σε εκείνη του 

Νέστου και πολύ µικρό ποσοστό σε µικρότερους ποταµούς επί ελληνικού εδάφους. 
Οι φυσικές λίµνες είναι λίγες, µε γνωστότερες από αυτές τις λίµνες του Σµόλιαν, που 

απέχουν µερικά χιλιόµετρα από την οµώνυµη πόλη. Μερικά από τα µεγαλύτερα 

φράγµατα της Βουλγαρίας βρίσκονται στη Ροδόπη, όπως τα Ντόσπατ, Μπατάκ, 

Γκόλιαµ Μπέγκλικ, Κάρτζαλι, Στούντεν Κλάντενετς, Βάχα, Σιρόκα Πολιάνα και 
πολλά άλλα, ενώ σε Ελληνικό έδαφος βρίσκονται τα φράγµατα Θησαυρού και 
Πλατανόβρυσης. Χρησιµοποιούνται κυρίως για παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας και για άρδευση. Υπάρχουν πολλές ιαµατικές πηγές, µε διασηµότερες 
του Βέλιγκραντ, του Νάρετσεν, του Ντέβιν, του Μπέντεν, του Μιχάλκοβο και άλλες 
στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα υπάρχουν ιαµατικές πηγές στις Θέρµες του Νοµού 

Ξάνθης και στα Θέρµια του Νοµού ∆ράµας, σε απόσταση 25 χλµ. βόρεια 

του Παρανεστίου, σε υψόµετρο 620µ. 



 

 

 

 

 



ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αρχιπέλαγος

Νησιωτικό σύµπλεγµα

Έκταση 

Περιφέρεια

Περιφερειακή

Πρωτεύουσα

Πληθυσµός

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Ζάκυνθος 

 

Γεωγραφία 

Αρχιπέλαγος Ιόνιο Πέλαγος 

Νησιωτικό σύµπλεγµα Επτάνησα  

406 χλµ
2
 

Χώρα 

 Ελλάδα 

Περιφέρεια Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου 

Πρωτεύουσα Ζάκυνθος (πόλη) 

∆ηµογραφικά 

Πληθυσµός 40.758 (απογραφής 2011) 



Γεωγραφία 

Η παραλία µε το διάσηµο Ναυάγιο της Ζακύνθου. 

Το σχήµα της Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό µε το µεν βορειότερο άκρο του 

νησιού να καταλήγει στο ακρωτήρι Σκινάρι, ενώ στο νότιο-νοτιοανατολικό να 

σχηµατίζεται ο κόλπος του Λαγανά µεταξύ των δύο ακρωτηρίων, Μαραθιά δυτικά 

και Γέρακας, ή Γεράκι, ανατολικό. Μέσα στον κόλπο του Λαγανά υπάρχουν τρία 

νησιά, το Μαραθωνήσι, ο Άγιος Σώστης και το Πελούζο, ενώ 37 ναυτικά µίλια νότια 

του Λαγανά βρίσκονται οι νήσοι Στροφάδες. Ο κόλπος του Λαγανά, µε τη µαγευτική 

παραλία του, έχει ανακυρηχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι τόπος 
ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας Καρέττα-Καρέττα. Οι δυτικές ακτές έχουν 
µήκος περίπου 34 χλµ. είναι βραχώδεις και απότοµες σχηµατίζοντας πολλές σπηλιές 
και κολπίσκους. Αντίθετα οι ανατολικές ακτές που βλέπουν προς την Πελλοπόννησο 

και έχουν µήκος 37 χλµ είναι αµµώδεις µε όµορφες παραλίες. 

 

Ιστορία 

Η Ζάκυνθος, την οποία ο Όµηρος αναφέρει σαν Υλήεσσα δηλαδή δασώδη, πήρε το 

όνοµά της από τον πρώτο εποικιστή της τον Ζάκυνθο γιο του Βασιλιά της 
Φρυγίας ∆άρδανου. Στην συνέχεια την κατέκτησε ο Αρκείσιος, απόγονος του βασιλιά 

της Κεφαλονιάς Κέφαλου, πατέρας του Λαέρτη, και παππού του Οδυσσέα. Έτσι 
περιήλθε η Ζάκυνθος στο Βασίλειο του Οδυσσέα ο οποίος συµµετείχε µε δώδεκα 

πλοία στον Τρωικό πόλεµο. Μετά την επιστροφή του όµως και τον φόνο των 
µνηστήρων από τους οποίους είκοσι ήταν από την Ζάκυνθο, οι Ζακυνθινοί 
επαναστάτησαν και απέσπασαν το νησί τους από το Βασίλειο του Οδυσσέα. Με τα 

χρόνια ακολουθώντας το πνεύµα της εποχής εγκαθιδρύθηκε στη Ζάκυνθο νέο 

πολίτευµα, η ∆ηµοκρατία. Ίσως κατά την εποχή εκείνη οι Ζακυνθινοί να 

ίδρυσαν οµώνυµη αποικία στην Ιβηρική χερσόννησο. Στους Περσικούς πολέµους η 

Ζάκυνθος έµεινε ουδέτερη ενώ στον Πελοποννησιακό πόλεµο εµπλέκεται σαν 



σύµµαχος των Αθηναίων. Η Ζάκυνθος υποτάχθηκε στους Μακεδόνες του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου κι αργότερα στους Ρωµαίους, που της παραχώρησαν σχετική αυτονοµία. 

Σύµφωνα µε την τοπική παράδοση ο χριστιανισµός διαδόθηκε στο νησί από την 
Μαρία Μαγδαληνή το 34 µ.Χ. όταν το πλοίο που την µετέφερε στην Ρώµη 

σταµάτησε για λίγο στην Ζάκυνθο. Στη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων λεηλατείται 
από πειρατές και Βάνδαλους. Στα 1185 η Ζάκυνθος µαζί µε την Κεφαλονιά 

καταλαµβάνονται από τους Νορµανδούς της Σικελίας (από το 

ναύαρχο Μαργαριτώνη του Βασιλιά της Σικελίας Γουλιέλµου Β') οι οποίοι 
αποσπώντας τις από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία δηµιουργούν την Παλατινή 

Κοµητεία Κεφαλληνίας και Ζακύνθου κάτω από την ηγεµονία των Παλατινών 
Κοµήτων Ορσίνι 1197 – 1325, Ανδηγαυών (d’ Anjou) 1325 – 1357 και Τόκκων 1357 

– 1479. Στην συνέχεια την κατακτούν οι Βενετοί[1]
 και παραµένει κάτω από 

την Ενετική κυριαρχία έως το 1797. Αξιοσηµείωτο γεγονός της περιόδου αυτής ήταν 
η λαϊκή εξέγερση (ή οποία είχε απλά χαρακτήρα απείθιας απέναντι σε αγγαρείες και 
πρωταγωνιστές όχι φτωχούς, αλλά πλούσιους εµπόρους) γνωστή µε το 

όνοµα Ρεµπελιό των Ποπολάρων. 
Μετά τη Συνθήκη του Κάµπο Φόρµιο ακολουθεί η Γαλλοκρατία των 
Επτανήσων (1797-1799), όπου Γάλλοι δηµοκρατικοί αρχικά και στη συνέχεια µε 
την Συνθήκη Ρωσοτουρκικής Συµµαχίας (1799) οι Ρώσοι µε σύµµαχους τους 
Τούρκους κατέλαβαν το νησί προσωρινά µέχρι ότου συστάθηκε µε την Σύµβαση της 
Κωνσταντινούπολης (1800) η Επτάνησος Πολιτεία (το 1800) στην οποία µετείχε η 

Ζάκυνθος µαζί µε τα άλλα νησιά του Ιονίου απαρτίζοντας το πρώτο αυτόνοµο 

Ελληνικό κρατίδιο υπό την σκιώδη επικυριαρχία του Σουλτάνου, µε ουσιαστικό 

κυβερνήτη τον Ζακυνθινό κόµη Γεώργιο Μοτσενίγο, γόνο επιφανούς οικογένειας του 

νησιού και διπλωµάτη στην υπηρεσία της Ρωσίας. Το 1807 επανήλθαν οι Γάλλοι 
Αυτοκρατορικοί τούτη τη φορά και το 1815 δηµιουργείται το Ενωµένο Κράτος των 
Ιονίων Νήσων που τέθηκε κάτω από την προστασία των Άγγλων (στην ουσία 

αποικιοκρατία) έως το 1864. Το όνειρο των Ζακυνθινών να ενωθούν µε την Ελλάδα 

πραγµατοποιήθηκε ύστερα από σκληρούς αγώνες, στις 21 Μαΐου 1864, ύστερα από 

συνολικά 680 χρόνια ξένης κατοχής. 

Κλίµα 

Το κλίµα της Ζακύνθου είναι ήπιο µεσογειακό µε πολλές βροχές από Νοέµβριο µέχρι 
Ιανουάριο και µεγάλη ηλιοφάνεια όλο το έτος.Βέβαια έχει επηρεαστεί από τις 
παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές. 

 

 

Οικονοµία 

Έχει πλούσια βλάστηση και είναι νησί µε σηµαντική αγροτική παραγωγή, στηριγµένη 

κυρίως στην καλλιέργεια της ελιάς, των εσπεριδοειδών και της σταφίδας καθώς και 
των ανθοκοµικών. 

Αναπτύσσεται επίσης σηµαντική επιχειρηµατική δραστηριότητα, κυρίως στον τοµέα 

του τουρισµού, η οποία υποβοηθείται από το αεροδρόµιο ∆ιονύσιος Σολωµός και 
πολλές ξενοδοχειακές µονάδες και καταλύµατα, αξιοποιώντας τις φυσικές οµορφιές 
και την ιστορική παράδοση, σε συνδυασµό µε τη φιλοξενία των κατοίκων.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πολιτισµός 

Η Ζάκυνθος θεωρείται νησί µε µακρά µουσική παράδοση. Οι Ζακύνθιοι ιδιαίτερα 

φιλόµουσοι συχνά συγκροτούν καλλίφωνες οµάδες - συντροφιές που τραγουδούν 
παλιά τοπικά τραγούδια και κυρίως καντάδες. Χαρακτηριστικοί οι στίχοι και του 

οµώνυµου παραδοσιακού: 

"Νάταν η θάλασσα κρασί και τα βουνά µεζέδες, 

κι οι βάρκες κρασοπότηρα να πίνουν οι γλετζέδες. 

Να χαµηλώναν τα βουνά να βλέπα το Λεβάντε, 

να βλέπα την Κεφαλλονιά και το ωραίο Τζάντε. 

Ζάκυνθος και Κεφαλλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα, 

αυτά τα τέσσερα νησιά στολίζουν την Ελλάδα." 

Επίσης στη Ζάκυνθο ανθεί ένα ιδιαίτερο, ίσως ιδιότυπο, θεατρικό είδος υπαίθρου, 

που ονοµάζεται "οµιλίες", στο οποίο συµπρωταγωνιστούν οι κάτοικοι µε 
αυτοσχεδιασµούς ως παρλάτες. Η ιστορία αυτών ξεπερνά τους τρεις αιώνες. 
Από το 2009 η Ζάκυνθος έχει το δικό της φεστιβάλ τζαζ (Φεστιβάλ Τζαζ 
Ζακύνθου / Zante Jazz Festival) καθώς και φεστιβάλ κλασικής µουσικής. Ο 

∆ήµος Ζακύνθου εκδίδει τριµηνιαίο δηµοτικό περιοδικό ενηµέρωσης, 
πολιτισµού, επικοινωνίας µε τον τίτλο 

"δήµος+ΠΟΛΙΤΕΙΑ" http://dimoskaipoliteia.blogspot.com που κυκλοφορεί 
ηλεκτρονικά και στο ∆ιαδίκτυο. Giostra Di Zante είναι ένα από τα παλιότερα 

δρώµενα του ζακυνθινού καρναβαλιού. Μαζί µε τους χορούς, που διεξάγονταν 
κυρίως στις πολυτελείς αίθουσες των δύο Καζίνων (Ρωµιάνικο και Λοµπαρδιανό) 

και τις πασίγνωστες και λαοφιλείς «Οµιλίες» (θέατρο δρόµου), οι οποίες 
παριστάνονταν από τον λαό σε υπαίθριους χώρους, αποτελούσαν (και αποτελούν) 
τις κυριότερες εκφράσεις της αποκριάτικης διασκέδασης του φηµισµένου ιόνιου 

νησιού. Πρόκειται για έφιππους αγώνες, στους οποίους οι συµµετέχοντες 
λάβαιναν µέρος, διεκδικώντας το έπαθλο, όπου ήταν ένα αργυρό σπαθί, για τον 
πρώτο και ένα ζευγάρι ασηµένια σπιρούνια για τον δεύτερο, αλλά και για την 
τιµή µιας γυναίκας, προς χάριν της οποίας 
αγωνίζονταν.Πηγη http://www.giostradizante.gr/. 

Σεισµοί 

Η ιστορία του νησιού και η ζωή των κατοίκων είναι συνυφασµένες µε τους σεισµούς. 

Η περιοχή της νοτιοδυτικής Ελλάδας είναι από τις πλέον σεισµογενείς της χώρας µας. 

Η Ζάκυνθος αποτελεί τµήµα µικρής πλάκας του φλοιού της γης που περιλαµβάνει την 

Κεφαλονιά την Πελοπόννησο την Αττικοβοιωτία την Εύβοια και το Αιγαίο πέλαγος 

µαζί µε την Κρήτη τα ∆ωδεκάνησα έως και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η πλάκα 

αυτή βρίσκεται ανάµεσα στην Αφρικανική και την Ευρασιατική πλάκα και δέχεται 

την πίεση της Αφρικανικής από το Ιόνιο µέχρι το Καρπάθιο πέλαγος. Η µετακίνηση 

των πλακών αυτών δηµιουργεί τους σεισµούς άλλοτε µικρούς και άλλοτε 

ισχυρότατους , ανάλογα µε την ενέργεια που έχει συσσωρευτεί. Στην ιστορία της 

Ζακύνθου αναφέρονται πολλοί καταστροφικοί σεισµοί όπως αυτός του 1469 µ.Χ. Ο 

σεισµός του 1514 ο οποίος κατακρήµνισε το νότιο τµήµα της αρχαίας πρωτεύουσας 

και του Κάστρου δηµιουργώντας το χάσµα ανάµεσα στον λόφο της Μπόχαλης και 



του λόφου του Αγ. Ηλία. καθώς και ο σεισµός του 1622 όταν χωρίστηκε το 

ακρωτήριο Αγ. Σώστης από το νησί της Ζακύνθου σχηµατίζοντας το οµώνυµο νησάκι 

στον κόλπο του Λαγανά. Το 1742 συνέβη τροµερός σεισµός και η γη σειόταν για ένα 

ολόκληρο έτος από τους µετασεισµούς. Τροµεροί χαρακτηρίζονται και οι σεισµοί των 

ετών 1768, 1809, 1820, 1840, 1893, 1912. Ισχυρότερος όλων - και πιο πρόσφατος - 

ήταν ο σεισµός της 12ης Αυγούστου του 1953, που εκτιµάται ότι ήταν µεγέθους 7,1 

βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ[2]
. Ισοπεδώθηκαν σχεδόν όλα τα κτήρια του νησιού 

εκτός από την εκκλησία του Αγ. ∆ιονυσίου, το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας και το 

σχολείο της συνοικίας του Άµµου στην πρωτεύουσα, που ήταν κτισµένα 

αντισεισµικά. Αυτό έδωσε αφορµή να θεσπισθούν αυστηρότατοι κανονισµοί δόµησης 

των νέων κτηρίων και να κτίζονται όλα αντισεισµικά µε την χρήση άφθονου χάλυβα 

για το οπλισµένο σκυρόδεµα που αποτελεί τον φέροντα σκελετό τους. Έτσι στους 

σεισµούς των δεκαετιών του 1980 και 1990 που έφθασαν µέχρι και 6,2 Ρίχτερ, καθώς 

και στους τελευταίους σεισµούς του Απριλίου 2006 που γίνονταν καθηµερινά για ένα 

µήνα περίπου φθάνοντας σε µέγεθος µέχρι και 5,9 Ρίχτερ οι ζηµιές στα καινούργια 

κτήρια ήταν ελάχιστες. 

 

Προσωπικότητες 

 

Άγαλµα του ∆ιονύσιου Σολωµού στην πόλη της Ζακύνθου 

• Άγιος ∆ιονύσιος (1547-1622), Προστάτης Άγιος του νησιού. 

• Ιωάννης ∆ηµησιάνος, Μαθηµατικός του 17ου αιώνα. 

• Λεωνίδας Ζώης (1865-1956), Ιστορικός. 

• Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951), ∆ηµοσιογράφος και Συγγραφέας. 

• Ανδρέας Κάλβος (1792-1869), Ποιητής. 

• Παύλος Καρρέρ (1829-1896), Συνθέτης.* 

• Κωνσταντίνος Καψάσκης (1923 - 1993), Έλληνας τραπεζίτης και ευεργέτης. 



• Ντίνος Κονόµος (1918-1990), Συγγραφέας. 
• Νικόλαος Κουτούζης (1741-1813), Ζωγράφος. 

• Γεώργιος Κωστάκης (1913-1990), Συλλέκτης Ρωσικών έργων τέχνης. 

• Κωνσταντίνος Λοµβάρδος (1820-1888), Γιατρός και Πολιτικός. 

• Ερµάννος Λούντζης (1806-1868), Συγγραφέας και Ιστορικός. 
• Θάλεια Μαγδαληνού (εικαστικός) 
• Αντώνιος Μαρτελάος (1754-1819), Ποιητής και ∆άσκαλος. 

• Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832), Συγγραφέας. 
• ∆ηµήτριος Μοτσενίγος (1723-1793), Αγωνιστής των Ορλωφικών και 

∆ιπλωµάτης 
• Γεώργιος Μοτσενίγος (1762-1839), ∆ιπλωµάτης και Πολιτικός. 
• Σάµουελ Μπαρφ (1793 - 1880), Άγγλος φιλέλληνας και τραπεζικός, διέµενε 

µόνιµα στο νησί από το 1816 

• ∆ιονύσιος Ρώµας (1906-1981), Συγγραφέας και Πολιτικός. 
• Παχώµιος Ρουσάνος (1480 ή 1508-1553), λόγιος µοναχός, µέγας διδάσκαλος του 

έθνους. 
• ∆ιονύσιος Ρώµας (1771-1857), Πολιτικός. 

• ∆ιονύσιος Σολωµός (1798-1857), Εθνικός Ποιητής. 

• Λουδοβίκος Στράνης (18ος-19ος αι.), Πρόξενος της Ένωσης Σουηδίας-
Νορβηγίας στην Πάτρα και µέλος της * * Φιλικής Εταιρείας κατά την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821. 

• Γεώργιος Τερτσέτης (1800-1874), Αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και 
Συγγραφέας. 

• Mαριλένα Φωκά,αγιογράφος 
• Ούγος Φώσκολος (1778-1827), ποιητής και επαναστάτης. 

• Παναγιώτης Χιώτης (1814-1896), ιστορικός. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



Χάρτης [εµφάνιση] 

Χώρα  

Πρωτεύουσα 

∆ήµοι 

∆ιοίκηση 

 • Αντιπεριφερειάρχης 

∆ιοικητική διαίρεση 

 • Περιφέρεια 

Γεωγραφικό διαµέρισµα  

Έκταση 

 • Συνολική 

 • Κατάταξη 

Πληθυσµός 

ΠΑΤΡΑ 

Αχαΐα 

 

 Ελλάδα 

Πάτρα  

5 

  

Γρηγόριος Αλεξόπουλος 

  

∆υτικής Ελλάδας  

Πελοποννήσου 

  

3.271 τ.χλµ 

14η 

  



 • Συνολικός 309.694
[1]

 (2011) 

 • Κατάταξη πληθ. 8η 

 • Πυκνότητα 95 κάτ./χλµ² 

 • Κατάταξη πυκν. 15η 

Η Αχαΐα είναι νοµός της Ελλάδας που βρίσκεται στο βόρειο µέρος του γεωγραφικού 

διαµερίσµατος της Πελοπόννησο και υπάγεται στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Συνορεύει στα 

ανατολικά µε το νοµό Κορινθίας, στα νότια µε το νοµό Αρκαδίας και στα νοτιοδυτικά µε το 

νοµό Ηλείας. Πρωτεύουσα του νοµού είναι η Πάτρα, η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η 

οποία χαρακτηρίζεται και ως η βασική ακτοπλοϊκή πύλη της χώρας προς την δυτική Ευρώπη. 

Η Αχαΐα από το 2011 κ. εξ. µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης χωρίζεται σε πέντε δήµους, τους 
δήµους: Πατρέων, Αιγιαλείας, ∆υτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων και Ερυµάνθου. Πριν την εφαρµογή 

του "Καλλικράτη", µε το Σχέδιο Καποδίστριας που ίσχυε από το 1997, ο νοµός χωριζόταν σε 21 

δήµους και 2 κοινότητες. 

  

Γεωγραφία 

Η Αχαΐα στα βόρεια βρέχεται από τον Πατραϊκό κόλπο και τον Κορινθιακό κόλπο και στα δυτικά 

από το Ιόνιο πέλαγος. 

Το έδαφος του νοµού είναι κατά 60% ορεινό, 24% πεδινό και 16% ηµιορεινό. Οι σπουδαιότεροι 
ορεινοί όγκοι του, είναι ο Χελµός (2.355 µ.), ο Ερύµανθος (2.224 µ.) και το Παναχαϊκό 

όρος (1.928 µ.). ∆υτικά υπάρχει µια σηµαντική λοφώδη περιοχή µε χαµηλά βουνά, που γίνεται 
πεδινή στην άκρη της και φτάνει µέχρι την παράκτια ζώνη. 

Οι κυριότεροι ποταµοί του νοµού, είναι ο Σελινούντας, ο Πείρος, ο Βουραϊκός, ο Γλαύκος ο και 
ο Κράθις, ενώ από την Αχαΐα πηγάζουν και ρέουν αρχικά οι 
ποταµοί Ερύµανθος και Λάδωνας που εκβάλουν στον Αλφειό, τον µεγαλύτερο ποταµό της 
Πελοποννήσου. 

Στο βορειοδυτικό άκρο της Αχαΐας, κοντά στο ακρωτήριο του Αράξου και τα Μαύρα Βουνά (249 

µ.), σχηµατίζεται ένα δίκτυο λιµνοθαλασσών, µε την λιµνοθάλασσα Πάπα, περισσότερο γνωστή 

και ως λιµνοθάλασσα του Αράξου, την λιµνοθάλασσα του Προκόπου, γνωστότερη ως 
λιµνοθάλασσα της Καλογριάς και την λιµνοθάλασσα Κοτυχίου, αλλά και η λίµνη Λάµια. Ενώ 

υπάρχει και η λίµνη Τσιβλού που βρίσκεται στο δήµο Καλαβρύτων, ανατολικό τµήµα του νοµού, 

σε υψόµετρο περίπου 720 µέτρων και δηµιουργήθηκε στις 24 Μαρτίου 1913 όταν από µια µεγάλη 

κατολίσθηση φράχτηκε η κοίτη του ποταµού Κράθη. 

Κλίµα 

Το κλίµα της Αχαΐας χαρακτηρίζεται κυρίως ως εύκρατο µεσογειακό αλλά ποικίλει ανάλογα µε το 

υψόµετρο, την απόσταση από την θάλασσα και διάφορα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. 

Στις παράκτιες περιοχές το κλίµα είναι τυπικό µεσογειακό µε ήπιους χειµώνες, πιο υγρούς στα 

δυτικά και λιγότερο στα ανατολικά και θερµά, ξηρά καλοκαίρια, µε κάποιες βροχοπτώσεις στα 

δυτικά και ελάχιστες στα ανατολικά. Η µέση θερµοκρασία του έτους γι΄ αυτές τις περιοχές είναι 
περίπου 17°-18°C. Στα ενδότερα του νοµού και όσο ανεβαίνει το υψόµετρο το κλίµα είναι 
περισσότερο ψυχρό µε δριµύτερους χειµώνες και πιο δροσερά καλοκαίρια µε περισσότερες 
βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά, µε εξαίρεση τα χαµηλά πεδινά της ενδοχώρας που έχουν πιο 

θερµά καλοκαίρια απ΄ ότι οι παράκτιες περιοχές. 



Η ιστορία της Αχαΐας ξεκινάει
εµφανίστηκε από το τέλος
κάτοικοι υπήρξαν οι Πελασγοί
οποία τότε ονοµαζόταν Αιγιάλεια
περιοχή τα ελληνικά φύλα
οποίοι επιβλήθηκαν διαιρώντας
µετονοµάζοντας ταυτόχρονα
συνδεδεµένη µε τα σηµαντικότερα
τον Τρωικό πόλεµο, στον οποίο
χρησιµοποίησαν ως πέρασµα
στην Πελοπόννησο. Οι ∆ωριείς
λεγόµενη τότε Ιωνία, αναγκάζοντας
του Άργους να ζητήσουν άσυλο
περιοχή το 1088 π.Χ. και της
δηλαδή Αχαΐα. 

Χάρτης των πόλεων της αρχαίας

Οι Αχαιοί µετασχηµάτισαν
επτά ή οχτώ δήµους, τις οποίες
ίδρυση της Πάτρας πιθανολογείται
οικισµών Αρόη, Άνθεια και
του, Πατρέα. Παρόλα αυτά
δηλαδή την ένωση των δώδεκα
ήταν ο λεγόµενος αµφικτιονικός
χώρας στην Ελίκη για κοινή

Γύρω στο 800 π.Χ. ανατράπηκε
"∆ηµοκρατία των Γαιοκτηµόνων
Αχαιούς η πρώτη οµοσπονδιακή
λεγόµενη "Α' Αχαϊκή Συµπολιτεία
η έδρα µεταφέρθηκε στο 

και συσκέπτονταν ώστε να
Αχαιών" αποτελούσε υπόδειγµα
τους Έλληνες όσο και για τους
η Ρωµαϊκή Σύγκλητος τον
παρακολουθήσουν τις διαδικασίες

Από τον 7ο µέχρι τον 5ο αιώνα
των Αχαιών, αφού είναι χαρακτηριστικό
οποίοι είχαν τεράστια σηµασία

Ιστορία 

Αρχαία περίοδος 

Αχαΐας ξεκινάει από τους αρχαίους χρόνους, ενώ πολιτισµός στην
τέλος της νεολιθικής εποχής, όπως µαρτυρούν τα ευρήµατα
Πελασγοί, οι οποίοι είχαν ιδρύσει πολλούς οικισµούς στην

Αιγιάλεια, όπως αναφέρει και ο Παυσανίας. Αργότερα
φύλα, κατ' αρχήν οι Ίωνες από την Αττική γύρω στο 1406 

διαιρώντας την σε δώδεκα πόλεις µε πρωτεύουσα την Ελίκη
ταυτόχρονα την µέχρι τότε Αιγιάλεια σε Ιωνία. Η περιοχή ήταν
σηµαντικότερα κέντρα του µεγάλου Μυκηναϊκού πολιτισµού
στον οποίο έλαβαν µέρος και αρκετές πόλεις της, οι ∆ωριείς
πέρασµα από την κεντρική Ελλάδα (1100 π.Χ.), ώστε να

∆ωριείς επικράτησαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο
αναγκάζοντας τους Αχαιούς της ευρύτερης περιοχής της

ζητήσουν άσυλο στην χώρα των Ιώνων. Οι Αχαιοίκατέλαβαν τελικά
και της έδωσαν το όνοµά τους που διατηρείται µέχρι σήµερα

της αρχαίας Αχαΐας 

µετασχηµάτισαν τους οικισµούς σε πόλεις, κάθε µία από τις οποίες
τις οποίες θωράκισαν. Ίδρυσαν επίσης την Πάτρα και το

πιθανολογείται στο 1082 ή 1041 π.Χ. µε την συνένωση των
και Μεσσάτιδα, µε προτροπή του Πρευγένη και του γιου

Παρόλα αυτά, οι Αχαιοί διατήρησαν δύο θεσµούς των Ιώνων, τον
των δώδεκα πόλεων µε πρωτεύουσα την Ελίκη, και τον θρησκευτικό
αµφικτιονικός θεσµός, ο οποίος συσπείρωνε όλους τους κατοίκους
για κοινή θυσία στο ιερό του Ελικώνιου Ποσειδώνα. 

ανατράπηκε από την εξουσία ο οίκος των Ατρειδών και εγκαθιδρύθηκε
Γαιοκτηµόνων", που λεγόταν και Αριστοκρατία. Τότε ιδρύθηκε
οµοσπονδιακή οργάνωση της ανθρωπότητας, το "Κοινό των

Συµπολιτεία", της οποίας η έδρα ήταν η πρωτεύουσα Ελίκη
 Αίγιο. Εκεί συγκεντρώνονταν οι αντιπρόσωποι των δώδεκα

ώστε να ρυθµίζουν τα κοινά τους συµφέροντα. Ο θεσµός του
αποτελούσε υπόδειγµα δηµοκρατικής οµοσπονδίας των πόλεων τόσο

και για τους ξένους, αφού ακόµα και οι Ρωµαίοι ενδιαφέρθηκαν
τον 5ο αιώνα π.Χ. έστειλε πρέσβεις στο "Κοινό" για να

τις διαδικασίες. 

ο αιώνα π.Χ. παρατηρείται παρακµή και αποµόνωση στην
είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έλαβαν µέρος στους Περσικούς

τεράστια σηµασία τόσο για τον ελληνισµό όσο και για την υπόλοιπη

πολιτισµός στην περιοχή 

ευρήµατα. Πρώτοι 
οικισµούς στην περιοχή η 

Αργότερα ήρθαν στην 
στο 1406 π.Χ., οι 

Ελίκη, 

περιοχή ήταν άµεσα 

πολιτισµού, ενώ µετά 

∆ωριείς την 
ώστε να εξαπλωθούν 

ελοπόννησο εκτός από την 
περιοχής της Σπάρτης και 
κατέλαβαν τελικά την 

µέχρι σήµερα, 

 

οποίες αποτελείτο από 

και το Λεόντιο. Η 

συνένωση των 
και του γιου 

Ιώνων, τον διοικητικό, 

τον θρησκευτικό που 

τους κατοίκους της 

και εγκαθιδρύθηκε η 

ιδρύθηκε από τους 
Κοινό των Αχαιών"΄, η 

Ελίκη. Αργότερα 

αντιπρόσωποι των δώδεκα πόλεων 
θεσµός του "Κοινού των 

πόλεων τόσο για 

ενδιαφέρθηκαν ώστε 
για να 

αποµόνωση στην χώρα 

Περσικούς πολέµους, οι 
υπόλοιπη Ευρώπη. Σε 



αντίθεση όµως µε τις Αχαϊκές πόλεις, οι τότε αρκαδικές, δηλαδή 

η Κυναίθη (σηµερινά Καλάβρυτα), οι Λουσοί, ο Κλείτορας, η Πάος, η Νώνακρις και 
η Ψωφίδα (Τριπόταµα), που σήµερα ανήκουν στο Νοµό Αχαΐας, µετείχαν σε όλες τις 
δραστηριότητες των υπόλοιπων Ελλήνων. Ο αξιοπερίεργος αποµονωτισµός που τους 
διέκρινε την περίοδο εκείνη, φαίνεται και από το γεγονός ότι µετά τους Περσικούς πολέµους, 
όταν άρχισε η διαµόρφωση των δύο πολιτικό-στρατιωτικών κέντρων στην Ελλάδα, της 
Αθηναϊκής Ηγεµονίας και της Πελοποννησιακής Συµµαχίας, οι Αχαιοί και πάλι απουσίαζαν, 
ασχολούµενοι κυρίως µε την οργάνωση των οικονοµικών της χώρας τους, η οποία είχε ήδη 

φανεί από το 480 π.Χ. όταν κυκλοφόρησαν τα πρώτα ασηµένια νοµίσµατά τους, τα οποία 

έκοψε η πόλη Αιγές, ενώ αργότερα ακολούθησαν η ∆ύµη, η Πελλήνη, η Αιγείρα και 
η Ελίκηκαθώς και άλλες πόλεις τις σηµερινής Αχαΐας, οι οποίες τότε ήταν αρκαδικές όπως 
ο Κλείτορας και η Ψωφίδα. Εκείνη την περίοδο η Αχαΐα παρουσιάζει αξιόλογη ακµή στην 
γλυπτική, την αρχιτεκτονική και σε άλλες µορφές τέχνης. 

Αργότερα οι Αχαιοί είχαν αρχίσει να βγαίνουν από τον αποµονωτισµό και να συµµετέχουν 
στα ελληνικά πράγµατα συµµετέχοντας στον Κορινθιακό (395-387 π.Χ.), τον Θηβαϊκό (371-

362 π.Χ.) και τον Ιερό πόλεµο (355-345 π.Χ.). Η κατάκτηση της Αχαΐας από 

τους Μακεδόνες, είχε σαν αποτέλεσµα να τοποθετηθούν φρουρές στις αχαϊκές πόλεις οι 
οποίες είχαν διχαστεί, ενώ διαλύθηκε το πανάρχαιο "Κοινό των Αχαιών". Επίσης άλλαξε το 

δηµοκρατικό πολίτευµα, εξορίστηκαν πολίτες και παρατηρήθηκε αποσάθρωση στις 
παραγωγικές διαδικασίες µε αποτέλεσµα την οικονοµική αποδιοργάνωση. Ακολούθησαν οι 
καταστροφικές επιδροµές των Γαλατών, οι οποίες όµως εξάντλησαν και νίκησαν τον 
µακεδονικό στρατό το 281 π.Χ., κάτι το οποίο οι αχαϊκές πόλεις εκµεταλλεύτηκαν και 
επαναστάτησαν εναντίον της µακεδονικής εξουσίας. Τότε µε πρωτοβουλία της ∆ύµης, 
ιδρύεται νέα οµοσπονδία των Αχαιών, η "Β' Αχαϊκή Συµπολιτεία", η οποία στόχευε στην 
ενοποίηση όλων των ελληνικών πόλεων. Σε αυτή προσχώρησαν µετά από προσπάθειες 
χρόνων 43 πόλεις και σχεδόν ολόκληρη η Πελοπόννησος εκτός από την Σπάρτη η οποία 

προσχώρησε αργότερα. Οχυρώθηκαν πολλές βασικές πόλεις της περιοχής, εκτός από 

την Πάτρα η οποία οχύρωσε µόνο την ακρόπολη της. 

Όταν στην Σπάρτη επικράτησε ο µεταρρυθµιστής Κλεοµένης, το µίσος των Λακεδαιµόνιων 
για τους Αχαιούς αναζωπυρώθηκε και εξαιτίας της εξάπλωσης της Συµπολιτείας τους, το 

οποίο ενθάρρυνε τους Αιτωλούς οι οποίοι ήρθαν σε ρήξη µε τους Αχαιούς, ενώ ακολούθησε 
µια σειρά πολέµων οι οποίοι αποδυνάµωσαν τις ελληνικές πόλεις, µε αποτέλεσµα οι Ρωµαίοι 
να εµπλακούν στα ελληνικά πράγµατα και να προσπαθήσουν να µειώσουν την δύναµη της 
"Β' Αχαϊκής Συµπολιτείας", της οποίας τις στρατιωτικές δυνάµεις συνέτριψαν το 147 

π.Χ. στη Σκάρφειατης Λοκρίδας. Τον επόµενο χρόνο ολόκληρη η Ελλάδα βρισκόταν υπό την 
εξουσία των Ρωµαίων, την οποία µάλιστα ονόµασαν Αχαΐα. Καταστράφηκαν πολλές αχαϊκές 
πόλεις όπως η ∆ύµη, αλλά κάποιες, ιδιαίτερα η Πάτρα, ωφελήθηκαν ιδιαίτερα. 

Βυζαντινή και νεότερη περίοδος 

Κατά την πρώιµη Βυζαντινή περίοδο η Αχαΐα γνώρισε οικονοµική ανάπτυξη, η οποία 

ανακόπηκε πολλές φορές από τις επιδροµές των Γότθων, αλλά κυρίως των Σλάβων τον 8ο 

αιώνα µ.Χ. οι οποίοι εκµεταλλεύτηκαν την µείωση του εγχώριου πληθυσµού και κατέλαβαν 
πολλούς αχαϊκούς οικισµούς, από τους οποίους εκδιώχθηκαν και για τον λόγο αυτό 

επαναστάτησαν το 783 µ.Χ. Νέα εισβολή Σλάβων υπήρξε λίγο αργότερα, το 805 µ.Χ., η 

οποία τελικά αποκρούστηκε. Μετά την ήττα τους λίγοι από τους Σλάβους που παρέµειναν 
στην Αχαΐα, περιορίστηκαν στα ορεινά, στα λεγόµενα Νεζεροχώρια και θεωρούνται µάλλον 
οι πρώτοι οικιστές της περιοχής των σηµερινών χωριών που υπάρχουν εκεί. 

Στις αρχές του 13ου αιώνα η Αχαΐα ακολουθώντας την τύχη και πολλών άλλων ελληνικών 
περιοχών, καταλήφθηκε από τους Φράγκους. Τότε η Aχαΐα χωρίστηκε σε 48 φέουδα, εκ των 
οποίων τα 28 ανήκαν στη Βαρωνία των Πατρών, τα 12 στη Βαρωνία των Καλαβρύτων και τα 

υπόλοιπα 8 αποτέλεσαν τη Βαρωνία της Βοστίτσας (του Aιγίου). Από τους Φράγκους 
απελευθερώθηκε ολοκληρωτικά το 1430 όταν ο µετέπειτα αυτοκράτορας 
του Bυζαντίου Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος κατέλαβε το Κάστρο της Πάτρας. 
Ακολούθησε όµως το 1460 η κατάκτησή της από τους Τούρκους, οι οποίοι έδωσαν 
προσωρινά τη θέση τους στους Ενετούς το 1687, για να πάρουν πάλι την εξουσία 



το 1715 µέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1828. Σπουδαίο γεγονός της εποχής, εκτός 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, υπήρξαν τα Ορλωφικά, αφού στις 29 

Μαρτίου 1770, ο µητροπολίτης Πατρών Παρθένιος, συγκέντρωσε τους προκρίτους 
στο Αίγιο και κήρυξε την επανάσταση εναντίον του κατακτητή, η οποία είχε άδοξο τέλος και 
δυσµενείς επιπτώσεις για τον ελληνικό πληθυσµό. Όσον αφορά την ίδια την επανάσταση 

του 1821, λίγα χρόνια πριν την έναρξή της, εκπρόσωπος της Φιλικής Εταιρίας, ο Αντώνιος 
Πελοπίδας, έφτασε στην Πάτρα από την Κωνσταντινούπολη για να παρακινήσει επιφανείς 
Αχαιούς να γίνουν µέλη της οργάνωσης. Τελικά η επανάσταση ξεκίνησε µε την 
απελευθέρωση των Καλαβρύτων στις 21 Μαρτίου 1821 αφού προηγούµενος ο Παλαιών 
Πατρών Γερµανός Γ΄ ύψωσε το λάβαρο του Αγώνα στην Αγία Λαύρα, ενώ στις 23 

Μαρτίου άρχισε η πολιορκία του κάστρου της Πάτρας. Η Αχαΐα όµως γνώρισε την µανία των 
κατακτητών κατά τη διάρκεια της Γερµανικής κατοχής, αφού καταστράφηκαν 
τα Καλάβρυτα το 1943 ενώ είχε σφαγιαστεί ο άµαχος πληθυσµός της Πάτρας το 1940 από 

τους Ιταλούς. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πρωτεύουσα

∆ήµοι

∆ιοίκηση

• Αντιπεριφερειάρχης

∆ιοικητική

• Περιφέρεια

Γεωγραφικό 

διαμέρισμα

Έκταση

• Συνολική

• Κατάταξη

Πληθυσµός
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ΣΠΑΡΤΗ 

 

Πρωτεύουσα Σπάρτη 

∆ήµοι 20 

∆ιοίκηση  

Αντιπεριφερειάρχης Αδαµαντία Τζανετέα 

∆ιοικητική διαίρεση  

Περιφέρεια Πελοπόννησος 

Γεωγραφικό 

διαμέρισμα  

Πελοπόννησος 

Έκταση  

Συνολική 3.636 τ.χλµ 

Κατάταξη Κατάλογος νομών Ελλάδας 

ανά έκταση 

Πληθυσµός  

Συνολικός 99.637 (2011) 



 

Η Σπάρτη είναι πόλη της Πελοποννήσου και πρωτεύουσα του 

νοµού Λακωνίας της Ελλάδας, Έχει πληθυσµό 16.239 κατοίκους. 

Η σηµερινή Σπάρτη είναι χτισµένη νότια από το κέντρο της αρχαίας οµώνυµης 
πόλης, κοντά στη δεξιά όχθη του ποταµού Ευρώτα. Η πεδιάδα που απλώνεται γύρω 

της είναι καταπράσινη από ελιές, πορτοκαλιές, λεµονιές, µουριές και άλλα δέντρα. 

Στα νοτιοδυτικά υψώνεται το όρος Ταΰγετος µε τις πανύψηλες κορυφές και την άγρια 

οµορφιά του. Στα ανατολικά της πόλης βρίσκεται η οροσειρά του Πάρνωνα, που είναι 
κατάφυτη από έλατα και άλλα δέντρα. 

 

 

 

 

Η πόλη επανιδρύθηκε µετά την απελευθέρωση της χώρας το 1834, ύστερα από 
απόφαση του βασιλιά Όθωνα και σε επίσηµη τελετή την 1 Ιανουαρίου 1857 έγινε η 
εγκαθίδρυση των αρχών από το Μυστρά στη νέα πόλη, που ήταν και η πρώτη στην 
Ελλάδα που χαράχθηκε µε πολεοδοµικό σχέδιο. Έχει πλατείς και δεντροφυτεµένους 
δρόµους, µεγάλες πλατείες, νεοκλασικές οικοδοµές και πλούσια ύδρευση. 

Το ένδοξο παρελθόν της και η κοντινή απόσταση από τον 
πολυθρύλητο Μυστρά τραβούν την προσοχή πολλών επισκεπτών - τουριστών µε 
προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο Γύθειο. Από την αρχαία Σπάρτη σώζονται λείψανα 
από τους ναούς της Ορθίας Αρτέµιδος, της Χαλκιοίκου Αθηνάς, του Καρνείου Απόλλωνα, 
καθώς και θέατρο της ρωµαϊκής εποχής. 

Αποτελεί το οικονοµικό και εµπορικό κέντρο του νοµού. Έχει αξιόλογο αρχαιολογικό 
µουσείο και µουσείο της ελιάς. Είναι η µόνη πόλη πρωτεύουσα νοµού της Πελοποννήσου 
που δε συνδέεται µε σιδηροδροµικό δίκτυο (αν και είχε προβλεφθεί τέτοια σύνδεση 
τον 19ο αιώνα). Επικοινωνεί όµως οδικά µε την Καλαµάτα και την Τρίπολη, ενώ διαθέτει 
και µικρό αεροδρόµιο. 

 

 

 



Αρχαία Ιστορία 
 

 

Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης 

 

 

Η περιοχή έχει µακραίωνη ιστορία τόσο στην Αρχαιότητα, όσο και στο Μεσαίωνα 

και τη Νεώτερη Εποχή. Η Σπάρτη και η Λακωνία αναφέρονται από την ελληνική 

µυθολογία. 

Αναφέρεται και από τον Όµηρο στα έπη του,την Ιλιάδα και την Οδύσσεια ως ένα 

από τα ισχυρότερα µυκηναϊκά βασίλεια και έδρα του Μενελάου, αδερφού του 

βασιλιά Αγαµέµνονα των Μυκηνών την περίοδο πριν τον Τρωικό Πόλεµο. 

Περίπου το 1100 π.Χ. και µετά την κατάρρευση του µυκηναϊκού πολιτισµού στην 
περιοχή εγκαθίστανται ∆ωριείς,ένα διαφορετικό ελληνικό φύλο. Σταδιακά οι 
Σπαρτιάτες ενώνονται κάτω από δύο βασιλικές οικογένειες, τους  Αγιάδες και 
τους  Ευρυπωντίδες και αρχίζουν να επεκτείνονται στις γύρω περιοχές 
δηµιουργώντας κοινωνικές τάξεις, τους οµοίους, τους είλωτες και τους 
περιοίκους και κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. συγκροτούν τη γνωστή, σύµφωνα µε τους 
νόµους του Λυκούργου, κοινωνία τους. Αφού υποτάξουν το µεγαλύτερο µέρος 
της Λακωνίας θα επεκταθούν στη Μεσσηνία και την Αρκαδία και θα νικήσουν το 

Άργος. Θα καταφέρουν να υποτάξουν τη Μεσσηνία και µέρος της Αρκαδίας και 
θα συνάψουν αρκετές συµµαχίες, µε πρώτη σύµµαχό τους την Τεγέα. Όλα αυτά 

µέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ.. 

Στους Περσικούς πολέµους οι Σπαρτιάτες δε θα πάρουν µέρος στη µάχη του 

Μαραθώνα, αλλά η θυσία των 300 του Λεωνίδα και των 700 Θεσπιέων στο στενό 

των Θερµοπυλών το 480 π.Χ. θα γινόταν το συγκλονιστικότερο γεγονός αυτής 
της περιόδου, καθώς οι Σπαρτιάτες έπεσαν υπακούοντας στον άγραφο νόµο που 

όριζε ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψουν το πεδίο της µάχης. Μετά τη νικηφόρα για 

τους Έλληνες µάχη των Πλαταιών, ζητήθηκε από τη Σπάρτη να αναλάβει 
επιθετικό πόλεµο στη Μικρά Ασία κατά των Περσών αλλά αρνήθηκε. Αυτή την 
ευκαιρία άρπαξε η Αθήνα που δηµιούργησε την Α' Αθηναϊκή Συµµαχία και 
συνέχισε τον πόλεµο κατά των Περσών στη Μικρά Ασία και την Κύπρο ως το 

451 π.Χ.. Η Αθήνα ισχυροποιήθηκε τόσο πολύ κάτω από την ηγεσία του Περικλή 

που η Σπάρτη φοβήθηκε και αποφάσισε µε την Πελοποννησιακή Συµµαχία να της 
κηρύξει τον πόλεµο. Αυτός ονοµάστηκε Πελοποννησιακός Πόλεµος από τον 



ιστορικό Θουκυδίδη και ήταν ιδιαίτερα σκληρός. ∆ιήρκεσε από το 431 ως το 404 

π.Χ. και τελείωσε µε συντριπτική νίκη των Πελοποννησίων. Μετά από αυτόν τον 
πόλεµο υπήρχε η ελπίδα ότι η Σπάρτη θα κυβερνούσε δίκαια την Ελλάδα,αλλά 

εγκατέστησε ηγεµονία που δυσαρέστησε όλους και οδήγησε σε δύο πολέµους, 
τον Βοιωτικό πόλεµο ή Κορινθιακό το 396-387 π.Χ. και τον πόλεµο µε τη Θήβα. 

Στη µάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ. ο σπαρτιάτικος στρατός ηττήθηκε κατά 

κράτος από τους Θηβαίους που είχαν επικεφαλής τους Επαµεινώνδα και 
Πελοπίδα. Το 362 π.Χ. στη µάχη της Μαντινείας ο  ενωµένος στρατός της 
Σπάρτης, της Αθήνας και των συµµάχων τους κατάφερε ένα µεγάλο πλήγµα στη 

Θήβα και τους δικούς της συµµάχους χωρίς όµως να προκύψει οριστικός νικητής 
και η Ελλάδα να βυθιστεί στην αβεβαιότητα για πολλά χρόνια. Μέσα σε εκείνη 

την ταραγµένη περίοδο κανείς δεν έδωσε σηµασία σε ένα µικρό ελληνικό 

βασίλειο του βορρά, τη Μακεδονία, η οποία υπό την ηγεσία του Φιλίππου Β' 

συνέτριψε τους Ιλλυριούς το 358 π.Χ.. Τα επόµενα χρόνια η Μακεδονία θα 

κυριαρχήσει στην Ελλάδα και όχι µόνο, ενώ η Σπάρτη θα συνεχίσει να βυθίζεται 
στην εσωτερική της κρίση και µετά τη µάχη της Μεγαλόπολης και της Σελλασίας 
η Σπάρτη θα καταρρεύσει τελείως µέχρι και τη ρωµαϊκή κατάκτηση (146 π.Χ.). 

Μεσαίωνας 
Σε αντίθεση µε άλλες πόλεις της Λακωνίας οι οποίες εγκαταλείφθηκαν τον 4ο αιώνα µ.Χ., τόσο 
η Σπάρτη όσο και το Γύθειο συνέχισαν να κατοικούνται, παρά τους σεισµούς (όπως αυτός του 
365), τις επιδροµές Γότθων το 395 υπό τον Αλάριχο και Βανδάλων το 468 υπό 
τον Γιζέριχο και την επιδηµία πανώλης το 541-43. Προς το τέλος της βασιλείας 
του Ιουστινιανού όµως η πόλη ερηµώνει, αν και είναι πιθανό η ακρόπολη να συνέχισε να 
χρησιµοποιείται.[1] 

Στο Χρονικό της Μονεµβασιάς αναφέρεται ότι οι κάτοικοι της Σπάρτης εγκατέλειψαν την 
περιοχή για µία πιο ασφαλή τοποθεσία, την Μονεµβασία, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στη 
Σικελία, µετά από µια σλαβική επιδροµή το 587-588 µ.Χ.. Παρόλα αυτά θεωρείται πλέον 
απίθανο ότι µια εισβολή προκάλεσε τη φυγή των κατοίκων στη Μονεµβασία και στη Σικελία. Η 
ίδια η Μονεµβασία είχε αρχίσει να κατασκευάζεται κατά την εποχή του Ιουστινιανού. Η 
τοποθεσία της Σπάρτης κρίθηκε ανεπαρκώς οχυρή και επιρρεπής σε µακροχρόνιους 
αποκλεισµούς λόγω της µεγάλης απόστασής της από το λιµάνι, ενώ µε την µετακίνηση της 
πρωτεύουσας στη Κωνσταντινούπολη, τα πλοία από το Γύθειο έπρεπε να παραπλέουν πλέον 
το ακρωτήριο Μαλέας.[1] 

Εκείνη την περίοδο αρκετοί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Η κεντρική εξουσία της 
Κωνσταντινούπολης δεν έδινε µεγάλη σηµασία σε µία µικρή περιοχή του θέµατος 
Πελοποννήσου και κάποιες σλαβικές φυλές στα ορεινά, όπως οι Μηλιγγοί, κατάφεραν να 
παραµείνουν ανεξέλεγκτες µέχρι την έλευση των Φράγκων. Περίπου στα 970, και µέχρι το 
θάνατό του, έδρασε στην περιοχή ο όσιος Νίκων ο Μετανοείτε. 

Το 1205 µε την άφιξη στην περιοχή των σταυροφόρων της ∆' Σταυροφορίας πολλοί τοπικοί 
άρχοντες, που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί από την Κωνσταντινούπολη καιρό πριν, συντάχθηκαν 
µε τους Φράγκους, ενώ άλλοι τους αντιστάθηκαν. Τις τύχες του τόπου καθορίζει µία τοπική 
αρχοντική οικογένεια, οι Χαµάρετοι. Η Λακεδαιµονία έπεσε στα χέρια των Φράγκων µετά από 
πενθήµερη πολιορκία to 1210. Το 1249 ο Γουλιέλµος Β΄ Βιλλαρδουίνος έκτισε ένα κάστρο 
πάνω σε µία βουνοκορφή του Ταϋγέτου, το Μυστρά ή Μυζηθρά. Ο Βιλλαρδουίνος 
αιχµαλωτίστηκε το 1259 στη µάχη της Πελαγονίας από τους Βυζαντινούς και για να αφεθεί 
ελεύθερος αναγκάστηκε να τους παραδώσει 3 κάστρα, µέσα σε αυτά και το Μυστρά. Μέχρι το 
1265 οι κάτοικοι της Λακεδαιµονίας την είχαν εγκαταλείψει και είχαν εγκατασταθεί οµαδικά 
στο Μυστρά για περισσότερη ασφάλεια. Οι Βυζαντινοί ίδρυσαν το ∆εσποτάτο του Μορέως, µε 
έδρα το Μυστρά και χρησιµοποίησαν τη Λακωνία ως βάση για την ανακατάληψη της 



Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος τελικά περιήλθε στην εξουσία τους (εκτός από λίγα κάστρα) 
το 1430, αλλά το 1460 υποτάχθηκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Νεότερη Εποχή 

 

Το κέντρο της Σπάρτης 

Στη νεότερη εποχή η Λακωνία θα εξεγερθεί αρκετές φορές µαζί µε άλλες περιοχές 
εναντίον των Τούρκων αλλά χωρίς αποτέλεσµα, καθώς οι Τούρκοι θα καταφέρνουν ως 
το 1800 να νικούν και τους Έλληνες και τους Βενετούς. Το 1821 η περιοχή θα εξεγερθεί 
µε τη βοήθεια των πάντα ανυπότακτων Μανιατών. Ως το 1828 θα καταφέρουν να 
καταλάβουν τα κάστρα της περιοχής και να αντιµετωπίσουν τον Ιµπραήµ. 
Το 1834αποφασίζεται από την αντιβασιλεία του Όθωνα η οικοδόµηση της πόλης της 
Σπάρτης στην αρχαία της θέση. Η Σπάρτη και γενικότερα η Λακωνία από εκείνο το 
σηµείο ακολουθούν τις τύχες της υπόλοιπης Ελλάδας µέσα από τα πρώτα χρόνια της 
ανεξαρτησίας. 

Κλίµα 
Η Σπάρτη έχει Μεσογειακό κλίµα µε ήπιους χειµώνες και εξαιρετικά θερµά 
καλοκαίρια.Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σηµειώνει τις υψηλότερες µέσες µέγιστες 
θερµοκρασίες στην Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης η οποία είναι µακριά από 
τη θάλασσα και κοντά στον Ταύγετο και Πάρνωνα [1] . Τον Ιούλιο του 2012 σύµφωνα µε 
τον σταθµό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε µέση µέγιστη θερµοκρασία 38.3°C 
σηµειώνοντας έτσι την υψηλότερη µηνιαία µέση µέγιστη θερµοκρασία που έχει 
καταγραφεί στην Ελλάδα ως σήµερα. [2] 

[απόκρυψη]Κλιµατικά δεδοµένα Σπάρτης (Ε.Μ.Υ,1974–2004)

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν

Μέση Υψηλότερη° C (°F) 14.4 15.1 17.7 21.3 
27 

(81) 
32.2

Μέση Ηµερήσια °C (°F) 9.6 10.2 12.4 15.8 21.2 26.2

Μέση Χαµηλότερη °C (°F) 3.5 3.8 5.5 7.6 11.8 15.9

Βροχόπτωση mm (ίντσες) 
90.7 

(3.571) 

84.6 

(3.331) 

73.3 

(2.886) 

66.0 

(2.598) 

47.4 

(1.866) 

14.6

(0.575)
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Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα και µεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, καθώς και της οµώνυµης περιφερειακής ενότητας. Είναι χτισµένη 

ανάµεσα στις οροσειρές του Βερµίου, του Μπούρινου και των Πιερίων, 15 χλµ 

βορειοδυτικά της λίµνης του Πολυφύτου, σε υψόµετρο 720 µέτρων από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Απέχει 120 χλµ από τη Θεσσαλονίκη και 470 χλµ από 

την Αθήνα. Έχει 41.066 κατοίκους, ενώ ο νέος διευρυµένος Καλλικρατικός 
∆ήµος έχει 75.388 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Στην πόλη στεγάζονται τµήµατα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) της ίδιας περιφέρειας. Επίσης 
είναι η έδρα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του 

Εφετείου της ∆υτικής Μακεδονίας, του 1ου Σώµατος Στρατού της Ελλάδας και 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. 

