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Πξόινγνο 

     Βθθάδα. Μία πχνα ιε πμθθμφξ εδζαονμφξ. Έκα ιένμξ πμο ζοκδοάγμκηαζ ανιμκζ-

ηά δ εάθαζζα, ημ αμοκυ, δ ιαηνά ζζημνία ηαζ μζ παναδυζεζξ ιε ηδ ζφβπνμκδ γςή. 

Ώοηυ ημκ ηυπμ «ελενεοκήζαιε» ηζ ειείξ ιε ηδ αμήεεζα ημο δζαδζηηφμο, ηςκ αζαθίςκ 

ηαζ ηςκ δζηχκ ιαξ ειπεζνζχκ ηαζ ζαξ ηαθμφιε κα ημκ ελενεοκήζεηε ηζ εζείξ ιέζα απυ 

ηδκ πανμφζα ενβαζία. Μέζα ζημ μδμζπμνζηυ ιαξ εα ανείηε εκδζαθένμοζεξ ηαζ ακα-

θοηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηυζμ βζα ημοξ βκςζημφξ πυθμοξ έθλδξ ηδξ πχναξ ιαξ, υζμ ηαζ 

βζα πζμ άβκςζημοξ πνμμνζζιμφξ, ημοξ μπμίμοξ υιςξ αλίγεζ κα επζζηεθεεί ηακείξ. Θα 

δζααάζεηε, επίζδξ, ζημζπεία βζα ημ πανεθευκ αθθά ηαζ ημ πανυκ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ, 

πμο ίζςξ δε βκςνίγαηε… Με θίβα θυβζα εα ηαηαθάαεηε βζαηί δ Βθθάδα απμηεθεί ημκ 

no 1 πνμμνζζιυ ηςκ λέκςκ ημονζζηχκ υθεξ ηζξ επμπέξ ημο πνυκμο… Καθυ ηαλίδζ, 

θμζπυκ! 

Λέμεηο  Κιεηδηά  
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Aμηνζέαηα, Ηζηνξία, κλεκεία, ηαμίδηα, Διιάδα, Σνπηθή ηζηνξία, πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκία, παξαιίεο 

ΘΔΑΛΗΑ 

 

Ννκόο  Λαξίζεο 

Δ Λάνζζα είκαζ δ πνςηεφμο-

ζα ημο κμιμφ Λανίζδξ ηαζ 

ανίζηεηαζ ζηδ δελζά υπεδ ημο 

πμηαιμφ Πδκεζμφ ηαζ αμνεζ-

μακαημθζηά ημο εφθμνμο 

Θεζζαθζημφ ηάιπμο. Βίκαζ 

ιία απυ ηζξ ανπαζυηενεξ  πυ-

θεζξ ηδξ Βθθάδαξ ιε πθμφζζα 

ζζημνία απυ ηδκ παθαζμθζεζηή επμπή. Ώνπαζμθμβζηέξ ακαζηαθέξ έπμοκ θένεζ ζημ θςξ 

πμθθά εονήιαηα ιε ζδιακηζηυηενα ηα δφμ ανπαία εέαηνα. Σμ πνχημ ανίζηεηαζ ζηδ 

κυηζα πθεονά ημο θυθμο Φνμφνζμ ηαζ πηίζηδηε ζημ ηέθμξ  ημο 3
μο

 αζ. π.Υ ηαζ πνδζζ-

ιμπμζμφκηαζ ιέπνζ ηαζ ημοξ νςιασημφξ  πνυκμοξ μπυηε ηαζ πηίζηδηε   ημ δεφηενμ πζμ 

ιζηνυ εέαηνμ. Δ Λάνζζα ςξ ημ 1423 πμο ηαηαηηήεδηε απυ ημοξ Οεςιακμφξ δέπηδηε 

επζδνμιέξ απυ Γυηεμοξ, ΐδζζβυηεμοξ, Φνάβημοξ , ΐμφθβανμοξ ηαζ έναμοξ.  Δ Λά-

νζζα ζήιενα είκαζ ιζα ζφβπνμκδ πυθδ πμο ζθφγεζ απυ γςή ιε πμθθέξ αζμιδπακίεξ ηαζ 

έκημκδ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα . Πανάβμκηαζ ζζηδνά, ααιαάηζ, ηαπκυ, θαπακζηά, 

ηναζί ηαζ ηζίπμονμ(Σφνκααμξ) πμο εεςνείηαζ απυ ηα ηαθφηενα  ηδξ Βθθάδαξ. 

Πξνέιεπζε νλόκαηνο 

Σμ υκμια Λάνζζα είκαζ πνμεθθδκζηυ πεθαζβζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ ήηακ ζδζαίηενα δζα-

δεδμιέκμ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ηαζ ζδιαίκεζ ζζπονά μπονςιέκμξ θυθμξ ή αηνυπμθδ, 

ημ υκμια αοηυ είπε ηαζ δ αηνυπμθδ ημο Άνβμοξ. Βπίζδξ ζφιθςκα ιε ηδ ιοεμθμβία δ 

πυθδ ηδξ Λάνζζαξ πηίζηδηε ζηδκ πεθαζβζηή πενίμδμ απυ ημκ Λάνζζμ, βζμ 

ημο Πεθαζβμφ. 

 

Ηζηνξία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B3%CF%8C%CF%82
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 Δ Λάνζζα είκαζ πακάνπαζα πυθδ ηαζ ηαημζηείηαζ ζπεδυκ 4.000 πνυκζα. Οζ ανπαζμθμ-

βζηέξ ένεοκεξ ιανηονμφκ υηζ δ πενζμπή ηδξ Λάνζζαξ ηαημζηείημ ηαηά 

ηδκ Παθαζμθζεζηή πενίμδμ. Σδκ ελμοζία ηδξ πυθδξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ 

Μαηεδυκςκ ηαηείπακ μζ Θεζζαθμί Ώθεοάδεξ. Καηά ημοξ πνυκμοξ ηςκ Πενζζηχκ πμ-

θέιςκ μζ ηάημζημί ηδξ ειήδζζακ ηαζ πμθέιδζακ εκακηίμκ ηςκ άθθςκ Βθθήκςκ ζημ 

πθεονυ ηςκ λέκςκ επζδνμιέςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο Πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο ιά-

πμκηακ ζημ πθεονυ ηςκ Ώεδκαίςκ. Δ Λάνζζα είπε ηυρεζ κυιζζια ηαζ ανηεηά ανπαία 

ηένιαηα έπμοκ δζαζςεεί. ηδ Λάνζζα έγδζε ηαζ πέεακε, πενίπμο ζηδκ δθζηία ηςκ ε-

κεκήκηα πνυκςκ, μ Παηέναξ ηδξ Εαηνζηήξ, μ Εππμηνάηδξ, μ μπμίμξ ηάθδηε ηάπμο ιε-

ηαλφ Γονηχκδξ, Σονκάαμο ηαζ Λανίζδξ. 

Υξηζηνπγελληάηηθα ήζε θαη έζηκα 

  Σμ ηάζζια ηδξ ανφζδξ 

Οζ ημπέθεξ, ηα πανάιαηα ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, αθθμφ ηδκ παναιμκή ηδξ Πνςημπνμ-

κζάξ, πδβαίκμοκ ζηδκ πζμ ημκηζκή ανφζδ «βζα κα ηθέρμοκ ημ άηνακημ κενυ». Ώθεί-

θμοκ ηζξ ανφζεξ ημο πςνζμφ ιε αμφηονμ ηαζ ιέθζ, ιε ηδκ εοπή υπςξ ηνέπεζ ημ κενυ κα 

ηνέπεζ ηαζ δ πνμημπή ζημ ζπίηζ ημκ ηαζκμφνβζμ πνυκμ ηαζ βθοηζά κα είκαζ ηαζ δ γςή 

ημοξ. Γζα κα έπμοκ ηαθή ζμδεζά, υηακ θηάκμοκ εηεί, ηδκ «ηαΎγμοκ», ιε δζάθμνεξ θζ-

πμοδζέξ, υπςξ αμφηονμ, ρςιί, ηονί, υζπνζα ή ηθαδί εθζάξ. πμζα εα πήβαζκε πνχηδ 

ζηδ ανφζδ, αοηή εα ήηακ ηαζ δ πζμ ηοπενή μθυηθδνμ ημ πνυκμ. Έπεζηα νίπκμοκ ζηδ 

ζηάικα έκα ααηυθοθθμ ηαζ ηνία παθίηζα, «ηθέαμοκ κενυ» ηαζ βονίγμοκ ζηα ζπίηζα 

ημοξ πάθζ αιίθδηεξ ιέπνζ κα πζμφκε υθμζ απυ ημ άηνακημ κενυ. Με ημ ίδζμ κενυ νακηί-

γμοκ ηαζ ηζξ ηέζζενζξ βςκίεξ ημο ζπζηζμφ, εκχ ζημνπμφκ ζημ ζπίηζ ηαζ ηα ηνία παθίηζα 

 Σα Μπαιπαθζμφνζα 

ημ Λζαάδζ Βθαζζυκαξ, ηδκ παναιμκή ηδξ Πνςημπνμκζάξ ηα παζδζά αβαίκμοκ ζημοξ 

δνυιμοξ ηναβμοδχκηαξ ηα Ώβζμααζζθζάηζηα ηάθακηα ηαζ θςκάγμκηαξ «μοναάζμ». 

Σδκ διένα ηδξ Πνςημπνμκζάξ μ επζζηέπηδξ ιπμνεί κα δεζ ζημ δνυιμ ηα «Μπαιπα-

θζμφνζα». Σα «Μπαιπαθζμφνζα» είκαζ έκα Πνςημπνμκζάηζημ έεζιμ, πμο έπεζ ηζξ νίγεξ 

ημο ζηδ Αζμκοζζαηή θαηνεία ηαζ ακααζχκεζ ηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ. Δ ζημθή ημοξ απμηε-

θείηαζ απυ ημ «ζαθαάνζ», έκα ιάθθζκμ άζπνμ πακηεθυκζ, ημ μπμίμ ζηενεχκμοκ ζηδ 

ιέζδ ιε ιζα ιάθθζκδ άζπνδ γχκδ. Σμ πμοηάιζζμ πμο θμνμφκ απυ πάκς είκαζ ζοκή-

εςξ άζπνμ ιε θανδζά ιακίηζα ζακ εηείκμ ηςκ ηζμθζάδςκ. ηα πυδζα θμνμφκ άζπνεξ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%82
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ηαθηζμδέηεξ ηαζ ηζανμφπζα. ηδ ιέζδ θμνμφκ έκα πμκηνυ ιάθθζκμ φθαζια, δζπθςιέ-

κμ πμθθέξ θμνέξ, υπμο επάκς δέκμοκ ηα ιεβάθα ηαζ αανζά ημοδμφκζα. ημ ηεθάθζ 

θμνμφκ εζδζηή ιάζηα, απυ πνμαζά γχμο, ηδ θεβυιεκδ «θμοθίκα». Δ ιάζηα αοηή είκαζ 

άζπνδ ή ιαφνδ ηαζ έπεζ ηνία ακμίβιαηα, δφμ ζηα ιάηζα ηαζ έκα ζημ ζηυια. ηα πένζα 

ηναημφκ έκα λφθζκμ ηονηυ ζπαεί πμο ζοιπθδνχκεζ ηδ θμνεζζά ημο ηάεε «Μπαιπα-

θζμφνδ». Έημζια πθέμκ ηα «Μπαιπαθζμφνζα» πενζιέκμοκ κα ηεθεζχζεζ δ Θεία Λεζ-

ημονβία βζα κα λεποεμφκ ζημοξ δνυιμοξ. Μαγί ημοξ είκαζ πάκηα μ «αδεθθμβφνηδξ» μ 

μπμίμξ ηναηάεζ έκακ ημοιπανά ηαζ ιαγεφεζ ηα πνήιαηα πμο πνμζθένεζ μ ηυζιμξ. 

Πνζκ αηυιδ ηεθεζχζεζ δ Πνςημπνμκζάηζηδ Θεία Λεζημονβία μζ «Μπαιπαθζμφνδδεξ» 

έπμοκ πάνεζ εέζδ έλς απυ ηζξ ηνεζξ εκμνίεξ ημο πςνζμφ. ΐβαίκμκηαξ μ ηυζιμξ απυ ηδκ 

εηηθδζία ημοξ ζοκακηά ηαζ αζθκζδζάγεηαζ αθμφ πενκμφκ ημ ζπαεί ζηδ ιέζδ ημοξ ηαζ 

δεκ αθήκμοκ ηακέκακ κα πενάζεζ ακ δεκ αάθεζ πνήιαηα επάκς ζ’ αοηυ. Μυθζξ αά-

θμοκ ηα πνήιαηα ηα παίνκεζ μ αδεθθμβφνηδξ ηαζ ημοξ εφπεηαζ Καθή Υνμκζά. Μεηά ηζξ 

εηηθδζίεξ ηα «Μπαιπαθζμφνζα» πδβαίκμοκ ζηδκ πθαηεία, ηαζ ιε ημ δοκαηυ ευνοαμ 

πμο πνμηαθμφκ ηα ημοδμφκζα ημοξ, ηνααμφκ ηδκ πνμζμπή ηςκ κηυπζςκ ηαζ λέκςκ επζ-

ζηεπηχκ. Φεφβμκηαξ απυ εηεί, πενκμφκ απυ ηα ηαθεκεία ηαζ ηζξ ηαθεηένζεξ ημο πς-

νζμφ, ηαζ έπεζηα λεπφκμκηαζ ζημοξ δνυιμοξ ιέπνζ ανβά ημ ανάδο. Ώοηυ ημ έεζιμ έπεζ 

ζακ ζημπυ κα δζχλεζ ηα ηαηά πκεφιαηα, ηαζ κα είκαζ ήζοπδ ηαζ πανμφιεκδ δ ηαζκμφ-

νζα πνμκζά. 

 Πνςημπνμκζάηζηδ πίηα 

Σμ ιεζδιένζ ηδξ Πνςημπνμκζάξ ζε υθα ηα ζπίηζα ηυαεηαζ δ ηνεαηυπζηα ιε ημ πνοζυ 

θθμονί, ημ άπονμ ηαζ ημ πμονκάνζ ζε ηυζα ημιιάηζα υζα είκαζ ηαζ ηα ιέθδ ηδξ μζημ-

βέκεζαξ. πμζμξ ανεζ ημ θθμονί εεςνείηαζ μ ηοπενυξ ηδξ ηαζκμφνζαξ πνμκζάξ ηαζ θέβε-

ηαζ υηζ εα γήζεζ πθμφζζα. πμζμξ ανεζ ημ άπονμ θέκε υηζ εα πακηνεοηεί βεςνβυ ηαζ 

υπμζμξ ανεζ ημ πμονκάνζ εα πακηνεοηεί αμζηυ. 

 Δ Γμονμοκμπανά 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνζζημοβεκκζάηζηα έεζια ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδμξ 

ηαζ ηδξ Θεζζαθίαξ είκαζ δ βμονμοκμπανά ή βνμοκμοπανά. Λέβεηαζ πςξ, μζ μζημβέκεζ-

εξ αβυναγακ ημ βμονμφκζ, απυ ημ ιήκα Μάζμ ηαζ ημ ζοκηδνμφζακ ιε ημθμηφεζα ηαζ 

πίηονα, ζε κενυ, είηε ζημ πμηάιζ. Σμ βμονμφκζ ήηακ απαναίηδημ βζα έκα αβνμηζηυ ζπί-

ηζ, ηαεχξ απυ ημ βμονμφκζ έπαζνκακ ηδ θίπα, ημ ηνέαξ, ηα θμοηάκζηα ηζ έθηζαπκακ ηα 
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βμονκμηζάνμοπα. Ώπμηεθμφζε κηνμπή βζα ημ ζπίηζ εηείκμ, πμο δεκ είπε βμονμφκζ, ηα-

εχξ εεςνμφκηακ παναηαηζακυ, θηςπυ ηζ ακμζημηφνεοημ. Δ πνμεημζιαζία βζα ημ ζθά-

λζιμ ημο βμονμοκζμφ βζκυηακ ιε ελαζνεηζηή θνμκηίδα, βζα ηάεε ζθαβή ιεβάθμο βμο-

νμοκζμφ απαζημφκηακ 5-6 άκδνεξ, εκχ επαημθμοεμφζε βθέκηζ ιέπνζ ηα λδιενχιαηα, 

βζα κα επακαθδθεεί δ ίδζα δζαδζηαζία ηδκ επυιεκδ ηαζ ηδ ιεεεπυιεκδ ιένα. Οζημβέ-

κεζεξ, ζοκήεςξ ζοββεκζηέξ, ηαευνζγακ ιε ηδ ζεζνά πμζα διένα εα έζθαγε ημ βμονμφκζ 

ηδξ. Βπεζδή υιςξ δ υθδ ενβαζία είπε ςξ επαηυθμοεμ ημ βθέκηζ ηαζ ηδ πανά, βζ’ αοηυ 

ηαζ δ διένα αοηή ηαεζενχεδηε ςξ «βμονμοκμπανά ή βνμοκμοπανά». ηδ Λάνζζα 

βζμνηάγεηαζ δ βμονμοκμπανά ζηδκ πθαηεία ηδξ ζοκμζηίαξ Φζθζππμφπμθδξ, ακάιεζα 

απυ ηα Υνζζημφβεκκα ηαζ ηδκ Πνςημπνμκζά ηζ αοηυ βζαηί είκαζ έκα έεζιμ πμο ημ έ-

πμοκ μζ ηάημζημζ ηδξ ζοκμζηίαξ πμο έθημοκ ηδκ ηαηαβςβή ημοξ απυ ηδκ Ώκαημθζηή 

Ρςιοθία, ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ Φζθζππμφπμθδ ηαζ ημ Καααηθί ημ ζδιενζκυ Σμ-

πυθμαβηνακη. Οζ βοκαίηεξ ηδξ ζοκμζηίαξ ιαβεζνεφμοκ παναδμζζαηά θαβδηά ηδξ Ώκα-

ημθζηήξ Ρςιοθίαξ, ηα μπμία είκαζ πζηάκηζηα ιαβεζνεφμκηαζ ιε πμθθά ηανοηεφιαηα 

ηαζ ιαγί ιε ημ ρδιέκμ πμζνζκυ ηνέαξ ηαζ άθεμκμ ηναζί ηα πνμζθένμοκ ζημοξ επζζηέ-

πηεξ. 

 Κθςκάνζα ζημ ηγάηζ 

ηδ Θεζζαθία, ηα κεανά ημνίηζζα ηαζ αβυνζα, επζζηνέθμκηαξ ζημ ζπίηζ απυ ηδκ εη-

ηθδζία, ημπμεεημφκ δίπθα ζημ ακαιιέκμ ηγάηζ ιζηνά ηθαδζά δέκηνςκ, πμο ακηζπνμ-

ζςπεφμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ επζεοιίεξ. Κθαδζά ηέδνμο βζα ηα ημνίηζζα ηαζ αβνζμ-

ηεναζζάξ βζα ηα αβυνζα. 

Φνμκηίγμοκ ιάθζζηα ηα ηθαδζά αοηά κα είκαζ θοβενά, αθμφ ημ ηθαδί πμο εα ηαεί 

πνχημ ακηζπνμζςπεφεζ ηαθμφξ μζςκμφξ βζα ημκ ηάημπυ ημο. οβηεηνζιέκα, πζζηεφε-

ηαζ υηζ ημ άημιμ, ημο μπμίμο ημ ηθαδί ηάδηε πνχημ, εα είκαζ ηαζ ημ πνχημ πμο εα πα-

κηνεοηεί. 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη κλεκεία 

Αλαζθαθή Σεκπώλ 

Αίπθα ζε ανπαίμ ζενυ, ζηδ δοηζηή είζμδμ ηδξ ημζθάδαξ, εκημπίζηδηε αογακηζκυ ζο-

βηνυηδια ιε εηηθδζία ηαζ πακδμπείμ, πμο πνδζίιεοε βζα ηδκ ακάπαοζδ ηςκ ηαλζδζς-

ηχκ ηδξ ζδιακηζηήξ υδμο πμο πενκμφζε απυ ηα Σέιπδ.Ο καυξ ακήηεζ ζημκ ηφπμ ημο 
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δνμιζημφ καμφ ιε πενίζηςμ ηαζ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ ζε δφμ θάζεζξ, ιεηαλφ ημο 

10μο- 12μο αζ. Γφνς απυ αοηυκ ακαπηφπεδηε κεηνμηαθείμ απυ 50 ηάθμοξ. Σμ πακδμ-

πείμ είκαζ έκα μνεμβχκζμ μζημδυιδια ηδξ ίδζαξ πενζυδμο, δζαζηάζεςκ 7,00 Υ 27,00 

ι., ιε ηνζιενή δζαίνεζδ ηαζ ακμζπηή ζημά ζηα αυνεζα, πνμζακαημθζζιέκδ πνμξ ημ ιε-

βάθμ δνυιμ. Τπμδδθχκεζ ηδκ πνμζπάεεζα ακαζοβηνυηδζδξ ημο ηνάημοξ ηαζ ηςκ ζο-

βημζκςκζχκ πμο έβζκε ζημ αογακηζκυ ηνάημξ ηδκ επμπή ημο ΐαζζθείμο ΐ΄ ιεηά ηζξ ηα-

ηαζηνμθέξ ηςκ ΐμοθβάνςκ. 

ηα κυηζα ημο παναπάκς ζοβηνμηήιαημξ εκημπίζηδηακ θείρακα παθαζμπνζζηζακζημφ 

μζηζζιμφ, απυ ημκ μπμίμ ενεοκήεδηακ θδκυξ, ηεναιζηυξ ηθίαακμξ, αζαεζημηάιζκμξ 

ηαζ ηιήια κεηνμηαθείμο. Σα εονήιαηα αοηά, πμο ανίζημκηακ ηάης απυ ηδ ιεβάθδ 

ζήναββα Σειπχκ, απμιαηνφκεδηακ ιε ζημπυ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ κέαξ εεκζηήξ μδμφ. 

Ο μζηζζιυξ αοηυξ ζπεηζγυηακ ιε ηδ θεζημονβία ζδιακηζημφ θαημιείμο θεοημφ ιανιά-

νμο, πμο ανίζηεηαζ ζηδκ οπενηείιεκδ πθαβζά ημο αμοκμφ. 

Σμ Κάζηνμ ηδξ Χνζάξ 

ημ ζηεκυηενμ ζδιείμ ηδξ ημζθάδαξ, 2 πιθ. κυηζα ηδξ Ώβίαξ Παναζηεοήξ, ζχγμκηαζ 

θείρακα ηδξ μπφνςζδξ πμο οπήνπε ζ΄ υθεξ ηζξ επμπέξ βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ ζδια-

κηζηήξ δζάααζδξ. ήιενα ζχγεηαζ ηιήια ημο αογακηζκμφ ηείπμοξ ζημ φρμξ ηδξ εεκζ-

ηήξ μδμφ, ηαεχξ ηαζ έκαξ πφνβμξ ρδθά, ηάης απυ ηα Ώιπεθάηζα, εκχ ιεβάθμ ιένμξ 

ημο ένβμο ηαηαζηνάθδηε ηαηά ηδκ δζάκμζλδ ηδξ μδμφ ηδκ δεηαεηία ημο 1960. 

 

 

Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζην Φπρηθό Λάξηζαο 

Ο καυξ ημο Ώβίμο Ώεακαζίμο ζημ Φοπζηυ Λάνζζαξ είκαζ ιία απυ ηζξ δεηάδεξ ηνίηθζ-

ηεξ ααζζθζηέξ πμο ηηίζηδηακ ημκ 19μ αζχκα ηονίςξ ζημοξ πεδζκμφξ μζηζζιμφξ ηδξ 

Θεζζαθίαξ, ακηζηαεζζηχκηαξ ηζξ ηαπεζκέξ εηηθδζίεξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο. Ο 

καυξ απμηεθεί έκα ελαζνεηζηυ δείβια εμθμζηεπμφξ ααζζθζηήξ ιε πέηνζκμοξ ευθμοξ, 

πμο ημζπμβναθήεδηε απυ βκςζηυ ζοκενβείμ Υζμκαδζηχκ γςβνάθςκ.  

Οζ ημζπμβναθίεξ ημο Ώβίμο Ώεακαζίμο ζοκηδνήεδηακ πνυζθαηα απυ ηδκ 7δ Βθμνεία 

ΐογακηζκχκ Ώνπαζμηήηςκ ζηα πθαίζζα ημο 3μο Κμζκμηζημφ Πθαζζίμο ηήνζλδξ. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ μ δζάημζιμξ απέηηδζε ηαζ πάθζ ηδκ ανπζηή ημο ιμνθή, εκχ ηαηέζηδ 

δοκαηή βζα πνχηδ θμνά δ πθήνδξ ηαηαβναθή ηαζ εηηίιδζή ημο. 

Σα Οζσκαληθά Μλεκεία ηεο Λάξηζαο  
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Μζα ζδιακηζηή ηαηδβμνία ικδιείςκ ηδξ Λάνζζαξ απμηεθμφκ ηα μεςιακζηά ηηίζια-

ηα, αθμφ είκαζ βκςζηυ υηζ δ πυθδ απμηεθμφζε έκα απυ ηα ζπμοδαζυηενα ζηναηζςηζηά 

ηαζ ειπμνζηά ηέκηνα ηδξ μεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ. χγεηαζ ιυκμ έκα απυ ηα παθζά 

ηειέκδ, ημ Μπαζναηθί ηγαιί, ζηδκ μδυ Παπαθθέζζα ηαζ ζζδξ, υπμο δζαηνίκεηαζ εκ-

δζαθένμοζα ημζπμδμιία απυ θίεμοξ ηαζ ημφαθα, ηαηά ημ αογακηζκυ πθζκεμπενίηθεζζημ 

ζφζηδια. Σμ ηέιεκμξ πνμκμθμβείηαζ ζημ 15μ αζ. 

ημκ θυθμ ημο Φνμονίμο ακεβένεδηε ζηα ηέθδ ημο 15μο αζ. έκα πμθφ ζδιακηζηυ ηηί-

νζμ, ημ Μπεγεζηέκζ πμο απμηεθμφζε ημ ηέκηνμ ηδξ αβμνάξ ηαζ ζηέβαγε ζδιακηζηέξ 

θεζημονβίεξ ημο ειπμνίμο ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ. Σμ Μπεγεζηέκζ ζχγεηαζ ζε ηαθή ηαηά-

ζηαζδ ηαζ απμηεθεί ημ έκα απυ ηα ηνία δζαηδνμφιεκα ακηίζημζπα ηηίνζα ημο εθθδκζ-

ημφ πχνμο. 

Βπίζδξ, ζηδκ μδυ ΐεκζγέθμο οπάνπεζ ηιήια απυ έκα ιεβάθμ παιάι (θμοηνυ), ημο μ-

πμίμο δζαηνίκμκηαζ αηυιδ μζ δφμ ηνμφθμζ, εκχ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πενζηθείεηαζ 

ζηα ζφβπνμκα ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα. 

Βκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ επίζδξ, ημ Γεκί Σγαιί, ηηίνζμ ημο 19μο αζχκα, υπμο ημ ζδ-

ιενζκυ ανπαζμθμβζηυ ιμοζείμ, ηαεχξ ηαζ δ παθζά Πονζηζδαπμεήηδ ζηδκ μδυ Εμοζηζ-

κζακμφ, ημο 18μο αζχκα, πμο πνδζίιεοζε ςξ Φοθαηέξ ιέπνζ ημκ αζχκα ιαξ. 

 

Σν Γελί (Νέν) Σδακί ηεο Λάξηζαο 

Μμοζμοθιακζηυ ηέιεκμξ πμο πνμκμθμβείηαζ ζηα ηέθδ ημο 19μο – ανπέξ 20μφ αζχκα. 

ΐνίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ ζφβπνμκδξ Λάνζζαξ, επί ηδξ μδμφ 31δξ Ώοβμφζημο. Πνζκ 

απυ ημ ΐ΄ Παβηυζιζμ πυθειμ ζημ ηέιεκμξ ζηεβαγυηακ δ Αδιμηζηή ΐζαθζμεήηδ, εκχ 

απυ  ηα ηέθδ ημο 1950 ηαζ ιέπνζ ημ 2011 ζημ ηηήνζμ ζηεβαγυηακ ημ Ώνπαζμθμβζηυ 

Μμοζείμ ηδξ πυθδξ.  

Σμ ηηήνζμ, ηεηνάβςκμ ζηδκ  ηάημρδ, απμηεθείηαζ απυ ηδκ αίεμοζα πνμζεοπήξ, πμο 

θςηίγεηαζ απυ εκκέα ημλςηά ακμίβιαηα ηαζ ηαθφπηεηαζ ιε ηεηνάνζπηδ ηεναιμζηεπή 

ζηέβδ. ηδκ πνυζμρδ ηνζιενήξ ζημά ζηδνίγεηαζ ζε πεζζμφξ ηαζ ηαθφπηεηαζ ιε ηνεζξ 

διζζθαζνζημφξ ευθμοξ. ηδ αμνεζμδοηζηή βςκία ηδξ πνυζμρδξ ορχκεηαζ μ ιζκανέξ, 

πμο ζχγεηαζ ιέπνζ ημκ ελχζηδ. Σμ ηηήνζμ δζαεέηεζ κεμηθαζζηά δζαημζιδηζηά ζημζ-

πεία. 

Σμ ικδιείμ, πάνδ ηαζ ζηδ θεζημονβία ημο ςξ ιμοζείμο ηαζ ζηδ ζοκεπή ιένζικα ηδξ 

Ώνπαζμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ, ανίζηεηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ. 
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Βπδαληηλή Λάξηζα 

Δ Λάνζζα απμηέθεζε απυ ηδκ ανπαζυηδηα ημ ιεβαθφηενμ μζημκμιζηυ ηαζ ενδζηεοηζηυ 

ηέκηνμ ηδξ Θεζζαθίαξ. Μάθζζηα, επί Αζμηθδηζακμφ (284 – 305) παναηηδνίζηδηε ςξ 

πνςηεφμοζα ηδξ Βπανπίαξ Θεζζαθίαξ, εέζδ πμο εα δζαηδνήζεζ ηαζ ηαηά ημοξ επυιε-

κμοξ αζχκεξ. Σμ 1423 δ Λάνζζα ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ημοξ Οεςιακμφξ ηαζ ιεηαηνέ-

πεηαζ ζηαδζαηά ζε ιμοζμοθιακζηή πυθδ. 

Δ έηηαζδ ηδξ πυθδξ ζηα παθαζμπνζζηζακζηά πνυκζα ήηακ δ ίδζα ιε αοηήκ ηδξ ηθαζζ-

ηήξ ηαζ εθθδκζζηζηήξ πενζυδμο. Αφμ παθαζμπνζζηζακζηέξ ααζζθζηέξ ηαζ ίπκδ ηνίηδξ, 

ηνίπςνδ οδαημδελαιεκή, θμοηνά ηαζ ημζιζηά ηηήνζα ιε ρδθζδςηά δάπεδα ζοκεέημοκ 

ηδκ εζηυκα ιζαξ ακεδνήξ ηαζ πμθοάκενςπδξ πυθδξ. Δ έηηαζή ηδξ ιεζχεδηε αζζεδηά 

ιε ηδκ ηαηαζηεοή κέαξ μπφνςζδξ απυ ημκ Εμοζηζκζακυ, δ μπμία πενζέααθε ημ θυθμ 

ημο Φνμονίμο, υπμο ημπμεεηείηαζ δ ανπαία ηαζ αογακηζκή αηνυπμθδ ηαζ ιζηνή έηηα-

ζδ ζηα κυηζά ημο, ιέπνζ ηαζ ηδ ζδιενζκή ηεκηνζηή πθαηεία ηδξ πυθδξ. 

ε ζςζηζηέξ ακαζηαθέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ έπμοκ απμηαθοθεεί ηιήιαηα ηδξ Ε-

μοζηζκζάκεζαξ μπφνςζδξ, ηαεχξ ηαζ πθήεμξ ημζιζηχκ ηαζ ενδζηεοηζηχκ ηηζνίςκ.  

 

Αξραίν Θέαηξν Λάξηζαο 

Σν Α’ Αξραίν Θέαηξν ηεο Λάξηζαο, ιε πςνδηζηυηδηα 10.000 εεαηχκ πενίπμο,  μζ-

ημδμιήεδηε ζημ πνχημ ιζζυ ημο 3μο αζχκα π.Υ., ζηα πνυκζα ημο ααζζθζά ηδξ Μαηε-

δμκίαξ Ώκηίβμκμο Γμκαηά. Δ ηαηαζηεοή ημο  ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ θαηνεία ημο 

εεμφ Αζμκφζμο. Λεζημφνβδζε βζα έλζ πενίπμο αζχκεξ, ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 3μο ή ηζξ αν-

πέξ ημο 4μο αζχκα. Έκαξ ζεζζιυξ ζηζξ ανπέξ ημο 3μο αζχκα  ηαηέζηνερε ημ δεφηενμ 

υνμθμ ηδξ ζηδκήξ ιε ηδ δςνζηή ακςδμιή ηδξ ηαεχξ ηαζ ηιήια ημο επζεεάηνμο. Έκαξ 

δεφηενμξ, ζζπονυηαημξ ζεζζιυξ ημο 7μο αζχκα  επέθενε ηδκ πεναζηένς ηαηαζηνμθή 

ημο ικδιείμο. ηδ ιεζμαογακηζκή πενίμδμ μ πχνμξ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ κεηνμηαθεί-

μ. Σμ εέαηνμ, πένα απυ ημ ακέααζια εεαηνζηχκ ηαζ ιμοζζηχκ παναζηάζεςκ, θζθμλε-

κμφζε ηζξ ζοκεδνζάζεζξ  ηδξ εηηθδζίαξ ημο θανζζασημφ δήιμο, δ μπμία ζηδκ ανπαία 

Λάνζζα μκμιαγυηακ «Ώβμνά».  Βπζπθέμκ ζε αοηυ  ζοκεδνίαγακ ηαζ μζ ακηζπνυζςπμζ, 

ζφκεδνμζ, ηςκ εεζζαθζηχκ  πυθεςκ  πμο ζοιιεηείπακ ζημ Κμζκυ ηςκ Θεζζαθχκ, ιία 

μιμζπμκδία ιε  έδνα ηδ Λάνζζα. Σμκ 1μ αζχκα π.Υ. ημ εέαηνμ ιεηαηνάπδηε απυ ημοξ 

Ρςιαίμοξ ζε ανέκα βζα ηδκ ηέθεζδ επίζδιςκ εμνηαζηζηχκ εηδδθχζεςκ, ιμκμιαπζ-

ηχκ αβχκςκ, εδνζμιαπζχκ ηαζ παναζηάζεςκ ιίιςκ. Σμ εέαηνμ αοηυ απμηεθμφζε πά-
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κηα ηέκηνμ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ ηςκ ανπαίςκ Λανζζαίςκ. Ώοηυ απμ-

δεζηκφεηαζ απυ έκα πθήεμξ εονδιάηςκ, ηονίςξ επζβναθχκ ηαζ βθοπηχκ, πμο ιαξ έπεζ 

απμδχζεζ δ ακαζηαθή ημο. 

Β΄ Αξραίν ζέαηξν Λάξηζαο πνυηεζηαζ βζα ημ εέαηνμ πμο ακηζηαηέζηδζε ημ Ώ΄ Ών-

παίμ εέαηνμ ηαηά ηδ νςιασηή πενίμδμ. Βίκαζ ηηζζιέκμ ζηδ κμηζμδοηζηή πθεονά ημο 

θυθμο Πεοηάηζα, πμο υιςξ δεκ οπάνπεζ ζήιενα θυβς ζζμπέδςζήξ ημο θυθμο ημ 

1950 βζα πμθεμδμιζημφξ θυβμοξ. Δ ακαηάθορή ημο έβζκε ημ 1978 ηαηά ηδ δζάνηεζα 

εηζηαθήξ βζα ακέβενζδ μζημδμιήξ. Οζ ανπαζμθυβμζ ημ ακέζηαρακ μνζζηζηά ημ 1985 -

1986 ηαζ έθενακ ζημ θςξ ηδ ζηδκή, ηδκ μνπήζηνα, ημ ημίθμ, ηαεχξ ηαζ ηδ δελζά πά-

νμδμ ηαζ ηιήια ηδξ ανζζηενήξ. Σμ ημίθμ ημο εεάηνμο πςνίγεηαζ ιε δεηαηέζζενζξ 

ηθίιαηεξ ζε δεηαηνείξ ηενηίδεξ. Αφμ ζεζνέξ εδςθίςκ ακηζζημζπμφκ ζε ηάεε ηενηίδα. 

ημ οπυθμζπμ ηιήια ημο οπήνπακ ημπμεεηδιέκα ζηνία. Δ δζάιεηνμξ ηδξ μνπήζηναξ 

οπμθμβίγεηαζ ζε 29,70 ι. Ώπυ ηζξ ηνεζξ ααειίδεξ ζχγεηαζ δ αάζδ ηαζ δ ηαηχηενδ 

ααειίδα. ηα κυηζά ηδξ έπεζ απμηαθοθεεί ιανιάνζκμξ ηοαυθζεμξ, εκχ ηα ιάνιανα 

πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηα εδχθζα ηαζ ηζξ ηθίιαηεξ ημο ημίθμο απμηεθμφκηαζ απυ 

πνδζζιμπμζδιέκμ μζημδμιζηυ οθζηυ παθζυηενμο ηηζνίμο. Βζηάγεηαζ πςξ ημ ΐ΄ Ώνπαίμ 

Θέαηνμ ελοπδνεημφζε ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζζηζηέξ ακάβηεξ ηςκ Λανζζαίςκ πμθζηχκ 

ηαζ απμηεθεί ημκ ζδακζηυ πχνμ βζα ημ ακέααζια πμζμηζηχκ ηαθθζηεπκζηχκ δνςιέκςκ, 

υπςξ ημ 1987 πμο ακέαδηε δ ηναβςδία «Ώκηζβυκδ» ημο μθμηθή. Ώημθμφεδζακ πα-

ναζηάζεζξ ημο ΑΔ.ΠΒ.ΘΒ. Λάνζζαξ, υπςξ μζ «Υμδθυνμζ» ημο Ώζζπφθμο (1992) ηαζ μ 

«Φζθμηηήηδξ» ημο μθμηθή (2004). Λυβς μζημκμιζηήξ δοζπναβίαξ δεκ μθμηθδνχ-

εδηε πμηέ δ ιανιάνςζή ημο ηαζ ζοκεπχξ ημ ημίθμκ δζαεέηεζ ιυκμ δφμ ζεζνέξ ιανιά-

νζκςκ εδςθίςκ. 

 

Φξνύξην Λαξίζεο 

Ο βκςζηυξ ζήιενα ςξ Λυθμξ ημο Φνμονίμο Λάνζζαξ απμηέθεζε εέζδ ζοκεπμφξ ηα-

ημίηδζδξ ηαζ δζαδναιάηζζε ηεκηνζηυ νυθμ ζε υθεξ ηζξ επμπέξ αθμφ είκαζ ημ ιμκαδζηυ 

φρςια πμο δζαεέηεζ δ πυθδ ηδξ Λάνζζαξ. Βδχ ανζζηυηακ ζηδκ ανπαία πενίμδμ δ Ώ-

ηνυπμθδ, ζδιακηζημί καμί, ηαεχξ ηαζ ημ ανπαίμ εέαηνμ, πμο ζχγεηαζ ιέπνζ ζήιενα. 

ηδκ ίδζα εέζδ ανζζηυηακ, ζφιθςκα ιε υθεξ ηζξ εκδείλεζξ, δ αηνυπμθδ ηαζ ημ ενδ-

ζηεοηζηυ ηέκηνμ ηδξ αογακηζκήξ πυθδξ, πμο είπε πενζμνζζεεί ζε έηηαζδ, ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ ανπαία.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
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ε ζςζηζηέξ ακαζηαθέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ έπμοκ απμηαθοθεεί θείρακα ηδξ ζ-

μοζηζκζάκεζαξ μπφνςζδξ πμο πενζέηθεζε ιζηνή έηηαζδ βφνς απυ ημ θυθμ. Σα ζςγυ-

ιεκα ηιήιαηα ανίζημκηαζ ζηζξ μδμφξ Λαπζεχκ ηαζ Aθ. Παπακαζηαζίμο ηαζ ζηδκ 

Πθαηεία Ώβαι. Μπθάκα. ηδκ ζδιενζκή μκμιαζία ηδξ πενζμπήξ ςξ Φνμφνζμ ζοκέαα-

θε ημ ιπεγεζηέκζ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ιέπνζ ηα ηέθδ ημο 19μο αζ. ςξ μπονυ. Σμ ιπε-

γεζηέκζ ηηίζηδηε απυ ημοξ Οεςιακμφξ ζηα ηέθδ ημο 15μο αζ., ζημ ηεκηνζηυηενμ ζδ-

ιείμ ημο θυθμο. ηα κυηζα ημο ιπεγεζηεκίμο ανίζηεηαζ δ παθαζμπνζζηζακζηή ααζζθζηή 

ημο Ώβίμο Ώπζθθίμο, ημο πνχημο ιδηνμπμθίηδ ηδξ πυθδξ. ηα ακαημθζηά ημο ιπεγε-

ζηεκίμο ηαζ ηδξ παθαζμπνζζηζακζηήξ ααζζθζηήξ απμηαθφθεδηε παθαζμπνζζηζακζηυ 

θμοηνυ ηαζ ιεζμαογακηζκυξ καυξ. Δ πενζμπή ημο θυθμο ημο Φνμονίμο απμηεθμφζε 

ημκ Σνακυ Μαπαθά, ηδ ιμκαδζηή εθθδκζηή ζοκμζηία ζηδκ πνχζιδ Σμονημηναηία, εκχ 

ημ οπυθμζπμ ηιήια ηδξ πυθδξ είπε ενδιςεεί ηαζ ακαζοκμζηίζεδηε απυ ημοξ Οεςια-

κμφξ. ηζξ κυηζεξ πθαβζέξ ημο θυθμο ακαπηφπεδηε δ αβμνά (ηζανζί), ζε άιεζδ ζπέζδ 

ιε ημ ιπεγεζηέκζ, εκχ ζημκ ίδζμ πχνμ ακαθένεηαζ ζηζξ πδβέξ ηαζ ημ παγάνζ, πςνίξ κα 

είκαζ αέααζμ ακ βζκυηακ απυ παθζά ιε ηδ ιμνθή πμο έθεαζε έςξ ηζξ ιένεξ ιαξ.  

 

 

Ννκόο Βόινπ 

Ο ΐυθμξ είκαζ πυθδ ηδξ Θεζζαθίαξ, ηηζζιέκμξ ζημκ ιοπυ ημο Παβαζδηζημφ ηυθπμο, 

ημκηά ζηδκ εέζδ ηδξ ανπαίαξ Εςθημφ, ζημοξ πνυπμδεξ ημο Πδθίμο. Βίκαζ επίζδξ, ιία 

απυ ηζξ πζμ ιεβάθεξ πυθεζξ ηαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα θζιάκζα ηδξ Βθθάδαξ. 

Ο ιυκζιμξ πθδεοζιυξ ημο δζεονοιέκμο Αήιμο ΐυθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή 

ημο 2011, ακένπεηαζ ζε 144.449 ηαημίημοξ, εκχ ημο Πμθεμδμιζημφ οβηνμηήιαημξ 

ΐυθμο ζε 125.248 ηαημίημοξ 

Δ πενζμπή ημο ΐυθμο, δ ανπαία Μαβκδζία, ζοβηαηαθέβεηαζ ακάιεζα ζηζξ πνχηεξ πε-

νζμπέξ πμο ηαημζηήεδηακ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. Οζ μζηζζιμί πμο ακαηαθφθεδηακ ζηα 

ημκηζκά πςνζά έζηθμ ηαζ Αζιήκζ πνμκμθμβμφκηαζ απυ ηδκ 7δ πζθζεηία π.Υ., εκχ δ 

πμθζηζζιζηή πανμοζία ζημκ πχνμ ζοκεπίγεηαζ αδζάημπδ ιέπνζ ζήιενα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B9
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ύγρξνλε επνρή 

Δ αζμιδπακζηή ακάπηολδ πμο βκχνζζε μ ΐυθμξ έςξ ηα πνχηα ιεηαπμθειζηά πνυκζα 

δεκ είπε ακάθμβδ ζοκέπεζα ηαηά ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μφ αζ. Μεβάθα ενβμζηάζζα 

υπςξ δ ηαπκμαζμιδπακία Μαηζάββμο, μζ ζζδδνμονβίεξ Γηθααάκδ ηαζ ηαιαηεθυπμο-

θμο, ηαζ δ οθακημονβία Παπαβεςνβίμο έπαρακ κα θεζημονβμφκ. Δ θεζημονβία ηδξ ΐζ-

μιδπακζηήξ Γχκδξ απυ ημ 1969 μδήβδζε ζε ιία πνμζςνζκή αζμιδπακζηή άκεζζδ ιε 

ηδκ εβηαηάζηαζδ κέςκ αζμιδπακζχκ. ιςξ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, δ απμ-

αζμιδπάκζζδ ημο ΐυθμο άνπζζε κα βίκεηαζ πθέμκ βεβμκυξ. 

ήιενα, ζηδκ πενζμπή ελαημθμοεμφκ κα θεζημονβμφκ μνζζιέκεξ ιεβάθεξ αζμιδπακζ-

ηέξ ιμκάδεξ, υπςξ ημ ενβμζηάζζμ «θοιπμξ» ηδξ ΏΓΒΣ «Δναηθήξ», δ «Υαθοαμον-

βία Βθθάδμξ» (πνχδκ Υαθοαμονβία Θεζζαθίαξ), ημ ενβμζηάζζμ νδηίκδξ PET ηδξ 

VPI, ημ ενβμζηάζζμ παθοαδυθοθθςκ ηδξ Κυκηζ, δ COCA COLA Σνία Έρζθμκ (3Β), 

ημ ειθζαθςηήνζμ ηδξ ΒΦΏ, δ ΒΤΡΔΚΏ ιε ηα απμννοπακηζηά, ημ ενβμζηάζζμ αανζάξ 

ζοκηήνδζδξ-ακαηαηαζηεοήξ ημο Ο..Β., ηα ιπζζηυηα ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟΤ η.ά. Χ-

ζηυζμ, δ μζημκμιία ημο ΐυθμο ζηδνίγεηαζ πθέμκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ ειπυνζμ, ηζξ 

οπδνεζίεξ ηαζ ημκ ημονζζιυ, ηαζ ηαηά δεφηενμ θυβμ ζηδκ αζμηεπκία ηαζ ηδκ αζμιδπα-

κία. 

Σμ 1984 ζδνφεδηε ημ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ ιε έδνα ημκ ΐυθμ ηαζ ζπμθέξ ή ηιή-

ιαηα ζε υθεξ ηζξ εεζζαθζηέξ πυθεζξ. Σμ Πακεπζζηήιζμ, ημ μπμίμ δέπηδηε ημοξ πνχ-

ημοξ θμζηδηέξ ημ 1989, έδςζε ιία κέα πκμή ζηδκ πκεοιαηζηή γςή ημο ΐυθμο. Βζηίεξ 

ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ ημ Αδιμηζηυ Θέαηνμ, ημ Χδείμ, ηαεχξ ηαζ δ 

οιθςκζηή Ονπήζηνα ηδξ πυθδξ. 

Σμ 2004, μ ΐυθμξ έβζκε «μθοιπζαηή πυθδ», αθμφ θζθμλέκδζε μνζζιέκμοξ αβχκεξ πμ-

δμζθαίνμο ζηα πθαίζζα ηςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ. Οζ αβχκεξ έβζκακ ζημ κέμ οπεν-

ζφβπνμκμ Πακεεζζαθζηυ ηάδζμ, ημ μπμίμ ηαηαζηεοάζηδηε βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ Ο-

θοιπζαηχκ Ώβχκςκ. 

Ώλζμπμζχκηαξ ηδκ πανάδμζδ ηςκ Οθοιπζαηχκ Ώβχκςκ ημο 2004, μ ΐυθμξ δζμνβά-

κςζε ημ Βονςπασηυ Πνςηάεθδια Γοικαζηζηήξ ηαζ ηιήια ημο Παβημζιίμο Πνςηα-

εθήιαημξ Μπζθζάνδμο ημ 2006. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/1969
https://el.wikipedia.org/wiki/1980
https://el.wikipedia.org/wiki/1984
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
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Αμηνζέαηα θαη Μνπζεία 

 

Άγηνο Κσλζηαληίλνο: Ο καυξ ημο Ώβ. Κςκζηακηίκμο, πηζζιέκμξ ημ 1936 ζε ζπέδζα 

ημο ανπζηέηημκα Ώνζζημηέθδ Γάπμο. Δ πενίηεπκδ ανπζηεηημκζηή ημο ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηδκ ηαίνζα εέζδ ημο ζηδκ παναθία ημο ΐυθμο, ηαηέζηδζακ ημ Ναυ ζε ζδιείμ ακα-

θμνάξ ηδξ ζφβπνμκδξ πυθδξ.   

ηδεξνδξνκηθόο ηαζκόο Βόινπ: Σμ ηηίνζμ ημο ζδδνμδνμιζημφ ηαειμφ ακεβέν-

εδηε ημ 1884, ζφιθςκα ιε ηδκ αζζεδηζηή ηςκ λέκςκ ανπζηεηηυκςκ πμο ενβάγμκηακ 

εηείκδ ηδκ επμπή ζημοξ Θεζζαθζημφξ ζδδνμδνυιμοξ. Δ ιμνθή ημο παναιέκεζ μοζζ-

αζηζηά ακαθθμίςηδ ζημ πνυκμ ηαζ ζημκ υνμθμ ημο ζηαειμφ θεζημονβεί ιμοζείμ ιε 

ζπάκζμ οθζηυ απυ ηδκ ζζημνία ηςκ ζζδδνμδνυιςκ ζηδκ πενζμπή. Ξεπςνίγεζ ημ άβαθια 

Ώεδκάξ, απυ θεοηυ ιάνιανμ ιε άνζζηα δμοθειέκεξ θεπημιένεζεξ. Καηαζηεοάζηδηε 

ημ 1884 απυ ημ Εηαθυ βθφπηδ G.Previsan ηαζ ημπμεεηήεδηε εηεί ιε ηδκ εοηαζνία ηςκ 

εβηαζκίςκ ημο Θεζζαθζημφ ζδδνυδνμιμο. 

Γέλλεζε ηεο Θενηόθνπ: Ο καυξ αοηυξ είκαζ αθζενςιέκμξ ζηα βεκέεθζα ηδξ Θεμηυ-

ημο. Δ εηηθδζία αοηή πμο είκαζ ιέζα ζε ζπήθαζμ ανίζηεηαζ ζημοξ πνυπμδεξ ηδξ Γμ-

νίηζαξ ηαζ είκαζ απυ ηζξ βναθζηυηενεξ ηδξ πυθδξ ιαξ. Λεζημφνβδζε ημ 1892 ηαζ ημ 

1950 ιπνμζηά απυ ηδ ζπδθζά πηίζηδηε έκαξ ιεβαθφηενμξ πνυκαμξ. 

 

Ηεξόο Ναόο Αγίνπ Νηθνιάνπ: Ο Μδηνμπμθζηζηυξ Ναυξ ηδξ πυθδξ, δ πνχηδ απυ ηζξ 

ηνεζξ εηηθδζίεξ πμο ζπεδίαζε μ Ών. Γάπμξ ζημ ΐυθμ, απμπεναηχεδηε ημ 1934. ημ 

πνμαφθζμ ημο Ναμφ δζαηδνείηαζ ημ παθζυ ηαιπακανζυ, ένβμ ημο Εηαθμφ βθφπηδ 

Previsan ημ 1884. 

 

Δληνκνινγηθό κνπζείν: Σμ εκημιμθμβζηυ ιμοζείμ ζημ ΐυθμ, είκαζ ιμκαδζηυ ζημ εί-

δμξ ημο ζηδκ 

Βθθάδα ηαζ έκα απυ ηα ηαθφηενα ηςκ ΐαθηακίςκ. Πενζθαιαάκεζ 35.000 

έκημια δζαθυνςκ ηάλεςκ, ηονίςξ θεπζδυπηενςκ, πμο ακήημοκ ζε πενζζζυηενα 

απυ 10.000 είδδ, οπμείδδ ηαζ θοθέξ. 
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Σν θάζηξν ηνπ Βόινπ: Υηίζηδηε ζηα ιέζα ημο 6μο ι.Υ. αζχκα, ζηδ ζδιενζκή ζο-

κμζηία Παθαζά ζημ δοηζηυ ημιέα ηα πυθδξ, ηδκ ζοκμζηία ηςκ Παθαζχκ ηαζ ζημ οπυ-

βεζμ βηανάγ ημο πμθοπςνμο Village ιπμνεί ηακείξ κα εαοιάζεζ ηα εκηοπςζζαηχξ α-

καδεδεζβιέκα απυ ηδκ ανπαζμθμβζηή Τπδνεζία Ρςιασηά Λμοηνά. 

Σζηπνπξάδηθα 

Σα ηζζπμονάδζηα ζε απυιενμοξ δνυιμοξ ηδξ πυθδξ, αθθά ηαζ ζηα πνμζθοβζηά ηδξ 

Νέαξ Εςκίαξ. 

Λόθνο ηεο Γνξίηζαο: ηα ακαημθζηά ηδξ πυθεςξ ημο ΐυθμο ανίζηεηαζ μ θυθμξ ηδξ 

Γμνίηζαξ ηαζ απμηεθεί έκα θοζζηυ ιζηνυ φρςια πενίπμο 200ι. πάκς απυ ηδκ επζθά-

κεζα ηδξ εάθαζζαξ. ηδκ ημνοθή ανίζηεηαζ δ εηηθδζία ηδξ Γςμδυπμο Πδβήξ. 

Σδ εέζδ ημο εηιεηαθθεφηδηακ μζ Μαηεδυκεξ απυ ημκ 4μ π.Υ. αζχκα επί Φζθίππμο ημο 

ΐ’ υπμο ηηίζηδηε ηαζ μπονχεδηε πυθδ 3.000-3.500 ηαημίηςκ. Καηαζηεοάζηδηακ 

πφθεξ ζηα αυνεζα ηαζ ακαημθζηά βζα κα ιπμνμφκ κα εθέβπμοκ ηδ δζέθεοζδ ακενχπςκ 

ηαζ ειπμνεοιάηςκ, ζηα δοηζηά βζα κα οπάνπεζ πνυζααζδ ζηδ εάθαζζα ηαζ ζηα κυηζα 

βζα κα ελοπδνεημφκηαζ ζηναηζςηζημί ζημπμί. Δ πυθδ μζημδμιήεδηε αάζεζ ημο Εππμ-

δάιεζμο ζοζηήιαημξ. Δ πυθδ αοηή ηαημζηήεδηε απυ ημ 350-250 π.Υ. ηαζ ηαηυπζκ ε-

βηαηαθείθεδηε δζυηζ μ Αδιήηνζμξ μ Πμθζμνηδηήξ δζέηαλε ημκ επμζηζζιυ ηδξ Αδιδ-

ηνζάδαξ. Ώπυ ηδ εέζδ αοηή δ εέα είκαζ πακμναιζηή πνμξ ηδκ πυθδ ηαζ ημ θζιάκζ ημο 

ΐυθμο. 

Μνπζείν Βηνκεραληθήο Ηζηνξίαο: Σμ Μμοζείμ ΐζμιδπακζηήξ Εζημνίαξ ζημ ζοβηνυ-

ηδια Σζαθαπαηα ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ 20 πεζνμηεπκζηά ενβαζηήνζα, εηεεηήνζα ηαζ 

ιζηνά ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα βζα παναδμζζαηά πνμσυκηα ηδξ πενζμπήξ,πχνμοξ εηεέ-

ζεςκ ηαζ ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ, αζαθζμεήηδ, αίεμοζα video-wall ηαζ ηζκδιαημ-

βνάθμ ηαεχξ ηαζ πχνμοξ ακαροπήξ. 

 

Σππνγξαθηθό Μνπζείν: Tμ ηοπμβναθζηυ ιμοζείμ ηδξ εθδιενίδαξ Δ Θεζζαθία, α-

δζάθεζπηδ έηδμζδ απυ ημ 1898 – δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ έκα λεπςνζζηυ ηοπμβναθζ-

ηυ ιμοζείμ. ε ιζα αίεμοζα 350 ηεηναβςκζηχκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ εθδιενίδαξ 

ζηδ ΐζμιδπακζηή Πενζμπή ημο ΐυθμο θζθμλεκμφκηαζ εηαηυ πνυκζα ηαεδιενζκήξ ζζημ-

νίαξ ηαζ εηαηυ πνυκζα ηεπκμθμβίαξ. 
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Πήιην 

Σμ Πήθζμ είκαζ αμοκυ ζημ Νμιυ Μαβκδζίαξ δίπθα ζηδκ πυθδ ημο ΐυθμο, ιε φρμξ 

1.624 ιέηνα (ημνοθή Πμονζακυξ ηαονυξ). Καηά ηδκ Βθθδκζηή ιοεμθμβία ήηακ δ 

εενζκή ηαημζηία ηςκ εεχκ ηαζ παηνίδα ηςκ Κεκηαφνςκ.  

Βηηείκεηαζ απυ ηα αμνεζμδοηζηά πνμξ ηα κμηζμακαημθζηά ιε ιήημξ ηαηά πνμζέββζζδ 

44 πθι. ηαζ πθάημξ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 10 πθι. ζημ κυημ ιέπνζ 25 πθι. ζημκ αμννά 

ηαζ ζε ζοκηεηαβιέκεξ 39,44N 23,04E. Πνμζεββζζηζηά ηα υνζα ημο είκαζ κυηζα ζημ 

Πθαηακυνεια ημκηά ζημ Νεμπχνζ ηαζ αυνεζα ζημ Καπυνεια ημκηά ζηδ ιμκή Φθα-

ιμονίμο. Δ ρδθυηενδ ημνοθή ημο ανίζηεηαζ πνμξ ηδ αυνεζα πθεονά ημο αμοκμφ ηαζ 

δεκ είκαζ επζζηέρζιδ θυβς φπανλδξ ζηναηζςηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Άθθεξ ημνοθέξ 

είκαζ ημ Κμηνχκζ 1550 ιέηνα, Πθζαζίδζ 1547 ιέηνα, Ώδδμκάηζ 1537 ιέηνα, Ώβνζυ-

θεοηεξ 1471 ιέηνα, Αναιάθα 1455 ιέηνα, πζηγμοναφθζ 1450 ιέηνα, Γμθβμεάξ 1415 

ιέηνα, Λαβςκίηα 1300 ιέηνα. 

Σμ Πήθζμ ζοβηεκηνχκεζ ανηεημφξ επζζηέπηεξ, ηυζμ ημοξ πεζιενζκμφξ υζμ ηαζ ημοξ 

ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. Σμ πεζιχκα πνμηζιάηαζ απυ υζμοξ επζεοιμφκ κα απμθαφζμοκ 

ημ πακέιμνθμ αμοκυ ηαζ ημκ ηαεανυ αένα, ημ πζυκζ, κα ηάκμοκ ζηζ, κα πενάζμοκ πνυ-

κμ ζηδ θφζδ, εκχ ημ ηαθμηαίνζ μζ παναεενζζηέξ απμθαιαάκμοκ ηζξ πακέιμνθεξ πα-

ναθίεξ ημο Πδθίμο βζα ημθφιπζ, ναηέηεξ, εαθάζζζα ζπμν, πεγμπμνία, η.θπ. Σμ Πήθζμ 

παναιέκεζ πακέιμνθμ υθμοξ ημοξ ιήκεξ ηαζ εκδείηκοηαζ βζα ηάεε είδμοξ δναζηδνζυ-

ηδηα, ηαεχξ ηαζ βζα εκαθθαηηζηυ ημονζζιυ ή ηαζ αβνμημονζζιυ, εκχ πανάθθδθα δζα-

εέηεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ οπμδμιέξ βζα ηδ θζθμλεκία ιεβάθμο υβημο παναεενζζηχκ. 

Οζ παναθίεξ ημο Πδθίμο ηυζμ απυ ηδ ιενζά ημο Ώζβαίμο Πεθάβμοξ υζμ ηαζ απυ ηδ 

ιενζά ημο Παβαζδηζημφ, θδιίγμκηαζ βζα ηα ηαηαβάθακα ηαεανά κενά ημοξ, ηαζ πμθ-

θέξ έπμοκ ανααεοηεί ιε βαθάγζα ζδιαία απυ ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ. Τπάνπμοκ πα-

ναθίεξ βζα υθα ηα βμφζηα: ήζοπεξ ή ημζιζηέξ, μνβακςιέκεξ ή ιδ, ιε αιιμοδζά ή αυ-

ηζαθμ. 

Σμ Πήθζμ δζαεέηεζ ιεβάθμ ανζειυ απυ ιμκμπάηζα πμο είκαζ ζδακζηά βζα πενζπαηδηζηυ, 

ζππζηυ ηαζ πμδδθαηζηυ ημονζζιυ, ήπζαξ ιμνθήξ. Σα ιμκμπάηζα-ηαθκηενίιζα, ιαγί ιε 

ημ ζζδδνυδνμιμ ΐυθμο - Μδθεχκ, απμηεθμφζακ ιέπνζ ηδκ δεηαεηία ημο '50 ημ ιμκα-

δζηυ άλμκα επζημζκςκίαξ ηςκ πςνζχκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ημ ΐυθμ. Πανά ημ πέναζια 

ημο πνυκμο, πμθθά απυ ηα παθζά ιμκμπάηζα δζαηδνμφκηαζ ζε πμθφ ηαθή ηαηάζηαζδ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
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πάνδ ζηδ θνμκηίδα ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζχκ δίκμκηαξ ηδκ εοηαζνία ζημκ επζζηέπηδ κα 

ελενεοκήζεζ ημ αμοκυ απυ ημκηά ηαζ ιε αζθάθεζα.  

 

Μαθξπλίηζα 

Δ Μαηνζκίηζα ή Μαηνοκίηζα (παθζυηενα βκςζηή ςξ Μαηνζκίηγα) εί-

καζ παναδμζζαηυξ μζηζζιυξ ημο Αήιμο ΐυθμο ηδξ Πενζθένεζαξ Θεζζαθί-

αξ (πνυβναιια Καθθζηνάηδξ). Ο πθδεοζιυξ ηδξ είκαζ 929 ηάημζημζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

απμβναθή ημο 2001, ανηεηά ιεζςιέκμξ ζε ζπέζδ ιε παθαζυηενεξ δεηαεηίεξ, ακ ηαζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα πανμοζζάγεζ πάθζ αφλδζδ. Οζ πενζζζυηενμζ ηάημζημί ηδξ αζπμθμφ-

κηαζ ιε ηζξ ημονζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ 

Υηζζιέκδ ζηζξ δοηζηέξ πθαβζέξ ημο Πδθίμο αυνεζα ημο ΐυθμο, είκαζ απυ ηα ημονζζηζ-

ηυηενα μνεζκά πςνζά ηδξ Βθθάδαξ ηαζ θδιίγεηαζ βζα ημ παναδμζζαηυ ηδξ πνχια, ηδκ 

ζδζαίηενδ πδθζμνείηζηδ ανπζηεηημκζηή ηδξ ηαζ βζα ηδκ ελαζνεηζηή εέα πμο δζαεέηεζ 

πνμξ ημκ ΐυθμ ηαζ ημκ Παβαζδηζηυ ηυθπμ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ παναηηδνίγεηαζ "ιπαθ-

ηυκζ ημο Πδθίμ. 

Δ Μαηνζκίηζα ήηακ απυ ηα πςνζά πμο λεζδηχεδηακ ηαηά ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821. 

Με ηδκ ηήνολδ ηδξ επακάζηαζδξ ζημ Πήθζμ απυ ημκ Άκεζιμ Γαγή, μζ Πδθζμνείηεξ 

πμθζυνηδζακ ημ ΐεθεζηίκμ ηαζ ημκ ΐυθμ. Με επέιααζδ υιςξ ημο Ανάιαθδ δ πμθζ-

μνηία απμηοβπάκεζ. Οζ Οεςιακμί ζηδκ ζοκέπεζα πμθζυνηδζακ ηδκ Μαηνζκίηζα πμο 

ηεθζηά ιεηά απυ ζζπονή ακηίζηαζδ έπεζε ηαζ δ επακάζηαζδ ζηδκ πενζμπή πνμζςνζκά 

ηαηαπκίβδηε. 

Δ Μαηνζκίηζα πνςημζηάηδζε επίζδξ ζηδκ επακάζηαζδ ηδξ Θεζζαθίαξ ημ 1878. Δ 

ζδιακηζηυηενδ ιάπδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ επακάζηαζδξ πναβιαημπμζήεδηε 

ζηδκ Μαηνζκίηζα. Σα επακαζηαηζηά ζχιαηα ηδξ πενζμπήξ ηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ Μαηνζ-

κίηζαξ ιε ανπδβυ ηδκ Μανβανίηα Μπαζδέηδ ακηζζηάεδηακ ζεεκανά αθθά ηεθζηά ο-

πέηορακ, υηακ ηαηέθηαζακ ζηδκ πενζμπή Σμονηζηέξ εκζζπφζεζξ. Με ηδκ ιεζμθάαδζδ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B7%CF%82
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ηςκ Άββθςκ δ επακάζηαζδ έθδλε. Σνία πνυκζα ιεηά, ημ 1881 δ Μαηνζκίηζα εκζςια-

ηχεδηε ιαγί ιε ηδκ οπυθμζπδ Θεζζαθία ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ. 

 

Ννκόο Σξηθάισλ 

Γεληθά ζηνηρεία: Σα Σνίηαθα είκαζ πυθδ ηδξ Αοηζηήξ Θεζζαθίαξ, πνςηεφμοζα 

ηδξ Πενζθενεζαηήξ Βκυηδηαξ Σνζηάθςκ ηαζ ημο Αήιμο Σνζηηαίςκ. Δ πυθδ δζαζπίγε-

ηαζ απυ ημκ πμηαιυ Λδεαίμ, μ μπμίμξ απμηεθεί παναπυηαιμ ημο Πδκεζμφ. φιθςκα 

ιε ηδκ Βεκζηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία, ζηδκ Ώπμβναθή ημο 2011 ηα Σνίηαθα είπακ 

πθδεοζιυ 61.653 ηαημίημοξ, εκχ μ Αήιμξ Σνζηηαίςκ είπε 81.355 ηαημίημοξ. Δ πυθδ 

ηςκ Σνζηάθςκ ειθακίγεζ ποηκυηδηα πθδεοζιμφ 15 ηαημίηςκ/km
2,

. 

Ηζηνξηθή εμέιημε: Δ εονφηενδ πενζμπή ηςκ Σνζηάθςκ ηαημζηείηαζ απυ ημοξ πνμσ-

ζημνζημφξ πνυκμοξ ηαζ μζ πνχηεξ εκδείλεζξ γςήξ ζημ ζπήθαζμ ηδξ Θευπεηναξ θηάκμοκ 

ςξ ημ 49.000 π.Υ. πενίπμο. Έπμοκ επίζδξ ακαηαθοθεεί κεμθζεζημί μζηζζιμί απυ ημ 

6.000 π.Υ. ζημ Μεβάθμ Κεθαθυανοζμ ηαζ άθθεξ ημπμεεζίεξ. Δ πυθδ ηςκ Σνζηάθςκ 

είκαζ πηζζιέκδ πάκς ζηδκ ανπαία πυθδ Σξίθθα ή Σνίηηδ, δ μπμία ζδνφεδηε βφνς ζηδκ 

3δ πζθζεηία π.Υ. ηαζ μκμιάζηδηε έηζζ απυ ηδ κφιθδ Σνίηηδ, ηυνδ ημο Πδκεζμφ ή ηαη' 

άθθμοξ ημο Ώζςπμφ πμηαιμφ. Δ πυθδ ήηακ ζδιακηζηυ ηέκηνμ ηδξ ανπαζυηδηαξ, ηα-

εχξ εδχ έγδζε ηαζ έδναζε μ Ώζηθδπζυξ, πμο ζήιενα απμηεθεί έιαθδια ημο Αήιμο 

Σνζηηαίςκ, μ μπμίμξ ήηακ ηαζ ααζζθζάξ ηδξ πυθδξ. ηδκ πενζμπή οπήνπε ιάθζζηα έκα 

απυ ηα ζδιακηζηυηενα ηαζ ανπαζυηενα Ώζηθδπζεία ηδξ επμπήξ. Δ πυθδ θένεηαζ επί-

ζδξ, ιε αάζδ ημκ "Καηάθμβμ Νεχκ" ζηδκ Εθζάδα ημο Οιήνμο κα ζοιιεηέπεζ 

ζημκ Σνςζηυ πυθειμ ζηδκ πθεονά ηςκ Βθθήκςκ, ιε ηνζάκηα πθμία ηαζ ανπδβμφξ ημοξ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
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βζαηνμφξ βζμοξ ημο Ώζηθδπζμφ Μαπάςκα ηαζ Πμδαθείνζμ. Δ πυθδ οπήνλε πνςηεφμο-

ζα ααζζθείμο ηαηά ηδ ιοηδκασηή επμπή ηαζ ανβυηενα απμηέθεζε ηέκηνμ ημο ηνάημοξ 

ηδξ Βζηζαζχηζδαξ πμο ηαηαθάιαακε πενίπμο ηδ ζδιενζκή έηηαζδ ημο κμιμφ Σνζηά-

θςκ ηαζ πενζβνάθεηαζ απυ ημ βεςβνάθμ ηνάαςκα. 

Σμοξ πνχημοξ ιεηά Υνζζηυκ αζχκεξ δ πυθδ ηαζ δ πενζμπή βκχνζζε υθμοξ ημοξ ηυηε 

εζζαμθείξ ζημ ΐαθηακζηυ πχ-

νμ: Γυηεμοξ (396), Οφκκμοξ (447), θάαμοξ (577), ΐμφθβανμοξ (976-

1025), Νμνιακδμφξ (1081), Καηαθακμφξ (1309-1311) ηαζ απυ ημ 1204 

ημοξ Φνάβημοξ, εκχ βζα έκα ζφκημιμ δζάζηδια λακαβφνζζε ζηδ ΐογακηζκή αοημηνα-

ημνία ηαζ ημ Αεζπμηάημ ηδξ Δπείνμο. ηζξ ανπέξ ηδξ πζθζεηίαξ δ πυθδ πανμοζζάγεηαζ 

βζα πνχηδ θμνά ιε ημ ζδιενζκυ ηδξ υκμια, Σξίθαια, ζηδκ Ώθελζάδα ηδξ Άκκαξ Κμ-

ικδκήξ. Δ πυθδ ηαηαηηζέηαζ ηεθζηά απυ ημοξ Οεςιακμφξ ημ 1393 ηαζ ιεηά απυ ιζα 

παναηεηαιέκδ πενίμδμ παναηιήξ βίκεηαζ ζδιακηζηυ ηέκηνμ μζημηεπκίαξ, ιε μκμιαζηά 

ιάθθζκα οθακηά ηαζ πνμσυκηα δένιαημξ. Βπίζδξ απμηέθεζε ζδιακηζηυ πκεοιαηζηυ 

ηέκηνμ, ηαεχξ βζα έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ Σμονημηναηίαξ (1543-1854) θεζημφνβδζε 

εδχ δ πμθή Σνίηηδξ (ηαζ ανβυηενα Διιεληθή ρνιή) ζηδκ μπμία δίδαλακ βκςζημί 

δζδάζηαθμζ ηδξ επμπήξ, υπςξ μ Αζμκφζζμξ μ Φζθυζμθμξ. 

ηζξ 23 Ώοβμφζημο ημο 1881, ιε ηδ οκεήηδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, δ πυθδ πενκά-

εζ ζε εθθδκζηή ηονζανπία, υπςξ ηαζ δ οπυθμζπδ Θεζζαθία ηαζ δ Ήπεζνμξ. Θα λακα-

ανεεεί οπυ Σμονηζηή ηονζανπία ιε ημκ Βθθδκμημονηζηυ πυθειμ ημο 1897 βζα έκα πε-

νίπμο πνυκμ, ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ηδξ εκζςιάηςζδ ζηδκ Βθθάδα (1898). ηδ ζοκέπεζα ηα 

Σνίηαθα έπαζλακ ααζζηυ νυθμ ζηζξ αβνμηζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ ηςκ ανπχκ ημο 20μφ 

αζχκα εκακηίμκ ηςκ ηζζθθζηάδςκ ηαζ οπήνλακ μ ηυπμξ ίδνοζδξ ημο πνχημο Γεςνβζ-

ημφ οκεηαζνζζιμφ ζηδκ Βθθάδα, ημ 1906. 

Μία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηαηαζηνμθέξ πμο οπέζηδ δ πυθδ ήηακ δ ιεβάθδ πθδιιφνα 

ημο Εμοκίμο ημο 1907, υηακ ηδκ κφηηα ζηζξ 3 Εμοκίμο ιεηά απυ πνςημθακείξ ανμπμ-

πηχζεζξ, «ιε ημ ηανδάνζ» ηαηά ηδκ ημπζηή έηθναζδ, λεπείθζζακ υθα ηα βφνς πμηάιζ-

α, μ Λδεαίμξ, μ Ώσιμκζχηδξ, μ Κμοιένηδξ ηαζ μ αθαιπνζάξ ιε ζοκέπεζα ηδκ επμιέ-

κδ ημ πνςί κα έπεζ ιεηαηναπεί μ ηάιπμξ ζε ηενάζηζα θίικδ. ηδκ πθδιιφνα εηείκδ 

έπαζακ ηδκ γςή ημοξ 80 ηάημζημζ, πενίπμο 200 μζηίεξ ηαηέννεοζακ, ηαεχξ ηαζ ημ βο-

ικάζζμ, ηαζ πζθζάδεξ γχα πκίβδηακ. Οζ δε θμζπέξ ηαηαζηνμθέξ οπήνλακ ηενάζηζεξ ιε 

δζαημπή ηδξ ζοβημζκςκίαξ αθμφ ηαζ δ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή είπε παναζονεεί. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%84%CE%B8%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1897
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B9


21 
 

ηδ πενίμδμ ηδξ Βεκζηήξ Ώκηίζηαζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ ηα Σνίηαθα απμ-

ηέθεζακ ζδζαίηενμ πεδίμ δνάζδξ. Ώπυ ηα Σνίηαθα ηαηαβυηακ μ ζηναηδβυξ 

ημο ΒΛΏ ηέθακμξ ανάθδξ. ηα Σνίηαθα επίζδξ εηηέεδηε ζε δδιυζζα εέα ημ ηε-

θάθζ ημο Άνδ ΐεθμοπζχηδ ιεηά ημκ εάκαηυ ημο. Δ πυθδ απεθεοεενχεδηε απυ ηδ κα-

γζζηζηή ηαημπή ζηζξ 18 Οηηχανδ ημο 1944. 

Μνπζεία 

 Γεκνηηθό Λανγξαθηθό Μνπζείν Εδνφεδηε ημ 1991 ηαζ 

θεζημονβεί ζηδκ μδυ Γανζαάθδδ 6. (ηθεζζηυ πνμζςνζκά) 

Βηηίεεκηαζ ακηζηείιεκα ηαεδιενζκήξ πνήζδξ, θασηήξ ηέ-

πκδξ, εκδοιαζίεξ, ενβαθεία παναδμζζαηχκ επαββεθιά-

ηςκ απυ ηα ηέθδ ημο 18μο αζχκα έςξ ηα ιέζα ημο 20μφ. 

ηδ ζοθθμβή, επίζδξ, πενζθαιαάκμκηαζ θςημβναθίεξ 

ηαζ έκηοπα ηδξ ίδζαξ πενζυδμο, εκχ ημ ιμοζείμ, ζε ζοκενβαζία ιε ημ ύιινγν Φί-

ισλ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ, δζμνβακχκεζ εηδδθχζεζξ ηαζ ακααζχζεζξ παναδμζζ-

αηχκ εείιςκ. 

 Γεκνηηθό Ηζηνξηθό Αζιεηηθό Μνπζείν Εδνφεδηε ημ 1998 ιε αάζδ ημ ζοθθεηηζ-

ηυ οθζηυ ημο ΐαζίθδ Πεθίβημο, ημ ανπείμ ημο πφνμο Μπμκχηδ 

ηαζ δςνεέξ αεθδηχκ ηαζ ακςκφιςκ. ηεβάγεηαζ ζε δζχνμθμ κεμηθαζζηυ ηηίνζμ 

ηαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ εηεειάηςκ δζανενχκεηαζ ζε ηνεζξ αίεμοζεξ, υπμο πανμο-

ζζάγεηαζ δ αεθδηζηή ζζημνία ηςκ Σνζηάθςκ απυ ημ 1896 ιέπνζ ζήιενα. Λεζημον-

βεί επίζδξ Αίζνπζα Σξνπαίσλ ημο ημπζημφ αεθδηζζιμφ ηαεχξ ηαζ ακαβκςζηήνζμ 

ιε αζαθζμεήηδ ηαζ πμθοιέζα. 

 Κέληξν Διιεληθήο Μνπζηθήο Σξηθαιηλώλ Γεκηνπξγώλ, 

πμο θεζημονβεί ηαζ ςξ Μνπζείν Μνπζηθήο Ηζηνξίαο, ιε 

μπηζημαημοζηζηυ ηαζ έκηοπμ οθζηυ ζπεηζηυ ιε ημοξ ιμο-

ζζημφξ πμο ηαηάβμκηαζ απυ ηα Σνίηαθα ηαζ ηδ ιμοζζηή 

ηθδνμκμιζά ηδξ πυθδξ. Σμ Κέκηνμ ιεηαθένεδηε ζημκ ιφ-

θμ Μαηζυπμοθμο ηαζ πθέμκ εα ζηεβαζηεί ζημ οπυ ηαηα-

ζηεοή Μμοζείμ Σζζηζάκδ, ζημκ πχνμ ηςκ παθζχκ θοθα-

ηχκ. 

 Κέληξν Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ εηαηξείαο "Κιηά-

θα" ηεβάγεηαζ ζηα παθαζά Ψπγεία-Παγνπνηεία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1991
https://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1998
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1
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θα ηαζ θεζημονβεί ςξ ιμοζείμ ηδξ εηαζνίαξ, αθθά ηαζ ςξ ιμοζείμ ηδξ πυθδξ ηςκ 

Σνζηάθςκ. Πένα απυ ηζξ εκυηδηεξ ηζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ζζημνία ηδξ πυθδξ ηαζ ηδξ 

εηαζνείαξ, ζηεβάγεζ επίζδξ παναδμζζαηυ ηοπμβναθείμ, παθζυ θανιαηείμ, ηαεχξ 

ηαζ παζδζηή ηαζ εθδαζηή αζαθζμεήηδ ιε 6.000 ηίηθμοξ, πμθοιέζα ηαζ πχνμ εζδζηά 

δζαιμνθςιέκμ βζα ηδκ αθήβδζδ παναιοεζχκ. 

 Μνπζείν Γεκήηξε θαη Λέγθσο Καηζηθνγηάλλε Εδνφεδηε ημ 1994 ηαζ ζηεβάγε-

ηαζ ζηα πνχδκ ροβεία ηδξ ΏΓΡΒΞ ζηδκ Ώβία Μμκή. ημ ιμοζείμ εηηίεεκηαζ 

1.236 πίκαηεξ ηαζ 114 βθοπηά ηαζ ζπέδζα. 

 Μνπζείν Ηεξάο Μεηξνπόιεσο ηεβάγεηαζ ζημ Μδηνμπμθζηζηυ Μέβανμ ηδξ πυ-

θδξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηζξ αίεμοζεξ: Δθθιεζηαζηηθό Μνπζείν, ιε εηηθδζζαζηζηά 

είδδ, εζηυκεξ ηαζ άιθζα, Λατθό Μνπζείν ιε θαμβναθζηά ηαζ είδδ ηαεδιενζκήξ 

πνήζδξ πανεθευκηςκ εηχκ, ηαζ Βηβιηνζήθε πμο θεζημονβεί ηαζ ςξ ακαβκςζηήνζμ 

ακμζπηυ ζημ ημζκυ ηαζ πενζθαιαάκεζ 19.000 ηίηθμοξ. 