Ιστορική αναδροµή 

 

                  Η πλατεία Νικης µε το ∆ηµαρχείο και το ρολόι του Αγίου Νικολάου. 

Νεολιθική εποχή - Αρχαία περίοδος - Βυζαντινή 

περίοδος 
Αρχαιότητες από την προϊστορική εποχή µέχρι τη Βυζαντινή περίοδο έχουν 
ανακαλυφθεί σε πολλά σηµεία της πόλης. Στα ανατολικά της Κοζάνης, έχει 
ανασκαφεί νεκρόπολη, η οποία χρονολογείται από την εποχή του Σιδήρου. 

ΟΙ αρχαιότητες που βρέθηκαν εδώ µαρτυρούν την ύπαρξη µιας από τις αρχαιότερες 
πόλεις της αρχαίας Ελιµιώτιδας (ή Ελίµειας), της οποίας η ακρόπολη βρισκόταν στο 

λόφο του «Αγίου Ελευθερίου»
[1]

. 

Στα νοτιοδυτικά της σύγχρονης πόλης, στο λόφο Σιόποτο, υπήρχε οικισµός ο οποίος 
ονοµαζόταν Καλύβια, µεταξύ 1100 και 1300, ίχνη του οποίου υπάρχουν ακόµα. 



Οθωµανική περίοδος - Βαλκανικοί πόλεµοι - 

Σύγχρονοι καιροί 
Το 1392 άποικοι προερχόµενοι από την Πρεµετή, το Βυθικούκι και την Κόζδιανη της 
Ηπείρου, κατάφυγαν κυνηγηµένοι από τους Τουρκαλβανούς στην περιοχή βόρεια 

της Σέλιτσας (που µέχρι σήµερα ονοµάζεται Παλιοκόζδιανη) και στη συνέχεια 

µεταναστεύοντας ανατολικά συνάντησαν τον χριστιανικό οικισµό στα Καλύβια.
[2]

 Οι 
κάτοικοι των Καλυβιών δεν τους αποξένωσαν, αλλά τους υποχρέωσαν να χτίσουν τις 
κατοικίες τους ανατολικότερα. Οι νέοι κάτοικοι ονόµασαν την περιοχή Τζαµουριά 

διασώζοντας το πατρωνύµιο της παλιάς τους περιοχής. Σήµερα η περιοχή ονοµάζεται 
Τζάµπρα. Επίσης το βραχώδη λόφο επάνω από την Τζάµπρα τον ονόµασαν Σκρίκα ή 

Σκίρκα (Σκ’ρκα), που σηµαίνει βραχώδες ύψωµα. Αν και υπάρχουν διάφορες εκδοχές 
για το όνοµα της πόλης η επικρατέστερη είναι πως οι άποικοι αυτοί 
της Ηπείρου ονόµασαν το νέο οικισµό Κόσδιανη που στη συνέχεια µετατράπηκε σε 
Κόζιανη και οι µετέπειτα λόγιοι το µετασχηµάτισαν σε Κοζάνη. Οι κάτοικοι παλιών 
και νέων οικισµών ενώνονται σε µια νέα ενιαία κοινότητα, χτίζουν εκκλησία, 

κατασκευάζουν υδραγωγεία και κρήνες. Πρώτη καταγεγραµµένη αναφορά στην 
Κοζάνη γίνεται σε σουλτανικό φιρµάνι του 1528, σαν οικισµός µε 91 σπίτια, 23 

εργένηδες και 15 χήρες.[3]
 

Το 1649 εκατόν είκοσι οικογένειες από το χωριό Κτένι, υπό την αρχηγία του 

προεστού τους Ιωάννη Τράντα, εγκαταστάθηκαν στη θέση Κρεβατάκια. Ο γιος του 

Ιωάννη Τράντα, Χαρίσιος, κατόρθωσε να λάβει Σουλτανικό διάταγµα µε προνόµια 

για τους κατοίκους της πόλης, µε το οποίο η πόλη περιέρχονταν υπό την προστασία 

της Σουλτανοµήτορος. Οι κάτοικοι ήταν ελεύθεροι από κάποιους φόρους και 
απαγορευόταν να µένουν ως µόνιµοι κάτοικοι οι Μουσουλµάνοι στην πόλη. 

Ο Χαρίσιος Τράντας, που θεωρείται ο πρώτος προύχοντας της πόλης, έκτισε 
µεγαλοπρεπή οικήµατα και στόλισε την πόλη µε πλατάνια και κρήνες. 
Το 1664 θεµελίωσε το ναό του Αγίου Νικολάου, που αποτελεί και τον πολιούχο της 
πόλης. Ο ναός ανακαινίστηκε το 1721. Το 1668 ιδρύεται η βιβλιοθήκη και η σχολή 

της Κοζάνης. Τον 17ο και 18ο αιώνα οι εµπορικές συναλλαγές µε τις χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης δίνουν την ευκαιρία στην πόλη να αναπτυχθεί οικονοµικά και 
πνευµατικά. Από τα οικοδοµήµατα ξεχωρίζει το δηµαρχείο, ο µητροπολιτικός ναός 
του Αγίου Νικολάου και τα αρχοντικά των Γ. Λασσάνη (στην οµώνυµη πλατεία) και 
Γ. Βούρκα. Κατά το 18ο αιώνα, όπως ξένοι περιηγητές αναφέρουν, ο πληθυσµός της 
Κοζάνης ήταν ελληνικός και µε αυξητικές τάσεις.[4][5]

 Η λεηλασία της πόλης 
το 1803 από τον Ασλάν Μπέη διέκοψε παροδικά την ανάπτυξή της. Οι κάτοικοι της 
Κοζάνης συµµετείχαν στην επανάσταση του 1821. Σπουδαίος αγωνιστής 
της επανάστασης του 1821 ήταν ο Ιωάννης Τσόντζας, που µετείχε της υπεράσπισης 
των Ψαρών. Άλλοι Κοζανίτες αγωνιστές του 1821 ήταν οι Μιχαήλ Ιωάννου, 

Εµµανουήλ Χατζηκωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ναουµίδης, Ιωάννης Τιάλιος, 
Γεώργιος Μάρανδος και Ιωάννης (Νάνος) Μπαρούτας[6]

. Σύµφωνα µε την απογραφή 

του 1904, στην πόλη κατοικούσαν 12.350 Έλληνες, από τους οποίους οι 350 ήταν 
βλαχόφωνοι.  

 



 

                                                  Η Νοµαρχία Κοζάνης 

Κατά το Μακεδονικό Αγώνα οι Κοζανίτες αγωνίστηκαν για την ελευθερία µε 
σηµαντικότερους Μακεδονοµάχους, τον οπλαρχηγό Κωνσταντίνο Σιδέρη (καπετάν 
Τσίτσο) και τους προύχοντες Παναγιώτη Λιούφη, Κωνσταντίνο Καπιτσόγλου, 

Αθανάσιο Μάνο και Νικόλαο Μουµούζια.
[8]

 

Απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 11 Οκτωβρίου 1912 όταν ο ελληνικός 
στρατός εισήλθε στην πόλη ύστερα από τη µάχη του Σαραντάπορου. Το 1923 κατά 

την ανταλλαγή των πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πλήθος προσφύγων 
εγκαταστάθηκαν κυρίως στα νοτιοανατολικά της Κοζάνης. 

Κατά τον 20ο αιώνα η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία, κυρίως λόγω της εκµετάλλευσης 
των αποθεµάτων λιγνίτη της περιοχής από τη ∆ΕΗ. Ο σεισµός των 6,6 ρίχτερ που 

έγινε στην περιοχή στις 13 Μαΐου 1995 προξένησε µόνο υλικές ζήµιες. Σήµερα η 

Κοζάνη είναι το εµπορικό, συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο της ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

Η ζωή της πόλης είναι πολύ έντονη, γεγονός στο οποίο συµβάλλουν και οι χιλιάδες 
φοιτητές των τεχνολογικών ιδρυµάτων (ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας) και 
του πανεπιστηµίου της πόλης (Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας). Την εβδοµάδα 

της Απόκρεω η πόλη ζει στους ρυθµούς του καρναβαλιού. Το ξεφάντωµα γίνεται 
στους φανούς, σε όλες τις γειτονιές της πόλης. 

Αξιοθέατα 

 

                                        Το Λαογραφικό µουσείο της Κοζάνης. 



 

                                       Η νέα κεντρική πλατεία της Κοζάνης. 

Η Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης είναι η δεύτερη µεγαλύτερη 

στην Ελλάδα µετά από αυτή της Αθήνας, και διαθέτει 153.000 τόµους, περισσότερα 

από 380 χειρόγραφα, 315 κώδικες και πολλές σπάνιες εκδόσεις, µεταξύ των οποίων 
και ένα από τα 17 σωζόµενα πρωτότυπα της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου. Για το λόγο 

αυτό η Κοζάνη είχε ενταχθεί στο Εθνικό Πολιτιστικό ∆ίκτυο Πόλεων µε αντικείµενο 

προώθησης το Βιβλίο και την Ανάγνωση. Έτσι συστήθηκε το Ινστιτούτο Βιβλίου και 
Ανάγνωσης και καθιερώθηκε η Κοζάνη ως πόλη του Βιβλίου. Το Ινστιτούτο έπαψε 
να υφίσταται µετά την εφαρµογή του νόµου Καλλικράτη. 

Το Ιστορικό-Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης βρίσκεται στο 

κέντρο της πόλης και στεγάζεται σε κτήριο µακεδονικής αρχιτεκτονικής. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κοζάνης στεγάζεται σε αρχοντικό της πόλης. 

Το Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας. 

Τα Αρχοντικά του Γρ. Βούρκα και Γ. Λασσάνη από τα λίγα εναποµείναντα στην 
πόλη. Στο τελευταίο λειτουργεί η ∆ηµοτική Χαρτοθήκη όπου µεταξύ των άλλων 
εκτίθεται και ένα από τα ελάχιστα πρωτότυπα της χάρτας του Ρήγα Φερραίου. 

 

                                       Ο νέος δηµοτικός κήπος της πόλης 

Ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Νικολάου (17ος αι.) µε τις σηµαντικές 
τοιχογραφίες, το ξυλόγλυπτο τέµπλο και το καµπαναριό - σύµβολο της Κοζάνης. 

Άλλα αξιόλογα διατηρητέα κτήρια της πόλης είναι, το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, 
το "∆ρίζειο" κληροδότηµα, το "Βαλταδώρειο" γυµνάσιο, το ξενοδοχείο"Ερµιόνειον" 

κ.ά. 

Το πάρκο Κουρί και το πάρκο του Αγίου ∆ηµητρίου, όπου βρίσκονται το πνευµατικό 

κέντρο και το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο της πόλης. Ο ∆ηµοτικός Κήπος 
Κοζάνης που δηµιουργήθηκε στη θέση του παλαιού στρατοπέδου Ψυχογιου κερδίζει 
τις εντυπώσεις προσφέροντας οξυγόνο στην πόλη. 



Αποκριά στην Κοζάνη και άλλες εκδηλώσεις 

 

                                            Φανός - Κοζανίτικη Αποκριά. 

Οι αποκριές στην Κοζάνη έχουν µια ιδιαιτερότητα που τις κάνει να ξεχωρίζουν. Οι 
εκδηλώσεις ξεκινούν µε χορούς και τραγούδια την "Τσικνοπέµπτη", 12 µέρες πριν 
από τη Μεγάλη Αποκριά. Την τελευταία εβδοµάδα γίνεται ένα πραγµατικό 

ξεφάντωµα από µεταµφιεσµένους και µη, που χορεύουν, "ρίχνονται", στο ρυθµό του 

τοπικού χορού "έντεκα". Τη Μεγάλη Αποκριά γίνεται παρέλαση αρµάτων. Εκεί 
φαίνεται το Κοζανίτικο χιούµορ, η καυστική σατυρική διάθεση και η πνευµατώδης 
κριτική για κάθε επίκαιρο θέµα. 

Το βράδυ της Αποκριάς, µετά την απογευµατινή παρέλαση αρµάτων, ανάβουν σε 
κάθε γειτονιά οι "φανοί". Γύρω από τη φωτιά συνεχίζεται ολονύχτιο γλέντι µε 
Κοζανίτικα σκωπτικά και παραδοσιακά τραγούδια της Αποκριάς. Μαζί µε τους 
µεζέδες και τα παραδοσιακά Κοζανίτικα "κιχιά" προσφέρεται και άφθονο κρασί 
"κοκκινέλι", τοπικής παραγωγής. 

Εκτός από την αποκριά, άλλες εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στην πόλη, είναι 
τα Λασσάνεια (προς τιµή του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Γ. Λασσάνη), στο 

τέλος του καλοκαιριού. Αποτελούνται από θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, 
αθλητικούς αγώνες κ.ά. Η ετήσια εµποροπανήγυρη Νιάηµερος γίνεται την πρώτη 

Τρίτη του Οκτώβρη στην οµώνυµη περιοχή της πόλης. 

Η Φιλαρµονική του ∆ήµου, η Πανδώρα, είναι η παλιότερη στην Ελλάδα και 
συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις και εορτές της πόλης. 

Οικονοµία 

 

                                Χάρτης του κέντρου της πόλης της Κοζάνης. 

 

 



Η πόλη και η περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας γενικότερα, είναι γνωστή για την 
συνεισφορά της στην ηλεκτρική ενέργεια της χώρας, και ένα µεγάλο τµήµα του 

πληθυσµού δουλεύει στα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια της ∆.Ε.Η., που παράγουν 
ηλεκτρισµό µε πρώτη ύλη το λιγνίτη. Άλλα προϊόντα της περιοχής είναι τα µάρµαρα, 

ο κρόκος, φρούτα, κρασιά και διάφορα εξειδικευµένα βιοτεχνικά είδη. Η περιοχή της 
Κοζάνης είναι η µοναδική κροκοκαλλιεργούµενη περιοχή της χώρας µας σε µερικά 

χωριά της οποίας (Κρόκος, Καρυδίτσα, Αγία Παρασκευή, Ανω Κώµη, Κάτω Κώµη, 

Λευκοπηγή, Πετρανά κ.λπ.) γίνεται από πάρα πολλά χρόνια συστηµατική 

καλλιέργεια του φυτού. Πολλές Τράπεζες έχουν υποκαταστήµατα στην πόλη, ενώ 

σηµαντικός για την τοπική οικονοµία είναι και ο ρόλος της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Νοµού Κοζάνης. Κάθε Σεπτέµβριο στην περιοχή Κοίλα, Κοζάνης, στο 

Εκθεσιακό Κέντρο της ∆υτικής Μακεδονίας, γίνεται η εµπορική έκθεση, όπου 

συµµετέχουν µε τοπικά προϊόντα έµποροι από την Ελλάδα αλλά και από άλλα κράτη 

των Βαλκανίων. 

 

Ιστορική εξέλιξη πληθυσµού 

 

                                                     Η νότια άποψη της Κοζάνης. 

Έτος πληθυσµός Μεταβολή Πληθυσµός ∆ήµου Μεταβολή Πυκνότητα 

1971 23.240 - - - - 

1981 31.120 +7.880 / +33,9% - - - 

1991 31.553 +433 / +1,39% 43.395 - 119/km² 

2001 46.956 +7,038 / +22,3% 68.680 +6.417/+14,8% 136/km² 

 

 

 

 



Παιδεία 

Τον 17ο αιώνα ιδρύθηκε στην Κοζάνη σχολείο στο οποίο πρώτος δάσκαλος ήταν 
ο Γεώργιος- Γρηγόριος Κονταρής, ο οποίος δίδασκε θεολογία και αριστοτελική 

φιλοσοφία. Στη συνέχεια δίδαξαν οι Ν. Ορφανός, Νεόφυτος Χριστόπουλος, Γεώργιος 
Παρακείµενος, ο ιερέας Σωτήριος και ο µαθητής του Μεθόδιο Ανθρακίτη Σεβαστός 
Λεοντιάδης, που έδωσαν βάρος στη διδασκαλία της γλώσσας, στη ρητορική και στη 

φιλοσοφία βάσει των αριστοτελικών σχολίων του Θεόφιλου Κορυδαλλέα. 

Το 1745 ιδρύθηκε στην Κοζάνη η «Στοά». Στην εν λόγω σχολή δίδαξε θετικές 
επιστήµες ο Ευγένιος Βούλγαρης, η διδασκαλία όµως των θετικών επιστηµών δε 
συνεχίστηκε καθώς οι διάδοχοι του, ο Νικόλαος Βάρκοσης, ο ιερέας Κωνσταντίνος, ο 

ιεροµόναχος από τα Άγραφα Κύριλλος και ο Ι. Πέζαρος δεν είχαν γνώσεις θετικών 
επιστηµών. Για την λειτουργία της «Στοάς» έδιναν χρήµατα ντόπιοι αλλά και 
απόδηµοι Κοζανίτες της Ουγγαρίας. Η «Στοά» πιθανώς σταµάτησε τη λειτουργία της 
το 1774. 

Το 1756, ίσως επειδή ορισµένοι από τους αποδήµους Κοζανίτες που 

χρηµατοδοτούσαν τη «Στοά» άρχισαν να αµφισβητούν ότι γινόταν σωστή διαχείριση 

των χρηµάτων που έστελναν στην πατρίδα, δηµιουργήθηκε και µια δεύτερη σχολή, η 

«Σχολή της Κοµπανίας» (1756-1769) όπου δίδαξε αριστοτελικά σχόλια του Θεόφιλου 

Κορυδαλλέα ο Σιασανόπουλος από τα Ιωάννινα, µαθητής του Μπαλάνου 

Βαλασόπουλου. Άλλοι δάσκαλοι ήταν ο Γ. Παρακείµενος, ο Ι. Παπαλούιας και ο 

ιεροδιάκονος Καλλίνικος. Η εν λόγω σχολή έκλεισε το 1769 ίσως επειδή σταµάτησε 
η χρηµατοδότησή της. 

Το 1776 ιδρύθηκε από την Μητρόπολη και τους προκρίτους της Κοζάνης το 

«Ελληνικόν Μουσείον» (1776-1797/9) που χρηµατοδοτούνταν κυρίως από τους 
τόκους κεφαλαίου 4.292 δουκάτων, του Κοζανίτη ∆ηµητρίου Μανόλη Παγούνη, που 

ήταν κατατεθειµένο στην επίσηµη τράπεζα της Βενετίας, Zecca (γι’ αυτό και λεγόταν 
και «Σχολείο του Παγούνη») και από τους τόκους κεφαλαίου 800 γροσίων που ήταν 
κατατεθειµένο στη Θεσσαλονίκη. Στο «Ελληνικόν Μουσείον» δίδαξαν µεταξύ άλλων 
οι Αµφιλόχιος Παρασκευάς, Γ. Λούιας, Ι. Αιτωλός, ∆. Παπαγιαννούσης, Κ. Στάµκος, 
Γ. Πάικος και ο ιερέας Χριστόδουλος. Το 1797/9, µετά την κατάληψη της Βενετίας 
από τους Γάλλους, διακόπηκε η αποστολή χρηµάτων και έτσι σταµάτησε η 

λειτουργία του εν λόγω σχολείου. 

Την περίοδο 1804-1810 δίδαξε στην Κοζάνη ο Στέφανος Σταµκίδης µε 
χρηµατοδότηση των αδελφών Τακιατζή.

[10]
 

Η εκπαίδευση στην Κοζάνη σήµερα 

 



                          Το Βαλταδώρειο Γυµνάσιο στο κέντρο της Κοζάνης. 

Η πόλη έχει 27 ∆ηµοτικά Σχολεία (άλλα 15 υπάρχουν στα διάφορα ∆.∆.), 

13 γυµνάσια (άλλα 3 υπάρχουν στα ∆.∆.), 11 Λύκεια, 4 ΤΕΕ, σχολές ΟΑΕ∆, ΙΕΚ 

κ.τ.λ. και ένα δηµοτικό Ωδείο. 

Το Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας είναι ένα από τα µεγαλύτερα της χώρας και ιδρύθηκε 
το 1976. Στην Κοζάνη είναι η έδρα της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών και της Σχολής Υγείας. Επίσης στην πόλη 

βρίσκεται και η βάση του πανεπιστηµίου της περιφέρειας και της Πολυτεχνικής του 

Σχολής, το οποίο ιδρύθηκε το 2002. Σήµερα στην Κοζάνη σπουδάζουν περίπου 

15.000 φοιτητές από την Έλλάδα και από άλλες περιοχές. 

∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 
Η ∆ηµοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης στεγάζεται στο αρχοντικό του Γ. Λασσάνη στην 
οµώνυµη πλατεία της πόλης. 

Αποτελεί σηµαντικό τµήµα του πολιτισµού της Κοζάνης και δηµιουργήθηκε µε τη 

συνεργασία του δήµου Κοζάνης και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. 

Τα εγκαίνια της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης έγιναν µαζί µε τα εγκαίνια του αρχοντικού 

στις 11 Οκτωβρίου 2008 (96η επέτειος από την Απελευθέρωση της Κοζάνης). Στα 

εκθέµατά της περιλαµβάνονται: αντίγραφο της πρωτότυπης Χάρτας του Ρήγα 

Φεραίου, αντίγραφο του χάρτη ή άτλαντα της υδρογείου του Άνθιµου Γαζή, 

οµοιότυπο του χάρτη (Πίνακα) της Ελλάδας του ίδιου και άλλα έργα της εποχής 
του Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού[11]
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Λευκάδα 

Αρχιπέλαγος Ιόνιο Πέλαγος  

Νησιωτικό 

σύµπλεγµα 

Επτάνησα  

Έκταση 325 χλµ2
 

Υψόµετρο 1.158 µ 

Χώρα 

 Ελλάδα 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

Νοµός Λευκάδας  

Πρωτεύουσα Λευκάδα 

∆ηµογραφικά 

Πληθυσµός 25.720 (απογραφής 

2011) 

Πυκνότητα 63 /χλµ2
 

 



 

 

Η Λευκάδα ή Λευκάς είναι νησί του Ιονίου πελάγους και µαζί µε τα 

νησιά Κέρκυρα, Κεφαλονιά,Ιθάκη, Ζάκυνθος και Παξοί αποτελούν την περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων. Είναι το τέταρτο σε έκταση νησί στο Ιόνιο (320 τ.χλµ.) και το τέταρτο 

σε πληθυσµό µε περίπου 23.000 κατοίκους κατά την απογραφή του 2011. Βάσει του 

σχεδίου Καποδίστριας η Λευκάδα µαζί µε τα νησιά Κάλαµος, Καστός και Μεγανήσι, 
(γνωστά και ως Πριγκιποννήσια), αποτελούσε το νοµό Λευκάδος µε έδρα την πόλη 

της Λευκάδος. Από το 2011 όµως, οπότε και εισήχθηκε στο 

πρόγραµµα Καλλικράτης, η Λευκάδα, µαζί µε τα προαναφερθέντα νησιά πλην του 

Μεγανησίου αποτελεί πλέον δήµο µε έδρα και πάλι την πόλη της Λευκάδος, ενώ το 

Μεγανήσι αποτελεί ξεχωριστό δήµο µε έδρα το Κατωµέρι. 

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης (οι ακτές της βρίσκονται πολύ κοντά µ' εκείνες της 
ηπειρωτικής Ελλάδας τις οποίες τις χωρίζει ο ιστορικός πορθµός του ∆ρεπάνου) 

συνδέεται µε την Αιτωλοακαρνανία µε µια πλωτή γέφυρα µήκους περίπου 20 µέτρων. 
Μαζί µε την Εύβοια είναι τα δυο µοναδικά νησιά στην Ελλάδα στα οποία η 

πρόσβαση γίνεται οδικώς.Το ψηλότερο βουνό είναι τα Σταυρωτά µε απότοµες 
πλαγιές έχει ύψος 1.182µ 

Οικονοµία 

Οι βασικές µορφές οικονοµίας στο νησί είναι ο τουρισµός, ο οποίος τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει κατακόρυφη άνοδο, καθιστώντας τη Λευκάδα ένα απ' τα πιο 

πολυσύχναστα καλοκαιρινά θέρετρα στη µεσόγειο, ενώ η συχνή ενασχόληση των 
κατοίκων µε τη γεωργία, την αµπελουργία, την ελαιουργία και την αλιεία απ' τα 

παλιά χρόνια µέχρι και σήµερα έχει παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

τόπου. 

 

 

 



Πολιτισµός- Αθλητισµός 

Η Λευκάδα, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, έχει πλούσιο πολιτισµό µε 
ποικίλες παραδόσεις και ήθη, τα οποία κρύβουν µια ιστορία εκατοντάδων χρόνων. 
Το καρσάνικο κέντηµα, τα έθιµα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των 
Θεοφανείων και τα Πασχαλινά έθιµα είναι µερικά απ' τα πιο σηµαντικά πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά του λευκαδίτικου λαού. Η Φιλαρµονική Εταιρεία Λευκάδος (ΦΕΛ), 

που αποτελεί το δεύτερο αρχαιότερο µουσικό σωµατείο στην Ελλάδα (ιδρύθηκε το 

1850), έχει συνδράµει στην πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, συµµετέχοντας σε 
σπουδαία ιστορικά γεγονότα, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1896. Επίσης, στο 

νησί, κάθε καλοκαίρι, λαµβάνει χώρα το Φεστιβάλ χορού και µουσικής (∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Φολκλόρ) απ' το 1962 µέχρι και σήµερα, µε την συµµετοχή καλλιτεχνών 
απ' όλο τον κόσµο, καθώς και οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης που 

πρωτοδιοργανώθηκαν το 1955 και αποτελούν έναν απ' τους παλαιότερους 
πολιτισµικούς θεσµούς στον ελλαδικό χώρο. 

Η Λευκάδα αποτελεί έναν αξιοζήλευτο προορισµό και για τους λάτρεις των 
θαλάσσιων σπορ. Σε διάφορα σηµεία του νησιού υπάρχουν παραλίες που 

ενδείκνυνται για τέτοιες περιστάσεις. Για παράδειγµα, στην παραλία του Αη Γιάννη, 

µε την τεράστια αµµουδιά της, µπορεί κανείς να έρθει σε πρώτη επαφή µε το 

καινούριο για την Ελλάδα άθληµα kitesurfing και να µάθει τα µυστικά του. Μάλιστα 

κάθε χρόνο διοργανώνονται επίσηµοι αγώνες µε την συµµετοχή αθλητών απ' όλο τον 
κόσµο. Στον κόλπο της Βασιλικής, στην παραλία Πόντι, είναι το στέκι των 
windsurfers. Εκατοντάδες αθλητές επισκέπτονται το συγκεκριµένο µέρος κάθε χρόνο 

για να επιδείξουν τις δυνατότητές τους στο άθληµα της ιστιοσανίδας, ενώ κι εκεί 
διοργανώνεται Φεστιβάλ Σερφ. Κι οι δύο προαναφερθείσες παραλίες 
συγκαταλέγονται στις τρεις καταλληλότερες της Ευρώπης και στις δέκα καλύτερες 
του κόσµου για τέτοιου είδους extreme sports. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες που 

προσφέρει το νησί είναι οι καταδύσεις, το θαλάσσιο σκι, το παραπέντε, η ιστιοπλοϊα, 

η ποδηλασία αλλά και η ιππασία. 

 

 

 

 

 

 



Ιστορία - Μυθολογία 

Αρχαιότητα 

Το όνοµά της η Λευκάδα το πήρε απ' το ακρωτήριο Λευκάτα η αλλιώς Κάβος της 
Κυράς, που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Το ακρωτήριο στην 

αρχαιότητα ονοµαζόταν Λευκάς πέτρα ή Λευκάς άκρα. Ένας µύθος λέει ότι η 

ποιήτρια Σαπφώ, απ' τη νήσο Λέσβο, πήδηξε απ' το βράχο του ακρωτηρίου για να 

απαλλαγεί απ' τον έρωτά της για τον Φάωνα. Κοντά σ' εκείνη την περιοχή υπάρχει 
και ο ναός του θεού Απόλλωνα, στον οποίον είναι αφιερωµένος ο λευκός βράχος. Πιο 

παλιά το νησί ονοµαζόταν Αγία Μαύρα παίρνοντας το όνοµα αυτό απ' τον οµώνυµο 

ναό που ήταν κτισµένος µέσα στο κάστρο της Αγίας Μαύρας, το οποίο βρίσκεται 
απέναντι απ' την πόλη της Λευκάδας και το οποίο αποτελούσε πρότυπο 

οχυρωµατικής τέχνης. Για κάποιο µεγάλο χρονικό διάστηµα η πόλη της Λευκάδας 
ήταν κτισµένη γύρω απ' αυτό το κάστρο, αργότερα όµως οι Βενετοί τη µετέφεραν στη 

σηµερινή της θέση. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα πρώτα δείγµατα πολιτισµού στο νησί υπάρχουν απ' την 
παλαιολιθική εποχή. Από ανασκαφές που πραγµατοποίησε ο Γερµανός 
αρχαιολόγος Βίλελµ Ντέρπφελντστην περιοχή του Νυδρίου, ανακάλυψε ευρήµατα 

απ' την εποχή του Χαλκού (2000 π.χ.) και διατύπωσε τη θεωρία ότι η Λευκάδα είναι 
η Οµηρική Ιθάκη. 

Λίγο έξω απ' την πόλη και πιο συγκεκριµένα κοντά στο Καλλιγόνι υπάρχουν ερείπια 

της αρχαίας πόλης Νήρικος, η οποία υπήρξε η πρώτη πόλη του νησιού. Γύρω γύρω 

απ' την πόλη είχε κτιστεί ένα µεγάλο τείχος, κοµµάτι του οποίου σώζεται µέχρι και 
σήµερα. 

Η Λευκάδα έχει πάρει µέρος σε πολλές µεγάλες µάχες στο παρελθόν, όπως 
η ναυµαχία της Σαλαµίνας και η µάχη των Πλαταιών κατά τους περσικούς πολέµους, 
καθώς και στον Πελοποννησιακό πόλεµο στο πλευρό των Σπαρτιατών. Ακολούθησε 
πιστά και το Μέγα Αλέξανδρο στην τεράστια εκστρατεία του. Φαίνεται ότι από τους 
ακολούθους αυτούς ιδρύθηκε η οµώνυµη πόλη στην παραλιακή Συρία, καθώς και 
µια άλλη κοντά στην ∆αµασκό. 

Μεσαίωνας 

 

Χάρτης της Λευκάδας, Κριστόφορο Μπουοντελµόντι, 1420 

Κατά την Βυζαντινή περίοδο η Λευκάδα παρέµεινε στην αφάνεια. Μετά την πρώτη 

άλωση της Κων/πουλης από τους Φράγκους, η Λευκάδα πέρασε στην επικράτεια του 

∆εσποτάτου της Ηπείρου (1204-1293). Το 1293 δίνεται σαν προίκα στον Ιωάννη 



Ορσίνι, απ' τον ηγεµόνα του ∆εσποτάτου της Ηπείρου, Νικηφόρο. Ο Ορσίνι έκτισε το 

φρούριο της πόλης ώστε να προστατέψει το νησί απ' τις επιδροµές των πειρατών. 
Λίγο καιρό αργότερα κτίστηκε µέσα στο κάστρο και ο ναός της Αγίας Μαύρας απ' 

τον οποίο δανείστηκε το όνοµά του και το κάστρο. 

Στη συνέχεια, η Λευκάδα πέρασε στους Ανδηγαυούς (1331-1362). Το 1357 έχουµε 
την εξέγερση των χωρικών της Λευκάδας κατά του ηγεµόνα της Γρατιανού Τζώρτζη. 

Μεταξύ 1362-1479 η Λευκάδα έγινε κτήση των Τόκκων. 

Τουρκοκρατία - Ενετοκρατία 

Το 1479 οι Οθωµανοί καταλαµβάνουν το νησί, κυριαρχία που κράτησε για περίπου 

200 χρόνια. Η Λευκάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, γίνεται το µοναδικό νησί 
απ' τα Επτάνησα που γνωρίζει την τουρκική κατοχή. Το 1684 περνά στα χέρια των 
Ενετών, οι οποίοι µετέφεραν την πόλη απ' το κάστρο, όπου ήταν κτισµένη, στη 

σηµερινή της θέση. Έτσι, έπειτα από 200 έτη οθωµανικής κατοχής, το νησί περνά στα 

χέρια των Βενετών και πλέον η µοίρα του θα είναι η ίδια µε τη µοίρα των άλλων 
νησιών του Ιονίου. Τα Ιόνια νησιά πλέον είχαν πολιτική και κοινωνική ενότητα. 

Οι Βενετοί υποστήριζαν αναγνώριζαν κι επέτρεπαν στα Επτάνησα την τοπική τους 
αυτονοµία δηµιουργώντας τοπικές αυτοδιοικήσεις, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει την 
έλλειψη επιρροής των βενετσιάνικων στοιχείων στις υποδοµές και τον τρόπο ζωής 
των κατοίκων του κάθε νησιού. Στοιχεία που είναι έντονα ακόµα και σήµερα. 

 

 

 

Νεότερη Ιστορία 

 

Το 1797 η Γαλλία µε αρχηγό τον Ναπολέων Βοναπάρτη καταλαµβάνει τη Λευκάδα, 

όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα. Τα οικονοµικά µέτρα των Γάλλων ∆ηµοκρατικών 
όµως είναι αβάσταχτα για τους ντόπιους πολίτες και προκαλούν δυσαρέσκεια. 

Το 1798 ο Ρωσοτουρκοι κάνουν επέλαση στο Ιόνιο και παίρνουν υπό την κυριαρχία 

τους τα Επτάνησα. Το 1807 η Λευκάδα και όλα τα νησιά του Ιονίου περνούν στα 

χέρια της Γαλλίας, η οποία έχει αλλάξει το πολίτευµά της, έχοντας δηµιουργήσει ένα 

αυτοκρατορικό καθεστώς. Την ίδια χρονια γίνεται σύναξη των οπλαρχηγών στο 



Φρύνι και στην Παναγία τη Βλαχέρνα και στη συνέχεια ακολουθεί το γλέντι στην 
παραλία του µαγεµένου. 

Το 1810 οι Βρετανοί κυριεύουν το νησί και µέχρι το 1814 έχουν καταλάβει όλα τα 

Επτάνησα. Τα αυστηρά µέτρα κι οι αυταρχικοί νόµοι των Άγγλων όµως, έχουν ως 
συνέπεια τις αντιδράσεις των πολιτών µε αποτέλεσµα να υπάρχουν επαναστάσεις κι 
εξεγέρσεις, όπως εκείνη των Λευκαδιτών το1819 που καταπολεµήθηκε µε βιαιότητα 

και βαρβαρότητα. 

Το 1864, η Λευκάδα µαζί µε τα άλλα Ιόνια νησιά, σύµφωνα µε τις συνθήκες του '63 

και '64, παραχωρείται επίσηµα στην Ελλάδα και τα Επτάνησα µετά από πολλούς 
αιώνες ξένων κατοχών είναι πλέον ελεύθερα. 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, εγκαθίστανται στην πόλη της 
Λευκάδας Μικρασιάτες πρόσφυγες και δηµιουργούν τον συνοικισµό  

Προσφυγικά κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας.  

Κατά την διάρκεια της κατοχής η Λευκάδα απελευθερώθηκε από την ΙΧ µεραρχία 

του Ε∆ΕΣ που αποβιβάστηκε στο νησί στις 10 Σεπτεµβρίου 1944 εξοντώνοντας δυο 

µέρες αργότερα την Γερµανική Φρουρά πλην ελαχίστων διαφυγόντων προς την νότια 

πλευρά του νησιού. 

 

Αξιοθέατα 

Λίγο έξω απ' την πόλη και απέναντι ακριβώς απ' την πλωτή γέφυρα (το άνοιγµά της 
είναι περίπου 40µ.) βρίσκεται το ενετικό κάστρο της Αγίας Μαύρας. Το κάστρο 

αποτελεί πρότυπο οχυρωµατικής τέχνης. Μέσα στην πόλη υπάρχει το αρχαιολογικό 

µουσείο, το οποίο στεγάζει έργα τέχνης, καθώς κι ευρήµατα απ' την παλαιολιθική 

εποχή µέχρι τους ρωµαϊκούς χρόνους και η Μαρίνα Λευκάδας, η οποία θεωρείται απ' 

τις µεγαλύτερες και απ' τις πιο οργανωµένες στη Μεσόγειο. 

Στην είσοδο της πόλης, δίπλα στο λιµάνι βρίσκεται το περίφηµο πάρκο των ποιητών, 
(Οι ντόπιοι συνηθίζουν να το αποκαλούν Μποσκέτο), το οποίο φιλοξενεί τις 
προτοµές σπουδαίων προσωπικοτήτων του νησιού: 

(Βαλαωρίτης, Σικελιανός, Λευκάδιος Χερν, ∆ηµήτριος Γολέµης, Κλεαρέτη ∆ίπλα - 

Μαλάµου), οι οποίοι άφησαν εποχή µε την καλλιτεχνική τους αύρα και τα θαυµαστά 



έργα τους. Αξίζει όµως κανείς να περπατήσει πάνω στην ξύλινη γέφυρα που είναι 
κτισµένη πάνω απ' το κανάλι, που βρίσκεται µπροστά ακριβώς απ' τον πεζόδροµο µε 
τα καφέ-µπαρ, δίπλα απ' το λιµένα της πόλης. Οι κάτοικοι την αποκαλούν γέφυρα 

των στεναγµών ή γέφυρα των ερωτευµένων. Χτίστηκε στις αρχές της προηγούµενης 
δεκαετίας και µε την αρχιτεκτονική της δίνει βενετσιάνικο αέρα στην πόλη. 

Στην παραλία της Γύρας, κοντά στην πόλη, βρίσκονται οι τέσσερις ανεµόµυλοι απ' 

τους δώδεκα που υπήρχαν παλιά, οι οποίοι µέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα άλεθαν 
µεγάλες ποσότητες σιτηρών, προερχόµενα κυρίως απ' την Ρωσία. Κοντά στο χωριό 

Φρύνι, λίγο έξω απ' την πόλη βρίσκεται η Ιερά Μονή Φανερωµένης, που αποτελεί 
µουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης. ∆υο χλµ νότια της πόλης υπάρχει η περιοχή του 

Καλλιγονίου, η οποία περιλαµβάνει τα ερείπια που σώζονται απ' την προϊστορική 

πόλη Νήρικος. Ο συγκεκριµένος τόπος έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος. Εκτός απ' 

αυτά όµως, ο επισκέπτης µπορεί να γνωρίσει και τα πανέµορφα φυσικά τοπία που 

διαθέτει το νησί. Οι παραλίες αστείρευτης οµορφιάς, για τις οποίες η Λευκάδα είναι 
γνωστή παγκοσµίως, αφού πολλές απ' αυτές έχουν ψηφιστεί επανειληµµένα από 

τουριστικούς οδηγούς ως οι καλύτερες της Μεσογείου, µε πιο γνωστές το Πόρτο 

Κατσίκι και τους Εγκρεµνούς, αποτελούν πόλο έλξης πολλών εκατοµµυρίων 
τουριστών ανά τον κόσµο. Υπάρχουν επίσης και οι καταρράκτες στο ∆ηµοσάρι, λίγο 

έξω απ' το Νυδρί, καθώς και το Φαράγγι της Μέλισσας στο δήµο Σφακιωτών. 

Το ακρωτήριο Λευκάτα, που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού, είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ιστορία του και προκαλεί θαυµασµό σε όσους το 

επισκέπτονται. Στη Λευκάδα υπάρχουν αιωνόβια πλατάνια όπως ο πλάτανος στο 

Φρύνι και ο πλάτανος στη Mητρόπολη Λευκάδας. 

Το πρώτο µουσείο στον Ευρωπαϊκό χώρο για το Λευκάδιο Χερν εγκαινιάσθηκε ως 
Ιστορικό Κέντρο Λευκάδιου Χερν στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας, 
στις 4 Ιουλίου 2014. Το Μουσείο περιλαµβάνει πρώτες εκδόσεις, σπάνια βιβλία και 
ιαπωνικά συλλεκτικά αντικείµενα. Στεγάζεται σε ανακαινισµένη αίθουσα στο ισόγειο 

του κτιρίου του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας. Ο επισκέπτης µε τη 

βοήθεια φωτογραφιών, κειµένων, εκθεµάτων µπορεί να περιηγηθεί στις σηµαντικές 
στιγµές της εντυπωσιακής ζωής του Λευκάδιου Χερν αλλά και στους πολιτισµούς της 
Ευρώπης, της Αµερικής και της Ιαπωνίας του τέλους του 18ου και των αρχών του 

19ου αιώνα µέσα από το ανοιχτό µυαλό των διαλέξεων, των κειµένων και των 
ιστοριών του Χέρν. Για τη δηµιουργία του Ιστορικού Κέντρου Λευκάδιου Χερν 
συνέβαλαν οι ∆ήµοι Kumamoto, Matsue, Shinjuku, Yaizu, το Πανεπιστήµιο Toyama, 

η οικογένεια Koizumi και άλλοι από Ελλάδα και Ιαπωνία. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

O «Ιερός» Βράχος της Λευκάδας 

 

 

 
Το µνηµείο της φύσης που φιλοξένησε αιµατηρές τελετουργίες καθαρµών, ερωτικές 

ιστορίες µε τραγική κατάληξη, αλλά και ευγενείς αθλητικούς αγώνες. 

Α΄: Οι ανθρωποθυσίες 

Ο Λευκάτας σκόπελος, δηλαδή ο λευκός βράχος, είναι ένας από τους πιο γνωστούς 
βράχους της αρχαιότητας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού και σε παλιότερους 
ιταλικούς χάρτες σηµειώνεται και ως Salto di Saffo (πήδηµα της Σαπφούς)(1). Ο 

τύπος Λευκάτας είναι δωρικός. Ως επίθετο του Απόλλωνα (Απόλλων 
Λευκάτας) σηµαίνει: ο Απόλλωνας, ο κύριος του Λευκάτα, του άσπρου βράχου. Η 

πρώτη µνηµόνευση του βράχου βρίσκεται στο Οµηρικό «Λευκάς Πέτρη»(2). 



Το όνοµά του πήρε από το άσπρο χρώµα που παίρνει το απόγευµα που δύει ο ήλιος. 
Άλλοι(3) αποδίδουν το όνοµα στο Λεύκο, σύντροφο του Οδυσσέα(4). Άλλοι 
στον Λευκάτα, ένα νέο που πήδησε από το βράχο, για ν’ αποφύγει τον Απόλλωνα, 

που τον καταδίωκε. Ο Στράβων συνδέει το όνοµα της νήσου µε το όνοµα της 
«πέτρας»: «…µετωνόµασαν Λευκάδα επώνυµον δοκώ µοι του Λευκάτα. Πέτρα γαρ 

εστί λευκή την χρόαν, προκειµένη της Λευκάδος εις το πέλαγος».(5) 

 

Όταν ο επισκέπτης πλησιάσει αισθάνεται δέος από το άγριο τοπίο και το µεγαλείο της 
φύσης. Οι υψηλοί βράχοι και οι απότοµοι γκρεµοί οδηγούν τη φαντασία χιλιάδες 
χρόνια πριν, όταν εκεί τελούνταν αιµατηρές ιεροτελεστίες. 

Με το βράχο του Λευκάτα συνδέθηκαν απ’ τα πανάρχαια χρόνια, εξιλαστήριες 
ανθρωποθυσίες. Η αρχή των ανθρωποθυσιών στο βράχο του Λευκάτα σχετίζεται µε 
τους Φοίνικες (1200-1100 π.Χ).(6) Η περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη, µε φοβερά 

κύµατα, τρόµαζε τους ναυτικούς και δηµιουργούσε την εντύπωση Χάρυβδης απ’ τη 

µια και Σκύλλας απ’ την άλλη µε τους πελώριους σαν δόντια βράχους που είναι 
έτοιµα να τους κατασπαράξουν. 



 

Οι Φοίνικες, άνθρωποι κατ’ εξοχήν θαλασσινοί, θεωρούσαν την τρικυµία σηµάδι της 
οργής του Θεού, όπως και οι Ιουδαίοι. Πίστευαν ότι κατευναζόταν µόνο µε 
ανθρωποθυσίες. Έτσι κι αυτοί, όπως και οι Καρχηδόνιοι, θυσίαζαν και στα ιστορικά 

ακόµα χρόνια κάθε χρόνο νέους, για να εξευµενίσουν τους θεούς. 

Η πανάρχαια ανθρωποθυσία για εξευµενισµό του Πνεύµατος της τρικυµίας, 
εξελίχθηκε σιγά- σιγά σε ανθρωποθυσία ευρύτερα καθαρτήρια για τον τόπο, 

«αποτροπής χάριν». Σ’ αυτές θυσιάζονταν επίσηµα πρόσωπα, ο βασιλιάς, η 

βασιλοπούλα, ιερείς. Αργότερα δούλοι και αιχµάλωτοι ή εγκληµατίες 
καταδικασµένοι σε θάνατο. 

 



Ο Ελληνικός πολιτισµός µε πιο ανθρωπιστικό πνεύµα και πιο λογική αντιµετώπιση, 

αντικατέστησε τα ανθρώπινα θύµατα, µε προσφορές ζώων, ενώ αλλού γίνονταν 
προσπάθειες να σώσουν τον κατάδικο – εξιλαστήριο θύµα-«κάθαρµα». 

Στα ιστορικά χρόνια πριν ρίξουν τον κατάδικο από το βράχο, έδεναν γύρω στο σώµα 

πουλιά και φτερά για µια πιο οµαλή προσθαλάσσωσή του, ενώ από κάτω περίµεναν 
βάρκες(7), για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Αν ο κατάδικος γλύτωνε, του 

χαριζόταν η ζωή, αλλά έπρεπε να φύγει από τον τόπο. Ο Οβίδιος αναφέρει ότι όταν 
έφθασε σ’ αυτά τα µέρη ο «Τιρύνθιος», ο Ηρακλής, δηλαδή, έριξε αχυρένιους 
ανθρώπους στο νερό, για να ρίχνονται κατά το παράδειγµά του ανδρείκελα(8) και όχι 
άνθρωποι. 

Β΄: Το ιερό του Λευκάτα Απόλλωνα 

Εννιά µέτρα Ν.Α. από το Φάρο του Λευκάτα βρέθηκαν λίθοι τετράγωνοι διαστάσεων 
3,60χ3 που προέρχονταν, όπως πιστεύει ο ∆αίρπφελδ, από τον αρχαίο ναό του 

Απόλλωνα. Σήµερα τη θέση του καταλαµβάνει ο Φάρος που κατασκευάστηκε το 

1890 µε ύψος πύργου 14 µέτρα και εστιακό ύψος 70 µέτρα. 

Στην αρχαιότητα το ιερό του Λευκάτα Απόλλωνα ήταν το πιο γνωστό της Λευκάδας 
και φηµισµένο σ’ όλον τον Ελληνορωµαϊκό κόσµο. Ο ναός του Λευκάτα 

Απόλλωνα όπως και άλλοι ήταν άσυλο, έδινε δηλαδή προστασία σε κάθε 
καταδιωκόµενο, ακόµη και κακούργο. 

 

 

Στο βράχο αυτό του αίµατος τον 7ο ή 8ο αι. π. Χ. οι Κορίνθιοι, που εγκαταστάθηκαν 
στη Λευκάδα ως ναυτιλόµενοι ή άποικοι, ίδρυσαν ιερό. Κατά το µύθο, το ιερό του 

Θεού το έφτιαξε ο Λεύκος, ένας σύντροφος του Οδυσσέα(9). «Ως η Λευκάς πέτρα 

από Λεύκου του Οδυσσέως εταίρου την κλήσιν έλαβεν…Τούτον ιδρύσασθαι φασι 
και ιερόν Λευκάτου Απόλλωνος.» 

Ο Απόλλων, πέρα από θεός του φωτός και της µουσικής ήταν και θαλάσσιος θεός, 
προστάτης των ναυτιλλοµένων, καλούµενος ∆ελφίνιος ή ∆ελφίν και λατρευόµενος 
ως ∆ελφίνιος Απόλλων. Οι θαλασσοπόροι τον ικέτευαν και του ζητούσαν καλό καιρό 



και του έκαναν σπονδές. Γι’ αυτό από τη Μ. Ασία ως τη Μασσαλία σε νησιά και 
ακρωτήρια υπήρχαν ναοί του Απόλλωνα, όπως σήµερα ναοί του Αγίου Νικολάου. 

Εκτός από τις καθάρσιες τελετουργίες µε κατακρηµνίσεις καταδίκων από την κορυφή 

του βράχου στη θάλασσα, γίνονταν επίσης προς τιµήν του Θεού και εορτές µε 
αγώνες. Αυτές οι εκδηλώσεις γινόταν στις αρχές της Ανοίξεως κατά το 

µήνα Μουνυχιώνα (15 Μαρτίου- 15 Απριλίου). Κατ’ ανάλογο τρόπο γίνονταν γιορτές 
στην Αίγινα προς τιµήν του ∆ελφινίου Απόλλωνα. Έπαιρναν µέρος προσκυνητές και 
αγωνιστές από πολλά µέρη της Ελλάδος(10). 

 

Οι γιορτές αυτές είχαν ευρύτερη φήµη. Βρέθηκαν πολλές στλεγγίδες(11) (εργαλεία 

µε τα οποία οι αθλητές καθάριζαν το σώµα τους από το λάδι και τη σκόνη) των 
κλασσικών χρόνων που δείχνουν αθλητική απασχόληση. Μία µάλιστα αναφέρεται 
στον Αυρήλιο Σεπτίµιο, υιό του Ευτύχου, νικητή αγώνων κατά τα Ρωµαϊκά 

χρόνια «πυγµήν Λευκάδα πυγµήν δρόµον»(12) . 

 

 

 

 



Πύργος 
Ο νοµός Ηλείας είναι νοµός
στην Πελοπόννησο µε πληθυσµό
ανήκει στην περιφέρεια ∆υτικής
ο Πύργος (οικισµός: 24.359 

δηµοτική ενότητα: 35.572 

βορειοδυτικά της Πελοποννήσου
Ολυµπίας. 

Ιστορικά ο νοµός Ηλείας περιλαµβάνει
κρατών της Πίσσας, Τριφυλίας
πεδινό και κυρίως ηµιορεινό
η Φολόη όπου είναι προέκταση

Κυριότεροι ποταµοί είναι 
δηµιουργήσει λιµνοθάλασσες
του Καΐάφα. 

 

Περιφερειακή ενότητα

Χώρα 

νοµός της Ελλάδας που βρίσκεται γεωγραφικά 

µε πληθυσµό 159.300 κατοίκων (απογραφή 2011). ∆ιοικη
∆υτικής Ελλάδας. Πρωτεύουσα του νοµού είναι

: 24.359 κάτοικοι, δηµοτική κοινότητα: 25.180 κάτοικοι
: 35.572 κάτοικοι). Ο νοµός έχει έκταση 2,631 τ.χλµ, βρίσκεται
Πελοποννήσου και χωρίζεται στην Επαρχία Ηλείας και

Ηλείας περιλαµβάνει την επικράτεια των αρχαίων πόλεων
Τριφυλίας, Ακρώρειας και Ήλιδος[2]

. Το έδαφος του
ηµιορεινό, κατά 80%, µε λίγα όρη στα ανατολικά και
προέκταση του Ερύµανθου, το Λαπίθας και η Μίνθη

είναι ο Αλφειός και ο Πηνειός που στις ακτογραµµές
λιµνοθάλασσες και σηµαντικούς υδροβιότοπους, όπως η

Ηλεία 

Περιφερειακή ενότητα  

 
Έμβλημα 

 

 

 Ελλάδα 

2011). ∆ιοικητικά 

νοµού είναι 
κάτοικοι, 
χλµ, βρίσκεται στα 

και Επαρχία 

πόλεων-
έδαφος του νοµού είναι 

ανατολικά και νότια, όπως 
Μίνθη. 

ακτογραµµές έχουν 
όπως η Στροφιλιά και 



Πρωτεύουσα Πύργος  

Δήμοι 7 

Διοίκηση   

 • Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γεωργιόπουλος 

Διοικητική διαίρεση   

 • Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα 

Γεωγραφικό διαμέρισμα  Πελοπόννησος  

Έκταση   

 • Συνολική 2.618 τ.χλμ 

 • Κατάταξη Κατάλογος νομών Ελλάδας ανά έκταση Θέση: 

10/51 

Πληθυσμός   

 • Συνολικός 159.300
[1]

 (2011) 

Ταχ. κώδικες 27* ** 

Ιστότοπος http://www.1724.syzefxis.gov.gr/main/ 

∆ιοικητική διαίρεση 

Σύµφωνα µε το Σχέδιο Καλλικράτης περιλαµβάνει αλφαβητικά τους ∆ήµους: 

• Ανδραβίδας - Κυλλήνης 
• Ανδρίτσαινας - Κρεστένων 
• Αρχαίας Ολυµπίας 
• Ζαχάρως 
• Ήλιδας 
• Πηνειού 

• Πύργου 

 



Πολιτισµός 

1. Αρχαία Ολυµπία-Ancient Olympia-Ηλεία-ΟΛΥΜΠΙΑ 

Αρχαία Ολυµπία 

 

2. Αρχαίο στάδιο Ολυµπίας-Ancient Olympia stadium-Ηλεία-ΟΛΥΜΠΙΑ 

Αρχαία Ολυµπία (Στάδιο) 

 

3. Λίµνη Καιαφα-Ηλεία-ΚΑΪΑΦΑΣ 

Ε.Ο. Ζαχάρως-Πύργου 

 

4. Λίµνη Καϊάφα-Ηλεία-ΖΑΧΑΡΩ 

Περιοχή Καϊάφα Ηλείας (Ζαχάρω) 

 

 
5. Λίµνη Λάδωνα-Ηλεία-Λάδωνας 

Λίµνη Λάδωνα - Ηλεία 

 

 

Ήθη και έθιμα  

Το Τριώδιο άνοιξε. Οι υποσχέσεις της αφίξεως της Άνοιξης ελοχεύουν στα µικρά 

χαµόγελα του Φεβρουαρίου. Απόκριες! Οι πανάρχαιες τελετές στην Άνοιξη, στη ζωή, 

στη γονιµότητα, στη Γη, στις αισθήσεις. Ρόλος αρχαίος ως ευχαριστία στη φύση και 
στους Θεούς της µεγάλης αυτής δωρεάς. Και άλλες φορές σε ακραίες ακόµη 

εκφάνσεις αυτής της θείας διαδικασίας οι άνθρωποι πλησιάζουν το θείο και την 
αιωνιότητα. Έτσι, αυτές οι τελετές πέρασαν ως ακριβή συνέχεια µε την υγρή σκυτάλη 

της παράδοσης. Πώς θα γινόταν αλλιώς, που στον δικό µας τόπο η Άνοιξη έρχεται ως 
κυρίαρχη των πάντων! Και σε τούτο τον τόπο, τον σκληρό και άγονο, πρέπει να 

δοξαστεί η γονιµότητα, ο έρωτας, η ζωή. Σ’ αυτές τις λίγες ηµέρες πρέπει να 

δοξαστούν τα ένστικτα και τα πάθη του ανθρώπου. Αυτές τις λίγες ηµέρες οι 
άνθρωποι γίνονται ελεύθεροι και αποφυλακίζονται από τα µη και τα πρέπει όλων 
αυτών των εντολέων που του στερούν τη χαρά της ζωής. 