 Μύινο Μαηζόπνπινπ Καηαζηεοάζηδηε ημ 1884 ηαζ ζήιενα είκαζ ζζημνζηυ-

αζμιδπακζηυ πάνημ ηαζ πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ. ηεβάγεζ επίζδξ ημ Αδιμηζ-

ηυ Κζκδιαημβνάθμ ηαζ Θέαηνμ αθθά ηαζ ζοκεδνζαηυ ηέκηνμ, υπςξ ηαζ ηάεε Υνζ-

ζημφβεκκα ημκ Μφθμ ηςκ Ξςηζηχκ. 

Αμηνζέαηα  

 Σμ Αζθιεπηείν ηεο αξραίαο Σξίθθεο, ημ ανπαζυηενμ ηαζ ζδιακηζηυηενμ ηδξ Βθθά-

δαξ ηαηά ημκ ηνάαςκα. Πζεακμθμβείηαζ υηζ ανίζηεηαζ ηάης απυ ηδ ζοκμζηία ΐανμφ-

ζζ. Πνμξ ημ πανυκ ζηδκ πενζμπή έπμοκ ακαζηαθεί νςιασηά θμοηνά ηαζ ρδθζδςηά, 

ηαεχξ ηαζ δδιυζζμ ηηίνζμ ηςκ εθθδκζζηζηχκ πνυκςκ ιε ρδθζδςηυ, υπμο απεζημκίγε-

ηαζ μ ααζζθζάξ ηςκ Δδςκχκ ηδξ Θνάηδξ Λοημφνβμξ. 

 Σμ Βπδαληηλό Φξνύξην ηδξ πυθδξ, πμο ηαηαζηεοάζηδηε απυ ημκ Εμοζηζκζακυ πάκς 

ζηδκ ανπαία Ώηνυπμθδ ηδξ Σνίηηδξ ηαηά ημκ 6μ ι.Υ. αζχκα, ιε ηνζπθυ ηείπμξ. Ώκα-

ηαηαζηεοάζηδηε ανβυηενα απυ ημοξ Οεςιακμφξ, μζ μπμίμζ ημ 17μ αζχκα ημπμεέηδ-

ζακ ηαζ έκα ηενάζηζμ νμθυζ πάκς ζε πφνβμ, πμο ζοκμδεουηακ απυ ιζ-

α ηαιπάκα αάνμοξ 650 ηζθχκ. Σμ 1936 ημπμεεηήεδηε άθθμ νμθυζ απυ ημκ δήιανπμ 

Θεμδμζυπμοθμ ηαζ παναιέκεζ ςξ ζήιενα ημ ζήια ηαηαηεεέκ ηδξ πυθδξ. ημ ηνίημ 

δζάγςια ημο θνμονίμο, απυ ημκ ποειέκα εκυξ πδβαδζμφ, λεηζκά ημφκεθ πμο δζέζπζγε 

ημ θυθμ ημο Πνμθήηδ Δθία ηαζ ηαηέθδβε ζημ δνυιμ πνμξ Καθαιπάηα. ήιενα ημ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1884
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%C2%B4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1936
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B1
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Φνμφνζμ θζθμλεκεί ημ οπαίενζμ εέαηνμ ημο Αήιμο, εκχ είκαζ επζζηέρζιμ ημ νμθυζ ιε 

εέα υθδ ηδκ πυθδ. 

 Σμ Σδακί ηνπ Οζκάλ αρ, ηηίζια ημο 16μο αζχκα ζπεδζαζιέκμ απυ ημκ Μζιάν 

ζκάκ. Σμ ηγαιί μκμιάγεηαζ ηαζ Κνπξζνύκ Σδακί απυ ηδκ ημονηζηή θέλδ θνπξζνύκ, 

πμο ζδιαίκεζ ιυθοαδμξ, ηαεχξ μ ευθμξ ημο είκαζ ιμθοαμζηέπαζημξ. Πίζς απυ ημ 

ηγαιί ζχγεηαζ ημ ιαοζςθείμ ημο Οζιάκ απ, ακερζμφ ημο ζμοθηάκμο μοθεσιάκ. 

Καηά ηδκ πανάδμζδ μ Οζιάκ απ έηηζζε ημ ηγαιί, επεζδή ζηα Σνίηαθα εεναπεφηδηε 

απυ αννχζηζα πμο ημκ ηαθαζπςνμφζε. Σμ ηγαιί ζήιενα είκαζ ικδιείμ πνμζηαηεουιε-

κμ απυ ηδκ UNESCO ηαζ πνδζζιεφεζ ςξ πχνμξ ήπζςκ εηδδθχζεςκ. 

 Δ παιηά πόιε, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ηζξ ζοκμζηίεξ Βαξνύζη ηαζ παιηά 

Μαλάβηθα. Σμ Βαξνύζη ανίζηεηαζ ζηζξ πανοθέξ ημο Φνμονίμο. Βπί ημονημηναηίαξ 

ήηακ πνζζηζακζηή ζοκμζηία, ιέπνζ ηδ δεηαεηία ημο 1930 δ ανπμκημβεζημκζά ηςκ Σνζ-

ηάθςκ ηαζ ζήιενα είκαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ δζαηδνδηέα. Σα παθζά αανμοζζχηζηα ζπίηζα 

ηηζζιέκα ιεηαλφ 17μο ηαζ 19μο αζ. ηαζ μζ πμθοάνζειεξ εηηθδζίεξ ακηζηαημπηνίγμοκ 

ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζζηζηή άκεζζδ ημο 18μο ηαζ 19μο αζ. πμο ήηακ απμηέθεζια 

ηδξ ακάπηολδξ ημο ειπμνίμο ηαζ ηδξ αζμηεπκίαξ. Σμ ΐανμφζζ δζαηνίκεηαζ βζα ηα υ-

ιμνθα ανπμκηζηά ιε ημοξ πενίηεπκμοξ ανπζηεηημκζημφξ νοειμφξ ηαζ ηζξ ιαηνζέξ ιαν-

ηίγεξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζοκμζηία ανίζημκηαζ μζ παθαζυηενεξ εηηθδζίεξ ηδξ πυθδξ, μζ 

μπμίεξ ανίζημκηαζ πηζζιέκεξ πμθφ ημκηά δ ιία ζηδκ άθθδ. Οζ ζςγυιεκμζ ζήιενα καμί 

είκαζ ηςκ Ώβίςκ Ώκανβφνςκ (ημζπμβναθίεξ ημο 1575), ημο Ώβίμο Αδιδηνίμο (πνζκ ημ 

1588), ημο Ώβίμο Εςάκκμο ημο Βθεήιμκμξ ηαζ ημο Ώβίμο Πακηεθεήιμκμξ (ηέθδ 16μο - 

ανπέξ 17μο αζ.), ημο Ώβίμο Εςάκκμο ημο Πνμδνυιμο (1674), ηδξ Ώβίαξ Μανίκαξ 

(1766), ηδξ Ώβίαξ Παναζηεοήξ (1843), ηδξ Πακαβίαξ Φακενςιέκδξ ή ημο Γεκεζίμο 

ηδξ Θεμηυημο (1849-1853), ηδξ Ώβίαξ Βπζζηέρεςξ (1863-1877), ημο Ώβίμο ηεθάκμο 

(1882) ηαζ ημο Ώβίμο Νζημθάμο. οκέπεζα ηδξ ζοκμζηίαξ ΐανμφζζ ιέπνζ ηαζ ηδκ ηε-

κηνζηή πθαηεία είκαζ ηα παιηά Μαλάβηθα, βεζημκζά ηδξ παθζάξ πυθδξ ιε παναηηδνζ-

ζηζηή, μιμζυιμνθδ ανπζηεηημκζηή. Βηεί ανίζημκηαζ ιενζηέξ απυ ηζξ ηαθφηενεξ ηααέν-

κεξ ηαζ ηαθέ-ιπαν ηδξ πυθδξ.  

 Ο Λόθνο ηνπ Πξνθήηε Ζιία, έκαξ αλζυθμβμξ πκεφιμκαξ πναζίκμο ιε εέα ηδκ πυθδ 

ηαζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ θυθμ ανίζηε-

ηαζ δ εηηθδζία ημο Πνμθήηδ Δθία (ημο 1896) ημ Κέκηνμ Πενζααθθμκηζηήξ Βηπαί-

δεοζδξ ζηδ εέζδ Νηάπζα ηαζ μ Γςμθμβζηυξ Κήπμξ ηδξ πυθδξ πμο ακάιεζα ζε άθθα 

θζθμλεκεί ηίβνεζξ, ηζζκηζζθά ηαζ ζβμοάκα, έιμο, ζηνμοεμηαιήθμοξ, άθμβα, εθάθζα ηαζ 

ανηεηά είδδ πμοθζχκ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%81_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/
http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%86%CE%B9


24 
 

 Ο Λεζαίνο πνηακόο πμο δζαζπίγεζ ημ ηέκηνμ ηαζ πςνίγεζ ηδκ πυθδ ζηα δφμ ηαζ 

δ Κεληξηθή Γέθπξα, δ μπμία εκχκεζ ηδκ ηεκηνζηή πθαηεία ιε ημκ πεγυδνμιμ ηδξ 

Ώζηθδπζμφ, ηαηαζηεοαζιέκδ ημ 1886 απυ Γάθθμοξ ιδπακζημφξ. Υαναηηδνζζηζηυ ηαζ 

ημ άβαθια ημο Ώζηθδπζμφ πάκς ζηδκ μιχκοιδ βέθονα ημο Λδεαίμο. 

 Ο Μύινο Μαηζόπνπινπ, πμο ηαηαζηεοάζηδηε ημ 1884 ηαζ ζήιενα είκαζ ζζημνζηυ-

αζμιδπακζηυ πάνημ ηαζ πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ. 

 Σν θηήξην ηνπ ηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ, πμο ανίζηεηαζ ζημ ηένια ηδξ μδμφ 

Ώζηθδπζμφ. Σδκ ηαηαζηεοή ημο ηηζνίμο ηδκ ακέθααε ημ 1886 δ βαθθζηή ηαηαζηεοα-

ζηζηή εηαζνεία ημο δζηηφμο ηςκ ζζδδνμδνυιςκ ηδκ επμπή ηδξ ηοαένκδζδξ 

ημο Υανίθαμο Σνζημφπδ. 

 Σμ ηηήνζμ ηδξ .Μ.Τ. (ηναηυπεδμ) Ώνπζηεηημκζηυ ηαζ ζζημνζηυ ικδιεί-

μ κεμηθαζζημφ νοειμφ. Έβζκακ επί πνςεοπμονβίαξ Βθεοεενίμο ΐεκζγέθμο, ημ 1910, 

υηακ δ πυθδ ήηακ αηυιδ αηνζηζηή ηαζ πνμεημζιαγυηακ μ Βθθδκμημονηζηυξ ηαζ 

μζ ΐαθηακζημί πυθειμζ ημο 1912 – 1913. Ώπυ ημ 1975 θζθμλεκεί ηδ πμθή Μμκίιςκ 

Τπαλζςιαηζηχκ ημο ηναημφ Ξδνάξ. 

 Σμ δηθαζηηθό κέγαξν Πέηνζκμ ηηίζια ηδξ ημονημηναηίαξ, ζημ μπμίμ ζηεβαγυηακ ημ 

ημφνηζημ δζμζηδηήνζμ. Ώπυ ημ 1915 ζηεβάγμκηαζ ηα δζηαζηήνζα ηδξ πυθεςξ. 

 Σα Παιαηά Φπγεία-Παγνπνηεία Κιηάθα, έκα παναηηδνζζηζηυ αζμιδπακζηυ ηηίζια 

ημο 1926, ημ μπμίμ ακαηαζκίζηδηε ιε δαπάκδ ηδξ εηαζνείαξ, δζαηδνχκηαξ ηδκ ανπζηε-

ηημκζηή ημο βναιιή ηαζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ιδπακμθμβζημφ ημο ελμπθζζιμφ. Λεζ-

ημονβεί ζήιενα ςξ πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ. 

 Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ δδιζμονβδεεί έκα "εειαηζηυ" πάνημ ζημ Μφθμ Μαηζυπμο-

θμο , εκενβυ ηαηά ηδκ πενίμδμ Υνζζημοβέκκςκ ηαζ εονέςξ πθέμκ δζάζδιμ, "μ Μφθμξ 

ηςκ Ξςηζηχκ". 

Ννκόο Καξδίηζαο 

Δ Καξδίηζα είκαζ πυθδ ηδξ Βθθάδαξ, πνςηεφμοζα ηδξ μιχκοιδξ Πενζθενεζαηήξ Β-

κυηδηαξ (ηέςξ Νμιμφ Κανδίηζαξ -ηαζ παθαζυηενα Θεζζαθζχηζδαξ- ) 

ηδξ Θεζζαθίαξ ηαζ έδνα ηδξ ζενάξ ιδηνμπυθεςξ Θεζζαθζχηζδμξ ηαζ Φακανζμθενζά-

θςκ. Καηά ηδκ Βθθδκζηή απμβναθή 2011 δ Αδιμηζηή εκυηδηα Κανδίηζαξ είπε πθδ-

εοζιυ 44.002 ιυκζιμοξ ηαημίημοξ, εκχ δ πυθδ ηδξ Κανδίηζαξ είπε 38.554 ηαημίημοξ. 

Σμ 1950 ανζειμφζε πενίπμο 14.000. 

ΐνίζηεηαζ ζηδ εεζζαθζηή πεδζάδα. Οζ πνχηεξ αζθαθείξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ φπανλδ 

ηδξ Κανδίηζαξ ακάβμκηαζ ζημκ 15μ αζχκα ηαζ πνμένπμκηαζ απυ μεςιακζηέξ δζμζηδηζ-

https://el.wikipedia.org/wiki/1886
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1886
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1915
https://el.wikipedia.org/wiki/1926
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
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ηέξ πδβέξ. Σμ "Κανδίηζα" εεςνείηαζ ηαηά ιία εηδμπή παναθεμνά ημο ζθααζημφ 

"Gradista", ημ μπμίμ ζδιαίκεζ "μνζμεεηδιέκμξ, μπονςιέκμξ ηυπμξ", πςνίξ υιςξ κα 

εκημπίγεηαζ δζαπνμκζηά ηάπμζα θνμονζαηή ηαηαζηεοή ζηδκ πενζμπή. Καηά άθθδ ηαζ 

επζηναηέζηενδ εηδμπή, δ μκμιαζία ηδξ πυθδξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ θέλδ "ηανοδζά - 

ηανοδίηζα" πμο ιε ηδκ εεζζαθζηή πνμθμνά έβζκε "Κανδίηζα". Ο μζηζζιυξ θένεηαζ κα 

ακηζηαηέζηδζε ηδ βεζημκζηή Μδηνυπμθδ, ζδιακηζηή πυθδ ζηα κμηζμδοηζηά, δ μπμία 

ηαηαζηνάθδηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ ζθααζηχκ επζδνμιχκ ζηδ Θεζζαθία (6μξ - 8μξ 

αζ.). Δ έθθεζρδ αογακηζκχκ πδβχκ δεκ ιαξ επζηνέπεζ αζθαθή ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά 

ιε ηδκ ηφπδ ή αηυιδ ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ φπανλδ ηδξ Κανδίηζαξ ηδκ επμπή αοηή. 

Δ πυθδ θδιίγεηαζ βζα ηδκ ηαθή νοιμημιία ηδξ, ιζα ηαζ είκαζ πεδζκή, ημοξ πμθθμφξ 

πεγυδνμιμοξ ηαζ ημ πνχημ δίηηομ πμδδθαημδνυιςκ 
[1]

. ε ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ πυθδξ 

ανίζηεηαζ ημ οπένμπμ άθζμξ ημο Παοζζθφπμο, ιε ηα εθεφεενα παβχκζα, ζηδκ άηνδ 

ημο μπμίμο δεζπυγεζ μ ιεβαθμπνεπήξ ιδηνμπμθζηζηυξ καυξ ηςκ Ώβίςκ Ώοημηναηυνςκ 

Κςκζηακηίκμο ηαζ Βθέκδξ. ηδ δοηζηή άηνδ ημο άθζμοξ έπεζ ακεβενεεί μ έθζππμξ ακ-

δνζάκηαξ ημο Νζημθάμο Πθαζηήνα. Κμκηά ζηδκ πυθδ οπάνπεζ επίζδξ ημ δάζμξ ηδξ 

Παπανάκηγαξ (Υίθζα Αέκηνα), υπμο ανίζηεηαζ ημ εηηθδζάηζ ημο Πνμθήηδ Δθία ηαζ 

ημ ιμοζείμ Όδνεοζδξ. 

Ηζηνξία  

Δ Κανδίηζα είκαζ δ κευηενδ απυ ηζξ οπυθμζπεξ ηνεζξ εεζζαθζηέξ πνςηεφμοζεξ πανυ-

θμ πμο μ κμιυξ ηαημζηήεδηε απυ ηδκ ανπή ηδξ παθαζμθζεζηήξ επμπήξ. Σμ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ημο κμιμφ ηαηαθαιαάκεζ δ ανπαία Θεζζαθζχηζξ ζημκ ηάιπμ ηαζ δ ανπαία Ώ-

εαιακία ηαζ Αμθμπία ζηα Άβναθα. Δ πνχηδ ακαθμνά βζα ημκ μζηζζιυ βίκεηαζ απυ ημκ 

Άββθμ πενζδβδηή Leake ημ 1810. Καηά ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821, ζηδκ εονφηενδ πε-

νζμπή έδναζακ ζπμοδαίμζ αβςκζζηέξ, υπςξ μ ιεβάθμξ ανπζζηνάηδβμξ Γεχνβζμξ Κανα-

σζηάηδξ ηαζ μ μπθανπδβυξ Κχζηαξ ΐεθήξ. Σδκ πενίμδμ αοηή, δ πυθδ εα ενδιχζεζ ελ 

αζηίαξ θμζιμφ, εκχ εα λακαβεκκδεεί ηαζ εα βίκεζ επίζδια δήιμξ ημ 1882, έκα πνυκμ 

ιεηά ηδκ απεθεοεένςζή ηδξ απυ ημοξ Σμφνημοξ (18 Ώοβμφζημο 1881). ηζξ 28 Ώπνζ-

θίμο ημο 1941 ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ημοξ Γενιακμφξ, εκχ ζπεδυκ έκακ πνυκμ ιεηά 

ζοκηεθείηαζ έκα βεβμκυξ πμο ηαηέζηδζε ηδκ πυθδ ζζημνζηή ηαζ βκςζηή ακά ημ πακεθ-

θήκζμ, αθθά ηαζ μθάηενδ ηδκ ήπεζνμ ηδξ Βονχπδξ: ηζξ 11 Μανηίμο 1943 δ Κανδίηζα 

βίκεηαζ δ πνχηδ εθεφεενδ πυθδ ηδξ Βονχπδξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ αβςκζζηχκ 

ημο Β.Λ.Ώ., εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηίζηαζδξ ζημ μνμπέδζμ ηδξ ζδιενζ-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
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κήξ θίικδξ Πθαζηήνα θεζημφνβδζε ζοιιαπζηυ αενμδνυιζμ. ηζξ 10 Οηηςανίμο ημο 

1943, φζηενα δδθαδή απυ 10 ιήκεξ, δ Κανδίηζα ηαηαθαιαάκεηαζ εη κέμο, αοηή ηδ 

θμνά απυ ημοξ Γενιακμφξ, μζ μπμίμζ ζοκεπίγμοκ ηδκ ηαημπή ςξ ημ επηέιανζμ ημο 

1944. Δ Ώκηίζηαζδ ζοκεπίγεζ ιε ιεβαθφηενδ έκηαζδ ημκ αβχκα. Δ Κοαένκδζδ ημο 

αμοκμφ ανίζηεηαζ ζημ Πεηνίθμ . ηδ Νεονυπμθδ θεζημονβεί ημ Ώκηάνηζημ Ώενμδνυ-

ιζμ. Αίκμκηαζ πζα ιάπεξ εη παναηάλεςξ ζηα αμοκά, ζημκ ηάιπμ, αηυιδ ηαζ ιέζα ζηδκ 

πυθδ, ζηδ Ρζγάαα (Ρζγμαμφκζ), ζημ Σζαμφζζ (Γεςνβζηυ), 

ζημ Παθζυηαζηνμ (Μδηνυπμθδ), ζημ ζηαειυ Φακανίμο, ιε απμημνφθςια ηδ «ιάπδ 

ηδξ ζμδεζάξ»(Ββπεζνίδζμ ημπζηήξ Εζημνίαξ, 1997). Οζ Γενιακμί δε κζχεμοκ πζα αζθα-

θείξ ζηδκ Κανδίηζα. Δ ακαζθάθεζα ημοξ ελαβνζχκεζ ηαζ πνμααίκμοκ ζε ζηθδνά ακηί-

πμζκα ζημκ άιαπμ πθδεοζιυ ιε μιαδζηέξ εηηεθέζεζξ παηνζςηχκ, ηαηαζηνμθέξ ηαζ 

ειπνδζιμφξ. Σμκ Ώφβμοζημ ημο 1944 ανπίγεζ βζα ημοξ Γενιακμφξ δ ακηίζηνμθδ ιέ-

ηνδζδ. Σα ζοκεπή πηοπήιαηα ηςκ ακηανηχκ, δ βεςβναθζηή εέζδ ηδξ Κανδίηζαξ (δ 

πυθδ ανίζηεηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ηα Άβναθα), δ ηαηάννεοζδ ημο Ώκαημθζημφ 

Μεηχπμο ηαζ πνμέθαζδ ηςκ Ρχζςκ (πμο δδιζμονβμφκ ηίκδοκμ απμημπήξ ηςκ Γεν-

ιακχκ ζηα ΐαθηάκζα), υθα αοηά ημοξ ακαβηάγμοκ κα εβηαηαθείρμοκ ηδκ Κανδίηζα 

ηζξ πνςζκέξ χνεξ ηδξ 2αξ επηειανίμο 1944, μπυηε ηαζ πάθζ δ πυθδ, ηαηαζηείηαζ ιία 

απυ ηζξ πνχηεξ απεθεοεενςιέκεξ πυθεζξ ηδξ πχναξ απυ ημοξ Γενιακμφξ. Δ Κανδίηζα 

εθεοεενχκεηαζ απυ ηδκ λέκδ ηαημπή μνζζηζηά (Ββπεζνίδζμ ημπζηήξ Εζημνίαξ, 1997). 

Μνπζεία 

 Σμ Αξραηνινγηθό Μνπζείν. Κηίζηδηε απυ ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ ζηδ εέζδ 

ημο παθζμφ κμζμημιείμο, ζε μζηυπεδμ πμο παναπχνδζε μ Αήιμξ Κανδίηζαξ. Σδκ 

ίδνοζή ημο επέααθε μ ζδιακηζηυξ ηαζ άβκςζημξ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο αν-

παζμθμβζηυξ πθμφημξ ημο κμιμφ. Δ ακέβενζδ ημο ηηδνίμο, επζθάκεζαξ 900 η.ι., 

λεηίκδζε ζηδ δεηαεηία 1990 ηαζ μθμηθδνχεδηε ημ 2001. Αζαεέηεζ εζδζηά δζαν-

νοειζζιέκμ πχνμ βζα ηδ ιυκζιδ έηεεζδ, εηδμηήνζμ, αίεμοζα εηπαζδεοηζηχκ πνμ-

βναιιάηςκ ηαζ εηδδθχζεςκ, αζαθζμεήηδ, ενβαζηήνζμ ζοκηήνδζδξ, απμεήηεξ ηαζ 

εονφπςνμ ηήπμ βζα εηδδθχζεζξ. Δ έηεεζδ είκαζ δμιδιέκδ ηαηά πνμκμθμβζηή ζεζ-

νά απυ ηα πνμσζημνζηά έςξ ηδκ ανπή ηςκ ζζημνζηχκ πνυκςκ. Μέζα απυ ηείιεκα, 

θςημβναθίεξ ηαζ πθμφζζμ πνςημβεκέξ οθζηυ πνμζεββίγεηαζ μ άκενςπμξ ιε ακα-

θμνέξ ζημκ ζδζςηζηυ ηαζ δδιυζζμ αίμ, ζημ ειπυνζμ, ζηδκ μζημκμιία, ηά. Ξεπςνζ-

ζηέξ εκυηδηεξ είκαζ αθζενςιέκεξ ζηζξ ηαοηζζιέκεξ ιε δεθθζηή επζβναθή ανπαίεξ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
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πυθεζξ Κζένζμκ, νεδ, Μδηνυπμθζξ, Γυιθμζ ηαζ Ώνβζεέα, ζημ καυ ημο Ώπυθθςκα 

ζημ Μμζπάημ ηαζ ζημ ζενυ ηδξ Εηςκίαξ Ώεδκάξ ζηδ Φίθζα. 

 Σμ Λανγξαθηθό Μνπζείν. Πμθφ ημκηά ζημκ Μδηνμπμθζηζηυ Ναυ ηαζ δίπθα απ' 

ημ πάνημ Παοζίθοπμ, ανίζηεηαζ ημ ηνζχνμθμ ηηίζια ημο Λαμβναθζημφ Μμοζεί-

μο Λάιπνμο ηαζ Ναοζζηάξ αηεθθανίμο, πμο θζθμλεκεί πνμζςπζηά ακηζηείιεκα 

ημο Νζημθάμο Πθαζηήνα, ηαναβημφκζηεξ θμνεζζέξ, ημζιήιαηα, ελανηήιαηα πα-

ναδμζζαηχκ ζημθχκ ηαζ ιζα ακαπανάζηαζδ ηδξ ηανδζάξ ημο Νζημθάμο Πθαζηή-

να (υηακ πάηε ημκηά ζημ βοαθί -πμο ηδκ πνμζηαηεφεζ- αημφβεηαζ μ Πθαζηήναξ κα 

ιζθάεζ, απυ έκα ιεβάθςκμ πμο οπάνπεζ ιέζα ζηδκ ηανδζά). 

 Σμ Ππξνζβεζηηθό Μνπζείν. ηεβάγεηαζ ζ' έκακ ιζηνυ πχνμ, εκηυξ ηδξ Αδιμηζ-

ηήξ Ώβμνάξ ηδξ πυθδξ. Πενζθαιαάκεζ ζημθέξ, ενβαθεία ηςκ πονμζαεζηχκ ηαζ άθ-

θα εηεέιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ Πονμζαεζηζηή. 

 Σμ Αζηπλνκηθό Μνπζείν. 

 Δ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε. Δ Αδιμηζηή Πζκαημεήηδ Κανδίηζαξ ζδνφεδηε ημ 

1993. Ώπυ ημ 2002 ζηεβάγεηαζ ιυκζια ζε ζφβπνμκμ ηεηναχνμθμ ηηήνζμ, ζηδ 

ζοιαμθή ηςκ μδχκ ΐ. Σγέθθα & ΐαζζανδάκδ, απέκακηζ απυ ημ Ώνπαζμθμβζηυ 

Μμοζείμ. Βηηυξ απυ αίεμοζεξ ιυκζιςκ ηαζ πενζμδζηχκ εηεέζεςκ, μ πχνμξ δζαεέ-

ηεζ αζαθζμεήηδ-ακαβκςζηήνζμ, ενβαζηήνζμ ζοκηήνδζδξ, αίεμοζα εηδδθχζεςκ, 

πςθδηήνζμ ηαζ εκηεοηηήνζμ. Ώθμνιή ηδξ ίδνοζδξ ηδξ Πζκαημεήηδξ ηαζ πονήκαξ 

ηδξ ζοθθμβήξ ηδξ οπήνλε δ δςνεά μθυηθδνμο ζπεδυκ ημο ζςγυιεκμο ένβμο ιζαξ 

βμδηεοηζηήξ, πμθφπθεονδξ, ακ ηαζ ζπεδυκ άβκςζηδξ, εζηαζηζηήξ θοζζμβκςιίαξ 

ημο Μεζμπμθέιμο, ημο Κανδζηζζχηδ Γ. ΐαθηαδχνμο (1897-1930). ηαειυ ζηδ 

δζαιυνθςζή ηδξ απμηέθεζε δ ζδιακηζηή ζε υβημ ηαζ πμζυηδηα δςνεά ηςκ ένβςκ 

ημο βκςζημφ Κανδζηζζχηδ γςβνάθμο ηδξ βεκζάξ ημο ’30, Α. Γζμθδάζδ (1897-

1993). Ώημθμφεδζακ ηαζ άθθεξ, υπςξ ημο γςβνάθμο ηαζ ζηδκμβνάθμο Κ. Παφ-

θμο («Πςθ», 1914-1962), ημο Γ. Γμφθα (1919-), ημο Ν. Καοπίηζα (1931-2003), 

ηαεχξ ηαζ ανηεηχκ ζφβπνμκςκ, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ μπμίμοξ έπμοκ ζπέζδ 

ηαηαβςβήξ ή δζαιμκήξ ιε ηδκ Κανδίηζα ή ημκ εονφηενμ εεζζαθζηυ πχνμ, ακάιε-

ζά ημοξ ηαζ δφμ δζεεκμφξ θήιδξ: ηςκ Πςθ μοθζηζά (Κακαδάξ) ηαζ Πακηεθή α-

ιπαθζχηδ (Γενιακία). Ώκηζπνμζςπεοηζηά δείβιαηα ημο οθζημφ αοημφ εηηίεεκηαζ 

ζηζξ δφμ αίεμοζεξ ημο πνχημο μνυθμο, αθζενςιέκεξ ζημοξ Α. Γζμθδάζδ ηαζ Γ. 

ΐαθηαδχνμ. Σμκ ημπζηυ παναηηήνα ηδξ ζοθθμβήξ ήνεε κα επακαπνμζδζμνίζεζ ημ 

2002 ιζα ιεβάθδ ηαζ εκδζαθένμοζα δςνεά ένβςκ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ κεμνεαθζ-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
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ζηζηήξ παναζηαηζηήξ γςβναθζηήξ, απυ ημκ Κανδζηζζχηδ ζοθθέηηδ Ώπ. Κάνηα 

(Κακαηάηδξ, Μπμοθβμονάξ, Αανγέκηαξ, Ώκηςκυπμοθμξ, Κανααμφγδξ, Υνήζημο, 

Παπαδμπενάηδξ η.ά.). Δ ζοθθμβή αοηή εηηίεεηαζ αοηυκμια ζημ ζζυβεζμ. Δ επζιέ-

θεζα πμζηίθςκ πενζμδζηχκ εηεέζεςκ, μνζζιέκεξ απυ ηζξ μπμίεξ πανμοζίαγακ ηιδ-

ιαηζηά ηδ ζοθθμβή ηδξ Πζκαημεήηδξ ηαζ δ έηδμζδ ηαηαθυβςκ ηαζ θεοηςιάηςκ 

οπήνλακ απυ ημ λεηίκδια πάβζεξ πνμηεναζυηδηέξ ηδξ. ηζξ δνάζεζξ αοηέξ πνμζηέ-

εδηακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα δ έηδμζδ εζηαζηζηχκ διενμθμβίςκ, εηπαζδεοηζηά 

πνμβνάιιαηα η.ά.. 

 Σμ Μνπζείν Λέζρεο Φσηνγξαθίαο θαη Κηλεκαηνγξάθνπ Καξδίηζαο 

(ΛΔΦΚΚ). ημ ιμοζείμ θςημβναθίαξ, μ επζζηέπηδξ εα ιπμνέζεζ κα εαοιάζεζ 

θςημβναθζηέξ ιδπακέξ δζαθυνςκ επμπχκ, ηανη πμζηάθ ηδξ Κανδίηζαξ ηαηά ημκ 

20μ αζχκα, λφθζκεξ ιδπακέξ πνμαμθήξ ηαζ ανκδηζηά υθςκ ζπεδυκ ηςκ ηφπςκ, εκχ 

ιπμνεί κα ιάεεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηέπκδξ ηδξ θςημβναθίαξ & ημο ηζκδιαημβνάθμο 

απυ ηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα. 

Αμηνζέαηα 

 Παπζίιππν. Σμ πάνημ, έηηαζδξ 50 ζηνειιάηςκ, ζπεδζάζηδηε ημ 1901 απυ ημ 

ιδπακζηυ Γ. Φχζημθμ. Ώνπζηά ηα δέκδνα ηάθοπηακ ημ ηιήια αυνεζα ημο ζδιενζ-

κμφ πεγμδνυιμο Σενηίπδ, εκχ ημ κυηζμ (πθαηεία Πθαζηήνα), ηαηαθάιαακε μ ακ-

εχκαξ, ιε ημ ημιρυ θεοηυ ηαθεκεδάηζ. Πακέιμνθμ ηαηαπνάζζκμ πάνημ ζδακζηυ 

βζα αυθηα ηαζ πενπάηδια. Σμ Παοζίθοπμ ήηακ ημ πνχημ αζηζηυ ημζκυπνδζημ 

πνάζζκμ πμο απέηηδζε δ Κανδίηζα, είημζζ ιυθζξ πνυκζα ιεηά ηδκ πνμζάνηδζδ 

ηδξ Θεζζαθίαξ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ. Δ δδιζμονβία ημο πάνημο, έηηαζδξ 165 

ζηνειιάηςκ, ζε ζπέδζα ημο ιδπακζημφ Γ. Φχζημθμο, ήηακ πνςημαμοθία ημο δδ-

ιάνπμο ηένβζμο Λάππα, μ μπμίμξ ζοκέδεζε ημ υκμιά ημο ηαζ ιε άθθα ένβα οπμ-

δμιήξ, υπςξ ημ δίηηομ φδνεοζδξ, ηα δδιμηζηά θμοηνά, ηδκ ηεκηνζηή πθαηεία ηαζ 

ηδ δδιμηζηή αβμνά. Οκμιάζηδηε «Παοζίθοπμκ… δζυηζ αθδεχξ ηαζ ηαξ μδφκαξ 

ηαζ ηδκ εθίρζκ δζαζηεδάγεζ ηαζ ηδκ θφπδκ παφεζ εη ημο αένμξ ημο ηαεανίμο ηαζ 

δνμζενμφ ηαζ εη ημο γφεμο ημο πζκμιέκμο αθευκςξ ηαζ εη ηςκ αζιάηςκ ημο πάκο 

εοζηυιμο θςκμβνάθμο». Ώνπζηά ηα δέκδνα ηάθοπηακ ημ ηιήια αυνεζα ημο ζδ-

ιενζκμφ πεγμδνυιμο Σενηίπδ, εκχ ημ κυηζμ ηιήια (πθαηεία Πθαζηήνα) ηαηαθάι-

αακε μ ακευηδπμξ, ιε ημ ημιρυ θεοηυ ηαθεκεδάηζ ιε ηα δφμ ηζυζηζα, εζηυκα πμο 

ζοκακηάιε ζε πμθθέξ ηανη πμζηάθ ημο Μεζμπμθέιμο. ημ πχνμ αοηυ θζθμλεκμφ-
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κηακ ιέπνζ ημ ’40 υθα ηα ηαθθζηεπκζηά βεβμκυηα ηδξ πυθδξ: απυ ηζξ ζοκαοθίεξ ηδξ 

Φζθανιμκζηήξ ηαζ ηζξ ηζκδιαημβναθζηέξ πνμαμθέξ ιέπνζ ηζξ παναζηάζεζξ ημο 

εεάηνμο ηαζ ημο ηαναβηζυγδ. Σμ πάνημ ζοκδέεδηε ιε ζδιακηζηά βεβμκυηα ηδξ 

πκεοιαηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ γςήξ, υπςξ μζ βζμνηέξ ηςκ Ώκεεζηδνίςκ, πμο ακα-

αίςζακ ημ 1931 ιε πνςημαμοθία ηδξ Λασηήξ ΐζαθζμεήηδξ «Δ Ώεδκά», ηαζ δ 

Πνχηδ Πακεεζζαθζηή Έηεεζδ Βεκζηχκ Πνμσυκηςκ, ημ 1935. ηδ δεηαεηία ημο 

’30, ηιήια ημο πάνημο ηαηέθααακ ημ 3μ δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαζ ημ πμθοσαηνείμ, ημ 

μπμίμ ιεηά ημοξ ζεζζιμφξ ημο 1954 ζηέβαζε πνμζςνζκά ημ δδιανπείμ. Σμ ζδιε-

νζκυ ακαροηηήνζμ ηηίζηδηε ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 50, υηακ μ ακευηδπμξ 

ιεηαηνάπδηε ζε αζθαθημζηνςιέκδ πθαηεία. Σδκ ίδζα επμπή ημπμεεηήεδηακ δ 

πνμημιή ημο πνςεοπμονβμφ Ν. Πθαζηήνα ηαζ ηέζζενα αβάθιαηα ιμοζχκ πμο 

ιεηαθένεδηακ απυ ηδκ πθαηεία Οιμκμίαξ ηςκ Ώεδκχκ, ηα μπμία ζήιενα ανίζημ-

κηαζ ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία. 

 Γηθαζηηθό Μέγαξν. Ώηνζαχξ δίπθα απυ ημ επζζημπζηυ ιέβανμ, εειεθζχεδηε ημ 

1934 απυ ημκ Κανδζηζζχηδ οπμονβυ Αζηαζμζφκδξ πφνμ Σαθζαδμφνμ. Σμ ηηήνζμ 

είκαζ ιμκμχνμθμ, πθαηοιέηςπμ, ζπήιαημξ Π. Δ θζηή πνυζμρδ ιμζνάγεηαζ ζοι-

ιεηνζηά ιε ημ οπενορςιέκμ ηεκηνζηυ ηιήια ηδξ εζζυδμο ηαζ ιε επζαθδηζηυ πνυ-

ποθμ. Βπίζηερδ ιε αηνμηέναια ζηα εονχιαηα ηαζ επίπνζζια πμο ιζιείηαζ ζζμ-

δμιζηή ημζπμπμία είκαζ ηα ιυκα, κεμηθαζζηήξ έιπκεοζδξ, δζαημζιδηζηά ανπζηε-

ηημκζηά ημο ζημζπεία. Σμ ένβμ πνδιαημδμηήεδηε πνμπμθειζηά ιε ηδ βκςζηή έ-

ηηαηηδ θμνμθμβία ημο «ιεβανυζδιμο» απυ ημ εζδζηυ ηαιείμ ακεβένζεςξ δζηα-

ζηζηχκ ιεβάνςκ ηαζ θοθαηχκ, υπςξ ηαζ ζε ανηεηέξ άθθεξ εθθδκζηέξ πυθεζξ. Λυ-

βς ηδξ ζοβηονίαξ ημο πμθέιμο, ημ ηηήνζμ μθμηθδνχεδηε ημ 1954, αθμφ πνχηα 

θεζημφνβδζακ μζ θοθαηέξ απυ ημ 1948. 

 Μεηξνπνιηηηθό Μέγαξν. Πθδζίμκ ηςκ Αζηαζηδνίςκ, ημ ιδηνμπμθζηζηυ ιέβανμ 

ζηεβάγεηαζ ζηδκ επζαθδηζηή μζηία ημο αμοθεοηή ηαζ ιεβαθμηηδιαηία Αδιήηνδ 

Μαθθζυπμοθμο. Σμ 1924 αβμνάζηδηε απυ ηδκ Ε.Μ. Θεζζαθζχηζδμξ ηαζ Φακανζμ-

θενζάθςκ ιε πνςημαμοθία ημο δναζηήνζμο ιδηνμπμθίηδ Εεγεηζήθ βζα κα ιεηα-

ηναπεί ζε επζζημπζηυ ιέβανμ, δζαηδνχκηαξ ημ κεμηθαζζηυ φθμξ ημο. Σδκ ίδζα ε-

πμπή, πνμζεηέεδ κέα πηένοβα ζηα δοηζηά. Δ κέα πνμζεήηδ, ζηα ηέθδ ηδξ δεηαε-

ηίαξ ημο '60, ζηέβαζε πνμζςνζκχξ ηδ ζοθθμβή εζηυκςκ ηαζ εηηθδζζαζηζηχκ ηεζ-

ιδθίςκ ηδξ Μδηνμπυθεςξ. Σιήια ηδξ εηηίεεηαζ ζήιενα ζηζξ αίεμοζεξ οπμδμπήξ 

ημο πνυζθαηα ακαζηοθςιέκμο ιεβάνμο (1996). 
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 Αλδξηάληαο Νηθνιάνπ Πιαζηήξα. Ο ιπνμφηγζκμξ έθζππμξ ακδνζάκηαξ ανίζηεηαζ 

ζημκ άθθμηε ακεχκα ημο Παοζίθοπμο, ζηδκ μιχκοιδ πθαηεία. Βίκαζ ένβμ ημο 

βκςζημφ βθφπηδ ηέθζμο Σνζάκηδ (1986-1987). Ο Νζηυθαμξ Πθαζηήναξ (1883-

1953) πανζζηάκεηαζ εοεοηεκήξ, οπενιεβέεδξ ηαζ επζαθδηζηυξ, ιε ζηναηζςηζηή πε-

νζαμθή ηαζ ιε βοικυ ζπαεί, επάκς ζε αναπχδεξ ρδθυ αάενμ. Σμ βθοπηυ ζηήεδηε 

ιε πνςημαμοθία ηδξ Έκςζδξ Βπζζηδιυκςκ Νμιμφ Κανδίηζαξ. 

                            

 

Μαθεδνλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Μαθεδνλία (αξραίν βαζίιεην) 

Δ Μαηεδμκία ήηακ ανπαίμ εθθδκζηυ ααζίθεζμ ζημ αμνεζυηενμ ζφκμνμ ηδξ Ώνπαίαξ 

Βθθάδαξ ηαζ ανβυηενα ημ ηονίανπμ ηνάημξ ηδξ Βθθδκζζηζηήξ Βθθάδαξ. Κοαενκήεδηε 

ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ φπανλήξ ημο απυ ηδ Αοκαζηεία ηςκ Ώνβεαδχκ, ιε δζ-

αθείιιαηα απυ ηδ Αοκαζηεία ηςκ Ώκηζπαηνζδχκ ηαζ ηεθζηά απυ εηείκδ ηςκ Ώκηζβμκζ-

δχκ. Παηνίδα ηςκ Μαηεδυκςκ, ημ ανπαζυηενμ ααζίθεζμ είπε ημ ηέκηνμ ημο ζημ αμ-

νεζμακαημθζηυ ηιήια ηδξ εθθδκζηήξ πενζμκήζμο ηαζ ζοκυνεοε ζηα δοηζηά ιε ημ αα-
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ζίθεζμ ηδξ Δπείνμο, ζηα αυνεζα ιε ηδκ Παζμκία, ζηα ακαημθζηά ιε ηδκ πενζμπή ηδξ 

Θνάηδξ ηαζ ζηα κυηζα ιε ηδ Θεζζαθία. 

Δ άκμδμξ ηδξ Μαηεδμκίαξ, απυ έκα ιζηνυ ααζίθεζμ ζημ πενζεχνζμ ηςκ οπμεέζεςκ 

ηςκ ηοπζηχκ εθθδκζηχκ πυθεςκ-ηναηχκ ζε έκα πμο ηαηέθδλε κα ελμοζζάγεζ ηδκ ηφπδ 

μθυηθδνμο ημο Βθθδκζζηζημφ ηυζιμο, ζοκέαδ επί ηδξ ααζζθείαξ ημο Φζθίππμο ΐ΄. Με 

ημκ ηαζκμηυιμ ιαηεδμκζηυ ζηναηυ, κίηδζε ηζξ παθζέξ δοκάιεζξ ηδξ Ώεήκαξ ηαζ ηδξ 

Θήααξ ζηδκ απμθαζζζηζηή Μάπδ ηδξ Υαζνχκεζαξ (338 π.Υ.) ημ 338 π.Υ. ηαζ ηζξ οπέ-

ηαλε εκχ δζαηδνμφζε οπυ έθεβπμ ηδ πάνηδ. Ο βζμξ ημο Ώθέλακδνμξ μ Μέβαξ ζοκέπζ-

ζε ηδκ πνμζπάεεζα ημο παηένα ημο κα δζμζηήζεζ υθδ ηδκ Βθθάδα ιέζς ηδξ μιμζπμκ-

δίαξ ηςκ εθθδκζηχκ ηναηχκ, ηαηυνεςια πμο ηεθζηά επζηεφπεδηε ιεηά ηδκ ηαηαζηνμ-

θή ηδξ επακαζηαηδιέκδξ Θήααξ. Ο κεανυξ Ώθέλακδνμξ ήηακ ηυηε έημζιμξ κα δβδεεί 

αοηήξ ηδξ δφκαιδξ, υπςξ μ ίδζμξ θζθμδμλμφζε, ζε ιζα ιεβάθδ εηζηναηεία ηαηά ηδξ 

Ώοημηναημνίαξ ηςκ Ώνπαζμιακζχκ, ζε ακηίπμζκα βζα ηδκ εζζαμθή ηδξ ζηδκ Βθθάδα 

ημκ 5μ αζχκα π.π. 

ημοξ πμθέιμοξ ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο πμο αημθμφεδζακ, ηαηάθενε ηεθζηά κα 

ηαηαηηήζεζ έηηαζδ πμο εηηεζκυηακ ιέπνζ ημκ Εκδυ Πμηαιυ. Γζα ιζα ζφκημιδ πενίμδμ 

δ Μαηεδμκζηή Ώοημηναημνία ημο ήηακ δ ζζπονυηενδ ζημκ δοηζηυ ηυζιμ, ημ ηαεμνζ-

ζηζηυηενμ εθθδκζζηζηυ ηνάημξ, εβηαζκζάγμκηαξ ηδ ιεηάααζδ ζηδ κέα αοηή πενίμδμ 

ημο ανπαίμο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ. ηζξ κέμ ηαηαηηδιέκεξ πχνεξ άκεδζακ μζ εθθδκζ-

ηέξ ηέπκεξ ηαζ ηα βνάιιαηα ηαζ ζημκ ανπαίμ ηυζιμ δζαδυεδηακ μζ πνυμδμζ ζηδ θζθμ-

ζμθία ηαζ ζηδκ επζζηήιδ. διακηζηυηενδ ήηακ δ ζοκεζζθμνά ημο Ώνζζημηέθδ, δά-

ζηαθμο ημο Ώθέλακδνμο, ημο μπμίμο μζ δζδαζηαθίεξ επζαίςζακ πμθθμφξ αζχκεξ ιεηά 

ημ εάκαηυ ημο. 

Μεηά ημ εάκαημ ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο ημ 323 π.π., ημοξ πμθέιμοξ ηςκ Αζαδυπςκ 

πμο αημθμφεδζακ ηαζ ημ δζαιεθζζιυ ηδξ αναπφαζαξ αοημηναημνίαξ ημο, δ ηονίςξ 

Μαηεδμκία ζοκέπζζε ςξ εθθδκζηυ πμθζηζζιζηυ ηαζ πμθζηζηυ ηέκηνμ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Μεζμβείμο, ιαγί ιε ηδκ Ώίβοπημ ηςκ Πημθειαίςκ, ηδκ Ώοημηναημνία ηςκ εθεοηζ-

δχκ ηαζ ημο ααζζθείμο ηςκ Ώηζαθζχκ. διακηζηέξ πυθεζξ, υπςξ δ Πέθθα, δ Πφδκα 

ηαζ δ Ώιθίπμθδ εκεπθάηδζακ ζε ακηαβςκζζιμφξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πενζμπήξ ηαζ κέεξ 

πυθεζξ ζδνφεδηακ, υπςξ δ Θεζζαθμκίηδ απυ ημκ ζθεηενζζηή Κάζζακδνμ. Δ ιείςζδ 

ηδξ ιαηεδμκζηήξ επζννμήξ άνπζζε ιε ηδκ άκμδμ ηδξ Ρχιδξ, ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ηδξ οπμ-

ηαβή ηαηά ημ ΐ΄ Μαηεδμκζηυ Πυθειμ. 
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Δ Μαηεδμκία πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ημοξ Μαηεδυκεξ. Ώπυ ημκ 5μ π.π. αζχκα ηαζ ε-

λήξ, λεηίκδζε δ μθμέκα αολακυιεκδ ακάιζλδ ηςκ Μαηεδυκςκ ααζζθέςκ ζηζξ οπμεέ-

ζεζξ ηςκ εθθδκζηχκ πυθεςκ. Ο Φίθζππμξ ΐ' (ααζ. 359-336 π.π.) οπέηαλε ηζξ εθθδκζηέξ 

πυθεζξ, εκχ μ βζμξ ημο, Ώθέλακδνμξ Γ΄ (ααζ. 336-323 π.π.) εηζηνάηεοζε εκακηίμκ ηδξ 

Πενζζηήξ Ώοημηναημνίαξ ηαζ ηδκ ηαηέηηδζε, εβηαζκζάγμκηαξ ημκ εθθδκζζηζηυ πμθζηζ-

ζιυ. Μεηά ημκ εάκαημ ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο ημ 323 π.π., δ αοημηναημνία ημο 

δζαιμζνάζηδηε ακάιεζα ζημοξ δζαδυπμοξ ημο, αθθά δ Μαηεδμκία ζοκέπζζε κα είκαζ 

ακελάνηδημ ααζίθεζμ πμο αζημφζε ζδιακηζηή επζννμή ζημκ εθθδκζζηζηυ ηυζιμ. Ήν-

εε ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδκ ακενπυιεκδ δφκαιδ ηδξ Ρχιδξ ηαζ δηηήεδηε ιε απμηέθεζια 

ημ 168 π.Υ. κα ηαηαθοεεί ημ ιαηεδμκζηυ ααζίθεζμ ηαζ κα δζαιεθζζηεί ζε ηέζζενεζξ 

«ιενίδεξ». Σμ 146 π.Υ. δ Μαηεδμκία έβζκε νςιασηή επανπία. 

Ηζηνξία 

Πξντζηνξηθή πεξίνδνο 

φιθςκα ιε ηδκ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία, Μαηεδχκ, ήηακ ημ υκμια ημο θοθάν-

πμο ηδξ θοθήξ πμο πνςημεβηαηαζηάεδηε ζηδ δοηζηή, κυηζα ηαζ ηεκηνζηή Μαηεδμκία 

ηαζ ίδνοζε ημ ανπαίμ ιαηεδμκζηυ ααζίθεζμ. φιθςκα ιε ηδ ιανηονία ημο Δνυδμημο 

ημ Μαηεδμκζηυ έεκμξ ήηακ εθθδκζηυ θφθμ ηαζ ιάθζζηα δςνζηυ, πμο ιεηαηζκμφιεκμ 

απυ ηδ Βζηζαζχηζδα ηδξ Θεζζαθίαξ (ανπζηά) ηαημίηδζε ζηζξ πανοθέξ ηδξ Πίκδμο. Ο 

Μαηεδχκ, βεκάνπδξ ημο ααζζθζημφ μίημο ηδξ Μαηεδμκίαξ ακήηε ζηδ θοθή ηςκ Ας-

νζέςκ ηαζ ήηακ Ώνβείμξ Δναηθείδδξ ζηδ ηαηαβςβή. 

Ζ Διιεληζηηθή απηνθξαηνξία ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ 

Ο βζμξ ημο Φζθίππμο Ώθέλακδνμξ, απμηαθμφιεκμξ ςξ «Μέβαξ», ζοκέπζζε ημ ένβμ ημο 

παηένα ημο. Οθμηθήνςζε ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ ακελάνηδηςκ εθθδκζηχκ πυθεςκ-

ηναηχκ ηδξ επμπήξ ηαζ, θίβα πνυκζα ανβυηενα ηαζ ιέπνζ ημκ πνχζιμ εάκαηυ ημο ημ 

323 π.Υ., ηαηέηηδζε ηδκ Πενζζηή αοημηναημνία ηαζ ιεβάθμ ιένμξ ημο ηυηε βκςζημφ 

ηυζιμο. 

Σμ ααζίθεζμ ηδξ Μαηεδμκίαξ ζφκημια έπαζε ημκ έθεβπμ ηςκ απακχκ αζζαηζηχκ εηηά-

ζεςκ, αθθά δζαηήνδζε ηδκ ηονζανπία ημο ζηδκ Βθθάδα έςξ υημο ηαηαθφεδηε απυ 

ημοξ Ρςιαίμοξ ιεηά ημοξ Μαηεδμκζημφξ Πμθέιμοξ (215 - 148 π.Υ.). 
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Ζ θαηάιπζε από ηνπο Ρσκαίνπο 

Πνχημ εθθδκζζηζηυ ααζίθεζμ πμο ηαηαθφεδηε ήηακ ημ ιαηεδμκζηυ ααζίθεζμ ή ααζί-

θεζμ ηςκ Ώκηζβμκζδχκ. Δ Ρχιδ ηήνολε ημκ πυθειμ ζημ ιαηεδμκζηυ ααζίθεζμ ηαηά ημ 

Αεφηενμ Μαηεδμκζηυ Πυθειμ (200-197). Ο θυβμξ ηδξ επζθμβήξ αοηήξ ηδξ πνμκζηήξ 

πενίζηαζδξ βζα ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο ήηακ υηζ ηυηε μζ Ρςιαίμζ απμθάζζζακ ηδκ 

επέηηαζδ ηδξ πμθζηζηήξ ημοξ δβειμκίαξ, θυβς ημο υηζ ημ 202 π.π. ιεηά ηδ ιάπδ ζηδ 

Γάια, πμο ζδιαημδυηδζε ηδ θήλδ ημο Αεφηενμο Κανπδδμκζαημφ Πμθέιμο, ιπμνμφ-

ζακ πθέμκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ ζηναηυ πμο απαζπμθμφκηακ έςξ ηυηε εηεί. Δ α-

θμνιή δυεδηε ημ 203-202 π.π., υηακ μ Φίθζππμξ Β’, ααζζθζάξ ηδξ Μαηεδμκίαξ, ηαζ μ 

Ώκηίμπμξ Γ’, ααζζθζάξ ημο ααζζθείμο ηςκ εθεοηζδχκ, έηακακ ιεηαλφ ημοξ ζοιθςκία 

βζα ηδκ ηαηάθοζδ ηαζ ηδ δζαίνεζδ ημο πημθειασημφ ααζζθείμο, ζημ ενυκμ ημο μπμίμο 

ανζζηυηακ μ, επζηνεπυιεκμξ, θυβς ημο ιζηνμφ ηδξ δθζηίαξ ημο, Πημθειαίμξ η' Φζθδ-

ιάηςκ. Δ πμθζηζηή ηδξ Ρχιδξ, υιςξ, απμζημπμφζε ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζζμννμπίαξ 

ιεηαλφ ηςκ εθθδκζζηζηχκ ααζζθείςκ. ε εθανιμβή ημο ζπεδίμο πμο είπε ζοιθςκήζεζ 

ιε ημκ Δκίμπμ Γ’, ηδκ άκμζλδ ημο 202 π.π. πνμπχνδζε ζηδκ Πνμπμκηίδα ηαζ ηαηέθααε 

ηδ Θάζμ, ημ 201 π.π. ημ ακαημθζηυ Ώζβαίμ, εζζέααθε ζημ ααζίθεζμ ηδξ Πενβάιμο ηαζ 

έθηαζε ιέπνζ ηδκ Κανία. Σμ θεζκυπςνμ ημο 201 π.π. απεζηαθιέκμζ ηδξ Ρυδμο ηαζ ημο 

Ώηηάθμο ημο Ώ’ ζηδ Ρχιδ, δζαιανηονήεδηακ βζα ηδκ πμθζηζηή ημο Φζθίππμο Β’. Πνζκ 

μζ Ρςιαίμζ θάαμοκ επίζδια απυθαζδ, δζειήκοζακ δφμ θμνέξ ζημ Φίθζππμ υηζ δεκ έ-

πνεπε κα επζηίεεηαζ ζημ πημθειασηυ ηνάημξ ηαζ κα αθήζεζ ηζξ πημθειασηέξ ηηήζεζξ 

πμο είπε ηαηαθάαεζ, ηδκ πενζμπή ακαημθζηά ημο Νέζημο ιε ηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ, Μα-

νχκεζα, Άαδδνα ηαζ Ώίκμξ, ηαηά ημκ Σνίημ ονζαηυ πυθειμ (241-202 π.π.) 

Οξηνζέηεζε 

Ώλζμζδιείςηδ ηοβπάκεζ, βζα μπμζμκδήπμηε ενεοκδηή, δ δοζημθία πμο θαίκεηαζ πςξ 

ακηζιεηχπζγακ απυ ηδκ ανπαία αηυιδ επμπή μζ ηυηε ανπαίμζ ζοββναθείξ, χζηε κα α-

πμδχζμοκ μνεά ηα βεςβναθζηά υνζα αοημφ ημο ΐαζζθείμο, πμο απυ ηα ηείιεκά ημοξ 

δείπκμοκ πςξ ή δεκ ηα βκχνζγακ (αιθίαμθμ) ή δεκ πνμθάααζκακ (ηζξ αθθαβέξ) ή ηαζ κα 

ζοβπέακε ηα βεςβναθζηά υνζα ιε εηείκα ηα πμθζηζηά (ιεηά απυ επζπεζνήζεζξ). Καζ δ 

παναηήνδζδ αοηή δοζηοπχξ δζαπζζηχκεηαζ (ίζςξ κα δζαζςκίγεηαζ) ιέπνζ ηαζ ζήιενα. 
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Βεξγίλα 

Δ ΐενβίκα είκαζ ιζηνή ηςιυπμθδ ζηδ Μαηεδμκία, ζημκ Νμιυ Διαείαξ πμο δζμζηδηζ-

ηά οπάβεηαζ ζηδκ πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ. ΐνίζηεηαζ 13 πθι. κμηζμακαημ-

θζηά ηδξ ΐένμζαξ, πνςηεφμοζαξ ημο κμιμφ, ηαζ πενίπμο 80 πθι. κμηζμδοηζηά ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ. Ο πθδεοζιυξ ηδξ ηςιυπμθδξ ακένπεηαζ ζηζξ 2.000 πενίπμο ηαημίημοξ 

ηαζ ανίζηεηαζ ζημοξ πνυπμδεξ ηςκ Πζενίςκ Ονέςκ, ζε ορυιεηνμ 120 ιέηνςκ απυ ηδ 

εάθαζζα. 

Δ ηςιυπμθδ πζζηεφεηαζ υηζ ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ ηςκ ανπαίςκ Ώζβχκ, πνςηεφμοζαξ 

ηδξ ανπαίαξ Μαηεδμκίαξ, ηαζ έβζκε παβημζιίςξ βκςζηή ημ 1977, υηακ δ Πακεπζζηδ-

ιζαηή Ώκαζηαθή ημο Ώνζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο, οπυ ημκ ηαεδβδηή ανπαζμθμβίαξ 

Μακυθδ Ώκδνυκζημ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, ακαηάθορε ημοξ ηυπμοξ ηαθήξ ηςκ 

Μαηεδυκςκ ααζζθέςκ ηαζ ακάιεζα ζημοξ άθθμοξ ηάθμοξ ηαζ έκα ηαθζηυ ικδιείμ 

πμο, ζφιθςκα ιε ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο Ώκδνυκζημο, ήηακ ημο ααζζθζά Φζθίππμο 

ΐ΄, παηένα ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο. Δ ακαηάθορδ αοηχκ ηςκ εονδιάηςκ εεςνεί-

ηαζ απυ πμθθμφξ υηζ πζζημπμίδζε ηαζ ηδ εέζδ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ ηςκ Ώζβχκ, ηδξ πνχ-

ηδξ πνςηεφμοζαξ ημο ιαηεδμκζημφ ααζζθείμο. 

Καηά ημκ 8μ ηαζ 7μ αζχκα π.Υ. δ πενζμπή ηονζανπείηαζ απυ Εθθονζηέξ θοθέξ πμο δδ-

ιζμφνβδζακ ιζα ζηναηδβζηή αάζδ ζηδ εέζδ ηςκ ιεηέπεζηα Ώζβχκ. ηακ ζηζξ ανπέξ 

ημο 7μο αζχκα π.Υ. ημπζηέξ Θναηζηέξ ηαζ Παζμκζηέξ θοθέξ επακαζηάηδζακ, μζ Εθθο-

νζμί απμζφνεδηακ. Σμ 650 π.Υ. πενίπμο, μζ Ώνβεάδεξ, έκαξ ανπαίμξ Βθθδκζηυξ ααζζ-

θζηυξ μίημξ ιε ανπδβυ ημκ Πενδίηηα ημκ Ώ΄, έθοβακ απυ ημ Άνβμξ ηαζ ίδνοζακ ηδκ 

πνςηεφμοζά ημοξ ζηζξ Ώζβέξ, ζδνφμκηαξ έηζζ ηαοηυπνμκα ηαζ ημ ααζίθεζμ ηδξ Μαηε-

δμκίαξ. Ώπυ ηζξ Ώζβέξ απθχεδηακ ζηδκ ηεκηνζηή Μαηεδμκία ηαζ ιεηαηυπζζακ ημκ ημ-

πζηυ πθδεοζιυ ηςκ Πζενίςκ. Δ πενζμπή ηδξ ζδιενζκήξ ΐενβίκαξ, δ μπμία ηαημζημφ-

κηακ απυ ημοξ Πίενεξ, έιεζκε έηζζ αηαημίηδηδ ιέπνζ ηα ιέζα ημο 6μο αζχκα π.Υ. Με-

ηά ημ 550 π.Υ., έκαξ ιαηεδμκζηυξ πθδεοζιυξ εβηαηαζηάεδηε ζηδκ πενζμπή. Καηά ημκ 

5μ αζχκα π.Υ., μ ααζζθζάξ Ώνπέθαμξ μ Ώ΄ ιεηέθενε ηδκ ιαηεδμκζηή πνςηεφμοζα αμ-

νεζυηενα ζηδκ Πέθθα, ιέζα ζηδκ ηεκηνζηή Μαηεδμκζηή πεδζάδα. Οζ Ώζβέξ πανέιεζ-

κακ έκα ζπμοδαίμ ηεθεημονβζηυ ηέκηνμ, αθθά έπαζακ ιζα βζμνηή πνμξ ηζιήκ ημο Αία 

πμο ηεθμφκηακ πθέμκ ζημ Αίμκ. Οζ Ώζβέξ ζοκέπζζακ κα αηιάγμοκ αηυιδ ηαζ ιεηά ηζξ 

επζδνμιέξ ημο 3μο αζχκα π.Υ. ηαζ κέεξ ακαζηαθέξ απμδεζηκφμοκ υηζ ηαηά ημκ 1μ 

αζχκα ι.Υ. ηαημζημφκηακ αηυιδ. 
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Δ ζφβπνμκδ ηςιυπμθδ ηδξ ΐενβίκαξ ζδνφεδηε ημ 1922 ακάιεζα ζημοξ δφμ μζηζζιμφξ 

Κμφηθεξ ηαζ Μπάνιπεξ, μζ μπμίμζ πνμδβμοιέκςξ ακήηακ ζημκ Σμφνημ Μπέδ ηςκ 

Παθαηζηζίςκ, ηαζ ζημοξ μπμίμοξ ηαημζημφζακ 25 μζημβέκεζεξ ζηδκ οπδνεζία ημο 

Μπέδ. Καηά ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 μζ ηάημζημζ ηςκ δφμ μζηζζιχκ αβςκίζηδηακ 

ηαηά ηςκ Οεςιακχκ. πμοδαίμζ αβςκζζηέξ ηδξ επακάζηαζδξ ημο 1821 ήηακ μζ ηα-

ιάηζμξ Κςκζηακηίκμο (βεκ. 1804), Αήιμξ Μανβανίηδ ηαζ Κςκζηακηίκμξ Μανβανίηδ. 

Μεηά ηδ οκεήηδ ηδξ Λςγάκκδξ (24/7/1923) ηαζ ηδκ έλςζδ ηςκ ιπέδδςκ, δ βδ δζα-

ιμζνάζηδηε ζε μζηυπεδα ζημοξ εηεί ηαημίημοξ ηαζ ζε 121 εθθδκζηέξ μζημβέκεζεξ απυ 

ηδ ΐμοθβανία ηαζ ηδ Μζηνά Ώζία, ιεηά απυ ηζξ ακηαθθαβέξ πθδεοζιχκ ακάιεζα 

ζηδκ Βθθάδα, ηδ ΐμοθβανία ηαζ ηδκ Σμονηία. Σμ υκμια ηδξ κέαξ πυθδξ πνμηάεδηε 

απυ ημκ ηυηε Μδηνμπμθίηδ ΐένμζαξ, Κςκζηάκηζμ ΐ΄, μ μπμίμξ ηδκ μκυιαζε ΐενβίκα 

πνμξ ηζιήκ ηδξ ενοθζηήξ ααζίθζζζαξ ΐενβίκαξ, πμο έγδζε ζηδκ πενζμπή ηδξ ΐένμζαξ 

ηαζ ήηακ δ ηεθεοηαία Βθθδκίδα δβειυκαξ ηδξ πενζμπήξ, βυκμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

Παθαζμθυβςκ, πνζκ απυ ηδκ μνζζηζηή άθςζδ ηδξ ΐένμζαξ απυ ημοξ Οεςιακμφξ ημ 

1433. 

 

Ζ πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο αξραίαο πόιεο ησλ Αηγώλ 

Δ εέζδ ηδξ ζδιενζκήξ ΐενβίκαξ ανπζηά εεςνήεδηε απυ ημοξ ακαζηαθείξ υηζ ζοιπί-

πηεζ ιε ηδκ ανπαία πυθδ ΐάθθα, πμο, ζφιθςκα ιε ημκ Πθίκζμ, ήηακ ιζα πυθδ πμο 

ανζζηυηακ ζηα Πζένζα υνδ, κυηζα ημο πμηαιμφ Ώθζάηιμκα. Σμ 1968, μ ΐνεηακυξ ζ-

ζημνζηυξ Nicolas Hammond, ηαεδβδηήξ ζημ πακεπζζηήιζμ ημο Μπνίζημθ, πνυηεζκε 

ημκ ζοζπεηζζιυ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο ηδξ ΐενβίκαξ ιε ηζξ ανπαίεξ Ώζβέξ, ηδκ 

πνχηδ πνςηεφμοζα ημο ιαηεδμκζημφ ααζζθείμο, ζηδκ μπμία ανζζηυηακ ημ ααζζθζηυ 

κεηνμηαθείμ ηςκ Μαηεδυκςκ, αθθά δ πνυηαζή ημο δεκ έβζκε δεηηή απυ ημοξ άθθμοξ 

επζζηήιμκεξ ηαζ απμννίθεδηε ηαζ απυ ημκ Μ. Ώκδνυκζημ. Σμ 1977, ςζηυζμ, ιε ηδκ 

ακαηάθορδ απυ ημ Ώνζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ημο ζδιακηζημφ 

αζφθδημο ηάθμο ηδξ ΐενβίκαξ, μ ηυηε ακαζηαθέαξ Μ. Ώκδνυκζημξ, ακ ηαζ ανπζηά εί-

πε πμθθέξ επζθοθάλεζξ, πείζηδηε βζα ηδκ άπμρδ ημο Hammond έηζζ, ζοιθχκδζε υηζ 

ζηδ ΐενβίκα ανίζηεηαζ ημ ααζζθζηυ κεηνμηαθείμ ηςκ Μαηεδυκςκ, υηζ μ ηάθμξ πμο 

ακαηάθορε είκαζ ααζζθζηυξ ηαζ υηζ ζηδ ζδιενζκή ΐενβίκα πνέπεζ κα ήηακ δ εέζδ ηςκ 

ανπαίςκ Ώζβχκ. 
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Ο Ήιηνο ηεο Βεξγίλαο 

Δ πνοζή θάνκαηα, ιέζα ζηδκ μπμία μ Ώκδνυκζημξ ηαοημπμίδζε ηα απμιεζκάνζα ημο 

ζχιαημξ ημο Φζθίππμο ΐ΄, θένεζ ζημ επάκς ιένμξ ηδξ ημ δεηαελάηηζκμ αζηένζ, ημ 

μπμίμ ηαεζενχεδηε κα μκμιάγεηαζ Ήθζμξ ηδξ ΐενβίκαξ ηαζ οζμεεηήεδηε ςξ ζφιαμθμ 

ηδξ εθθδκζηήξ Μαηεδμκίαξ. Ώοηυξ μ Ήθζμξ οπήνλε ζδιείμ δζεεκμφξ ακηζπανάεεζδξ 

ημ 1992, υηακ ημ κεμσδνοεέκ ηνάημξ ηδξ Π.Γ.Α.Μ. ημκ πνδζζιμπμίδζε ςξ ζφιαμθμ 

πάκς ζηδ ζδιαία ημο. ιςξ, ιεηά απυ βεκζηεοιέκδ ακηίδναζδ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ 

ηαζ ηςκ ηυηε εθθδκζηχκ ηοαενκήζεςκ, πμο είδακ ζηδκ εκένβεζα αοηή ιζα ηαπδθεία 

ηδξ εθθδκζηήξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ οπμζηήνζλακ ζεεκανά υηζ ημ ζφιαμθμ 

ανέεδηε ζε ανπαίμ ικδιείμ εκηυξ ημο εθθαδζημφ πχνμο, δ ηοαένκδζδ ηδξ Π.Γ.Α.Μ. 

οπμπνεχεδηε ημ 1995 κα ημκ απμιαηνφκεζ απυ ηδ ζδιαία ηδξ. 

 

Θεζζαινλίθε 

Δ Θεζζαθμκίηδ ζδνφεδηε ημ 315 πΥ. απυ ημκ ΐαζζθζά Κάζζακδνμ ηδξ Μαηεδμκίαξ 

φζηενα απυ ηδκ ζοκέκςζδ 26 ηαζ πθέμκ μζηζζιχκ ηαζ πενζμπχκ. φκημια ιεηαηνάπδ-

ηε ζε αλζυθμβμ ηέκηνμ εκχ ελεθίπεδηε ζε ιζα απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ πυθεζξ ημο αα-

ζζθείμο ηαηά ηδκ Βθθδκζζηζηή πενίμδμ δζαεέημκηαξ ιάθζζηα πενζμνζζιέκδ αθθά ζδ-

ιακηζηή πμθζηζηή αοημκμιία. 

 

Μηα ζεκαληηθή κεηξόπνιε αλά ηνπο αηώλεο 

Όζηενα απυ ηδ ηαηάηηδζδ ημο Μαηεδμκζημφ ααζζθείμο απυ ημοξ Ρςιαίμοξ ημ 168 

πΥ. δ Θεζζαθμκίηδ έβζκε Ρςιασηή ηηήζδ βκςνίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ιεβάθδ ακάπηολδ 

απυ ηάεε άπμρδ. Ώκαδείπεδηε ζε ζδιακηζηυ ειπμνζηυ ζηαονμδνυιζ ζοκδέμκηαξ μο-

ζζαζηζηά ηδκ Βονχπδ ιε ηδκ Ώζία ιέζς ηδξ Ρςιασηήξ Ββκαηίαξ Οδμφ. Μενζηά απυ 

ηα πζμ επζαθδηζηά ηαζ υιμνθα δζαημζιδιέκα ηηίνζα ηδξ πυθδξ δδιζμονβήεδηακ ηαηά 

ηδκ Ρςιασηή Πενίμδμ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ υηακ ήηακ ιζα απυ ηζξ πνςηεφμοζεξ ηςκ επαν-

πζχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ δζαηοαένκδζδξ ηδξ Σεηνανπίαξ, εκχ βζα πενζμνζζιέκμ πνμκζηυ 

δζάζηδια οπήνλε πνςηεφμοζα υθςκ ηςκ Βπανπζχκ ημο Βθθδκζημφ πχνμο. 
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Σμ 42 πΥ ακαηδνφζζεηαζ "civitas libera", εθεφεενδ πυθδ απμηηχκηαξ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ επζπθέμκ πνμκυιζα ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ ημπή κμιίζιαημξ, ηάηζ πμο απμ-

βεζχκεζ ημ ειπυνζμ. 

Ώπυ ημκ 1μ αζχκα ιΥ δ πυθδ έβζκε έκα ηα πνχζια ηέκηνα ημο Υνζζηζακζζιμφ ηαεχξ 

μ Ώπυζημθμξ Παφθμξ ακέπηολε εδχ πμθθέξ απυ ηζξ δζδαζηαθίεξ ημο εέημκηαξ ηα εε-

ιέθζα βζα ηδκ κέα ενδζηεία. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ΐογακηζκήξ πενζυδμο δ πυθδ 

βκχνζζε ίζςξ ηδκ ιεβαθφηενδ άκεζζδ εκχ ακαπηφπηδηε πθδεοζιζαηά, ηάηζ πμο ηδκ 

ηαηέζηδζε ηδκ δεφηενδ πζμ ζδιακηζηή πυθδ μθυηθδνδξ ηδξ αοημηναημνίαξ φζηενα 

απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. ε δζάθμνα ιένδ ηδξ ηαηαζηεοάζηδηακ οπένμπμζ καμί 

ηαζ πμθθά άθθα ηηίνζα, εκχ έβζκακ ιζα ζεζνά απυ αιοκηζηά ηαζ μπονςιαηζηά ένβα. 

 

Σμ 1204 ιΥ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ΄Α ηαονμθμνίαξ δ πυθδ έπεζε ζηα πένζα ηςκ 

ζηαονμθυνςκ ηάηζ πμο μδήβδζε ζηδκ δδιζμονβία ημο πνυζηαζνμο «ΐαζζθείμο ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ». Χζηυζμ ημ 1246 μζ ΐογακηζκμί ηαηάθενακ κα ακαηαηαθάαμοκ μθυ-

ηθδνδ ηδκ πενζμπή. 

 

Ζ Οζσκαληθή πεξίνδνο 

Δ Οεςιακζηή ηαηάηηδζδ ημο 1430 οπυ ηζξ εκημθέξ ημο Μμονάη ΐ’ οπήνλε έκα ηαηα-

θοηζηυ βεβμκυξ απυ πμθθέξ απυρεζξ. Δ πυθδ βζα ιζα αηυιδ θμνά έβζκε ημ πζμ ζδια-

κηζηυ μζημκμιζηυ ηέκηνμ μθυηθδνδξ ηδξ πενζμπήξ, εκχ εεςνήεδηε ορίζηδξ ζηναηδβζ-

ηήξ ζδιαζίαξ θυβς ηδξ βεςβναθίαξ ηδξ πανάθθδθα ιε ηδκ ηαεζένςζδ ημκ κέςκ ε-

ιπμνζηχκ δνυιςκ. Έβζκε δ κέα παηνίδα βζα πμθθέξ εεκζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ ιεζμκυηδ-

ηεξ (εθαναδίηεξ) μζ μπμίεξ πνμζέθενακ πμθθά ζηα βνάιιαηα ηζξ ηέπκεξ ηαζ ηδκ ανπζ-

ηεηημκζηή αθθάγμκηάξ ηδκ βζα πάκηα! 

Καηά ημκ 19μ αζχκα ζηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ Οεςιακζηήξ 

αοημηναημνίαξ (Σακγζιάη) δ πυθδ απμηηά πμθθά ηαζ ζδιακηζηά πακέιμνθα ηηίνζα. Δ 

ζηαδζαηή πνήζδ ημο αηιμφ χξ ηζκδηήνζαξ δφκαιδξ ηαζ δ ελάπθςζδ ηςκ ζζδδνμδνυ-

ιςκ ηδκ ηαεζζημφκ ημ πζμ ζδιακηζηυ αζμιδπακζηυ ηέκηνμ ζε μθυηθδνδ ηδκ ΐαθηακζ-

ηή. Πμθθά ηαζ ιεβάθα ενβμζηάζζα ηαηαζηεοάγμκηαζ εκχ δδιζμονβείηαζ ημ θζιάκζ. 
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θα αοηά μδδβμφκ ζε αοηυ πμο μζ ζζημνζημί απμηάθεζακ "Καθζθυνκζα ηδξ Ώκαημ-

θήξ". Ο πθδεοζιυξ ηνζπθαζζάγεηαζ απυ ημ 1840 έςξ ημ 1912. 

 

Ζ απγή ηεο ζύγρξνλεο επνρήο 

ηζξ 27 Οηηςανίμο 1912 ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ΐαθηακζηχκ πμθέιςκ μ Βθθδκζηυξ 

ζηναηυξ έθενε ηδκ απεθεοεένςζδ εκχ θίβα πνυκζα ανβυηενα ημ 1917 δ Θεζζαθμκίηδ 

ήνεε ακηζιέηςπδ ιε ιζα απυ ηζξ πεζνυηενεξ ηαηαζηνμθέξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ηαεχξ ιζα 

ιεβάθδ πονηαβζά ηαηέζηνερε ηνία ηέηανηα ημο ηέκηνμο ηδξ, ηάηζ πμο είπε πμθθαπθέξ 

πανεκένβεζεξ ζηα πνυκζα πμο αημθμφεδζακ. Καηά ηζξ δεηαεηίεξ ημο 50 ηαζ ημο 60 δ 

πυθδ βκχνζζε ιζα άκεο πνμδβμοιέκμο μζημδμιζηή έλανζδ, δ μπμία μδήβδζε ζηδκ 

ζδιενζκή ηδξ ιμνθή.  

ήιενα δ Θεζζαθμκίηδ είκαζ ιζα ζφβπνμκδ Βονςπασηή πυθδ εκχ δζαηδνεί ηδκ εέζδ 

ηδξ ςξ ζδιακηζηυ ειπμνζηυ ηαζ μζημκμιζηυ ηέκηνμ ζοκδέμκηαξ υθεξ ηζξ ΐαθηακζηέξ 

πχνεξ. Σμ 1997 ακαδείπεδηε πμθζηζζηζηή πνςηεφμοζα ηδξ Βονχπδξ εκχ είκαζ έκα 

απυ ηα ιεβαθφηενα ηέκηνα πακεπζζηδιζαηήξ εηπαίδεοζδξ ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Βο-

νχπδξ. Σα πενζζζυηενα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά ικδιεία ηδξ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

παβηυζιζα θίζηα πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιίαξ ηδξ Unesco, εκχ ημ 2004 ηαηά ηδκ δζάν-

ηεζα ηςκ Οθοιπζαηχκ αβχκςκ οπήνλε ιζα απυ ηζξ Βθθδκζηέξ Οθοιπζαηέξ Πυθεζξ θζ-

θμλεκχκηαξ ιεβάθμ ανζειυ αεθδηζηχκ δζμνβακχζεςκ. Σμ 2011 επζηνάηδζε ακάιεζα 

ζε πμθθέξ οπμρήθζεξ πυθεζξ ςξ Βονςπασηή Πνςηεφμοζα Νεμθαίαξ βζα ημ έημξ 2014. 

 

Πέιια 

Δ πυθδ ζδνφεδηε απυ ημκ Ώνπέθαμ Ώ' (413-399 π.Υ.) ή απυ ημκ Ώιφκηα Γ' βζα κα βί-

κεζ δ κέα πνςηεφμοζα ημο Μαηεδμκζημφ ηνάημοξ ακηί ηςκ Ώζβχκ (ΐενβίκα) . Δ Πέθ-

θα πανέιεζκε πνςηεφμοζα ιέπνζ ηδκ ηαηάθοζδ ημο Μαηεδμκζημφ ηνάημοξ απυ ημοξ 

Ρςιαίμοξ , μζ μπμίμζ ηδκ θεδθάηδζακ ηαζ ιεηέθενακ ημοξ εδζαονμφξ ηδξ ζηδ Ρχιδ . 

Ώνβυηενα δ πυθδ ηαηαζηνάθδηε απυ ζεζζιυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακμζημδμιήεδηε . Πε-

νί ημ 180 ιΥ μ Λμοηζακυξ ιαξ πθδνμθμνεί υηζ "είκαζ πζα αζήιακηδ ηαζ ιε θζβμζημφξ 

ηαημίημοξ" . 