Την τελευταία Κυριακή των Απόκρεων εκεί στο σούρουπο µαζί µε τις νυχτερίδες 
άρχισαν να βγαίνουν από τις ρούγες και τις σκοτεινές αυλές, οι «µπαρµπούτες», οι 
«µπούλες» σαν κινούµενα σκιάχτρα φοβίζοντας τον χειµώνα, φοβίζοντας το κακό, 

την ξηρασία, την κακή χρονιά, τον θάνατο. 



Γυναίκες, άνδρες σε άλλους ρόλους µε τα λιγοστά σκουτιά τους µε µουτζούρες και 
στάχτες, τσοκάνια κρεµασµένα στο λαιµό τους, τοµάρια από γίδες και 
γουρουνοτόµαρα φορεµένα ως λεοντές και περικεφαλαίες. Περνούσαν µε µεγάλο 

θόρυβο στις γειτονιές κτυπώντας τις θύρες στα σπίτια, πειράζοντας τους γέρους µε 
λόγια απαγορευµένα τις κανονικές ηµέρες, µε χειρονοµίες πονηρές και «προσευχές», 

αγιασµένες όµως την ηµέρα τούτη. 

Και το µεγάλο ραβδί ως φαλλικό σύµβολο να ορίζει το θαύµα του έρωτα και τις 
γονιµότητας. Και τα παιδιά να τρέχουµε πίσω περιγελώντας από άγνοια και φόβο τις 
«µπαρµπούτες». Και τα σπίτια ανοίγουν για να πάρουν και την ευλογία, αλλά ήταν 
ύβρις και βλασφηµία κάποιος να αποκαλυφθεί από βία ή από δική του θέληση. Οι 
«µπούλες» µε αυτό το ωραίο αναρχικό και ελεύθερο τρόπο επικοινωνούσαν τη 

µεγάλη κυριαρχία των ενστίκτων. 

Και ο φόβος της µάσκας και ο φόβος του αλλότριου προσώπου συνυπήρχε στα 

ορθάνοιχτα µάτια των παιδιών και των ζώων που ακολουθούσαν την ποµπή, ως 
περιφορά του ερωτικού ξοάνου και πολιούχου αγίου των ηµερών αυτών µε τις 
σπονδές της φύσης. 

Αργότερα θα έφθανε στην πλατεία ο βασιληάς Καρνάβαλος µε την µεγάλη 

νεκροκεφαλή («κοκάλα») του αλόγου. Με το µηχανισµό να ανοιγοκλείνει τα µεγάλα 

σαγόνια της ορίζοντας το ποιος κάνει κουµάντο εδώ, τούτο το βράδυ. Το ίδιο ως 
χάρος, ως θεός άλλος που το όνοµά του δοξάζεται στις εσχατιές της απελευθερούσης 
από τη φθορά του σώµατος. Τώρα πίσω από το βασιληά δεν ακολουθούσε κανένας, 
κανένας δεν έπαιρνε το ρίσκο εκείνο της πιθανής αποκαλύψεώς του, διότι εφοβείτο 

την «µάσκα» αυτή την τροµακτική της νεκροκεφαλής του αλόγου. Σε λίγο θα ήτανε 
και στο χορό η «αρκούδα» που είχε ενδυθεί µε το µαύρο γουρουνοτόµαρο ο µέγας 
διασκεδαστής Ανδρέας Κοτσιράς (Κουτσουµπάς). Την αλογίσια νεκροκεφαλή 

φορούσαν τα αδέλφια Ηλίας και Φώτης Αργ. Λέντζος. Ωραία ήτο και η αποκριάτικη 

παράστασις του γιατρού που «έπαιζε» ο Θοδωρής Γεωργόπουλος (Ντουβέλας). Σε 
σπουδαίους ρόλους ενθυµούµαι και τις γυναίκες του χωριού µας Χρυσάνθη 

Α.Κάντζου, της Μαρία Μαρκοπούλου κλπ. 

Μετά από χρόνια βρέθηκα και πάλι στο χωριό απόκριες, τίποτα δεν ακούγονταν στις 
γειτονιές, ούτε τσοκάνια, ούτε φωνές, ούτε σκυλιά να γαυγίζουν, ούτε σκιές να 

µπαίνουν στις αυλές ως σκιάχτρα αεικίνητα. Μόνο στο µελαγχολικό καφενείο 

µπήκαν δύο µικρά παιδιά, ντυµένα «µπούλες» κάποιος «µεγάλος» τους τράβηξε την 
πλαστική τους µάσκα και αποκαλύφθηκε το πρόσωπό τους, αυτά βάλανε τα κλάµατα 

κι έφυγαν πετώντας τις µάσκες τους κάτω, µην αντέχοντας αυτήν την αποκάλυψη. 

Τώρα τις απόκριες το σούρουπο την τελευταία Κυριακή, βγαίνουν µόνο οι νυχτερίδες 
στις σκοτεινές γειτονιές µε τις σκιές εκείνες ακόµη αποτυπωµένες στον δρόµο. Και 
βαθειά στη λάκα στο σχολείο, ακούγονται τσοκάνια, φωνές και τραγούδια µέχρι την 
πλατεία µε τα κλειστά σπίτια. 

 



ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Αρχαιότητα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η αρχαία ονοµασία της περιοχής ήταν Λυγκηστίς, που ήταν ένα 
αυτόνοµο αρχικά µακεδονικό κρατίδιο, στο οποίο κατοικούσαν 
συγγενή ελληνικά-µακεδονικά φύλλα δωρικής καταγωγής, και το 
οποίο ο Φίλιππος Β' ένωσε µε το δικό του µεγάλο µακεδονικό 
βασίλειο. Η περιοχή οφείλει την ονοµασία της στον πρώτο µυθικό 
βασιλιά της, τον ήρωα και αργοναύτη Λυγκέα. Η περιοχή 
κατακλύστηκε από ελληνόφωνα φύλα γύρω στο 19ο αιώνα π.Χ. 
όταν η βορειότερη Πελαγονία ήταν ένα από τα δύο κύρια κέντρα 
του ελληνόφωνου κόσµου (το δεύτερο ήταν η Χαονία). Τους 
αµέσως επόµενους αιώνες, ελληνόφωνα φύλα όπως οι Αχαιοί και 
οι Αιολείς µετανάστευσαν νοτιότερα, υπό την πίεση των Βρυγών. 
Εντούτοις, το εθνικό υπόβαθρο της περιοχής παρέµεινε ελληνικό, 
και αφού αποχώρησαν οι Βρύγες στη Μικρά Ασία (15ος αιώνας 
π.Χ.), τους επόµενους αιώνες, σηµείωσε ιδιαίτερη πληθυσµιακή 
ανάπτυξη. Αυτό οδήγησε σε νέα µετανάστευση νοτιότερα κατά τον 
11ο αιώνα π.Χ. που έµεινε γνωστή ως κάθοδος των ∆ωριέων. Στο 
λόφο του Αγίου Παντελεήµονος, υπάρχει αρχαιολογικός χώρος 
οικισµού που κατοικούνταν αδιάλειπτα από το 16ο έως τον 6ο 
αιώνα π.Χ. και από το 4ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ.[1] Όπως µαρτυρεί 
η ανεύρεση λατινικών επιγραφών και ρωµαϊκών αγγείων και 
νοµισµάτων, ο σηµαντικός αυτός οικισµός επιβίωσε ως το τέλος 
της ρωµαϊκής αρχαιότητας, χάρη στην εξαιρετικά στρατηγική θέση 
του, καθώς ασκούσε έλεγχο σε δυο σπουδαίους δρόµους, δηλαδή 
στη ρωµαϊκή Εγνατία οδό και στο δρόµο που έφερνε, µέσω των 
στενών του Πισοδερίου, από την περιοχή των Πρεσπών στον 
κάµπο της Φλώρινας.[2] Στη Φλώρινα υπάρχει κατοίκηση από την 
ύστερη Εποχή του Χαλκού όπως δείχνουν και τα αρχαιολογικά 
ευρήµατα. Η θέση της πόλης ως φυσικό πέρασµα από το 
λεκανοπέδιο Πρεσπών προς το 
λεκανοπέδιο Λυγκηστίδας ανάµεσα στα 
όρη Βαρνούνταςκαι Βέρνο, δηµιούργησε την ανάγκη για την 
κατασκευή φρουρίου ήδη από την αρχαιότητα. Λόγω της 
στρατηγικής της θέσης έγινε συχνά πεδίο µαχών, κάτι που 
εµπόδισε την ανάπτυξή της. Αργότερα κατά τη Βυζαντινή περίοδο 
το φρούριο κτίστηκε ψηλότερα στους πρόποδες του Βαρνούντα και 



έµεινε γνωστό ως "Κάστρο του Χλερηνού". Γι αυτό και ο οικισµός 
κατά το µεσαίωνα αναφέρεται ως "Χλερηνός" και εξελίχθηκε κατά 
τη βυζαντινή εποχή, σε πόλη. Το όνοµα "Χλερηνός" προέρχεται 
πιθανώς από τη λέξη χλωρό λόγω του κλίµατος και της βλάστησης 
της περιοχής.[3] 

Νεότερη εποχή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Νικόλαος Πύρζας 

Επί Τουρκοκρατίας η Φλώρινα ήταν τοπικό εµπορικό και 
βιοτεχνικό κέντρο ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων 
της Μουσουλµάνοι. Το 16ο αιώνα δρα στην περιοχή 
ο αρµατολός Τσολάκης.[4] Από τη Φλώρινα κατάγονταν ο 
νεοµάρτυρας Αγαθάγγελος που µαρτύρησε 
το 1727 στο Μοναστήρι.[5] Κατά το 1821 οι Έλληνες ήταν περίπου 
80 οικογένειες.[i] Οι Φλωρινιώτες συµµετείχαν στην Ελληνική 
Επανάσταση του 1821. Σηµαντικότερος αγωνιστής, ήταν 
ο Αγγελίνας που πολέµησε, µεταξύ άλλων, και στην Κρήτη. 
Φλωρινιώτες επίσης, πολέµησαν στο Μεσολόγγι.[6] Μέλη 
της Φιλικής Εταιρείας, ήταν οι αδελφοί Λουκάς 
Νεδέλκος και Νικόλαος Νεδέλκος, καταγόµενοι από την περιοχή 
της Φλώρινας. Με το ξέσπασµα της Ελληνικής επανάστασης του 
1821, οι Οθωµανοί συγκέντρωσαν στην κεντρική πλατεία της 
πόλης τους 7 σηµαντικότερους προκρίτους, και τους 
κρέµασαν.[7] Το 1890 ο Γάλλοςπεριηγητής Berard επισκέπτεται την 
πόλη και αναφέρει πως τα 3/4 των κατοίκων ήταν Μουσουλµάνοι 
(κυρίως Αλβανοί και Σλάβοι προσηλυτισµένοι). Όλοι οι Χριστιανοί, 
τους αναλογούσαν περίπου 500 οικίες, ήταν Έλληνες εκτός από 
περίπου 300 Βουλγάρους.[ii] Στο Μακεδονικό Αγώνα, η πόλη 
ανέδειξε σηµαντικούς οπλαρχηγούς, όπως ο Νικόλαος 
Πύρζας (1880 - 1947)[8][9] και ο Πέτρος Χατζητάσης,[10][11] ενώ 
ηγετική µορφή στην περιοχή ήταν ο Ξενοφών Πούσκας.[12][13] Η 
πόλη απελευθερώθηκε τελικά από τον ελληνικό στρατό στις 8 
Νοεµβρίου του 1912. 



Πληθυσµός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Ιστορική εξέλιξη πληθυσµού 
της Φλώρινας[14] 

Έτος Πληθυσµός  %±            

1940 12.562 _            

1951 12.343 -1,7            

1961 12.004 -2,7            

1971 11.172 -6,9            

1981 12.573 12,5            

1991 13.127 4,4            

2001 15.265 16,3            

2011[15] 19.796 18,9            

Στην πόλη υπάρχουν λιγοστοί δίγλωσσοι κάτοικοι οι οποίοι 
οµιλούν Σλαβοµακεδονική γλώσσα,[16][17] η οποία αποκαλείται 
και «ντόπικα»[18] ή ως «σλαβική διάλεκτος».[19][20] Στη Φλώρινα 
εδρεύει το µειονοτικό κόµµα Ουράνιο Τόξο που εκπροσωπεί την 
οµάδα των Σλαβοµακεδόνων. Το κόµµα αυτό στις Ευρωεκλογές 
του 2009 κατάφερε να αποσπάσει 36 ψήφους.[21] Τον Σεπτέµβριο 
1995 τα γραφεία του κόµµατος δέχτηκαν επίθεση µε αφορµή µια 
επιγραφή του ονόµατος του κόµµατος "Ουράνιο Τόξο" στην 
Σλαβοµακεδονική γλώσσα.[22] ∆ικαστική δίωξη είχε δεχτεί και ο 
Σιδηρόπουλος ο οποίος δήλωνε εθνικά Μακεδονάς 
(Σλαβοµακεδόνας) και µαζί µε άλλους προσπάθησε να ιδρύσει το 
σωµατείο "Στέγη Μακεδονικού πολιτισµού" το 1990 στην 
Φλώρινα.[23] Οι δύο υποθέσεις έφτασαν µέχρι το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων όπου η Ελλάδα 



καταδικάστηκε δύο φορές (γνωστές ως "υπόθεση Σιδηρόπουλου" 
και "υπόθεση Ουράνιου Τόξου").[22][23] 

Κλίµα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Το κλίµα της Φλώρινας είναι το ψυχρότερο της Ελλάδας λόγω της 
εσωτερικής θέσης της και του υψοµέτρου. Οι βροχοπτώσεις είναι 
γενικά µέτριες και οι χιονοπτώσεις συχνές τους χειµερινούς µήνες. 
Η υψηλότερη θερµοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 40,8 °C και η 
χαµηλότερη -32 °C[24]. 

[απόκρυψη]Κλιµατικά δεδοµένα Φλώρινας

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ 

Μέση Υψηλότερη° C 
(°F) 

4.6 7.3 11.8 16.7 22.0 26.2 28.8 

Μέση Ηµερήσια °C 
(°F) 

0.5 2.7 6.7 11.6 16.8 21.0 23.1 

Μέση Χαµηλότερη 
°C (°F) 

−3.5 −1.7 1.3 5.1 9.2 12.5 14.4 

Κατακρηµνίσεις mm 
(ίντσες) 

57.6 
(2.268) 

52.3 
(2.059) 

57.9 
(2.28) 

57.9 
(2.28) 

58.9 
(2.319) 

37.3 
(1.469) 

34.0 
(1.339) 

% υγρασίας 82.1 78.1 70.9 64.0 63.4 59.8 57.4 

Μέσες ηµέρες 
κατακρηµνίσεων 

12 12 12.3 11.3 11.2 7.4 6.1 

Πηγή: Greek National Weather Service

Στις 18/1/2012 καταγράφηκε η χαµηλότερη θερµοκρασία στο 
σταθµό της Ε.Μ.Υ. (-32 °C), ενώ ο σταθµός τού Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών στην πόλη κατέγραψε µία µέρα νωρίτερα 
θερµοκρασία -22,2 °C. 

Τουρισµός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

 
Ο καθεδρικός Ναός 



 
Νεοκλασικά κτίσµατα κατά µήκος του ποταµού Σακουλέβα 

Το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό τοπίο του νοµού καθώς και οι 
προσπάθειες σηµαντικών Φλωρινιωτών έδωσαν την ευκαιρία στη 
Φλώρινα να αναπτυχθεί µέσα από προγράµµατα προώθησης του 
οικοτουρισµού εκµεταλλευόµενοι κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Θεωρείται πόλη 
των καλλιτεχνών, διαθέτοντας δεκάδες ζωγράφους, επαγγελµατίες 
και ερασιτέχνες.[εκκρεµεί παραποµπή] Το χιονοδροµικό κέντρο του 
Πισοδερίου βρίσκεται στη θέση Βίγλα 24 χιλιόµετρα από την πόλη 
της Φλώρινας. Έχει δηµιουργηθεί ένα αξιόλογο σαλέ και 10 πίστες 
εξυπηρετούν τους επισκέπτες. ∆ιαθέτει τη µεγαλύτερη πίστα 
Ολυµπιακών προδιαγραφών στην Ελλάδα.[εκκρεµεί παραποµπή]Η 
Φλώρινα έχει πολλούς τουρίστες το καλοκαίρι αλλά ακόµα 
περισσότερους τον χειµώνα. Το καλοκαίρι γίνονται πάρα πολλές 
εκδηλώσεις από χορευτικά, συλλόγους, ζωγράφους, χορωδίες και 
µουσικούς. 

Στα µέσα Αυγούστου 2016 δόθηκε σε λειτουργία ο ανακαινισµένος 
Ζωολογικός Κήπος Φλώρινας, ο οποίος κοσµεί την πόλη από το 
1967.[25] 

Σύλλογοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η Φλώρινα από παλιά διαθέτει πολλούς συλλόγους. Υπάρχουν 
διάφοροι σύλλογοι στη Φλώρινα. Οι σύλλογοι αυτοί είναι. 

1. Ο σύλλογος του Αριστοτέλη που συµπεριλαµβάνει οµάδα 
καλαθοσφαίρησης, οµάδες ζωγραφικής, χορευτικές οµάδες 
(παραδοσιακών και µοντέρνων χορών), χορωδίες (ενηλίκων 
και παιδιών) µέσα στις χορωδίες ανήκει και η παιδική 
χορωδία του ∆ηµήτρη Λιώτση που έχει αφήσει το δικό της 
στίγµα στη Φλώρινα και συνεχίζει µε έναν πολύ καλό αριθµό 
παιδιών περίπου 120 µε πολλές εµφανίσεις στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό (παλιότερα). 

2. Ο σύλλογος Λύκειο Ελληνίδων Φλώρινας που έχει οµάδες 
χορευτικού (παιδιών και ενηλίκων) και οµάδες ζωγραφικής. 



Στο ΛΕΦ µπορούν να συµµετέχουν άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά διαφόρων ηλικιών. 

3. Ο σύλλογος Ηπειρωτών που έχει οµάδες χορευτικού 
(παιδιών, ενηλίκων) 

4. Ο σύλλογος Θεσσαλών που έχει οµάδες χορευτικού 
(παιδιών, ενηλίκων) 

5. Η Εύξεινος Λέσχη που έχει οµάδες χορού (παιδιών, 
ενηλίκων) 

6. Οι shoοters basketball academy ακαδηµία καλαθοσφαίρισης 

7. Ο σύλλογος tsotakis place που έχει οµάδες τέννις και 
ποδοσφαίρου 

8. Το ωδείο το οποίο εκτός από την εκµάθηση µουσικών 
οργάνων διαθέτει και χορωδία 

9. Ο σύλλογος ιεροψαλτών Φλώρινας 

10. Ο σύλλογος πήγασος µε διάφορες δραστηριότητες 

11. Ο σύλλογος ΣΑΡΙΣΕΣ µε οµάδες πινκ-πονκ 

12. Ο σύλλογος Κρητικών µε χορευτικές οµάδες 

13. Ο σύλλογος κυνηγών 

14. Ο σύλλογος balla-doro µε οµάδες ποδοσφαίρου 

15. Ο σύλλογος ΠΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ µε οµάδες ποδοσφαίρου 

16. Σύλλογοι µε πολλές οµάδες χάντµπολ 

17. Ο σύλλογος ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ για καράτε 

18. Ο Σύλλογος ΜΕΑΣ Απόλλων Αµµοχωρίου µε την 
οµώνυµη οµάδα ποδοσφαίρου και Πολιτιστικού Συλλόγου. 

19. Ο Σύλλογος Αναγέννηση Αµµοχωρίου που ασχολείται 
µε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά δρώµενα. 

20. O OXIF Οµιλος Ξιφασκίας Φλώρινας µε διακρίσεις 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικο[26] 

21. Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας στην οποία 
περιλαµβάνονται τµήµατα όπλων χειρός (πρακτική 
σκοποβολή IPSC, αεροβόλων όπλων και τοξοβολίας. 

22. Το Σωµατείο Ελληνικών Παραδοσιακών "Λυγκηστες" 
Φλώρινας. 

Θρησκεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Στη Φλώρινα κυριαρχεί ο Χριστιανισµός, ενώ από αρκετά παλιά 
κατοικούσαν χριστιανικές οικογένειες στην περιοχή. Σηµαντικότατο 
έργο είχε επιτελέσει ο µακαριστός µητροπολίτης Φλωρίνης, 
Πρεσπών και Εορδαίας κ. Αυγουστίνος Καντιώτης, ο οποίος στην 
περίοδο του δεύτερου Παγκοσµίου Πολέµου και του Εµφυλίου 
πραγµατοποιούσε γύρω στα 3.000 συσσίτια καθηµερινώς. Επί 



Αυγουστίνου κτίστηκε, ακόµη, ένας µεγάλων διαστάσεων σταυρός 
στην κορυφή του λόφου Αγίου Παντελεήµονα, που δεσπόζει πάνω 
από την πόλη. Ωστόσο, o τοπικός ιεράρχης είχε κατά καιρούς 
προβεί σε ακραίες ενέργειες, όπως ο αφορισµός του 
σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, κατά το διάστηµα των εκεί 
γυρισµάτων της ταινίας "Το Μετέωρο Βήµα Του Πελαργού". 

Ο τωρινός Μητροπολίτης Φλωρίνης, κ. Θεόκλητος, είχε διατελέσει 
Πρωτοσύγγελος Αρχιµανδρίτης κατά την περίοδο της διακονείας 
του µακαριστού Αυγουστίνου. 

Η πόλη της Φλώρινας έχει πέντε ναούς. Ο καθεδρικός ναός, όπως 
και ο προστάτης της πόλεως, είναι ο Άγιος Παντελεήµονας, ενώ οι 
υπόλοιποι ναοί είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος ∆ηµήτριος, ο Άγιος 
Νικόλαος και η Αγία Παρασκεύη. Η 27η Ιουλίου, γιορτή του Άγιου 
Παντελεήµονος, θεωρείται αργία για την πόλη. 

Πολιτισµός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Στην πόλη λειτουργούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, 
το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Πινακοθήκη Φλωρινιωτών 
Καλλιτεχνών, η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη "Βασιλικής Πιτόσκα" και τα 
Λαογραφικά Μουσεία της Λέσχης Πολιτισµού Φλώρινας και του 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης "Ο Αριστοτέλης". Επίσης, 
σε λειτουργία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της ελληνιστικής 
πόλης, στο λόφο του Αγίου Παντελεήµονα.[1] 

Έθιµα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Στην πόλη της Φλώρινας αλλά και στα γύρω χωριά τις παραµονές 
των Χριστουγέννων στις 23 ∆εκεµβρίου ανάβουν φωτιές µε 
µεγαλύτερη τη φωτιά στην Πλατεία Ηρώων. Οι φωτιές αυτές 
ανάβονται µε κλεµµένα ξύλα και η προετοιµασία ξεκινά πολύ καιρό 
πριν. Γύρω από τις φωτιές στήνεται γλέντι και φαγοπότι και 
συµµετέχουν όλοι οι κάτοικοι αλλά και πάρα πολλοί τουρίστες. Το 
έθιµο αυτό λένε µερικοί πως γίνεται µε σκοπό να διώξουν τα κακά 
πνεύµατα.[εκκρεµεί παραποµπή] 

Ένα άλλο έθιµο που υπάρχει σε χωριά της Φλώρινας είναι το 
µασκάρεµα την εποχή των γιορτών των Χριστουγέννων. Οι 
κάτοικοι εφοδιασµένοι µε πλαστικά ρόπαλα χτυπούν τους 
περαστικούς. Το έθιµο αυτό λέγεται ότι επικράτησε από την εποχή 
που ήθελαν να φυγαδεύσουν τους αντάρτες, οπότε και τους 
µασκάρευαν για να χαθούν στο πλήθος. 

 



ΣΕΡΡΕΣ 

Οι Σέρρες είναι πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού και δεύτερη µεγαλύτερη 

πόλη της Μακεδονίας. Γεωγραφικά, βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα και ανήκει 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011, ο 

πληθυσµός των Σερρών ανέρχεται σε 58.287 κατοίκους. Απέχει 587 χιλιόµετρα από 

την Αθήνα και 89 χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη. 

Στην πόλη στεγάζονται το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής 
Μακεδονίας [1]και το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

 

  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ο Νοµός Σερρών καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της Κεντρικής 
Μακεδονίας και είναι ένας από τους επτά Νοµούς της Περιφέρειας της Κεντρικής 
Μακεδονίας, στην οποία υπάγεται διοικητικά. Προς βορρά συνορεύει µε τη 

Βουλγαρία, στο νότο βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος, ενώ δυτικά περικλείεται από 

τις οροσειρές Κερκίνης - Βερτίσκου - Κερδυλλίων και ανατολικά από τα όρη 

Ορβηλος, Μενοίκιο και Παγγαίο.  

Η συνολική έκταση του νοµού είναι 3.970 χλµ2 και αντιπροσωπεύει το 3% της 
έκτασης της χώρας. Ο νοµός Σερρών θεωρείται από τους περισσότερο πεδινούς 
νοµούς της Ελλάδας, δεδοµένου ότι το 48% της συνολική έκτασής του 

χαρακτηρίζεται πεδινό. 

 

    ΙΣΤΟΡΙΑ 

    

 Αρχαία εποχή 

Η αρχαία πόλη, αν και µνηµονεύεται για πρώτη φορά (τον 5ο π.Χ. αιώνα) από 

τον Ηρόδοτο µε το όνοµα Σίρις, ωστόσο η ίδρυσή της φαίνεται πως ανάγεται 
τουλάχιστον στις αρχές της 2ης π.Χ. χιλιετίας, αν όχι και νωρίτερα. 

[3]
 Υπήρξε 

φυλετικό κέντρο (πρωτεύουσα) της περιοχής, χτισµένη στον ψηλό, απόκρηµνο και 
οχυρό από τη φύση λόφο του «Κουλά», που υψωνόταν ανάµεσα σε δυο χειµάρρους 
και από την κορυφή του (όπου η ακρόπολη), ασκούσε κανείς οπτικό έλεγχο ολόγυρα 

σε µια ακτίνα πολλών χιλιοµέτρων. Η πόλη κατείχε µια σπουδαία, από 

γεωστρατηγική και γεωοικονοµική άποψη, θέση, καθώς δέσποζε στον εύφορο 

σερραϊκό κάµπο και ήλεγχε έναν πολύ σηµαντικό δρόµο, ο οποίος, οδεύοντας κατά 

µήκος του Στρυµόνα, έφερνε από τις ακτές του Βόρειου Αιγαίου στις παραδουνάβιες 
χώρες, καθώς και έναν υδάτινο δρόµο που, µέσω της Κερκινίτιδας λίµνης και του 

πλωτού ποταµού Στρυµόνα, εξασφάλιζε την επικοινωνία ανάµεσα στη θρακική 

ενδοχώρα και το Στρυµονικό κόλπο. Από την εθνοδηµογραφική µελέτη 



διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός αυτόχθονου πληθυσµιακού υποστρώµατος και 
διαφόρων άλλων πληθυσµιακών στρωµάτων, από τα οποία το αρχαιότερο ήταν οι 
Φρύγες, γνωστοί στη Μακεδονία ως Βρύγες, και οι Θράκες Στρυµόνιοι. Από τον 
11ο ως τον 6ο π.Χ. αιώνα βρίσκονται εδώ εγκατεστηµένοι οι Σιριοπαίονες και 
αργότερα, από τις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα ως το τέλος της αρχαιότητας, οι 
Θράκες Οδόµαντες, στους οποίους οφείλει το όνοµά της η Οδοµαντική. Όσον αφορά 

την ιστορική τοπογραφία, στην Οδοµαντική διαπιστώνεται η ύπαρξη τριών 

«περιοικίδων» πόλεων της Σίριος (που ήταν οι Ίχνες, η Γάζωρος και η Σκοτούσσα) 

και επίσης ενός αξιόλογου αριθµού αγροτικών οικισµών. Οι κάτοικοι της Σίριος και 
της ευρύτερης φυλετικής περιοχής της Οδοµαντικής ασχολούνταν κυρίως µε τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία. Σχετικά πάλι µε τις λατρείες τους, εκτός από τις 
γνωστές πανελλήνιες θεοτήτες (∆ίας, Άρτεµη, ∆ήµητρα κ.ά.), οι κυριότερες φαίνεται 
πως ήταν οι λατρείες του Ήλιου και του ∆ιόνυσου, καθώς και του θεοποιηµένου 

ποταµού Στρυµόνα.
[4]

 

Στην ελληνιστική εποχή, µε το εξάπλωση των Μακεδόνων προς ανατολάς, οι 
Σερραίοι ίδρυσαν δύο αποικίες: την Σερραίπολιν στην νότια Μικρά Ασία και 
την Σέρρη στις όχθες του Ευφράτη στη Συρία. 

Ρωµαϊκή εποχή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Κατά τη ρωµαϊκή εποχή (168 π.Χ.–315 µ.Χ.), για την οποία υπάρχουν µάλιστα 

περισσότερες πληροφορίες (επιγραφικές), η πόλη αναφέρεται στις φιλολογικές πηγές 
µε το όνοµα Σίρρα και σε επιγραφή (αυτοκρατορικών χρόνων) ως Σιρραίων πόλις. 

Μετά τη ρωµαϊκή κατάκτηση, η Σίρρα ακολούθησε τη µοίρα των υπόλοιπων πόλεων 
της ρωµαϊκής επαρχίας Μακεδονίας. Έτσι, κατά τη λεγόµενη δηµοκρατική περίοδο, 

γνώρισε µια παρακµή, συνέπεια των βαρβαρικών επιδροµών και αναταραχών, καθώς 
και της κατάχρησης εξουσίας από τους Ρωµαίους διοικητές της επαρχίας. Αντίθετα, 

κατά την αυτοκρατορική περίοδο και ως τις αρχές του 3ου µ.Χ. αιώνα, χάρη στην pax 

Romana, γνώρισε µια ιδιαίτερη ακµή (οικονοµική, κοινωνική, δηµογραφική, 

πολιτιστική κλπ). Στη συνέχεια, κατά τη µεγάλη κρίση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας 
(235-284 µ.Χ.), η πόλη παρακµάζει και µόνο στα χρόνια του ∆ιοκλητιανού, µε τις 
διοικητικές του µεταρρυθµίσεις (σύστηµα Τετραρχίας), καταφέρνει πάλι να 

ορθοποδήσει.[5]
 

Η Σίρρα ήταν µια αξιόλογη πόλη της Μακεδονίας, που είχε το καθεστώς της civitas 

stipendiaria, δηλαδή της «υπήκοης» και (βαριά) φορολογούµενης πόλης. Υπήρξε 
έδρα «οµοσπονδίας» πέντε πόλεων (Πεντάπολις) και συµµετείχε ενεργά στην 
επαρχιακή οργάνωση του «κοινού των Μακεδόνων», όπου µάλιστα κατάφερε να 

αναδείξει και δικούς της ανώτατους άρχοντες («µακεδονιάρχες»). Στο πλαίσιο της 
πολιτογραφικής πολιτικής των Ρωµαίων και των «πελατειακών» τους σχέσεων, είχε 
χορηγηθεί ατοµικά σε αρκετούς κατοίκους της, κυρίως µέλη της τοπικής 
αριστοκρατίας, το δικαίωµα του Ρωµαίου πολίτη (civitas Romana),

[6]
 πριν ακόµη 

από τη µαζική χορήγησή του επί Καρακάλλα (212 µ.Χ.), και ορισµένοι από αυτούς 
είχαν προωθηθεί στη συνέχεια σε ανώτερα επαρχιακά αξιώµατα. Από επιγραφικές 
µαρτυρίες πληροφορούµαστε ότι η Σίρρα είχε τη γνωστή αστική δοµή των 

ελληνικών πόλεων µε την αγορά της, το βουλευτήριο, το θέατρο, το γυµνάσιο, 

τους ναούς της κ.ά. Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργούσε µε βάση τους 
γνωστούς ελληνικούς θεσµούς, που ήταν η βουλή, ο δήµος και 
οι άρχοντες (πολιτάρχες, αγορανόµοι, γυµνασίαρχοι, αγωνοθέτες, επιµελητές µνηµείων
, αρχιερείς κ.ά.). Όσον αφορά την εθνοδηµογραφική δοµή του πληθυσµού της, µε 
βάση τα ανθρωπωνύµια αναγνωρίζονται ορισµένα πληθυσµιακά υποστρώµατα των 



προϊστορικών και αρχαϊκών χρόνων (φρυγικά και θρακικά) αλλά τη συντριπτική 

πλειονότητα του πληθυσµού της αποτελούσε το ελληνικό στοιχείο. Σχετικά πάλι µε 
την κοινωνική διαστρωµάτωση της πόλης, κύριο χαρακτηριστικό της ήταν, όπως και 
σε άλλες ελληνικές πόλεις, η διάκριση των πολιτών σε ανώτερα και κατώτερα 

κοινωνικά στρώµατα, δηλαδή σε πλούσιους (honestiores) και φτωχούς (=humiliores, 

αντίστοιχοι µε τη λεγόµενη plebs rustica της αγροτικής κοινωνίας).[7]
 

Ως «πόλη-κράτος» η Σίρρα διέθετε τη δική της επικράτεια («χώρα»), που η 

οργάνωσή της βασιζόταν στις «κώµες», δηλαδή στην κοινοτική διοίκηση µε 
επικεφαλής τους «κωµάρχες». Μέσα στα όρια της Σιρραϊκής «χώρας», η οποία 

εκτεινόταν περίπου στο έδαφος της πρώην επαρχίας Σερρών, έχουν εντοπιστεί ίχνη 

από αρκετές αρχαίες κώµες (πεδινές, ηµιορεινές και ορεινές) και κάστρα 

(υστερορωµαϊκών χρόνων) σε διάφορες τοποθεσίες κοντά στα σηµερινά 

χωριά Λευκώνας, Ορεινή,Άνω Βροντού, Νέο Σούλι,Άγιο 

Πνεύµα, Χρυσό, ∆αφνούδι, Παραλίµνιο, Ψυχικό κ.ά. Επίσης, στην επικράτειά της 
ανακαλύφθηκαν ίχνη από λατοµεία µαρµάρου[8]

 και µεταλλεία σιδήρου 

(αυτοκρατορικών χρόνων)[9]
 κοντά στα χωριά Άγιο Πνεύµα και Ορεινή, τα οποία 

µαρτυρούν συστηµατική εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής. Βέβαια η 

οικονοµία της δεν έπαψε σε όλη την αρχαιότητα να έχει αγροτικό κυρίως χαρακτήρα 

και να στηρίζεται στη γεωργία και την κτηνοτροφία, που την ανάπτυξή τους 
ευνοούσε ιδιαίτερα η µορφολογία του εδάφους της µε τις απέραντες καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις και τα πλούσια βοσκοτόπια της. Τέλος, όσον αφορά τις λατρείες των 
κατοίκων της, από τις επιγραφές και τα θεοφόρα ονόµατα µαρτυρούνται διάφορες 
τοπικές και θρακικές λατρείες, όπως του Θράκα ιππέα (ή Ήρωα), ορισµένες 
ρωµαϊκές ( Ρώµης και αυτοκρατόρων), και πολλές πανελλήνιες λατρείες, όπως του 

∆ιόνυσου, του ∆ία, των ∆ιοσκούρων, της Άρτεµης, του Ασκληπιού, του Ερµή, του 

Ποσειδώνα, της Ίσιδας και του Απόλλωνα, που είχε πιθανώς ταυτιστεί µε τον 
παιονικό θεό Ήλιο.

[10]
 

Βυζαντινή εποχή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Η πόλη αναφέρεται στους βυζαντινούς χρόνους ως "µέγα και θαυµαστόν άστυ", 

µεγάλη, ισχυρή και πλούσια, ενώ αποτέλεσε πρωτεύουσα του θέµατος του Στρυµόνα. 

Το 1204 µ.Χ. πέρασε στα χέρια των Φράγκων, όπου και παρέµεινε µέχρι το 1230, 

οπότε την κατέλαβαν οι Βούλγαροι. Το 1245 ανακατέλαβε την πόλη το Βυζάντιο υπό 

την εξουσία των Παλαιολόγων.[11]
 

Νεότεροι χρόνοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Από το 1383 έως το 1913 η πόλη ήταν κάτω από την εξουσία 

των Οθωµανών.[12]
 Το 1530 η πόλη είχε 343 χριστιανικά και 387 µουσουλµανικά 

νοικοκυριά[εκκρεµεί παραποµπή]
. Σερραίος ήταν ο Φίλιππος Πέτροβιτς, ο νεαρότερος 

οπαδός του Ρήγα Φεραίου που συνελήφθη το 1798 στη Βιέννη.
[13][14]

 Αρκετοί 
Σερραίοι πολέµησαν στην επανάσταση του 1821, όπως ο Ζαχαρίας Αθανασίου, 

ο Χατζή Πολυχρόνης Αδάµ, ο ∆ηµήτριος Αδάµης και ο πυροβολητής Κωνσταντίνος 
Μπαλτάς, ο πρώτος νεκρός στην πολιορκία του Μεσολογγίου.

[15]
 

Κατά το Μακεδονικό Αγώνα οι Σερραίοι αγωνίστηκαν 
κατά Βουλγάρων κοµιτατζήδων και Οθωµανών τοπικών αρχόντων µε κυριότερους 
οπλαρχηγούς, τους ∆ούκα Γαϊτατζή (καπετάν Ζέρβα), Ιωάννη ∆εµερτζή και Θεόδωρο 

Μπουλασίκη, ενώ στον οργανωτικό τοµέα πρωτοστάτησαν ο Θωµάς Αβραµιάδης, ο 

Οδυσσέας Αργυριάδης, ο Θεόδωρος Ιωαννίδης, ο ∆ηµοσθένης Μέλφος, ο Ιωάννης 



Παπάζογλου, ο Μιλτιάδης Σκόρδας, ο Αναστάσιος Χρυσάφης και ο 

µητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου Θεοδώρητος.[16]
 

Στις 28 Ιουνίου 1913 η πόλη πυρπολήθηκε άγρια από τους Βουλγάρους, καθώς αυτοί 
οπισθοχωρούσαν προβλέποντας την ήττα τους από τον Ελληνικό Στρατό που 

προήλαυνε και στις 29 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό. 

Έλληνες της βόρειας Μακεδονίας, από πόλεις όπως η Στρώµνιτσα, το Μελένικο και 
το Πετρίτσι, µετακινήθηκαν προς τις ελληνικές περιοχές ύστερα από εντολή του 

ελληνικού στρατού τον Αύγουστο του 1913. Το έτος 1914, µετά τις πρώτες 
συστηµατικές διώξεις των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης, πολλοί 
πρόσφυγες κατέφυγαν στην Μακεδονία.

[17]
 Τον Ιούνιο του 1915 κατέφθασαν στη 

Μακεδονία πρόσφυγες από τη Ανατολική Ρωµυλία (που ανήκει σήµερα στη 

Βουλγαρία),
[18]

 την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία, τον Καύκασο.
[19]

 Με 
τη Συνθήκη του Νεϊγύ τον Νοέµβριο του 1919 και τη σύµβαση 

µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας περί ανταλλαγής πληθυσµών, µετακινήθηκαν από τη 

Βουλγαρία προς την Μακεδονία και άλλοι ελληνικοί πληθυσµοί. Μετά τη γενοκτονία 

των Ελλήνων της Ανατολής και τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 και µε 
την Συνθήκη της Λωζάνης, στην περιοχή εγκαταστάθηκαν Έλληνες πρόσφυγες από 

την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Ρωµυλία και τη Μικρά Ασία.
[20]

 

Στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο η πόλη κατακτήθηκε από τους Γερµανούς, οι οποίοι δεν 
κατόρθωσαν να "σπάσουν" τα οχυρά του Ρούπελ στην πορεία τους µέσω της 
Βουλγαρίας από την κοιλάδα του Στρυµόνα, αλλά παρακάµπτοντας τα οχυρά µπήκαν 
στη Θεσσαλονίκη κι εκ των υστέρων η διοίκηση των οχυρών αναγκάστηκε να 

συνθηκολογήσει και να παραδώσει την πόλη στους κατακτητές. Οι Γερµανοί 
θαυµάζοντας τον ηρωισµό των φυλάκων των οχυρών, στην τελετή παράδοσης τους 
απέδωσαν τιµές ηρώων και τους επέτρεψαν να πάνε στις Σέρρες µε κανονική 

φάλαγγα και µε τον οπλισµό τους για να τον παραδώσουν εκεί στη στρατιωτική 

διοίκηση κατοχής. Οι Γερµανοί δεν έµειναν στην πόλη ως στρατός κατοχής, αλλά την 
παρέδωσαν στους Βουλγάρους συµµάχους τους. Οι τελευταίοι, έχοντας και τα 

προηγούµενα των παλαιοτέρων κατοχών της πόλης, ήταν πολύ σκληροί, 
προσπάθησαν άλλη µια φορά να εξαλείψουν τα εθνικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού, επιβάλλοντας µέχρι και εκβουλγαρισµό των ελληνικών ονοµάτων στους 
πολίτες και σε όσους δέχτηκαν αυτή την αλλαγή έδωσαν ειδικά προνόµια, κυρίως 
διπλή µερίδα τροφίµων. Σε όσους Έλληνες το φάσµα της πείνας και η ανάγκη 

οικογενειακής επιβίωσης ανάγκασε να Βουλγαρογραφούν (ατόφιος όρος της εποχής, 
που δείχνει ότι οι περισσότεροι απλώς "ενεγράφησαν" ως δήθεν "Βούλγαροι"), οι 
υπόλοιποι Σερραίοι τους έδωσαν τον σαρκαστικό προσδιορισµό "Λαδοβούλγαροι" 

(αφού λάµβαναν διπλό κουπόνι τροφίµων έχοντας βουλγαρογραφεί). Το πόσο 

σκληρότερη ήταν η βουλγαρική κατοχή φαίνεται και από το γεγονός ότι πολλοί 
Σερραίοι δραπέτευαν (µε κίνδυνο της ζωής τους) στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης που 

την κατείχαν οι Γερµανοί µε πολύ πιο ήπια συµπεριφορά προς τον Ελληνικό 

πληθυσµό, αλλά κυρίως θα ζούσαν στην γερµανοκρατούµενη µεν, αλλά τουλάχιστον 
Ελλάδα. Από τον Στρυµόνα µέχρι σχεδόν τις όχθες του Έβρου ήταν πλέον 
"Βουλγαρία" και παρέµεινε έτσι µέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Μετά την ήττα του 

άξονα και την επερχόµενη απελευθέρωση, οι Βούλγαροι εγκαταλείποντας την πόλη, 

την πυρπόλησαν σε ένα τµήµα της για δεύτερη φορά. Στις πυρκαγιές οφείλεται το ότι 
η σηµερινή πόλη είναι νεόκτιστη µε ελάχιστα παλαιά κτίρια να σώζονται. Αλλά και 
κτίρια που διασώθηκαν από τους εµπρησµούς κατεδαφίστηκαν αργότερα, στη 

δεκαετία του '60 κι έπειτα και στη θέση τους χτίστηκαν πάνω στο παλιό σχέδιο 

∆οξιάδη µέσω του συστήµατος της αντιπαροχής. 



Μερικά ιστορικά κτίρια που είχαν αποµείνει, επειδή δεν υπήρξαν ποτέ σχέδιο και 
βούληση διατήρησης του χρώµατος της πόλης, επιτράπηκε να κατεδαφιστούν, είτε 
από τους ιδιοκτήτες τους, αφού η πολιτεία δεν είχε φροντίσει να τα διασώσει 
χαρακτηρίζοντάς τα ως διατηρητέα, είτε από τις δηµοτικές αρχές της πόλης, παρά την 
κατακραυγή µεγάλης µερίδας των κατοίκων. 

Μετά τη λήξη του εµφυλίου πολέµου, παρόλο που της κυβέρνησης ηγείτο Σερραίος 
πρωθυπουργός, ο Νοµός και η πόλη δεν αναπτύχθηκαν όπως χρειαζόταν. Οι χαµηλές 
τιµές των αγροτικών προϊόντων οδήγησαν τον κάµπο σε µαρασµό και τους κατοίκους 
σε µετανάστευση, εσωτερική και εξωτερική, µε πολλούς µετανάστες στη 

∆υτική Γερµανία. 

Ο πραγµατικός πληθυσµός της πόλης σήµερα ανέρχεται σε 100.000 κατοίκους 
περίπου συµπεριλαµβανόµενων των φοιτητών της πόλης. Το Τ.Ε.Ι Σερρών έχει 
αριθµό φοιτητών που ξεπερνά τους 10.000 µε τάσεις αύξησης. Είναι η δεύτερη πόλη 

σε πληθυσµό της Μακεδονίας µετά τη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Νοµός έχει πληθυσµό 

περίπου 200.000. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (2007) το σύνολο των 
εγγεγραµµένων ψηφοφόρων ήταν 250.903. 

 

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

Μπορεί η Λίµνη Κερκίνη και τα Άνω Πορόια να είναι το βαρύ πυροβολικό του νοµού 

Σερρών, όµως τόσο η πολύ ζωντανή πόλη όσο και η λιγότερο γνωστή ανατολική και 

βόρεια πλευρά του κρύβει πανέµορφες εκπλήξεις για τους λάτρες των on the road και 

των ανακαλύψεων. Από την Άρτεµις Τζίτζη 

 



Η πανέµορφη κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων προσφέρεται για βόλτες 

Βουνά υπέροχα, ένας απέραντος κάµπος, ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία, 

χιονοδροµικό κέντρο, µοναδικά δρώµενα, γαστρονοµία, κρασί, τσίπουρο και ούζο, 

παλαιοντολογικά ευρήµατα, θερµά φυσικά λουτρά, διασκέδαση, νερά, δάση, 

πλατάνια, σπήλαια µε βραχογραφίες από τη νεολιθική εποχή, µια φύση που αλλάζει 

συνταρακτικά µε τις εποχές. Χρειάστηκε να περάσουµε µια εβδοµάδα οργώνοντας το 

νοµό Σερρών, για να καταλάβουµε στο τέλος ότι αυτός ο τόπος είναι κυριολεκτικά 

ανεξάντλητος σε αξιοθέατα και εµπειρίες. Σε κάθε µέτρο γη που διασχίσαµε µας 

περίµενε και µια πρόκληση, που ζητούσε κι άλλα χιλιόµετρα και υποσχόταν άλλη µια 

ικανοποίηση για τα µάτια, το νου και τη γεύση. Στη µαγική Κερκίνη, το πιο 

τουριστικά ανεπτυγµένο κοµµάτι, θα επανέλθουµε όσο µπαίνει η άνοιξη µε ένα 

αναλυτικό ρεπορτάζ. Για την επόµενη φορά αφήσαµε τα νότια –σπήλαιο Αλιστράτης, 

αρχαιολογικός χώρος Αµφίπολης, Παναγία Εικοσιφόνισσα πάνω στο Παγγαίο. Προς 

το παρόν, πάµε για τσάρκες και ακανέδες στην πόλη των Σερρών, αναζωογονητικό 

χαµάµ στο Άγκιστρο, χιονοπόλεµο και παγοαναρρίχηση στο Λαϊλιά… 

Σέρρες 

 

Πάντα ζωντανή η πόλη των Σερρών 

Καρδιά της πόλης η πλατεία Ελευθερίας µε το Μεζεστένι στο κέντρο ( την παλιά 

σκεπαστή οθωµανική αγορά που στεγάζει σήµερα το Αρχαιολογικό Μουσείο ) και 

αφετηρία για µια σειρά συνδεόµενους πεζόδροµους όπου γίνεται όλο το ηµερήσιο και 

κυρίως νυχτερινό παιχνίδι µε καλοβαλµένα all day café bar δίπλα -δίπλα σε 



σουβλατζίδικα, νεαρόκοσµο, φοιτητόκοσµο, κόσµο της αγοράς και Σερραίους µε 

καλή διάθεση για ζωή και ευγένεια.  

Η πόλη, στερείται εκτός ελαχίστων, ( ας πούµε το θαυµάσια αποκατεστηµένο 

Ζιντζιρλί Τζαµί ) τα αρχιτεκτονικά στολίδια του οθωµανικού παρελθόντος της 

ύστερα από την πυρπόλησή της από τους Βούλγαρους καθώς αποχωρούσαν µετά τον 

Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Στερείται και από τον νεοκλασικό αρχιτεκτονικό στολισµό 

της καθώς η αντιπαροχή στις δεκαετές του ’60 και ’70 έκανε και εδώ, ό,τι και σε όλες 

τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Μόνο η παλιά συνοικία Καλλιθέα κρατάει κάτι 

ακόµα από το παλιό ύφος και ορισµένα σκόρπια πανέµορφα κτίρια όπως η οικία 

Ζιαπάρα στα Πάνω Καµενίκια. 

Η πόλη όµως ανασαίνει µε µεγάλες πλατείες και εύκολα χαραγµένους δρόµους και 

προπάντων µε την πανέµορφη κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, κατάφυτη µε 

χείµαρρους, πλατάνια και µια τεχνητή λίµνη και –µόλις 2 χλµ. έξω από την πόλη και 

την καταπράσινη περιοχή του Αγίου Ιωάννη µε τα τρεχούµενα νερά, τους 

καταρράκτες αλλά και τις ταβέρνες. Τα µουσεία της, η πυκνή βραδινή ζωή, και το 

δάσος του Λαϊλιά µε το χιονοδροµικό του κέντρο ( 25 χλµ. ) και το ορειβατικό 

Καταφύγιο, την αναδεικνύουν σε αυτόνοµο, τουριστικό σηµείο για όσους αγαπούν τα 

χειµερινά σπορ και τους ωραίους περίπατους στο δάσος σε συνδυασµό µε τις ανέσεις, 

τις πολιτιστικές παροχές και την αγορά ενός αστικού περιβάλλοντος. 

Highlights 

 

Πανέµορφο το αποκατεστηµένο Ζινζιρλί Τζαµί 



Το αποκατεστηµένο Ζινζιρλί Τζαµί µε το µολυβένιο τρούλο ( Βουρλών & 

Ανατολικής Θράκης ) Έργο εξαιρετικής αισθητικής της περίφηµης σχολής του 

οθωµανού αρχιτέκτονα Μιµάρ Σινάν και γνωστό ως το «Το τζαµί των αλύσεων» ( 

15ος αρχές 16ου αιώνα ) επαναλειτούργησε τον περασµένο Νοέµβριο φιλοξενώντας 

την έκθεση «Σέρρες 1913 - Πυρίκαυστη πόλη» στα πλαίσια του εορτασµού για 100 

χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών από τους Βούλγαρους. Το 

Μάρτιο θα φιλοξενήσει την περιοδική έκθεση «Αρχιτεκτονική της µεσαιωνικής 

Σερβίας στα Βαλκάνια» και µουσικές εκδηλώσεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΡΙΠΟΛΗ 

 

Η Αρκαδία είναι νοµός της Ελλάδας που βρίσκεται στο κέντρο 

της Πελοποννήσου. Συνορεύει στα βόρεια µε το Νομό Αχαΐας, στα βορειοανατολικά 

µε το νομό Κορινθίας, στα βόρεια και ανατολικά µε το νοµό Αργολίδας, στα νότια µε 

το νοµό Λακωνίας, στα νοτιοδυτικά µε το νοµό Μεσσηνίας και στα δυτικά µε το 

νοµό Ηλείας. Το ανατολικό του τµήµα έχει έξοδο στη θάλασσα, στον Αργολικό 

Κόλπο και το Μυρτώο Πέλαγος. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ 

 

Η Τρίπολη χτισµένη σε υψόµετρο 650µ. στο κατάφυτο οροπέδιο 

της Μαντινείας κάτω από το επιβλητικό όρος Μαίναλο, κατέχει νευραλγική θέση 

στην Πελοπόννησο. Πρωτεύουσα του νοµού Αρκαδίας και της επαρχίας Μαντινείας, 
αποτελεί συγχρόνως το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Κεντρικής Πελοποννήσου. 

Είναι µια πόλη µε σηµαντική ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, αφού αποτέλεσε 
αξιόλογο διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και 
έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην επανάσταση του 1821.  

   

Η σηµερινή Τρίπολη είναι µια µοντέρνα πόλη που γνωρίζει έντονη 

οικοδοµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και εξαπλώνεται συνεχώς. Ο πληθυσµός 
της, µαζί µε τα γύρω χωριά 

(Σκοπή, Θάνα, Εύανδρος, Παλλάντιο, Μερκοβούνι, Μάκρη, Πέλαγος, Περιθώρι, Αγ. 
Κωνσταντίνος, Αγ. Βασίλειος) που έχουν συνενωθεί σε ενιαίο δήµο µετά το σχέδιο 

Καποδίστρια, ανέρχεται σε 26.000 κατοίκους.  
  Η πόλη φηµίζεται για τα ωραία πάρκα της και τις όµορφες κοντινές εξοχές µε τα 

εξωραϊσµένα εξωκλήσια και την πλούσια βλάστηση. Η κεντρική της θέση δίπλα στο 

ιδιαίτερου κάλους ορεινό συγκρότηµα του Μαινάλου και οι πολλές φυσικές της 
οµορφιές, σε συνδυασµό µε το δροσερό της κλίµα το καλοκαίρι, είναι οι κύριοι λόγοι 
που η Τρίπολη έλκει πολλούς παραθεριστές. Πολύ περισσότερο µάλιστα που η 

απόσταση από την Αθήνα είναι πλέον µικρή (160 χιλ) και η πρόσβαση εύκολη µέσω 

της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Καλαµάτας.  
  

  Λόγω της άναρχης οικοδοµικής ανάπτυξης της πόλης τα τελευταία χρόνια, 

λίγα είναι τα ίχνη που αποµένουν από το αρχιτεκτονικό και ιστορικό παρελθόν της. 
Λίγα, αλλά σηµαντικά και ενδεικτικά. Στο κέντρο της πόλης, στη πλατεία Πετρινού, 

βρίσκεται το όµορφο νεοκλασικό κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Μαλλιαροπούλειο 

∆ηµοτικό Θέατρο. Απέναντί του είναι το όµορφο νεοκλασικό κτήριο που παλιότερα 

στέγαζε το Ιδιωτικό ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο. Τυπικό νεοκλασικό κτήριο, από τα λίγα 

που έχουν αποµείνει στην πόλη, είναι το ∆ηµοτικό Μέγαρο. Επίσης, αξίζει κανείς να 



δει το σπίτι του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη (κοντά στην πλατεία Ανεξαρτησίας και 
στον Ραδιοφωνικό Σταθµό της ΕΡΤ), που πρόσφατα έχει αναστηλωθεί και στεγάζει 
τις διοικητικές υπηρεσίες του νεοσύστατου Πελοποννησιακού Πανεπιστηµίου. 

Επίσης αξιόλογα από αρχιτεκτονική σκοπιά είναι το παραδοσιακό "Καφενείο το 

Μέγα" στην κεντρική πλατεία -και αυτό ανακαινισµένο- καθώς και το επιβλητικό 

∆ικαστικό Μέγαρο. Μπροστά στο τελευταίο απλώνεται η πλατεία Αρεως, 
πραγµατικό στολίδι της πόλης, µε το αναπλασµένο µνηµείο των προκρίτων και 
τον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (όπου έχουν τοποθετηθεί τα οστά του), 

αρχιστράτηγου της επανάστασης του 1821. Η πλατεία περιτριγυρίζεται από 

καταπράσινα, όµορφα και καλοσυντηρηµένα πάρκα µε περίπτερα και παιδικές χαρές, 
που προσφέρουν δροσιά και ξεκούραση. Ενα ιδιαίτερα φροντισµένο και καλαίσθητο 

τµήµα του πάρκου είναι το άλσος του Συλλόγου Φιλοδένδρων.  
   

Επιβλητική στέκει επίσης, η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, 

µητρόπολη και σύµβολο της πόλης στην κεντρική πλατεία. Πρωτοτυπία αποτελούν 
τα καταστήµατα που βρίσκονται στο εισόγειο. Οχι µακριά βρίσκονται οι 
συµπαθητικές εκκλησίες των νεοµαρτύρων, ∆ηµητρίου και Παύλου πολιούχων της 
πόλης. Πίσω από την πόλη δεσπόζει το όρος Μαίναλο και πάνω στην πλαγιά του 

διακρίνεται καθαρά η µονή της Παναγίας της Επάνω Χρέπας µε έξοχη θέα προς το 

οροπέδιο της Μαντινείας και την Τρίπολη. Στο όµορφο νεοκλασικό κτήριο 

του Αρχαιολογικού Μουσείου της Τρίπολης εκτίθενται ευρήµατα από τις ανασκαφές 
αρχαίων θέσεων της Αρκαδίας. Σε όµορφο νεώτερο κτήριο στεγάζεται το Πνευµατικό 

Κέντρο της Τρίπολης. Στην έξοδο της πόλης, στο δρόµο που οδηγεί προς 
την Αλωνίσταινα βρίσκεται το Παναρκαδικό Νοσοκοµείο, το οποίο κατασκευάσθηκε 
µε δαπάνες των Αρκάδων της Οµογένειας. ∆ιάσπαρτα στην πόλη διασώζονται - 
µερικά αναπαλαιωµένα - αρκετά νεοκλασικά κτίσµατα, υπολείµµατα ενός 
παρελθόντος µε διαφορετικές ανάγκες και εκλεπτισµένες αισθητικές αξίες...  
   

H Τρίπολη χαρακτηρίζεται από τις πολλές της και όµορφες πλατείες. Αν και η 

ρυµοτοµία του κέντρου της πόλης µειονεκτεί, οι πλατείες της είναι 
ευάριθµες: πλατεία Αρεως, Αγ. Βασιλείου, Πετρινού, Ανεξαρτησίας, Κολοκοτρώνη, 

και άλλες µικρότερες. Ο κεντρικός εµπορικός δρόµος είναι η οδός Κωνσταντίνου ΙΒ'. 

Προέκτασή της πρός τα βόρεια είναι η όµορφη και καταπράσινη οδός Καλαβρύτων, 
ενώ προς τα νότια η οδός Ουάσιγκτον που οδηγεί προς τη Σπάρτη. Λίγο έξω από την 
πόλη, επί της οδού Καλαβρύτων, είναι το σύγχρονο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 

Τρίπολης που περιλαµβάνει στάδιο, κλειστό γυµναστήριο, κολυµβητήριο και γήπεδα 

αθλοπαιδιών. Στο δρόµο για το χωριό Αγιος Κωνσταντίνος (Μαντζαγρά) είναι το 

γήπεδο του ποδοσφαιρικού οµίλου "Παναρκαδικός". ∆ίπλα στο χωριό είναι η 124 

Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης της Πολεµικής Αεροπορίας, στους αεροδιαδρόµους 
της οποίας διοργανώνονται πανελλήνιοι αγώνες δικύκλων. Στο δρόµο για την 
Σπάρτη, λίγο έξω από την Τρίπολη και σε καταπράσινη τοποθεσία βρίσκεται το 

Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης.  
   

Πολλές και από πολλές πλευρές ενδιαφέρουσες είναι οι εξοχικές τοποθεσίες 
της πόλης. Ο επισκέπτης µπορεί να κάνει έναν περίπατο µέχρι τον Αη-Γιώργη, 

όµορφη εξοχική τοποθεσία µε την πλούσια βλάστηση, το µικρό ζωολογικό κήπο, το 

οµώνυµο εκκλησάκι και το συµπαθητικό υπαίθριο θέατρο και να ξεκουραστεί 
στο τουριστικό περίπτερο. Πολύ κοντά στην Τρίπολη βρίσκονται οι πευκόφυτοι 
λοφίσκοι µε τα γραφικά ξωκκλήσια των Μάη-Θανάση, Α-Λια, Αι-∆ηµητράκου, της 
Κάρτσοβας (µε σπάνιο είδος πεύκου), της Ανάληψης και του Αι-Θόδωρα, µε 



εξαιρετική θέα προς την πόλη, και την ιστορική πέτρα του Κολοκοτρώνη από την 
οποία ο Γέρος του Μοριά παρατηρούσε την πολιορκούµενη Τριπολιτσά. Στα 

περίχωρα της Τρίπολης βρίσκονται πολλά γραφικά χωριά (Νεστάνη, Στενό, τα χωριά 

της Τεγέας, όπως Βουνό, Ρίζες, Αλέα κ.λ.π. ), όπως και σηµαντικές αρχαιότητες 
(αρχαία Τεγέα, και Μαντινεία) που προσφέρονται για κοντινές εξορµήσεις σε ήρεµο 

και όµορφο φυσικό περιβάλλον. Αξίζει επίσης κανείς να επισκεφτεί τα µοναστήρια 

του Αγίου Νικολάου των Βαρσών (12 χλµ.) και της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, 

κοντά στη Νεστάνη (17 χλµ.).  

   

Κοντά. στην Τρίπολη (25 χιλ.) είναι το χιονοδροµικό κέντρο 

της Οστρακίνας στο βουνό Μαίναλο. Στην είσοδο της πόλης από την νέα εθνική οδό 

έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια η νέα Βιοµηχανική Περιοχή (βλ. φωτογραφία) 

της πόλης. Πολλές βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες έχουν εγκατασταθεί ή 

µεταφερθεί εκεί.  
   

Η ίδρυση Πανεπιστηµίου µε έδρα την Τρίπολη (Πελοποννησιακό 

Πανεπιστήµιο) αποτέλεσε για χρόνια σταθερό και επίµονο αίτηµα των κατοίκων, των 
φορέων και των αρχών της πόλης και του νοµού, αλλά και επιφανών Αρκάδων, 
επιστηµόνων και ανθρώπων των γραµµάτων. Πρόσφατα το παναρκαδικό αυτό όραµα 

δικαιώθηκε µετά από την απόφαση για την ίδρυση του Πελοποννησιακού 

Πανεπιστηµίου. Τη διοίκηση του νέου Πανεπιστηµίου ασκεί προσωρινή ∆ιοικητική 

Επιτροπή. Το Πανεπιστήµιο ξεκίνησε την λειτουργία του το 2002 µε δύο πρώτα 

Τµήµατα, τα Τµήµατα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Τεχνολογίας 
και µε σύνολο 120 φοιτητών. Στεγάζεται στο κατάλληλα διαρυθµισµένο κτίριο του ∆΄ 
Πολυκλαδικού Λυκείου, κοντά στο άλσος του Αη-Γιώργη.  

   

Με ορµητήριο την Τρίπολη µπορεί κανείς να επισκεφτεί ολόκληρη την 
Αρκαδία, αλλά και τους γειτονικούς νοµούς της Μεσσηνίας και Λακωνίας. Οι 
χαρακτηριστικότερες διαδροµές είναι προς το Μαίναλο και τα χωριά του 

(∆ηµητσάνα, Στεµνίτσα, Βυτίνα, Λαγκάδια, Αλωνίσταινα κ.λ.π.), την Τεγέα (8 χιλ.), 

τη Μεγαλόπολη (30 χιλ) και το Αστρος (45 χιλ). 

Το κείµενο παρατίθεται τον Μάρτιο 2003 από την ακόλουθη ιστοσελίδα, µε 

φωτογραφίες, του ARCADIA website, του Πανεπιστηµίου Πατρών 

 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
 

Ένα από τα βασικά στολίδια της πόλης , για το οποίο είναι άλλωστε γνωστή η 

Τρίπολη , είναι η κεντρική της πλατεία. Η πλατεία του αγίου Βασιλείου λοιπόν 

αποτελεί σηµείο αναφοράς για την πόλη. Στην πλατεία έχει κανείς την ευκαιρία να 

επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη του αγίου Βασιλείου , η οποία χτίστηκε στην θέση 

όπου βρισκόταν το τζαµί του Μπεκίρ Πασά. Η εκκλησία είναι πραγµατικά κάτι το 

εξαιρετικό όσο αφορά την αρχιτεκτονική της και αποτελεί ένα επιβλητικό 

οικοδόµηµα στο κέντρο της πόλης. 



 

     

Μία από τις µεγαλύτερες σε έκταση πλατείες στην Ελλάδα έχει την 
δυνατότητα να δει κάποιος που επισκέπτεται την πόλη µας. Η πλατεία Άρεως 
διαµορφώθηκε στην θέση όπου υπήρχε το Σεράι , και αποτέλεσε το δεύτερο κέντρο 

της πόλης. Μαζί µε το δηµοτικό πάρκο το οποίο την περιβάλει συνθέτουν ένα 

πανέµορφο περιβάλλον το οποίο φιλοξενεί επισκέπτες όλων των ηλικιών. Η νέα 

µορφή της πλατείας την εκσυγχρόνισε δίνοντας την ευκαιρία σε µικρούς και 
µεγάλους να βρουν το νέο τους στέκι. Το επιβλητικό άγαλµα του Κολοκοτρώνη 

καβάλα στο άλογο του στέκει εκεί εδώ και δεκαετίες , θυµίζοντας σε όλους το έργο 

του Γέρου του Μοριά για το Έθνος µας 
 

 
            

 Η πόλη διαθέτει Αρχαιολογικό µουσείο , το οποίο στεγάζεται στο διώροφο 

νεοκλασικό κτήριο το οποίο επιµελήθηκε ο αρχιτέκτονας Ερνέστου Τσίλλερ. Ο 

επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει ευρήµατα ανασκαφών της περιοχής της 
Αρκαδίας. Οι περιοχές της Μαντινείας , της Γορτυνίας , της Κυνουρίας , η περιοχή 

της Ασέας αποτελούν πραγµατικούς ιστορικούς θησαυρούς οι οποίοι έχουν 
καταφέρει να εξοπλίσουν πλήρως το µουσείο αυτό. Στο µουσείο έχετε την ευκαιρία 

να δείτε επίσης εκθέµατα από την πρώιµη Βυζαντινή αλλά και Παλαιοχριστιανική 

εποχή. 

 



  
 

Ένα ακόµη µουσείο της πόλης είναι το Πολεµικό. Ιδρύθηκε µόλις το 2000 και 

στεγάζεται στο ισόγειο της οικίας του Μαλλιαρόπουλου στην κεντρική πλατεία 

Αγίου Βασιλείου. Τα εκθέµατά του είναι κατά βάση κειµήλια από την επανάσταση 

του 1821 αλλά και από τον πόλεµο του 1940. Η προτοµή και το εκµαγείο του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ξεχωρίζουν καθώς και οι συλλογές όπλων και σπαθιών από 

την επανάσταση. 

 

 ∆ύο οικογενειακοί τάφοι ξεχωρίζουν στην περιοχή. Ο πρώτος είναι αυτός του 

Βίκτορα Γεωργίου Παπαγιαννόπουλου και ο δεύτερος αυτός του Ιωάννη και της 
Ελπίδας Ορφανού ο οποίος βέβαια στεγάζεται στο χωριό Κάψια Αρκαδίας. 
 

            Ένα ακόµη µουσείο περιµένει τους επισκέπτες , το µουσείο Αλέξανδρου 

Παπαναστασίου , το οποίο είναι κτισµένο στο Λεβίδι Αρκαδίας προς τιµήν του 

Έλληνα πολιτικού. Το µουσείο ιδρύθηκε το 1976 και στεγάζεται στον χώρο του 

∆ηµαρχείου. Εντυπωσιακότερο όλων των εκθεµάτων είναι ο εγκέφαλος του 

πολιτικού ο οποίος συντηρείτε εκεί σε ειδικό χηµικό υγρό. 



 

 

Ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί όποιος 
βρεθεί στην Τρίπολη. Το Μαλλιαροπούλειο ∆ηµοτικό θέατρο Τρίπολης είναι ένα 

διατηρητέο κτήριο το οποίο θεµελιώθηκε στο µακρινό 1905 και εγκαινιάστηκε 
ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα. Ο Ιωάννης Μαλλιαρόπουλος γνωστός γιατρός αλλά 

και πολιτικός της εποχής θέλησε να δείξει την αγάπη του προς τις τέχνες 
προσφέροντας ένα θέατρο στην πόλη. Το θέατρο λεηλατήθηκε από τους Ιταλούς το 

1940 και έµεινε αδρανές για περίπου 37 χρόνια. Το 1977 ξεκίνησε η αναστήλωση 

του. Μόλις πέρυσι το θέατρο εγκαινιάστηκε και πάλι δίνοντας την ευκαιρία σε 
θεατρικές οµάδες τις περιοχής να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. 
 

            Ένα ακόµη αξιοθέατο το οποίο έχετε να δείτε µόλις 15 χιλιόµετρα µακριά από 

την πόλη είναι τοσπήλαιο του Κάψια. 
 

 

 

 

 

 

 



Πρέβεζα 

 

Ο Νοµός Πρέβεζας υπήρξε µια αυτοδιοικητική δοµή της Ελλάδος, στο γεωγραφικό 

διαµέρισµα της Ηπείρου και καταλάµβανε την έκταση των σηµερινών 

δήµων Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας. Άρχων του Νοµού ήταν ο εκάστοτε νοµάρχης 

Πρέβεζας. Ο Νοµός Πρέβεζας καταργήθηκε το 2010 µε το Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα 

Καλλικράτης). Σήµερα αποτελεί την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µια 

υποδιαίρεση της Περιφέρειας Ηπείρου. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη της 

Ηπείρου. Συνορεύει προς βορρά µε τους νοµούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, 

ανατολικά µε το νοµό Άρτας και βρέχεται από τον Αµβρακικό κόλπο και δυτικά 

βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Ο πληθυσµός του φτάνει τους 57.491 κατοίκους 

(απογραφή 2011) και έχει πρωτεύουσα την Πρέβεζα. Η θέση του νοµού, η 

µορφολογία και το κλίµα του ήταν από τα βασικά πλεονεκτήµατα που τον έφεραν 

στην επιφάνεια. Βασικές ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και 

η αλιεία. Πρώιµα φρούτα και λαχανικά, εσπεριδοειδή, λάδι, ελιές και δηµητριακά 

είναι τα κύρια προϊόντα του νοµού. 

 

Γεωγραφικά στοιχεία 

 

Γεωγραφικά, η πόλη Πρέβεζα βρίσκεται σε στρατηγική θέση στο κέντρο της 

παράλιας βορειοδυτικής Ελλάδας και είναι γνωστή για την αρχαία Νικόπολη, το 

ποτάµι του Αχέροντα και το νεκροµαντείο αλλά και για τις παραλίες 

της Παντοκράτορας, Αλωνάκι, Μονολίθι κ.λπ. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του νοµού 

που έχει σφηνοειδή µορφή και καταλήγει σε µια χερσόνησο µε δύο σκέλη που φράζει 

την είσοδο του Αµβρακικού Κόλπου. Στον όρµο που σχηµατίζεται από τα δύο σκέλη 

εισχωρεί το ακρωτήριο Ακρί του Ακτίου της Αιτωλοακαρνανίας που απέχει από την 

προβλήτα του λιµανιού της Πρέβεζας µόνο 600 µέτρα. Στο ανατολικό σκέλος 

(χερσόνησος του Αγίου Θωµά) βρίσκονται οι παραδοσιακοί µικροί παραθεριστικοί 

οικισµοί των κατοίκων της πόλης, χαρακτηριστικό που µπορεί να αναδειχθεί και να 

αξιοποιηθεί κατάλληλα στις σηµερινές συνθήκες. Η πόλη παρέχει πρόσβαση στις 

ακτές του Ιονίου αµµώδεις εκτάσεις και παραλίες συνολικής έκτασης πάνω από 50 

χιλιοµέτρων, σε ελάχιστη απόσταση από τον οδικό άξονα Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας, οι 

οποίες δεν έχουν µέχρι στιγµής τύχει εκµετάλλευσης. Επίσης, παρέχεται πρόσβαση 

στον Αµβρακικό Κόλπο, µε τις πολυάριθµες λιµνοθάλασσες στη βόρεια πλευρά του. 

Επίσης, οι κοντινές εκβολές των ποταµών Λούρου και Αράχθου παρουσιάζουν 

οικολογικό ενδιαφέρον. Νοτίως της Πρέβεζας βρίσκεται η Αιτωλοακαρνανία και το 

νησιωτικό συγκρότηµα της Λευκάδας. Στα βορειοδυτικά, µικροί παραθαλάσσιοι 



ηµιορεινοί οικισµοί. Επίσης, η Πάργα, παραδοσιακό θέρετρο βρίσκεται σε απόσταση 

µίας ώρας οδικώς. Η ίδια η πόλη φέρει έντονα τα ίχνη της ιστορικής της διαδροµής: 

Στην πόλη υπάρχουν τρία κάστρα και οχυρωµατική τάφρος του Αλή Πασά (έχει 

µπαζωθεί το 1992, δεν υφίσταται πλέον), διατηρητέα κτίσµατα, ενώ σε µικρή 

απόσταση βρίσκεται το Φρούριο του Ακτίου και το Κάστρο του Παντοκράτορα. 

Άλλα κοντινά αξιοθέατα είναι η Ρωµαϊκή Νικόπολη, η αρχαία Κασσώπη στη νότια 

πλευρά του Ζαλόγγου και το Νεκροµαντείο στις εκβολές του Αχέροντα. Υλικά από 

τη Νικόπολη χρησιµοποιήθηκαν για οικοδοµικές δραστηριότητες στην πόλη αρκετά 

από τα οποία σώζονται στο Φρούριο του Παντοκράτορα και στο επιθαλάσσιο τείχος 

από τα Παλιοσάραγγα ως τον Αη-Γιώργη, ενώ το άλλο τµήµα του τείχους αυτού 

καταστράφηκε από την κατασκευή της σηµερινής προκυµαίας. Από τα 

σηµαντικότερα ιστορικά ίχνη είναι τα τρία φρούρια (του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου 

Ανδρέα και της Λασκάρας), τα Παλιοσάραγα που δεν διατηρούνται παρά µόνο 

γεωµετρικά (είναι στρατόπεδο όπως και τα δύο Φρούρια, ο Ανατολικός Προµαχώνας 

στη Βρυσούλα και άλλα µικρότερα. Η Ρωµαϊκή Νικόπολη (δίπλα στην Πρέβεζα) από 

την οποία διασώζονται σηµαντικά ευρήµατα, στα 1000 περίπου χρόνια της ζωής της, 

ήταν µια από τις πιο λαµπρές µεγαλουπόλεις της περιοχής. Με θέατρα, ωδεία, στάδια, 

λουτρά, γυµνάσια, υδραγωγεία και κάθε είδους υποδοµή στην ακµή της είχε 

πληθυσµό περίπου 150.000 κατοίκους µε τις µετρήσεις της ΙΒ Εφορείας 

Αρχαιοτήτων µέσω Google Earth. 

 

 

Ιστορία 

 

Προϊστορική Περίοδος|   

Ο σηµερινός Καλλικρατικός ∆ήµος Πρέβεζας περιέχει γεωγραφική περιοχή των τέως 
∆ήµων Πρέβεζας, Ζαλόγγου και Λούρου. Στη θέση Νεοχώρι Πρέβεζας οµάδα 

Τσέχων τουριστών και ερευνητών υπό τον καθηγητή Rostislav Moravek ανακάλυψε 
το έτος 1995 ένα µηριαίο οστό από µαµούθ θαµµένο. Οι ανασκαφές ουδέποτε 
συνεχίστηκαν. Αυτό το µηριαίο οστό φυλάσσεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Νεοχωρίου Πρέβεζας. Από την άλλη πλευρά τα πολλαπλά ευρήµατα 

της Βραχοσκεπής Ασπροχάλικο Πρέβεζας δείχνουν κατοίκηση της περιοχής 
Φιλιππιάδας την περίοδο 100.000 πΧ  

Αρχαία Ιστορία 

Στους αρχαίους χρόνους η περιοχή της σηµερινής πόλης Πρέβεζας δεν εκατοικείτο. Η 

γεωγραφία της µάλλον ήταν αρκετά διαφορετική από ό,τι σήµερα, λόγω των πολλών 
προσχώσεων που επήλθαν. Υπάρχουν, όµως, δεδοµένα ότι αποτελούσε λιµάνι του 

Βασιλιά Πύρρου Α΄, κατά τα Ελληνιστικά χρόνια. Πλησίον της περιοχής της 
Πρέβεζας - που ∆ΕΝ υπήρχε στην αρχαιότητα - στα Κλασσικά χρόνια και στην 
Ελληνιστική εποχή είχαµε αρκετές πόλεις. Τέσσερις εξ αυτών είναι οι γνωστές 
αποικίες των Ηλείων, µία είναι η έδρα των Κασσωπαίων και οι υπόλοιπες αποτελούν 



πόλεις του Βασιλείου των Μολοσσών. Ειδικότερα οι αρχαίες πόλεις του Νοµού 

Πρέβεζας είναι: 

• 1. Αρχαία Κασσώπη. ∆ίπλα στο χωριό Καµαρίνα. Πόλη Κασσωπαίων 
Θεσπρωτών. Ιδρύθηκε πριν το 400 πΧ (απόσταση 25Km από Πρέβεζα), 

επισκέψιµη. 

• 2. Αρχαία Βερενίκη. Λόφοι Μιχαλιτσίου, απόσταση 10Km από Πρέβεζα. Πόλη 

Μολοσσών. Ιδρύθηκε το 290 πΧ. Μη επισκέψιµη πόλη. 

• 3. Αρχαία Πανδοσία. Χωριό Καστρί Φαναρίου. Πλησίον Καναλακίου. Έδρα των 
Ηλείων εποίκων. Επισκέψιµη πόλη. ∆ΕΝ έχει ανασκαφεί. 

• 4. Αρχαίο Βουχέτιον, πλησίον χωριού Νέα Κερασούντα (απόσταση 25Km). 

Αποικία των Ηλείων. Επισκέψιµη πόλη. 

• 5. Αρχαία Ελάτρεια, στο χωριό Παλαιορόφορο (Ωρωπός). Αποικία των Ηλείων. 
Μη επισκέψιµη πόλη. ∆ΕΝ έχει ανασκαφεί. 

• 6. Αρχαίες Βατίες, στο Καστρί Ριζοβουνίου. Αποικία των Ηλείων. ∆ήµος Ζηρού. 

Επισκέψιµη πόλη. ∆ΕΝ έχει ανασκαφεί. 
• 7. Αρχαία Ακρόπολη Τρίκαστρον. Πιθανολογείται ότι είναι το Αρχαίο Οµφάλιον, 

πόλη Μολοσσών. Ορεινή έδρα. Επισκέψιµη. 

• 8. Αρχαίο Όρραον. Χωριό Γυµνότοπος Πρέβεζας. ∆ήµος Ζηρού. Πόλη των 

Μολοσσών. Ανασκάφηκε το 1996-2003. Επισκέψιµη πόλη. 

• 9. Αρχαία Νικόπολη. Κτίσθηκε µετά το 31 π.Χ. Βρίσκεται υπό ανασκαφή και 
συντήρηση. Επισκέψιµη σε ορισµένα τµήµατά της. Ωδείο, Θέρµες, Θέατρο, 

Μνηµείο Αυγούστου, Τείχη, Βασιλικές, κλπ 

• 10.Αρχαία Εφύρα Μυκηναϊκή πόλη. Βρίσκεται στον Μεσοπόταµο Φαναρίου Ν. 

Πρέβεζας δίπλα στο Νεκροµαντείο. Υπό ανασκαφή. Μη Επισκέψιµη πόλη. 

Ρωµαϊκή Κατοχή - Νικόπολις - Βυζάντιο (168πΧ-1292µΧ) 

Η Ήπειρος κατελήφθη από τους Ρωµαίους το 168 πΧ. Στις 2 Σεπτεµβρίου του έτους 
31 π.Χ., έγινε στην περιοχή της Πρέβεζας η διάσηµη Ναυµαχία του Ακτίου µεταξύ 

του ναυτικού των συνασπισµένων Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας εναντίον 
του Οκταβιανού. Ο µοναδικός πίνακας ζωγραφικής παγκοσµίως που αναπαριστά 

τη Ναυµαχία του Ακτίου είναι η ελαιογραφία του Lonenzo Castro που φυλάσσεται 
στο προσωπικό γραφείο του ∆ιευθυντή του Ναυτικού Μουσείου του Greenwich 30 

Km από το Λονδίνο. Μετά τη νίκη του Οκταβιανού στο Άκτιο, η περιοχή άλλαξε 
άρδην µε την ίδρυση της Αρχαίας Νικόπολης. Κατά τη διάρκεια της ζωής 
της Αρχαίας Νικόπολης, είναι βέβαιο ότι υπήρχαν στο σηµερινό χώρο της Πρέβεζας 
δύο Ρωµαϊκά λιµάνια και εµπορικοί σταθµοί όπως και εργαστήριο αγγειοπλαστικής 
(βρέθηκε σε ανασκαφή το έτος 2008). Εξ άλλου δύο από τις έξι Παλαιοχριστιανικές 
Βασιλικές βρίσκονται εντός της πόλης Πρέβεζας, η µία δίπλα στο Ξενοδοχείο 

Margarona Royal, και η άλλη (Άγιος Μηνάς) στο Ψαθάκι. 

Ίδρυση της Πρέβεζας (1292) 

Η σηµερινή Πρέβεζα ιδρύθηκε µετά την οριστική παρακµή της Νικόπολης, σιωπηλά 

ως ψαροχώρι, πιθανόν τον 11ο αιώνα από Έλληνες και Βενετούς ψαράδες από το 

νησί Burano όταν παραχωρήθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα 

στους Βενετούς ως «εµπορείο». Η πρώτη γραπτή αναφορά του ονόµατος Πρέβεζα 

γίνεται στο Χρονικόν του Μορέως, όταν περιγράφεται η επιδροµή συµµαχικών προς 
τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β΄ τον Παλαιολόγο γενουάτικων πολεµικών 
πλοίων εναντίον του δεσπότη του ∆εσποτάτου της Ηπείρου Νικηφόρο Α΄ Άγγελο 



Κοµνηνό, που πραγµατοποιήθηκε πιθανότατα το 1292 µ.Χ. Η περιγραφή έχει ως 
εξής: "Επέζεψαν την Πρέβεζαν, κουρσεύουν τα χωρία, και έχω φόβον αµέτρητον µη 

φτάσωσι στην Άρταν". Στην πρώτη αυτή περίοδο και καθ’ όλο το Μεσαίωνα η 

Πρέβεζα ακολούθησε τις τύχες του ∆εσποτάτου της Ηπείρου του οποίου υπήρξε 
τµήµα. Απειλήθηκε επανειληµµένα από Νορµανδούς, 
Βενετούς, Αλβανούς, Φράγκους και Τούρκους που τελικά την κατέλαβαν το 

1449, οπότε ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ ο Β΄ κατασκεύασε στην Πρέβεζα Ναύσταθµο 

µε νεώριο. 

Η A´ Οθωµανική Περίοδος (15ος - αρχές 18ου αιώνα) 

Ακολουθεί µια περίοδος τρεισήµισι αιώνων κατά τη διάρκεια της οποίας η Πρέβεζα 

γνώρισε την εναλλασσόµενη κυριαρχία της Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας της Βενετίας 
και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η βυζαντινολόγος Θέµις Χατζηγεωργίου 

γράφει, ότι η κατάληψη της Πρέβεζας έγινε το έτος 1452 µΧ ως εξής «…το έτος 1452 

µΧ ο Οθωµανός στρατηγός Χατζήµπεης καταλαµβάνει ύστερα από σκληρό αγώνα τα 

οχυρά της Πάργας, της Ρηνιάσας, της Στροβίλλης, της Θεσπρωτίας, και του 

Βουθρωτού» στην σηµερινή Αλβανία). Το χρονικό «Άνθος» του Ιωαννίκιου 

Καρτάνου (εκδόσεις Hopf) περιέχει πληροφορίες, που είναι κατά λέξιν 
αντιγραµµένες στο «Βραχύ Χρονικό αριθµός 36/30» για τις επιχειρήσεις του 

Σουλτάνου Βαγιαζίτ ΙΙ (1481-1512) στη διάρκεια του Τουρκο - Βενετσιάνικου 

Πολέµου του 1449-1502/3. Εκεί αναγράφεται, ότι η Μεθώνη έπεσε µετά από 

πολιορκία ενός µηνός, και λίγο πριν ο Βαγιαζίτ II είχε περάσει από το ακρωτήριο 

∆ουκάτο της Λευκάδας, όπου ενίσχυσε το στόλο του µε 28 Πρεβεζάνικα πλοία. Επί 
λέξει το χρονικό αυτό γράφει: «…εξέβη η αρµάτα και υπήγε εις το Κάβω δε ∆ουκάτω, 

και εκεί εσµίχθησαν τα κάτεργα της Πρέβεντζας, άρµενα είκοσι οκτώ, και µετά ταύτα 

εδιάβησαν εις την Μοθώνην». Το συµπέρασµα είναι βέβαιο, ότι ήδη το έτος 1449 µΧ 

η Πρέβεζα βρισκόταν υπό Οθωµανική κατοχή.
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. Το έτος 1538 έγινε 
στο θαλάσσιο χώρο της πόλης η διάσηµη Ναυµαχία της Πρέβεζας. Η Ναυµαχία της 
Πρέβεζας(The Naval Battle of Preveza) έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεµβρίου 1538 στην 
Πρέβεζα µεταξύ του Οθωµανικού στόλου υπό τον Hayredin Barbarossa και του 

ενωµένου στόλου της Χριστιανικής Συµµαχίας (Holy League) υπό τον Andrea Doria, 

η οποία συστήθηκε από τον Πάπα Παύλο τον Τρίτο. Λόγω της νίκης των Οθωµανών 
στη Ναυµαχία αυτή, παρά το ότι οι ∆υτικοί είχαν ναυτική υπεροπλία, η σηµερινή 

Τουρκία θεωρεί εθνική γιορτή του Ναυτικού την ηµέρα της Ναυµαχίας της Πρέβεζας, 
και η πόλη Πρέβεζα (Preveze) είναι διάσηµη στον Τουρκικό λαό, επειδή το γεγονός 
προβάλλεται ευρέως στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Είναι τέτοια η ιστορική 

σηµασία της Ναυµαχίας της Πρέβεζας για τον Τουρκικό λαό, ώστε τα πλέον 
σύγχρονα Τουρκικά υποβρύχια σήµερα αποτελούν σειρά µε το όνοµα Turkish Navy 

Submarines “Preveze”. Ο ναύαρχος Hayreddin Barbarossa (Μπαρµπαρόσα) 

θεωρείται εθνικός ήρωας, και το Μαυσωλείο του βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο 

της Κωνσταντινούπολης (Turkish Naval Museum, Istanbul). Εκεί επίσης βρίσκεται ο 

διάσηµος πίνακας ζωγραφικής «H Ναυµαχία της Πρέβεζας» του ζωγράφου Ohannes 

Umed Behzad (1866). Έτσι µε µία Τουρκοβενετική συνθήκη η Πρέβεζα για ένα 

ολόκληρο αιώνα παραµένει υπό οθωµανική κυριαρχία. Το 1684 κυριεύεται για λίγο 

καιρό από τον επιδροµέα Μοροζίνηκαι καταστρέφεται. Το έτος 1701, µετά 

τη Συνθήκη του Κάρλοβιτς του 1699, οι Βενετσιάνοι υποχρεώθηκαν να 

κατεδαφίσουν το κάστρο της Πρέβεζας. 

∆εύτερη Ενετοκρατία (1718-1797) 

 



 

Προβλεπτές της Πρέβεζας 

Μετά τη Συνθήκη του Πασάροβιτς (Treaty of Passarowitz ή Treaty of Požarevac) 

µεταξύ Αψβούργων, Βενετών και Οθωµανών, της 21ης Ιουλίου 1718 µ.Χ., η Πρέβεζα 

και η Βόνιτσα παραχωρούνται, µεταξύ άλλων, de jure στους Ενετούς, οι οποίοι είχαν 
ήδη καταλάβει de factoτις δύο πόλεις από τον Οκτώβριο 1717 µ.Χ. µε τις δυνάµεις 
του ναύαρχου Andrea Pisani και του Ενετού Φρούραρχου της Κέρκυρας 
Schullemburg. Έτσι, µε τη συγκατάθεση των Βενετών οι πρώτοι έποικοι έρχονται 
από την Ακαρνανία στην Πρέβεζα. Μεταξύ αυτών είναι οι οικογένειες των 
οπλαρχηγών Τσαβαλά (σήµερα συνοικία Τσαβαλοχώρι), ∆ιγώνη, Γερογιάννη, 

Τσουµάνη, Χάιδα ή Τριανταφύλλη, Παπαδόπουλου, κλπ. Η Πρέβεζα, ως πρωτεύουσα 

των Ηπειρωτικών κτήσεων (Continente) της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μάρκου, 

διαιρείται σε οκτώ «κλήρους», µε αντίστοιχη ανάπτυξη ενοριών και ναών. Κάθε 
οπλαρχηγός ιδρύει µία χριστιανική Εκκλησία ως «Κτήτωρ». Εφαρµόζεται το 

βενετικό σύστηµα διοίκησης από Βενετούς προνοητές (προβλεπτές) (provveditori) 

που παραχωρούσαν συνήθως µια σχετική αυτονοµία. Επίσης οι Ενετοί καθορίζουν 
νέα εκκλησιαστική διοίκηση µε κατάργηση της Ορθόδοξης µητρόπολης. Πολύτιµα 

στοιχεία για τα ανωτέρω παρέχει ο επίσηµος ενετικός καταστατικός χάρτης της 
Πρέβεζας, τα Capitola ή Capitolo. Όπως παρατηρούµε από τις χρονολογίες κτίσης, η 

περίοδος της Ενετοκρατίας στο Νοµό Πρέβεζας συµβαδίζει µε την ανέγερση πολλών 
ναών και µοναστηριών. Στις αρχές της περιόδου αυτής, οι Βενετοί επισκευάζουν 
το Φρούριο του Αγίου Ανδρέα, το οποίο είχε ανεγερθεί από τους Οθωµανούς το 

1702, ως το νέο οχυρό της πόλης, µετά την κατεδάφιση του κάστρου της Μπούκας. 
Επίσης, επισκευάζουν το Φρούριο της Ρηνιάσας (σηµερινά Ριζά, εθνική οδός) το 

οποίο είχε κτισθεί επί ∆εσποτάτου της Ηπείρου περί το 1280 µ.Χ. Σηµαντικό έργο 

των Βενετών στην Πρέβεζα είναι ο λεγόµενος Ενετικός Ελαιώνας Πρέβεζας και το 

Ενετικό Ρολόι σε πύργο (έτος 1752 µ.Χ.). Οι Βενετοί ήταν τυπολάτρες και αρκετά 

αυστηροί µε τους Πρεβεζάνους. Συµβόλαια χειρόγραφα από Βενετούς νοτάριους 
(συµβολαιογράφους) που έχουν διασωθεί είναι χαρακτηριστικά του κλίµατος που 

επικρατούσε. Σε ένα τέτοιο έντυπο αναγράφεται η καταµέτρηση ακόµα και των 
κουταλοπήρουνων που κατάσχονται από τριµελή επιτροπή από κάποια οικία. Οι 
Βενετοί έµειναν στην Πρέβεζα για 79 χρόνια, µέχρι το έτος 1797 µ.Χ., όταν 
κατέρρευσε η Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της Βενετίας. Το έτος 1718 την κατακτούν 
ξανά οι Βενετοί και τότε πρωτοκατοικούν στην Πρέβεζα πολλοί Επτανήσιοι ναυτικοί 
και Ιταλοί ψαράδες από το νησί Burano και Buranello πλησίον της Βενετίας. 

Γαλλοκρατία ενός έτους (1797-1798) 

Η Πρέβεζα και οι υπόλοιπες Βενετικές κτήσεις θα περιέλθουν αυτοδικαίως στους 
Γάλλους, το 1797, µετά την κατάλυση της ∆ηµοκρατίας της Βενετίας από 

τον Ναπολέοντα και κατά τα οριζόµενα στη Συνθήκη του Campo Formio. Η 

βραχύβια Γαλλική κατοχή της Πρέβεζας θα σφραγιστεί το επόµενο έτος, 1798, µε την 
άνιση και αιµατηρή Μάχη της Νικοπόλεως και τον ακολουθούµενο Χαλασµό της 
Πρέβεζας από τον Αλή Πασά Τεπελενλή. Ο Μέγας Ναπολέων έστειλε στην Πρέβεζα 

ως πολιτικούς εκπροσώπους τους επιφανείς Έλληνες της Κορσικής αδελφούς 
Stefanopoli. Τον έναν από τους αδελφούς αυτούς τον είχε δηλώσει ως «κηδεµόνα» 

στη Στρατιωτική Σχολή όπου σπούδασε. Ο στρατηγός La Salchette µε 280 Γάλλους 
Γρεναδιέρους στρατιώτες (κατ΄ άλλη άποψη 700) φτάνει στην Πρέβεζα µε πλοία και 
µία µικρή δύναµη Γαλλικού στρατού καταφθάνει ειρηνικά επίσης στην πόλη της 



Πάργας. Οι Πρεβεζάνοι υποδέχονται µε χαρά τους Γάλλους. Γράφουν στα έγγραφά 

τους «ΠΕΑ (= «Πρώτο ‘Ετος Απελευθέρωσης»). Ο ιστορικός Κάδµιος γράφει για την 
άφιξη των Γάλλων στην Πρέβεζα: «Τω 1798, ότε υψώθη η Γαλλική σηµαία επί των 

δήθεν επάλξεων του ερειπωµένου φρουρίου της Πρεβέζης, δεν υπήρχον επ' αυτού ή 

τρία σιδηρά τηλεβόλα, η δε Γαλλική ∆ηµοκρατία από πολλών µεριµνών περισπωµένη, 

ελάχιστον εφρόντιζε περί της σπουδαίας ταύτης θέσεως. Η άµυνα αυτής, µετά περιοχής 

της Νικοπόλεως είχεν εµπιστευθή εις διακοσίους ογδοήκοντα Γρεναδιέρους, υπό την 

διοίκησιν του Στρατηγού La Salcette (ή La Salchette). Μόλις ούτος ώπλισεν και 

ωργάνωσε την Εθνοφυλακήν της Πρεβέζης και απέστειλε πολεµοφόδια εις τους 

Σουλιώτας, τους προσφερθέντας να ταχθώσιν υπό την Γαλλικήν σηµαίαν και 

συµπράξωσι προς απόκρουσιν του Αλή Πασά, εσκέφθη διά την άµυναν της 

προκεχωρηµένης θέσεως Νικοπόλεως» Τελικά στις 12 Οκτωβρίου 1798 δυνάµεις 
7000 έφιππων και πεζών Τουρκαλβανών επιτέθηκαν στις δυνάµεις της Φρουράς 
Πρέβεζας που είχαν οχυρωθεί στην αρχαία Νικόπολη. Ήταν 280 Γάλλοι γρεναδιέροι, 
60 Σουλιώτες πολεµιστές υπό τον καπετάν Χριστάκη και 200 Πρεβεζάνοι 
πολιτοφύλακες. Η µάχη διήρκεσε µιά ολόκληρη µέρα και περιγράφεται στο 

λήµµα Χαλασµός της Πρέβεζας. Μετά τη σφαγή της φρουράς ακολούθησε η σφαγή 

των αµάχων της Πρέβεζας και στη συνέχεια το επόµενο διήµερο η σφαγή της 
Σαλαώρας. Για τη σφαγή αυτή αναφέρεται σχετικά ο Γάλλος Πρόξενος στα 

Ιωάννινα Pouqueville. 

Η Συµπολιτεία του Ακρωτηρίου (αρχές του 19ου αιώνα) 

Τον Μάρτιο του 1800 και µετά από διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ρώσσων και 
Οθωµανών, η Πρέβεζα, η Βόνιτσα, η Πάργα και το Βουθρωτό σχηµάτισαν τη 

"Συµπολιτεία του Ακρωτηρίου" µε αρκετά προνόµια και σχετική αυτονοµία. 

Εκπρόσωπος του Σουλτάνου στη "Συµπολιτεία του Ακρωτηρίου" διορίσθηκε ο 

βοεβόδας Αβδουλάχ Μπέης (Abdulah bey) µε έδρα το Μιχαλίτσι, ένα χωριό περίπου 

8 Km βόρεια της Πρέβεζας. Πρωτεύουσα της Συµπολιτείας ορίσθηκε η Πρέβεζα. Η 

διώροφη λιθόκτιστη οικία του Αβδουλάχ µπέη στο Μιχαλίτσι, διασώζεται και 
αποτελεί σήµερα ιδιωτική οικία. ∆υστυχώς η ήρεµη περίοδος 1800-1807

 της 
Συµπολιτείας του Ακρωτηρίου διεκόπη όταν η Ρωσσία το 1807 κήρυξε τον Πόλεµο 

στην Τουρκία και ο Αλή πασάς βρήκε την ευκαιρία να γίνει ξανά κάτοχος της 
Πρέβεζας. 

Β΄ Οθωµανική περίοδος - Αλή Πασάς Τεπελενλής (πρώτο τέταρτο του 19ου 

αιώνα, µετά το 1807) 

H Μάχη της Νικόπολης και ο Χαλασµός της Πρέβεζας (1798) είναι η δεύτερη µεγάλη 

καταστροφή στην ιστορία της πόλης.[εκκρεµεί παραποµπή]
 Αυτή είναι η τελευταία τουρκική 

κατοχή που κράτησε µέχρι την απελευθέρωση του 1912 και κατά την οποία η 

Πρέβεζα γνώρισε περιόδους µεγάλης εξέλιξης και αύξησης του πληθυσµού της. Η 

περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη οικοδοµική δραστηριότητα οχυρωµατικών 
και άλλων έργων από τον Αλή Πασά Τεπελενλή και το γιο του Βελή. Με την 
επανακατάληψη της Πρέβεζας το 1807, ο Αλή Πασάς, µε έδρα τα Ιωάννινα, διόρισε 
∆ιοικητή τον Μπεκίρ Αγά, και αναφέρονται γι αυτόν εκτεταµένες δηµεύσεις 
περιουσιών Χριστιανών Πρεβεζάνων και πολλές τροµοκρατικές ενέργειες[38]

. Πάντως 
τα κυριότερα οχυρωµατικά και άλλα έργα που έγιναν επί Αλή Πασά στήν πόλη της 
Πρέβεζας είναι τα εξής: 

• Κάστρο Αγίου Γεωργίου. Βελτιώσεις και ολοκλήρωσή του. Έναρξη εργασιών το 

1807. 



• Κάστρο Αγίου Ανδρέα, βελτιώσεις και ολοκλήρωσή του. 

• Κάστρο Παντοκράτορα 

• Θερινό Σεράι Πρέβεζας (Παλιοσάραγα). Κάηκε από τον Βελή Πασά το 1822 

• Οθωµανικά Λουτρά Αλή πασά. ∆ιασώζονται µερικώς 
• Προµαχώνας Βρυσούλα 

Γ´ Οθωµανική περίοδος (1822-1912) 

Η περίοδος µετά το θάνατο του Αλή Πασά το 1822 µέχρι την απελευθέρωση του 

1912 ονοµάζεται Γ´ Οθωµανική περίοδος. Το έτος 1897 η Πρέβεζα αποτέλεσε θέατρο 

πολλών επιχειρήσεων του αποτυχηµένου πολέµου του 1897 που έληξε άδοξα.
[39]

,
[3]

 

Απελευθέρωση και Μεσοπόλεµος (1912-1940) 

Στις 21 Οκτωβρίου 1912 η πόλη παραδίνεται De jure στον ελληνικό στρατό µετά από 

τη µάχη στη Νικόπολη, την προηγούµενη ηµέρα. Ο Συνταγµατάρχης του 

Ιππικού[εκκρεµεί παραποµπή]
 Παναγιώτης Σπηλιάδης εισέρχεται έφιππος στην Πρέβεζα το 

µεσηµέρι της 21ης Οκτωβρίου 1912 ενώ οι Τούρκοι στρατιώτες είναι παρατεταγµένοι 
στην παραλία µε τα όπλα στο έδαφος, και ο λαός ζητωκραυγάζει.[3]

 Ο ιστορικός 
πυρήνας (Ιστορικό Κέντρο) της πόλης, διαµορφώθηκε το 19ο αιώνα και διασώζει τα 

πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της περιόδου εκείνης (πυκνός οικιστικός ιστός µε 
στενούς δρόµους-καλντερίµια, Σεϊτάν Παζάρ, περιορισµένους κοινόχρηστους χώρους 
κλπ). Το υπόλοιπο πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης είναι αποτέλεσµα διαδοχικών 
επεκτάσεων µετά το 1920. Η µεσοπολεµική περίοδος σφραγίσθηκε από την παρουσία 

του γνωστού ποιητή Κώστα Καρυωτάκη στην Πρέβεζα, και την αυτοκτονία του στη 

θέση Βαθύ Μαργαρώνας µε πιστόλι το 1929. Ο Κώστας Καρυωτάκης έζησε στην 
Πρέβεζα µόλις 33 µέρες. Εργαζόταν στη Νοµαρχία, σε κτίριο που δεν σώζεται 
(σηµερινή οδός Σπηλιάδη 10), ενώ διέµενε σε οικία της οδού ∆αρδανελίων στο 

Σεϊτάν Παζάρ, η οποία σώζεται. 

∆εύτερος παγκόσµιος Πόλεµος και Εµφύλιος Πόλεµος (1940-1949) 

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 
[40]

 η Πρέβεζα δέχθηκε ανελέητους βοµβαρδισµούς από 

Ιταλικά αεροπλάνα µε σκοπό να εµποδίσουν τη µεταφορά εφοδίων από το λιµάνι 
προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Υπολογίζεται ότι έγιναν 92 περίπου αεροπορικές 
επιδροµές µε πολλές καταρρεύσεις κτιρίων και αρκετούς νεκρούς. Το έτος 2016 

έγιναν τα αποκαλυπτήρια µαρµάρινης επιγραφής µε όλα τα ονόµατα των 
φονευθέντων, έµπροσθεν του Φρουρίου Αγίου Ανδρέα[41]

 Ένα από τα κτίρια που 

κατέρρευσαν µερικώς είναι το Οθωµανικό Τζαµί Ιτς Καλέ, που λειτουργούσε 
ως Αρχαιολογικό Μουσείο Πρέβεζας. Μετά την αποχώρηση των Γερµανών ναζί από 

την Πρέβεζα, τον Σεπτέµβριο 1944, οι αντίπαλες ανταρτικές δυνάµεις 
του ΕΛΑΣ (αριστεροί) και του Ε∆ΕΣ (δεξιοί) κατέλαβαν ταυτόχρονα την Πρέβεζα, 

αλλά επειδή διεφώνησαν στην κατανοµή εξουσίας, συγκρούσθηκαν ενόπλως σε µια 

αιµατηρή µάχη δέκα έξι ηµερών που αποκαλείται Η Μάχη της Πρέβεζας, ή τα 

Σεπτεµβριανά της Πρέβεζας. Η Μάχη αυτή έληξε αµέσως όταν ανακοινώθηκε 
η Συµφωνία της Καζέρτας και η πόλη περιήλθε προσωρινά στον Ε∆ΕΣ. Ιστορικό 

µελανό σηµάδι αυτής της εµφύλιας Μάχης είναι η εκτέλεση αιχµαλώτων της ΕΠΟΝ 

στη θέση Παργινόσκαλα, µε εντολή του Ταγµατάρχη ∆ηµήτριου Γαλάνη. Λίγους 
µήνες µετά, ανάλογη αντίστροφη εκτέλεση µελών του Ε∆ΕΣ έλαβε χώρα στη θέση 

Νταλαµάνι Μελιανών του ∆ήµου Θεσπρωτικού (σήµερα ∆ήµος Ζηρού), από ένοπλο 

απόσπασµα του ΕΛΑΣ µε επικεφαλής τον Γεράσιµο Μαλτέζο ("Τζουµερκιώτης"). 

 



 

Πολιτισµός 

 

Η µεταπολεµική Πρέβεζα 

Η µεταπολεµική Πρέβεζα χαρακτηρίζεται από σταδιακή παρακµή αφ' ενός µεν γιατί η 

αστική τάξη έφυγε στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, και αφ' ετέρου γιατί το λιµάνι έπεσε 
σε παρακµή λόγω της κατασκευής οδικού δικτύου. Η ανάκαµψη ήρθε επί 
∆ικτατορίας των Συνταγµαταρχών οπότε έγιναν σηµαντικότατα έργα ανάπτυξης όπως 
επαρχιακή οδός Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας, Ναυτικές Σχολές Πρέβεζας, Νοσοκοµείο 

Πρέβεζας, Λιµάνι Πρέβεζας, Κλωστήρια Πρέβεζας, Γυµνάσια, Λύκεια, Σχολεία, κλπ. 

Η Μεταπολίτευση βρήκε την Πρέβεζα πάνω σε ένα ερωτικό σκάνδαλο του 

τότε Μητροπολίτη Στυλιανού Κορνάρου, που χάρις στη δηµοσιότητα που έλαβε 
µέσω δηµοσιεύσεων, κινηµατογραφικών έργων και θεατρικών παραστάσεων, έκανε 
αρνητική αλλά αποτελεσµατική διαφήµιση στην Πρέβεζα. Μετά το 1983 η Πρέβεζα 

εντάχθηκε στον ενιαίο πολεοδοµικό σχεδιασµό (Ε.Π.Α.). Σήµερα η πόλη διαθέτει 
πλήρη κοινωνική και τεχνική υποδοµή και λειτουργίες Νοµαρχιακού και 
Περιφερειακού επιπέδου: ∆ιοίκηση, Νοσοκοµείο, Εκπαίδευση και λοιπή κοινωνική 

υποδοµή, αθλητικές εγκαταστάσεις, κεντρικές λειτουργίες πόλης, Λιµεναρχείο, 

Τελωνείο κλπ. Σε επίπεδο παραγωγικής υποδοµής αναφέρουµε τη Βιοµηχανική Ζώνη 

Πρέβεζας, περιοχή στην περιφέρεια της πόλης, καθώς και τις µονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογένεσης στον Αµβρακικό. Σηµαντικός παράγων 
οικονοµίας της πόλης είναι τα Θερµοκήπια Πρέβεζας, µε κύριο προϊόν τη ντοµάτα 

και άλλα οπωροκηπευτικά. Στη µεταφορική υποδοµή σηµαντική είναι η ύπαρξη του 

Λιµανιού και της Μαρίνας, το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο του Ακτίου σε απόσταση 8 

χιλιοµέτρων περίπου και της έδρας ΚΤΕΛ για τα λεωφορεία του Νοµού. Μεγάλο 

άλµα για τη σύνδεση της Πρέβεζας µε την υπόλοιπη Ελλάδα έγινε αφ' ενός µεν µε 
την Υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας - Ακτίου (2003) και αργότερα µε την 
αποπεράτωση της Εγνατίας Οδού. 

Τα Μουσεία του ∆ήµου Πρέβεζας 

• Κρατικό Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Λ.Ιωαννίνων, Πρέβεζα (λειτουργεί 
από το 2009) 

• ∆ηµοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νεοχωρίου Πρέβεζας. Είναι κλειστό. 

Χρειάζεται ραντεβού µε το ∆ήµο. 

• ∆ηµοτικό Υπαίθριο Εθνογραφικό Μουσείο Φλάµπουρων (Open Air Ethnographic 

Museum). Στάνες Σαρακατσαναίων. Λειτουργεί από 2008 

• ∆ηµοτική Πινακοθήκη "Ιωάννης Μόραλης", Αρχοντικό Αθανασιάση, Ιστορικό 

κέντρο Πρέβεζας. Λειτουργεί από το 2012 

• Ιδιωτική Πινακοθήκη Λέανδρος Σπαρτιώτης, Αγιος Θωµάς Πρέβεζας. Με 
ραντεβού. Λειτουργεί από το 2009 

• Ιδιωτικό Μουσείο Τεχνών και Επιστηµών Ηπείρου, του Χαράλαµπου Γκούβα. 

Εγκαινιάσθηκε στίς 02-09-2013. Με ραντεβού. 

• ∆ηµοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας, Λεωφόρος Μαργαρώνας. 
Ανακατασκευάσθηκε το 2006. Μακέτα αναπαράστασης Ναυµαχίας Ακτίου. Με 
ραντεβού. 

• ∆ηµοτικό Λαογραφικό Μουσείο κοινότητας Καµαρίνας (Ζάλογγο). Με ραντεβού. 
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          Χαλκίδα                        

         Νοµός Εύβοιας 

 

Η Χαλκίδα είναι η πρωτεύουσα και ο κύριος λιµένας της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Είναι κτισµένη στις δύο πλευρές του πορθµού του Ευρίπου µε το ένα κοµµάτι της να 

βρίσκεται στην νήσο Εύβοια και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική 

πλευρά της στον λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του Καράµπαµπα 

που, µαζί µε τη Γέφυρα του Ευρίπου και το µοναδικό φαινόµενο αλλαγής της 
κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και ενδιάµεσα µίας ώρας στασιµότητας 
(παλίρροια του Ευρίπου), αποτελούν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

της. Σύµφωνα µε την Απογραφή του 2011 η Χαλκίδα έχει πληθυσµό 59.125 

κατοίκους. 