Παλνξακηθή άπνςε 
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Δ παθαζυηενδ ακαθμνά πμο έπμοιε βζα ηδκ Πέθθα είκαζ απυ ημκ Δνυδμημ ηαηά ηδκ 

πενζβναθή ηδξ εηζηναηείαξ ηςκ Πενζχκ ηαζ απυ ημ Θμοηοδίδδ ηαηά ηδκ πενζβναθή 

ηδξ Μαηεδμκζηήξ επέηηαζδξ ηαζ ημο πμθέιμο ηαηά ημο ζηάθηδ , ααζζθζά ηςκ Θνα-

ηχκ . φιθςκα ιε ημκ Ξεκμθχκηα , ζηδκ ανπή ημο 4μο αζχκα π.Υ. ήηακ δ ιεβαθφηε-

νδ πυθδ ηδξ Μαηεδμκίαξ . Δ πυθδ πνμζέθηοζε θδιζζιέκμοξ ηαθθζηέπκεξ ηδξ επμπήξ , 

υπςξ μ γςβνάθμξ Γεφλζξ , μ πμζδηήξ Σζιυεεμξ μ Μζθήζζμξ ηαζ μ Βονζπίδδξ , μ μπμίμξ 

ηαζ πέεακε εηεί βνάθμκηαξ ηδκ ηναβςδία Ώνπέθαμξ .Μεηά ημ αίαζμ εάκαημ ημο Ώνπε-

θάμο δ ακάπηολδ ημο ηνάημοξ ακαηυπηεηαζ. Σμ ιεβάθμ ημο ένβμ ζοκεπίζηδηε ιεηά 

απυ ιενζηέξ δεηαεηίεξ, απυ ημκ Φίθζππμ ΐ' (360-336 π.Υ.). Δ πνμζπάεεζα ημο Φζθίπ-

πμο δεκ πενζμνίζηδηε ιυκμ ζηδκ εζςηενζηή ακάπηολδ, αθθά ζηνάθδηε ηονίςξ ζηδκ 

επέηηαζδ ηδξ πμθζηζηήξ δφκαιδξ ηδξ Μαηεδμκίαξ. ηα πνυκζα αοηά δ Πέθθα θηάκεζ 

ζε πθήνδ αηιή, βίκεηαζ "δ ιεβίζηδ ηςκ εκ Μαηεδμκία πυθεςκ" (Ξεκμθχκ Βθθδκζηά 

V,2,13) ηαζ δ αηηζκμαμθία ηδξ ελαπθχκεηαζ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυηε βκςζηυ ηυζιμ ιε 

ηζξ ηαηαηηήζεζξ ημο Ώθελάκδνμο Γ΄ (336-323 π.Υ.)Μεηά ημκ εάκαημ ημο Ώθελάκδνμο 

αηέθεζςηεξ δζαιάπεξ λεζπμφκ ιεηαλφ ηςκ δζαδυπςκ ημο, ιέπνζ ηδκ άκμδμ ζημκ ενυκμ 

ημο Ώκηίβμκμο Γμκαηά (276-239 π.Υ.). Πεθθαίμζ απυιαπμζ ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο 

ίδνοζακ μιχκοιδ απμζηία ζηδκ Αεηάπμθδ ηδξ Παθαζζηίκδξ, ζηδκ εκδμπχνα ηδξ ο-

νίαξ ιζα άθθδ Πέθθα ηαζ ζημκ Πενζζηυ ηυθπμ ημκ Πεθθαίμ δήιμ. 

Καηά ηδκ πενίμδμ ημο Ώκηίβμκμο Γμκαηά δ πυθδ έθηαζε ζηδ αηιή ηδξ (ζφιθςκα ιε 

ηα ανπαζμθμβζηά εονήιαηα). 

Μέγαο Αιέμαλδξνο 

Ο Ώθέλακδνμξ Γ΄ μ Μαηεδχκ (356 π.Υ - 323 π.Υ.) ή Ώθέλακδνμξ μ Μέβαξ ή Μέβαξ 

Ώθέλακδνμξ, ήηακ ααζζθζάξ ηδξ Μαηεδμκίαξ, Δβειχκ ηδξ Πακεθθήκζαξ οιιαπίαξ 

ηαηά ηδξ Πενζζηήξ αοημηναημνίαξ, Φαναχ ηδξ Ώζβφπημο, ΐαζζθζάξ ηδξ Ώζίαξ ηαζ 

αμνεζμδοηζηήξ Εκδίαξ, ημο μπμίμο μζ ηαηαηηήζεζξ απμηέθεζακ ημκ εειέθζμ θίεμ ηδξ 

Βθθδκζζηζηήξ επμπήξ ηςκ ααζζθείςκ ηςκ Αζαδυπςκ ηαζ Βπζβυκςκ ημο. 

Γεκκήεδηε ζηδκ Πέθθα ηδξ Μαηεδμκίαξ ημκ Εμφθζμ ημο έημοξ 356 π.Υ.. Γμκείξ ημο 

ήηακ μ ααζζθζάξ Φίθζππμξ ΐ' ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ δ πνζβηίπζζζα Οθοιπζάδα ηδξ Δ-

πείνμο. Χξ ααζζθζάξ ηδξ Μαηεδμκίαξ, ζοκέπζζε ημ ένβμ ημο παηένα ημο, Φζθίππμο ΐ', 

ηαζ ημο παππμφ ημο Ώιφκηα Γ', ζηακχκ ζηναηδβχκ, πμθζηζηχκ ηαζ δζπθςιαηχκ, μζ 

μπμίμζ δζαδμπζηά ακαιυνθςζακ ημ Μαηεδμκζηυ ααζίθεζμ ηαζ ημ ελέθζλακ ζε ζδιακηζ-
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ηή δφκαιδ ημο Βθθδκζημφ ηυζιμο, ηαζ ιε ηδ ζεζνά ημο μ Ώθέλακδνμξ ημ δζαιυνθςζε 

ζε παβηυζιζα οπενδφκαιδ. Τπήνλε έκαξ απυ ημοξ ζπμοδαζυηενμοξ ζηναηδβμφξ ζηδκ 

ζζημνία, ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ 13 εηχκ ηδξ ααζζθείαξ ημο (336 - 323 π.Υ.) ηαηέ-

ηηδζε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ηυηε βκςζημφ ηυζιμο (Μζηνά Ώζία, Πενζία, Ώίβο-

πημ ηθπ.), θηάκμκηαξ ζηζξ πανοθέξ ηδξ Εκδίαξ, ηαζ πςνίξ κα έπεζ δηηδεεί ζε ιάπδ πμο 

μ ίδζμξ ζοιιεηείπε. Οζ Ώθελακδνζκμί πνυκμζ απμηεθμφκ ημ ηέθμξ ηδξ ηθαζζζηήξ αν-

παζυηδηαξ ηαζ ηδκ απανπή ηδξ πενζυδμο ηδξ παβηυζιζαξ ζζημνίαξ βκςζηήξ ςξ Βθθδ-

κζζηζηήξ. 

Δ ζοκμθζηή επζηνάηεζα ηδξ αοημηναημνίαξ ημο, ζηδ ιεβαθφηενδ ηδξ έηηαζδ ηαηά ημ 

323 π.Υ., οπμθμβίγεηαζ ζε 5.200.000 ηεηναβςκζηά πζθζυιεηνα, ηαζ πενζθάιαακε ημι-

ιάηζα απυ 26 ζδιενζκέξ πχνεξ (Βθθάδα, Ώθαακία, ΠΓΑΜ, Μαονμαμφκζμ, εναία, 

ΐμοθβανία, Ρμοιακία, Σμονηία, Κφπνμξ, Ώίβοπημξ, Ώθβακζζηάκ, Ενάη, Ενάκ, Εζναήθ, 

Εκδία, Εμνδακία, Καγαηζηάκ, Κμοαέζη, Κζνβζζηάκ, Λίαακμξ, Παηζζηάκ, αμοδζηή Ώ-

νααία, ονία, Σαηγζηζζηάκ, Οογιπεηζζηάκ, Σμονηιεκζζηάκ).  

Πέεακε ζηδκ ΐααοθχκα, ζημ παθάηζ ημο Νααμοπμδμκυζμνα ΐ' ζηζξ 10 Εμοκίμο ημο 

323 π.Υ., ζε δθζηία αηνζαχξ 32 εηχκ ηαζ 11 ιδκχκ. Σμ ζφκμθμ ηδξ επζννμήξ ημο, ζο-

πκά ημκ ηαηαηάζζεζ ιεηαλφ ηςκ ημνοθαίςκ παβημζιίςκ πνμζςπζημηήηςκ υθςκ ηςκ 

επμπχκ ιε ηδ ιεβαθφηενδ επζννμή, ιαγί ιε ημκ δάζηαθμ ημο Ώνζζημηέθδ. Γέλλεζε 

Ο Ώθέλακδνμξ ημο Φζθίππμο ΐ' ηαζ ηδξ Οθοιπζάδαξ, βεκκήεδηε ημκ ιήκα Εμφθζμ (μ 

Λςυξ ημο διενμθμβίμο ηςκ Μαηεδυκςκ), ημ 356 π.Υ. ζηδκ Πέθθα, πνςηεφμοζα ημο 

ιαηεδμκζημφ ηνάημοξ. φιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, βεκκήεδηε ηδκ ίδζα κφπηα πμο μ 

Δνυζηναημξ πονπυθδζε ημ καυ ηδξ Άνηειδξ ζηδκ Έθεζμ, ιε ημοξ ιάκηεζξ ηαζ ζενείξ 

κα ενιδκεφμοκ ημ βεβμκυξ ςξ μζςκυ ηδξ οπμηαβήξ ηδξ Ώζίαξ.  

φιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, δ βεκεαθμβία ημο ακάβεηαζ ζε δφμ ηεκηνζηέξ ιμνθέξ ηδξ 

ανπαίαξ εθθδκζηήξ πανάδμζδξ, αοηή ημο διίεεμο Δναηθή μ μπμίμξ οπήνλε βεκάνπδξ 

ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Ώνβεαδχκ Μαηεδυκςκ, ηαζ αοηή ημο ήνςα Ώπζθθέα, μ βζμξ ημο 

μπμίμο, μ Νεμπηυθειμξ, ίδνοζε ημ ααζζθζηυ μίημ ηςκ Μμθμζζχκ ιέθμξ ημο μπμίμο 

ήηακ δ ιδηένα ημο Οθοιπζάδα. Δ ενοθμφιεκδ ηαηαβςβή ημο Ώθέλακδνμο ζοκέααθε 

ηαεμνζζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα ημο, απυ ηα πνχηα έηδ ημο αίμο ημο. 

Οη εθζηξαηείεο: 
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θνπόο 

Σδκ εηζηναηεία ηαηά ηςκ Πενζχκ, είπε ήδδ απμθαζίζεζ κα εέζεζ ζε θεζημονβία, ιυθζξ 

ακέαδηε ζημ ενυκμ ηδξ Μαηεδμκίαξ. Ο παηέναξ ημο, Φίθζππμξ, είπε ήδδ αάθεζ ηζξ αά-

ζεζξ αοημφ ημο ζπεδίμο ηαζ ημο είπε ιάεεζ απυ παζδί κα ιδκ έπεζ ηίπμηα άθθμ ζημ κμο 

ημο πανά αοηυκ ημκ ζημπυ. Ο Φίθζππμξ αθμφ είπε κζηήζεζ ημοξ Εθθονζμφξ ηαζ ημοξ 

Θνάηεξ, ημοξ Παίμκεξ ηαζ ημοξ ηφεεξ, επέααθε ζημοξ Έθθδκεξ κα ζοκεκςεμφκ ηαζ 

ιε αοηυκ ανπδβυ κα λεηζκήζμοκ ηδκ εηζηναηεία, ιε πνυζπδια ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ 

εθθδκζηχκ απμζηζχκ ηδξ Ώζίαξ ηαζ ηδκ ηζιςνία ηςκ απμβυκςκ ημο Ξένλδ. Δ δμθμθμ-

κία ημο Φίθζππμο άθδζε ζηα πένζα ημο 20πνμκμο Ώθέλακδνμο ηδκ απμζημθή αοηή. 

Δ ζδέα ηδξ εηζηναηείαξ ζηδκ Ώζία έκακηζ ηςκ Πενζχκ πνμτπήνπε πνζκ απυ ανηεηυ 

ηαζνυ, ιε ημοξ Έθθδκεξ κα έπμοκ αίζεδζδ ακςηενυηδηαξ έκακηζ ηςκ ααναάνςκ -ιδ 

Βθθήκςκ-. Καηά ημοξ Πενζζημφξ πμθέιμοξ πάκς απυ έκα αζχκα πνζκ ηδκ επμπή ημο 

Ώθελάκδνμο, ηαζ ιεηά ηζξ κίηεξ ηςκ Πθαηαζχκ ηαζ ηδξ Μοηάθδξ ημ 479, μ πυθειμξ 

πήνε επζεεηζηή ιμνθή (478-466) ιε πνςηενβάηδ ημκ Κίιςκα ηαζ θαιπνέξ επζηοπίεξ, 

ιε απμημνφθςια ηδ κίηδ ζημκ Βονοιέδμκηα. Ώπυ ημ 399 ιέπνζ ημ 394 μζ πανηζάηεξ 

ηαθαζπςνμφζακ ημοξ Πένζεξ ζηδ Μζηνά Ώζία. Ο Ώβδζίθαμξ ιάθζζηα πνμζπάεδζε κα 

δχζεζ πακεθθήκζμ παναηηήνα ζηδκ εηζηναηεία ημο εοζζάγμκηαξ ζηδκ Ώοθίδα, υπςξ μ 

Ώβαιέικςκ. Δ ζδέα θμζπυκ ηδξ ηεθζηήξ επίεεζδξ εκακηίμκ ημο Πενζζημφ ηνάημοξ ή-

ηακ δζάποηδ ηζ έιεκε κα ανεεεί αοηυξ πμο εα ηδκ πναβιαημπμζμφζε. Πνμμνζζιέκμξ βζ’ 

αοηυ θάκδηε μ Φίθζππμξ, μ μπμίμξ είπε πνμπαβακδίζεζ ιε επζηοπία ηδκ ζδέα ηδξ ηζις-

νίαξ ηςκ Πενζχκ βζα υζα δζέπναλακ ηαηά ηδξ Βθθάδμξ ζημοξ Πενζζημφξ πμθέιμοξ. 

Πνμξ ημκ Φίθζππμ μ Ώεδκαίμξ νήημναξ Εζμηνάηδξ, μ εεςνδηζηυξ ηδξ πακεθθήκζαξ 

ηαηά ηδξ Ώζίαξ εηζηναηείαξ, έβναθε : «ημκ δε ααζζθέα ημκ κοκ ιέβακ πνμζαβμνεου-

ιεκμκ ηαηαθφεζκ επζπεζνήζεζξ, ίκα ηδκ ηε ζεαοημφ δυλακ ιείγς πμζήζδξ ηαζ ημζξ Έθ-

θδζζκ οπμδείλδξ, πνμξ μκ πνή πμθειείκ». «Καζ υθμζ» βνάθεζ ζε άθθμ ζδιείμ μ Εζμ-

ηνάηδξ «ιε παναηαθμφκ κα ζε πνμηνέρς κα επζιείκεζξ ζηα ζπέδζά ζμο, βζαηί δεκ 

ιπμνμφκ κα δζαπναπεμφκ ηαθφηενα ηαζ ςθεθζιυηενα ένβα βζα ημοξ Έθθδκεξ».  

Δ δμθμθμκία ημο ημ 336 π.Υ., ζηένδζε ημκ Φίθζππμ απυ έκα ιεβάθμ ιενίδζμ δυλαξ. 

Σμ ηένδζζε μ Ώθέλακδνμξ, πμο είπε πνμεημζιαζηεί βζα ηα ένβα πμο ακέθενε μ Εζμ-

ηνάηδξ, πμο ακήβε ηδκ ηαηαβςβή ημο ζημκ Ώπζθθέα ηαζ είπε ηδκ Εθζάδα πάκηα ηάης 

απυ ημ πνμζηέθαθυ ημο.  
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Ο Ώθέλακδνμξ έηακε πμθθέξ εηζηναηείεξ ζδζηά ζηδκ ακαημθή. Δ πνχηδ ημο ιάπδ δυ-

εδηε ζηδ Μζηνά Ώζία ζημκ Γνακζηυ πμηαιυ. Δ ιάπδ ημο Γνακζημφ, πμο έβζκε ημκ 

Μάζμ ημο 334 π.Υ. ακέδεζλε κζηδηή ημκ Ώθέλακδνμ. Ο ίδζμξ μ Ώθέλακδνμξ ηζκδφκεοζε 

αθθά ζχεδηε απυ ηδκ πανέιααζδ ημο Κθείημο ημο Μέθα, ηαζ ηαηυπζκ μζ Πένζεξ αζθ-

κζδζάζηδηακ απυ ημ ιαηεδμκζηυ ζππζηυ πμο δζέζπζζε ημκ πμηαιυ ηαζ ηνάπδηακ ζε θο-

βή. Οζ απχθεζεξ ηςκ Μαηεδυκςκ ήηακ ιυκμ 110 άκδνεξ, εκχ ακάιεζα ζημοξ Πένζεξ 

κεηνμφξ οπήνλακ ηαζ πμθθμί δβειυκεξ ημοξ. 

Δ ήηηα ηςκ Πενζχκ άκμζλε ημκ δνυιμ ζημκ Ώθέλακδνμ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ υθδξ ηδξ 

Μζηνάξ Ώζίαξ. Οζ άνδεζξ ηαζ δ Έθεζμξ παναδυεδηακ. Δ Μίθδημξ ηαζ δ Ώθζηαν-

καζζυξ ακηζζηάεδηακ αθθά ηεθζηά ηαηαηηήεδηακ ιεηά απυ πμθζμνηία. Πάκς απυ 

ηνζάκηα πυθεζξ ηδξ Λοηίαξ παναδυεδηακ, εκχ ηαηαηηήεδηε ηαζ δ Παιθοθία. Αζαιέ-

ζμο ηςκ ορζπέδςκ ηδξ Πζζζδίαξ ηαζ ηδξ Φνοβίαξ, μ Ώθέλακδνμξ έθηαζε ζημ Γυνδζμ, 

υπμο έθοζε ημ Γυνδζμ δεζιυ. φιθςκα ιε ημκ ηυηε ενφθμ, υπμζμξ έηακε ηάηζ ηέημζμ, 

εα ηαηαηημφζε μθυηθδνδ ηδκ Ώζία. Πέναζε ημ πεζιχκα παναημθμοεχκηαξ ηζξ ηζκή-

ζεζξ ηςκ Πενζχκ ηαζ εημζιάγμκηαξ ηζξ δοκάιεζξ ημο βζα κέα ελυνιδζδ. ηζξ ζςκζηέξ 

πυθεζξ πμο ηαηέηηδζε, ηαηάνβδζε ηα μθζβανπζηά ηαζ ηονακκζηά πμθζηεφιαηα πμο εί-

πακ επζαάθεζ μζ Πένζεξ ηαζ εβηαηέζηδζε δδιμηναηίεξ, ηαηανβχκηαξ πανάθθδθα ηδ 

αανζά θμνμθμβία. Σδκ άκμζλδ ημο 333 π.Υ. μ Μαηεδυκαξ ααζζθζάξ ηαηέθααε ηδκ 

Καππαδμηία, ηαζ πνμςεήεδηε πνμξ ηζξ Κζθίηζεξ πφθεξ. Πανέιεζκε υιςξ ζηδκ Σανζυ 

ιέπνζ ημκ Οηηχανζμ βζα κα ακαννχζεζ απυ ιζα αανζά αζεέκεζα.[44] Γζα κα ελαζθαθί-

ζεζ ηδκ ηονζανπία ζηδ εάθαζζα λεηίκδζε πμνεία πνμξ ηδ Φμζκίηδ υπμο ήηακ δ αάζδ 

ημο καοηζημφ ηςκ Πενζχκ. Ο Αανείμξ ζοβηέκηνςζε ηενάζηζεξ δοκάιεζξ ζηδ ΐααοθχ-

κα, ιε δζμζηδηή ημκ ίδζμ, ηαζ ηζκήεδηε πνμξ ηδκ Κζθζηία εκακηίμκ ημο Ώθέλακδνμο. Ο 

Ώθέλακδνμξ δζέαδ ηζξ Κζθίηζεξ πφθεξ βζα κα ζοκακηήζεζ ημκ Αανείμ, μ μπμίμξ υιςξ 

ηαηάθενε κα θένεζ ημκ ζηναηυ ημο ζηα κχηα ημο Ώθέλακδνμο. Δ ιάπδ δυεδηε ζηδκ 

αιιχδδ πεδζάδα ηδξ Εζζμφ. Ο Ώθέλακδνμξ ηαηυνεςζε κα ακμίλεζ νήβια ζηδκ πανά-

ηαλδ ημο πενζζημφ ζηναημφ, ηαζ ημ ζππζηυ ημο ιε επζηεθαθήξ ημκ ίδζμ πναβιαημπμίδ-

ζε πθεονζηή επίεεζδ ηαζ ανέεδηε ζηα κχηα ημο Αανείμο. Ο Αανείμξ ηνάπδηε ζε θοβή 

αθήκμκηαξ ζηα πένζα ημο κζηδηή ηδ ζηδκή, ηδ ιδηένα, ηδ ζφγοβυ ημο ηαζ πμθθά θά-

θονα. ε ακάικδζδ ηδξ κίηδξ ημο, μ Μέβαξ Ώθέλακδνμξ ίδνοζε ηδκ Ώθελάκδνεζα ηδξ 

Εζζμφ, ηδ Νζηυπμθδ (ζημ εζςηενζηυ), ηαεχξ ηαζ ηα μπονά Διαεία ηαζ ΐμηηζαίμ δήιμ 

ηαζ ηδκ ηνήκδ Οθοιπζάδα ζηδκ πενζμπή πμο ζδνφεδηε δ Ώκηζυπεζα 30 πνυκζα ιεηά. 
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Μεηά ηδ κίηδ ημο ζηδκ Εζζυ, δ πνμέθαζδ ζοκεπίζηδηε ιε ηαηάθδρδ ηδξ Άναδμο, 

ΐφαθμο ηαζ ζδχκαξ. Σα θμζκζηζηά, νμδζαηά ηαζ ηοπνζαηά πθμία ιπήηακ πθέμκ οπυ 

ηζξ δζαηαβέξ ημο Ώθέλακδνμο, ηαζ έηζζ ελαζθάθζζε ηα κχηα ημο ηαζ ημκ έθεβπμ υθδξ 

ηδξ ακαημθζηήξ Μεζμβείμο. Σμ ηαθμηαίνζ ημο 332 π.Υ. ηαηάθενε ιε πμθθή δοζημθία 

ηαζ επηά ιήκεξ πμθζμνηίαξ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Σφνμο, υπμο ηαζ μ Ώθέλακδνμξ θένεδ-

ηε ιε πνςημθακή ζηθδνυηδηα πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πυθδξ.  

Γζα ηδκ επζζηνμθή μ Ώθέλακδνμξ πχνζζε ημ ζηνάηεοιά ημο ζε ηνία ιένδ. Σμ πνχημ 

ιε ανπδβυ ημκ Κναηενυ αημθμφεδζε πμνεία πνμξ ηδκ Ώθελάκδνεζα Ώναπςζίαξ (Κα-

κηαπάν) ηαζ ιέζς ηδξ ημζθάδαξ ημο Βηφιακδνμο εβηαηαζηάεδηε ζηδκ Κανιακία υ-

πμο πενίιεκε ημκ Ώθέλακδνμ. Σμ δεφηενμ ήηακ μ ζηυθμξ, πμο ιε ανπδβυ ημκ Νέανπμ, 

πανέπθεοζε ηζξ αηηέξ ηδξ Πενζίαξ υπμο ανίζημκηακ μζ πχνεξ ηςκ Χνχκ, ηςκ Γεδνς-

ζζχκ ηαζ ηςκ Επεομθάβςκ, πνμξ ημκ ιοπυ ημο ηυθπμο. μ ηνίημ ιένμξ ημο ζηναηεφια-

ημξ ιε ημκ Ώθέλακδνμ λεηίκδζε απυ ηα Πάηηαθα (ηέθδ Ώοβμφζημο 324 π.Υ.) βζα κα 

δζαζπίζεζ ηδκ ένδιμ ηδξ Γεδνςζίαξ. ημ πνχημ ιένμξ ηδξ πμνείαξ δεκ οπήνλακ δο-

ζημθίεξ αθθά ζηδκ ένδιμ ηδξ Γεδνςζίαξ μ ηαφζςκαξ ηαζ δ έθθεζρδ κενμφ πνμηάθε-

ζακ ιεβάθεξ απχθεζεξ. Μεηά απυ 60 ιένεξ ζηαιάηδζε βζα ακάπαοζδ ζηδκ πνςηεφμο-

ζα ηδξ Γεδνςζίαξ, Πμφνα, ηαζ πνμπχνδζε ζηδκ Κανιακία υπμο ζοκάκηδζε ημκ Κνα-

ηενυ. ηδκ Κανιακία έθηαζε ηαζ μ Νέανπμξ υπμο έδςζε ακαθμνά βζα ηδκ πμνεία ημο, 

ηαζ ζοκέπζζε ημκ πενίπθμο ςξ ηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ Σίβνδ. Ο Ώθέλακδνμξ πήνε 

έκα ιένμξ ημο ζηναηεφιαημξ ηαζ αθμφ πέναζε απυ ημοξ Παζανβάδεξ πνμπχνδζε 

ζηδκ Πενζέπμθδ υπμο δζυνζζε ζαηνάπδ ημκ Πεοηέζηα μ μπμίμξ είπε ζχζεζ ηδ γςή 

ημο Ώθέλακδνμο ζηδ ιάπδ ζημοξ Μαθθμφξ ηδξ Εκδίαξ. 

Σδκ άκμζλδ ημο 324 π.Υ. έηακε βζμνηέξ ζηα μφζα βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηάηηδ-

ζδξ ηδξ Πενζίαξ. Ονβάκςζε ιζηημφξ βάιμοξ Μαηεδυκςκ ιε Πενζίδεξ ηαζ μ ίδζμξ πή-

νε ςξ δεφηενδ ζφγοβμ ηδ ηάηεζνα, ηδκ ηυνδ ημο Αανείμο. Βλυθθδζε ηα πνέδ ηςκ 

Βθθήκςκ ζηναηζςηχκ ημο, ιε έκα πμζυ πμο ακήθεε ζε 20.000 ηάθακηα ηαζ ιμίναζε 

δχνα ηαζ ηζιέξ ζε υζμοξ είπακ ακδναβαεήζεζ. Οζ ζαηνάπεξ ηδξ επζηνάηεζαξ έθενακ 

εηεί ηαζ 30.000 έθδαμοξ Πένζεξ πμο είπακ εηπαζδεοηεί ηαζ μπθζζεεί ιαηεδμκζηά, 

ημοξ μπμίμξ μκυιαζε «Βπζβυκμοξ». 

Άνπζζε κα μνβακχκεζ κέεξ εηζηναηείεξ ηαζ αθμφ έζηεζθε ημκ Δθαζζηίςκα κα ελενεο-

κήζεζ ηζξ αηηέξ ημο Πενζζημφ ηυθπμο, μ ίδζμξ ιε επίθεηηεξ ιμκάδεξ ηαηεοεφκεδηε 

πνμξ ηδ εάθαζζα ιέζς ημο πμηαιμφ Βοθαίμο. ηδκ πζ ακαημίκςζε ηδκ απυθοζδ 
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ηςκ δθζηζςιέκςκ ηαζ ηςκ ηναοιαηζχκ ηαζ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ εηζηναηείαξ, αθθά ζοκά-

κηδζε ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ζηναηζςηχκ ημο πμο δεκ ήεεθακ κα ζοκεπίζμοκ ιαγί ημο. Ο 

Ώθέλακδνμξ ηυηε ιμίναζε αλζχιαηα ζε Πένζεξ ηαζ μνζζιέκμοξ ημοξ μκυιαζε ζοββε-

κείξ ημο, πνάβια πμο ακάβηαζε ημοξ Μαηεδυκεξ κα ημο γδηήζμοκ ζοβκχιδ ηαζ κα 

ημκ αημθμοεήζμοκ. 

Θάλαηνο 

Λίβμ πνζκ ηδκ ακαπχνδζδ βζα ηδκ Ώνααία, ζηζξ 2 πνμξ 3 Εμοκίμο 323 π.Υ. ζοιιεηείπε 

ζε ζοιπυζζμ έπεζηα απυ ημ μπμίμ εηδήθςζε πονεηυ, πμο δζήνηεζε ηαζ ηζξ επυιεκεξ 

διένεξ ακαβηάγμκηάξ ημκ κα ιεηαεέζεζ ηδκ διενμιδκία ακαπχνδζδξ. Μεηά απυ ιζα 

ζφκημιδ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ημο ηαηέννεοζε λακά, πςνίξ κα ιπμνεί κα πενπαηήζεζ ή 

κα ιζθήζεζ. Δ θήιδ υηζ είπε ήδδ πεεάκεζ ακάβηαζε ημοξ ζηναηδβμφξ ημο κα επζηνέ-

ρμοκ ζε υθμοξ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο κα πενάζμοκ απυ ημ ηνεαάηζ ημο βζα κα ημκ απμ-

παζνεηίζμοκ. Με ηδ ζοκμθζηή αζεέκεζα κα δζανηεί 10 διένεξ, πέεακε ζηζξ 13 Εμοκίμο 

323 π.Υ.. 

φιθςκα ιε ηζξ ιανηονίεξ, ημ ζχια ημο ηαεανίζηδηε ηαζ ημπμεεηήεδηε ζε έκα βοά-

θζκμ θένεηνμ βειάημ ιέθζ. Σμ ζχια ημο πανέιεζκε ζηδ ΐααοθχκα βζα δφμ έηδ, έςξ 

ηαζ ημ 321 π.Υ., μπυηε ηαζ πήνε ημ δνυιμ ηδξ επζζηνμθήξ βζα ηδκ Βθθάδα χζηε κα 

ηαθεί ζηδ Μαηεδμκία. Ο Πημθειαίμξ υιςξ, ιεζμθάαδζε ηαζ απέζπαζε ημ ζχια ημο 

Ώθέλακδνμο εκχ ανζζηυηακ ζε πμνεία πνμξ ηδ Μαηεδμκία, παίνκμκηαξ ημ ζηδκ Ώίβο-

πημ ηδξ μπμίαξ ήηακ μ ηοαενκήηδξ. Ώκάθμβα ιε ηζξ ιανηονίεξ, ημ ζχια ημο ημπμεε-

ηήεδηε ζηδ Μέιθζδα ανπζηά -ιε ηδκ Ώθελάκδνεζα κα είκαζ ιυκμ έκαξ ιζηνυξ μζηζζιυξ 

ηδκ επμπή εηείκδ-, ηαζ ανηεηά ανβυηενα ζηδκ Ώθελάκδνεζα υηακ αοηή επεηηάεδηε, ή 

ζηδκ Ώθελάκδνεζα απυ ηδκ ανπή. 

Σα ζζημνζηά ζημζπεία πμο έπμοκ δζαζςεεί ςξ ζήιενα, ακαθένμοκ πςξ δ Ώθελάκδνεζα 

είκαζ δ ηεθεοηαία βκςζηή ημπμεεζία ηδξ ζςνμφ ημο. Ο ηεθεοηαίμξ πμο θένεηαζ κα έ-

πεζ επζζηεθηεί ηδ ζςνυ ήηακ μ Ρςιαίμξ αοημηνάημναξ Καναηάθθαξ ημ 215 ι.Υ., ηαζ 

απυ ηυηε δεκ δζαζχγμκηαζ άθθεξ ιανηονίεξ επζζηεπηχκ ηδξ ζςνμφ, ηαζ δ αηνζαήξ ημ-

πμεεζία ημο ηάθμο ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο είκαζ άβκςζηδ ιέπνζ ζηζβιήξ. Θα ιπμ-

νμφζε εδχ κα δμεεί ηαζ ιζα ενδζηεοηζηή ακαθμνά ηαηά ηδκ μπμία μ υζζμξ ζζχδξ 

πμο έγδζε ημκ 4μ αζχκα ι.Υ. απεζημκίγεηαζ ζε ημζπμβναθίεξ ηαζ εζημκμβναθίεξ κα 



45 
 

πνμζηοκά ζημκ ηάθμ ημο Μ. Ώθέλακδνμο ζηδκ Ώθελάκδνεζα. Δ ακαθμνά αοηή ζημκ 

αίμ ημο ιπμνεί κα εεςνδεεί δ ηεθεοηαία. 

Γηαδνρή 

Λίβμ πνζκ πεεάκεζ νςηήεδηε ζε πμζυκ αθήκεζ ηδκ ααζζθεία ημο ηαζ θένεηαζ κα απά-

κηδζε «ηῷ ηναηίζηῳ», δδθαδή «ζημκ ζζπονυηενμ», εκχ ηεθζηά, ζφιθςκα ιε ηδκ 

οιθςκία ηδξ ΐααοθχκαξ πμο αημθμφεδζε θίβεξ εαδμιάδεξ ανβυηενα, ηδκ πνμζςνζ-

κή δζμίηδζδ ακέθααε μ Πενδίηηαξ ςξ ακηζααζζθέαξ ηαζ ηοπζηά ααζζθέαξ μ Φίθζππμξ 

Γ´ Ώννζδαίμξ, εηενμεαθήξ ιεβαθφηενμξ αδενθυξ ημο, μ μπμίμξ οπμθεζπυηακ δζακμδηζ-

ηά ηαζ μοζζαζηζηά εθεβπυηακ απυ ημκ Πενδίηηα. Δ εκ ηέθεζ απμηοπία ζοιαζααζιμφ 

ηςκ δζαδυπςκ ή πθήνδξ επζηνάηδζδξ εκυξ απυ αοημφξ, μδήβδζε ζημοξ πμθέιμοξ ηςκ 

Αζαδυπςκ ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο, μζ μπμίμζ δζήνηεζακ βζα πενίπμο 40 έηδ. 

Θξάθε 

  Δ Θνάηδ  είκαζ ιζα ζζημνζηή ηαζ βεςβναθζηή πενζμπή ηςκ ΐαθηακίςκ ζηδ κμηζμακα-

ημθζηή Βονχπδ. Δ πενζμπή πμο ακήηεζ ζηδκ Βθθάδα, απμηεθεί ημ βεςβναθζηυ δζαιέ-

νζζια ηδξ Θνάηδξ ηαζ οπάβεηαζ δζμζηδηζηά ζηδκ Πενζθένεζα Ώκαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ 

ηαζ Θνάηδξ. Δ πενζμπή ηδξ Θνάηδξ ανέπεηαζ απυ ηδκ Μαφνδ Θάθαζζα, ημ Ώζβαίμ 

ηαζ ηδκ Πνμπμκηίδα. ηδκ Σμονηία, δ εονφηενδ πενζμπή ηαθείηαζ επίζδξ Ρμφιεθδ. 

  Δ Θνάηδ ανίζηεηαζ ζημ αμνεζμακαημθζηυ ημιιάηζ ηδξ Βθθάδαξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ 

ηνεζξ κμιμφξ : ημκ Έανμ ιε πνςηεφμοζα ηδκ Ώθελακδνμφπμθδ , ηδ Ρμδυπδ ιε πνς-

ηεφμοζα ηδκ Κμιμηδκή ηαζ ηδκ Ξάκεδ ιε πνςηεφμοζα ηδκ Ξάκεδ .  

  Αέπεηαζ ιεβάθμ ανζειυ επζζηεπηχκ θυβς ηςκ αλζμεέαηςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ 

ικδιείςκ ηδξ ,απμηεθχκηαξ έηζζ ζδακζηυ πνμμνζζιυ βζα ηάεε επμπή. 
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Ηζηνξία 

Δ Θνάηδ απυ κςνίξ δέπηδηε ηδκ πμθζηζζηζηή επζννμή ηςκ Βθθήκςκ δζαηδνχκηαξ υ-

ιςξ βζα πμθφ ηαζνυ ηδ βθχζζα ηαζ ημκ πμθζηζζιυ ημοξ. Οζ πνχηεξ εθθδκζηέξ απμζηίεξ 

ζηδ Θνάηδ ζδνφεδηακ ημκ 6μ αζχκα π.Υ..  Ο πμθζηζζιυξ ηςκ ανπαίςκ Θναηχκ, υπςξ 

πενζβνάθεηαζ απυ πμθθμφξ ζζημνζημφξ αθθά ηαζ απυ ηα εονήιαηα ηςκ ακαζηαθχκ, 

ακαθένεηαζ ζε έκα θαυ ιε πμθθέξ θοθέξ. οβηεηνζιέκα μ Δνυδμημξ ημοξ απμηαθεί ημ 

δεφηενμ πμθοπθδεέζηενμ θαυ (ιεηά ημοξ Εκδμφξ) ζημκ ηυηε βκςζηυ ηυζιμ βζ’ αοηυκ 

ηαζ μ πζμ ζζπονυξ απυ υθμοξ, ακ οπμθμβίζμοιε υθεξ ηζξ θοθέξ εκςιέκεξ.  Καηά ηδκ 

ηθαζζηή πενίμδμ, μζ Θνάηεξ ήηακ δζαζνειέκμζ ζε πμθοάνζειεξ θοθέξ. . Ώοηή ηδκ πε-

νίμδμ (5μξ - 4μξ αζχκαξ π.Υ.), μζ Θνάηεξ ήηακ πενζγήηδημζ απυ ηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ-

ηνάηδ ςξ ιζζεμθυνμζ πεθηαζηέξ. Οζ πεθηαζηέξ ήηακ ελμπθζζιέκμζ ιε ηδκ πέθηδ, δδ-

θαδή ιζηνή αζπίδα δ μπμία είπε ιία εζμπή ζακ ιζζμθέββανμ, ηαζ ηνία αηυκηζα, ηα 

μπμία ηναημφζακ ημ έκα ζημ έκα πένζ ηαζ ηα άθθα δφμ ζημ άθθμ πένζ ιαγί ιε ηδκ α-

ζπίδα. Σμ 46 ι.Υ. δ Θνάηδ βίκεηαζ νςιασηή επανπία, ιεηά απυ ιαηνά ακηίζηαζδ ηςκ 

Θναηχκ. Λυβς ημο υηζ μζ Θνάηεξ ήηακ επζδέλζμζ ηαζ άθμαμζ πμθειζζηέξ, έβζκακ επζ-

εοιδημί ηαζ ζεααζημί ιμκμιάπμζ. Ώοηυξ μ ηφπμξ ιμκμιάπμο μκμιαγυηακ ηαζ Θναλ. Ο 

βκςζηυξ ιμκμιάπμξ ηαζ ανπδβυξ ηςκ ζηθάαςκ πάνηαημξ ηαηαβυηακ απυ ηδ Θνάηδ. 

Βπδαληηλή πεξίνδνο 

  Καηά ηδ αογακηζκή πενίμδμ , δ Θνάηδ ακαααειίγεηαζ ζδιακηζηά. Δ κέα πνςηεφμοζα 

ημο ηνάημοξ, Κςκζηακηζκμφπμθδ, ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ Θνάηδξ. Ώοηυ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ζοννμή πμθθχκ αηυιςκ (αζηοθζθία) ζηδκ πενζμπή, πνμξ ακαγήηδζδ 

ηαθφηενδξ γςήξ ηαζ ημ ηέκηνμ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ ιεηαημπίγεηαζ απυ ηδκ Ώ-

εήκα ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. Μενζημί απυ ημοξ αογακηζκμφξ αοημηνάημνεξ ηαηάβμ-

κηακ απυ ηδ Θνάηδ, υπςξ μ Εμοζηίκμξ ηαζ μ ακζρζυξ ηαζ δζάδμπυξ ημο Εμοζηζκζακυξ. 

Φοζζηά πνυηεζηαζ βζα ιία αοημηναημνία πμο ηονίςξ ζηδνίγεζ ηδ ζοκεηηζηυηδηά ηδξ 

ζηδ ενδζηεία ηαζ ζηδ βθχζζα ηαζ υπζ ζημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ. ιςξ ζηδκ ηαεδιε-

νζκυηδηα ηςκ απθχκ ακενχπςκ πμθθά απυ ηα ήεδ ηαζ έεζιά ημοξ πνμένπμκηαζ απυ 

ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ ειπθμοηζζιέκα ιε ηδ πνζζηζακζηή ενδζηεία, υπςξ ημο ηζμπέη 

ιπέδ, ημο ηαθυβενμο, ηα ακαζηεκάνζα η.α. ηα αογακηζκά πνυκζα έπμοιε ηαζ ηζξ ζο-

βηνμφζεζξ ιε ηα ζθααζηά θφθα, ηαεχξ ηαζ ιε ημ αθηασηυ θφθμ ηςκ ΐμοθβάνςκ, ηα 

μπμία εα δδιζμονβήζμοκ ζζπονά νήβιαηα ζηδκ ποηκυηδηα ημο κηυπζμο πθδεοζιμφ. 

Μεζαησληθή θαη Οζσκαληθή πεξίνδνο 
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Δ ηαηάηηδζδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ απυ ημοξ Σμφνημοξ πναβιαημπμζήεδηε κςνί-

ηενα απυ ηδκ άθςζδ ηδξ Πυθδξ. Καε' υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ Οεςιακζηήξ αοημηναημνί-

αξ, μζ Οεςιακμί δζέηνζκακ ημοξ οπδηυμοξ ζε ιμοζμοθιάκμοξ ηαζ ιδ ιμοζμοθιάκμοξ, 

δίκμκηαξ θοζζηά πενζζζυηενα πνμκυιζα ζημοξ ιμοζμοθιάκμοξ, ςξ πμθίηεξ πνχηδξ 

ηαηδβμνίαξ. ακ πανάδεζβια ηςκ ιέηνςκ πμο έθααακ μζ Οεςιακμί ιπμνμφιε κα α-

καθένμοιε ημ παζδμιάγςια ηαζ ημ πανάηζζ ή ηεθαθζηυ θυνμ. ε αοηήκ ηδκ ζζημνζηή 

θάζδ ανηεημί Θναηζημί πθδεοζιμί έβζκακ ιμοζμοθιακζημί, είηε θυβς ηςκ παναπάκς 

ηζκήηνςκ είηε θυβς ιίαξ ιμοζμοθιακζηήξ ζοβηνδηζζηζηήξ αίνεζδξ, ηςκ ηζγζθιπαζή-

δςκ, δ μπμία θένεζ ανηεηά ημζκά ζημζπεία ιε ημ πνζζηζακζζιυ. Κάπμζα πνυκζα ανβυ-

ηενα άθθαλε δ πμθζηζηή ημο Οεςιακζημφ ηνάημοξ θαιαάκμκηαξ δπζυηενα ιέηνα, ηα-

εχξ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ είπακ βίκεζ ήδδ ιμοζμοθιάκμζ ηαζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ δεκ πθήνςκακ θυνμ, ιεζχκμκηαξ ηαηά πμθφ ηα έζμδα ημο ηνάημοξ. Πανάθθδθα 

έπμοιε ηαζ ιεηαθμνέξ άθθςκ εεκμηήηςκ υπςξ Σζζββάκμοξ, Ώνιέκζμοξ ηαζ Βαναίμοξ. 

Οζ Βαναίμζ ηαζ μζ Σζζββάκμζ ανίζημκηαζ ηονίςξ ζηδκ Κμιμηδκή (Κζμοιμοθηγίκα). 

Πανάθθδθα έπμοιε ηαζ ιεηακαζηεφζεζξ εθθδκζηχκ θφθςκ πνμξ ηδ Θνάηδ υπςξ Δ-

πεζνχηεξ, Θεζζαθμφξ ηαζ Πεθμπμκκδζίμοξ.  

Πεινπόλλεζνο: Κανοςηή, Μάκδ, Πμζιεκζηυκ, ημονημπχνζ(ζημπχνζ), Παηαβή, Ώ-

ιπεθάηζα, Κμοθυαμοκμ, ΐνοζζημί, Ώζπνμκένζ, Ώζαεζηάδεξ, Κοακή. 

Ήπεηξνο: Βθθδκμπχνζ(πζεακχξ ακαιειζβιέκμ ιε ΐμφθβανμοξ, βζαηί ημ ημονηζηυ ημο 

υκμια ζηα εθθδκζηά ήηακ ΐμοθβανμπχνζ), Παθδμφνζ, Μεηαλάδεξ, Πάδδ(Λάδδ), Υζμ-

κάδεξ, Αμλαπάνα, Υακδνάξ, μοθθί. Οζ εθθδκζημί αοημί πθδεοζιμί απμννμθήεδηακ 

απυ ημκ κηυπζμ εθθδκζηυ πθδεοζιυ, ιε απμηέθεζια κα εεςνμφκηαζ ζήιενα Θναηζχ-

ηεξ. 

  φβπνμκδ επμπή Με ηδ οκεήηδ ημο Ώβίμο ηεθάκμο ημ 1878 ζδνφεδηε δ "Μεβάθδ 
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ΐμοθβανία", δ μπμία ηάθοπηε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ Θνάηδξ. Με ηδκ ακαεεχνδζδ 

ηδξ οκεήηδξ απυ ημ οκέδνζμ ημο ΐενμθίκμο δ εδαθζηή έηηαζδ ηδξ αοηυκμιδξ 

ΐμοθβανίαξ πενζμνίζηδηε ηαζ δ αυνεζα Θνάηδ έβζκε λεπςνζζηυ ηνάημξ, οπμηεθέξ 

ζημκ μοθηάκμ, ιε ημ υκμια "Ώκαημθζηή Ρςιοθία". Δ οπυθμζπδ Θνάηδ πανέιεζκε 

οπυ μεςιακζηή ηονζανπία. Σμ 1886, ιέζς πναλζημπήιαημξ, δ Ώκαημθζηή Ρςιοθία 

εκχεδηε ιε ημ αμοθβανζηυ ηνάημξ. Με ημοξ ΐαθηακζημφξ Πμθέιμοξ ημο 1912-1913 δ 

Αοηζηή Θνάηδ πνμζανηήεδηε ζηδ ΐμοθβανία, εκχ δ Ώκαημθζηή, ζοιπενζθαιαακμιέ-

κδξ ηαζ ηδξ Ώδνζακμοπυθεςξ, πανέιεζκε ζηδκ Οεςιακζηή Ώοημηναημνία. Δ οκεήηδ 

ημο Νεσβφ ημ 1919 απέδςζε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ Αοηζηήξ Θνάηδξ ζηδκ Βθθάδα, 

εκχ ιε ηδ οκεήηδ ηςκ εανχκ ηαζ δ ημονηζηή Θνάηδ ςξ ηδκ Γναιιή ηδξ Σζαηάθ-

ηγαξ πενζήθεε ζηδκ Βθθάδα. ιςξ ιεηά ηδ Μζηναζζαηζηή Καηαζηνμθή μ εθθδκζηυξ 

ζηναηυξ ακαβηάζηδηε κα εηηεκχζεζ ηδκ Ώκαημθζηή Θνάηδ ηαζ κα οπμπςνήζεζ πένακ 

ημο Έανμο. Δ ζοβηεηνζιέκδ ηαηάζηαζδ παβζχεδηε ιε ηδκ οπμβναθή ηδξ οκεήηδξ 

ηδξ Λςγάκδξ πμο μνζζηζημπμίδζε ηα ζδιενζκά εθθδκμημονηζηά ζφκμνα. 

Αμηνζέαηα Έβξνπ 

Ο κμιυξ Έανμο δζαεέηεζ ζδζαίηενα βεςιμνθμθμβζηά ζημζπεία ηαζ πθμφζζα πμθζηζζηζηή 

ηθδνμκμιζά . Μενζηά ζδιακηζηά αλζμεέαηα είκαζ :  

  Βεκζηυ Πάνημ Αάζμοξ Ααδζάξ : Βίκαζ ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πνμζηα-

ηεουιεκεξ πενζμπέξ ζε εεκζηυ, εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ. Βίκαζ ιία απυ 

ηζξ πνχηεξ πενζμπέξ ζηδκ Βθθάδα πμο ηέεδηακ ζε ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ, ηα-

εχξ εδχ ζοιαζχκμοκ ηαζ εοδμηζιμφκ πμθθά είδδ ηδξ πθςνίδαξ ηαζ ηδξ πακί-

δαξ ηδξ ΐαθηακζηήξ πενζμκήζμο, ηδξ Βονχπδξ ηαζ ηδξ Ώζίαξ. Σα ημπία πμο 

δζαιμνθχκμκηαζ απυ δάζδ πεφηδξ ηαζ δνουξ, ηα μπμία δζαηυπημκηαζ απυ λέ-

θςηα, αμζημηυπζα ηαζ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ απμηεθμφκ ημ ζδακζηυ πενζ-

αάθθμκ βζα ηα ανπαηηζηά πμοθζά εκχ πνμζθένμοκ ζηήνζλδ ηαζ ζημοξ ακενχ-

πμοξ ιε ηδκ βεςνβία , ράνεια ηηθ 

 πδθζά ημο Κφηθςπα : Δ πδθζά ημο Κφηθςπα, ηαηά ηδκ ημπζηή πανάδμζδ 

απμηεθμφζε ημ θαηνεοηζηυ ηέκηνμ ηςκ Βθθδκζηχκ Θεμηήηςκ ηδξ Θνάηδξ. ή-

ιενα έπεζ απμηαθοθεεί μ κεμθζεζηυξ μζηζζιυξ πμο είκαζ απυ ημοξ ζδιακηζηυ-

ηενμοξ ηδξ ΐαθηακζηήξ. Βίκαζ ημ ηαηά ηδκ ημπζηή θασηή πανάδμζδ βκςζηυ 

ζπήθαζμ ημο ηφηθςπα Πμθφθδιμο πμο μ Οδοζζέαξ ημκ ηφθθςζε ιε έκα πα-

θμφηζ, αθμφ πνχηα ημκ ιέεοζε. Σμ ζπήθαζμ ανίζηεηαζ ζηδκ παναθία ηδξ Μά-
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ηνδξ ιε ίπκδ πνήζδξ απυ ηδ Νεμθζεζηή Πενίμδμ πνμκμθμβίαξ πενίπμο  ημ 

4.500 π.Υ., εκηυξ ημο ανάπμο. Ο πχνμξ ημο απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ εαθάιμοξ 

ιε θαλεοιέκεξ ηυβπεξ ηαζ ζηαθμπάηζα. Βπίζδξ ημ εζςηενζηυ ημο πενζθαιαάκεζ 

πήθζκεξ ηαηαζηεοέξ, αβαθιαηίδζα ηαζ εζδχθζα γχςκ. ημ ζπήθαζμ ημ μπμίμ έ-

πεζ δφμ πχνμοξ, δζαηνίκμκηαζ ζηαθμπάηζα, δελαιεκέξ ηαζ παναηδνδηήνζμ. 

 Μμκή Κμίιδζδξ Θεμηυημο - Μάηνδξ : Εδνφεδηε ημ 1980 ηαζ θεζημονβεί απυ 

ημ 1983. Βίκαζ αθζενςιέκδ ζηδκ Κμίιδζδ ηδξ Θεμηυημο ηαζ πακδβονίγεζ ζηζξ 

23 Ώοβμφζημο (Ώπυδμζδ ηδξ Κμίιδζδξ ηδξ Θεμηυημο). Σμ ηαεμθζηυ ηαζ δ 

ιεβάθδ αοθή, πενζαάθθεηαζ απυ ηα ηηίνζα ημο λεκχκα. ηα δζαημκήιαηα ημο 

ιμκαζηδνζμφ, πενζθαιαάκμκηαζ δ αβζμβναθία, δ ζενμνναπηζηή, δ ηεκηδηζηή, δ 

ηδνμπθαζηζηή, δ ηδπμονζηή η.α.. 

 ΐογακηζκυ Τδναβςβείμ Φένεξ : ΐνίζηεηαζ  πάκς ζημκ ανπαίμ πμηαιυ αιία. 

Μεηέθενε ημ κενυ απυ ιαηνζκή πδβή ζημκ μζηζζιυ ηδξ Μμκήξ. Μεβαθυπνεπεξ 

μζ δφμ ηαιάνεξ, φρμοξ 5 ιέηνςκ, ακμίβιαημξ 7 ιέηνςκ ηαζ πθάημοξ 1,30 ιέ-

ηνςκ. Υηζζιέκμ πνζκ 800 πνυκζα απυ πονυθζεμ ιε πθίκεμοξ ζημοξ μνζγυκηζμοξ 

ανιμφξ, ιε πνμζςπζηή επίαθερδ ηαζ θνμκηίδα ημο Εζαάηζμο Κμικδκμφ. 

Αμηνζέαηα Ρνδόπεο 

 Μαηεδμκζηυξ ηάθμξ οιαυθςκ (Κμιμηδκή) : ηα αυνεζα υνζα ηδξ πχναξ ηςκ 

Μανςκζηχκ, 6 πζθ. αυνεζα ηδξ Κμιμηδκήξ ηαζ ημκηά ζημ πςνζυ φιαμθα, ζχ-

γεηαζ έκαξ απυ ημοξ παναηηδνζζηζημφξ ηάθμοξ ηδξ Θνάηδξ, πμο ακήημοκ ζημ 

ιαηεδμκζηυ ηφπμ. Ώκ ηαζ ανέεδηε ζοθδιέκμξ, απυ ηα θζβμζηά εονήιαηα πμο 

απέιεζκακ ζημ εζςηενζηυ ημο πνμηφπηεζ, υηζ ηαηαζηεοάζεδηε ηαηά ηδκ πενί-

μδμ ηδξ ιαηεδμκζηήξ ηονζανπίαξ, δδθαδή ζημ ηέθμξ ημο 4μο - ανπέξ 3μο αζ. 

π.Υ. ηδκ άιεζδ πενζμπή ημο δεκ οπάνπεζ βκςζηυξ μζηζζιυξ, ιε ημκ μπμίμ 

ιπμνεί κα ζοκδεεεί, ςζηυζμ ζε απυζηαζδ 1 πζθ. αυνεζά ημο οπάνπεζ κεηνμηα-

θείμ εθθδκζζηζηχκ πνυκςκ. Ο ηάθμξ είκαζ οπυβεζμξ, ηηζζηυξ, ηαζ απμηεθείηαζ 

απυ δνυιμ, πνμεάθαιμ ηαζ εάθαιμ. Καθοπηυηακ απυ πςιάηζκμ ηφιαμ, μ μ-

πμίμξ έπεζ ζπεδυκ ζζμπεδςεεί απυ ηδ ζοκεπή ηαθθζένβεζα ημο αβνμφ. . Βίκαζ 

ηηζζιέκμξ ιε ηζηνζκςπυ πςνυθζεμ, ζφιθςκα ιε ημ ρεοδμσζυδμιμ ζφζηδια 

ημζπμπμζίαξ. Ο ηάθμξ εκημπίζεδηε ημ 1976, φζηενα απυ θαενακαζηαθή, ηαηά 

ηδκ μπμία είπε ηαηαζηναθεί ηιήια ηδξ ευθμο ημο εαθάιμο, ηα ημκζάιαηα ηαζ 

δ ηθίκδ. Ώκαζηαθζηέξ ενβαζίεξ έβζκακ ημ 1976 ηαζ ηδκ πενίμδμ 1984-1987 ηαζ 
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δζαπζζηχεδηε υηζ μ ηάθμξ είπε ζοθδεεί ηαζ παθαζυηενα. ήιενα ημ ικδιείμ 

πνμζηαηεφεηαζ ιε πενίθναλδ ηαζ ζηέβαζηνμ, εκχ έπεζ πναβιαημπμζδεεί ζο-

κηήνδζδ ηςκ ημκζαιάηςκ ηαζ ζηενέςζδ ηςκ ημίπςκ ημο 

 Μεζαζςκζηή βέθονα Κμιράημο πμηαιμφ (Πμθφακεμξ) : Ώκάιεζα ζημκ Ίαζιμ 

ηαζ ημκ Πμθφακεμ, 500 ι. πενίπμο αυνεζα απυ ηδ ζδιενζκή βέθονα ηδξ επαν-

πζαηήξ μδμφ Ξάκεδξ- Κμιμηδκήξ ιέζς Εάζιμο ζχγεηαζ θζευηηζζημ βεθφνζ. 

ΐνίζηεηαζ ζηδκ έλμδμ ημο πμηαιμφ Κμιράημο απυ ημκ μνεζκυ υβημ ηδξ Ρμδυ-

πδξ ζηδ εναηζηή πεδζάδα. ηδ βφνς πενζμπή έπμοκ εκημπζζηεί ανηεηέξ εέζεζξ 

ιε πνμπνζζηζακζηέξ ηαζ πνζζηζακζηέξ ανπαζυηδηεξ ιε ηφνζα ημ αογακηζκυ ηά-

ζηνμ ημο Πμθοάκεμο ηαζ ιζα ηνίηθζηδ παθαζμπνζζηζακζηή ααζζθζηή ακάιεζα 

ζημ πςνίμ Πμθφακεμ ηαζ ηδ βέθονα. Σμ βεθφνζ ήηακ ηνίημλμ ιε δομ ιεζυαα-

ενα ηαζ δομ αηνυααενα ηαζ ηαηεφεοκζδ απυ Αφζδ πνμξ Ώκαημθή. ήιενα 

ζχγεηαζ ημ ιεζαίμ ηαζ ακαημθζηυ ηυλμ ηαζ ημ ακαημθζηυ αηνυααενμ. Σμ ιε-

ζαίμ ηυλμ εθαθνχξ οπενορςιέκμ ήηακ ημ ιεβαθφηενμ. Βίκαζ ηηζζιέκμ ιε 

πθαηανέξ πέηνεξ. Θεςνείηαζ ένβμ δπεζνςηχκ ιαζηυνςκ. Υνμκμθμβείηαζ ζημκ 

17μ - 18μ αζ. 

 Ώνπαία Μανχκεζα (Μανχκεζα) : Οζ ακαζηαθέξ άνπζζακ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαε-

ηίαξ ημο 1960 ηαζ απμηάθορακ : ημ εέαηνμ ηδξ πυθδξ ιε δφμ θάζεζξ ηαηα-

ζηεοήξ, ηδκ εθθδκζζηζηή ηαζ ηδ νςιασηή. Εενυ, πζεακυκ ημο Αζμκφζμο, πμο 

πνμκμθμβείηαζ ζημκ 4μ π.Υ. αζχκα. Μεβάθδ ηαημζηία εθθδκζζηζηήξ επμπήξ ιε 

ρδθζδςηυ δάπεδμ. Αφμ ιεβάθα ηηδνζαηά ζοβηνμηήιαηα, πζεακυηαηα δδιυζζα, 

εθθδκζζηζηήξ επμπήξ. Σιήιαηα ηδξ μπφνςζδξ ηδξ ηθαζζηήξ πυθδξ.  

 ΐογακηζκή Μανχκεζα (Μανχκεζα) : Δ αογακηζκή Μανχκεζα ηαηαθαιαάκεζ ιζ-

ηνή έηηαζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπαία πυθδ. ηδκ μοζία πενζμνίζηδηε βφνς απυ 

ημ ανπαίμ θζιάκζ ηαζ μνίγεηαζ απυ δζηυ ηδξ πενίαμθμ. Δ πενίιεηνμξ ηςκ ηεζ-

πχκ οπμθμβίγεηαζ ζε 2 πθι.ηδ ααζζθζηή οπένηεζκηαζ ηηίζιαηα ημο ιεζμαογα-

κηζκμφ μζηζζιμφ ακάιεζα ζηα μπμία έκα ζδζαίηενμ ηαηαζηεοαζηζηά ηαζ ιμν-

θμθμβζηά, ηνζιενέξ ιέβανμ (ηαημζηία αλζςιαημφπμο;) ηαζ έκα ιμκυπςνμ καφ-

δνζμ πμο εδνάγεζ ζημ αυνεζμ ηθίημξ ηδξ ααζζθζηήξ ηαζ είκαζ ηηζζιέκμ ηαη΄ ε-

λμπήκ ιε spolia ζε πνχζιμ πθζκεμπενίηθεζζημ ζφζηδια. Σα ιεζμαογακηζκά 

ζπίηζα, ηηζζιέκα ιε πέηνεξ, άθεμκα spolia, πθζκεία ηαζ θάζπδ βζα ζοκδεηζηυ 

οθζηυ, πενζθαιαάκμοκ απμεδηεοηζηά πζεάνζα, απμεέηεξ ιε ηεναιζηή πμο ηα-
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θφπηεζ ζπεδυκ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηδξ ιεζμαογακηζκήξ πενζυδμο, ζηάπηεξ ή υ-

ζηνεα, εζηίεξ, δελαιεκή, ιζηνυ εμθμζηέπαζημ θμφνκμ, έδνακα, ημζθυηδηεξ βζα 

δζάθμνεξ πνήζεζξ. Δ ιεθέηδ ηδξ ηεναιζηήξ ηαζ ηςκ κμιζζιάηςκ πμο πανμο-

ζζάγμοκ ιζα αδζάθεζπηδ ζοκέπεζα απυ ηα πνυκζα ηςκ Μαηεδυκςκ ιέπνζ ηδκ 

ακαηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ (1261), μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα 

ιεζμαογακηζκά ηηίνζα ηαημζημφκηακ ζοκεπχξ απυ ημκ 9μ-10μ αζ. ςξ ηαζ ηα 

ιέζα ημο 13μο αζ. ι.Υ. 

Αμηνζέαηα Ξάλζεο 

 Σμ πίηζ ηζάξ : Σμ «πίηζ ηδξ ηζάξ- The House of Shadow» δδιζμονβήεδηε 

βζα κα ζηεβάζεζ ηα ένβα ζηζάξ ημο ηαθθζηέπκδ Σνακηάθοθθμο ΐασηζδ. Ώπμηε-

θείηαζ απυ δφμ ααζζημφξ πχνμοξ: ημ ενβαζηήνζμ-πςθδηήνζμ, υπμο θηζάπκμ-

κηαζ πεζνμπμίδηα δχνα, ιπθμογάηζα, ημζιήιαηα, δζαημζιδηζηά, θςηζζηζηά 

ζηζάξ, αθθά ηαζ ένβα ηέπκδξ, ηα πενζζζυηενα θηζαβιέκα απυ ακαηοηθχζζια 

οθζηά, ηαζ ηδκ έηεεζδ.  

 Tμ Λαμβναθζηυ Μμοζείμ Ξάκεδξ : Εδνφεδηε απυ ηδκ Φζθμπνυμδμ Έκςζδ 

Ξάκεδξ (ΦΒΞ). Λυβς ημο ιζηνμφ πχνμο πμο ηαηείπε ηαζ επεζδή οπάνπεζ έκαξ 

ιεβάθμξ ανζειυξ εηεειάηςκ επεηηάεδηε ζηα ανπμκηζηά ημο Κμοβζμοιηγυβθμο 

ηαζ Καθμφδδ ζηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα.To ηηήνζμ είκαζ έκα απυ ηα πζμ ακηζ-

πνμζςπεοηζηά δείβιαηα ιζαξ μνζζιέκδξ ηοπμθμβίαξ ηαημζηζχκ πμο άνπζζακ κα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ζηδκ πυθδ ηδξ Ξάκεδξ ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ ηδξ ημονημ-

ηναηίαξ, απυ ημ 1830 ηαζ ιεηά. 

 Δ Παθζά Πυθδ ηδξ Ξάκεδξ : ΐνίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ Ξάκεδξ απμηε-

θχκηαξ ημκ ζζημνζηυ ηδξ πονήκα ηαζ ηαθφπηεζ έηηαζδ 380.000m2. Δ πυθδ εί-

καζ πηζζιέκδ ιεηά ημ 1829. Βίκαζ δ πνμκζά πμο ιεβάθμζ ζεζζιμί ηαηαζηνέθμοκ 

πθήνςξ ημκ πνμδβμφιεκμ μζηζζιυ. Δ πυθδ μζημδμιείηαζ πάκς ζηα ενείπζα ηαζ 

ιε πονήκα ηζξ εηηθδζίεξ, πμο οπήνπακ ιάθθμκ απυ ηδκ επμπή ηδξ αογακηζκήξ 

Ξάκεεζαξ, υπςξ μκμιαγυηακε απυ ηδκ ανπαζυηδηα δ πυθδ ηδξ Ξάκεδξ 
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 Εενα Μμκή Παββειίζηνςκ Σαλζανπχκ :  ε απυζηαζδ ιζζήξ χναξ απυ ημκ 

ΐυθμ ηαζ ζε ορυιεηνμ 650 πενίπμο ιέηνςκ, αβκακηεφεζ ημκ Παβαζδηζηυ πά-

κς απυ έκα εεαιαηζηυ θοζζηυ ελχζηδ ιε πακμναιζηή εέα. Δ Μμκή οπάβεηαζ 

δζμζηδηζηχξ ζημκ Αήιμ Μδθεχκ, εκχ εηηθδζζαζηζηχξ ελανηάηαζ απυ ηδκ Εενά 

Μδηνυπμθδ Αδιδηνζάδμξ & Ώθιονμφ. ηζξ ιένεξ ιαξ θζθμλεκεί ιζα 25ιεθή 

ιμκαζηζηή Ώδεθθυηδηα, πμο αβςκίγεηαζ κα ζοκεπίζδ ηδκ ιαηναίςκδ ζζημνζηή 

ηδξ πμνεία, πνμξ δυλακ ημο Θεμφ ηαζ ηθέμξ ηδξ Ώβίαξ Βηηθδζίαξ ιαξ 

Ήζε-Έζηκα 

Ο Έανμξ πανμοζζάγεζ ιζα ελαζνεηζηή πμζηζθία εείιςκ. Άθθςζηε, πμθθμί απυ ημοξ ηα-

ημίημοξ ημο κμιμφ ηαηάβμκηαζ απυ ηδκ Ώκαημθζηή Θνάηδ, πενζμπή ιε πθμφζζα θαμ-

βναθζηή πανάδμζδ.Σμ πνςί ηδξ Παναιμκήξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηα παζδζά, πακέημζ-

ια πθέμκ, ιε ηζξ μιάδεξ ημοξ λεπφκμκηακ ζηα εεμζηυηεζκα ζμηάηζα ηςκ πςνζχκ, ηνα-

ηχκηαξ ζηα πένζα ημοξ πμκηνά ηαζ ιαηνοά λφθα, ηζξ «ηζμοιάηεξ».Σα λφθα αοηά δεκ 

ήηακ ιυκμ ζφιαμθμ ηδξ βζμνηήξ, πμο ζοιαμθίγμοκ ηα νααδζά ηςκ πμζιέκςκ ηδξ ΐί-

αθμο, ήηακ ηα πνμζηαηεοηζηά ημοξ ιέζα απυ ηζξ επζεέζεζξ ηςκ ζηοθζχκ. Μ' αοηέξ επί-

ζδξ εα πηοπμφζακ ηζξ πυνηεξ ηςκ ζπζηζχκ, βζα κα ημοξ ακμίλμοκ.Δ «Υνζζηυηθμονα»: 

Έκα άθθμ έεζιμ είκαζ αοηυ ηδξ Υνζζηυηθμοναξ, δδθαδή ιζαξ παναθθαβήξ ημο «Υνζ-

ζημημφθμονμο» πμο ζοκακηάιε ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ. Οζ βοκαίηεξ ηςκ 

αναηαηζάκςκ ζηδ Θνάηδ γφιςκακ ηαζ κα έθηζαπκακ ηδ «Υνζζηυηθμονα», δ μπμία 

είκαζ ηεκηδιέκδ.Σα ηεκηήιαηα ζηδ «Υνζζηυηθμονα» ακαπανζζημφκ πνυααηα, άθμβα, 

ηδ ζηάκδ, ηδ ζηνμφβηα ηαζ άθθα ζημζπεία ημο παθαζμφ ηαεδιενζκμφ ημοξ αίμο. Σδ 

«Υνζζηυηθμονα» ηδκ ηνχκε υθμζ ιαγί ιε ιέθζ, πενζιέκμκηαξ ηδ βέκκδζδ ημο Υνζζημφ. 

ημ ηναπέγζ ηςκ Θναηζςηχκ αηυιδ ηαζ ζήιενα, ημ ανάδο ηδξ παναιμκήξ ηςκ Υνζ-

ζημοβέκκςκ, ανίζημκηαζ εκκέα δζαθμνεηζηά ηνυθζια, πμο ημ ηαεέκα ζοιαμθίγεζ ζηζβ-

ιέξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ.Ρμοβηάηζζα θέβμκηαζ μζ ιεηαιθζεζιέκμζ ζε πμθθά ιένδ ημο 
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Έανμο πμο ηναβμοδμφζακ ηα ηάθακηα. Σα Λάαανα απμηεθμφκηαζ απυ δφμ πανέεξ (υ-

ζεξ ηαζ μζ ζοκμζηίεξ) ηαζ ημ ανάδο ηδξ παναιμκήξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ακηαιχκακ 

ζηδκ παθζά εηηθδζία ημο Ώβίμο Ώεακαζίμο, υπμο έθεβακ εκαθθάλ ηάεε μιάδα ημο 

Υνζζημφ ημ ηναβμφδζ. Έηζζ βίκμκηακ ημ «Άκμζβια ζηα Ρμοβηάηζζα».Σδκ παναιμκή ή 

πνμπαναιμκή ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, έπμοκ πνμδβδεεί ηα «πμζνμζθάβζα», δ ζθαβή ηςκ 

βμονμοκζχκ, πμο ημ παπφ ημοξ ηνέαξ ηαζ ημ θίπμξ ήηακ δ ηαηάθθδθδ ηνμθή βζα ημκ 

αανφ εναηζηυ πεζιχκα. Σμ παπφ έκηενμ ηςκ βμονμοκζχκ, ηαεανίγεηαζ ηαζ βειίγεηαζ 

ιε ρζθμημιιέκμ ηνέαξ, πνάζμ, νφγζ ηαζ ιονςδζηά, βζα κα απμηεθέζεζ ημ ηαεζενςιέκμ 

ζηα πενζζζυηενα ιένδ ημο Έανμο, έδεζια ηδκ «ιπάιπς». 

Ρμδυπδ 

ηδ Κμιμηδκή ηα Υνζζημφβεκκα δεκ έθεβακ ηάθακηα, αθθά ηδκ Πνςημπνμκζά απυ ημ 

ανάδο βονκμφζακ ιε ακαιιέκα θακάνζα ηα μπμία είκαζ ζημθζζιέκα ιε ημνδέθεξ ηαζ 

ιε ααπυνζα ηαζ ηναβμοδμφζακ ηα ηάθακηα απυ έκα ηοπςιέκμ αζαθίμ. Σα παζδζά ηνα-

ημφζακ ζθονζά λφθζκα, ααιιέκα ιε πμθθά πνχιαηα ηαζ ιε αοηά πηοπμφζακ ηζξ πυνηεξ 

ηαζ ιαγεφμοκ ζηναβάθζα, ζφηα, λοθμηέναηα, πμνημηάθζα, ηανφδζα. πζ υιςξ ηαζ 

πνήιαηα. 

Ξάκεδ 

ηα Άαδδνα, ηδκ παναιμκή ηδξ Πνςημπνμκζάξ μνζζιέκεξ μζημβέκεζεξ δε γοιχκμοκ 

ααζζθυπζηα, αθθά, ακμίβμοκ θφθθμ ηαζ παναζηεοάγμοκ ιία πίηα ιε πνάζμ, ηζιά ηαζ 

ιπαπανζηυ ηφιζκμ. Μέζα ζηδκ πναζυπζηα αάγμοκ ημ θθμονί. Δ πίηα ρήκεηαζ ζε πα-

ναδμζζαηυ ηαρί, πμο μκμιάγεηαζ ζζκί ηαζ ηα παθζυηενα πνυκζα ζεναίνμκηακ πάκς ζε 

παιδθυ λφθζκμ ηναπέγζ, ημ ζμναά. 
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ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

Δ Πεινπόλλεζνο (βκςζηή ηαζ ςξ Μσξέαο ή Μσξηάο) είκαζ δ ιεβαθφηενδ πενζυκδ-

ζμξ ηδξ Βθθάδαξ, ηαζ έκα απυ ηα εκκέα βεςβναθζηά ηδξ δζαιενίζιαηα. ΐνίζηεηαζ ζηα 

κυηζα ημο δπεζνςηζημφ ηιήιαημξ ηδξ πχναξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ηενεά Βθθάδα ιέζς 

ιζαξ ζηεκήξ θςνίδαξ βδξ, ημο Εζειμφ ηδξ Κμνίκεμο, ζημκ μπμίμ ημ 1893 ηαηαζηεοά-

ζηδηε δ μιχκοιδ δζχνοβα, ιεηαηνέπμκηάξ ηδκ μοζζαζηζηά ζε κδζί. Βπζπθέμκ, απυ ημ 

2004 δ βέθονα Ρίμο-Ώκηζννίμο ζοκδέεζ ηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε ηδκ ηενεά Βθθάδα ηαζ 

ηδκ οπυθμζπδ δπεζνςηζηή πχνα. Δ Πεθμπυκκδζμξ δζαζνείηαζ δζμζηδηζηά ζε επηά κμ-

ιμφξ (ΏπαΎα, Δθεία, Μεζζδκία, Ώνηαδία, Λαηςκία, Ώνβμθίδα ηαζ Κμνζκεία, ιε έκα 

ιζηνυ ηιήια ηδξ κα οπάβεηαζ ζημ κμιυ Ώηηζηήξ) ηαζ απυ ημ 1986 ζε δφμ πενζθένεζεξ, 

ηδ Αοηζηήξ Βθθάδαξ ηαζ ηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο (ηαζ έκα ιζηνυ ηιήια ακηί-

ζημζπα, ζηδκ Πενζθένεζα Ώηηζηήξ).Δ έηηαζδ ηδξ είκαζ 21.439 ηεην. πθι. ηαζ έπεζ πθδ-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1893
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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εοζιυ 1.086.935 ηαημίημοξ. Ώπμηεθεί ζζημνζηή ημζηίδα ημο εθθδκζζιμφ ηαζ ηαημζηεί-

ηαζ απυ ηα πνμσζημνζηά πνυκζα. ε αοηήκ ακαπηφπεδηε μ Μοηδκασηυξ Πμθζηζζιυξ ηαζ 

ηαημίηδζακ ηαζ ηα ηνία ηονζυηενα εθθδκζηά θφθα (Ώπαζμί, Ίςκεξ ηαζ Αςνζείξ), εκχ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ανίζημκηακ μνζζιέκεξ απυ ηζξ ζπμοδαζυηενεξ εθθδκζηέξ πυθεζξ-

ηνάηδ, υπςξ δ πάνηδ, δ Κυνζκεμξ ηαζ ημ Άνβμξ. Ώπμηέθεζε εέαηνμ ηςκ πενζζζυηε-

νςκ πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ πμο έθααακ πχνα ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ιε ημνοθαία 

παναδείβιαηα ημκ Πεθμπμκκδζζαηυ Πυθειμ ηαζ ηδκ Βθθδκζηή Βπακάζηαζδ, εκχ 

βκχνζζε δζάθμνμοξ ηαηαηηδηέξ υπςξ Ρςιαίμοξ, Φνάβημοξ, Οεςιακμφξ η.ά. Μεβα-

θφηενδ πυθδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ δ Πάηνα ιε δεφηενδ ηαηά ζεζνά πυθδ ηδκ Κα-

θαιάηα. 

Κόιπνη 

οκμνεφεζ ηαζ ανέπεηαζ απυ ηα ελήξ:Ώ : Ώζβαίμ Πέθαβμξ (Μονηχμ Πέθαβμξ, Ώνβμθζ-

ηυξ Κυθπμξ, ανςκζηυξ Κυθπμξ), Α : Ευκζμ Πέθαβμξ, ΐ.: Κμνζκεζαηυξ Κυθπμξ ηαζ 

Παηνασηυξ Κυθπμξ Ν : Μεζυβεζμξ Θάθαζζα.Οζ ηονζυηενμζ ηυθπμζ ηδξ Πεθμπμκκή-

ζμο είκαζ: μ Ώνβμθζηυξ Κυθπμξ ζηα ακαημθζηά, μζ Λαηςκζηυξ ηαζ Μεζζδκζαηυξ ζηα 

κυηζα, μ Κοπανζζζζαηυξ ζηα δοηζηά ηαζ μ Κμνζκεζαηυξ ζηα αυνεζα. Μζηνυηενμζ ηυθ-

πμζ είκαζ μ Παηνασηυξ ηζ μ ηυθπμξ ηδξ Γαζημφκδξ. 

Αθξσηήξηα 

Σα ζδιακηζηυηενα αηνςηήνζα είκαζ ημ αηνςηήνζμ Μαθέαξ (Κάαμ Μαθζάξ) ζηα κμηζ-

μακαημθζηά, ημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ (κμηζυηενμ ζδιείμ) ζηα κυηζα, Ώηνίηαξ ζηα κμηζ-

μδοηζηά, ημ ηφθαζμ ζηδ πενζυκδζμ ηδξ Ώνβμθίδαξ,ημ Ρίμ ημκηά ζηδκ Πάηνα, μ Άνα-

λμξ, ημ Ανέπακμ (αμνεζυηενμ ζδιείμ) δ Κοθθήκδ ζηα ΐΑ., ηαζ ημ Καηάηςθμ ζηα δο-

ηζηά. 

Υεξζόλεζνη 

Μεβαθφηενεξ πενζυκδζμζ είκαζ ηδξ Ώνβμθίδαξ ηαζ ηδξ Βπζδαφνμο ζηα ακαημθζηά, ηδξ 

Βπζδαφνμο-Λζιδνάξ ζηα κμηζμακαημθζηά, ηδξ Μάκδξ ζηα κυηζα ηαζ ηδξ Ποθίαξ ζηα 

κμηζμδοηζηά. Πμθφ ςναία θαίκεηαζ ηαζ δ πενζυκδζμξ ηςκ Μεεάκςκ (Μέεακα) - ημ 

ιυκμ εκενβυ δθαίζηεζμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο.Σμ έδαθμξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ μνεζ-

κυ, ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο, ηονίςξ ζημ ηέκηνμ, υπμο πθεμκάγμοκ ηα μνμπέδζ-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%82_%28%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CF%82_%28%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF_%28%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7_%28%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BB%CE%BF_%28%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1
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α. Ώκηίεεηα, οπάνπμοκ, ημκηά ζηζξ αηηέξ, ιεβάθεξ πεδζάδεξ, υπςξ ηδξ Δθείαξ, ηδξ 

Μεζζδκίαξ, ημο Άνβμοξ, ηδξ ΏπαΎαξ, ηδξ Σνζθοθίαξ ηαζ ηδξ Κμνζκείαξ. 

ξε 

Σα υνδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ ιένμξ ηςκ μνεζκχκ γςκχκ ηδξ Βθθάδμξ, ηαηαθαιαά-

κμοκ υθμ ημ ηεκηνζηυ ηιήια ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηα ιεβαθφηενα ιένδ ηςκ ακαημ-

θζηχκ ηαζ δοηζηχκ ηιδιάηςκ ηδξ. 

Σμ αμνεζυηενμ αμοκυ ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ ημ Πακαπασηυ (ή ΐμδζάξ 1.926 ι.) πμο 

ανίζηεηαζ ζηα ΝΏ ηδξ Πάηναξ. Νυηζα ημο Πακαπασημφ ορχκεηαζ ημ αμοκυ Βνφιακ-

εμξ (ή Χθμκυξ, 2.224 ι.). Νυηζα ημο Βνοιάκεμο ορχκεηαζ δ πανοθάδα ημο, ημ αμοκυ 

Ώζηνάξ (ή Ώζηενίςκ ή Λάιπεζα, 1.797 ι.), δοηζηά ημ αμοκυ ηυθθζξ (ή ακηαιένζ, 

966 ι.) ηαζ ΝΏ ηα αμοκά Φναβηυαμοκμ (1.946 ι.), Τρμφξ (ή Κθζκίηζα 1.543 ι.), Ώ-

θνμδίζζμ (1.456 ι.), ηαζ Μεδάνα (1.327 ι.). Νυηζα ημο Βνοιάκεμο ηαζ ημο Ώζηνά 

ανίζηεηαζ ημ αμοκυ Φμθυδ (798 ι.) ηαζ ζηα κυηζά ημο ιεηά ηδκ ημζθάδα ημο Ώθθεζμφ 

πμηαιμφ ορχκμκηαζ ηα αμοκά Μίκεδ (1.327 ι.), Λφηαζμ (1.419 ι.) ηαζ Σεηνάγζμ (ή 

Σεηνάβζμ 1.388 ι.). ΝΑ ημο Σεηναγίμο ανίζημκηαζ ηα αμοκά ηδξ Κοπανζζζίαξ (1.224 

ι.) ηαζ Ώ. ημοξ ημ αμοκυ Εεχιδ (ή ΐμοθηάκμ 798 ι.). ηα κυηζα ηςκ αμοκχκ ηδξ Κο-

πανζζζίαξ ανίζηεηαζ ημ κμηζυηενμ αμοκυ ηδξ Αοηζηήξ Πεθμπμκκήζμο ημ Λοηυδδιμ (ή 

Μαεία 959 ι.). 

Σα αμνεζυηενα αμοκά ηδξ Ώκαημθζηήξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ Ώκαημθζηήξ μνμζεζνάξ 

είκαζ ηα Ώνμάκζα (ή Υεθιυξ 2.341 ι.) ζηα δοηζηά, ηαζ δ Κοθθήκδ (ή Γήνζα 2.376 ι.) 