 

Γεωγραφικά-Γεωλογικά 

 

Η Εύβοια είναι το δεύτερο µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το έκτο µεγαλύτερο 

της Μεσογείου. Η έκταση του νησιού είναι 3.654 τ.χλµ. και εκτείνεται κατά µήκος 
της βορειοανατολικής ηπειρωτικής Στερεάς Ελλάδας, από το Μαλιακό κόλπο µέχρι 
απέναντι από την ακτή της Ραφήνας, χωρισµένη από αυτήν µε την Ευβοϊκή θάλασσα. 

Το σχήµα της είναι στενόµακρο µε πεπλατυσµένες τις δύο άκρες της και περί το 

µέσον αυτής. Εκτείνεται µε κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, 

έχοντας συνολικό µήκος 180 χλµ. και κυµαινόµενο πλάτος από 8 µέχρι 50 χλµ. Στα 

Β∆. χωρίζεται από τη Φθιώτιδα και Μαγνησίαδια του διαύλου Ωρεού, ενώ νότια δια 

του Ευβοϊκού Κ. χωρίζεται από τη Βοιωτία και την Αττική. ∆ια του πορθµού του 

Καφηρέα χωρίζεται νοτιοανατολικά από την Άνδρο. Τα βόρεια και βορειοανατολικά 

παράλιά της βρέχονται από το Αιγαίο Πέλαγος. 

Στο κοντινότερο σηµείο µε τη Στερεά Ελλάδα είναι κτισµένη η πρωτεύουσα και 
µεγαλύτερη πόλη του νησιού η Χαλκίδα, όπου υπάρχει η µία εκ των δύο ζεύξεων του 

νησιού µε την ηπειρωτική Ελλάδα, η παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας. Προσφάτως 
χτίστηκε και η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, συνολικού µήκους περίπου 700 µέτρων. 

 



Ιστορικά στοιχεία 

Η Χαλκίδα, µε τα δύο λιµάνια στον Εύριπο, υπήρξε µία από τις πιο δραστήριες πόλεις 
της αρχαίας Ελλάδας. ∆ηµιούργησε αποικίες από τη Θράκη ως 
την Ιταλία και Σικελία. Η επίκαιρη γεωγραφική και στρατηγική της θέση συχνά την 

ανάγκασε να υπαχθεί στις κατακτητικές βλέψεις διαφόρων δυνάµεων κατά την 
ιστορική της διαδροµή, αλλά και να αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα των 
αυτοκρατοριών τόσο της αρχαιότητας, όσο και του Μεσαίωνα. 

Προϊστορία και αρχαιότητα 

Η σηµερινή πόλη της Χαλκίδας απλώνεται στη µικρή χερσόνησο της Κεντρικής 
Εύβοιας και έχει ως φυσικά της όρια µικρούς λόφους, οι οποίοι απλώνονται στα 

βόρεια, ανατολικά και νότια της πόλης. Βρίσκεται λοιπόν σε µια θέση στρατηγική 

από κάθε άποψη και σε αυτό συντείνει το γεγονός του ελέγχου του πορθµού του 

Ευρίπου. Αυτό το γεγονός το είχαν προσέξει οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης και 
προσπάθησαν να το εκµεταλλευτούν γιατί ήταν σίγουρο σχεδόν ότι θα προσπόριζε 
στην πόλη δύναµη και πλούτο. Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης της πόλης συναντώνται 
ήδη από την παλαιολιθική περίοδο, αλλά ο πρώτος σηµαντικός οικισµός της που 

µπορεί να χαρακτηριστεί ως πόλισµα έγινε γύρω στο 3000 π.Χ. κατά την αρχή 

της Νεολιθικής Περιόδου. Η πρώτη αυτή πόλη της Χαλκίδας βρισκόταν στις βόρειες 
παρυφές της σηµερινής στην περιοχή της Μάνικας. Η πρώτη αυτή πόλη θα ζήσει για 

µια χιλιετία και όπως προέκυψε από τις αρχαιολογικές ανασκαφές ήταν µια καλά 

οργανωµένη πόλη µε µεγάλα οικοδοµικά τετράγωνα, οδικές αρτηρίες και οικίες που 

ήταν αψιδωτές ή τετράγωνες ισόγειες ή µε όροφο, ενώ διέθεταν και µε ιερό, εστία, 

πηγάδια και βοτσαλωτά δάπεδα. Στην πορεία οι άλλοι οικισµοί που αναπτύσσονται 
γύρω από αυτήν φαίνεται πως υποδηλώνουν τη γενικότερη ακµή που παρουσιάζεται 
µε τη µόνιµη κατοίκηση και έτσι αποκτά και τους πρώτους της ανταγωνιστές. 

Η ύπαρξη της Χαλκίδας στα µυκηναϊκά χρόνια διαπιστώνεται έµµεσα µόνο, εκτός 
από σποραδικά τεκµήρια, κυρίως µέσα από τα Οµηρικά Έπη, αφού οι Χαλκιδείς 
περιλαµβάνονται στον ονοµαστό "Νηών Κατάλογο", έχοντας προσφέρει 40 πλοία. 

Στα γεωµετρικά χρόνια η πόλη συνοικίζεται και βιώνει ονοµαστή ακµή, ενώ µαζί µε 
την Ερέτρια αποτελούν τις δύο σηµαντικότερες πόλεις της Εύβοιας. Οι κάτοικοί της 
ασχολούνται µε το εµπόριο, την κεραµική και τη µεταλλοτεχνία. Η ονοµασία της 
πόλης της Χαλκίδας προήλθε από την παρουσία κοιτασµάτων χαλκού στην ευρύτερη 

περιοχή, τα οποία αποτέλεσαν και παράγοντα ανάπτυξης. Σύµφωνα µε άλλη 

ετυµολογική εκδοχή, η ονοµασία της πόλης υποδηλώνει την παρουσία εργαστηριών 

επεξεργασίας χαλκού αλλά όχι κοιτασµάτων. Κατά τον Donford η Χαλκίδα 

ονοµάστηκε έτσι από τη λέξη χάλκη ή κάλχη, που σηµαίνει το πορφυρούχο κοχύλι, 
το οποίο οι Φοίνικες προµηθεύονταν την πορφύρα. Η ανάπτυξη της πόλης οδηγεί 
συνακόλουθα στην αύξηση του πληθυσµού και τελικά στον αποικισµό µε την ίδρυση 

πολλών σηµαντικών πόλεων στη ∆ύση, αλλά και στον ελλαδικό χώρο. 

Η ίδια εξέλιξη ακολουθεί και στα αρχαϊκά χρόνια µε το έντονο στοιχείο 

του αποικισµού. Το σηµαντικότερο γεγονός, όµως, των χρόνων αυτών δεν είναι ο 

αποικισµός, αλλά ο πόλεµος του Ληλάντιου πεδίου που διεξήχθη µεταξύ Χαλκίδας 
και Ερέτριας. Πιστεύεται γενικά πως ο πόλεµος αυτός δεν κρίθηκε σε µια µάχη, αλλά 

ακολούθησαν πολλές και σε αυτές βοήθησαν τους µαχόµενους και σύµµαχοι από 

άλλες ελλαδικές πόλεις. Τελικοί νικητές στον πόλεµο αυτό φαίνεται πως ήταν οι 
Χαλκιδείς. 



Στα κλασσικά χρόνια η Χαλκίδα βοήθησε στον κοινό αγώνα κατά των Περσών µε τη 

συµµετοχή της στις ναυµαχίες του Αρτεµισίου, της Σαλαµίνας και στη µάχη των 

Πλαταιών, ενώ φαίνεται πως συµµετείχε και στην Α' Αθηναϊκή Συµµαχία. Η 

προσπάθειά της να αποσπαστεί από τη Συµµαχία είχε ως αποτέλεσµα την 

καθυπόταξή της από τους Αθηναίους και την εγκατάσταση αθηναίων κληρούχων στα 

εδάφη της. Στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέµου υπήρξε σηµαντική 

στρατιωτική και ναυτική βάση. Τα χρόνια που ακολουθούν ως το 342 π.Χ. είναι 
ιδιαίτερα ταραγµένα, οπότε και δηµιουργείται το «Κοινό των Ευβοέων» και έτσι 
γίνεται προσπάθεια µιας σταθεροποίησης των καταστάσεων. Πρωτεύουσα στο Κοινό 

είναι η πόλη της Χαλκίδας, αλλά ακολουθούν πολλές περιπέτειες ως την εµφάνισή 

των Μακεδόνων. 

 

Προτοµή του Αριστοτέλη στη Χαλκίδα 

Στα µέσα περίπου του 4ου αιώνα π.Χ. και µετά την ενοποίηση όλων των ελληνικών 

πόλεων κάτω από τη Μακεδονική δύναµη και ως τη Ρωµαϊκή κατάκτηση η περίοδος 
είναι γεµάτη από συγκρούσεις, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει και ανακοπή της 
ανάπτυξης της πόλης και της καλλιτεχνικής της προόδου. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι το 323 π.Χ. έρχεται στη Χαλκίδα ο Σταγειρίτης 
φιλόσοφος Αριστοτέλης για να πεθάνει τον επόµενο χρόνο στο σπίτι της µητέρας του. 

Τότε κατά την ελληνιστική εποχή άποικοι από την Χαλκίδα, ίδρυσαν 
την Χαλκίδα στην Συρία, κατά διαταγή του Σελεύκου Α΄, από την οποία άποικοι 
ίδρυσαν µιαν άλλη Χαλκίδα στην κοιλάδα του Λιβάνου, καθώς και µια 

ακόµη Χαλκίδα στην Αραβία. 

Το 200 π.Χ. η πόλη καταστρέφεται από τον Ρωµαίο στρατηγό Γάιο Σουλπίκιο Γάλβα 

και έτσι εγκαινιάζεται η ρωµαϊκή κατοχή της Εύβοιας, ενώ το 146 π.Χ. µε την 

ολοκληρωτική κατάκτηση του ελλαδικού χώρου από τους Ρωµαίους η Χαλκίδα 

επανιδρύεται, όπως έγινε και µε άλλες πόλεις. Τα χρόνια της ρωµαιοκρατίας για την 
πόλη είναι και αυτά στο σύνολό τους χρόνια ακµής και προόδου τόσο για την πόλη 

της Χαλκίδας, όσο και γενικά για την Εύβοια, όπου έχει την µόνιµη και 
αδιαµφισβήτητη πρωτοκαθεδρία. 

Μεσαίωνας και νεότερα χρόνια 

 

 

Η νέα γέφυρα της Χαλκίδας που συνδέει την πόλη µε την ηπειρωτική Ελλάδα 

Παραλία Χαλκίδας 

Με το τέλος των Ρωµαϊκών χρόνων και την είσοδο στα πρώιµα βυζαντινά χρόνια η 

πόλη γίνεται η πρώτη επισκοπή που ανήκει στη δικαιοδοσία του µητροπολίτη της 
Αχαΐας, όπως και διοικητικά ανήκει στην επαρχία της Αχαΐας. Η περίοδος των 
βυζαντινών χρόνων χαρακτηρίζεται από τη µεταφορά της πόλης πιο κοντά προς τη 

θάλασσα, στη θέση που βρίσκεται σήµερα, µε σηµαντικό λιµάνι της εκείνο του Αγίου 

Στεφάνου. Η πόλη οχυρώθηκε εκ νέου στα χρόνια του Ιουστινιανού, πιθανώς για να 

αντιµετωπίσει τις διάφορες εχθρικές επιδροµές. Έτσι η πόλη επέζησε των αραβικών 

επιδροµών του 7ου αιώνα. Η Χαλκίδα συνέχισε να είναι σηµαντικός εµπορικός 
σταθµός σε όλη τη διάρκεια των βυζαντινών και υστεροβυζαντινών χρόνων, ώσπου 



καταστράφηκε από τις νορµανδικές επιθέσεις το 1146 που διευθύνονταν από τον 
Ρογήρο της Σικελίας. 

Το 1204, µε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η 

Εύβοια δόθηκε ως τιµάριο στον Φλαµανδό ιππότη Ζακ ντ' Αβέν (Jacques d’ Avesnes) 

για λίγο, καθώς αργότερα χωρίστηκε σε τρία µέρη και το καθένα δόθηκε και 
σε Λοµβαρδούς ιππότες της οικογένειας των ντελλε Κάρτσερι (Delle Carceri) και 
Πεκοράρι (Pecorari). Αυτοί ήταν οι ονοµαστοί τριτηµόριοι. Τα χρόνια 

της Φραγκοκρατίας είναι χρόνια ακµής για τη βαρωνία της Χαλκίδας τόσο λόγω του 

ανεπτυγµένου εµπορίου, όσο και από την κατεργασία της πορφύρας και τη λειτουργία 

των τραπεζικών οργανισµών των Βενετών. Σταδιακά η εξουσία της Εύβοιας πέρασε 
στη Βενετία και ο βάιλος διοικούσε το νησί. Μετά την ανακατάληψη µάλιστα της 
Κωνσταντινούπολης το 1261, ο λατίνος πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης 
εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα. Στα χρόνια αυτά ως το 1470, που η πόλη πέρασε στους 
Τούρκους, έµεινε στα χέρια των Βενετών κυρίων της και δεν ήταν λίγες οι φορές που 

υπέφερε από τους πειρατές. 

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας λόγω της επίκαιρης θέσης της κατέστη έδρα του 

Καπουδάν Πασά και το Πασαλίκι του Εγρίπου ήταν διοικητική διαίρεση που 

συµπεριελάµβανε όλη σχεδόν τη Στερεά Ελλάδα. Στην περίοδο εκείνη ως τον 17ο 

αιώνα περίπου ο πλούτος της Εύβοιας προσείλκυε την εγκατάσταση σε 
αυτήν αγάδων, αλλά παράλληλα πολλές φορές υπήρξε και στόχος πειρατικός. Στα 

τέλη του 17ου αιώνα πολιορκήθηκε η Χαλκίδα από το γνωστό βενετό 

ναύαρχο Μοροζίνι, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Κατά την έκρηξη της ελληνικής 
επανάστασης το 1821 και παρά το γεγονός ότι το νησί της Εύβοιας έγινε θέατρο 

πολλών µαχών, οι ισχυρές τουρκικές δυνάµεις που βρίσκονταν στο νησί δεν 
επέτρεψαν την οριστική του απελευθέρωση. Από τον τουρκικό ζυγό απαλλάχθηκε 
οριστικά µε την παράδοση της Χαλκίδας στις 7 Απριλίου 1833 και της Καρύστου δύο 

µέρες αργότερα για να ενταχθεί στα όρια του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους. 

Το κάστρο της Χαλκίδας  

Το κάστρο Καράµπαµπα βρίσκεται στην ηπειρωτική πλευρά της πόλης, στον λόφο 

που ονοµάζεται Φούρκα, στη συνοικία της Κανήθου. Η θέση του είναι στρατηγική, 

καθώς ελέγχει τον πορθµό του Ευρίπου και την πόλη της Χαλκίδας. Η θέση του 

Κάστρου ταυτίζεται από µερικούς µελετητές µε την αρχαία πόλη Κάνηθο, καθώς 
σώζονται σποραδικά ίχνη κτισµάτων και τάφων στην επιφάνεια του εδάφους. Ο 

λόφος πιθανότατα οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο, αλλά είναι 
βέβαιο ότι δεν είχε οχύρωση στους Βυζαντινούς χρόνους και κατά τη διάρκεια της 
Βενετοκρατίας και τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. 

Το φρούριο που σώζεται σήµερα οικοδοµήθηκε από τους Τούρκους το 1684, µε 
σκοπό την προστασία της Χαλκίδας από τους Βενετούς. Σχεδιάστηκε από τον Βενετό 

Gerolimo Galopo και η αρχιτεκτονική του είναι περισσότερο Ευρωπαϊκή και 
λιγότερο Τουρκική, µε στενόµακρο περίβολο, προσανατολισµένο Α-∆, µε 
προτείχισµα στη βόρεια πλευρά, τρεις προµαχώνες και έναν µεγάλο πύργο. Το νότιο 

τµήµα του τοίχου διατηρείται σε κακή κατάσταση. Αρχαία αρχιτεκτονικά µέλη έχουν 
εντοιχισθεί σε αρκετά σηµεία του περιβόλου. Ο πιο σύνθετος, εξαγωνικός 
προµαχώνας βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, προς τη Χαλκίδα. Στις επάλξεις 
διατηρούνται δύο ρωσικά κανόνια του 19ου αιώνα. Η µοναδική πύλη του φρουρίου 

βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά του τείχους, ενώ γύρω της έχουν οικοδοµηθεί κτήρια 

στρατιωτικού χαρακτήρα. Στον ανατολικό τοίχο του περιβόλου, µεταξύ της πύλης και 



του ανατολικού πύργου, βρίσκεται κωδωνοστάσιο, κτισµένο στη θέση όπου 

βρισκόταν η καµπάνα του συναγερµού του φρουρίου. Το µόνο καλά σωζόµενο 

κτίσµα µέσα στον περίβολο είναι ναός αφιερωµένος στον Προφήτη Ηλία, που 

χρονολογείται το 1895. Το δυτικό άκρο του τείχους καταλαµβάνει επτάπλευρος 
πύργος, η µεγαλοπρεπέστερη αµυντική κατασκευή του φρουρίου. Η είσοδος στον 
πύργο γίνεται από στενό καµαροσκεπή διάδροµο, που θυµίζει λαβύρινθο. 

Το φρούριο πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς από τον Μοροζίνι το 1688 και οι Τούρκοι 
κατόρθωσαν να διατηρήσουν την κυριότητά του έως την απελευθέρωση της Ελλάδας, 
οπότε και το παρέδωσαν στο Ελληνικό κράτος. 

Στο κάστρο του Καράµπαµπα βρίσκεται και ο τάφος του συγγραφέα Γιάννη 

Σκαρίµπα, ο οποίος έζησε και εργάστηκε στην πόλη της Χαλκίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 

Ο Νοµός Ευρυτανίας είναι
τους πενήντα ένα νοµούς της
Ελλάδας και ανήκει στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο νοµός είναι σχεδόν ολοκληρωτικά
καλυµµένος από βουνά, 

συµπεριλαµβανοµένων 
του Τυµφρηστού και του Παναιτωλικού
συµπεριλαµβανοµένων του
του Αχελώου στα δυτικά, που
αραιοκατοικηµένους νοµούς

Ο νοµός συνορεύει µε την
(δυτικά πάνω από τον Αχελώο
τη Φθιώτιδα στα ανατολικά

∆ιοικητικά ο νοµός υπάγεται
Περιφερειακή Ενότητα, σύµφωνα
«Σχέδιο Καλλικράτης». 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Ευρυτανία

Περιφερειακή

Θέση της Π.Ε. Eυρυτανίας

Χώρα 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

είναι ένας από 

νοµούς της 
Περιφέρεια 

ολοκληρωτικά 

Παναιτωλικού στα νότια και ποτάµια 

συµπεριλαµβανοµένων του Αγραφιώτη και του Μέγδοβα στα ανατολικά
δυτικά, που εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι ένας από

νοµούς στην Ελλάδα. 

µε την Αιτωλοακαρνανία στα δυτικά, νοτιοδυτικά και
Αχελώο ποταµό), µε την Καρδίτσα στα βόρεια, και

ανατολικά. 

υπάγεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της οποίας
Ενότητα, σύµφωνα µε τις µεταρρυθµίσεις του νόµου 3852/2010 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ευρυτανία 

Περιφερειακή ενότητα 

 

υρυτανίας στο χάρτη της Ελλάδας. 

 Ελλάδα 

ανατολικά και 
ένας από τους πιο 

νοτιοδυτικά και νότια 

βόρεια, και µε 

της οποίας αποτελεί 
3852/2010 



Πρωτεύουσα Καρπενήσι 

∆ήµοι 2 

∆ιοίκηση   

 • Αντιπεριφερειάρχης Αριστείδης Τασιός 

∆ιοικητική διαίρεση   

 • Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα  

Γεωγραφικό διαµέρισµα 
Στερεά Ελλάδα  

Έκταση   

 • Συνολική 1.869 τ.χλµ 

 • Κατάταξη ? 

Πληθυσµός   

 • Συνολικός 20.081 (2011) 

 • Κατάταξη πληθ. 61η 

 • Πυκνότητα 10,74 κάτ./χλµ² 

 • Κατάταξη πυκν. ? 

ISO 3166-2  GR-05 

Ταχ. κώδικες  36x x 

Πιν. αυτοκινήτων  ΚΗ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

ΓΑΜΟΣ : 

Στην Ευρυτανία παλιά όλοι σχεδόν οι γάµοι γίνονταν ύστερα από “προξενιό”. 

Στέλνονταν ο προξενητής απ’ τον πατέρα του γαµπρού κι’ αν τα κανόνιζαν για την 
προίκα, όριζαν τους αρραβώνες, που γίνονταν στο σπίτι της νύφης. 



Από το σόι του γαµπρού οι συµπέθεροι που καλούνταν έπρεπε να ήταν µονός αριθµός 
(π.χ. 11, 15), ανάµεσά τους και ο νουνός του. Συνήθως είχαν µαζί τους και δώρα για 

τη νύφη. Αφού έπιναν λίγο κρασί έπιαναν το τραγούδι. 

Στο τραπέζι ήταν ένα πιάτο µε τα δακτυλίδια δεµένα µέσα σ’ ένα µεταξωτό µαντήλι 
και κουφέτα. Ο νουνός φορούσε τα δακτυλίδια στους µελλόνυµφους, κάνοντας τρεις 
αλλαγές, έτσι ώστε το δακτυλίδι της νύφης να µείνει στο χέρι του γαµπρού… Την 
Τετάρτη πριν την Κυριακή του γάµου στο σπίτι της νύφης και την Παρασκευή στου 

γαµπρού γίνονταν τα προζύµια, ενώ την άλλη µέρα ζύµωναν την κουλούρα. 

Την επόµενη των προζυµιών γίνονταν τα καλέσµατα στο γάµο από τρία παιδιά. Την 
Παρασκευή οι συµπέθεροι του γαµπρού πήγαιναν στο πατρικό σπίτι της νύφης για να 

παραλάβουν τα προικιά, Την Κυριακή, στο σπίτι της νύφης όλες οι κοπέλες του 

χωριού, αναλάµβαναν το στόλισµά της, ενώ στου γαµπρού γίνονταν το “ξύρισµά” 

του. Αυτός κατά τη διάρκεια του ξυρίσµατος κρατούσε στα χέρια του πιάτο, στο 

οποίο οι φίλοι και οι συγγενείς έριχναν νοµίσµατα. 

Ο “κουρέας” ….προφασιζόµενος ότι δεν κόβει το ξυράφι, υποχρέωνε τους συγγενείς 
να ρίξουν χρήµατα να τ’ ακονίσει. Κατόπιν, ξεκίναγε το συµπεθερικό από το σπίτι 
του γαµπρού για να πάρει τη νύφη. Στην ποµπή προπορεύονταν το φλάµπουρο. Ο 

γαµπρός δώριζε στη νύφη τα παπούτσια, που αναλάµβανε να της φορέσει ο αδερφός 
του γαµπρού ή ο νουνός, στρώνοντάς τα µε χαρτονοµίσµατα για να χωρέσουν. Μετά 

την την τέλεση του µυστηρίου, στην είσοδο του σπιτιού τους, η πεθερά πρόσφερε στο 

ζευγάρι µια κούπα µε µέλι και καρύδια για γλυκιά ζωή χωρίς πίκρες. 

Η νύφη πετούσε ένα µήλο -στολισµένο µε λουλούδια και αρκετά χρήµατα- προς το 

µέρος των καλεσµένων. Όποια κοπέλα έπιανε το µήλο θα είχε καλή τύχη. Κατόπιν οι 
συγγενείς πρόσφεραν στη νύφη ποτήρι γεµάτο µε κρασί, το οποίο έχυνε σε τέσσερα 

σηµεία σταυρωτά. Η πεθερά της πρόσφερε την κουλούρα του ψωµιού, που την 
έσπαγε στο κεφάλι της και µοίραζε τα κοµµάτια στους καλεσµένους. 

Ακολουθούσε το γαµήλιο γλέντι, Πρώτη το χορό έσερνε η νύφη κι ακολουθούσαν ο 

γαµπρός, ο κουµπάρος και οι συµπέθεροι. Μετά το γαµήλιο γλέντι,  το πρωί της 
∆ευτέρας, οι συµπέθεροι έπαιρναν τη νύφη, που κρατούσε κανάτα, πετσέτα και 
σαπούνι και την οδηγούσαν στη βρύση του χωριού, για να πάρει νερό. Η νύφη άλειφε 
πρώτα τη βρύση σταυρωτά µε βούτυρο και στη συνέχεια γέµιζε την κανάτα µε νερό 

και το έριχνε στους συµπεθέρους να νιφτούν. Στο τέλος ξαναγέµιζε την κανάτα για το 

σπίτι. 



 

 

ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ: 

Καρπενήσι... αγερµικά έθιµα 

Τα περίφηµα αγερµικά έθιµα του Καρπενησίου περιλαµβάνουν εκτός από το 

µασκάρεµα φυσικά περιλαµβάνει και τον «Πανάρετο» , µια λαϊκή θεατρική 

παράσταση που παίζεται από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Η υπόθεση βασίζεται στην 

Ερωφίλη, ο Πανάρετος είναι γιος του βασιλιά της Θράκης και ερωτεύεται την κόρη 

του βασιλιά , δυστυχώς η κοπέλα προορίζεται για άλλο σύζυγο και έτσι ο Πανάρετος 

αποκεφαλίζεται ενώ η άµοιρη κοπέλα αυτοκτονεί. 

Την Κ. ∆ευτέρα παίζεται ο «Γύφτικος Γάµος», σατυρική κωµωδία µε 

πρωταγωνιστές µόνο άντρες κατοίκους του χωριού, η ταύτιση των ηθοποιών είναι 

τέτοια που τα παρατσούκλια της παράστασης τους ακολουθούν και στην καθηµερινή 

τους ζωή.  

 

 

ΠΑΣΧΑ: άρθρο από Ευρυτάνες   

Με λαµπρότητα και το παραδοσιακό ψήσιµο του οβελία γιορτάστηκε σε όλη τη 

Ευρυτανία και φέτος το Άγιο Πάσχα 
Ο καλoκαιρινός καιρός και φυσικά η καλή διάθεση αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία 

του λαµπρού γιορτασµού του φετινού ΠΑΣΧΑ στη Ευρυτανία. Με θρησκευτική 

ευλάβεια όλοι οι Ευρυτάνες, σε κάθε ευρυτανική γωνιά, παρακολούθησαν τις Ιερές 
ακολουθίες καθ” όλη την διάρκεια της Μεγ. Εβδοµάδες, οι οποίες κορυφώθηκαν µε 
την ανάσταση του Θεανθρώπου. 

Την Μ. Παρασκευή, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Καρπενήσι, οι Επιτάφιοι 
των Ι.Ν. Αγ. Τριάδος και Παναγίας, συναντήθηκαν και φέτος στην κεντρική πλατεία 

της πόλης, η οποία γέµισε από εκατοντάδες πιστούς. Την εποµένη το βράδυ στις 
έντεκα οι καµπάνες χτύπησαν χαρµόσυνα σε όλες τις εκκλησίες των ευρυτανικών 
χωριών για την Ανάσταση. Πλήθος πιστών κατέκλυσαν όλους τους Ιερούς Ναούς στο 



Καρπενήσι αλλά και στα περισσότερα χωριά της Ευρυτανίας για να ακούσουν το 

«∆εύτε Λάβετε Φως» και να λάβουν το άγιο φως της Ανάστασης από τους 
λειτουργούς Ιερείς. Λίγο αργότερα σε όλη την Ευρυτανία από το στόµα χιλιάδων 
πιστών αντήχησε το πιο χαρµόσυνο µήνυµα που ακούστηκε ποτέ στον κόσµο, το 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ 

ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ. Στο άκουσµα του «Χριστός 
Ανέστη» οι καµπάνες όλων των εκκλησιών ήχησαν δυνατά και τα βεγγαλικά γέµισαν 
τον ουρανό απ” άκρη σ” άκρη της Ευρυτανικής γης. 
Σε αρκετά χωριά του Νοµού µας, λόγω έλλειψης ιερέων, η Ανάσταση βγήκε 
νωρίτερα καθότι αρκετοί ήταν εκείνοι οι ιερείς που πήγαν σε 2 και 3 χωριά για να 

τελέσουν την ακολουθία της Ανάστασης. Το γεγονός αυτό όµως δεν εµπόδισε τους 
πιστούς ακόµη και στα µικρότερα χωριά του τόπου µας, να γεµίσουν τις εκκλησίες 
και να ψάλλουν το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, έστω και µια ή δυο ώρες νωρίτερα. 

Όµως και καθ” όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας η συµµετοχή των πιστών 
στις ιερές ακολουθίες ήταν συγκινητική. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από την πρώτη 

ακολουθία του Νυµφίου, µέχρι και την Ανάσταση, στα χωριά που είχαν παπά, 

προσήλθαν στις εκκλησιές µε µεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη, προκειµένου να 

προσευχηθούν και να κλείσουν το γόνυ, µπροστά στον Θεάνθρωπο που θυσιάστηκε 
για να σώσει από την αµαρτία τον κόσµο. 

Από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, τα κορίτσια σε κάθε χωριό, φρόντισαν µε 
πολύ µεράκι και σεβασµό να στολίσουν και φέτος τους Επιταφίους µε λογής- λογής 
λουλούδια και το βράδυ, να συµψάλουν τα εγκώµια µε τους ψαλτάδες και τον παπά. 

Και όταν έφτασε η ώρα της περιφοράς του Επιταφίου, όλο το εκκλησίασµα 

ακολούθησε µε συγκίνηση την ποµπή πέριξ του Ιερού Ναού. 

Ανήµερα της Λαµπρής ο παραδοσιακός οβελίας, τα λαχταριστά εδέσµατα, το καλό 

ντόπιο κρασί, συνοδευόµενα µε παραδοσιακή µουσική και οι ατέλειωτες «µάχες» για 

τον νικητή του αβγού, ολοκληρώνουν µε το καλύτερο τρόπο, το µεγάλο πέρασµα του 

καθενός από µας, από την Σταύρωση στην Ανάσταση, από την λύπη στην χαρά από 

το σκοτάδι στο φως. 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! 

Είναι µοναδικές, είναι ευλογηµένες αυτές οι στιγµές που ζούµε εµείς οι ευρυτάνες, 
όπως άλλωστε και όλοι οι Έλληνες, την Μεγάλη Εβδοµάδα. 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: 

"Τσιγαρίθρες", λουκάνικα, "µπουµπάρια", "χριστόψωµα" "βασιλόψωµα" 

"βασιλοκουλούρες", µπακλαβάδες και πολλά κάλαντα είναι γεµάτα τα Χριστούγεννα και 

η Πρωτοχρονιά στην Ευρυτανία. 

 

Από µέρες οι γυναίκες φτιάχνουν τα χριστόψωµα, ενώ µε το σφάξιµο του γουρουνιού 

βάζουν σε αναµµένα κάρβουνα θυµίαµα για να διώξουν τα κακά πνεύµατα. Με τα 

έντερα του γουρουνιού θα κάνουν τα νόστιµα σπιτικά λουκάνικα. Για τη 

Πρωτοχρονιά φτιάχνουν την βασιλόπιτα µε τυρί, γάλα, αυγά και βούτυρο, ενώ εκτός 
από το κέρµα µέσα βάζουν φύλλο από πουρνάρι και ένα κοµµάτι άχυρο ή σπυρί 
καλαµποκιού. ( Αυτός που τύχαινε το κέρµα θα θησαύριζε, το φύλλο θα πρόκοβαν τα 

ζωντανά του και το άχυρο θα είχε καλή σοδειά). Τα Θεοφάνεια έπαιρναν από την 
εκκλησία αγίασµα και ράντιζαν όλους τους χώρους για ευλογία. Σε πολλές περιοχές 
µάλιστα µασκαρεύονταν ("Αράπηδες") και µάζευαν από τα σπίτια κρέας, λουκάνικα 

κ.α. φαγώσιµα που τα έτρωγαν στο γλέντι στην πλατεία του χωριού.  

Στο Κλαυσί ανήµερα των Φώτων κάνουν, µέχρι σήµερα, το "τζαφέτι" µε γλέντι µόνο 



των ανδρών και του Αη Γιαννιού µόνο των γυναικών. 
 

Το Χριστόψωµο  είναι το ιδιαιτερο: 

Το ζύµωµα είναι µια ιεροτελεστία. Χρησιµοποιούν, ψιλοκοσκινισµένο αλεύρι, 
ροδόνερο, µέλι, σουσάµι, κανέλα και γαρίφαλα. Πλάθουν το ζυµάρι και παίρνουν τη 

µισή ζύµη και φτιάχνουν µια κουλούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό µε 
λουρίδες από τη ζύµη. Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι. Στην υπόλοιπη 

επιφάνεια σχεδιάζουν σχήµατα µε το µαχαίρι ή µε το πιρούνι, όπως λουλούδια, 

φύλλα, καρπούς, πουλάκια. Το κόβουν ανήµερα τα Χριστούγεννα, δίνοντας πολλές 
ευχές. Στην φωτογραφία, Χριστόψωµο, που έκανε µε πολύ µεράκι η κυρία Αθηνά 

∆ηµητρακάκη από την Βελαώρα Ευρυτανίας και ευλογήθηκε στο Χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι.  
 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ:  

 
Τα σχολεία του Γένους 

 

H περιοχή της Ευρυτανίας έχει αναδείξει τον πολιτισµό ακόµη και κάτω από τις 
δυσµενείς συνθήκες των αιώνων κατάκτησης. Από τα µέσα του17ου αι. άρχισαν να 

κάνουν την εµφάνισή τους στην περιοχή των Αγράφων τα πρώτα σχολεία που 



έµειναν στην ιστορία ως "Σχολές των Αγράφων". Στην αρχή οι Σχολές αυτές 
λειτουργούσαν στα κεφαλοχώρια αλλά αφού το ενδιαφέρον του κόσµου για τη 

µόρφωση ήταν µεγάλο, γρήγορα η λειτουργία τους επεκτάθηκε και στα µικρότερα 

χωριά. 

 

Μεγάλη µορφή πνευµατικού ανθρώπου ήταν ο Ευγένιος Γιαννούλας ο Αιτωλός που 

γεννήθηκε στο Μέγα ∆έντρο του Απόκορου το 1597. Το 1616 χειροτονήθηκε 
διάκονος στη µονή Τατάρνας και από το 1645 έως το 1661 διεύθυνε στο Καρπενήσι 
στο σχολείο "Ανωτέρων και Κατωτέρων Γραµµάτων" που ίδρυσε ο ίδιος. Στη 

συνέχεια ο Γιαννούλης αποσύρθηκε στα Βραγγιανά των Αγράφων. Εκεί στη Θέση 

Γούβα, κτίστηκε µε εντολή του το µοναστήρι της Αγ. Παρασκευής όπου ίδρυσε 
το "Ελληνοµουσείον Αγράφων", µια αξιόλογη σχολή που όπου δίδασκε τα 

ελληνικά γράµµατα. Επίσης ίδρυσε σπουδαία βιβλιοθήκη και αλληλογραφούσε για 

Θέµατα παιδείας και εθνικού περιεχοµένου µε αξιόλογους δασκάλους του Γένους. Ο 

Γιαννούλης πέθανε σε βαθιά γεράµατα τo1682 και ενταφιάστηκε στο νάρθηκα της 
Αγ. Παρασκευής στη Γούβα. 

 

Το έργο του συνέχισε ο αντάξιος µαθητής του Αναστάσιος Γόρδιος, που  γεννήθηκε 

στα Βραγγιανά το 1654.Μετά τις σπουδές του στην Αθήνα και την Ιταλία περιόδευε 
στα χωριά των Αγράφων και δίδασκε τα γράµµατα και παρακινούσε για ίδρυση 

σχολείων. Το1711 εγκαταστάθηκε στη µονή της Αγ. Παρασκευής όπου συνέχισε να 

διδάσκει. 
 

Σηµαντική για την πνευµατική αναγέννηση του Γένους ήταν επίσης η "Σχολή των 

Αγράφων" Φουρνάς µε τον τίτλο "Σχολείο Κοινών Γραµµάτων" και η σχολή 

οικοκυρικών για τα κορίτσια της περιοχής όπου δίδασκαν καλόγριες. 
 

Ανάµεσα στα διάφορα σχολεία που λειτούργησαν εκείνη την περίοδο µε στόχο την 
ενότητα του ελληνισµού και τη δηµιουργία της εθνικής ταυτότητας σηµαντική 

υπήρξε η Σχολή του Καρπενησίου, της οποίας ιδρυτής ήταν  ο Ευγένιος 

Γιαννούλης ο Αιτωλός. Στο Καρπενήσι ο Γιαννούλης ίδρυσε και το σχολείο 

"Κοινών Γραµµάτων". Ισχυρή πνευµατική µορφή αυτής της δύσκολης περιόδου για 

τον ελληνισµό ήταν ο Κοσµάς ο Αιτωλός, γνωστός στον κόσµο ως Πατρο-Κοσµάς. 
Αυτός ο µορφωµένος κληρικός µιλούσε στον κόσµο µε την απλή καθηµερινή γλώσσα 

και τους µετέφερε τη λατρεία τουγια τη χριστιανική θρησκεία και τη γλώσσα, που 

ήταν τότε οι σηµαντικοί κρίκοι της ελληνικής συνείδησης. O Κοσµάς ο Αιτωλός 
περιόδευε σ' όλη την Ελλάδα, από τη Βόρεια "Ηπειρο µέχρι το Αιγαίο. Στο πέρασµά 

του από την Ευρυτανία ιδρύθηκε, όπως λένε από τον ίδιο, το σχολείο στο µοναστήρι 

του Προυσού. 

Λαϊκή Παράδοση- δηµοτικά τραγούδια και χοροί 
 

Στην περίοδο που το τέλος της σκλαβιάς άρχισε να αχνοφαίνεται έχουν τις ρίζες τους 
πολλά από τα έθιµα και οι παραδόσεις της περιοχής, µε όλα αυτά τα στοιχεία που 

ονοµάζουµε δηµοτική παράδοση. 

 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων παίζουν οι Θρησκευτικές 
γιορτές και τα πανηγύρια. Στις συγκεντρώσεις αυτές, την εποχή που δεν υπήρχαν 
άλλοι τρόποι ψυχαγωγία, οι συxωριανοί βρίσκονταν όλοι µαζί, διασκέδαζαν, 
εύρισκαν ευκαιρία για κοινωνικές γνωριµίες και συναναστροφές .Ένα από τα πιο 



παλιά πανηγύρια της περιοχής είναι αυτό του Προφήτη Ηλία του Νεοχωρίου, που 

χρονολογείται από το 1641όταν πρωτοχτίστηκε το εκκλησάκι. Εδώ συγκεντρώνονταν 
πανηγυριώτες από όλα τα γύρω χωριά. 

 

Εκτός από τις Θρησκευτικές γιορτές, τα δηµοτικά τραγούδια που έβγαιναν 
 κατευθείαν από την ψυχή του λαού, συνόδευαν και χαρακτήριζαν τις σηµαντικές 
στιγµές των ντόπιων. Γιορτές, αρραβώνες, γάµοι, κηδείες, αγροτικές δουλειές, όλα 

γίνονταν δεκαπεντασύλλαβος και µουσική για να εκφράσουν τα συναισθήµατα. 

 

Ανάµεσα στα τραγούδια συµπεριλαµβάνονται τα ιστορικά τα κλέφτικα, τα τραγούδια 

του έρωτα, της ξενιτιάς τανανουρίσµατα και τα µοιρολόγια .∆εν υπήρχε κάποιος 
λόγιος συγγραφέας, ήταν τα τραγούδια που έγραφαν σε στιγµές συναισθηµατικής 
εφορίας άνθρωποι που έβαζαν στα λόγια του την ψυχή τους. Αν το τραγούδι άρεσε 
στη µικρή κοινωνία µεταφερόταν από στόµα 16 στόµα και γινόταν γνωστό. Τα 

κλέφτικα είναι µια ειδική κατηγορία δηµοτικών τραγουδιών στενά δεµένη µε την 
ορεινή Ρούµελη και τους αγώνες για την ελευθερία που ξεκίνησαν εκεί. 
Πολυτραγουδισµένοι από τη λαϊκή µούσα είναι ο ήρωας Κατσαντώνης και ο Μάρκος 
Μπότσαρης. Για τη µάνα του Μπότσαρη που τη χωρίζει από το γιο της που πολεµάει 
στα βουνά της Ευρυτανίας ένα αδιάβατο ποτάµι λέει το δηµοτικό τραγούδι: 
 

Του Κίτσου η µάνα κάθεται αντίκρυ στο ποτάµι 
µε το ποτάµι µάλωνε και το πετροβολούσε. 
Ποτάµι µ', για λιγόστεψε, για χαµηλώσου λίγο 

για να περάσω αντίπερα, πέρα στα κλεφτοχώρια 

πόχουν οι κλέφτες σύναξη, όλοι οι καπετανέοι... 
Με το δεκαπεντασύλλαβο, η λαϊκή µούσα τραγούδησε το τέλος του γενναίου 

αγωνιστή Κατσαντώνη τον Αύγουστο του 1809: 

Το µάθατε τι γίνηκε ψηλά στο µοναστήρι; 
Τον Κατσαντώνη πιάσανε και πάν να τον κρεµάσουν, 
Χίλιοι τον πάν από µπροστά και δυο χιλιάδες πίσω, 

Κι αυτήνος κοντοστέκεται και στους αγάδες λέει: 
"Τούρκοι, βαστάτε τα' άλογα λίγο να ξανασάνω, 

Να χαιρετήσω τα βουνά και τις ψηλές ραχούλες, 
Ν' αφήσω διάτα στα παιδιά σ' αυτόν τον Αεπενιώτη, 

Φωτιά να βάλλπυν στ' Άγραφα, σ' όλα τα µοναστήρια. 

'Εχετε γεια ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλες 
Και πεις Τζουµέρκα κι Άγραφα, παληκαριών ληµέρια..." 

 

Συµπλήρωµα των δηµοτικών τραγουδιών είναι οι δηµοτικοί χοροί  οι λεβέντικοι 
ηρωικοί χοροί όπως το τσάµικο, ο πιλαλητός (συρτός ή µ, καλαµατιανός) και ο χορός 
"στα τρία" (βήµατα)που είναι οι πιο διαδεδοµένοι στην περιοχή. Τους χορούς 
συνόδευαν µε τα όργανά τους  οι `γύφτοι", οι σιδεράδες, που  περιόδευαν στα χωριά 

ασκώντας τον. 

Παραδοσιακά σπίτια και εκκλησίες 
 

Ανάµεσα στις µορφές της λαϊκής δηµιουργίας είναι η τοπική αρχιτεκτονική ,ελάχιστα 

δείγµατα της οποίας διασώζονται ατόφια ,στις µέρες µας αφού πολλά παλιά σπίτια 

καταστράφηκαν από τους πολέµους και το πέρασµα του χρόνου. 

 



Σια περισσότερα χωριά τα σπίτια ήταν πέτρινες κατασκευές, µικρά σε διαστάσεις. 
Λίγα µεγάλα σπίτια υπήρχαν στο χωριό Μαυρίλο, όπου αναφέρονται πολλοί πύργοι 
µεγάλων νοικοκυραίων και προεστών και σε κάποια ακόµη χωριά. Μετά την 
απελευθέρωση επικράτησε στα χωριά το διώροφο σπίτι µε δυο δωµάτια, κουζίνα και 
µπαλκόνι στον πρώτο όροφο και χώρους για τα ζώα και την τροφή τους στο ισόγειο. 

 

Στις επισκέψεις µας στα Λαογραφικά µουσεία των χωριών θα πάρουµε µια εικόνα για 

το πώς ήταν διαµορφωµένα τα παλιά σπίτια και θα δούµε τα οικιακά αντικείµενα και 
σκεύη που συνήθως αποτελούσαν τον "εξοπλισµό" τους. 
 

Με περίσσια µαστοριά κτίζονταν οι εκκλησίες των χωριών. Σώζονται ακόµη 

ξωκλήσια σε Θαυµάσιο ρυθµό, καλοφτιαγµένα, µε πελεκητή πέτρα στις γωνίες -τα 

αγκωνάρια- και τις πόρτες τους. Θαυµάσιες εκκλησίες όπως η Αγ. Τριάδα του 

Καρπενησίου, η γραφική Σωτήρα της Ανατολικής Φραγκίστας, τα µοναστήρια του 

Προυσού και της Σπινάσας, η Μεταµόρφωση της Βράχας που εκτός από την 
αρχιτεκτονική οµορφιά τους είναι Θαυµάσια εναρµονισµένες µε το φυσικό 

περιβάλλον. Οι µάστορες προέρχονταν συνήθως από την "Ηπειρο, που είναι 
ξακουστή για τους "κτιστάδες" της. Συνήθως ήταν από τα Τζουµέρκα, οργανωµένοι 
σε "κοµπανίες", που διέθεταν όλο το προσωπικό, τα σύνεργα και τα ζώα για τη 

µεταφορά των υλικών και των εφοδίων. 
 

Την εσωτερική διαρρύθµιση και διακόσµηση των εκκλησιών αναλάµβαναν τεχνίτες 
από διάφορες ειδικότητες. Οι "σκαλιστάδες" έφτιαχναν το ξύλινο τέµπλο, το 

δεσποτικό θρόνο, τα στασίδια, τα αναλόγια και τα παγγάρια, συνήθως από ξύλο 

καρυδιάς ή σφεντάµου. "Όταν η κοινότητα ήταν εύπορη το τέµπλο επιχρυσωνόταν 
και το αποτέλεσµα ήταν πιο εντυπωσιακό. Επιδέξιοι και ικανοί τεχνίτες "χρυσικοί" 

(χρυσοχόοι) και οι αργυροχόοι αναλάµβαναν την κατασκευή των εκκλησιαστικών 
σκευών. Οι ίδιοι κατασκεύαζαν και τα εξαρτήµατα και τα στολίδια της αντρικής και 
της γυναικείας φορεσιάς αλλά και είδη οικιακής χρήσης. 
 

Οι "γύφτοι" ήταν οι σιδεράδες που δούλευαν το σίδερο κι έφτιαχναν µαχαίρια, 

σπάθες, κάγκελα και  σιδεριές. Τη διακόσµηση της εκκλησίας ολοκλήρωναν οι 
αγιογραφίες, µορφές ιερών προσώπων ή ολόκληρες σκηνές από τη θρησκευτική µας 
κληρονοµιά απεικονισµένες πάνω σε ξύλο ή στους εσωτερικούς τοίχους των 
εκκλησιών. "Ένας από τους πιο φηµισµένους αγιογράφους της Ευρυτανίας είναι ο 

∆ιονύσιος εκ Φουρνάς που διδάχτηκε την τέχνη της αγιογραφίας µονάζοντας στο 

Άγιο Όρος. Στις αρχές του 18ου αι. (1724-1728) µαζί µε τους µαθητές του 

εικονογράφησε και τοιχογράφησε τον καθεδρικό ναό της Μεταµόρφωσης του 

Σωτήρα στη Φουρνά, που καταστράφηκε το 1806. 0 ∆ιονύσιος ίδρυσε στη Φουρνά 

"Σχολείο Καινών Γραµµάτων" και εργαστήρι ζωγραφικής. Από τις πολλές σώζονται 
κάποιες στο Άγιο "Ορος καθώς και τέσσερις µεγάλες εικόνες τέµπλου και δυο 

µικρότερες που φυλάσσονται στην εκκλησία της Φουρνάς. Το έργο του ∆ιονύσιου 

συµπληρώθηκε µε το θεωρητικό του σύγγραµµα που έχει τον τίτλο "ερµηνεία 

ζωγραφικής τέχνης", έργο µε πανελλήνια και διεθνή εγκυρότητα και πρόκειται για 

βασική µελέτη της βυζαντινής και µεταβυζαντινής ζωγραφικής. 
 

 



ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 

Χώροι Άθλησης - Εθνικό Κλειστό Κολυµβητήριο Καρπενησίου 

 

Περιγραφή 

Σε ένα όµορφο φυσικό περιβάλλον όπου κυριαρχούν τα πυκνά ελατοδάση, 

περιστοιχισµένο από τα Ευρυτανικά βουνά και µόλις 5 χιλιόµετρα από το κέντρο του 

Καρπενησίου βρίσκεται το Κέντρο Προετοιµασίας Αθλητών Καρπενησίου. 

Εγκαινιάστηκε το 2002 και δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες των ολυµπιακών αγώνων 

του 2004.  

 

Η γεωγραφική του θέση µε το υψόµετρο των 900µ περίπου, το καθαρό οξυγόνο, οι 
κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο και οι 
σύγχρονες εγκαταστάσεις το καθιστούν ένα από τα πιο ολοκληρωµένο αθλητικό 

κέντρο προετοιµασίας της χώρας µας το οποίο κάλλιστα µπορεί να συγκριθεί µε 
αντίστοιχα υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκά.  

 

Με τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήµατα µόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε το 

γεγονός ότι το επισκέπτονται συστηµατικά για την βασική τους προετοιµασία 

µεγάλες ποδοσφαιρικές οµάδες της Super League αλλά και κορυφαίες οµάδες 
µπάσκετ όπως είναι η εθνική µας οµάδα και οι "αιώνιοι" ΟΣΦΠ και ΠΑΟ. Μέρος της 
προετοιµασίας τους από τον χώρο του στίβου πραγµατοποιούν ακόµη και 
ολυµπιονίκες αλλά και πανελλήνιοι πρωταθλητές είτε µεµονωµένα είτε µε τους 
συλλόγους τους.  
 

Το αθλητικό κέντρο εκτός από τα άτοµα που ασχολούνται σοβαρά µε τον αθλητισµό 

το επισκέπτονται µεγάλος αριθµός ατόµων από την γύρο περιοχή αλλά και 
επισκέπτες για περίπατο απολαµβάνοντας το πανέµορφο τοπίο.  

 

Το κέντρο προετοιµασίας αθλητών Καρπενησίου περιλαµβάνει τις παρακάτω 

εγκαταστάσεις οι οποίες χωρίζονται σε ανοιχτών και κλειστών χώρων. 
 

 

Εγκαταστάσεις ανοιχτών χώρων: 
• ∆ύο γήπεδα ποδοσφαίρου εκ των οποίων το ένα διαθέτει κερκίδες 1500 ατόµων και 

στίβο 400µ µε οχτώ διαδροµές και το άλλο στίβο 400µ µε έξι διαδροµές. 
• Γήπεδο ρίψεων. 
• Τρία γήπεδα µπάσκετ. 
• ∆ύο γήπεδα τένις. 
• ∆ύο γήπεδα βόλεϊ. 
• ∆ύο γήπεδα χάντµπολ. 

• ∆ρόµο για jogging µήκους 2 χιλιοµέτρων. 
 

 



Εγκαταστάσεις κλειστών χώρων: 
• Κλειστό προπονητήριο 

Περιλαµβάνει αίθουσα που µπορεί να φιλοξενήσει αγώνες µπάσκετ, βόλεϊ και 
χάντµπολ, τρεις αίθουσες για πάλη, πυγµαχία, άρση βαρών και τζούντο, ευθεία 

στίβου τριών διαδροµών 80µ, δύο αίθουσες εκγύµνασης για φυσική κατάσταση, 

σάουνα, αίθουσα φυσικοθεραπείας, ιατρικό εργοµετρικό κέντρο, αποδυτήρια και 
γραφεία οµοσπονδιών. 

• Κτίριο διοίκησης, εκπαίδευσης και αναψυχής 
Περιλαµβάνει το γραφείο διοίκησης, αίθουσα σεµιναρίων, βιβλιοθήκη και 
εντευκτήριο µε µπαρ και σαλόνι. 

• Κτίριο αποδυτηρίων 
Περιλαµβάνει εκτός από τα αποδυτήρια ρεσεψιόν και κυλικείο. 

• Κτίριο κερκίδων 
Περιλαµβάνει αποδυτήρια και κυλικείο. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ: Χιονοδροµικό Κέντρο Καρπενησίου 

Η Ευρυτανία θεωρείται Παράδεισος των σπορ του βουνού και των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. 
Ανάµεσα στα άλλα ξεχωρίζει το σύγχρονο Χιονοδροµικό Κέντρο στο Βελούχι και τα 

δύο ορειβατικά καταφύγια που υπάρχουν στην Καλιακούδα και το Βελούχι. 

Το Χιονοδροµικό Κέντρο βρίσκεται στη θέση ∆ιαβολότοπο Βελουχίου σε υψόµετρο 

1800 µέτρα και απέχει από το Καρπενήσι περίπου 12 χλµ. Είναι αρκετά σύγχρονο και 



πάρα πολύ καλά εξοπλισµένο. ∆ιαθέτει 10 πίστες διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, 
7 αναβατήρες, σχολή εκµάθησης σκι και καταστήµατα για πώληση ή ενοικίαση ειδών 
σκι και µηχανοκίνητων ελκήθρων. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών λειτουργεί 
σαλέ που µπορεί να φιλοξενήσει 100 άτοµα, εστιατόριο, καφετέρια, µπαρ και πρώτες 
βοήθειες στις πίστες. 

Προσφέρεται για αλπικό σκι, ελεύθερο και ορειβατικό µεταξύ του χιονοδροµικού 

κέντρου και των γύρω λευκών πλαγιών. Η ανάβαση στην “Ψηλή Κορφή” 2315 µ. 

είναι µία από τις οµορφότερες λευκές διαδροµές στην Ελλάδα. 

Στη βόρεια πλευρά του Βελουχιού υπάρχουν µαγευτικές πλαγιές για κατάβαση µε 
υψοµετρική διαφορά που φτάνει και τα 1000 µ. Για τους πιο τολµηρούς υπάρχει και 
το snowboard (διάσχιση µε χιονοσανίδα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΘΗΝΑ 

 

 

Ο Νοµός Αττικής αποτελούσε για πολλά χρόνια νοµό της Ελλάδας. Αρχικά υπήρξε 

µέρος του νοµού Αττικής και Βοιωτίας που συστάθηκε µε την διοικητική διαίρεση 

του 1833. Αποτέλεσε ξεχωριστό νοµό για πρώτη φορά στο διάστηµα 1899-1909 και 

για δεύτερη φορά το 1943 µε τον οριστικό διαχωρισµό του νοµού Αττικής και 

Βοιωτίας. Το 1964 αποσπάστηκε από τον νοµό ο δήµος Πειραιώς µε τους γειτονικούς 

του δήµους καθώς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού και συγκρότησαν µαζί µε την 

Τροιζηνία και τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα τον νοµό Πειραιώς. Το 1972 ο νοµός 

Πειραιώς καταργήθηκε και ενώθηκε µε τον νοµό Αττικής, µε αποτέλεσµα να 

συµπεριληφθούν πλέον στα όρια της Αττικής η Τροιζηνία και τα νησιά Κύθηρα και 

Αντικύθηρα. 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ:  

Οι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδας ανέρχονται σε 10.787.690. 