ζηα ακαημθζηά. ηα κυηζα ηςκ Ώνμακίςκ ορχκμκηαζ ηα αμοκά Πεκηέθεζα (ή Σμονημ-

αάκα 2.112 ι.) ηαζ Μαίκαθμ (ή Ώζκηίκζ ή Πνμθήηδξ Δθίαξ Λεαζδίμο 1.981 ι.). ηα 

κυηζα ηδξ Κοθθήκδξ ηαζ ακαημθζηά ηςκ παναπάκς αμοκχκ ορχκμκηαζ ηαηά ζεζνά 

απυ ΐ. πνμξ Ν. ηα ανβμθζδμανηαδζηά αμοκά Οθίβονημξ (ή ηίπεγα 1.935 ι.), Λφνηεζμ 

(ή Γμφπαημ ή Λονείζζμ, 1.756 ι.), Σναπφ (1.616 ι.),μ Μαθεαυξ (1.772 ι.), Κηεκάξ 

(1.599 ι.) ηαζ Πανεέκζμ (ή Ρμσκυ, 1.215 ι.). Νυηζα ημο Μαζκάθμο ηαζ ιεηά ημ μνμπέ-

δζμ ηδξ Ώζέαξ εηηείκεηαζ δ μνμζεζνά ημο Πάνκςκα (1.936 ι.) πμο ηεθεζχκεζ ζημ α-

ηνςηήνζμ Εέναλ. Νμηζυηενα ημο Πάνκςκα εηηείκεηαζ δ μνμζεζνά ηδξ Κνζείκαξ ιε ιε-

βαθφηενμ ορυιεηνμ ηα (793ι.) πμο ηαηαθήβεζ ζημ Ώηνςηήνζμ Μαθέαξ. Νυηζα ηδξ 

Μεβαθυπμθδξ ηαζ δοηζηά ημο Πάνκςκα εηηείκεηαζ ημ ρδθυηενμ αμοκυ ηδξ Πεθμπμκ-

κήζμο, μ Σαΰβεημξ (2.407 ι.) ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ αηνςηήνζμ Σαίκανμ.ηα ΐΏ ηδξ Πε-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%88%CE%BF%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B8%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BF%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7_%28%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B2%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B0%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82
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θμπμκκήζμο εηηείκμκηαζ ηα αμοκά Σναπεγχκα (1.139 ι.), Ώββεθυηαζηνμ (1.080 ι.), 

Ώναπκαίμ (1.119 ι.). ηα κυηζα ημο Ώναπκαίμο ανίζημκηαζ ηα υνδ Αίδοιμ (1.113 ι.) 

ηαζ Ώδένεξ (ή Αάνζγα 721 ι.).Μεηαλφ ηδξ Κοθθήκδξ, ηςκ Ώνμακίςκ νςκ ηαζ ημο 

Κμνζκεζαημφ ηυθπμο ανίζημκηαζ ηα αμοκά Φηένδ (ή Κθμηυξ 1.779 ι.), Υεθζδμνέα 

(1.757 ι.), Βονςζηίκδ (1.208 ι.), Πζηζαδέζημ (1.176 ι.), Πακαβζά (732 ι.). ηα αυ-

νεζα ηςκ αμοκχκ Σναπεγχκαξ οπάνπμοκ ηα υνδ Φςηάξ (ή Ώπέζαξ 873 ι.), ηζχκα 

(703 ι.), μ Ώηνμηυνζκεμξ (578 ι.) ηαζ ηα κεζα νδ (599 ι.). 

Πεδηάδεο 

Οζ ηονζυηενεξ πεδζάδεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ανίζημκηαζ ζημ δοηζηυ ηιήια ημο δζαιε-

νίζιαημξ. Βίκαζ δ πεδζάδα ηδξ ΏπαΎαξ ηαζ δ πεδζάδα ηδξ Μακςθάδαξ. Οζ δφμ ιαγί 

απμηεθμφκ ηδκ πεδζάδα ηδξ Δθείαξ. ηα δοηζηά ηςκ αμοκχκ ηδξ Κοπανζζζίαξ απθχ-

κεηαζ δ ζηεκή παναθζαηή πεδζάδα ηδξ Κοπανζζζίαξ-Γανβαθζάκςκ. Σέθμξ ζημ ΝΑ 

ηιήια ηδξ Πεθμπμκκήζμο εηηείκεηαζ δ πεδζάδα ηδξ Μεζζδκίαξ. ηδκ Ώκαημθζηή Πε-

θμπυκκδζμ οπάνπμοκ, ζημ ΐ. ιένμξ δ Ώνβμθζηή πεδζάδα, δ μπμία απθχκεηαζ ςξ ηδκ 

πεδζάδα ημο Κνακζδίμο ηαζ ζημ κυηζμ ηιήια δ πεδζάδα ημο Έθμοξ, δ μπμία πνμξ ηα ΐ. 

ζοκεπίγεηαζ ιε ηδκ ημζθάδα ημο Βονχηα ηαζ πνμξ Ν. ιε ηζξ παναθζαηέξ πεδζάδεξ Ώ-

ζςπμφ ηαζ Νεάπμθδξ ΐμζχκ. ηα αυνεζα ηδξ Πεθμπμκκήζμο οπάνπεζ ιζα ζηεκή πανα-

θζαηή πεδζάδα, δ μπμία θένεζ δζάθμνεξ ημπζηέξ μκμιαζίεξ, υπςξ πεδζάδα ηδξ ΐυπαξ, 

ημο Ώζβίμο, ζηοχκζμ Πεδίμ ηθπ.Βηηυξ απυ ηζξ πεδζάδεξ οπάνπμοκ ηαζ αλζυθμβα μνμ-

πέδζα. Ώοηά είκαζ μζ θεηάκεξ ηδξ Μακηζκείαξ, Σεβέαξ ηαζ Ώζέαξ. Καζ ηα δφμ ιαγί μ-

κμιάγμκηαζ Ονμπέδζμ ηδξ Σνίπμθδξ. Αοηζηά απυ αοηυ ημ μνμπέδζμ ανίζηεηαζ ημ μνμ-

πέδζμ ηδξ Μεβαθυπμθδξ. Βπίζδξ ιεηαλφ Ώνμακίςκ ηαζ Κοθθήκδξ οπάνπμοκ ηα ιζηνά 

μνμπέδζα ημο Φεκεμφ ηαζ ηδξ ηοιθαθίαξ. 

Νεζηά  

Σα κδζζά πμο ακήημοκ ζημ δζαιένζζια ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ: Πνχηδ, θαηηδνία, 

απζέκηγα, Ώβία Μανζακή, πίγα ηαζ ΐεκεηζηυ πμο ανίζημκηαζ ιεηαλφ ηςκ αηνςηδ-

νίςκ Μάναεμ ηαζ Ώηνίηα.ημ Λαηςκζηυ Κυθπμ οπάνπεζ δ Βθαθυκδζμξ. Ώηυιδ ζημκ 

Ώνβμθζηυ ηυθπμ οπάνπμοκ ηα κδζζά Ρυιαδ, Φδθή ηαζ Πθαηεζά. Άθθα πθδζζέζηενα 

κδζζά είκαζ: ηα Κφεδνα, ημ ιεβαθφηενμ ζ' έηηαζδ ηαζ ηα Ώκηζηφεδνα, ζηα κμηζμακα-

ημθζηά, μζ ηνμθάδεξ, ζηδκ παναθία ηςκ Φζθζαηνχκ, ηαζ ηα κδζζά ημο Ώνβμζανςκζ-

ημφ: πέηζεξ, Όδνα, Πυνμξ Ώίβζκα ηαζ δ πενζυκδζμξ Μέεακα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B4%CF%85%CE%BC%CE%BF_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1
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Πνηακνί θαη ύδαηα 

Οζ ηονζυηενμζ πμηαιμί ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ μζ ελήξ: Ο Ώθθεζυξ πμο είκαζ ημ ιε-

βαθφηενμ πμηάιζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Πδβάγεζ απυ ηα μνμπέδζα Ώζέαξ ηαζ Μεβαθυ-

πμθδξ, δέπεηαζ κενά απυ παναπμηάιμοξ ηαζ πφκεηαζ ζημκ ηυθπμ ηδξ Κοπανζζζίαξ. Ο 

Βονχηαξ πμο πδβάγεζ απυ ημ μνμπέδζμ ηδξ Μεβαθυπμθδξ, δέπεηαζ ηα κενά ημο Σαΰβε-

ημο ηαζ ημο Πάνκςκα ηαζ πφκεηαζ ζημ Λαηςκζηυ ηυθπμ. Ο Γθαφημξ, πμο πδβάγεζ απυ 

ημκ Πακαπασηυ ηαζ πφκεηαζ Ν. ηδξ Πάηναξ. Ο Πδκεζυξ ηδξ Δθείαξ, μ μπμίμξ πδβάγεζ 

απυ ηα υνδ Βνφιακεμξ ηαζ Λάιπεζα ηαζ πφκεηαζ ζημκ ηυθπμ ηδξ Κοθθήκδξ. Δ Νέδα, 

ημ ιμκαδζηυ πμηάιζ ζηδκ Βθθάδα ιε εδθοηυ υκμια, πφκεηαζ ζημκ ηυθπμ ηδξ Κοπα-

νζζζίαξ. Πδβάγεζ απυ ηα αμοκά Μίκεδ, Λφηαζμ ηαζ Σεηνάγζμ. Ο Νέδςκ πμο πδβάγεζ 

απυ ημκ Σαΰβεημ ηαζ πφκεηαζ ζημκ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ. Ο ΐεθίηαξ πμο πδβάγεζ απυ 

ηα αμοκά ηδξ Κοπανζζζίαξ ηαζ πφκεηαζ ζημκ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ. Οζ πμηαιμί Σάκμξ , 

Κεθαθάνζ ηαζ Ίκαπμξ πμο πδβάγεζ απυ ηα αμοκά Λφνηεζμ ηαζ Σναπφ ηαζ πφκεηαζ ζημκ 

Ώνβμθζηυ ηυθπμ. Βηηυξ ηςκ πμηαιχκ οπάνπμοκ ηαζ ανηεημί πείιαννμζ, υπςξ μ φ-

εμξ, μ Αεναέκζμξ, μ Κνεζυξ, μ ΐμονασηυξ , μ Κενοκίηδξ, μ Ώζςπυξ, μ εθζκμφκηαξ, μ 

Γημφναξ , μ Φμίκζηαξ. Ώπυ ημοξ πεζιάννμοξ μ Ώζςπυξ ηαζ μ εθζκμφκηαξ εεςνμφκηαζ 

πμηαιμί Ώλζυθμβεξ θίικεξ δεκ οπάνπμοκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Τπάνπμοζεξ ζήιενα 

θίικεξ είκαζ δ Σάηα, δ ηοιθαθία, δ ηεπκδηή ημο Λάδςκα πμο δδιζμονβήεδηε ιε ηδκ 

ηαηαζηεοή ηςκ οδνμδθεηηνζηχκ ένβςκ ηαζ δ θίικδ Αυλα ιία ηεπκδηή θίικδ ζε ορυ-

ιεηνμ 900 ιέηνςκ.ηζξ αηηέξ ηδξ Δθείαξ ηονίςξ οπάνπμοκ ανηεηέξ θζικμεάθαζζεξ 

ηαζ βεκζηά ζηδκ πενζμπή αοηή ηα κενά ηδξ εάθαζζαξ είκαζ πμθφ νδπά. Οζ ηονζυηενεξ 

θζικμεάθαζζεξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο είκαζ ηδξ Ώβμοθζκίηζαξ, ηδξ Μμονζάξ, ημο Κασά-

θα, ηαζ ζημ Κμηφπζ ημ εζςηενζηυ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ηα μνεζκά ζοβηνμηήιαηα ζπδ-

ιαηίγμοκ δφμ ιεβάθα θεηακμπέδζα, ηδξ Σνίπμθδξ ηαζ ηδξ Μεβαθυπμθδξ. 

Αμηνζέαηα 

Σν πεξίθεκν θάζηξν ηνπ Παιακεδίνπ  

Ο απυηνδικμξ θυθμξ, πμο έδςζε ημ υκμιά ημο ζημ ηάζηνμ, μπονχεδηε απυ ημοξ Β-

κεημφξ, υηακ μ Φνακηζέζημ Μμνμγίκζ απέζπαζε ηδκ πυθδ απυ ημοξ Σμφνημοξ 

(1686).Σα μπονςιαηζηά ένβα ζηδ 

ζδιενζκή ημοξ ιμνθή ακήημοκ ζηδ 

α΄ πενίμδμ ηδξ αεκεηζζάκζηδξ ηο-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82_%28%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%89%CF%80%CF%8C%CF%82_%28%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B9&action=edit&redlink=1
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νζανπίαξ. Σδκ ηαηαζηεοή ημοξ ακέθααε βζα θμβανζαζιυ ηςκ Βκεηχκ μ Γάθθμξ Λα 

αθ, πμο ζε θίβμ ημοξ πνυδςζε, απνδζηεφμκηαξ ηα ηακυκζα ημοξ βζα πάνδ ηςκ Σμφν-

ηςκ.  

ηδκ ημνοθή ημο θυθμο, ζε φρμξ 216 ιέηνςκ ηαζ πάκς ζε ίπκδ πνμσζημνζημφ θνμο-

νίμο, δεζπυγμοκ ηα ενείπζα επηά μπονχκ, έλζ απυ ηα μπμία έπμοκ ηα μκυιαηα ανπαίςκ 

πμθειζζηχκ: Θειζζημηθήξ, Μζθηζάδδξ, Ώπζθθέαξ, Φςηίςκ, Βπαιεζκχκδαξ, Λεςκίδαξ. 

Ώκεααίκμκηαξ μ επζζηέπηδξ ιε ηα πυδζα ημ ηάζηνμ, 857 ζηαθζζιέκα ζημ ανάπμ απυ-

ημια ζηαθμπάηζα ημκ μδδβμφκ ζημ Παθαιήδζ. Ώπυ εηεί, ακαηαθφπηεζ ημ εαοιάζζμ 

εαθάζζζμ θυκημ πμο πθαζζζχκεζ ημ Ναφπθζμ, πενκχκηαξ ηάης απυ αθθεπάθθδθεξ πφ-

θεξ. 

ηδκ ημνοθή ημο θνμονίμο δζαηδνείηαζ ημ ζζημνζηυ εηηθδζάηζ ημο Ώβίμο Ώκδνέα, 

πμο πνμκμθμβείηαζ απυ ηδκ επμπή ηςκ Βκεηχκ. Ο εονευξ ημοξ, «ημ θζμκηάνζ ημο Ώβί-

μο Μάνημο», ανίζηεηαζ ζε πμθθά ζδιεία ημο θνμονίμο. Αζαηδνμφκηαζ επίζδξ ηα ηε-

θζά πμο πνδζίιεοακ ςξ θοθαηέξ. ε έκα απυ ηα ηεθζά αοηά θοθαηίζηδηε μ Θευδςνμξ 

Κμθμημηνχκδξ.  

Σμ Παθαιήδζ εεςνμφηακ απυνεδημ μπονυ, ηαζ βζ’ αοηυ ημκ θυβμ δ ηαηάθδρή ημο ημ 

1822 απυ ημοξ Έθθδκεξ ιε μπθανπδβυ ημκ ηάζημ ηασηυπμοθμ έπεζηα απυ πμθφιδκδ 

πμθζμνηία, εεςνήεδηε ζδιακηζηυηαηδ.  

Μπθήλεο  

 

Οζ Μπθήλεο (Μοηήκαζ, Μοηήκδ) ήηακ ανπαία πυθδ ηδξ Ώνβμθίδαξ ημκηά ζημ αμοκυ 

Σνδηυξ ηζ απέκακηζ απ' ημκ Ώνβμθζηυ ηυθπμ. Ο ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ ηςκ Μοηδκχκ 

ανίζηεηαζ πενίπμο 90 πζθζυιεηνα κμηζμδοηζηά ηδξ Ώεήκαξ, ζηδ αμνεζμακαημθζηή Πε-

θμπυκκδζμ.Καηά ηδ δεφηενδ πζθζεηδνίδα πνμ Υνζζημφ, μζ Μοηήκεξ ήηακ έκα απυ ηα 

ιεβαθφηενα ηέκηνα ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ, απμηεθχκηαξ έκα ζζπονυ ζηναηζςηζηυ 

θνμφνζμ πμο δέζπμγε ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ κυηζαξ Βθθάδαξ. Δ πενίμδμξ ηδξ εθ-

θδκζηήξ ζζημνίαξ ιεηαλφ 1600 π.Υ. έςξ πενίπμο ημ 1100 π.Υ. μκμιάγεηαζ «ιοηδκασ-

ηή», ακαθενυιεκδ ζηζξ Μοηήκεξ. ημ απυβεζμ ηδξ δυλαξ ημοξ, ημ 1350 π.Υ., ημ ηά-

ζηνμ ηαζ δ ηάης πυθδ είπακ 30.000 ηαημίημοξ ηαζ ήηακ έηηαζδξ 32 εηηανίςκ.
[1]

 Πνχ-

ημξ μ ιδνμξ ακαθένεζ ηδκ πυθδ πενζβνάθμκηάξ ηδκ ιε ηα θυβζα «εονοάβοζακ, πμθφ-

πνοζμκ». Πανυηζ ημ μπονυ ηηίζηδηε απυ Έθθδκεξ, δ μκμιαζία «Μοηήκεξ» δεκ εες-

νείηαζ εθθδκζηή αθθά ιάθθμκ απμηεθεί πνμεθ-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
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θδκζηυ ημπςκφιζμ, ημ μπμίμ οζμεεηήεδηε απυ ημοξ επήθοδεξ Έθθδκεξ.
[2][3]

 φιθςκα 

ιε ημκ Παοζακία, μ Πενζέαξ έηηζζε ηζξ Μοηήκεξ ζηδκ Σίνοκεα ηαζ ημοξ έδςζε αοηυ 

ημ υκμια είηε δζυηζ ημο έπεζε εηεί μ «ιφηδξ» (εήηδ) απ' ημ λίθμξ ημο
[4]

 είηε εκχ δζ-

ρμφζε, ανήηε έκα ιφηδηα (δδθαδή έκα ιακζηάνζ) ηαζ ηνααχκηαξ ημκ είδε κα οπάνπεζ 

δ πδβή Πενζεία, πμο οπάνπεζ ηαζ ζήιενα. Δ αηνυπμθδ ηςκ Μοηδκχκ ηαημζημφηακ 

απυ ηδκ πνχζιδ κεμθζεζηή έςξ ηαζ ηδκ πνχζιδ ηαζ ιέζδ εθθαδζηή πενίμδμ. Σμ1877-

1878 ακαηαθφθεδηακ απυ ημκ ηαιαηάηδ ζημκ Σαθζηυ Κφηθμ Ώ, απμηεθμφιεκμξ 

απυ έλζ θνεαημεζδείξ ηάθμοξ, ζε νδπυ αάεμξ πήθζκα ακηζηείιεκα, δ πνμκμθμβία ηςκ 

μπμίςκ εηηείκεηαζ ηαηά ηδκ εθθαδζηή πενίμδμ. Βπζπθέμκ εθθαδζηά ηαζ ιεζμεθθαδζηά 

εονήιαηα ανέεδηακ ηάης απυ ηείπδ ηαζ ημ δάπεδμ ημο ακαηηυνμο, ζηδκ ημνοθή ηδξ 

αηνμπυθεςξ ηαζ έλς απυ ηδκ Πφθδ ηςκ Λευκηςκ, ζημ ανπαίμ κεηνμηαθείμ
[6]

. ηδκ 

ημνοθή ημο θυθμο Καθηάκδ, κμηζμδοηζηά ηδξ αηνυπμθδξ ηαζ ημκηά ζε έκα πδβάδζ, 

ακαηαθφθεδηε επίζδξ έκαξ πνχζιμξ ηαζ ιεζμεθθαδζηυξ μζηζζιυξ
[7]

. Οζ πνχηεξ ηαθέξ 

ζε θάηημοξ ή θαηημεζδείξ ηάθμοξ ζηδ δοηζηή πανεζά ημο θυθμο, πμο πενζηθείεηαζ εκ 

ιένεζ απυ ημ ηοηθζηυ μπονςιαηζηυ ηείπμξ, παναπέιπμοκ ζηδ ιεζμεθθαδζηή επμπή 

(πενίπμο 1800-1700 π.Υ.)
[8]

. 

 

                                                                                 

Δπίδαπξνο 

Δ Δπίδαπξνο είκαζ ζζημνζηή πυθδ ημο κμιμφ Ώνβμθίδαξ ζηδκ ακαημθζηή ημο πθεονά. 

Βίκαζ ηηζζιέκδ ζημοξ πνυπμδεξ ηςκ μνέςκ Ώναπκαίμ, Κμνοθαίμ ηαζ Σίεζμ, υπμο, 

ζφιθςκα ιε ηδ ιοεμθμβία, βεκκήεδηε μ Ώζηθδπζυξ υπμο δ θαηνεία ημο λεηίκδζε εηεί 

βζα πνχηδ θμνά ημκ 6μ π.Υ. αζχκα. Δ ζηναηδβζηή ηδξ εέζδ, αθθά, ηονίςξ, ημ Ώζηθδ-

πζείμ ηδξ, ζοκηέθεζακ, χζηε δ πυθδ κα βκςνίζεζ πνςημθακή ακάπηολδ. Οζ ηάημζημί 

ηδξ αζπμθμφκηακ ηονίςξ ιε ηδ καοηζθία. Ο πνχημξ μζηζζιυξ ηδξ ακήηεζ ζηδκ πνμσ-

ζημνζηή επμπή. ΐνίζηεηαζ 12 πθι απυ ηδκ ηςιυπμθδ ηδξ Παθαζάξ Βπίδαονμο. Αζμζ-

ηδηζηά ακήηεζ ζημκ μιχκοιμ Αήιμ Βπζδαφνμο. 

    Σμ υκμια Βπίδαονμξ ηδξ δυεδηε απυ ημκ ηνίημ ηαηά ζεζνά άνπμκηά ηδξ, πμο ήηακ 

ηαζ ήνςαξ ηδξ Βπζδαφνμο, ημκ Βπίδαονμ, βζμ ημο Άνβμοξ ηαζ ηδξ Βοάδκδξ. φιθςκα 

ιε ημκ ιδνμ πήνε μ Βπίδαονμξ 

ιένμξ ζημκ Σνςζηυ Πυθειμ ηαζ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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είπε ςξ ανπδβμφξ ημκ Πμδαθείνζμ ηαζ ημ Μαπάμκα, πμο ήηακ βζμζ ημο Ώζηθδπζμφ. Δ 

Βπίδαονμξ πήνε ιένμξ ζημοξ Μδδζημφξ Πμθέιμοξ ηαζ οπήνλε ζφιιαπμξ ηςκ 

αηχκ ζημκ Πεθμπμκκδζζαηυ Πυθειμ. διεζχκεηαζ ιάθζζηα ηαζ μ Δπηδαύξηνο 

κνο, πμο έβζκε ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηςκ Ώνβείςκ ζοιιάπςκ ηςκ Ώεδκαίςκ   Σμ Ώζηθδ-

πζείμ ηδξ Βπζδαφνμο έβζκε ημ πζμ θδιζζιέκμ απυ υθα ηα αζηθδπζεία ηδξ ανπαίαξ Βθ-

θάδαξ, ελαζηίαξ ηςκ πμθθχκ ηαζ ζμαανχκ πενζπηχζεςκ πμο βζαηνεφηδηακ εηεί. ' αο-

ηυ έθηακακ απυ υθδ ηδκ Βθθάδα, αθθά ηαζ απυ ηδ θεηάκδ ηδξ Μεζμβείμο άννςζημζ, 

ζηέηεξ ηδξ εείαξ εοζπθαπκίαξ.Δ έηηαζή ημο ήηακ πμθφ ιεβάθδ ηαζ δζάεεηε λεκχκεξ, 

βοικαζηήνζμ, ζηάδζμ ηαζ ημ πενίθδιμ, βζα ηδκ αημοζηζηή ημο, Θέαηνμ, βζα ηδκ ροπα-

βςβία ηςκ ακενχπςκ.Μεβάθδ ζδιαζία ζηδ εεναπεία ηςκ αζεεκχκ θαίκεηαζ υηζ είπε 

ηαζ ημ εαοιάζζμ θοζζηυ πενζαάθθμκ, πμο ήηακ πηζζιέκμ. Δ δνειία ηδξ θφζδξ, μζ α-

παθέξ ηαζ ηαεανέξ βναιιέξ ηςκ βφνς αμοκχκ, δ πθμφζζα αθάζηδζδ ηαζ μζ άθεμκεξ 

πδβέξ ημο αζημφζακ, ζδζαίηενα ζημοξ αζεεκείξ απυ ροπζηέξ αζεέκεζεξ, θμαενή επί-

δναζδ ιε ζοκέπεζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ οβείαξ ιαγί ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ζενέςκ ημοξ. 

 

 

Κάζηξν ηεο Μεζώλεο 

Σμ Κάζηξν ηεο Μεζώλεο ανίζηεηαζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ζηδκ ηςιυπμθδ Μεεχ-

κδ Μεζζδκίαξ. Ώπυ ηα ζδιακηζηυηενα μπονςιαηζηά ηηίζιαηα ζημκ Βθθδκζηυ πχνμ 

ηαηά ημκ ιεζαίςκα υπμο δ Μεεχκδ ήηακ εκδζάιεζμξ ζηαειυξ ζημ ηαλίδζ πμο έηακακ 

μζ πνζζηζακμί ζημοξ Άβζμοξ ηυπμοξ
[1][2]

. Βίκαζ άβκςζημ πυηε μπονχεδηε δ εέζδ βζα 

πνχηδ θμνά, ημ 1205 μζ Φνάβημζ ζηαονμθυνμζ ακαθένεηαζ υηζ ηδκ μπφνςζακ πνυπεζ-

να ηαζ ημ 1206 πμο ηαηέθααακ ηδ Μεεχκδ μζ Βκεημί βηνέιζζακ ηδκ μπφνςζδ αοηή 

ηαζ ημ 1209 πμο πήνακ μνζζηζηά ηδ Μεεχκδ έθηζαλακ ημ ζδιενζκυ ηάζηνμ ηαζ ημ θζ-

ιάκζ ημο ηυηε μζηζζιμφ. 

Σμ ηάζηνμ είκαζ ηηζζιέκμ ζηδκ πεν-

ζυκδζμ ημο Ώβίμο Νζημθάμο, έπεζ 

εθθεζρμεζδήξ ζπήια, ιε ιήημξ 700 

ιέηνα. Σα ηείπδ δζέεεηακ πφνβμοξ 

εκχ δ πφθδ ηδξ λδνάξ είπε ηαζ 

πνυζεεηα μπονςιαηζηά ένβα βζα ιε-

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-1
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Το κάςτρο τησ Μεθώνησ από το Μποφρτζι 

βαθφηενδ πνμζηαζία. ΐνέπεηαζ απυ ηνεζξ πθεονέξ ιε εάθαζζα ηαζ οπάνπεζ ηαζ ημ ιζ-

ηνυ θνμφνζμ Μπνμφηγζ πμο εκχκεηαζ ιε αοηυ ιε ηεπκδηή πέηνζκδ βέθονα. Ώπυ ηδκ 

πθεονά ηδξ λδνάξ είπε ηάθνμ, πςνίξ κενυ, ηαζ βέθονα, 14ημλδ, βζα ηδκ πνυζααζδ 

ζηδκ πφθδ. Αζέεεηε ηαζ αηνυπμθδ ζε ιζηνυ φρςια ιέζα ζημ ηάζηνμ, ηεζπζζιέκδ ιε 

δζπθυ ηείπμξ, άθθεξ ζδιακηζηέξ πφθεξ ημο ηάζηνμο ήηακ αοηή ημο Ώβίμο Μάνημο ζημ 

θζιάκζ. 

Σμ 1499 έβζκακ απυ ημοξ Βκεημφξ 

κέα μπονςιαηζηά ένβα πενζηεζπί-

γμκηαξ ημκ μζηζζιυ ηδξ Μεεχκδξ. 

Σδκ πενίμδμ αοηή πμθζυνηδζε ημ 

ηάζηνμ μ ΐαβζαγήη, πμο πανα-

ηηδνζγυηακ απυνεδημ, αθθά απυ 

έκα θάεμξ ηδξ θνμονάξ μζ Οες-

ιακμί ιπήηακ ζημ ηάζηνμ ηαζ ημ ηαηέθααακ. Σμ 1770 ηαηά ηα Ονθςθζηά πμθζμνηή-

εδηε ημ ηάζηνμ απυ ημοξ Ρχζμοξ πςνίξ επζηοπία. Σμ 1821 μζ επακαζηαηδιέκμζ Έθθδ-

κεξ πνμζπάεδζακ κα ημ ηαηαθάαμοκ πμθθέξ θμνέξ ιέπνζ ημ 1828 πμο δ Οεςιακζηή 

θνμονά ημο ημ πανάδςζε ζημκ Μαζγχκ ηαηά ηδκ Βηζηναηεία ημο Μςνζά ηςκ βαθθζ-

ηχκ ζηναηεοιάηςκ πμο εηδίςλακ ημο Σμφνημοξ ζε εθανιμβή ηδξ οκεήηδξ ημο 

Λμκδίκμο πμο πνμέαθεπε ηδ δδιζμονβία Βθθδκζημφ ηνάημοξ. 

Μπζηξάο  

Ο Μπζηξάο ήηακ ΐογακηζκή πμθζηεία ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ απέπεζ έλζ πζθζυιεηνα 

ΐΑ ηδξ πάνηδξ. ήιενα είκαζ ενεζπςιέκμξ, ακ ηαζ έπμοκ ακαζηδθςεεί μνζζιέκα 

ηηίζιαηα, υπςξ ηα παθάηζα, ηαζ απμηεθεί πμθφηζιδ πδβή βζα ηδ βκχζδ ηδξ ζζημνίαξ, 

ηδξ ηέπκδξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ αζχκςκ ημο ΐογακηίμο. Δ ζζημνία 

«ηδξ κεηνήξ πμθζηείαξ» ζήιενα ημο Μοζηνά ανπίγεζ απυ ηα ιέζα ημο 13μο αζχκα, 

υηακ ζοιπθδνχεδηε δ ηαηάηηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο απυ ημοξ Φνάβημοξ. Σμ 1249 μ 

Γμοθζέθιμξ ΐ΄ ΐζθθανδμοίκμξ έηηζζε ημ ηάζηνμ ημο ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο Σα-

τβέημο, ζηδκ ημνοθή εκυξ ορχιαημξ ιε απυημιδ ηαζ ηςκμεζδή ιμνθή, πμο θεβυηακ 

Μοζηνάξ ή Μογοενάξ θυβς ημο ζπήιαηυξ ημο ή εη ημο μκυιαημξ ημο παθαζυηενμο 

ζδζμηηήηδ πμο θεβυηακ Μογδενάξ. 

«Βνπλίλ εύξε παξάμελν, απόθνκκα εηο όξνο. 

θάζηξνλ επνίθελ αθεξόλ, Μπ(δε)ζξάλ νλνκαζέλ ην.»Μεηά ηδκ ήηηα ηςκ Φνάβηςκ ζηδ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B6%CE%B9_%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CF%89%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_-_%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%281827%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%281827%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%281827%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%92%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
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ιάπδ ηδξ Πεθαβμκίαξ ημ 1259, ημ ηάζηνμ ημο Μοζηνά παναπςνήεδηε ζημ ΐογακηζκυ 

αοημηνάημνα Μζπαήθ Δ΄ Παθαζμθυβμ. Ώπυ ημ 1262 έβζκε έδνα αογακηζκμφ ζηναηδ-

βμφ ημο «ζεααζημηνάημνμξ» ηαζ απυ ηυηε άνπζζε δ ηονίςξ ζζημνζηή πενίμδυξ ημο, 

πμο δζήνηεζε δφμ αζχκεξ. Οζ ηάημζημζ ηδξ βεζημκζηήξ Λαηεδαίιμκμξ ένπμκηαζ ηαζ ε-

βηαείζηακηαζ βφνς απυ ημ ηάζηνμ, βζ' αοηυ ηαζ δ ηαημζηδιέκδ πενζμπή, πμο μκμιάγε-

ηαζ ρώξα μπονχεδηε ιε ηείπμξ. οκ ης πνυκς δδιζμονβήεδηε ηαζ κέα ζοκμζηία, έλς 

απυ ημ ηείπμξ, πμο μκμιάζεδηε θάησ ρώξα ηαζ πνμζηαηεφεδηε επίζδξ ιε ηείπμξ. Ώπυ 

ημ 1308 ημ ζφζηδια ηδξ δζμζηήζεςξ ιεηααάθθεηαζ ηαζ μζ ζηναηδβμί βίκμκηαζ ιυκζιμζ 

δζμζηδηέξ ηαζ ηαηά ηα ιέζα ημο 14μο αζχκα μ Μοζηνάξ ηαείζηαηαζ πνςηεφμοζα ηδξ 

ΐογακηζκήξ Πεθμπμκκήζμο.. 

 

ΚΤΠΡΟ 

Δ Κύπξνο, επίζδια Κππξηαθή Γεκνθξαηία (ζημ φκηαβια ακαθένεηαζ ςξ Γεκν-

θξαηία ηεο Κύπξνπ) είκαζ ακελάνηδηδ κδζζςηζηή πχνα ηδξ ακαημθζηήξ Μεζμβείμο. 

οκμνεφεζ εαθάζζζα, ζφιθςκα ιε ηδκ απμηθεζζηζηή μζημκμιζηή γχκδ, ιε ηδκ Βθθάδα 

(Καζηεθυνζγμ), ηδκ Σμονηία, ηδκ ονία, ημκ Λίαακμ, ημ Εζναήθ ηαζ ηδκ Ώίβοπημ. Δ 

αυνεζα πθεονά ηδξ ανίζηεηαζ οπυ ηαημπή απυ ηδκ Σμονηία απυ ημ 1974. Σμ 1983, 

ηαηά πανάααζδ ημο ηαηαζηαηζημφ πάνηδ ηςκ Δκςιέκςκ Βεκχκ, δ Σμονηία πνμέαδ 

ζηδκ ακαηήνολδ ηδξ θεβυιεκδξ "Σμονηζηήξ Αδιμηναηίαξ ηδξ ΐυνεζαξ Κφπνμο" 

(ΣΑΐΚ) δ μπμία ιέπνζ ζήιενα ακαβκςνίγεηαζ ιυκμ απυ ηδκ Σμονηία. ηδκ μοζία ημ 

κδζί ηδξ Κφπνμο ηςκ 9,251 η.π είκαζ ηεηναπμημιδιέκμ: Δ Κοπνζαηή Αδιμηναηία ηα-

ηέπεζ ημ 56% ημο εδάθμοξ, δ "ΣΑΐΚ" ημ 37%, μζ ΐνεηακμί ημ 2.8% (δφμ ΐνεηακζηέξ 

ΐάζεζξ) ηαζ ηα Δκςιέκα Έεκδ ηδκ "κεηνή γχκδ" πενίπμο 4%. 

ΐνίζηεηαζ ακαημθζηά ηδξ Βθθάδαξ (Καζηεθθυνζγμ), κυηζα ηδξ Σμονηίαξ (ιυθζξ 64 πζ-

θζυιεηνα/40 καοηζηά ιίθζα), δοηζηά ηδξ ονίαξ ηαζ αυνεζα ηδξ Ώζβφπημο. Βίκαζ ημ    

ηνίημ ιεβαθφηενμ ζε έηηαζδ κδζί ηδξ Μεζμβείμο ιεηά ηδ ζηεθία ηαζ ηδ ανδδκία.               

Γεςβναθζηά δ Κφπνμξ ακήηεζ ζηδκ Μέζδ Ώκαημθή. Χζηυζμ, επεζδή ζζημνζηά,    πμ-

θζηζζηζηά ηαζ μζημκμιζηά δ Κφπνμξ έπεζ δεζιμφξ ιε ηδκ Βονχπδ ηαζ ζδζαίηενα ιε  ηδκ 

Βθθάδα, εεςνείηαζ ιένμξ ιυκμ ηδξ Αφζδξ ηαζ ηδξ Βονχπδξ. Βίκαζ ζήιενα ημ κμηζμα-

καημθζηυ άηνμ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ αθθά ηαζ ηδξ Βονχπδξ μθυηθδνδξ.Οζ ηάημζ-

ημζ ηδξ Κφπνμο εκηάζζμκηαζ — ιε αάζδ ηδκ ηαηαβςβή, ηδ βθχζζα, ηδκ πμθζηζζηζηή 

πανάδμζδ ηαζ ημ ενήζηεοια — ζε ιία απυ ηζξ δφμ ημζκυηδηεξ πμο πνμκμμφκηαζ απυ 

https://el.wikipedia.org/wiki/1259
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%97%C2%B4_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1262
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1308
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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ημ Άνενμ 2 ημο οκηάβιαημξ ηδξ Κοπνζαηήξ Αδιμηναηίαξ, είηε ηδκ Βθθδκζηή είηε 

ηδκ Σμονηζηή
[4]

. Δ πθεζμκυηδηα ηςκ ηαημίηςκ ζήιενα, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηνζχκ 

ακαβκςνζζιέκςκ ενδζηεοηζηχκ μιάδςκ ηςκ Μανςκζηχκ, ηςκ Ώνιεκίςκ ηαζ ηςκ Λα-

ηίκςκ (Καεμθζηχκ), ακήηεζ ηαηά 78% ζηδκ Βθθδκζηή ημζκυηδηα
[5]

. ηδκ Κφπνμ δζα-

ιέκεζ επίζδξ ιεβάθμξ ανζειυξ λέκςκ οπδηυςκ, μζ μπμίμζ ζηα ηέθδ ημο 2011 ζοκζ-

ζημφζακ ημ 21,4% ημο πθδεοζιμφ. 

      Δ Κύπξνο είκαζ ημ ηνίημ ιεβαθφηενμ κδζί ηδξ Μεζμβείμο. ΐνίζηεηαζ ακαημθζηά 

ηδξ Ρυδμο, 215 ιίθζα, ηαζ ηδξ Κνήηδξ, κυηζα ηςκ αηηχκ ηδξ Σμονηίαξ 37 ιίθζα, δοηζ-

ηά ηςκ ονζαηχκ αηηχκ 56 ιίθζα, ηαζ αυνεζα ηςκ αηηχκ ηδξ Ώζβφπημο 190 ιίθζα. 

Πνχημζ πμο θένμκηαζ κα αζπμθήεδηακ επζζηαιέκςξ ιε ηδκ βεςβναθία ηδξ Κφπνμο 

ήηακ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ: ηνάαςκ (63 π.Υ.-23 ι.Υ.) ηαζ Κθαφδζμξ Πημθειαίμξ (127-

151 ι.Υ.), μζ μπμίμζ ηαζ είκαζ μζ πνχημζ πανημβνάθμζ ηδξ Κφπνμο. 

Αμηνζέαηα  

Πάθνο 

Δ Πάθνο (Σμφνηζηα: Baf, Ώνιεκζηά: Պաֆո ս ) είκαζ πυθδ ζημ κμηζμδοηζηυ ηιήια 

ηδξ Κφπνμο, πνςηεφμοζα ηδξ μιχκοιδξ επανπίαξ ηαζ έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά αν-

παία ααζίθεζα ηδξ κήζμο. Μεηαλφ άθθςκ, ήηακ δζάζδιμ ηαζ ςξ ηέκηνμ θαηνείαξ ηδξ 

εεάξ Ώθνμδίηδξ. Δ πυθδ πςνίγεηαζ ζε δφμ επίπεδα: ηδκ πάκς Πάθμ, βκςζηή ηαζ ςξ 

Κηήια πμο είκαζ ημ ειπμνζηυ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδκ Κάης Πάθμ πμφ ανίζηεηαζ 

παιδθυηενα ηαζ παναθζαηά ηαζ είκαζ μ ηαη' ελμπήκ ημονζζηζηυξ πνμμνζζιυξ ημο κδ-

ζζμφ. θμξ μ ανπαζμθμβζηυξ πχνμξ ηδξ Πάθμο ανίζηεηαζ οπυ ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

UNESCO απυ ημ 1980. Σμ υκμια ηδξ πυθδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ εεά Ώθνμδίηδ, δεδμιέ-

κμο υηζ Πάθμξ ήηακ ημ υκμια ηδξ ιοεμθμβζηήξ ηυνδξ ηδξ Ώθνμδίηδξ ηαζ ημο Ποβια-

θίςκα. Ο Ώπμθθυδςνμξ μ Ώεδκαίμξ ακαθένεζ ημκ Κζκφνα ςξ ζδνοηή ηδξ Πάθμο «Κζ-

κφναξ εκ Κφπνς παναβεκυιεκμξ ζοκ θαχ έηηζζε Πάθμκ»
[3]

. Ο δε Λμοηάηζμξ, εεςνεί 

ημκ Πάθμ, βζμ ημο Κζκφνα, ςξ εειεθζςηή ηδξ Πυθδξ, ακ ηαζ ηαηά ημκ Εζίδςνμ, ηδκ 

Πάθμ έηηζζε μ Πάθμξ, βζμξ ημο Σοθχκμξ. Βπίζδξ μ Παοζακίαξ ηαζ μ ιδνμξ ακαθέ-

νμοκ ζακ ζδνοηή ηδξ Πάθμο ηαζ ηδξ Παθαίπαθμο ημκ Ώβαπήκμνα, Ώνηάδα ΐαζζθζά 

ηδξ Σεβέαξ πμο ιεηά ηδκ επζζηνμθή ημο απυ ημκ Σνςζηυ πυθειμ ίδνοζε ηδκ Παθαί-

παθμ, ηα ζδιενζκά 

Κμφηθζα. Μεβάθμ εκ-

δζαθένμκ δείπκεζ ηαζ μ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%28%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%28%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://el.wikipedia.org/wiki/1980
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
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μζηζζιυξ Μαα - Παθαζυηαζηνμ πμο θένεζ πμθθά ημζκά ιε άθθα ιοηδκασηά ηηίζιαηα - 

μπονά.Σα ηοπνζαηά ααζίθεζα είκαζ βκςζηυ υηζ δζαθφεδηακ ηαηά ηα ηέθδ ημο 4μο π.Υ. 