Στην Αττική έχει συγκεντρωθεί το 35,34% του πληθυσµού της χώρας. Οι µόνιµοι 

κάτοικοι του λεκανοπεδίου ανέρχονται σε 3.812.330 άτοµα εκ των οποίων 1.842.680 

ή ποσοστό 48,3% είναι άνδρες και 1.969.650 ή ποσοστό 51,7% είναι γυναίκες. 

 

Ο µεγαλύτερος ∆ήµος στην Αττική είναι ο ∆ήµος Αθηναίων µε 655.780 µόνιµους 

κατοίκους  

 

Στην κατάταξη των νοµών ο νοµός Αττικής είναι πρώτος σε πληθυσµό. 

Θέση         Νοµός                 Πληθυσµός 

1    Νοµός Αττικής** 3.761.810   



 

 

 

 

ΈΚΤΑΣΗ: 

Αυτή είναι µια λίστα των νοµών της Ελλάδας, ταξινοµηµένη ανα έκταση. 

Σαν ταξινόµηση ο νοµός Αττικής ειναι στην 9η θέση  

 

Θέση     Νοµός      Έκταση (km²) 

1   Νοµός Αιτωλοακαρνανίας    5.461 

2 Νοµός Λάρισας 5.381 

3 Νοµός Ιωαννίνων 4.990 

4 Νοµός Φθιώτιδας 4.441 

5 Νοµός Αρκαδίας 4.419 

6 Νοµός Έβρου    4.242 

7 Νοµός Εύβοιας 4.167 

8 Νοµός Σερρών  3.968 

9 Νοµός Αττικής  3.808 

10 Νοµός Θεσσαλονίκης 3.683 

11 Νοµός Λακωνίας 3.636 

12 Νοµός Κοζάνης 3.516 



13 Νοµός ∆ράµας 3.468 

14 Νοµός Τρικάλων 3.384 

15 Νοµός Αχαΐας   3.271 

16 Νοµός Μεσσηνίας 2.991 

17 Νοµός Βοιωτίας 2.952 

18 Νοµός Χαλκιδικής 2.918 

19 Νοµός ∆ωδεκανήσου 2.714 

20 Νοµός Ηρακλείου 2.641 

21 Νοµός Καρδίτσας 2.636 

22 Νοµός Μαγνησίας 2.636 

23 Νοµός Ηλείας       2.618 

24 Νοµός Κυκλάδων 2.572 

25 Νοµός Ροδόπης 2.543 

26 Νοµός Κιλκίς             2.519 

27 Νοµός Πέλλας  2.506 

28 Νοµός Χανίων  2.376 

29 Νοµός Γρεβενών 2.291 

30 Νοµός Κορινθίας 2.290 

31 Νοµός Αργολίδας 2.154 

32 Νοµός Λέσβου 2.154 

33 Νοµός Φωκίδας 2.120 

34 Νοµός Καβάλας 2.111 

35 Νοµός Φλώρινας 1.924 

36 Νοµός Ευρυτανίας 1.869 

37 Νοµός Λασιθίου 1.823 

38 Νοµός Ξάνθης             1.793 

39 Νοµός Καστοριάς 1.720 



40 Νοµός Ηµαθίας 1.701 

41 Νοµός Άρτας             1.662 

42 Νοµός Πιερίας 1.516 

43 Νοµός Θεσπρωτίας 1.515 

44 Νοµός Ρεθύµνου 1.496 

45 Νοµός Πρέβεζας 1.036 

46 Νοµός Χίου             904 

47 Νοµός Κεφαλληνίας 904 

48 Νοµός Σάµου             778 

49 Νοµός Κέρκυρας 641 

50 Νοµός Ζακύνθου 406 

51 Νοµός Λευκάδας 356 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

πρωτεύουσα "Αθήνα" γεωγραφικά: 

Η σύγχρονη Αθήνα γεννήθηκε το 1834, όταν η πόλη ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του 

νεοσύστατου Ελληνικού κράτους.  

Η Αθήνα είναι χτισµένη στο λεκανοπέδιο της Αττικής ανάµεσα στα όρη της 

Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υµηττού και κοντά στον Σαρωνικό κόλπο. 

Για αιώνες η σηµαντική γεωγραφική της θέση και το ήπιο κλίµα της ήταν οι κύριοι 

λόγοι για τους οποίου οι άνθρωποι επέλεξαν να ζήσουν εδώ. Κατά τη διάρκεια της 

πολύ µακράς της ιστορίας η Αθήνα ανέπτυξε έναν λαµπρό πολιτισµό και η συµβολή 

της στην παγκόσµια κληρονοµιά είναι ανεκτίµητη. 

Γεωγραφία: Η Αττική είναι τριγωνική χερσόνησος που εισέρχεται στο Αιγαίο 

Πέλαγος. Η οροσειρά του Κιθαιρώνα µήκους16 χιλιοµέτρων τη χωρίζει στα βόρεια 

από τη Βοιωτία. Στα δυτικά βρίσκεται η θάλασσα και η διώρυγα της Κορίνθου. Ο 

Σαρωνικός κόλπος βρίσκεται στο νότο, και το νησί της Εύβοιας βρίσκεται προς το 

βορρά και τις ανατολικές ακτές. Βουνά χωρίζουν τη χερσόνησο στις πεδιάδες των 

Μεσογείων και του Θριασίου. Τα βουνά της Αττικής είναι ο Υµηττός, το ανατολικό 

τµήµα των Γερανείων, η Πάρνηθα (το ψηλότερο βουνό της Αττικής), το Αιγάλεω και 

η Πεντέλη. Μεταξύ των τεσσάρων βουνών Αιγάλεω, Πάρνηθας, Πεντέλης και 

Υµηττού απλώνονται η Αθήνα και ο Πειραιάς. 



Το πεδίο της Μεσογαίας, που σήµερα ονοµάζεται Μεσόγεια, βρίσκεται ανατολικά 

του Υµηττού και οριοθετείται στα βόρεια από τους πρόποδες της Πεντέλης, στα 

ανατολικά από τον Ευβοϊκό Κόλπο και το όρος Μυριννούς (σύγχρονη Μερέντα), και 

στα νότια από το βουνό του Λαυρίου. Η δεξαµενή νερού της Αθήνας, η λίµνη του 

Μαραθώνα, είναι µια τεχνητή λίµνη που δηµιουργήθηκε από φράγµατα το 1920. Τα 

πεύκα και τα κωνοφόρα δάση καλύπτουν την περιοχή γύρω από την Πάρνηθα. 

Υµηττός, Πεντέλη, Μυριννούς και Λαύριο είναι περιοχές δασωµένες µε πεύκα, ενώ 

τα υπόλοιπα µέρη καλύπτονται από θαµνώδη βλάστηση. Ο Κηφισός είναι ο 

µεγαλύτερος ποταµός της Αττικής. 

Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, τα αρχαία σύνορα της Αττικής καθορίζονταν από τον 

Ισθµό, και, προς τα ηπειρωτικά, επεκτείνονταν µέχρι τα ύψη του Κιθαιρώνα και της 

Πάρνηθας. Η συνοριακή γραµµή κάτω προς τη θάλασσα, οριοθετούταν από την 

περιοχή του Ωρωπού στα δεξιά και από τον ποταµό Ασωπό στα αριστερά. 

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ:  

Σήµερα η Αθήνα, µε τα πέντε εκατοµµύρια κατοίκους της, έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά µίας σύγχρονης µητρόπολης αλλά έχει κρατήσει αυτή τη µοναδική 

αρχαία ατµόσφαιρά της, ατµόσφαιρα που αντανακλάται στους Αθηναίους και στον 

τρόπο ζωής τους. 

Η Αθήνα ακολουθεί τις αλλαγές του 21ου αιώνα επιταχύνοντας τους ρυθµούς της, 

αλλά είναι σίγουρο ότι οι αναµνήσεις του πολύτιµου παρελθόντος της δε χάθηκαν. 

Κάθε ∆εκέµβρη, υπό την αιγίδα του δήµου Ασπροπύργου,, πραγµατοποιούνται οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις ‘Θριάσια’ µε συµµετοχή χορωδιών, φεστιβάλ 

παραδοσιακών χορών, θεατρικά δρώµενα και συναυλίες. Κάθε Ιούλιο, την παραµονή 

της εορτής της Αγίας Μαρίνας και τις ηµέρες των εορτών της Αγίας Παρασκευής και 

του Αγίου Παντελεήµονα, πραγµατοποιούνται τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις που η 

ιστορία τους χρονολογείται από τα µέσα του 19ου αιώνα. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Αρχική Για τον πολίτη Χρήσιµοι Σύνδεσµοι . Σύνδεσµοι Πολιτισµού 

Σύνδεσµοι Πολιτισµού 

Στην ενότητα αυτή µπορoύµε να βρούµε επιλεγµένους συνδέσµους, που θα µας 

φανούν χρήσιµοι στην πολιτιστική περιήγησή µας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης 

των Αθηνών. 



 

 

 

 

Γενικά 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ: Odysseus.culture.gr 

 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣΟ κόµβος Ο∆ΥΣΣΕΑΣ αποτελεί µία ολοκληρωµένη πύλη προβολής του 

Ελληνικού Πολιτισµού στο διαδίκτυο. Στις σελίδες του, µπορεί κανείς να βρει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα Μουσεία, τα Μνηµεία και τους Αρχαιολογικούς 

Χώρους της ελληνικής επικράτειας. 

ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ: www.athinorama.gr 

 

ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ Ηλεκτρονικό περιοδικό, που αποτελεί έναν ολοκληρωµένο οδηγό 

της Αθήνας. Καλύπτει τα σηµαντικότερα εικαστικά, θεατρικά, µουσικά και 

κινηµατογραφικά γεγονότα της πόλης και γενικότερα παρέχει όλες τις πληροφορίες 

που χρειάζεται ο επισκέπτης για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. 

Breathtaking Athens: www.breathtakingathens.com 

 

Πρόκειται για την επίσηµη πύλη πληροφόρησης του επισκέπτη της πόλης των 

Αθηνών. Στόχος του είναι να προβάλει την Αθήνα ως τουριστικό προορισµό, 

παρέχοντας έγκυρες, χρήσιµες και αντικειµενικές πληροφορίες. Απευθύνεται κυρίως 

σε επισκέπτες από το εξωτερικό, καθώς όλο το περιεχόµενο που περιλαµβάνει είναι 

στην Αγγλική γλώσσα. 

  

Φορείς 

 

Υπουργείο Πολιτισµού: www.culture.gr - www.yppo.gr 

Υπουργείο Τουρισµού - Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ): www.gnto.gr 

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού: www.fhw.gr 

Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων: foundation.parliament.gr 



 

  

Μουσεία – Αίθουσες Τέχνης 

 

Νέο Μουσείο της Ακρόπολης: www.newacropolismuseum.gr 

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου: www.nationalgallery.gr 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: www.nhmuseum.grΕθνικό  

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: www.emst.gr 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: www.greekstatemuseum.com 

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο: www.byzantinemuseum.gr 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: www.cycladic.gr 

Μουσείο Μπενάκη: www.benaki.gr 

Μουσείο Κοσµήµατος Ηλία Λαλαούνη: www.lalaounis-jewelrymuseum.gr 

Herakleidon, Experience in Visual Arts: www.herakleidon-art.gr 

 

  

Θέατρο 

 

Ελληνικό Κέντρο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου: www.hellastheatre.gr 

Εθνικό Θέατρο: www.n-t.gr 

Ελληνική Θεαµάτων: www.ellthea.gr 

Θέατρο Τέχνης: www.theatro-technis.gr 

Θέατρο Αθηναΐς: www.athinais.com.gr 

Θέατρο Αµιράλ: www.livadas.gr  

Θέατρο Πόρτα: www.portatheatre.gr 

Θέατρο Νέου Κόσµου: www.theatroneoukosmou.gr 

Θέατρο Περοκέ: www.peroke.gr 



 

  

Μουσική 

 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: www.megaron.gr 

Εθνική Λυρική Σκηνή: www.nationalopera.gr 

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: www.koa.gr 

Ωδείο Αθηνών: www.odeionathinon.gr 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 

 

 

Το Τµήµα Χωροταξικό, Προγραµµατισµού της Αθλητικής Υποδοµής της Χώρας και 

Ακίνητης Περιουσίας είναι αρµόδιο µεταξύ άλλων και για την τήρηση ηλεκτρονικής 

βάσης δεδοµένων όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας και τον σχεδιασµό 

του Αθλητικού Χάρτη της χώρας. Έτσι, θα είναι εφικτή η σύνταξη ενός 

Ολοκληρωµένου Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Αθλητικής Υποδοµής που θα 

οδηγήσει στον σωστό προγραµµατισµό για την ίδρυση νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων και την συντήρηση των υφιστάµενων. 

 

 

Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη από το 2010 ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη, η 

καταγραφή σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα, όλης της αθλητικής 

υποδοµής της χώρας, χωρισµένης κατά κατηγορίες ανάλογα µε τον αρµόδιο φορέα 

διαχείρισης (Εθνικές, ∆ηµοτικές, Πανεπιστηµιακές, Σχολικές, Σωµατειακές, κλπ 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις) και την χρήση των εγκαταστάσεων (Κλειστά 

Γυµναστήρια, Κολυµβητήρια, Στάδια, Γήπεδα Ποδοσφαίρου, κλπ). 



 

 

Η διαδικασία της καταγραφής πραγµατοποιείται από υπαλλήλους της Γενικής 

Γραµµατείας Αθλητισµού, χρησιµοποιώντας τον υφιστάµενο εξοπλισµό της 

Υπηρεσίας και Ελεύθερο/Ανοικτό Λογισµικό. Τα δεδοµένα παράγονται σε 

µορφότυπους σύµφωνους µε τα παγκόσµια γεωγραφικά πρότυπα (shp, kml, κλπ) για 

την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας µεταξύ άλλων συναφών συστηµάτων 

(Ν.3882/2010 περί «Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών ∆εδοµένων»). Έχει γίνει 

παρουσίαση του παραπάνω project το 2011, στο Συνέδριο της Εταιρείας Ελεύθερου 

Λογισµικού και Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) µε τίτλο «Απογραφή 

αθλητικών εγκαταστάσεων απ’ την Γ.Γ. Αθλητισµού µε χρήση ΕΛ/ΛΑΚ (pdf / 

video)» 

 

 

Μέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή για 38 Εθνικές Αθλητικές 

Εγκαταστάσεις (154 εγγραφές) που εποπτεύει η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και 

για 4.255 ∆ηµοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (10.233 εγγραφές) που εποπτεύονται 

από τους ∆ήµους. 

 

 

∆είτε τα δεδοµένα και τους χάρτες (Εφαρµογή Google Fusion): 

 

 

Α. Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

 

1. Γενικός Χάρτης Εθνικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων unnamed 

2. Εθνικά Κολυµβητήρια unnamed 

3. Εθνικά Κλειστά Γυµναστήρια unnamed 

4. Εθνικά Στάδια – Γήπεδα Ποδοσφαίρου unnamed 

5. Εθνικές Υπαίθριες Εγκαταστάσεις unnamed 

6. Εθνικές Εγκαταστάσεις Λοιπών Κατηγοριών) unnamed 

 



 

Β. ∆ηµοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Σύµφωνα µε στοιχεία που παρέχουν οι 

αρµόδιοι ∆ήµοι) 

 

1. Γενικός Χάρτης ∆ηµοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων unnamed 

2. ∆ηµοτικά Κολυµβητήρια 

3. ∆ηµοτικά Κλειστά Γυµναστήρια 

4. ∆ηµοτικά Στάδια – Γήπεδα Ποδοσφαίρου 

5. ∆ηµοτικές Υπαίθριες Εγκαταστάσεις 

6. ∆ηµοτικές Εγκαταστάσεις Λοιπών Κατηγοριών) 

 

 

Χάρτης ∆ηµοτικών Εφαρµογή Open Layers (δοκιµαστική εφαρµογή) 

 

 

Γ. Πανεπιστηµιακές και Τεχνολογικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 

(Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχουν τα αρµόδια ΑΕΙ – ΤΕΙ) 

1. Γενικός Χάρτης Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

(ΑΕΙ-ΤΕΙ) unnamed 

2. Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Κολυµβητήρια 

3. Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Κλειστά Γυµναστήρια 

4. Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Στάδια - Γήπεδα Ποδοσφαίρου 

5. Πανεπιστηµιακές και Τεχνολογικές Υπαίθριες Εγκαταστάσεις 

6. Πανεπιστηµιακές και Τεχνολογικές Εγκαταστάσεις Λοιπών Κατηγοριών 

 

 

 



 ∆ΡΑΜΑ 

 

 

 

ΠΛΗΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ: 

Ο νοµός ∆ράµας είναι ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και βρίσκεται στην 

Μακεδονία. Ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

πρωτεύουσα του είναι η ∆ράµα. Ο νοµός ∆ράµας κατά την απογραφή 2001 είχε 

πληθυσµό 103.975 κατοίκων.  

 

∆ράµα 

Περιφερειακή ενότητα: 

 

Χώρα:  Ελλάδα 

Πρωτεύουσα: ∆ράµα 

∆ήµοι: 8 

∆ιοίκηση   

 • Αντιπεριφερειάρχης  

∆ιοικητική διαίρεση   

 • Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Γεωγραφικό διαµέρισµα: Μακεδονία 

ΕΚΤΑΣΗ:   



 • Συνολική 3.468 τ.χλµ 

 • Κατάταξη 13η 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:   

 • Συνολικός 98.287 (2011) 

 • Κατάταξη πληθ. 36η 

 • Πυκνότητα 28,34 κάτ./χλµ² 

ISO 3166-2 GR-52 

Ταχ. κώδικες 66* ** 

Πιν. αυτοκινήτων ΡΜ*-ΚΙ-ΚΤ-KX 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

Ο νοµός ∆ράµας καταλαµβάνει το βορειοανατολικό τµήµα της Μακεδονίας. 

Πρωτεύουσα του νοµού είναι η ∆ράµα. 

 

Συνορεύει : 



Βόρεια µε τη Βουλγαρία 

Νότια µε το νοµό Καβάλας 

Ανατολικά µε το νοµό Ροδόπης 

∆υτικά µε το νοµό Σερρών 

 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Βουνά : Φαλακρό, Ροδόπη (οροσειρά), Κούλα (οροσειρά), Ελατιά (ή Καράντερε), 

Κορύλοβος, Στάµνα (ή Κουσλάρι), Ερύµανθος (ή Χαϊντού), Φρακτό, Μενοίκιο, 

Όρβηλος, Όρη Λεκάνης (ή Τσαλ Νταγ) 

Ποτάµια : Νέστος (ή Μέστα), Αγγίτης 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

 

H υδρολογική λεκάνη ∆ράµας - Αγγίτη ανήκει διοικητικά στις Περιφερειακές 

Ενότητες ∆ράµας, Καβάλας και Σερρών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης. 

Η λεκάνη ∆ράµας – Αγγίτη έχει έκταση 1.610,7 km2 και καταλαµβάνει το δυτικό 

τµήµα του 

Νοµού ∆ράµας, µε ένα κεντρικό σχετικό πεδινό τµήµα, έκτασης περίπου 470 km2 και 

µε 

υψοµετρικά όρια περίπου από +50 ως +200. Το πεδινό τµήµα περιβάλλεται από τους 

ορεινούς όγκους του Φαλακρού, του Μενοικίου, του Παγγαίου και του Συµβόλου. Το 

πεδινό 

τµήµα συνεχίζεται και στους νοµούς Καβάλας και Σερρών και συνολικά αποτελεί µια 

τάφρο 

που διαµορφώθηκε από µεγάλα ρήγµατα διεύθυνσης Β∆ - ΝΑ. Ο µεγαλύτερος 

άξονας της 

λεκάνης έχει µήκος 55 km και µέγιστο πλάτος 20 km. 

 



Βασική βιβλιογραφία και στοιχεία: 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σύµβασης έγινε συλλογή και αξιολόγηση 

υφιστάµενων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών στοιχείων, µε στόχο 

την 

ανάπτυξη γνώσης σχετικά µε τη δοµή, λειτουργία και εξέλιξη της υπόγειας 

υδροφορίας. 

Έχουν συλλεχθεί σηµαντικές υδρογεωλογικές µελέτες και µελέτες ποιότητας 

υπογείων νερών µεταξύ των οποίων και αυτές  των στοιχείων  4.2.1.  

 

4.2.1 Αριθµός Χαρακτηριστικά µελέτης: 

1) Υ∆ΡΟΕΡΕΥΝΑ, Οριστική Υδρογεωλογική µελέτη πεδιάδας ∆ράµας- τεναγών 

Φιλίππων. 

Υπουργείο Γεωργίας Τελική έκθεση. Αθήνα, 1984 

 

2)∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Μ. ΜΟΣΚΟΦΙ∆ΗΣ και Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ, ∆ιερεύνηση συνθηκών 

ύδρευσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. ∆ράµας (από πλευράς επάρκειας, ποσότητας, 

κατάσταση δικτύου και προστασίας σηµείων υδροληψίας) - Προοπτικές. Έκθεση 

προς το 

Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα ∆ράµας, σελ. 146, 1996 

 

3)∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι., Γεωλογική διερεύνηση και δυνατότητες ανάπτυξης στους ΟΤΑ 

νοµών 

∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης. Έκθεση για τις ΤΕ∆Κ ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης. 
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4)ΚΙΣΣΟΥ∆ΗΣ, ∆., ∆ιαχείριση - αξιοποίηση των υδατικών πόρων για την άρδευση 

των 

καλλιεργειών του Ν. ∆ράµας. Προβλήµατα- Προοπτικές. Πρακτικά ηµερίδας: 

∆ιαχείριση- 

Αξιοποίηση Υδατικών πόρων Ν. ∆ράµας. Τ.E.E/ ΓΕΩΤΕΕ Α.Μ σελ 53-64, ∆ράµα, 



1991 

5) ΠΑΝΙΛΑΣ, Σ., ΠΕΤΡΑΣ, Α., Γενική υδρογεωλογική θεώρηση της πεδιάδας 

∆ράµας 

Κάτω Νευροκοπίου. Πρακτικά ηµερίδας Τ.Ε.Ε και ΓΕΩΤΕΕ σελ. 53-64, ∆ράµα, 

1993 

 

6)ΠΑΝΙΛΑΣ, Σ., Υδρογεωλογικά προβλήµατα κατά την εκµετάλλευση λιγνιτικών 

κοιτασµάτων µε τη µέθοδο της ανοικτής εκσκαφής. Η περίπτωση του λιγνιτικού 

κοιτάσµατος ∆ράµας. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Γεωλογικό Τµήµα Πανεπιστήµιο 

Πάτρας. 

Πάτρα, 1998 

 

7)ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆., ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ Α., Εθνικό πρόγραµµα διαχείρισης και 

προστασίας των υδατικών πόρων. Τοµέας υδατικών πόρων και περιβάλλοντος 

Ε.Μ.Π., 

Αθήνα, 2008 

 

8)ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΜ, Σχέδια ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων των 

Υδατικών ∆ιαµερισµάτων. Ανάπτυξη συστηµάτων και εργαλείων διαχείρισης 

υδατικών 

πόρων Υδατικών ∆ιαµερισµάτων ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης. Χρηµατοδότηση Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση 

υδατικού 

δυναµικού και φυσικών πόρων, 2005 

 

9)Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. • ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ‐ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ • 

“NERCO-Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ.” • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ • 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 

• 



ΩΡΙΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ • 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪ∆ΗΣ, “Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταµών των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρµογή του Ν. 3199/2003 και 

του 

Π∆ 51/2007Ε”, 2011  

 

Γεωµορφολογία λεκάνης: 

Η λεκάνη της ∆ράµας-Αγγίτη αναπτύσσεται περίπου σε µια διεύθυνση Α-∆ µε 

ελλειπτικό σχήµα και αποστραγγίζεται µέσω του Αγγίτη ποταµού στον ποταµό 

Στρυµόνα στο 

νότιο τµήµα αυτής. Ο ποταµός Αγγίτης δηµιουργείται από τις καρστικές πηγές του 

Μααρά, 

ακολουθεί τη δυτική πλευρά της ταφρολεκάνης της ∆ράµας και δέχεται τα νερά των 

χειµάρρων ∆οξάτου, Αγίας Βαρβάρας ή ∆ράµας και του Ξηροπόταµου οι οποίοι 

συµβάλλουν 

σ’ αυτόν πριν τα στενά της Συµβολής. Το υδρογραφικό δίκτυο της πεδιάδας 

διαµορφώνεται 

κυρίως από τα νερά των πηγών που αναβλύζουν στην περίµετρό της. 

Το ηµιπεδινό και πεδινό τµήµα της λεκάνης οριοθετείται από τα µεγάλα κρασπεδικά 

ρήγµατα Β∆-ΝΑ διεύθυνσης. Παρουσιάζει ένα ελλειπτικό σχήµα, όπου ο 

µεγαλύτερος 

άξονας της πεδιάδας έχει µήκος 55 km και πλάτος 20 km. Η έκταση της επιφάνειας 

του 

πεδινού τµήµατος µέχρι την ισοϋψή των +200, είναι 470 km2. 

Μορφολογικά οι πλευρές των ορέων του δυτικού τµήµατος της πεδιάδας ∆ράµας, που 

οριοθετούνται από τα Β∆-ΝΑ ρήγµατα, είναι απότοµες µε ανατολικό 

προσανατολισµό, µε 

ήπια διάβρωση του εδάφους και µε µικρή ανάπτυξη των κλάδων των χειµάρρων. 

Αντίθετα, οι 



απέναντι ανατολικές πλευρές παρουσιάζουν οµαλές επιφανειακές κλίσεις µε 

εντονότερες 

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΝΟΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ  

ΠΑΣΧΑ: Ήθη και έθιµα, βγαλµένα από τα βάθη του χρόνου, αναβιώνουν σε όλη την 

επαρχία της Ελλάδας αυτές τις γιορτινές µέρες. Πολλές περιοχές της Μακεδονίας και 

της Θράκης, σφύζουν από ζωή, εξαιτίας του µοναδικού τρόπου που γιορτάζουν το 

Πάσχα. 

Σε κλίµα κατάνυξης, οι ορθόδοξοι χριστιανοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιµασίες 

για το εορτασµό της Λαµπρής. Η κορύφωση των Θείων Παθών συµβαδίζει µε την 

αναλλοίωτη διατήρηση µακραίωνων παραδόσεων που πέρασαν από γενιά σε γενιά 

αλλά και νεότερων παραδόσεων, που φανερώνουν το βαθύτερο θρησκευτικό 

συναίσθηµα των κατοίκων κάθε περιοχής. 

Σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, οι κάτοικοι συνεχίζουν µέχρι και 

σήµερα να τιµούν τα Πάθη και την Ανάσταση του Θεανθρώπου, µέσα από 

αναπαραστάσεις αλλά και µε την αναβίωση παραδοσιακών εθίµων. 

 Στην πόλη της ∆ράµας την Μεγάλη Παρασκευή σε κλίµα κατάνυξης και ευλάβειας 

λίγο µετά τις 9 το βράδυ οι Επιτάφιοι από όλες τις κεντρικές ενορίες της πόλεως 

συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία,στην ολοκλήρωση του Θείου δράµατος. 

 

Η πασχαλινή περίοδος έχει τα δικά της ξεχωριστά έθιµα και στην περιοχή της 

∆ράµας. Τις πασχαλινές αυτές µέρες, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποµπική 

περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως, γύρω από το αγροτικό χωριό της Καλής 

Βρύσης, την Πέµπτη της ∆ιακαινησίµου, για προστασία του χωριού από κάθε κακό 

και ιδιαίτερα από το χαλάζι, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την παραγωγή την 

ανοιξιάτικη περίοδο. 

Το έθιµο της «κούνιας» πραγµατοποιούνταν την ηµέρα του Αγίου Γεωργίου στα 

χωρία του Βώλακα, Μοναστιρακίου, Πύργων , Παγονεριου και Καλής Βρύσης . 

Οµάδες νέων αγοριών πήγαιναν όπου υπήρχαν µεγάλα δέντρα και κατασκεύαζαν 

«κούνια» µε σκοινί και για κάθισµα τοποθετούσαν ένα κιλίµι η κουβέρτα, σε αυτήν 

ανέβαιναν οι κοπέλες και εκεί η κοπέλες εκµυστηρευόταν το ποιον αγαπάνε. 

Στο Παγονέρι και στο Βώλακα την ηµέρα του Αγίου Γεωργίου φορούσαν στα 

αιγοπρόβατα τους µεγάλα κουδούνια ώστε να κάνουν µεγάλο κρότο , µε τον 

συµβολισµό αυτό σήµαινε ο ερχοµός της Άνοιξης. 

 Μέρες Πάσχα, οι κάτοικοι Των Πύργων είχαν το έθιµό να ζυγίζονται συµβολισµός 

ότι ξεκινούσαν οι αγροτικές εργασίες και ξεκινούσαν οι µέρες του αδυνατίσµατος 



λόγο των αγροτικών εργασιών . 

 

Το δικό της χαρακτήρα έχει η ∆ευτέρα του Θωµά στους Σιταγρούς, όπου οι εκεί 

εγκατεστηµένοι Πόντιοι συνεχίζουν πανάρχαια έθιµα των κοιτίδων τους, όπως 

επισκέψεις στα µνήµατα, µε διανοµή κόκκινων αυγών και γλυκισµάτων και µε 

τραγούδια, έθιµα µε καθαρά αρχαϊκή µορφή και µε συνακόλουθες µεταφυσικές 

δοξασίες και αντιλήψεις. 

Τη δεύτερη µέρα του Πάσχα, στη δηµοτική κοινότητα Ξητοποτάµου του δήµου 

∆ράµας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναβιώνουν οι «αυγοµαχίες». Μικροί και 

µεγάλοι κάτοικοι της περιοχής, µε ιδιαίτερη φροντίδα παρουσιάζουν τα αυγά τους και 

ξεκινούν µια ιδιόµορφη µάχη τσουγκρίσµατος. 

 

 

Νικητής είναι αυτός που θα έχει στην κατοχή του τα λιγότερα σπασµένα αυγά και 

άρα τα πιο δυνατά. Η προετοιµασία αυτής της γιορτής ξεκινάει εβδοµάδες πριν, µε τη 

συγκέντρωση των καλύτερων αυγών από κότες και φραγκόκοτες. 

 

Στα χωριά Ξηροπόταµος, Κάλος Αγρός ∆ράµας και σε άλλα χωρία του νοµού 

∆ράµας, ακόµη αναβιώνει το έθιµό των καλάντων την ηµέρα του Λαζάρου. Παιδία 

του χωρίου γυρίζουν πόρτα- πόρτα και τραγουδούν … « Σήκω Λάζαρε και µη 

κοιµάσαι …ήρθε η µάνα σου από την πόλη … σου έφερε χαρτί και κοµπολόι …….» 

Συγκεντρώνοντας στο καλάθι που κρατούν τα κεράσµατα των σπιτονοικοκυραίων. 

 

 



Καθε χρόνο την πρώτη Κυριακή µετά την Ανάσταση αναβίωνη το ταφικό έθιµο από 

τους Πόντιους της Νέας Κρώµνης. Την ηµέρα αυτή στο κοιµητήριο της Νέας 

Κρώµνης, οι κάτοικοι µε συνοδεία της ποντιακής λίρας γυρίζουν τα µνήµατα 

αφήνοντας ένα κόκκινο αυγό σε κάθε µνήµα. Με τον τρόπο αυτό γιορτάζουν τη 

λαµπρή µαζί µε τα αγαπηµένα τους πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ:  

ΤΟ ΜΟΝΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΘΙΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΗΣ 

∆ΡΑΜΑΣ  

Έθιµα Χριστουγέννων: Οι Μωµόγεροι του νοµού ∆ράµας 

 

Η λαϊκή φαντασία οργιάζει µε τις σκανταλιές των καλικάντζαρων που βρίσκουν την 
ευκαιρία να αλωνίσουν στον επάνω κόσµο, τότε που τα νερά είναι «αβάφτιστα». 

Η όψη τους τροµακτική και οι σκανταλιές τους απερίγραπτες, αλλά και ο τρόµος τους 
άλλος τόσος για τη φωτιά. Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί της ∆ράµας συναντάµε 
το έθιµο των Μωµόγερων που προέρχεται από τους Πόντιους πρόσφυγες. 

Η ονοµασία τους προέρχεται από το µίµος ή το µώµος και το γέρος και συνδέεται µε 
τις µιµητικές τους κινήσεις. Φοράνε τοµάρια λύκων ή τράγων ή είναι ντυµένοι µε 
στολές ανθρώπων οπλισµένων µε σπαθιά και έχουν την µορφή γέρων. Οι Μωµόγεροι 
προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, γυρίζουν σε παρέες όλο το δωδεκαήµερο, 

ψάλλοντας τα κάλαντα ή άλλους ευχετικούς στίχους. 

Όταν οι παρέες συναντηθούν κάνουν ψευτοπόλεµο µεταξύ τους ώσπου η µία οµάδα 

να νικήσει και η άλλη να δηλώσει υποταγή. Το ίδιο έθιµο µε παραλλαγές γίνεται στην 
Κοζάνη και τη Καστοριά µε την ονοµασία Ραγκουτσάρια. 

 ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ:  

∆ράµα: «Οι Μωµόγεροι» 

Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί του Νοµού ∆ράµας συναντάµε το έθιµο των 
Μωµόγερων, το οποίο προέρχεται από του Πόντιους πρόσφυγες. Η ονοµασία του 



εθίµου έχει τις ρίζες της στις λέξεις µίµος ή µώµος και γέρος και συνδέεται µε τις 
µιµητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών. Αυτοί, φορώντας τοµάρια άγριων ζώων ή 

ντυµένοι µε στολές ανθρώπων οπλισµένων µε σπαθιά, έχουν τη µορφή γεροντικών 
προσώπων. Οι Μωµόγεροι, εµφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του δωδεκαηµέρου 

των εορτών, και προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, γυρίζουν σε παρέες στους 
δρόµους των χωριών και τραγουδούν ευχετικούς στίχους. Όταν δύο παρέες 
συναντηθούν, κάνουν ψευτοπόλεµο µεταξύ τους, ώσπου η µία οµάδα να νικήσει και 
η άλλη να δηλώσει υποταγή. 

 

ΑΛΛΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ:  

Το έθιµο της Καµίλας:  

 

Το έθιµο τελείται στις 7 και 8 Γενάρη στην Πετρούσα Ν. ∆ράµας.  Η εικονική 

καµήλα µε τη συνοδεία οµάδας τελεστών τελεί το ευετηριακό δρώµενο µε κορύφωση 

εικονική σπορά και θερισµό καθώς και σατυρική αναπαράσταση τοπικού γάµου(1) . 

Ο συµβολισµός αυτού του καρτερικού ζώου µε την απαράµιλλη αντοχή στην πείνα 

και τη δίψα κάτω από αντίξοες συνθήκες, δείχνει τις περιπέτειες του ανθρώπου µέσα 

στη ζωή και το χρόνο και την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να παλεύει κόντρα 

στις ελλείψεις και τις στερήσεις 

 

µπαµπουγέρα- ∆ραµα :  



 

 

 

Μια παρέα ζωόµορφων κουδουνοφόρων µεταµφιεσµένων είναι οι πρωταγωνιστές του 

δρωµένου που τελείται στις 6 Γενάρη στην Καλή Βρύση ∆ράµας . 

Τα Μπαµπούγερα , µε τεράστια κουδούνια κρεµασµένα στη µέση κάνουν αισθητή 

την παρουσία τους καθώς δηµιουργούν εκκωφαντικό θόρυβο κυνηγώντας τους 
παρευρισκοµένους στα σοκάκια του χωριού και φοβερίζοντας τους µε σκωπτικά 

πειράγµατα. Στη σατυρική αναπαράσταση γάµου που ακολουθεί αφού προηγουµένως 
ακολουθηθούν όλες οι φάσεις του γάµου, όπως ξύρισµα γαµπρού ,ντύσιµο νύφης 
,αποχαιρετισµός συγγενών και µεταφορά προίκας η γαµήλια ποµπή µε τη συνοδεία 

γκάιντας και νταιρέδων καταλήγει στην πλατεία όπου δίνεται η ευκαιρία στον 
υποδυόµενο τον παπά που παντρεύει το ζευγάρι να σατιρίσει τον γάµο µε ευτράπελες 
παραινέσεις στους νεόνυµφους Ακολουθεί η ξαφνική αρπαγή της νύφης από τα 

Μπαµπούγερα που όµως γρήγορα απελευθερώνεται. Ακολουθεί γλέντι και χορός 
µέχρι αργά το βράδυ. 

 

 

Η γιορτή της Μπάµπως – ∆ράµα: 



 

Mιά καθαρά γυναικεία γιορτή η γιορτή της Μπάµπως, η ηµέρα της µαµής, στις 8 

Γενάρη,ανήµερα της Αγίας ∆όµνας, γιορτάζεται στο Βώλακα και την Πετρούσα 

∆ράµας, αλλά και σε όλη την περιοχή της Β.Ελλάδος, όπου εγκαταστάθηκαν 
πρόσφυγες από την Αν.Ρωµυλία και την Α.Θράκη και τη συναντάµε συχνά και σαν 
«Γυναικοκρατία». 

Κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας η γυναίκα συµπεριφέρεται ως απόλυτη δύναµη, ο 

άνδρας διακωµωδείται και περιορίζεται σε ρόλους παραδοσιακά γυναικείους και γι 
αυτό επικεντρωµένους µέσα στο χώρο του σπιτιού. 

Το πανηγύρι των γυναικών δίνει τη δυνατότητα για γλέντι, χορό, οινοποσία, 

κεράσµατα που συνοδεύονται µε ευχές για τεκνοποιία, υγεία, καλή χρονιά και σοδειά. 

Οι γυναίκες στολίζουν τη Μπάµπω και της προσφέρουν ως δώρα το καλάθι µε τα 

µαντήλια, τις κάλτσες, τις παντούφλες, αλλά κυρίως σαπούνι και πετσέτα. Το 

γιορτινά στολισµένο κάρο µε την Μπάµπω και τη συνοδεία των γυναικών γυρνά όλο 

το χωριό χαιρετώντας και µοιράζοντας ευχές και καραµέλες ώστε η νέα χρονιά νάναι 
και καλή και γλυκιά. 

Το γλέντι και ο χορός που ακολουθεί κρατά ως το πρωί στα καφενεία, στις πλατείες, 
στους δρόµους του χωριού πάντοτε µόνο από τις γυναίκες, ενώ το κρασί, οι πίτες και 
τα φαγητά προσφέρονται άφθονα 

σε όλους τους παρευρισκόµενους. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:  

Πολιτισµός: Στη ∆ράµα λαµβάνουν χώρα διάφορα πολιτιστικά γεγονότα καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους. Ένα από αυτά είναι το «∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους» κάθε Σεπτέµβριο. Άλλο σηµαντικό είναι το φεστιβάλ 

τραγουδιού «Dramaica Youth Festival» που πραγµατοποιείται ετησίως στο χώρο των 
πηγών της Αγίας Βαρβάρας και παίρνουν µέρος τοπικά συγκροτήµατα αλλά και άλλα 

και συγκροτήµατα απ' όλη την Ελλάδα. 



Επίσης όλο το ∆εκέµβριο λαµβάνει χώρα στη ∆ράµα, η µεγαλύτερη 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της χώρας, η «Ονειρούπολη», ένα µαγικό 

χριστουγεννιάτικο χωριό, που θυµίζει  έντονα τα αντίστοιχα Χριστουγεννιάτικα 

χωριά της Κεντρικής Ευρώπης.Τέλος, την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου 

διοργανώνεται η «∆ραµΟΙΝΟγνωσία», µε αντικείµενο το κρασί και την τέχνη της 
παρασκευής, αλλά και της απόλαυσής του, καθώς και την πλούσια τοπική 

γαστρονοµία σε µία κατεξοχήν οινοποιητική περιοχή της χώρας. 

 

Αθλητισµός: Η πόλη είναι έδρα για δύο βασικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Η 

∆όξα ∆ράµας και ο Πανδραµαϊκός Αθλητικός Όµιλος. Στη ∆ράµα υπάρχουν δύο 

καλασφαιρικά σωµατεία, ο ΚΑΟ∆ που αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία και οι 
Τιτάνες που στο γυναικείο αγωνίζονται στην Α2 εθνική κατηγορία και στο αντρικό 

στη Γ' εθνική κατηγορία. 

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Στην πόλη υπάρχουν δύο µεγάλα γήπεδα και άλλα µικρότερα. Το ένα µεγάλο γήπεδο 

είναι της ∆όξας ∆ράµας και έχει χωρητικότητα 7.000. Το άλλο µεγάλο γήπεδο είναι 
το ∆ηµοτικό (πρώην Εθνικό) Στάδιο ∆ράµας. Το δηµοτικό κλειστό γυµναστήριο 

"Κραχτίδη", χωρητικότητας 1.600 θέσεων, έχει εξυπηρετήσει προκριµατικούς της 
εθνικής οµάδας στο Ευρωµπάσκετ, ενώ αποτελεί την έδρα της οµάδας µπάσκετ της 
πόλης (Κ.Α.Ο.∆.). 

 

∆όξας ∆ράµας  

 

 

Δημοτικό στάδιο Δράμας                                     Κλειστό γυµναστήριο «Κραχτίδη» ∆ράµας 
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∆ήµοι 

∆ιοίκηση 

 • Αντιπεριφερειάρχης

∆ιοικητική

 • Περιφέρεια

Γεωγραφικό

Έκταση 

 • Συνολική

 • Κατάταξη

Πληθυσµός

Γρεβενά 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 

 

Πρωτεύουσα Γρεβενά 
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Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος ∆ασταµάνης 

∆ιοικητική διαίρεση   

Περιφέρεια ∆υτική Μακεδονία  

Γεωγραφικό διαµέρισµα 
Μακεδονία  

  

Συνολική 2.291 τ.χλµ 

Κατάταξη 29 

Πληθυσµός   

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 



 

Ο νοµόςΓρεβενών είναι νοµός της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας µε πρωτεύουσα την οµώνυµη πόλη (Γρεβενά). Έγινε ξεχωριστός νοµός 

το 1964 όταν αποσπάστηκε τµήµα του νοµού Κοζάνης και τµήµα του νοµού 

Λαρίσης. Συνορεύει µε το νοµό Ιωαννίνων στα δυτικά, µε το νοµό Καστοριάς στα 

βορειοδυτικά, µε το νοµό Κοζάνης στα βόρεια, µε το νοµό Λάρισας στα 

νοτιοανατολικά και µε το νοµό Τρικάλων στα νότια. 

Ο πληθυσµός του νοµού Γρεβενών ήταν 37.947 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή 

του 2001 και η απόσταση από την πρωτεύουσα της Ελλάδος, την Αθήνα είναι 400 

χιλιόµετρα ενώ από την Θεσσαλονίκη είναι 163 χιλιόµετρα. Ήταν ο πιο 

αραιοκατοικηµένος νοµός της Ελλάδας κατά την δεκαετία του '90. 

Μεγάλο µέρος του νοµού είναι ορεινή περιοχή και περιστοιχίζεται από τα 

βουνά Λύγκος στα δυτικά, Χάσια στα νοτιοδυτικά και Βούρινος στα 

βορειοανατολικά. Ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός της χώρας, 
ο Αλιάκµονας διέρχεται µέσα από τον νοµό και συγκεκριµένα από το κεντρικό και 

βορειοανατολικό µέρος του νοµού. Η τοπική οικονοµία στηρίζεται κυρίως 
στην γεωργία. Η καλλιέργεια σιταριού και οσπρίων (κύρια ρεβίθι) καταλαµβάνει το 

µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης γης. Η εκτροφή αµνοεριφίων και η 

κτηνοτροφία γενικότερα είναι επίσης αναπτυγµένη. 

Σηµαντική είναι και η συνεισφορά από τον αγροτουρισµό και οικοτουρισµό αλλά και 
από τη βιοµηχανία ξυλείας. Το χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας συγκεντρώνει 
κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών και είναι µία πηγή ζωής για την τοπική οικονοµία. 

Για πλήρη κατάλογο των πόλεων και οικισµών του νοµού δείτε επίσης ∆ιοικητική 

διαίρεση νοµού Γρεβενών. 

 • Συνολικός 37.947 (2001) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 



 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ  

 

Γεωγραφικά στοιχεία και κλίµα. Το έδαφος του νοµού Γρεβενών, γενικά ορεινό, το 

περικλείουν στα δυτικά η βόρεια Πίνδος, στα όρια µε τον νοµό Ιωαννίνων, η οποία 

στο έδαφος του νοµού έχει τις κορυφές Μηλέα (2.160 µ.), Μαυροβούνι (2.050 

µ.), Aφτιά (2.005 µ.), Φλέγκα (2.158 µ.), Πυροστιά (1.967 µ.), Αβγό (2.177 

µ.), Σκούρτζα (1.799 µ.), Κίρκουρη (1.860 µ.), Βούζιο (2.239 µ.), Όρλιακας (1.433 

µ.), στα νότια τα Χάσια,  στα νοτιοανατολικά τα Καµβούνια (Βουνάσα 1.615 µ.,  

Μαυρολίθαρα 1.363 µ.),  βορειοανατολικά ο Βούρινος, που ανήκει κυρίως στον νοµό 

Κοζάνης, αλλά η ψηλότερη κορυφή του (1.621 µ.) βρίσκεται στα όρια των δύο 

νοµών.  Βασικός ποταµός του νοµού Γρεβενών είναι ο Aλιάκµονας, ο οποίος 

αποχετεύει τα νερά της λεκάνης ΚαστοριάςΓρεβενών.  Μπαίνει στον νοµό από τα 

βόρεια,  από την περιοχή της Σιάτιστας, δέχεται τα νερά των δεξιών παραποτάµων 

του Γρεβενιώτικου και Βενέτικου που έρχονται από την Πίνδο, ακολουθεί τη 

νοτιοανατολική κατεύθυνση των στρωµάτων έως το σηµείο που συναντά τα 

Καµβούνια,  στρίβει προς τα ανατολικά,  περνά από τη δίοδο που έχει ανοίξει µεταξύ 

Καµβουνίων και Βούρινου και βγαίνει στη λεκάνη της Κοζάνης. Ο 

Σταυροπόταµος, παραπόταµος του Βενέτικου, συγκεντρώνει τα νερά του δυτικού 

τµήµατος των Χασίων. Στα σύνορα µε τον νοµό Ιωαννίνων υπάρχουν επίσης 34 

βραχίονες των πηγών του Αώου.  Τα νερά της περιοχής ∆εσκάτης συγκεντρώνονται 

από τους παραποτάµους του Τιταρησίου, Ξεριά και Παλιοµάντανο.  Περικλεισµένος 

δυτικά, νότια και ανατολικά από βουνά, στο κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο 



νοµός Γρεβενών έχει κλίµα ηπειρωτικό µε µεγάλες θερµοµετρικές διαφορές µεταξύ 

χειµώνα και καλοκαιριού,  θεωρείται δε από τις ψυχρότερες περιοχές της Ελλάδας.  

Οι βροχοπτώσεις, υψηλότατες στη βόρεια Πίνδο (1.800 χιλιοστά) είναι λιγότερες στη 

λοιπή ορεινή ζώνη (1.400 χιλιοστά) και στις χαµηλότερες περιοχές 

 

 

ΑΞΙΟΘΕΤΑ  

 

Η περιοχή της Βασιλίτσας περιλαµβάνεται στον εθνικό κατάλογο των 

προστατευµένων περιοχών του δικτύου (Natura 2000). 

 

Στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Γρεβενών, σε  απόσταση 42 χλµ. από την 

πρωτεύουσα του νοµού, στην καρδιά της Πίνδου , βρίσκεται το Εθνικό Χιονοδροµικό 

Κέντρο Βασιλίτσας. 

 

Το χιονοδροµικό της Βασιλίτσας, είναι για ένα από τα οµορφότερα χιονοδροµικά 

κέντρα στην Ελλάδα που κρατά χιόνι ως την άνοιξη. ∆ιαθέτει δυο εναέριους 

αναβατήρες συνολικού µήκους 1.800µ. 3 κυλιόµενους αναβατήρες , baby-lift 350µ, 

12 χιονοδροµικές πίστες συνολικού µήκους 7.500µ, τη µεγαλύτερη πίστα αρχαρίων 

στην Ελλάδα (3.860µ), πιίστα χιονοσανίδας, σχολές σκι, καταστήµατα ενοικιάσεως 

εξοπλισµού, 2 σαλέ ηµέρας και ξενώνα. 

 



 

 

 

 

                             Ιστορικά στοιχεία 

 

 

Η πόλη των Γρεβενών χτίστηκε ακριβώς πλάι στις θέσεις δυο αρχαίων-ρωµαϊκών 
οικισµών, από τους οποίους ο ένας βρισκόταν δυτικά (στο ύψωµα «Μπούσιου 

µύλος») και ο άλλος ανατολικά (στη ράχη «Άγιος Αθανάσιος») από τα τελευταία 

σπίτια της σηµερινής πόλης[3]
. Επίσης, λείψανα ενός άλλου αρχαίου οικισµού, µε 

διάρκεια ζωής από τα προϊστορικά ως τα ρωµαϊκά χρόνια, επισηµάνθηκαν στο 

ύψωµα «Τούµπα», που βρίσκεται σε απόσταση µόλις τριών χιλιοµέτρων βόρεια από 

τα Γρεβενά[4]
. Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε 

ο Μητροπολίτης Γρεβενών Αιµιλιανός [5]
. 

 

 

 



Πληθυσµός 

Ιστορική εξέλιξη πληθυσµού των 
Γρεβενών

[6]
 

Έτος Πληθυσµός  %±            

1940 4.392 _            

1951 5.191 18,2            

1961 7.347 41,5            

1971 8.383 14,1            

1981 7.739 -7,7            

1991 10.787 39,4            

2001 12.037 11,6            

2011 
[7]

 13.374 11,1            

  

 

 

 

Γρεβενιώτες 

Θεόδωρος Ζιάκας, αγωνιστής του 1821 και του 1854. 

• Κωνσταντίνος ∆ηµίδης, αγωνιστής του 1821, οπλοποιός του αγώνα και 
τυπογράφος 

• Χαρίσιος Τζιόγας, οπλαρχηγός του 1821, χιλίαρχος [8]
 

• Νικόλαος Τσολάκης, Οπλαρχηγός, Μακεδονοµάχος[9]
 

• Νικόλαος Ζαµκίνος, ηγέτης του Μακεδονικού Αγώνα µε το ψευδώνυµο 

"Κυνηγός"[10]
 

• Γεώργιος Μπούσιος (1875 - 1929), ηγέτης του Μακεδονικού Αγώνα, υπουργός 
Εσωτερικών (1922)

[11][12]
 



Αθλητικοί Σύλλογοι 

Ο Πυρσός Γρεβενών[13]
 στο ποδόσφαιρο, ο Πρωτέας[14]

 στο µπάσκετ και ο 

Γυµναστικός[15]
 στο βόλλευ έχουν προσφέρει τις µεγαλύτερες επιτυχίες σε Εθνικές 

Κατηγορίες για το νοµό Γρεβενών.Αθλητικοί Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο 

νοµό Γρεβενών (όσοι είναι ενεργοί το 2015): 

• Πυρσός Γρεβενών (ποδόσφαιρο) 

• Πρωτέας Γρεβενών (µπάσκετ) 
• Κεραυνός Αγίου Γεωργίου Γρεβενών (µπάσκετ) 
• Γυµναστικός Σύλλογος Γρεβενών (βόλλευ και στίβος) 
• Αστέρας Γρεβενών (βόλλευ) 

• Γυµναστική Ένωση Γρεβενών (στίβος) 

και ακόµη 15-20 σύλλογοι που αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου 

της ΕΠΣ Γρεβενών. 

Επίσης στο ∆ήµο ∆εσκάτης δραστηριοποιούνται οι: 

Ποδοσφαιρικός Όµιλος Καµβουνιακός ∆εσκάτης (ποδόσφαιρο) 

Γυµναστικός Σύλλογος ∆εσκάτης (βόλλευ και στίβος) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καστοριά 
 

Ο νοµός Καστοριάς είναι ένας
τέσσερις της δυτικής Μακεδονίας

53.483 κατοίκων του (απογραφή

της Μακεδονίας, του µεγαλύτερου

τον νοµό Φλώρινας, στα δυτικά

νοτιοδυτικά µε τους νοµούς

τη Αλβανία. Πρωτεύουσα 

  

Έµβληµα

Θέση της Π.Ε. Καστοριάς

Χώρα 

Πρωτεύουσα 

∆ήµοι 

∆ιοίκηση 

 • Αντιπεριφερειάρχης

∆ιοικητική διαίρεση 

είναι ένας από τους 51 νοµούς της Ελλάδας και ένας

Μακεδονίας µε πληθυσµό 50.322 (απογραφή 2011

απογραφή 2001). Είναι ένας από τους 13 νοµούς

µεγαλύτερου διαµερίσµατος της Ελλάδας. Συνορεύει

στα δυτικά και νοτιοανατολικά µε τον νοµό Κοζάνης

νοµούς Γρεβενών και Νοµός Ιωαννίνων. Στα δυτικά

 του νοµού είναι η Καστοριά. 

 
Έµβληµα 

 

 

Καστοριάς στο χάρτη της Ελλάδας. 

 Ελλάδα 

Καστοριά 

3 

  

Αντιπεριφερειάρχης Σωτήριος Αδαµόπουλος 

  

και ένας από τους 

011) έναντι 

νοµούς 

Συνορεύει βόρεια µε 

Κοζάνης και στα 

δυτικά συνορεύει µε 



 • Περιφέρεια ∆υτική Μακεδονία  

Γεωγραφικό διαµέρισµα Μακεδονία  

Έκταση   

 • Συνολική 1.720 τ.χλµ 

 • Κατάταξη 39η 

Πληθυσµός   

 • Συνολικός 50.322 (2011) 

 • Κατάταξη πληθ. 49η 

 • Πυκνότητα 29,25 κάτ./χλµ² 

 • Κατάταξη πυκν. ? 

ISO 3166-2 GR-56 

Ταχ. κώδικες 52* ** 

Πιν. αυτοκινήτων ΚΤΑ, ΚΤΒ, ΚΤΕ, ΚΤΖ 

Ιστότοπος kastoria.gr 

 

 

Γενική περιγραφή 

Έχει έκταση 1.720 τετ. χλµ. Είναι νοµός κυρίως ορεινός και ηµιορεινός σε 
ποσοστό 60,2 % και 28,9 % αντίστοιχα, ενώ οι πεδινές εκτάσεις, φτάνουν σε 
ποστοστό µόλις το 10,5% και περιορίζονται στο κεντρικό τµήµα του νοµού. Οι 
πεδινές περιοχές είναι πιο πυκνοκατοικηµένες, όπου εντοπίζονται οι 
βιοτεχνικές µονάδες µεταποίησης γούνας και τυποποίησης τροφίµων, οι 
ξενοδοχειακές υπηρεσίες µε τον εµπορικό τοµέα και η εντατική αγροτική 
παραγωγή. Οι ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, 
είναι οι πιο αραιοκατοιµένες, τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει µε αργό 
ρυθµό να αναστραφεί. 

 



Το καρναβάλι της Καστοριάς - Ραγκουτσάρια 

 

Το κέφι και το ξεφάντωµα του Καστοριανού 

καρναβαλιού είναι πλέον γνωστά σε όλους.  

Τα Ραγκουτσάρια, όπως ονοµάζονται τα 

καρναβάλια, γιορτάζονται από τις 6 µέχρι τις 8 

Ιανουαρίου και διατελούν αναβίωση των αρχαίων 

∆ιονυσιακών τελετών, που γίνονταν από 

αρχαιοτάτων χρόνων και σύµφωνα µε τους 

ντόπιους είναι γιορτή που σκοπό έχει να ξεχάσουν 

τα προβλήµατα της χρονιάς. 

Οι εκδηλώσεις των καρναβαλιών αποτελούν 

κορύφωση των εορτών για την πόλη, γιατί 

συνδυάζονται µε τις εορτές του δωδεκαηµέρου. Στα 

Ραγκουτσάρια παίρνουν µέρος όλοι οι Καστοριανοί, 

αλλά και πολλοί ξένοι που παρευρίσκονται εκείνες 

τις µέρες στην πόλη και ξεχύνονται όλοι στους 

δρόµους και στα σοκάκια, γιορτάζοντας µε χορούς, 

τραγούδια, πειράγµατα και µε άφθονο κρασί. 

Ακόµη παίρνουν µέρος πολλές ορχήστρες µε 

χάλκινα όργανα, αποτελούµενες από 5 έως 12 

άτοµα.  

Αν βρεθείτε στην Καστοριά την περίοδο των 

εκδηλώσεων θα νιώσετε τι θα πει ξεφάντωµα και 

σίγουρα η όλη διαδικασία δεν θα σας αφήσει 

αδιάφορους. 

 

Η προέλευση του ονόµατος 

Η ονοµασία Ραγκουτσάρια, προέρχεται από το 

λατινικό rogatores, δηλαδή ζητιάνοι, (ακόµη rogatio 

στα Λατινικά σηµαίνει ζητώ), αφού οι 

µεταµφιεσµένοι ζητούν απ'τους νοικοκύρηδες να 

τους δώσουν δώρα προκειµένου να διώξουν τα 

κακά πνεύµατα. 

 

Μεταµφιέσεις 

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι µεταµφιέζονταν σε 

ζώα όπως για παράδειγµα αγελάδες, ελάφια και 

τράγους, κατά τη βυζαντινή περίοδο απαγορεύτηκε 

αυστηρά αυτή η µεταµφίεση, κι έτσι σταδιακά 

καθιερώθηκαν άλλες µορφές µεταµφίεσης, όπως 

π.χ. η αλλαγή του φύλου (οι άνδρες φορούν 

φούστες και µαντήλια και οι γυναίκες µουστάκια 

και γραβάτες). 

 

 ∆ιαµονή στη Καστοριά 
 
Πλήρης κατάλογος 
καταλυµάτων. Ξενοδοχεία, 
ξενώνες, studios, κατοικίες, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια και 
διαµερίσµατα στη Καστοριά  

  

 

 

Πάντως µέχρι το 1930 στα ραγκουτσάρια κυριαρχούσε η µορφή του Βάκχου.  

Πέρα από τις συµβολικές ερµηνείες του εθίµου, τα Καστοριανά Ραγκουτσάρια 



προσδίδουν σήµερα µια εύθυµη και διασκεδαστική νότα, προσελκύοντας πολλούς 

επισκέπτες για ένα ξέφρενο γλέντι πέρα από τα συνηθισµένα. 

 

 

Ιστορία 

Τα Ραγκουτσάρια έχουν την καταγωγή τους από τα αρχαία Χειµερινά ∆ιονύσια, και 

είναι γνωστά µε αυτό το όνοµα µόνο στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, στα οποία 

υπήρχε ο θίασος των µεταµφιεσµένων που γύριζε από σπίτι σε σπίτι, µπαίνοντας 

και χαριεντίζοντας µε τους νοικοκυραίους ζητώντας κεραστικά και φιλοδωρήµατα. 

Ηταν κρυµµένοι πίσω από προβιές και αυτοσχέδιες µάσκες, φροντίζοντας στην 

αποµάκρυνση των κακών πνευµάτων που ταλαιπωρούσαν τον κόσµο των καιρών 

εκείνων. 

 

Κατά την διάρκεια της Ρωµἀκής κυριαρχίας, οι µεταµφιέσεις συνεχίστηκαν και 

προστέθηκαν νέες γιορτές. Οι Rogatores (ζητιάνοι), κατά την επίσκεψή τους στα 

σπίτια της περιοχής έπαιρναν κεραστικά και φιλοδωρήµατα, διώχνοντας τα κακά 

πνεύµατα που δυσκόλευαν τη ζωή των ανθρώπων. 

Στους βυζαντινούς χρόνους, οι λατρευτικές γιορτές της Αρχαίας Ελλάδας ήλθαν σε 

αντίθεση µε την επίσηµη Χριστιανική Θρησκεία και πολλά στοιχεία χάθηκαν ή 

ξεχάστηκαν εντελώς. Όµως, αρκετά από αυτά κατόρθωσαν και αντέξανε τον χρόνο 

και τα εµπόδια, φτάνοντας ως τις µέρες µας. 

Επί Τουρκοκρατίας κατάφεραν να περάσουν το κατώφλι του 20ου αιώνα σαν 

"τσαρανιασµένοι ραγκουτσάρηδες" (οι βαµµένοι µε µαύρο χρώµα στο πρόσωπο και το 

σώµα). 

Οι κάτοικοι έβγαιναν στους δρόµους µεταµφιεσµένοι πρόχειρα, κάνοντας επισκέψεις 

σε σπίτια, κυρίως των εορταζοµένων και έφταναν απαραίτητα στην πλατεία στο 

Ντολτσό. Στο όλο σκηνικό απαραίτητα ήταν τα πειράγµατα, τα φιλοδωρήµατα και τα 

κεραστικά. 

Μέχρι τη δεκαετία 1920-1930, απαραίτητη ήταν και η παρουσία του Βάκχου µε την 

συνοδεία ενός γἀδάρου στολισµένου µε κληµατόφυλλα και στηριγµένο στο σαµάρι 

του το ξόανο του Θεού ∆ιονύσου, µέσα στο οποίο υπήρχε ένα µικρό βαρελάκι µε 

κρασί. 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1940-50 και την επιστροφή πολλών Καστοριανών 

από το εξωτερικό, άρχισαν να εµφανίζονται και οι νέες αλλαγές στην µεταµφίεση. 

Τα µεγάλα και γνωστά καφενεία "Αίγλη" και "Βυζάντιο" διοργάνωναν ολονύχτια 

γλέντια, µε παρέες µεταµφιεσµένων που άλλες ήταν µεταµφιεσµένες σύµφωνα µε τα 

πατροπαράδοτα έθιµα, ενώ άλλες άρχισαν να υιοθετούν νέους τρόπους και πρότυπα 

µεταµφίεσης. 

Στα µέσα της δεκαετίας άρχισε και η βράβευση των µεταµφιεσµένων από το ∆ήµο 

Καστοριάς, δίνοντας µια άλλη διάσταση στην όλη διαδικασία. 

 

 

Τα Ραγκουτσάρια σήµερα  

Η έναρξη του καρναβαλιού πραγµατοποιείται τα Θεοφάνια, µετά την ρίψη του 

σταυρού και τον αγιασµό των υδάτων. Με επίκεντρο την οδό Μητροπόλεως και την 

πλατεία Οµονοίας οι µεταµφιεσµένοι πηγαινοέρχονται χορεύοντας και 

διασκεδάζοντας. 



Την δεύτερη µέρα, ανήµερα του Ἀ Γιαννιού, κάθε παρέα πηγαίνει στα σπίτια (όπως 

γίνοταν και από παλιά), για να διώξουν τα κακά πνεύµατα και να παροτρύνουν τους 

νοικοκυραίους να συµµετέχουν και αυτοί στο ξέφρενο γλέντι. 

Την τρίτη ηµέρα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις µε την µεγάλη παρέλαση (πατερίτσα) 

των αρµάτων και των µεταµφιεσµένων (µπουλουκιών και σχολικών οµάδων), ξεκινά 

από το ∆ηµαρχείο, φτάνει στην πλατεία Οµονοίας, αφού περάσει από την οδό 

Μητροπόλεως και καταλήγει στην πλατεία Ντολτσό. Κατά τη διάρκεια της 

παρέλασης η οποία διαρκεί αρκετές ώρες, παίρνουν µέρος τα σχολεία και οι παρέες 

που παρελαύνουν µε τα πόδια και µε τη συνοδεία των οργάνων.  

Στη συνέχεια βραβεύονται οι καλύτερες συµµετοχές στις διάφορες κατηγορίες 

(εµφάνιση, θέαµα, σάτιρα, παράδοση) µε την παράδοση αναµνηστικών.  

Μέσα στην καρδιά του χειµώνα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών του 

δωδεκαηµέρου, η πόλη της Καστοριάς παραδίνεται σ' ένα µοναδικό τριήµερο γλέντι 

χαράς και ξεφαντώµατος, που γεννιέται αυθόρµητα µέσα στις αµέτρητες παρέες των 

µικρών και µεγάλων που παίρνουν µέρος.  

Το τρήµερο 6, 7 και 8 Ιανουαρίου οι αίθουσες και τα νυκτερινά κέντρα, γεµίζουν από 

κόσµο, διασκεδάζοντας και ξεφαντώνοντας, φροντίζοντας να διατηρούν τα ήθη και 

έθιµα της περιοχής. 

 

Αθλητικοί σύλλογοι Καστοριάς 
Σηµειώνεται πως η παρούσα κατηγορία συγκεντρωνει τους αθλητικούς συλλόγους 
του Νοµού Καστοριάς κι όχι κατά αποκλειστικότητα τους συλλόγους της πόλης 
της Καστοριάς. 

Υποκατηγορίες 

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 3 υποκατηγορίες, από 3 συνολικά. 

Α 

• ► Α.Σ. Καστοριάς  (1 Σ) 

Κ 

• ► Α.Γ.Σ. Καστοριά  (2 Κ, 2 Σ) 

• ► Μ.Α.Σ. Καστοριά  (1 Κ, 1 Σ) 

Σελίδες στην κατηγορία "Αθλητικοί 

σύλλογοι Καστοριάς" 
Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 6 σελίδες, από 6 συνολικά. 

Α 

• Α.Σ. Άργος Ορεστικό 



Κ 

• Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος Καστοριάς «Καστοριά» 

• Αθλητική Ένωση Καστοριάς 

• Μ.Α.Σ. Καστοριά 

• Α.Σ. Καστοριάς 

Π 

• Παναργειακός Άργους Ορεστικού 

 

∆ιοικητική διαίρεση 
Για πλήρη κατάλογο των πόλεων και οικισµών του νοµού, δείτε 
επίσης ∆ιοικητική διαίρεση νοµού Καστοριάς. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας. 

Με την τελευταία διοικητική µεταρρύθµιση, η περιφερειακή ενότητα 
αποτελείται από 3 δήµους (κατά πληθυσµό): 

• Τον ∆ήµο Καστοριάς 34.652 (κάτοικοι) 

• τον ∆ήµο Ορεστίδος 12.000 

• τον ∆ήµο Νεστορίου 4.829 (απογραφή 2011)[1] 

Σηµαντικά αστικά κέντρα εκτός από τη Καστοριά (16.218 κάτ.) και το Άργος 
Ορεστικό (7.838 κάτ.) είναι, οι Μανιάκοι (2.619 κάτ.) και 
η Μεσοποταµία (4.666 κάτ.). Άλλοι µεγάλοι οικισµοί είναι 
το Μαυροχώρι (1.554 κάτ.), η Κορησός (1.370 κάτ.), το Νεστόριο (1.214 κάτ.) 
και το ∆ισπηλιό (1.186 κάτ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λάρισα 
Ο νοµός Λάρισας ήταν ένας
καταργήθηκαν µετά την εφαρµογή
συστάθηκε η Περιφερειακή
γεωγραφικά και διοικητικά

Συγκεκριµένα είναι µία από
Θεσσαλίας και η δεύτερη
και πραγµατικό πληθυσµό

Πρωτεύουσα της Π.Ε. Λάρισας

 

Λάρισα

Περιφερειακή

Θέση της Π.Ε. Λάρισας

Χώρα 

Πρωτεύουσα 

∆ήµοι 

∆ιοίκηση 

 • Αντιπεριφερειάρχης

ήταν ένας από τους 52 νοµούς της Ελλάδας που
την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης

Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λάρισας. Η Π.Ε. Λάρισας
διοικητικά στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

µία από τους τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες
δεύτερη σε έκταση της χώρας. Έχει έκταση 5.381 
πληθυσµό 284.325 κατοίκους (απογραφή 2011).

Ε. Λάρισας είναι η οµώνυµη πόλη. 

Λάρισα 

Περιφερειακή ενότητα 

 

Λάρισας στο χάρτη της Ελλάδας. 

 Ελλάδα 

Λάρισα 

7 

  

Αντιπεριφερειάρχης Παπαδηµόπουλος 

∆ηµήτριος 

που 
Καλλικράτης, οπότε 

Λάρισας ανήκει 

Ενότητες της 
 5.381 τ.χλµ. 

). 



∆ιοικητική διαίρεση   

 • Περιφέρεια Θεσσαλία 

Γεωγραφικό 

διαµέρισµα 

Θεσσαλία 

Έκταση   

 • Συνολική 5.381 τ.χλµ 

 • Κατάταξη 2η 

Πληθυσµός   

 • Συνολικός 284.325 (2011) 

 • Κατάταξη πληθ. 5η 

 • Πυκνότητα 52.8 κάτ./χλµ² 

 • Κατάταξη πυκν. ? 

ISO 3166-2 GR-42 

Ταχ. κώδικες 40* **, 41* ** 

Πιν. αυτοκινήτων ΡΙ, ΡΡ 

Ιστότοπος [1] 

 

Γεωγραφική εξέταση 

Ο Νοµός Λάρισας συνορεύει µε το Νοµό Κοζάνης στα Β∆, µε το Νοµό 
Πιερίας στα ΒΑ, µε το Θερµαϊκό Κόλπο ανατολικά, µε το Νοµό Μαγνησίας στα 
ΝΑ, µε το Νοµό Φθιώτιδας στα νότια, µε το Νοµό Καρδίτσας στα Ν∆ και µε 
το Νοµό Τρικάλων στα δυτικά. 

Ο Όλυµπος, το ψηλότερο ελληνικό βουνό βρίσκεται στο βορειοανατολικό 
τµήµα του νοµού. Το όρος Όσσα βρίσκεται στα ανατολικά, στις ακτές 
του Αιγαίου Πελάγους. Ο Πηνειός ποταµός, ο οποίος πηγάζει από την Πίνδο, 
διασχίζει την περίφηµη Κοιλάδα των Τεµπών, µεταξύ Ολύµπου και Όσσας και 
εκβάλλει στο Θερµαϊκό Κόλπο. 



Το βορειότερο τµήµα του νοµού καλύπτεται από δάση, ενώ το µεγαλύτερό του 
τµήµα είναι πεδινό. Το µεγαλύτερο µέρος της Θεσσαλικής πεδιάδας βρίσκεται 
στο Νοµό Λάρισας. 

Το κλίµα του νοµού είναι κυρίως µεσογειακό, µε ζεστά καλοκαίρια και ήπιους 
χειµώνες. Ο χειµώνας είναι πιο βαρύς στις ορεινές περιοχές. 
Η Λάρισα συγκαταλέγεται στις πιο ζεστές περιοχές της Ελλάδας κατά τους 
θερινούς µήνες. 

 

•  Το τάισµα της βρύσης 

Οι κοπέλες, τα χαράµατα των Χριστουγέννων, αλλού την 
παραµονή της Πρωτοχρονιάς, πηγαίνουν στην πιο κοντινή 
βρύση «για να κλέψουν το άκραντο νερό» (άκραντο, δηλαδή 
αµίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ’ όλη τη διαδροµή). 
Αλείφουν τις βρύσες του χωριού µε βούτυρο και µέλι, µε την 
ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι 
τον καινούργιο χρόνο και γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για 
να έχουν καλή σοδειά, όταν φτάνουν εκεί, την «ταΐζουν», µε 
διάφορες λιχουδιές, όπως βούτυρο, ψωµί, τυρί, όσπρια ή 
κλαδί ελιάς. Όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή θα 
ήταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. Έπειτα ρίχνουν 
στη στάµνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, «κλέβουν νερό» 
και γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αµίλητες µέχρι να πιούνε 
όλοι από το άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις 
τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα 
τρία χαλίκια 

• Τα Μπαµπαλιούρια 

Στο Λιβάδι Ελασσόνας, την παραµονή της Πρωτοχρονιάς τα 
παιδιά βγαίνουν στους δρόµους τραγουδώντας τα 
Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα και φωνάζοντας «Σουρβάσο». Την 
ηµέρα της Πρωτοχρονιάς ο επισκέπτης µπορεί να δει στο 
δρόµο τα «Μπαµπαλιούρια». Τα «Μπαµπαλιούρια» είναι 
ένα Πρωτοχρονιάτικο έθιµο, που έχει τις ρίζες του στη 
∆ιονυσιακή λατρεία και αναβιώνει και στις µέρες µας. Η 
στολή τους αποτελείται από το «σαλβάρι», ένα µάλλινο 
άσπρο παντελόνι, το οποίο στερεώνουν στη µέση µε µια 
µάλλινη άσπρη ζώνη. Το πουκάµισο που φορούν από πάνω 



είναι συνήθως άσπρο µε φαρδιά µανίκια σαν εκείνο των 
τσολιάδων. Στα πόδια φορούν άσπρες καλτσοδέτες και 
τσαρούχια. Στη µέση φορούν ένα χοντρό µάλλινο ύφασµα, 
διπλωµένο πολλές φορές, όπου επάνω δένουν τα µεγάλα 
και βαριά κουδούνια. Στο κεφάλι φορούν ειδική µάσκα, από 
προβιά ζώου, τη λεγόµενη «φουλίνα». Η µάσκα αυτή είναι 
άσπρη ή µαύρη και έχει τρία ανοίγµατα, δύο στα µάτια και 
ένα στο στόµα. Στα χέρια κρατούν ένα ξύλινο κυρτό σπαθί 
που συµπληρώνει τη φορεσιά του κάθε «Μπαµπαλιούρη». 

Έτοιµα πλέον τα «Μπαµπαλιούρια» περιµένουν να 
τελειώσει η Θεία Λειτουργία για να ξεχυθούν στους 
δρόµους. Μαζί τους είναι πάντα ο «αδελφογύρτης» ο οποίος 
κρατάει έναν κουµπαρά και µαζεύει τα χρήµατα που 
προσφέρει ο κόσµος. Πριν ακόµη τελειώσει η 
Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία οι «Μπαµπαλιούρηδες» 
έχουν πάρει θέση έξω από τις τρεις ενορίες του χωριού. 
Βγαίνοντας ο κόσµος από την εκκλησία τους συναντά και 
αιφνιδιάζεται αφού περνούν το σπαθί στη µέση τους και δεν 
αφήνουν κανέναν να περάσει αν δεν βάλει χρήµατα επάνω 
σ’ αυτό. Μόλις βάλουν τα χρήµατα τα παίρνει ο 
αδελφογύρτης και τους εύχεται Καλή Χρονιά. Μετά τις 
εκκλησίες τα «Μπαµπαλιούρια» πηγαίνουν στην πλατεία, 
και µε το δυνατό θόρυβο που προκαλούν τα κουδούνια 
τους, τραβούν την προσοχή των ντόπιων και ξένων 
επισκεπτών. Φεύγοντας από εκεί, περνούν από τα καφενεία 
και τις καφετέριες του χωριού, και έπειτα ξεχύνονται στους 
δρόµους µέχρι αργά το βράδυ. Αυτό το έθιµο έχει σαν 
σκοπό να διώξει τα κακά πνεύµατα, και να είναι ήσυχη και 
χαρούµενη η καινούρια χρονιά. 

• Πρωτοχρονιάτικη πίτα 

Το µεσηµέρι της Πρωτοχρονιάς σε όλα τα σπίτια κόβεται η 
κρεατόπιτα µε το χρυσό φλουρί, το άχυρο και το πουρνάρι 
σε τόσα κοµµάτια όσα είναι και τα µέλη της οικογένειας. 
Όποιος βρει το φλουρί θεωρείται ο τυχερός της καινούριας 
χρονιάς και λέγεται ότι θα ζήσει πλούσια. Όποιος βρει το 



άχυρο λένε ότι θα παντρευτεί γεωργό και όποιος βρει το 
πουρνάρι θα παντρευτεί βοσκό. 

• Η Γουρουνοχαρά 

Ένα από τα σηµαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιµα σε 
πολλές περιοχές της Ελλάδος και της Θεσσαλίας είναι η 
γουρουνοχαρά ή γρουνουχαρά. 

Λέγεται πως, οι οικογένειες αγόραζαν το γουρούνι, από το 
µήνα Μάιο και το συντηρούσαν µε κολοκύθια και πίτυρα, σε 
νερό, είτε στο ποτάµι. Το γουρούνι ήταν απαραίτητο για ένα 
αγροτικό σπίτι, καθώς από το γουρούνι έπαιρναν τη λίπα, το 
κρέας, τα λουκάνικα κι έφτιαχναν τα γουρνοτσάρουχα. 
Αποτελούσε ντροπή για το σπίτι εκείνο, που δεν είχε 
γουρούνι, καθώς θεωρούνταν παρακατιανό, φτωχό κι 
ανοικοκύρευτο. 

Η προετοιµασία για το σφάξιµο του γουρουνιού γινόταν µε 
εξαιρετική φροντίδα, για κάθε σφαγή µεγάλου γουρουνιού 
απαιτούνταν 5-6 άνδρες, ενώ επακολουθούσε γλέντι µέχρι 
τα ξηµερώµατα, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία την 
επόµενη και τη µεθεπόµενη µέρα. Οικογένειες, συνήθως 
συγγενικές, καθόριζαν µε τη σειρά ποια ηµέρα θα έσφαζε το 
γουρούνι της. Επειδή όµως η όλη εργασία είχε ως 
επακόλουθο το γλέντι και τη χαρά, γι’ αυτό και η ηµέρα αυτή 
καθιερώθηκε ως «γουρουνοχαρά ή γρουνουχαρά». 

Στη Λάρισα γιορτάζεται η γουρουνοχαρά στην πλατεία της 
συνοικίας Φιλιππούπολης, ανάµεσα από τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά κι αυτό γιατί είναι ένα έθιµο που το 
έχουν οι κάτοικοι της συνοικίας που έλκουν την καταγωγή 
τους από την Ανατολική Ρωµυλία, και συγκεκριµένα από την 
Φιλιππούπολη και το Καβακλί το σηµερινό Τοπόλοβγκραντ. 
Οι γυναίκες της συνοικίας µαγειρεύουν παραδοσιακά 
φαγητά της Ανατολικής Ρωµυλίας, τα οποία είναι πικάντικα 
µαγειρεύονται µε πολλά καρυκεύµατα και µαζί µε το ψηµένο 



χοιρινό κρέας και άφθονο κρασί τα προσφέρουν στους 
επισκέπτες. 

• Κλωνάρια στο τζάκι 

Στη Θεσσαλία, τα νεαρά κορίτσια και αγόρια, επιστρέφοντας 
στο σπίτι από την εκκλησία, τοποθετούν δίπλα στο 
αναµµένο τζάκι µικρά κλαδιά δέντρων, που 
αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές τους επιθυµίες. Κλαδιά 
κέδρου για τα κορίτσια και αγριοκερασιάς για τα αγόρια. 
Φροντίζουν µάλιστα τα κλαδιά αυτά να είναι λυγερά, αφού 
το κλαδί που θα καεί πρώτο αντιπροσωπεύει καλούς 
οιωνούς για τον κάτοχό του. Συγκεκριµένα, πιστεύεται ότι το 
άτοµο, του οποίου το κλαδί κάηκε πρώτο, θα είναι και το 
πρώτο που θα παντρευτεί. 

Αθλητισμος  

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
  

Α. ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ – ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
1.  ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
Συµµετέχουν αγόρια  7 – 13 ετών (Α΄ τάξη ∆. Σχ. – Α΄ τάξη Γυµνασίου). Τα τµήµατα 
λειτουργούν στα ∆ηµοτικά Αθλητικά Κέντρα  «Γ. Μητσιµπόνας»,  Νεάπολης  «∆. 
Κουκουλίτσιος – ∆. Μουσιάρης» και Θεσσαλικό. Όλα τα Α.Κ. στα οποία γίνονται 
προπονήσεις έχουν φυσικό χλοοτάπητα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και 
προβολείς για τη διεξαγωγή βραδινών προπονήσεων.  
Αγωνιστική δραστηριότητα: Συµµετέχουν σε τουρνουά ποδοσφαίρου µε οµάδες του 
νοµού µας, καθώς και σε τουρνουά µε άλλες µεγάλες Ελληνικές και ξένες οµάδες 
αποκτώντας αγωνιστικές εµπειρίες. Συµµετέχουν σε αγώνες που  γίνονται σε άλλες 
πόλεις συνδυάζοντας άθληση και ψυχαγωγία. 
 
2.   ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 
Συµµετέχουν αγόρια  7 – 14 ετών (Α΄ τάξη ∆. Σχ. – Β΄ τάξη Γυµνασίου). Οι προπονήσεις 
γίνονται στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο (Ηρ. Πολυτεχνείου 191) το οποίο διαθέτει 
ξύλινο δάπεδο (παρκέ) και θέρµανση. 
Αγωνιστική δραστηριότητα: ∆ιοργανώνεται την περίοδο των Χριστουγέννων τουρνουά 
µπάσκετ µε οµάδες της πόλης µας για την απόκτηση αγωνιστικών εµπειριών. 
 
3. ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΟΛΕΪ 
Συµµετέχουν κορίτσια  8 – 12 ετών(Α΄ τάξη ∆. Σχ. – Β΄ τάξη Γυµνασίου). Οι προπονήσεις 
γίνονται στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο (Ηρ. Πολυτεχνείου 191), το οποίο διαθέτει 
ξύλινο δάπεδο (παρκέ) και θέρµανση. 



 
4. ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΝΙΣ  
Συµµετέχουν αγόρια και κορίτσια  7 ετών (Α΄ τάξη ∆. Σχ.) και άνω.  
Λειτουργούν και τµήµατα ενηλίκων. 
Τα τµήµατα λειτουργούν στα ∆ηµοτικά Αθλητικά Κέντρα  Νεάπολης, «∆. Κουκουλίτσιος – 
∆. Μουσιάρης» και Ανθούπολης. Όλα τα Α.Κ. στα οποία γίνονται προπονήσεις έχουν 
ελαστικό τάπητα και  προβολείς για τη διεξαγωγή βραδινών προπονήσεων.  
Αγωνιστική δραστηριότητα: Κατά τη διάρκεια του χρόνου συµµετέχουν σε τουρνουά µε 
άλλους συλλόγους και σε αγώνες τένις ανάµεσα στα παιδιά της Σχολής αποκτώντας 
αγωνιστικές εµπειρίες. 
 
5. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
Συµµετέχουν αγόρια και κορίτσια  8 ετών (Β΄ τάξη ∆. Σχ.) και άνω.  
Λειτουργούν και τµήµατα ενηλίκων. 
Η εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις ιππασίας του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου «Γ. 
Μητσιµπόνας». 
Τα παιδιά και οι ενήλικες στη Σχολή έρχονται σε επαφή µε τη φύση, εξοικειώνονται µε τα 
άλογα και µαθαίνουν να τα φροντίζουν. 
 
6. ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ 
 
7. ΣΧΟΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ) 
∆ύο νέες σχολές που απευθύνονται σε παιδιά ∆ηµοτικού Σχολείου και των πρώτων 
τάξεων του Γυµνασίου θα λειτουργήσουν από φέτος στα πρότυπα όλων των 
υπολοίπων.                              
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν µετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη 
συγκρότηση των τµηµάτων. 
Για όλες τις Ακαδηµίες και Σχολές Εκµάθησης Αθληµάτων οι εγγραφές αρχίζουν 
στις 25 Σεπτεµβρίου και τα µαθήµατα ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου. 

 

 

∆ιοικητική διαίρεση 

Περιφερειακή ενότητα Λάρισας 
∆ήµοι του Νοµού Λάρισας 

• ∆ήµος Ελασσόνας 

• ∆ήµος Φαρσάλων 

• ∆ήµος Αγιάς 

• ∆ήµος Τεµπών 

• ∆ήµος Τυρνάβου 

• ∆ήµος Λαρισαίων 

• ∆ήµος Κιλελέρ 

∆ιοικητική διαίρεση (Σχέδιο Καποδίστριας) 1999-2010 

Σύµφωνα µε το Σχέδιο Καποδίστριας, το οποίο ίσχυε από το 1999 έως το 
2010 ο Νοµός Λάρισας διαιρούταν σε 28 δήµους και 4 κοινότητες. Σε 
παρένθεση οι έδρες των δήµων και των κοινοτήτων. 



• ∆ήµος Αγιάς (Αγιά) 

• ∆ήµος Αµπελώνος (Αµπελώνας) 

• ∆ήµος Αντιχασίων (Κρανέα Ελασσόνας) 

• ∆ήµος Αρµενίου (Αρµένιο) 

• ∆ήµος Γιάννουλης (Γιάννουλη) 

• ∆ήµος Γόννων (Γόννοι) 

• ∆ήµος Ελασσόνας (Ελασσόνα) 

• ∆ήµος Ενιππέα (Μέγα Ευύδριον) 

• ∆ήµος Ευρυµενών (Στόµιο) 

• ∆ήµος Κάτω Ολύµπου (Πυργετός) 

• ∆ήµος Κιλελέρ (Κιλελέρ) 

• ∆ήµος Κοιλάδας (Κοιλάδα) 

• ∆ήµος Κραννώνος (Άγιοι Ανάργυροι) 

• ∆ήµος Λακέρειας (∆ήµητρα) 

• ∆ήµος Λάρισας (Λάρισα) 

• ∆ήµος Λιβαδίου (Λιβάδι) 

• ∆ήµος Μακρυχωρίου (Μακρυχώρι) 

• ∆ήµος Μελιβοίας (Σωτηρίτσα) 

• ∆ήµος Ναρθακίου (Ναρθάκι) 

• ∆ήµος Νέσσωνος (Συκούριο) 

• ∆ήµος Νίκαιας (Νίκαια) 

• ∆ήµος Ολύµπου (Καλλιθέα) 

• ∆ήµος Πλατυκάµπου (Πλατύκαµπος) 

• ∆ήµος Πολυδάµαντα (Βαµβακού) 

• ∆ήµος Ποταµιάς (Βλαχογιάννι) 

• ∆ήµος Σαρανταπόρου (Σαραντάπορο) 

• ∆ήµος Τυρνάβου (Τύρναβος) 

• ∆ήµος Φαρσάλων (Φάρσαλα) 

• Κοινότητα Αµπελακίων (Αµπελάκια) 

• Κοινότητα Βερδικούσσας (Βερδικούσσα) 

• Κοινότητα Καρυάς (Καρυά) 

• Κοινότητα Τσαριτσάνης (Τσαριτσάνη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κέρκυρα 

 Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα και δυτικότερα νησιά της Ελλάδας και 
του Ιονίου Πελάγους. Βρίσκεται στην είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά 

στις Ηπειρωτικές ακτές. Οι βορειοανατολικές της ακτές πλησιάζουν αρκετά (περ. 2 

χιλιόµετρα) τις ακτές των Αγίων Σαράντα της Αλβανίας. Είναι µέρος του 

ενιαίου δήµου της Κέρκυρας, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης τα µικρότερα 

νησιά Οθωνοί, Ερεικούσσα και Μαθράκι.Έχει σχήµα µακρόστενο, πλατύτερο στο 

βόρειο τµήµα της, ενώ στενεύει προς τον νότο. Τα παράλιά της έχουν συνολικό 

µήκος 217 χιλιόµετρα και σχηµατίζουν αρκετούς όρµους και ακρωτήρια. Το έδαφός 
της είναι κυρίως ορεινό, ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα. Οι ξένοι την 
αποκαλούν Κορφού (αγγλ Corfu), κατά παραφθορά του βυζαντινού της 
ονόµατος Κορυφώ, από τις δύο κορυφές που φαίνονται καθώς πλησιάζει ο 

επισκέπτης στο νησί. Υψηλότερες κορυφές είναι αυτή του όρους Παντοκράτορας (η 

αρχαία Ιστώνη, 914 µ.) και το Στραβοσκιάδι (849 µ.). Άλλες κορυφές είναι οι Βίγλες, 
η Τσούκα, οι Πυλίδες (ή Φυλλίδες), Άγιοι ∆έκα και Σταυρός. Μικρά ποτάµια 

υπάρχουν στην Κέρκυρα, όπως ο Μεγαλοπόταµος, ο Τυφλός, ο Μεσογγής (ο 

µεγαλύτερος), το ποτάµι στην περιοχή της Λευκίµµης. Η µεγαλύτερη λίµνη είναι η 

Κορισσία (ή των Κορισσίων) µε έκταση 4 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Επίσης υπάρχει 
και η λιµνοθάλασσα Χαλκιοπούλου στα νότια της πόλης της Κέρκυρας. Είναι από τα 

πλέον πυκνοκατοικηµένα νησιά της Μεσογείου, µε πυκνότητα πληθυσµού 193 

κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. 

 

  



Γεωγραφικά και γεωλογικά

 

Κέρκυρα

Ποντικονήσι και

Γεωγραφία

Αρχιπέλαγος 

Νησιωτικό σύµπλεγµα 

Έκταση 

Υψόµετρο 

Υψηλότερη κορυφή 

Περιφέρεια 

Νοµός 

Πρωτεύουσα 

και γεωλογικά στοιχεία 

Κέρκυρα 

Ποντικονήσι και Μονή Βλαχέρνας 

 

Γεωγραφία 

Ιόνιο Πέλαγος 

Επτάνησα  

592 χλµ
2
 

914 µ 

Παντοκράτορας 

Χώρα 

 Ελλάδα 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Κέρκυρας 

Κέρκυρα (πόλη) 



Ήθη και έθιµα Τρικάλων 

Καρναβάλι 
Κατά την εποχή του καρναβαλιού, η Κέρκυρα 'φοράει' τα καλά της. Οι πανηγυρισµοί 
στο νησί αυτό είναι ξεχωριστοί, αφού συνδυάζουν την αρχαία ελληνική παγανιστική 

κουλτούρα και τη λατρεία του ∆ιόνυσου µε το πνεύµα του καρναβαλιού της 
Βενετίας. Είναι µια ατελείωτη γιορτή µε µουσική, στολές και πολύ γέλιο! 

..........................................................................................................................................

....................................... 

 Πάσχα στην Κέρκυρα 

Το Πάσχα είναι πολύ σηµαντική και ιδιαίτερη γιορτή στην Κέρκυρα, όχι µόνο για τη 

θρησκευτική σηµασία του, αλλά και γιατί είναι η εποχή που οι Ορθόδοξοι και οι 
Καθολικοί του νησιού γιορτάζουν µαζί. 
 

Τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται ο Επιτάφιος. Το βράδυ γίνεται περιφορά των 
επιταφίων την οποία ακολουθούν οι φιλαρµονικές, οι χορωδίες και οι πιστοί µε κεριά 

στα χέρια τους. Μια άλλη Κερκυραϊκή παράδοση του Πάσχα γίνεται το πρωί του 

Μεγάλου Σαββάτου, όταν οι κάτοικοι πετούν κανάτες απ' τα παράθυρα των σπιτιών 
τους. 
 

Πρώτη διεξάγεται η λειτουργία της Καθολικής Εκκλησίας και µετά η λειτουργία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και γορτάζεται η Ανάσταση. Η λειτουργία λαµβάνει χώρα 

στην Πλατεία Σπιανάδα. Όταν σηµάνουν οι καµπάνες, αρχίζει η γιορτή, µε 
πυροτεχνήµατα, ορχηστρική µουσική και τραγούδι. Οι κάτοικοι απολαµβάνουν 
παραδοσιακά Πασχαλιάτικα πιάτα όπως είναι κόκκινα αυγά, φογάτσα, τσιλίχουρδα 

και κολοµπίνες, αλλά και κρασί. Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα γίνεται περιφορά 

της εικόνας της Ανάστασης απ’ όλες τις εκκλησίες. 
..........................................................................................................................................

....................................... 

 Λιτανείες 

Οι κάτοικοι της Κέρκυρας έχουν µεγάλη θρησκευτική πίστη και κάθε χρόνο γίνονται 
λιτανείες προς τιµή των Αγίων. Η πιο σπουδαία λιτανεία είναι του Αγίου Σπυρίδωνα, 

ο οποίος είναι και ο πολιούχος του νησιού. 

 

Άλλες λιτανείες στην Κέρκυρα είναι η λιτανεία την Κυριακή των Βαΐων, η λιτανεία 

του Πρωτοκύριακου (που διεξάγεται την τελευταία Κυριακή του Νοεµβρίου), η 

λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα το Μεγάλο Σάββατο και η λιτανεία της Αγ. 
Θεοδώρας, που γίνεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 
..........................................................................................................................................

....................................... 

Φεστιβάλ & Πανηγύρια 

Στα χωριά και την πόλη της Κέρκυρας διεξάγονται πανηγύρια και φεστιβάλ καθ' όλη 

τη διάρκεια του χρόνου. Στις γιορτές αυτές οι κάτοικοι και οι επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα να δουν παραδοσιακές στολές, ν’ απολαύσουν την παραδοσιακή µουσική 

και χορούς και να δοκιµάσουν ντόπιες λιχουδιές. 
..........................................................................................................................................

....................................... 



Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας 
 

Βρίσκεται στη Γαρίτσα κοντά στην παραλιακή λεωφόρο στην οδό Αρµένη Βράϊλα 1. 

Κτίστηκε στη δεκαετία του 1960 σύµφωνα µε τα πρότυπα για την 

κατασκευή Μουσείων που επικρατούσαν τότε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

Σεπτέµβριο του 1967.Είναι δυόροφο µε προαύλιο και κήπο στο ισόγειο και εξώστη 

στη νότια και ανατολική πλευρά του πρώτου ορόφου. Ο κύριος όγκος των εκθεµάτων 

βρίσκεται στον πρώτο όροφο που αποτελείται από τέσσερις αίθουσες και ένα Στη 

σηµαντικότερη δυτική αίθουσα µαζί µε άλλα εκθέµατα από τους αρχαίους ναούς της 
Παλαιόπολης βρίσκεται το αέτωµα του Ναού της Αρτέµιδας του 580 π.χ µε 
γιγαντιαίες διαστάσεις, πλάτος 17 µέτρα και ύψος 3 που έχει σαν κεντρικό θέµα την 
µυθική τερατόµορφη Γοργώ.Σηµαντικά άλλα εκθέµατα είναι το επιτύµβιο αρχαϊκό 

λιοντάρι του Μενεκράτη (τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.) που βρέθηκε σε κυκλικό 

κενοτάφιο του Μενεκράτη, το αριστερό τµήµα ενός αρχαϊκού αετώµατος (το αέτωµα 

του ∆ιόνυσου 500 π.Χ.) µε διαστάσεις 2, 73 µέτρα µήκος και γύρω στο 1 µέτρο ύψος 
που βρέθηκε στην περιοχή Φιγαρέτο και απεικονίζει µια σκηνή ∆ιονυσιακού 

συµποσίου, το χάλκινο αγαλµατίδιο νέου “κωµαστού” (570 π.Χ.) που τρέχει και στο 

αριστερό του χέρι κρατά “ρυτό”, η κεφαλή Κούρου του 6ου αιώνα π.Χ.που βρέθηκε 
στις ανασκαφές της Παλαιόπολης στο Mon Repos, το πήλινο αγαλµατίδιο της 
Αρτέµιδος (490 πΧ) που βρέθηκε στην περιοχή Κανόνι, ο Κούρος της Κέρκυρας (530 

π.Χ.) από Παριανό µάρµαρο καθώς και η επιτύµβια στήλη του Αρνιάδα (630-600 

π.Χ.) που βρέθηκε στο αρχαϊκό νεκροταφείο στην περιοχή Γαρίτσα.Στο αρχαιολογικό 

µουσείο Κέρκυρας υπάρχουν ευρήµατα Παλαιολιθικής αλλά και πρώϊµης εποχής του 

Χαλκού όπως και νεότερα αντικείµενα της Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής Περιόδου. Αν 
κάποιος θέλει να επισκεφτεί συγχρόνως το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Παλαιό 

Φρούριο, το Μουσείο Αντιβουνιώτισσας και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης µπορεί 
να προµηθευτεί ένα εισιτήριο για όλα µε 8€, δηλαδή µειωµένο κατά 4€Το µουσείο 

βρίσκεται στην οδό Βραΐλα Αρµένη 1 και το τηλέφωνο είναι: 26610 30680 

Μουσείο Ασιατικής τέχνης 

Φιλοξενεί τις συλλογές του Κερκυραίου διπλωµάτη Γρηγορίου Μάνου αποτελούµενη 

από 10.000 αντικείµενα, του τέως πρέσβη Ν. Χατζηβασιλείου µε περίπου 200 

αντικείµενα και τις µικρότερες συλλογές των διπλωµατών Ν. Σινιόγλου και Π. 

Αλµανάχου. 

Ανάµεσα στα εκθέµατά του είναι: 

• Μπρούντζινα αγγεία της εποχής της εισόδου της Κίνας στα ιστορικά χρόνια, 

• Πήλινα αγγεία της Κίνας της εποχής Τσέου, 

• Αγαλµατάκια από την εποχή της δυναστείας του Χαν, 
• Πήλινα ταφικά αγαλµατάκια από την εποχή της δυναστείας Τανγκ, 

• Ένα µπρούντζινο άγαλµα του Βούδα από την εποχή της δυναστείας Σούνγκ, 

• Μικρά αγάλµατα, αγγεία και βάζα από την χρυσή εποχή της δυναστείας των 
Μινγκ, 

• ∆ιάφορα µικροτεχνήµατα από ηµιπολύτιµες πέτρες, 
• Όπλα και τµήµατα από πανοπλίες σαµουράι, 
• Μάσκες του θεάτρου Νο, 

• Ινδικά ξυλόγλυπτα µε ερωτικές παραστάσεις κ.α. 



Βυζαντινό Μουσείο – Μουσείο Αντιβουνιώτισσας 

Στεγάζεται στην εκκλησία της Παναγίας της Αντιβουνιώτισσας στην περιοχή 

Καµπιέλο στα Μουράγια και περιλαµβάνει παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά γλυπτά, 

τµήµατα από ψηφιδωτά δάπεδα, βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες από τον 16ο 

έως τον 18ο αιώνα από διάφορες εκκλησίες του νησιού. 

Μουσείο Χαρτονοµισµάτων 

Πλακάδα του Αγιού στην Κέρκυρα 

Το µοναδικό αυτό µουσείο λειτουργεί από το 1981 και στεγάζεται στο Νεοκλασικό 

κτίριο της Ιονικής Τράπεζας στην Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα στην Πλακάδα 

του Αγίου Σπυρίδωνα εκεί όπου λειτούργησε η πρώτη ελληνική τράπεζα το 1839, 

όταν ακόµα η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα Επτάνησα αποτελούσαν την Ιόνιο 

Πολιτεία.Μαζί µε τα εκθέµατα παρουσιάζει την ιστορία τους καθώς και τη µέθοδο 

παραγωγής τους. Πρόκειται για το µοναδικό µουσείο του είδους που λειτουργεί στην 
Ελλάδα κι ένα από τα ελάχιστα στον κόσµο..Περιλαµβάνει µια αξιόλογη συλλογή 

από σπάνια χαρτονοµίσµατα, µήτρες εκτύπωσης, φωτογραφίες και µακέτες.Το 

εντυπωσιακό είναι ότι παρουσιάζει όλα τα στάδια παραγωγής χαρτονοµισµάτων, 
ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασµό τους, την παραγωγή χαρτιού µέχρι και τον 

τρόπο καταστροφής τους σε παλιούς κλιβάνους.Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν: τα 

χαρτονοµίσµατα που εξέδωσε η Ιονική τράπεζα από το 1839 έως και το 1920, επίσης, 
τα πρώτα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφόρησαν στην απελευθερωµένη Ελλάδα το 

1831 επί κυβερνήσεως Καποδίστρια και τα πρώτα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφόρησε 
η Εθνική τράπεζα της Ελλάδας το 1840.Αξίζει να δείτε και τη συλλογή από 

χαρτονοµίσµατα της µεταπολεµικής περιόδου που προέρχονται από διάφορες χώρες 
και το κινέζικο χαρτονόµισµα που χρονολογείται από το 1300 και είναι ένα από τα 

παλαιότερα που σώζονται σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Μουσείο Σολωµού 

Πρόκειται για το σπίτι του µεγάλου εθνικού µας ποιητή στην 3η Πάροδο της οδού 

Αρσενίου στα Μουράγια , είναι ο χώρος όπου έζησε επί 30 χρόνια και εµπνεύστηκε 
τα έργα του, παρουσιάζει έπιπλα, προσωπικά του αντικείµενα, φωτογραφικό και 
ιστορικό υλικό από τη ζωή του. 

Το µουσικό Μουσείο Νικόλαος Μάντζαρος 

Μουσείο µοναδικό του είδους του στην Ελλάδα που έγινε προς τιµήν του Νικόλαου 

Χαλικιόπουλου Μάντζαρου.Το µουσείο παρουσιάζει την ιστορία της Φιλαρµονικής 
Εταιρείας Κέρκυρας που ιδρύθηκε το 1840, πρώτος διευθυντής της οποίας ήταν ο 

συνθέτης Νικόλαος Μάντζαρος.Τα εκθέµατα φυσικά είναι  παλιά µουσικά όργανα, 

φωτογραφίες, παρτιτούρες, σπάνιες πρώτες ηχογραφήσεις και πολλά άλλα που 

σχετίζονται µε το έργο του συνθέτη.Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Νικόλαος 
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (1795-1872) ήταν ο συνθέτης του Ελληνικού 

εθνικού ύµνου και ο συνθέτης του Ολυµπιακού ύµνου.Το µουσείο βρίσκεται στην 
καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου 

της Φιλαρµονικής Εταιρείας στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη 10. 

Μουσείο Ιωάννη Καποδίστρια 



∆εν θα ήταν δυνατόν να λείπει από την Κέρκυρα ένα µουσείο προς τιµήν του πρώτου 

κυβερνήτη της Ελλάδας και µεγάλου τέκνου της Κέρκυρας Ιωάννη Καποδίστρια. Το 

µεγάλο αυτό κενό συµπληρώθηκε το 1981 µε την ίδρυση του Κέντρου 

Καποδιστριακών Μελετών – Μουσείου Καποδίστρια.Το µουσείο βρίσκεται κοντά 

στο χωριό Ευρωπούλοι, 3 χιλιόµετρα από την πόλη της Κέρκυρας, στη θέση 

Κουκουρίτσα, στεγάζεται σε κτήµα της οικογένειας Καποδίστρια και είναι δωρεά της 
απογόνου του Καποδίστρια και πρώην δηµάρχου Κερκυραίων από το 1956 µέχρι το 

1959, Μαρίας ∆εσύλλα – Καποδίστρια.Τα εκθέµατα είναι προσωπικά αντικείµενα 

του Κυβερνήτη, έπιπλα εποχής και άλλα προσωπικά του είδη.Η ∆ιεύθυνση είναι: 
Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, Τ.Κ. 49100 Eυρωπούλοι – Κέρκυρα και τα 

τηλέφωνα +30 26610 39528 και +30 26610 32440∆ηµοτική ΠινακοθήκηΠεριέχει 
µερικά από τα σπουδαιότερα έργα Επτανήσιων ζωγράφων του 19ου αιώνα καθώς και 
έργα χαρακτικής και γλυπτικής. Αρχικά στεγάστηκε σε κτίριο του κληροδοτήµατος 
∆αλιέτου, σήµερα στεγάζεται και αυτή στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου. 

Το κτίριο της Αναγνωστικής εταιρείας Κερκύρας 

 
Ιδρύθηκε το 1836 επί Αγγλοκρατίας και τώρα στεγάζεται σε ένα κτίριο του 19ου 

αιώνα απέναντι και πίσω από τα ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην 
οδό Καποδιστρίου αριθµός 120 στα Μουράγια.Είναι το αρχαιότερο πνευµατικό 

ίδρυµα της νεότερης Ελλάδας και µέλη της υπήρξαν επιφανείς Επτανήσιοι του 

πνεύµατος και της τέχνης αλλά και της πολιτικής όπως ο Μητροπολίτης που 

πρωτοστάτησε στην Ένωση Αθανάσιος Πολίτης, ο Άγγελος Κογεβίνας, ο Βιάρος και 
ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο ∆ιονύσιος Σολωµός, ο Ανδρέας Κάλβος, ο 

Γεράσιµος Μαρκοράς, ο Γεώργιος Θεοτόκης, ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο Σπύρος 
Σαµάρας συνθέτης του Ολυµπιακού ύµνου, ο Νικόλαος Τοµαζαίος, ο Νικόλαος 
Μάντζαρος συνθέτης του εθνικού µας Ύµνου, ο Λορέντζος Μαβίλης γραµµατέας της 
Εταιρίας µέχρι τον ηρωϊκό θάνατο του στο ∆ρίσκο, ο Άγγελος Γιαλλινάς, ο Ντίνος 
Θεοτόκης, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας και µετέπειτα οικουµενικός Πατριάρχης 
Αθηναγόρας και πολλοί άλλοι.∆ιαθέτει πάνω από 10.000 τόµους της Επτανησιακής 
βιβλιογραφίας καθώς και πλούσια γενική βιβλιοθήκη.Πολύ συχνά παρουσιάζονται 
συλλογές έργων ζωγραφικής και χαρακτικής, παλιοί χάρτες, φωτογραφίες, έντυπα και 
εφηµερίδες.Έχει πλούσια δραστηριότητα σε εκθέσεις έργων τέχνης και διατηρεί 
συνεργασία σε επιστηµονικό επίπεδο µε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια.Στους 
χώρους της οργανώνονται συνέδρια, διαλέξεις και σεµινάρια αλλά και µουσικές 
εκδηλώσεις.Λειτουργεί καθηµερινά, εκτός Κυριακής από 9.00 το πρωϊ µέχρι 2.00 το 

µεσηµέρι, τηλέφωνο επικοινωνίας το 26610 44165 

 

 

 

 

 



Το µουσείο στο Αχίλλειο 

 

Το ανάκτορο Αχίλλειο που χτίστηκε το 1890 από την Βασίλισσα Ελισάβετ της 
Αυστρο-Ουγγαρίας, σήµερα είναι µουσείο και ιστορικός τόπος.Τα εκθέµατα του 

µουσείου είναι κυρίως τα όµορφα γλυπτά του µυθικού Αχιλλέα αλλά και αρχαίων 

φιλοσόφων, µυθικών ηρώων και αρχαίων θεών που έγιναν από διάφορους 
καλλιτέχνες των αρχών του 20ου αιώνα κατά παραγγελία της βασίλισσας, και οι 
µοναδικοί πίνακες ζωγραφικής φιλοτεχνηµένοι από τους καλύτερους ζωγράφους της 
εποχής.Χαρακτηριστικό είναι το ύψους 12 µέτρων άγαλµα του Αχιλλέα στους κήπους 
του Αχιλλείου, επίσης το περίφηµο άγαλµα του θνήσκοντος Αχιλλέα, έργο του 

Γερµανού γλύπτη Ernst Gustav Herter, που απεικονίζει τον Αχιλλέα τραυµατισµένο 

να προσπαθεί να βγάλει το βέλος από τη φτέρνα του, αλλά και ο πίνακας-
ελαιογραφία του Αυστριακού Franz Matsch ονοµαζόµενος θρίαµβος του Αχιλλέα που 

απεικονίζει τον ήρωα να σέρνει µε το άρµα του το νεκρό σώµα του Έκτορα έξω από 

τα τείχη της Τροίας.Το ανάκτορο-µουσείο βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, στο 

ψηλότερο σηµείο του χωριού Γαστούρι και είναι καθηµερινά πόλος έλξης 
εκατοντάδων τουριστών.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα εκθέµατα, τις 
ώρες λειτουργίας και τις τιµές εισητηρίων δείτε εδώ. 

Μουσείο θαλάσσης 

Μουσείο θαλάσσης στις Μπενίτσες 
Στις Μπενίτσες υπάρχει Μουσείο θαλάσσης µε µιά από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη 

συλλογή οστράκων και άλλων θαλασσίων ειδών, Στεγαζόταν σε ένα κτίριο πάνω 

στην εθνική οδό και στην είσοδο του χωριού όπως µπαίνουµε από την Κέρκυρα, αλλά 

από το 2015 και µετά µεταφέρθηκε και στεγάζεται σε µια αίθουσα του ξενοδοχείου 

Ποταµάκι.Το µουσείο αποτελεί ένα κόσµηµα για τις Μπενίτσες, όχι µόνο γιατί είναι 
από τα ελάχιστα του είδους στον Ελλαδικό χώρο αλλά και γιατί η πλουσιότατη 

συλλογή του αποτελείται από πολύ σπάνια και όµορφα θαλάσσια είδη, µερικά από τα 

οποία διεκδικούν και βραβεία Γκίνες λόγω της σπανιότητας αλλά και της οµορφιάς 
τους.∆ηµιουργήθηκε από το δύτη και συλλέκτη Ναπολέοντα Σαγιά ο οποίος 
εµπλούτισε το µουσείο µε τα σπάνια ευρήµατα που συνέλεγε επί 20 ολόκληρα χρόνια 

ταξιδεύοντας στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό, κάνοντας καταδύσεις και 
συλλέγοντας όστρακα.Η συλλογή του µουσείου είναι τεράστια, σπουδαία εκθέµατα 

είναι: το κοχύλι Κυπραία φουλτόνι, το κοχύλι Melo Amphora, το HALIOTIS IRIS 

από τη Ζηλανδία από τα οµορφότερα στον κόσµο, το TRIDACNA GIGAS το 

µεγαλύτερο στον κόσµο, άλλα δηλητηριώδη κοχύλια, σπάνιοι αστερίες, µικρά και 
µεγάλα ταριχευµένα ψάρια, σπάνιοι καρχαρίες, πιράνχας από τον Αµαζόνιο, πολλά 

οστρακόδερµα και άλλα..Υπάρχουν όστρακα και κοχύλια από την Αυστραλία, τις 
Φιλιππίνες, τα νησιά Σαµόα, τα νησιά Φίτζι, το Κοραλλιογενές Φράγµα της 
Αυστραλίας και άλλα µέρη.Το κοχύλι “Κυπραία Φουλτόνι” (Cypraea Fultoni) της 
οικογένειας Cypraeidae που είναι ένα από τα σπανιότερα στον κόσµο αγοράστηκε 
από τον Κο Σαγιά στη Μοζαµβίκη από ψαράδες που το βρήκαν στην κοιλιά ενός 
ψαριού.Το κοχύλι “Melo amphora” της οικογένειας “Volutidae” είναι ίσως και το 

µεγαλύτερο που υπάρχει στον κόσµο, είχε βρεθεί στο νησί Ρόζµαρι του αρχιπελάγους 
Ντάµπιερ βόρεια της Αυστραλίας.Στο µουσείο υπάρχει επίσης και ένας γαλάζιος 
καρχαρίας.Το µουσείο θαλάσσης έχει τιµηθεί για την προσφορά του και µε διεθνές 
βραβείο του Ιταλικού ινστιτούτου θαλασσίων ερευνών I.R.E.D.A. 



 

Λαογραφικό µουσείο Αχαράβης 

Το Λαογραφικό αυτό µουσείο στεγάζεται σε δύο δωµάτια ενός κτιρίου που βρίσκεται 
ακριβώς απέναντι από τα αρχαία ρωµαϊκά λουτρά στο παραθαλάσσιο χωριό Αχαράβη 

στο κέντρο της βόρειας Κέρκυρας.Στο µουσείο υπάρχει µια ενδιαφέρουσα συλλογή 

λαογραφικών αντικειµένων από την περιοχή κυρίως της βόρειας Κέρκυρας, 
αντικείµενα κυρίως οικιακής χρήσης όπως έπιπλα, ένας αργαλειός, ένα παραδοσιακό 

ελαιοτριβείο, σκεύη για την κουζίνα, αλλά και γεωργικά εργαλεία περασµένων 
αιώνων, ένας νερόµυλος , εκκλησιαστικά είδη και άλλα αντικείµενα που δείχνουν την 

ιστορική εξέλιξη της Κερκυραϊκής καθηµερινότητας από τότε µέχρι 
σήµερα.Εκθέτονται βεβαίως και παλιές φωτογραφίες, βιβλία και χειρόγραφα µε το 

αρχαιότερο από αυτά να είναι του 1862.Σηµαντικό έκθεµα επίσης είναι τα κέρµατα 

από την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας (1799-1864) 

Μουσείο Λαογραφικών ενδυµασιών στον Πέλεκα 

Στο ορεινό χωριό του Πέλεκα υπάρχει µια σπουδαία ιδιωτική συλλογή από 

παραδοσιακά κοστούµια κυρίως του 19ου αιώνα.Οι ενδυµασίες προέρχονται τόσο 

από την Κέρκυρα όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα, η συλλογή είναι ιδιωτική και 
στεγάζεται στο σπίτι της ιδιοκτήτριας.Προσφέρει στον επισκέπτη µια καταπληκτική 

ευκαιρία να θαυµάσει την τέχνη και τις λεπτοµέρειες που υπήρχαν στην κατασκευή 

των τοπικών ενδυµασιών σε όλα σχεδόν τα µέρη της Ελλάδας, τόσο στην Ηπειρωτική 

όσο και στη νησιωτική χώρα.Στο µουσείο υπάρχει και ένα µικρό τµήµα αφιερωµένο 

στην µουσική κληρονοµιά της Κέρκυρας 

Το Μουσείο Ελιάς στους Κυνοπιάστες 

Βρίσκεται στο παραδοσιακό χωριό Κυνοπιάστες, χωριό της µέσης Κέρκυρας αρκετά 

κοντά στη πόλη.Είναι σχετικά καινούργιο και όπως δείχνει και το όνοµα του έχει 
σκοπό να διατηρήσει τις µνήµες γύρω από τα παλιά ελαιοτριβεία που αφθονούσαν σε 
όλη την Κέρκυρα, παρουσιάζοντας ένα καλά διατηρηµένο παραδοσιακό ελαιοτριβείο, 

όπως επίσης και άλλα παραδοσιακά αντικείµενα της αγροτικής ζωής στα χωριά της 
Κέρκυρας των περασµένων αιώνων. 

 

 

 

 

 



Αθλητισµός 
Τίτλοι-διακρίσεις1967: ∆ευτεραθλητής οµίλου Γ΄ Εθνικής (ως Κερκυραϊκός ΑΟ), 

απώλεια τίτλου στο µπαράζ. 

• 1969: Άνοδος στη Β΄ Εθνική (ως ΑΟ Κέρκυρα). 

• 1977: Πρωταθλήτρια ΕΠΣ Κέρκυρας 
• 1989: Άνοδος στη Γ΄ Εθνική 

• 1992: Άνοδος στη Γ΄ Εθνική (πρωταθλήτρια οµίλου της ∆΄ Εθνικής) 
• 1992: Φιναλίστ Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών 

• 1996: Άνοδος στη Γ΄ Εθνική (πρωταθλήτρια οµίλου της ∆΄ Εθνικής) 
• 2001: Άνοδος στη Γ΄ Εθνική (πρωταθλήτρια οµίλου της ∆΄ Εθνικής) 
• 2002: Άνοδος στη Β΄ Εθνική (πρωταθλήτρια οµίλου της Γ΄ Εθνικής) 
• 2004: Άνοδος στην Α΄ Εθνική (πρωταθλήτρια Β΄ Εθνικής) 
• 2006: Άνοδος στην Α΄ Εθνική (δευτεραθλήτρια Β΄ Εθνικής) 
• 2010: Άνοδος στην Α΄ Εθνική (δευτεραθλήτρια Β΄ Εθνικής) 

Προιστορία ΑΟ Κέρκυρα 

Χρονιά Κατηγορία Θέση Σχόλιο 

1965-

66 

Γ εθνική 7η Κερκυραϊκός ΑΟ 

1966-

67 

Γ εθνική 2η 
Υποβιβασµός στα τοπικά εξαιτίας κατάργησης του 

πρωταθλήµατος. 

1967-

68 
Α ΕΠΣΗΠ 3η 

 

1968-

69 
Α ΕΠΣΗΠ 3η 

Μετονοµασία σε ΑΟ Κέρκυρα και άνοδος στην Β 

εθνική λόγω αύξησης οµάδων.Χωρίς συµµετοχή 

στα µπαράζ ανόδου 1969 

∆ιαδροµή ΑΟ Κέρκυρα 

Χρονιά Κατηγορία Θέση Σχόλιο 

1969-

70 

Β εθνική 11η 

 



1970-

71 

Β εθνική 17η 

 

1971-

72 

Β εθνική 14η 

 

1972-

73 

Β εθνική 16η 

 

1973-

74 

Β εθνική 14η 

 

1974-

75 

Β εθνική 20η Υποβιβασµός 

1975-

76 
  

Συµµετοχή στα µπαράζ ανόδου 1976 

1976-

77 
  

Συµµετοχή στα µπαράζ ανόδου 1977.Συµµετοχή 

στην νεοσύστατο εθνικό ερασιτεχνικό 1977-78 

1977-

78 

Γ εθνική 6η 

 

1978-

79 

Γ εθνική 3η 

 

1979-

80 

Γ εθνική 5η 

 

1980-

81 

Γ εθνική 11η 

 

1981-

82 

Γ εθνική 10η Συµµετοχή στην νεοσύστατη ∆ εθνική 1982-83 



1982-

83 

∆ εθνική 7η 

 

1983-

84 

∆ εθνική 1η Άνοδος στην Γ εθνική 

1984-

85 

Γ εθνική 14η 

 

1985-

86 

Γ εθνική 11η 

 

1986-

87 

Γ εθνική 12η 

 

1987-

88 

Γ εθνική 12η Υποβιβασµός στην ∆ εθνική 

1988-

89 

∆ εθνική 4η Άνοδος στην Γ εθνική 

1989-

90 

Γ εθνική 16η Υποβιβασµός στην ∆ εθνική 

1990-

91 

∆ εθνική 3η 

 

1991-

92 

∆ εθνική 1η Άνοδος στην Γ εθνική 

1992-

93 

Γ εθνική 14η Υποβιβασµός στην ∆ εθνική 

1993-

94 

∆ εθνική 7η 

 



1994-

95 

∆ εθνική 3η 

 

1995-

96 

∆ εθνική 1η Άνοδος στην Γ εθνική 

1996-

97 

Γ εθνική 9η 

 

1997-

98 

Γ εθνική 12η Υποβιβασµός στην ∆ εθνική 

1998-

99 

∆ εθνική 5η 

 

1999-

00 

∆ εθνική 3η 

 

2000-

01 

∆ εθνική 1η Άνοδος στην Γ εθνική 

2001-

02 

Γ εθνική 1η Άνοδος στην Β εθνική 

2002-

03 

Β εθνική 6η 

 

2003-

04 

Β εθνική 1η Άνοδος στην Α εθνική 

2004-

05 

Α εθνική 16η Υποβιβασµός στην Β εθνική 

2005-

06 

Β εθνική 2η Άνοδος στην Α εθνική 



2006-

07 

Α εθνική 14η Υποβιβασµός στην Β εθνική 

2007-

08 

Β εθνική 7η 

 

2008-

09 

Β εθνική 5η 

 

2009-

10 

Β εθνική 2η Άνοδος στην Α εθνική 

2010-

11 

Α εθνική 12η 

 

2011-

12 

Α εθνική 13η 

 

2012-

13 

Α εθνική 16η Υποβιβασµός στην Β εθνική 

Πρώην ποδοσφαιριστές 

• Νάσος Μπρετάνος 
• Εδουάρδος Κοντογιωργάκης 
• Ανδρέας Νινιάδης 
• Γιώργος Αµανατίδης 
• Γιώργος Τζαβέλας 
• ∆ιονύσης Χιώτης 
• Γιάννης Σφακιανάκης 
• Μιχάλης Πανόπουλος 
• Έντερσον Φοφόνκα 

• Νιόγκου Ντεµπά Νιρέν 

• Μαχαµαντού Σιντιµπέ 
• Φαµπρίς Ρεπερνέ 
• Νέιθαν Μπερνς 
• Ιεροκλής Στολτίδης 

 



Τµήµα στίβου 

Το τµήµα στίβου του Α.Ο. Κέρκυρα ιδρύθηκε το 2012Μέλη του τµήµατος 
δηµιούργησαν ξεχωριστό αθλητικό σωµατείο το 2015, αναφερόµενο πλέον µε την 
επωνυµία Α.Ο. Κέρκυρα 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ρέθυµνο 

Το Ρέθυµνο είναι πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού (περιφερειακής ενότητας) 

της Κρήτης και έδρα του µητροπολιτικού οµώνυµου ∆ήµου της περιφέρειας 

Κρήτης (πρόγραµµα Καλλικράτης). Από το 1999 έως το 2010 σύµφωνα µε την τότε 

διοικητική διαίρεση της Ελλάδας ήταν έδρα του ∆ήµου Ρεθύµνης. Εµφανίζει µεγάλη 

τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι 10.500 και πλέον 

ενεργοί φοιτητές καθιστούν την πόλη ιδιαίτερα ζωντανή κατά την υπόλοιπη περίοδο 

του χρόνου. Ο πληθυσµός της πόλης ανέρχεται σε 34.300 κατοίκους (απογραφή 

2011)
 
 και του δήµου σε 55.525 κατοίκους. Η ευρύτερη αστική περιοχή έχει 

πληθυσµό 46.879 κατοίκους Είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Κρήτης µετά 

το Ηράκλειο και τα Χανιά.  
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Ήθη και έθιµα Ρεθύµνου 

 

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΆΛΙ  ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

Σήµερα το Kαρναβάλι του Ρεθύµνου είναι το µεγαλύτερο στην Κρήτη και από τα 

µεγαλύτερα στην Ελλάδα. Να σηµειωθεί ότι εκτός της µεγάλης παρέλασης πολλές 

ακόµα εκδηλώσεις πλαισιώνουν την αποκριά στο Ρέθυµνο. Tο γλέντι της 

Τσικνοπέµπτης στον Πλάτανο και στην Μικρή Παναγία, µε ζωντανή µουσική για όλα 

τα γούστα, µεζέδες και κρασί, είναι κάτι που το περιµένουν όλοι αφού είναι 

συνυφασµένο τα τελευταία χρόνια µε το µεγαλύτερο υπαίθριο πάρτι που έχει ζήσει η 

πόλη.Ο χορός των Οµάδων του Καρναβαλιού, την προηγούµενη Κυριακή της 

παρέλασης, δεν είναι απλώς µια εκδήλωση µεταµφιεσµένων. Είναι µια ολόκληρη 

τελετουργία στην οποία οι Οµάδες παρουσιάζουν θεατρικά σκέτς, τα οποία 

σκηνοθετούν τα µέλη τους και σχετίζονται µε το θέµα που θα παρουσιάσουν στην 

Παρέλαση. Και φυσικά, ο χορός τα φαγητό και το γλέντι κρατούν µέχρι πρωίας.Μια 

πρώτη γεύση από Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι παίρνουν όλοι από τη νυχτερινή 

παρέλαση την Παρασκευή δυο µέρες πριν την αποκριά.Πάνω από 4.000 µασκαράδες 

που εργάζονται πυρετωδώς τους τελευταίους µήνες παρουσιάζουν στην µεγάλη 

Καρναβαλική παρέλαση στις τις στολές και τα άρµατα τους...Και Καθαρά ∆ευτέρα 

σε γραφικά Ρεθεµνιώτικα χωριά.Η αναβίωση µοναδικών εθίµων σε γραφικά 

Ρεθεµνιώτικα χωριά προκαλεί και προσκαλεί όλους να ζήσουν µια αξέχαστη Καθαρά 

∆ευτέρα.Ο Μέρωνας στους πρόποδες του Ψηλορείτη και το Μελιδόνι υποδέχονται 

εκατοντάδες λάτρεις της παράδοσης που µέχρι σήµερα θέλει αποκριάτικα παιχνίδια, 

δρώµενα και σάτιρα να ξυπνούν µνήµες άλλων εποχών.Έθιµα όπως το κλέψιµο της 

νύφης, ο "Καντής", το µουτζούρωµα σε συνδυασµό µε το καλό κρασί και τους ήχους 

της λύρας αποτελούν την πιο επιτυχηµένη συνταγή για µια µοναδική εµπειρία. 

  



 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

Κατάνυξη, συγκράτηση, σεβασµός στις µέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας, είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων, στο Ρέθυµνο, που έρχονται να συνδεθούν µε 

την ανθισµένη φύση, πότε τη συννεφιά και πότε την παντοκρατορία του ήλιου και 

όλοι/όλα µαζί να περιµένουν την Ανάσταση του Θεανθρώπου.Η ξεχωριστή οµορφιά 

του Ρεθύµνου, η οποία ξεκινάει από τα Ρεθεµνιώτικα Όρη και φτάνει στις αµµουδιές 

και στα βράχια του παραλιακού µετώπου, σε βορρά και νότο του νοµού, σε 

συνδυασµό µε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις των ηµερών, είναι ικανά να συνθέσουν 

ένα ιδιαίτερο σκηνικό, που µαγνητίζει τους επισκέπτες και δηµιουργεί, καθ’ 

οµολογία, µια ψυχική ανάταση στους ανθρώπους του τόπου. Από τη Μεγάλη 

∆ευτέρα, και για όλη τη Μεγάλη Εβδοµάδα, οι µεγάλες απογευµατινές λειτουργίες 

των Παθών του Κυρίου προσελκύουν Ρεθεµνιώτες όλων των ηλικιών, όχι τόσο από 

«διαταγή των εθίµων», όσο από µια ανεξήγητη διάθεση να συµµετέχουν στον Πόνο. 

‘Αλλωστε οι Κρήτες, αιώνες τώρα, δείχνουν βαθύ σεβασµό στο πόνο και τα πάθη, 

από όπου κι αν προέρχονται… Χαρακτηρίζουν δε κάθε κακή στιγµή τους ή περίοδο 

ως Μεγαλοβδοµάδα. «Μεγάλη ∆ευτέρα, µεγάλη µαχαίρα. Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός 

εκρύφτη. Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός εχάθη. Μεγάλη Πέµπτη, ο Χριστός εβρέθη. 

Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο καρφί. Μεγάλο Σαββάτο, ο Χριστός στον Τάφο. 

Κυριακή και Πασχαλιά να ΅µαστε όλοι καλά κι ας τα τσουγκρίσουµε και πάλι τα 

κόκκινα αυγά».Αυτό µαθαίνουνε, από χρόνια πίσω, οι γιαγιάδες στα εγγόνια και οι 

µανάδες στα παιδιά, µόλις ξηµερώσει η Μεγάλη ∆ευτέρα, σαν να δίνεται το σύνθηµα 

των ιδιαίτερων ηµερών. Στο πλαίσιο αυτό, σε πολλούς δήµους, αλλά και στα χωριά, ο 

ασβέστης έχει την τιµητική του, που µε τη δική του φωτεινότητα δίνει τον τόνο του 

καθαρού και του άσπρου, που αρµόζει στη χαρά της Ανάστασης. Γυναίκες και 

άνδρες, εξοπλισµένοι µε τις µπαντανόβουρτσες, ξεκινούν να ασπρίζουν, αυλές 

µπεντένια, ρείθρα, τοίχους των σπιτιών και καµαράκια.Οι µυρωδιές, σηµαντικό 

στοιχείο της Μεγαλοβδοµάδας στο Ρέθυµνο, αναδύονται, κάθε µέρα και για άλλο 

λόγο… Κουλουράκια, Κουλούρες, Κόκκινα Αυγά, Λαµπροκούλουρα, Πίτες, 

Τυροπιτάκια, Καλιτσούνια και τόσα άλλα, που συνοδεύουν την προετοιµασία για τη 

µεγάλη µέρα της Λαµπρής. Και σε όλες αυτές τις προετοιµασίες, που είναι για τη 

χαρά, µεγαλειώδες χαρακτηριστικό τους το ότι δεν υπάρχουν ούτε γέλια, µήτε φωνές. 

Σεβασµός των ηµερών…Η αγορά και η κατασκευή των λαµπάδων της Λαµπρής 

έχουν, επίσης, ιδιαίτερη σηµασία, µιας και είναι το κυρίαρχο δώρο προς τους 

οικείους, τα βαφτιστήρια, τους γέροντες, αλλά και ένα δώρο σε εκείνους που, λόγω 

ηλικίας ή υγείας, δεν µπορούν να φτάσουν στην εκκλησία για το Χριστός 

Ανέστη.Τελικά, χρόνια τώρα, έχει αποδειχτεί -και το παραδέχονται οι πιο πολλοί- 



πως οι µέρες του Πάσχα είναι το αποκορύφωµα της έκφρασης της αγάπης και της 

αλληλεγγύης. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από φορείς, εθελοντικές οµάδες, 

υπηρεσίες, για τους ανθρώπους που ανήκουν στις αδύναµες και προστατευόµενες 

κοινότητες, είναι πολύ πιο ουσιαστικές και πολύ πιο αληθινές. Η λέξη ΠΑΖΑΡΙ ίσως 

να είναι αδόκιµη για τις προσπάθειες, αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης, αλλά 

ίσως και να σηµαίνει την πλειοδοσία, όχι προς το λιγότερο αλλά προς το περισσότερο 

της προσπάθειας και της προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Τέτοια παζάρια, τις άγιες 

αυτές µέρες, έχουν την τιµητική τους και στο Ρέθυµνο και η µαρτυρία χρόνων δείχνει 

πως πρόκειται για πετυχηµένες πρωτοβουλίες ανθρώπων, προς ανθρώπους…Στις 

γειτονιές των χωριών, από σήµερα κιόλας, οι νέοι και τα παιδιά συλλέγουν ξύλα και 

κορµούς, για το κάψιµο του Ιούδα. Οι «ορφανοί», όπως ονοµάζονται σε διάφορες 

περιοχές οι σωροί των ξύλων, στόχο έχουν από τη µια να κάψουν την προδοσία, την 

ατιµία, το ύπουλο, από την άλλη, όµως, να διαγωνιστούν οι γειτονιές µεταξύ τους για 

το ποια φλόγα «ορφανού» θα φτάσει πιο ψηλά στον ουρανό, για να µεταφέρει το 

µήνυµα της νίκης. Όχι µόνο τη νίκη των παιδιών που καίνε τον Ιούδα, αλλά και τη 

νίκη του καλού ενάντια στο κακό.Οι κοπελιές, από σήµερα, φροντίζουν τους κήπους 

και τα άνθη, ώστε το βράδυ της Μεγάλης Πέµπτης, αµέσως µετά το «σήµερον 

κρεµάται επί ξύλου» και τη λειτουργία των 12 Ευαγγελίων, να στολίσουν τον 

Επιτάφιο µε γιρλάντες, µε λουλούδια της επιλογής τους και χρώµατα της φύσης όπου 

ζούνε και µεγαλώνουν. 

 

 

 

 



 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

Η νηστεία των Χριστουγέννων 

Το θρησκευτικό συναίσθηµα κι η πρακτική ήταν σαφώς πιο έντονα και σχεδόν 40 

µέρες νωρίτερα ξεκινούσε η Νηστεία Των Χριστουγέννων. Οι πιστοί δεν 

κατανάλωναν καθόλου ζωικά προϊόντα: κρέας, γαλακτοκοµικά, αυγά. 

Ο χοίρος των Χριστουγέννων 

Στην Κρήτη παλιότερα ήταν έθιµο να µεγαλώνει κάθε οικογένεια στο χωριό ένα 

γουρούνι, το «χοίρο», όπως το έλεγαν. Ο χοίρος σφάζονταν την παραµονή των 
Χριστουγέννων κι ήταν το κύριο Χριστουγεννιάτικο έδεσµα. 

Την δεύτερη µέρα των Χριστουγέννων, οι χωρικοί έκοβαν το κρέας του χοίρου 

καιέφτιαχναν: 
• λουκάνικα 

• απάκια:καπνιστόκρέας 
•  πηχτή (τσιλαδιά): αφαιρείται κάθε ίχνος κρέατος από το κεφάλι του γουρουνιού και 
όλα µαζί βράζονται. Ο ζωµός µε ειδική προετοιµασία µετατρέπεται σε πηχτό ζελέ 
που µέσα του βρίσκονται τα κοµµάτια του κρέατος. 
•  σύγλινα, δηλαδή το κρέας του γουρουνιού κοµµένο σε µικρά κοµµάτια, που το 

έψηναν και το έβαζαν σε µεγάλα δοχεία και το κάλυπταν µε το λιωµένο λίπος του 

ζώου. Το λίπος έπηζε µόλις έχανε τη θερµότητα του και το κρέας µπορούσε να 

διατηρηθεί έτσι για αρκετούς µήνες. 
•  οµαθιές, τα έντερα του χοίρου γεµισµένα µε ρύζι, σταφίδες και κοµµατάκια συκώτι. 
•  τσιγαρίδες, κοµµάτια µαγειρεµένου λίπους µε µπαχαρικά που το έτρωγαν µε 
ζυµωτό ψωµί για κολατσιό στην εξοχή, όταν µάζευαν τις ελιές. 

Ο χοίρος των Χριστουγέννων ήταν η βασική πηγή κρέατος για αρκετές εβδοµάδες. 
Φυσικά αναφερόµαστε σε µια δίαιτα εξαιρετικά φτωχή σε κρέας, την περίφηµη 

διατροφή της Κρήτης (Μεσογειακή ∆ιατροφή), που χάριζε στους Κρητικούς των 

παλιότερων δεκαετιών υγεία και µακροζωία.Τίποτα δεν πήγαινε χαµένο από το χοίρο 

των Χριστουγέννων, για κάθε κοµµάτι του ζώου υπήρχε κάποια χρήση. Ακόµα κι 
αυτή η ουροδόχος κύστη, η «φούσκα» όπως λέγεται, πλυνόταν και καθαριζόταν και 
µετά φουσκωνόταν και γινόταν µπάλα, πολύτιµο δώρο για τα παιδιά της εποχής 
εκείνης.Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τµήµατα του χοιρινού χρησιµοποιούνταν 

κατά το παρελθόν ως πρώτη ύλη για διάφορα γιατροσόφια ενώ άλλα κοµµάτια του 

αποτελούσαν αντικείµενα µαντείας. Πιο συγκεκριµένα ο σφάχτης ή κάποιος 
ηλικιωµένος σε ρόλο χρησµοδότη µελετούσε τα σπλάγχνα του ζώου για να 

ερµηνεύσει τι σήµαιναν για το µέλλον, για την τύχη του σπιτιού, τις σοδειές, τον 
καιρό. 

Τα παραδοσιακά κάλαντα 



Έθιµο που διατηρείται αµείωτο ακόµα και σήµερα µε τα παιδιά να γυρνούν από σπίτι 
σε σπίτι 2 µαζί ή και περισσότερα και να τραγουδούν τα κάλαντα συνοδεύοντας το 

τραγούδι τους µε το τρίγωνο ή ακόµα και κιθάρες, ακορντεόν, λύρες, ή 

φυσαρµόνικες.Τα παραδοσιακά κάλαντα την παραµονή των Χριστουγέννων φέρνουν 

στους δρόµους πόρτα - πόρτα τους πιτσιρικάδες, που πριν από χρόνια µπορεί να 

έπαιρναν από το χέρι του νοικοκύρη και της νοικοκυράς ένα κουραµπιέ ή ένα 

µελοµακάρονο, σήµερα βγαίνουν στους δρόµους να τα πουν για να το χαρτζιλίκι 
τους.  
Οµάδες παιδιών κρατώντας το παραδοσιακό τρίγωνο, την Κρητική λύρα, ή άλλα 

µουσικά όργανα χτυπούν τις πόρτες από νωρίς το πρωί µέχρι και αργά το βράδυ.Πιο 

παλιά το βράδυ της παραµονής των Χριστουγέννων στα Χανιά έκοβαν κλαδιά και 
βλαστούς οι νοικοκυρές και τα πήγαιναν στο σπίτι. Τα έβαζαν σε ποτήρι µε νερό και 
προσµονούσαν να ανθίσουν. 
Το "ακοίµητο" τζάκι µε τα µεγάλα κούτσουρα εξακολουθεί και τις ηµέρες µας να 

δίνει τον τόνο µιας γιορτής οικογενειακής που όλοι αναζητούν την ευτυχία της 
γέννησης του νέου χρόνου που έρχεται. Οι παλαιότεροι έλεγαν πώς µέσα από την 

αθρακιά - την στάχτη- µπορούσαν να µαντέψουν τα µελλούµενα. 

 

 

 

 

 



Πολιτισµός 

Ελεύθερνα 
  

Ανάµεσα στα χωριά της Ελεύθερνας και 
της Αρχαίας Ελεύθερνας βρίσκεται ένας από του σηµαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Κρήτης η αρχαία πόλη της Ελεύθερνας , 24 χιλιόµετρα ανατολικά από τη 

πόλη του Ρεθύµνου. Οι έρευνες έχουν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 

από τους Βρετανούς και σήµερα συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης που 

φιλοδοξεί να φέρει στο φως την αρχαία πόλη Ελεύθερνα. Ο χώρος είχε συνεχή 

κατοίκηση από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι τη παλαιοχριστιανική εποχή. 

Τα σηµαντικότερα ευρήµατα έχουν εντοπισθεί σε τρεις θέσεις ενός λόφου : Στην 
θέση Ορθή Πέτρα στη δυτική πλευρά του λόφου, στη θέση Πυργί στο κέντρο του 

λόφου και στη θέση Κατσίβελος στην ανατολική πλευρά του λόφου. Επίσης 
σηµαντικά ευρήµατα έχουν αποκαλυφθεί στην περιοχή Νησί κοντά στο χωριό της 
Ελεύθερνας και περιλαµβάνουν υπολείµµατα οικισµού της Ελληνιστικής περιόδου. 

Στην Ορθή πέτρα έχει έρθει στο φως νεκρόπολη των γεωµετρικών και αρχαϊκών 

χρόνων καθώς και ελληνιστικά και ρωµαϊκά κτίρια. Στη θέση Πυργί έχουν 
αποκαλυφθεί τµήµατα κτιρίων των ρωµαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων. 
Τέλος στη περιοχή που βρίσκεται το χωριό “Αρχαία Ελεύθερνα” έχει Ανασκαφεί 
µέρος του οικισµού σε όλες τις χρονολογικές φάσεις από τα προϊστορικά ως το 

παλαιοχριστιανικά χρόνια. 

  

Υστερομινωϊκό Νεκροταφείο Αρμένων 
  

Το Υστεροµινωϊκό Νεκροταφείο των 

Αρµένων βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων νότια της πόλης του Ρεθύµνου σε 
κοντινή απόσταση από το οµώνυµο χωριό. Η ανακάλυψη του νεκροταφείου έγινε το 

1969 και οι ανασκαφές του συνεχίζονται µέχρι σήµερα και έχουν ανακαλυφθεί πάνω 

από 220 τάφοι. 
Οι περισσότεροι τάφοι είναι θαλαµωτοί που έχουν λαξευτεί στον µαλακό βράχο µε 
προσανατολισµό ανατολή-δύση και έχουν λαξευτό επίσης στο µαλακό βράχο στενό 

διάδροµο που οδηγεί στον θάλαµο. Ένα σηµαντικό στοιχείο της ανακάλυψης ήταν το 

ότι οι περισσότεροι από τους τάφους βρέθηκαν ασύλητοι και φυσικά περιείχαν πάρα 

πολλά και πλούσια ευρήµατα. Κεραµικά αγγεία, ειδώλια, χάλκινα όπλα, ωραία 

κοσµήµατα, πολλά εργαλεία κλπ. 

Μάλλον βρισκόµαστε σε περίπτωση οικογενειακών τάφων µε περισσότερους του 

ενός νεκρούς τοποθετηµένους ή στο δάπεδο ή µέσα σε πήλινες λάρνακες, οι οποίες 



εντυπωσιάζουν µε τον ωραιότατο και πλούσιο διάκοσµό τους µε θέµατα από τη φύση 

και τις θρησκευτικές τελετές. 
 

 

Μοναστηράκι 
  

Στην κοιλάδα του Αµαρίου και σε απόσταση 38 χιλιόµετρα από τη πόλη του 

Ρεθύµνου βρίσκεται το χωριό Μοναστηράκι όπου έχει αποκαλυφθεί κτιριακό 

συγκρότηµα που θα πρέπει να οικοδοµήθηκε γύρω στο 2000 π.Χ και να 

καταστράφηκε από βίαια καταστροφή, σεισµό ή πυρκαγιά γύρω στο 1700 π.Χ. 

Το κτιριακό αυτό συγκρότηµα που περιλαµβάνει αποθήκες, χώρους λατρείας και δύο 

χώρους αρχείου µε πληθώρα πήλινων σφραγισµάτων, πιστεύεται ότι έχει ανακτορικό 

χαρακτήρα.Την ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και συνεχίζει από το 1980 το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης.Το κτιριακό αυτό συγκρότηµα που περιλαµβάνει αποθήκες, 
χώρους λατρείας και δύο χώρους αρχείου µε πληθώρα πήλινων σφραγισµάτων, 
πιστεύεται ότι έχει ανακτορικό χαρακτήρα.Την ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε το 

Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου 

και συνεχίζει από το 1980 το Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

 Αξός 
  

Κοντά στο σηµερινό χωριό Αξός υπήρχε η 

αρχαία πόλη Όαξος που ήταν από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Κρήτης. 
Άκµασε για µεγάλο διάστηµα από την Υστεροµινωική εποχή, έως τους Ύστερους 
Ρωµαϊκούς χρόνους. 
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως της ηµέρας σηµαντικά ερείπια της 
αρχαίας πόλης, όπως ο Ναός της Αφροδίτης, πολλοί τάφοι, το Πρυτανείο και ερείπια 

από πολλά άλλα κτίρια, όπως και µικρά τµήµατα του εντυπωσιακού αρχαίου 

αµυντικού τοίχους της ακρόπολης ψηλά στη κορυφή του λόφου. 

Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν από τους Ιταλούς στα τέλη του 19ου αιώνα που βρήκαν 

πάρα πολλά και σηµαντικά αγγεία, όστρακα, επιγραφές, ειδώλια (η θεά της 
Γονιµότητας) και άλλα πολλά αντικείµενα, µεταξύ των οποίων και πολλά νοµίσµατα 

πολλών ειδών. 
  

 

  

  

Αποδούλου 
  



Στα περίχωρα του χωριού Αποδούλου που βρίσκεται 
54 χλµ από το Ρέθυµνο έχουν αποκαλυφθεί τα κατάλοιπα παλαιανακτορικού κέντρου. 

Στον αρχαιολογικό χώρο Αποδούλου, που θα πρέπει να ήταν εξαιρετικής σηµασίας 
κατά την αρχαιότητα µια και έλεγχε το πέρασµα προς την πεδιάδα της Μεσαράς, 
έχουν αποκαλυφθεί τρία κτιριακά συγκροτήµατα καθώς και θολωτοί τάφοι ένας από 

τους οποίους διέθετε δρόµο µήκους 7 µ. και στο εσωτερικό του βρέθηκαν τρεις 
σαρκοφάγοι. 
  

 

  

  

 

 

 

 

Σταυρωµένος 
  

Επιτύµβια στήλη του 5ου αι.π.Χ. 

µε ανάγλυφη παράσταση νεαρού κυνηγού. 

Στη περιοχή του Σταυρωµένου και στα περίχωρα του εκτείνεται ένας πολύ 

σηµαντικός αρχαιολογικός χώρος µε πολλές ανακαλύψεις όπως την εξαίρετη 

µαρµάρινη επιτύµβια στήλη του 5ου αι.π.Χ. µε ανάγλυφη παράσταση νεαρού 

κυνηγού. 

Aπό το 1990 έως σήµερα διενεργούνται συστηµατικές και σωστικές ανασκαφές από 

την ΚΕ' Εφορεία ΠροΙστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι οποίες φέρνουν στο 

φως εκτεταµένα οικοδοµικά συγκροτήµατα µε οικιστικό και εργαστηριακό 

χαρακτήρα. 



Η µεγαλύτερη πυκνότητα των κτιρίων εντοπίζεται στους δύο λόφους Τσικουριανά 

και Κακαβέλλα, ακριβώς στα νότια του Σταυρωµένου. 

  

 

 

Αθλητισµός 

 

Παλιές καλές εποχές αναµένεται να θυµίσει το πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας 
Ρεθύµνου 2016-17, αφού έχουµε αύξηση των οµάδων µεγαλύτερη του 50%. Εκεί που 

το δεύτερο τη τάξει πρωτάθληµα της ΕΠΣΡ είχε υποβαθµιστεί πολύ έντονα τα 

τελευταία χρόνια µε την ολοένα και µικρότερη συµµετοχή οµάδων, φέτος φαίνεται να 

αλλάζουν τα δεδοµένα. Η επανίδρυση του Αστέρα Περάµατος, η ίδρυση των νέων 
οµάδων της Αναγέννησης και του Λίβα, αλλά και η ενεργοποίηση της Επισκοπής 
2010 και της Πηγής αυξάνουν τις οµάδες από 10 που ήταν πέρυσι σε 15. Όπως 
γίνεται αντιληπτό φέτος αναµένεται να έχουµε κανονικό πρωτάθληµα στην Β’ 

κατηγορία Ρεθύµνου, µε την διεξαγωγή 30 αγωνιστικών, που σαφέστατα θα δώσει 
νέο ενδιαφέρον στην διοργάνωση. 

Μετά από τους Λίβας ΑΣ και ΑΕ Αναγέννηση Μ.Π.Σ.Ρ, δυναµικά φαίνεται να 

επιστρέφει µετά από ένα χρόνο απουσίας ο επανιδρυθέντας Αστέρας Περάµατος, ο 

οποίος µε την σειρά του δήλωσε συµµετοχή και θα αγωνιστεί κανονικά στο νέο 

πρωτάθληµα της Β’ ΕΠΣΡ. Αντιστοίχως µετά από απουσία κάποιων ετών στα 

Ρεθυµνιώτικα γήπεδα επιστρέφουν Επισκοπή 2010 και Πηγή, οι οποίες αµφότερες 
δήλωσαν συµµετοχή στο νέο πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας. 
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣ Ρεθύµνου είναι η ακόλουθη: 

«Μετά την αναγνώριση από την Ε.Ε.Θ. / ΕΠΟ των νεοσύστατων οµάδων  

1) Αθλητική Ένωση Αναγέννησης Μπαλίου Πανόρµου Σκεπαστής Ρουµελή µε έδρα 

τη Σκεπαστή Μυλοποτάµου και µε Α.Μ.6467. 

2) Λίβας Αθλητικός Σύλλογος µε έδρα το Ρέθυµνο και Α.Μ. 6472 

3) Αστέρας Περάµατος µε έδρα το Πέραµα και Α.Μ. 6474, 

και µετά την επαναλειτουργία των οµάδων ΑΟ Επισκοπής 2010 και ΑΟ Πηγής, το 

σύνολο των οµάδων όπου δήλωσαν συµµετοχή στο πρωτ/µα και θα αγωνιστούν στη 

Β’ Κατηγορία Ε.Π.Σ. Ρεθύµνου την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 είναι ως εξής: 

Β’ Κατηγορία ΕΠΣΡ 2016-17 

1. Κεραυνός 
2. Φοίνικας 
3. Ασή Γωνιά 

4. Παναρκαδικός 
5. Αετός Ανωγείων 
6. ΝΕΑΡ 

8. Νέοι Ζωνιανών 

9. Απόλλωνας 
10. Τάλως Γαράζου 

10. Μέλαµπες 
11. Επισκοπή 2010 

12. Πηγή 

13. Αναγέννηση Μ.Π.Σ.Ρ. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καβάλα  

 

H Καβάλα ειναι πόλη του οµώνυµου νοµού της Ανατολικής Μακεδονίας στη Βόρεια 

Ελλάδα. Είναι χτισµένη στους πρόποδες του όρους Σύµβολο και αποτελεί την τρίτη 

µεγάλη πόλη της Μακεδονίας. Απέχει 680 χιλιόµετρα από την Αθήνα και 165 

χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο µόνιµος πληθυσµός της πόλης φτάνει τους 54.027 

κάτοικους σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, ενώ ο συνολικός πληθυσµός του 

δήµου είναι περίπου 70.501 κάτοικοι. Είναι πρωτεύουσα της οµώνυµης 

περιφερειακής ενότητας. 

 

Ιστορία 

Η ιστορία της πόλης ξεκινά από τους Προϊστορικούς χρόνους και εκτείνεται µέχρι 

σήµερα. Οι αναφορές για αυτήν από την µία χάνονται στις οµηρικές αφηγήσεις και 

από την άλλη καταγράφονται στα αρχεία της Αθηναϊκής Συµµαχίας. Από την µία η 

πόλη έγινε παγκοσµίως γνωστή για την άφιξη των δηµοκρατικών στρατευµάτων της 

Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας ενόψει της ιστορικής µάχης των Φιλίππων και από την 

άλλη για την άφιξη του Αποστόλου Παύλου, κάνοντας την Νεάπολη (σηµερινή 

Καβάλα) πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που δέχτηκε το χριστιανισµό. Είναι διάσηµη για τα 

µεγαλοπρεπή έργα Βυζαντινών και Τούρκων (όπως το Κάστρο και οι Καµάρες) όσο 

και για το ότι αποτέλεσε γενέτειρα του Μεχµέτ Αλί, αντιβασιλέα της Αιγύπτου. 

Παράλληλα η νεότερη ιστορία της πόλης παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον, τόσο για 

την καπνεργασία και τις πρώτες απεργίες στα Βαλκάνια (1896) όσο και για την 

πλούσια βιοµηχανική δραστηριότητα µε κυρίαρχη αυτή του µαύρου χρυσού. 

Ονοµασίες 

Νεάπολις (7ος αιώνας π.Χ.-9ος αιώνας µ.Χ.) 

Χριστούπολις (9ος αιώνας µ.Χ.-14ος αιώνας µ.Χ.) 

Καβάλα (14ος αιώνας µ.Χ.- σήµερα) 

 

Πολιτισµός 

Επί οθωµανικής περιόδου, στην περιοχή της παλιάς πόλης της Καβάλας ανεγέρθηκαν 

σηµαντικά κτίσµατα. Αυτά είναι: 

Το Τέµενος Ιµπαρήµ Πασά χρονολογείται από το 1530 και το 1926-1927 

µετατράπηκε στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου. 



Το Τέµενος και µεντρεσές Χαλίλ Μπέη βρίσκεται στην χερσόνησο της Παναγιάς. Το 

σωζόµενο τέµενος χρονολογείται από το 1900 και στην βάση έχει βρεθεί τρίκλιτος 

χριστιανικός ναός. Ο µιναρές δεν εφάπτεται στο Τέµενος και ίσως χρονολογείται από 

το 16ο αιώνα. Από το 1930 µέσα στο τέµενος στεγάζεται η φιλαρµονική του ∆ήµου 

Καβάλας. 

Το Ιµαρέτ Καβάλας είναι ένα θρησκευτικό/εκπαιδευτικό συγκρότηµα το οποίο 

χρονολογείται από το 1817-1821. Το Ιµαρέτ (φτωχοκοµείο) χτίστηκε από τον Μεχµέτ 

Αλί Πασά, βαλή της Αιγύπτου. 

Το Κονάκι Μεχµέτ Αλί Πασά ήταν η οικία του Μεχµέτ Αλί Πασά (1805-1848) και 

βρίσκεται στην χερσόνησο της Παναγιάς. Χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα 

αλλά έχουν γίνει επισκευές στα τέλη του 19ου και αρχές 20ου αιώνα. 

Το Κάστρο Καβάλας είναι οθωµανικό οχυρωµατικό έργο. Στην θέση βρισκόταν 

παλαιότερο βυζαντινό κάστρο το οποίο καταστράφηκε κατά την κατάκτηση της 

πόλης το 1391. Την εποχή του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπούς (1520-1566) 

αποκαθιστώνται τα παλαιά τείχη και χτίζεται το νεόδµητο κάστρο. 

Οι Καµάρες είναι το υδραγωγείο της Καβάλας.Χτίστηκε το 1520-1530 από τον Μέγα 

Βεζίρη Ιµπραήµ πασά  

Αθλητισµός 

Το στάδιο του Αγίου Ιωάννη (σηµερινή αυλή 12ου ∆ηµ. σχολείου) αποτέλεσε τον 

πρώτο χώρο άθλησης στην πόλη.[32] Η Καβάλα σήµερα διαθέτει δυο µεγάλα στάδια 

άθλησης: Το ∆ηµοτικό Στάδιο «Ανθή Καραγιάννη» στο Περιγιάλι και το ∆ηµοτικό 

Στάδιο Καβάλας «Άννα Βερούλη» (Βερούλειο) στο Βύρωνα (στο στάδιο αυτό στις 

16-07-2009 ξεκίνησαν εργασίες. Κατεδαφίστηκε τµήµα της κερκίδας λόγω 

επικινδυνότητας και κατασκευάστηκαν καινούργια αποδυτήρια. Η ανακατασκευή 

ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2010). Ακόµη, υπάρχει το ∆ηµοτικό Στάδιο 

«Κωτσάλου» (πρώην στρατοπέδου). Επίσης διαθέτει: ανοιχτό κολυµβητήριο στο 

κέντρο της πόλης και κλειστό κολυµβητήριο στην περιοχή του Περιγιαλίου, το 

κλειστό Αθλητικό Κέντρο των Ποταµουδίων καθώς και το κλειστό Αθλητικό Κέντρο 

της Καλαµίτσας. Σε πολλές περιοχές υπάρχουν µικρά γήπεδα µπάσκετ και τένις, 

γήπεδα 5Χ5 ποδοσφαίρου κ.ά.Ορισµένα από τα πρώτα αθλητικά σωµατεία που 

ιδρύθηκαν στην πόλη της Καβάλας και δεν υφίστανται πλέον, ήταν οι Φίλιπποι, ο 

Απόλλων, ο Αισχύλος,[33] ο Ηρακλής, ο Άτλας Κεραυνός και ο Εργατικός 

Αστέρας.[34] Επίσης, υπήρχαν ορισµένες οµάδες ποδοσφαίρου, οι οποίες δεν ήταν 

επίσηµα αναγνωρισµένες και διεξήγαγαν δικό τους πρωτάθληµα. Αυτές ήταν ο Αετός 

Φρουρίου, η Ακόαχ (οµάδα της εβραϊκής κοινότητας), η Άµυνα, η Άραξ (οµάδα της 

αρµενικής κοινότητας), ο Ερµής και ο Ήφαιστος.Οι ποδοσφαιρικές οµάδες της πόλης 

της Καβάλας είναι: Α.Ο. Καβάλα και Α.Ο. Καβάλα 86 (γυναικεία ποδοσφαιρική 

οµάδα) οι οποίες αµφότερες αγωνίζονται στο Στάδιο «Ανθή Καραγιάννη», Α.Ε. 

Καβάλας, Α.Π.Σ. Βύρων Καβάλας και Ηρακλής Καβάλας (Γ.Α.Σ. Ηρακλής 



Ποταµουδίων Καβάλας) οι οποίες αγωνίζονται στο «Βερούλειο» στάδιο, Π.Α.Ο.Κ. 

Καβάλας (πρώην Λιπάσµατα), Φίλιπποι Παληού και Ο.Σ.Φ.Κ. Ολυµπιακός 

(Ολυµπιακός Καβάλας, πρώην Φίλιπποι και µετέπειτα Άρης) µε έδρα το στάδιο 

«Κωτσάλου», Άγιος Λουκάς, Καβάλα 2004 (πρώην Πήγασος) και ο Ποσειδών 

Καβάλας.[36] Επίσης, στον ευρύτερο δήµο Καβάλας υπάρχουν οι: Ακαδηµία Ελπίδες 

– Νέος Γαλαξίας (αποτέλεσµα συγχώνευσης Ελπίδων και Γαλαξία), Ακαδηµία 

Αστέρας, Κεραυνός Κρηνίδων, ∆όξα Λυδίας, ∆όξα Αµυγδαλεώνα, Ναζιανζός Νέας 

Καρβάλης, Ατρόµητος Χαλκερού κ.α.Ορισµένες καβαλιώτικες οµάδες 

καλαθοσφαίρισης έχουν ενωθεί και δηµιούργησαν την Ε.Κ. Καβάλας, η οποία από 

την αγωνιστική περίοδο 2009-10 αγωνιζεται στις επαγγελµατικές κατηγορίες µε έδρα 

το κλειστό «Αλεξάνδρα ∆ήµογλου». Άλλες οµάδες είναι οι: Σ.Α.Κ. Αστέρας, 

Ηρακλής Καβάλας (Γ.Α.Σ.Κ. Ηρακλής Αγ. Ιωάννου, «Ηρακλής Ποταµουδίων»), 

Μ.Π.Α.Σ. Αγία Βαρβάρα, Α.Κ.Κ. «Οι Πάνθηρες», Ένωση Ποταµουδίων, οι οποίες 

εδρεύουν στο κλειστό «Ποταµουδίων». Επίσης, υπάρχει και η οµάδα µπάσκετ µε 

καρότσι µε την ονοµασία «Ίρις» Καβάλας.Οι οµάδες κολύµβησης είναι ο Ναυτικός 

Όµιλος Καβάλας (Ν.Ο.Κ.), ο Όµιλος Θαλάσσιων Αθληµάτων Καβάλας (Ο.Θ.Α.Κ) 

και το Ναυταθλητικό Σωµατείο Υγρού Στίβου (Ν.Ο.Υ.Σ.) «Ναυτίλος».Οι σύλλογοι 

που δραστηριοποιούνται στο άθληµα της αντισφαίρισης είναι οι Α.Ο.Α. Καβάλας, 

Α.Ο. Μακεδονικός, Α.Ο.Α. «Πρωταθλητών» και Ο.Α. «Αλέξανδρος».Στην πόλη της 

Καβάλας το σκάκι είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή αθλήµατα. ∆ιοργανώνονται 

σκακιστικοί αγώνες (πρωταθλήµατα και OPEN) µε συµµετοχή διεθνών maitres (IM) 

και grandmaitres (GM). To 2010 έγινε το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Σκάκι στο 

Αµφιθέατρο της πόλης. Το 2013 η Σταυρούλα Τσολακίδου του Σκακιστικού Οµίλου 

Καβάλας, κατέκτησε την πρώτη θέση στο παγκόσµιο πρωτάθληµα σκάκι 

κορασίδων,ενώ το 2015 επανέλαβε την επιτυχία της κερδίζοντας και πάλι την πρώτη 

θέση στο παγκόσµιο πρωτάθληµα σκάκι κορασίδων.Επίσης, η πόλη διαθέτει και µια 

οµάδα ράγκµπι, µε την επωνυµία «Τιτάνες Καβάλας». 

 

 

 

 

 

 



Πολύγυρος 

Ο Πολύγυρος είναι πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, πρωτεύουσα του νοµού 

Χαλκιδικής και του οµώνυµου δήµου. Βρίσκεται 70 χλµ. ΝΑ της Θεσσαλονίκης και 

είναι χτισµένος στους πρόποδες του όρους Χολοµώντα. Σύµφωνα µε την τελευταία 

απογραφή, του 2011, το πολεοδοµικό συγκρότηµα του Πολυγύρου έχει 6.121 

κατοίκους, ενώ ο καποδιστριακός δήµος 10.721. 

Σχετικά µε την προέλευση του ονόµατος Πολύγυρος υπάρχουν διάφορες εικασίες. 

Πιθανόν ο συνδυασµός των λέξεων πολύ και ιερός να έδωσε τη σηµερινή ονοµασία, 

εξαιτίας ενός ιερού που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή. Μια άλλη παρόµοια εκδοχή 

αντικαθιστά το ιερός µε τη λέξη γερός, λόγω του υγιεινού κλίµατος της περιοχής ή τη 

λέξη γέρος, λόγω του µεγάλου ποσοστού γερόντων στην περιοχή. Έχει, επίσης, 

προταθεί και η ετυµολόγηση από το όνοµα ενός µεγαλογαιοκτήµονα της περιοχής, 

του Πολύαρου. Μια πέµπτη θεωρία αποδίδει την ονοµασία στις κλιτύες (πλαγιές) των 

αλλεπάλληλων λόφων, πάνω στους οποίους είναι χτισµένος ο Πολύγυρος. 

Ιστορικά Στοιχεία 

Αρχαιότητα 

Στην περιοχή του Πολυγύρου, ή κατ' άλλους στο χώρο του σηµερινού οικισµού, 

εντοπίζεται η αρχαία Απολλωνία, η οποία ήταν µια από τις 32 πόλεις του, ιδρυµένου 

το 432 π.Χ., Κοινού των Χαλκιδέων. Το Κοινό των Χαλκιδέων, µε πρωτεύουσα πόλη 

την Όλυνθο, υποτάχθηκε το 379 π.Χ. στους Σπαρτιάτες·  δεκαετίες αργότερα, το 348 

π.Χ., ο Φίλιππος ο Μακεδών υπέταξε την περιοχή της Χαλκιδικής στο Μακεδονικό 

βασίλειο. Το 168 π.Χ. η Χαλκιδική ακολούθησε τη µοίρα ολόκληρου του ελλαδικού 

χώρου και υποτάχθηκε στους Ρωµαίους.Το 43 π.Χ. ιδρύθηκε στη Χαλκιδική η 

ρωµαϊκή αποικία της Κασσάνδρειας, που η επικράτειά της (territorium) εκτεινόταν 

βορειοανατολικά ως τους νότιους πρόποδες του Υψίζωνου (Χολοµώντα) και 

συνόρευε µε την επικράτεια της αρχαίας Απολλωνίας (υπολογίζεται ότι τα όριά τους 

θα βρίσκονταν περίπου έξι (6) χιλιόµετρα νοτιοδυτικά του Πολύγυρου. 

Βυζαντινοί και Νεότεροι χρόνοι 

Η πρώτη γραπτή µνεία στον Πολύγυρο εντοπίζεται σε ένα χρυσόβουλλο του 

αυτοκράτορα Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτη απευθυνόµενο στη µοναστική κοινότητα του 

Αγίου Όρους, το 1080 µ.Χ.. Το 1430 ο Πολύγυρος κατακτάται από τους Οθωµανούς 

Τούρκους και υπάγεται στην περιφέρεια (σαντζάκ) της Θεσσαλονίκης, στο ναχιγιέ 

του Παζαργκιάχ και φορολογικά ανήκει στο χάσι του Λόγγου.Οι κάτοικοι του 

Πολυγύρου συµµετέχουν στη µεγάλη επαναστατική κίνηση του 1821 και στις 17 

Μαΐου του ίδιου χρόνου εκδιώκουν, προσωρινά, την τοπική τουρκική φρουρά. Σ' 

αυτές τις επιχειρήσεις διακρίθηκε ο Πολυγυρινός Μαυρουδής Παπαγεωργάκης και ο 



Ιωάννης Σταστάρης από τα χασικοχώρια, οι οποίοι συνέχισαν το αγώνα στη Νότια 

Ελλάδα, καθώς και ο οπλαρχηγός Ιωάννης Ν. Στυλούδης. Σηµαντικές 

προσωπικότητες της επανάστασης από τον Πολύγυρο ήταν ο Γεώργιος Χρυσηίδης, οι 

υπαξιωµατικοί Χρήστος Μαυρουδής και Γεώργιος Παντούδης και ο ιατροχειρούργος 

Χρήστος Νικολαΐδης.Ανάλογη δραστηριότητα επέδειξαν οι Πολυγυρινοί και κατά 

την επανάσταση του 1854 υπό τον Τσάµη Καρατάσο. Τελικά, έπειτα από 482 χρόνια 

οθωµανικής κατοχής, ο Πολύγυρος απελευθερώνεται στις 2 Νοεµβρίου του 1912 από 

τον ελληνικό στρατό και άµεσα ενσωµατώνεται στο ελληνικό κράτος. 

Πολιτιστική ∆ραστηριότητα 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου περιλαµβάνει εκθέµατα προερχόµενα από 

ολόκληρη τη χερσόνησο της Χαλκιδικής, που καλύπτουν τόσο τα προϊστορικά 

χρόνια, όσο και τη γεωµετρική, την αρχαϊκή, την κλασική, την ελληνιστική και τη 

ρωµαϊκή περίοδο. Εκεί εκτίθενται και τα ευρήµατα από τις ανασκαφές στο χώρο της 

αρχαίας Ολύνθου.Στην πόλη υπάρχει επίσης Λαογραφικό Μουσείο, που στεγάζεται 

στην οικία Καραγκάνη και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων παραδοσιακές φορεσιές, 

αγροτικά εργαλεία και την αναπαράσταση του αστικού σπιτιού των αρχών του 

εικοστού αιώνα (στον πρώτο όροφο του µουσείου).Στον Πολύγυρο 

δραστηριοποιείται λαογραφικός σύλλογος, που εκδίδει διµηνιαίο περιοδικό, 

πολιτιστικός σύλλογος καθώς και ποντιακός. Ο εορτασµός της Αποκριάς προσελκύει 

επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή. Λειτουργεί, επίσης, δηµοτικός ραδιοφωνικός 

σταθµός (90.8 )Από το 2009 διεξάγεται το θερινό Φεστιβάλ Πολυγύρου. 

Περιλαµβάνει εκδηλώσεις µε θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, teenwave και beach 

volley. 

 

 