αζχκα απυ ημκ Πημθειαίμ Ώ', έκακ απυ ημοξ δζαδυπμοξ ημο Μεβάθμο Ώθελάκδνμο. 

Λίβμ πζμ πνζκ μ ηεθεοηαίμξ ααζζθζάξ ηδξ Πάθμο, μ Νζημηθήξ, είπε ιεηαθένεζ ηδκ έδνα 

ημο ααζζθείμο ημο δοηζηυηενα, ζε πζμ ηαηάθθδθδ ημπμεεζία, πμο μκμιάζεδηε Νέα 

Πάθμξ (δ ζδιενζκή Κάης Πάθμξ). Δ Νέα Πάθμξ έιεθθε κα βκςνίζεζ θαιπνέξ διένεξ 

δυλαξ ηαηά ηα εθθδκζζηζηά πνυκζα, ςξ έδνα ηςκ ηοαενκδηχκ ηδξ Κφπνμο, δ μπμία ηαζ 

είπε εκηαπεεί ζημ ααζίθεζμ ηςκ Πημθειαίςκ, ηςκ Βθθήκςκ ααζζθέςκ ηδξ Ώζβφπημο. 

Κάζηξν ηνπ Αγίνπ Ηιαξίσλα 

Σμ θάζηξν ηνπ Αγίνπ Ηιαξίσλα ή ημο Άε Λαξθνύ, ανίζηεηαζ ζηδκ Κφπνμ ζηδκ ηα-

ηεπυιεκδ επανπία Κενφκεζαξ.Καηαζηεοάζηδηε απυ ημοξ ΐογακηζκμφξ ημκ 11μ αζχκα 

ι.Υ. ζηδκ μιχκοιδ ημνοθή ημο Πεκηαδάηηοθμο. ΐνίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ 725 ι. ηαζ 

μκμιάζηδηε έηζζ επεζδή ζημ ζδιείμ αοηυ είπε αζηδηέρεζ μ Άβζμξ Εθανίςκαξ μ κέμξ. 

Βίκαζ πνμζαάζζιμ ιυκμ απυ ηδ κυηζα πθεονά ημο , ζηζξ οπυθμζπεξ πενζαάθθεηαζ απυ 

απνυζζημοξ βηνειμφξ.Μέζα ζημ ηάζηνμ οπάνπεζ καυξ απυ ηδκ επμπή ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ημο (11μξ αζχκαξ). ηδ δζάνηεζα ηδξ θναβημηναηίαξ απμηέθεζε παναεενζζηζηή ηαημζ-

ηία ηςκ θνάβηςκ δβειυκςκ ηδξ Κφπνμο. Ββηαηαθείθεδηε ηαζ ηαηαζηνάθδηε απυ 

ημοξ Βκεημφξ ημκ 14μ αζχκα. Σμ ηάζηνμ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πανάδμζδ ηδξ Ρήβαζκαξ. 

φιθςκα ιε αοηή ημ έπηζζε ιζα υιμνθδ ηονά, δ Ρήβαζκα, δ μπμία υιςξ είπε ηαηή 

ηανδζά ηαζ ααζάκζγε ημοξ ενβάηεξ. ηακ ηεθείςζε δ ηαηαζηεοή ημο δζέηαλε ημοξ 

ζηναηζχηεξ ηδξ κα πεηάλμοκ ζημ βηνειυ ημοξ ενβάηεξ βζα κα ιδκ απμηαθφρμοκ ηα 

ιοζηζηά ημο ηάζηνμο, υπςξ ηζ έβζκε. Δ ίδζα πανάδμζδ επζηναηεί ηαζ βζα ηα άθθα δφμ 

ηάζηνα ημο Πεκηαδάηηοθμο, ημ ηάζηνμ ημο ΐμοθααέκηζμο ηαζ ημ Κάζηνμ ηδξ Κα-

κηάναξ.Μία δεφηενδ πανάδμζδ θέεζ υηζ ημ πμθζμνημφζακ επενμί δφμ πνυκζα ηαζ ηα-

ηάθενακ κα ημ πάνμοκ ιε δυθμ αθμφ ήηακ απυνεδημ. Έκηοζακ έκακ ζηναηζχηδ βο-

καίηα πμο έηακε ηδ έβηομ ηαζ θχκαγε απυ ημοξ πυκμοξ ηδξ βέκκαξ, ηυηε δ Ρήβαζκα ηδ 

θοπήεδηε ηαζ άκμζλε ηδκ πφθδ κα πενάζεζ ιέζα. ακ άκμζλε δ πφθδ υθμξ μ επενζηυξ 

ζηναηυξ ιπήηε ιέζα ηαζ δ Ρήβαζκα βζα κα ιδκ πζαζηεί αζπιάθςηδ πήδδλε ζημκ βηνε-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
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ιυ. 

 

 

 

Λάξλαθα 

Δ Λάξλαθα (Ώββθζηά: Larnaca, Σμονηζηά: Larnaka, Ώνιεκζηά: Լառ ն ակ ա) είκαζ 

πυθδ ζηδκ κμηζμακαημθζηή αηηή ηδξ Κφπνμο. Ώπμηεθεί ηδ δζάδμπμ πυθδ ημο ανπαίμο 

Κζηίμο, εκυξ απυ ηα ζδιακηζηά ααζίθεζα ηδξ ανπαίαξ Κφπνμο, βεκέηεζνα ιεηαλφ άθ-

θςκ ημο ανπαίμο θζθμζυθμο Γήκςκα. ήιενα απμηεθεί ηδκ ηνίηδ ζε ιέβεεμξ πυθδ 

ημο κδζζμφ, ιε πθδεοζιυ, 84.900 ηαημίημοξ (ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ δήιμζ Ώνα-

δίππμο ηαζ Λεζαάδζα). ηδ Λάνκαηα ανίζηεηαζ δζεεκέξ αενμδνυιζμ, μ ηονζυηενμξ ηαζ 

ιεβαθφηενμξ αενμθζιέκαξ ηδξ Κφπνμο. Βίκαζ ηαηά πμθθμφξ δ πζμ θοζζηή ηαζ μιμν-

θυηενδ πυθδ ηδξ Κφπνμο ιε 2 θοζζηέξ θίικεξ ( Ώθοηή ηαζ Λίικδ Ονυηθζκδξ ) αθθά 

ηαζ ιε πθδεχνα ικδιείςκ. Βπίζδξ δζαεέηεζ ημ πζμ πθήνεξ hotspot ζηδκ Κφπνμ ηδκ 

πενζμπή Μαηέκγο ιε clubs , εζηζαηυνζα ηαζ ηαθεηενίεξ. 

Ηζηνξία : μ Κίηζμ, ζδνοιέκμ απυ Έθθδκεξ απμίημοξ ημκ 14μ π.Υ. αζχκα, οπήνλε ανβυ-

ηενα ζδιακηζηή απμζηία ηςκ Φμζκίηςκ. Βίκαζ, ιεηαλφ άθθςκ, βκςζηυ απυ ηδκ εη-

ζηναηεία ημο Κίιςκμξ ημο Ώεδκαίμο, μ μπμίμξ πέεακε εκχ ημ πμθζμνημφζε(450 π. 

Υ.). Σμκ 1μ αζχκα ι.Υ. ημ Κίηζμ είπε ανπίζεζ κα εηπνζζηζακίγεηαζ, μ Άβζμξ Λάγανμξ, μ 

θίθμξ ημο Υνζζημφ, είπε βίκεζ μ πνχημξ επίζημπμξ ηδξ πυθδξ. Ο Λάγανμξ, πμο είπε 

δζαθφβεζ ζηδκ Κφπνμ 

ιεηά πμο ακαζηήεδηε 

απυ ημκ Υνζζηυ, έγδζε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%9A%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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ζημ Κίηζμ ςξ ημ δέοηενμεάκαηυ ημο. Ο ζδιακηζηυηενμξ απυ ημοξ καμφξ ηδξ 

κήξ Λάνκαηαξ, εηείκμξ ημο Ώβίμο Λαγάνμο, ηηζζιέκμξ βφνς ζημ 900 ι.Υ., πζζηεφεηαζ 

υηζ είπε ακεβενεεί ζημ πχνμ υπμο είπε ηαθεί μ άβζμξ. Σμ υκμια ηδξ πυθδξ, ελάθθμο, 

πνμένπεηαζ απυ ηδ θάνκαηα, δδθαδή ηδκ ανπαία πέηνζκδ ζανημθάβμ (δφμ ζανημθά-

βμζ ανέεδηακ ζημ ζενυ ημο καμφ ημο Ώβίμο Λαγάνμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ακαζηαθχκ). 

Πμθθέξ ζανημθάβμζ οπήνπακ ζηδκ πενζμπή ηδξ πυθδξ, υπμο μζ ακαζηαθέξ έθενακ 

ζημ θςξ ηαζ ενείπζα ηδξ ανπαίαξ πυθδξ ημο Κζηίμο.Δ Ώνπαία πυθδ ήηακ πενζηεζπζζιέ-

κδ απυ ηα ανπαία πνυκζα, ηα ηείπδ υιςξ ηαηεδαθίζηδηακ απυ ημοξ Ρςιαίμοξ. Σμ θζ-

ιάκζ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ ακαηαθφθεδηε πνυζθαηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζδιενζκήξ πυ-

θδξ, ζδιάδζ υηζ ζηα ανπαία πνυκζα δ εάθαζζα ανζζηυηακ πνμξ ηα ιέζα. 

Αγία Νάπα 

Δ Αγία Νάπα είκαζ ηςιυπμθδ ηδξ Κφπνμο ζηδκ Βπανπία Ώιιυπςζημο ηαζ ακελάν-

ηδημξ δήιμξ απυ ημ 1986. ΐνίζηεηαζ πζμ ακαημθζηά απυ ημ Ώηνςηήνζ ηαζ ηδ Αεηέθεζ-

α. Λυβς ηςκ αιιςδχκ παναθζχκ ηδξ είκαζ δδιμθζθέζηαημξ ημονζζηζηυξ πνμμνζζιυξ. 

Σμ υκμια Ώβία Νάπα πνμένπεηαζ απυ μιχκοιμ ιμκαζηήνζ πμο ηαηά ηδκ επμπή ηδξ 

Βκεηζηήξ ηαημπήξ ανζζηυηακ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ.Σμ υκμια ‘Ώβία Νάπα’ ζδιαίκεζ 

‘Άβζα ημο δάζμξ’. Δ πενζμπή πήνε ηδκ μκμιαζία ηδξ απυ ηδκ ‘Βζηυκα ηδξ Πακαβίαξ 

ηδξ Νάπδξ’, δδθαδή ηδξ Ώβίαξ ημο Αάζμοξ, ηαζ βζα ζοκημιία μκμιάζηδηε ‘Ώβία Νά-

πα’. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
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ΖΠΔΗΡΟ 

Ησάλληλα 

     Σα Εςάκκζκα, βκςζηά ηαζ ςξ Γζάκκεκα ή Γζάκκζκα, είκαζ δ πνςηεφμοζα ηαζ ιεβα-

θφηενδ πυθδ ημο Νμιμφ Εςακκίκςκ ηαζ ηδξ Δπείνμο, ιε πθδεοζιυ 65.574 ηαημίημοξ 

βζα ηδκ πυθδ ηαζ 111.740 ηαημίημοξ βζα ημ δζεονοιέκμ Αήιμ Εςακκζηχκ (2011). Σα 

Εςάκκζκα ανίζημκηαζ ζημ αμνεζμδοηζηυ ημιιάηζ ηδξ δπεζνςηζηήξ Βθθάδαξ, ζημ ηέ-

κηνμ ημο μιχκοιμο θεηακμπεδίμο. Βίκαζ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ 

ηδξ Βθθάδαξ ιε πθμφζζα πμθζηζζηζηή πανάδμζδ ηαζ ζφβπνμκεξ ακαπηολζαηέξ επζπεζ-

νήζεζξ. Καεχξ πθήεμξ θμζηδηχκ ηαηαθεάκεζ ηάεε πνυκμ ζε αοηήκ. 

     Οζ πνχηεξ εκδείλεζξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ πενζμπή ηςκ Εςακκίκςκ ε-

κημπίγμκηαζ απυ ηδκ Παθαζμθζεζηή Βπμπή .Ώοηυ έπεζ απμδεζπεεί απυ ηα θίεζκα ενβα-

θεία πμο ανέεδηακ ζημ ζπήθαζμ ηδξ Καζηνίηζαξ. Δ πυθδ ζδνφεδηε ημκ 6μ αζχκα απυ 

ημ ΐογακηζκυ Ώοημηνάημνα Εμοζηζκζακυ. Δ μκμιαζία ηδξ πζεακυηαηα πνμένπεηαζ απυ 

ηδ Μμκή ημο Ώβίμο Εςάκκδ ημο Πνμδνυιμο πμο ανζζηυηακ ζημ πχνμ ημο ηάζηνμο 

ηαζ ζδνφεδηε πζεακχξ πενί ημ 510 ι. Υ. ή επεζδή ήηακ οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο Ώβίμο 

Εςάκκδ ημο Πνυδνμιμο. ημοξ επυιεκμοξ αζχκεξ  δ πυθδ ηαηαθείθεδηε ηαζ απεθεο-

εενχεδηε ανηεηέξ θμνέξ χζπμο ηαζ ηαηαθείθεδηε απυ ημοξ Οεςιακμφξ ημ 1430. 

ηδκ πενίμδμ αοηή ιέπνζ ημ 1913 υπμο ηαζ απεθεοεενχεδηε , δ πυθδ βκχνζζε ιεβάθδ 

αηιή ηαζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα αλζμεέαηα ηδξ ηηζζηήηακ ηυηε. Δ πυθδ βκχνζζε υ-

πςξ υθδ δ Βθθάδα ημκ ΐ’ Παβηυζιζμ πυθειμ ηαζ ηδκ Καημπή. Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ 

πυθδ αοηή αηιάγεζ ηαζ πθέμκ είκαζ πνυζααζδ ηαζ ιε ηδκ δδιζμονβία ηδξ Ββκαηίαξ 

μδμφ.  

     Κφνζα αλζμεέαηα ηδξ πυθδξ είκαζ δ Παιαχηζδα ηαζ ημ κδζάηζ ημο Ώθή παζά πμο 

απμηεθμφκ ημκ ζδιακηζηυηενμ πνμμνζζιυ βζα  Έθθδκεξ αθθά ηαζ λέκμοξ. Σμ ηάζηνμ 

ηςκ Εςακκίκςκ δεζπυγεζ ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ ηαζ είκαζ έκα απυ ηα παθαζυηενα ηά-

ζηνα πμο ζχγμκηαζ ζηδκ Βθθάδα ηαεχξ εα έπεηε ηδκ εοηαζνία κα δείηε ηδκ παθαζά 

πυθδ ηςκ Εςακκίκςκ βκςνίγμκηαξ ημοξ ιφεμοξ ηαζ ηζξ παναδυζεζξ ημο ηυπμο αοημφ. 

ηα Εςάκκζκα δεκ θείπεζ μφηε δ θοζζηή πανμοζία ηαεχξ ιυκμ ιζα ελυνιδζδ ζημ ζπή-

θαζμ ημο Πενάιαημξ εα ζαξ ηαλζδέρεζ εηαημιιφνζα πνυκζα πνζκ ζηδκ δδιζμονβία αο-

ημφ ημο εηπθδηηζημφ ζπδθαίμο . Εδζαίηενδξ πμθζηζζηζηήξ ζδιαζίαξ είκαζ ηα ιμοζεία 

ηαζ μζ πζκαημεήηεξ πμο ζοκακηά ηακείξ ιέζα αθθά ηαζ έλς απυ ηδκ πυθδ  ηςκ Εςακ-

κίκςκ. Πμθθμί εαοιαζηέξ ηδξ  ζζημνίαξ, ηδξ ηέπκδξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ εα ιπμνέζμοκ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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 κα επζζηεθημφκ πχνμοξ ιε ιεβάθδ ζζημνία, αθθά  ηαζ κα εαοιάζμοκ ένβα παθαζχκ 

ηαζ ζφβπνμκςκ Βθθήκςκ ηαθθζηεπκχκ. Κάπμζα απυ αοηά είκαζ: 

1. Ώνπαζμθμβζηυ Μμοζείμ Εςακκίκςκ 

2. Μμοζείμ Κένζκςκ Οιμζςιάηςκ Εςακκίκςκ 

3. Λαμβναθζηυ Μμοζείμ ΒΔΜ 

4. Πζκαημεήηδ ΒΔΜ 

5. Αδιμηζηή Πζκαημεήηδ 

Ώπυ ηα Εςάκκζκα δεκ θείπμοκ μζ κυζηζιεξ θζπμοδζέξ ηαζ θαβδηά ημο ηυπμο αοημφ:  

1. Πίηα ιε αθίηα 

2. Γοιανυπζηα 

3. Κνέαξ ιε θάπακμ 

4. Πζζπζθίηα 

5. Κμηυπζηα ιε ηναπακά 

6. Κεθηέδεξ ιε πναζμζέθζκμ 

7. Υμζνζκυ ιε ηναπακά 

8. Γαθαηυπζηα 

9. ηνζθηέξ Xμνηυπζηεξ 

10. Ώθεονυπζηα ιε ηοδχκζ ηαζ θέηα 

11. Υέθζ ρδηυ ιε δαθκυθοθθα 

Θεζπξσηία 

Δ Θεζπνςηία ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ημιιάηζ ηδξ Δπείνμο.. Οζ οβνυημπμζ ιε ηδκ 

πθμφζζα πθςνίδα ηαζ πακίδα, μζ ιαβεοηζηέξ αηνμβζαθζέξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ αμοκυ ηαζ 

εάθαζζα ζοκδοάγμκηαζ ανιμκζηά, ηαεζζημφκ ηδκ Θεζπνςηία έκακ απυ ημοξ πζμ ζδ-

ιακηζημφξ ημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ. 

Ώκαιθζζαήηδηα, έκαξ απυ ημοξ πζμ εκδζαθένμκηεξ ηαζ αλζμεαφιαζημοξ ανπαζμθμβζ-

ημφξ πχνμοξ ζημ κμιυ Θεζπνςηίαξ απμηεθεί αοηυξ ηδξ Ώνπαίαξ Φακμηήξ (Νηυθζακδ), 

πμο ανίζηεηαζ 16πθι. έλς απυ ηδκ Δβμοιεκίηζα. φιθςκα ιε ηζξ ένεοκεξ, πνυηεζηαζ 

βζα έκακ ηεζπζζιέκμ μζηζζιυ πμο ηαημζηήεδηε απυ ημ ανπαίμ Θεζπνςηζηυ θφθμ ηςκ 

Φακμηέςκ (πεν. ζημ 2μ ιζζυ ημο 4μο αζ. π.Υ.). Να ημκίζμοιε υηζ πνμθακχξ ζδνφεδηε 

ηδκ ίδζα πενίμδμ ιε άθθεξ ζπμοδαίεξ εεζπνςηζηέξ πυθεζξ (Βθέ-

α,Γζηάκδ, Αοιυηαζηνμ). 
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Δ Παθαζά αβζάδα ζοκακηάηαζ πάκς ζηδκ πθαβζά ημο αμοκμφ ζημ δελί πένζ ηαεχξ 

ηαηεοεοκυιαζηε πνμξ ημ υιμνθμ ρανμπχνζ ηδξ αβζάδαξ. Δ ιεηάααζδ ζημκ πχνμ 

ημο μζηζζιμφ ιπμνεί κα βίκεζ ιε αοημηίκδημ ιέπνζ εκυξ ζδιείμο ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα 

πνμηείκεηαζ πεγμπμνία. Ώπμηεθεί πθέμκ έκα ενεζπςιέκμ βναθζηυ μζηζζιυ, ιαηνζκή 

ακάικδζδ ιζαξ δφζημθδξ επμπήξ βζα ημοξ ηαημίημοξ ηαεχξ ημ πςνζυ ηάδηε απυ ημοξ 

Γενιακμφξ ηαηαηηδηέξ ημ 1943. 

     Οζ ιφθμζ μοθίμο είκαζ ημ πνχημ αλζμεέαημ πμο εα ζοκακηήζεηε ηαηεοεοκυιεκμζ 

πνμξ ημ ζζημνζηυ μφθζ. Πνυηεζηαζ βζα ιία πακέιμνθδ ημπμεεζία, εκχ δ αίζεδζδ πμο 

πνμηαθεί είκαζ δφζημθμ κα απμηοπςεεί ιε θυβζα. 

     Μζα πακδαζζία πνςιάηςκ αιέζςξ πενζηνζβονίγεζ ημκ επζζηέπηδ πμο ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημ πμηάιζ πμο πενκά εηεί αθθά ηαζ ημ βναθζηυ ημπίμ ηαεζζημφκ ημοξ ιφθμοξ μο-

θίμο ιζα εζδοθθζαηή ημπμεεζία. φιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ, μ παθζυξ κενυιοθμξ πμο 

ανίζηεηαζ εηεί πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ημοξ μοθζχηεξ βζα κα αθέεμοκ ηα ζζηδνά ημοξ 

ιε ηα κενά κα πέθημοκ ζημ πμηάιζ απυ φρμξ 15 ιέηνςκ. Πίζς απυ ημκ πα-

θζυ κενυιοθμ πδβάγμοκ ηα κενά ημο νέιαημξ ηα μπμία ζηδκ ζοκέπεζα ηαηαθήβμοκ 

ζημκ λαημοζηυ Ώπένμκηα. 

     Ο Άβζμξ Μδκάξ Κμηηζκμθζεάνζ ζοκακηάηαζ ζημ ζημ μνεζκυ πςνζυ Κμηηζκμθζεάνζ 

Φζθζαηχκ ζε ορυιεηνμ 420 ιεηνςκ , πηζζιέκδ πάκς ζε ανάπμ ζε πενίμπηδ εέζδ. Ώ-

πμηαθείηαζ απυ πμθθμφξ ηαζ υπζ άδζηα ςξ ημ «ιεηέςνμ ηδξ Δπείνμο». Ώπμηεθεί έκα 

απυ ηα πζμ εαοιαζηά αλζμεέαηα ημο κμιμφ Θεζπνςηίαξ. Δ ζζημνία ημο πάκεηαζ ζηα 

αάεδ ηςκ αζχκςκ ηαζ ηαθφπηεηαζ ιε πθήεμξ ενφθςκ ηαζ παναδυζεςκ, πμο δζαηδνή-

εδηακ απυ βεκεά ζε βεκεά ςξ ηζξ διένεξ ιαξ.  

     Κνίκεηαζ ςξ «επζηαηηζηή ακάβηδ» ηάεε επζζηέπηδ ημο κμιμφ Θεζπνςηίαξ ημ κα 

επζζηεθηεί ηζξ Πδβέξ ημο Ώπένμκηα (2πθι απυ ημκ ηεκηνζηυ δνυιμ Γθοηήξ-Πάνβαξ). 

Οοζζαζηζηά, μ Ώπένμκηαξ είκαζ πμηαιυξ ηαζ μζ πδβέξ ημο είκαζ πμθθέξ, εκχ πανάθθδ-

θα δζαζπίγεζ ημ κμιυ Εςακκίκςκ, Πνεαέγδξ ηαζ Θεζπνςηίαξ. Δ μκμιαζία ημο, πζεακυ-

ηαηα, πνμένπεηαζ απυ ηδ θέλδ «άπμξ»(=εθίρδ) ηαζ ζδιαίκεζ «μ πμηαιυξ ηδξ εθίρδξ» 

Άξηα 

     Δ Άνηα είκαζ δ πνςηεφμοζα ημο κμιμφ Άνηαξ ηαζ ημο δήιμο Ώνηαίςκ, ηαεχξ ηαζ 

δ δεφηενδ ιεβαθφηενδ πυθδ ηδξ Δπείνμο ιεηά ηα Γζάκκεκα ιε πθδεοζιυ 21.895 ηα-

ημίημοξ.  Δ πυθδ είκαζ πηζζιέκδ ζηδκ ίδζα εέζδ πμο ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα οπήνπε ιζα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
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απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πυθεζξ ηδξ πενζμπήξ, δ Ώιαναηία. Καηά ιία άθθδ άπμρδ 

δ Άνηα είκαζ πηζζιέκδ ζηδ εέζδ ηδξ ανπαίαξ Ώνβζεέαξ ή ηαη' άθθμοξ ημο ανπαίμο 

Ώιθζθμπζημφ Άνβμοξ. Δ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Άνηαξ είκαζ βκςζηή βζα ηδκ ηαθθζέν-

βεζα εζπενζδμεζδχκ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα Ώηηζκζδίςκ. 

     Δ Άνηα δεκ είκαζ ιμκυ ιζα οπενμπή πυθδ αθθά ηαζ ζζημνζηή..ηαεχξ ηα αλζμεέαηα 

ηδξ πθδεαίκμοκ ζε ηάεε είδμξ ιε πνχημ ηαζ πζμ βκςζηυ ημ βεθφνζ ηδξ Άνηαξ . Καπμζα 

απυ αοηά είκαζ: 

1.Σμ Κάζηνμ ηδξ Άνηαξ 

2.Δ Πακαβία δ Πανδβμνήηζζζα 

3. Ο Ναυξ ηδξ Ώβίαξ εεμδχναξ 

4.Σμ ηείπμξ ηδξ ανπαίαξ Ώιαναηίαξ 

5.Ο Πθάηακμξ ηδξ Άνηαξ 

6.Ο Ναυξ ημο Ώπυθθςκα Πφεζμο ςηήνα 

7.Δ Μμκή Κάης Πακαβζάξ 

8.Σμ Μζηνυ εέαηνμ ηδξ Ώνπαίαξ Ώιαναηίαξ 

9.Ο Bογακηζκυξ Ναυξ ημο Ώβίμο ΐαζζθείμο 

10.Ώιαναηζηυξ - Αδιμηζηυ Αζαιένζζια ΐίβθαξ 

11.Οζ Βηηθδζίεξ ημο Αήιμο Ώιαναηζημφ 

12.πήθζα Ώζ-ΐθάζδ, ικδιείμ ηδξ θφζδξ ηαζ ενδζηεοηζηυ πνμζηφκδια 

Γκςζηά είκαζ ηα έεζια ηδξ Άνηαξ υπςξ : 

Οζ θςηζέξ ζηδκ Ώβ. Θεμδχνα ηδ Μ. Πέµπηδ ηαζ δ πενζθμνά ηςκ επζηαθίςκ ηδ Μ. 

Παναζηεοή. Σα Λαγανμφδζα ηαεχξ ηαζ ημ ζπάζζιμ ηςκ θζιπχκ ημ Μ. άαααημ. Σμ 

ηάρζιμ ημο Εμφδα ηαζ ημ αιίθδημ κενυ πμο είκαζ ηάπμζα απυ ηα πζμ βκςζηά. 

Πξέβεδα 

     Δ  Πνέαεγα  είκαζ  δ  πνςηεφμοζα  ημο  Νμιμφ  Πνέαεγαξ, πυθδ 

ηαζ θζιέκαξ ηδξ Δπείνμο. Καηά ηδκ απμβναθή ημο 2001 ζηδκ πυθδ ηδξ Πνέαεγαξ ηα-

ημζημφζακ 16.321 ηάημζημζ, εκχ μ ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ ημο Αήιμο Πνέαεγαξ ήηακ 

19.605 ηάημζημζ. ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ δ πενζμπή ηδξ ζδιενζκήξ πυθδξ Πνέαεγαξ 

δεκ ηαημζηείηαζ  .Δ Ήπεζνμξ ηαηεθήθεδ απυ ημοξ Ρςιαίμοξ ημ 168 πΥ. Δ ζδιενζκή 

Πνέαεγα ζδνφεδηε ιεηά ηδκ μνζζηζηή παναηιή ηδξ Νζηυπμθδξ, ζζςπδθά ςξ ρανμπχ-

νζ, πζεακυκ ημκ 11μ αζχκα απυ Έθθδκεξ ηαζ ΐεκεημφξ ρανάδεξ απυ ημ κδζί Burano 

υηακ παναπςνήεδηε απυ ημκ ΐογακηζκυ Ώοημηνάημνα ζημοξ ΐεκεημφξ ςξ «ειπμνεί-

μ». Ώημθμοεεί ιζα πενίμδμξ ηνεζζήιζζζ αζχκςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ δ Πνέ-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%AF
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αεγα βκχνζζε ηδκ εκαθθαζζυιεκδ ηονζανπία ηδξ Γαθδκυηαηδξ Αδιμηναηίαξ ηδξ ΐε-

κεηίαξ ηαζ ηδξ Οεςιακζηήξ Ώοημηναημνίαξ. Πέναζε ανηεηέξ θμνέξ ζηα πένζα ηςκ 

εκεηχκ ηαεχξ ηαζ ηάης απυ βαθθζηή ηονζανπία. Σμ 1912 απεθεοεενχεδηε απυ ημκ 

εθθδκζηυ ζηναηυ .Δ ιεηαπμθειζηή Πνέαεγα παναηηδνίγεηαζ απυ ζηαδζαηή παναηιή 

αθ' εκυξ ιεκ βζαηί δ αζηζηή ηάλδ έθοβε ζηδκ Ώεήκα ή ζημ ελςηενζηυ 

     Σα πζμ ζδιακηζηά αλζμεέαηα είκαζ ημ ιμοζείμ ηδξ Νζηυπμθδξ, μ πμηαιυξ Ώπένμ-

κηαξ, ημ ηάζηνμ ημο πακημηνάημνα, δ εηηθδζία ημο αβίμο Υαναθάιπμο ηαζ άθθα. 

 

ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ 

Κέξθπξα 

     Δ Κένηονα είκαζ έκα απυ ηα αμνεζυηενα ηαζ δοηζηυηενα κδζζά ηδξ Βθθάδαξ ηαζ 

ημο Εμκίμο Πεθάβμοξ. Βίκαζ ημ δεφηενμ ιεβαθφηενμ κδζί ημο Εμκίμο Πεθάβμοξ ιε έ-

ηηαζδ 585,3 km
2
. Έπεζ πθδεοζιυ 107.879 ηαημίημοξ ηαζ είκαζ έκα απυ ηα πζμ ποηκμ-

ηαημζηδιέκα κδζζά ηδξ Μεζμβείμο, ιε ποηκυηδηα πθδεοζιμφ 193 ηαη. ακά km
2
. 

Πνςηεφμοζά ημο είκαζ δ πυθδ ηδξ Κένηοναξ. 

    Δ Κένηονα είκαζ έκα κδζί ιε ιεβάθδ ζζημνία. Δ φπανλδ ημο κδζζμφ ακαθένεηαζ βζα 

πνχηδ θμνά ζηδκ «Οδφζζεζα» ημο Οιήνμο (μ ιδνμξ ημ απμηαθεί «Νδζί ηςκ Φαζά-

ηςκ). ηα πνμσζημνζηά πνυκζα δ Κένηονα ακαθένεηαζ ιε ηα μκυιαηα Ανέπακμ, πέ-

νζα. Εδζαίηενα ζδιακηζηυξ ήηακ μ νυθμξ ημο κδζζμφ ζημκ Πεθμπμκκδζζαηυ Πυθειμ, 

ηαεχξ δ επζεοιία Ώεήκαξ ηαζ πάνηδξ κα ηδκ πάνμοκ ιε ημ ιένμξ ημο απμηέθεζε ιία 

απυ ηζξ αζηίεξ ημο. Μάθζζηα θέβεηαζ υηζ ζημ κδζί ηαημίηδζε ηα κεακζηά ημο πνυκζα μ 

Μέβαξ Ώθέλακδνμξ. Με ηζξ νςιασηέξ ηαηαηηήζεζξ δ Κένηονα ήηακ απυ ηα πνχηα 

κδζζά πμο οπμηάπεδηακ ζηδ Ρχιδ. Καηά ηα ΐογακηζκά πνυκζα ηαζ ηα πνυκζα ηδξ 

Σμονημηναηίαξ δ Κένηονα ηαηαηηήεδηε απυ πθήεμξ ααναάνςκ, έπμκηαξ επδνεαζηεί 

ζδζαίηενα απυ ημοξ θαμφξ ηδξ Εηαθίαξ, πνάβια πμο θαίκεηαζ ηαζ ιέπνζ ζήιενα ζημ κδ-

ζί. 

    Σμ κδζί ηδξ Κένηοναξ είκαζ έκαξ πνμμνζζιυξ ιε πμθθά αλζμεέαηα ηαζ ζηακμπμζεί 

υθα ηα βμφζηα. Σμ κδζί έπεζ ιεβάθδ αηημβναιιή ιε πμθθέξ παναθίεξ πμο ημ πανα-

ηηδνζζηζηυ βαθαγμπνάζζκμ πνχια ημοξ ζαβδκεφεζ ημκ ηαλζδζχηδ. Τπάνπμοκ επίζδξ 

πμθθά αλζμεέαηα ιε ζζημνζηυ εκδζαθένμκ, υπςξ ημ Ώπίθθεζμκ, ημ ακάηημνμ ηδξ αοημ-
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ηνάηεζναξ ίζζοξ ηδξ Ώοζηνίαξ, ημ Παθαζυ ηαζ ημ Βκεηζηυ θνμφνζμ ζηδκ πυθδ ηδξ 

Κένηοναξ, ηαεχξ ηαζ ημκ Εενυ Ναυ ημο Ώβίμο πονίδςκα, πμο είκαζ ηαζ μ πμθζμφπμξ 

ηδξ πυθδξ. ηδκ Κένηονα ανίζηεηαζ εηηυξ απυ αοηά ηαζ ημ λαημοζηυ Πμκηζημκήζζ 

ηαζ δ ιμκή ΐθαπενκχκ. Ο επζζηέπηδξ ιπμνεί κα απμθαφζεζ επζπθέμκ ιζα αυθηα ηυζμ 

ζηδκ ιεβάθδ πθαηεία ηδξ Κένηοναξ (πθαηεία πζακάδα) υζμ ηαζ ζηα «Κακημφκζα», 

δδθαδή ηα ζηεκά δνμιάηζα ακάιεζα ζηα βναθζηά ηηήνζα ημο ηέκηνμο. Βηεί εα ανεζ 

πθήεμξ εζηζαημνίςκ, ηαθεηενζχκ, ηαηαζηδιάηςκ ηαζ ηαηαθοιάηςκ. 

    Δ ηαθφηενδ πενίμδμξ κα επζζηεθηεί ηακείξ ημ κδζί είκαζ ημ Πάζπα. Βηείκμ ημ δζά-

ζηδια μ επζζηέπηδξ εα έπεζ ηδκ εοηαζνία κα απμθαφζεζ ηδκ ιμοζζηή ηςκ  θζθανιμκζ-

ηχκ ηδξ πυθδξ πμο ζοκδείγμοκ κα πανεθαφκμοκ ζηα ηακημφκζα, εκχ ημο δμεεί δ δο-

καηυηδηα κα παναημθμοεήζεζ απυ ημκηά ημ λαημοζηυ έεζιμ «Μπυηδδεξ», ηαηά ημ 

μπμίμ μζ ηάημζημζ ημ ανάδο ηδξ Ώκάζηαζδξ νίπκμοκ απυ ηα παναδμζζαηά ηηήνζα ηδξ 

πυθδξ ιεβάθεξ ζηάικεξ ζημ έδαθμξ βζα κα βζμνηάζμοκ ημ πανιυζοκμ βεβμκυξ. 

    Δ Κένηονα θαιαάκεζ έζμδα ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ημκ ημονζζιυ ηδ εενζκή πενίμδμ. 

ημ κδζί οπάνπμοκ επίζδξ ανηεηά ζηνέιιαηα εθαζχκςκ, εκχ εοδμηζιεί ηαζ έκα ζδζαί-

ηενμ είδμξ εζπενζδμεζδμφξ, ημ ημοι-ημοάη, απυ ημ μπμίμ πανάβμκηαζ θζηέν ηαζ βθοηά 

ημο ημοηαθζμφ. 

Λεπθάδα 

     Δ Λεοηάδα είκαζ  κδζί ημο Εμκίμο πεθάβμοξ. Έπεζ έηηαζδ 320 η. πθι. ηαζ έπεζ 

23.000 ηαημίημοξ ιε αάζδ ηδκ απμβναθή ημο 2011. Πνςηεφμοζα ημο κδζζμφ ηαζ ημο 

μιχκοιμο δήιμο είκαζ δ πυθδ ηδξ Λεοηάδαξ. ΐνίζηεηαζ πμθφ ημκηά ζηδ ζηενζά ηαζ 

ζοκδέεηαζ ιαγί ηδξ ιέζς οπυβεζαξ ζήναββαξ. 

     Δ Λεοηάδα, υπςξ ηαζ ηα οπυθμζπα κδζζά ημο Εμκίμο έπεζ ιαηνά ζζημνία. Δ φπανλδ 

πμθζηζζιμφ ζημ κδζί ιανηονείηαζ απυ ηδκ Βπμπή ημο Υαθημφ, εκχ ενείπζα ηδξ ανπαί-

αξ πυθδξ Νήνζημξ ζχγμκηαζ ιέπνζ ζήιενα. Ώκ ηαζ πανέιεζκε ζηδκ αθάκεζα ηαηά ηδ 

ΐογακηζκή πενίμδμ απμηέθεζε ανβυηενα ζδιακηζηυ ηέκηνμ ημο Αεζπμηάημο ηδξ Δ-

πείνμο. Ήηακ ημ ιυκμ κδζί ημο Εμκίμο πμο βκχνζζε ηδκ Σμονημηναηία απυ ημ 1479 

ιέπνζ ηαζ ημ 1684, υηακ ηαζ πέναζε ζηα πένζα ηςκ Βκεηχκ, μζ μπμίμζ ιεηέθενακ ηδκ 

πυθδ ηδξ Λεοηάδαξ ζηδ ζδιενζκή ηδξ εέζδ. Σμ κδζί ηαηαηηήεδηε δφμ αζχκεξ ανβυ-

ηενα απυ ημοξ Άββθμοξ ηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ ημο ’63 ’64 παναπςνήεδηε ιαγί ιε ηα 
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οπυθμζπα Βπηάκδζα ζηδκ Βθθάδα. διακηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ, υπςξ μ πμζδηήξ Ώνζ-

ζημηέθδξ ΐαθαςνίηδξ έγδζακ ζημ κδζί. 

     Ο επζζηέπηδξ ηαηά ηδ δζαιμκή ημο ζηδκ Λεοηάδα ιπμνεί κα πενζδβδεεί ζε πμθθά 

αλζμεέαηα. Ξαημοζηέξ είκαζ μζ βαθαγμπνάζζκεξ παναθίεξ Πυνημ Καηζίηζ, Ββηνεικμί, 

Κάεζζια, ΐαζζθζηή, πμο εκδείηκοκηαζ ηυζμ βζα μζημβέκεζεξ υζμ ηαζ βζα θάηνεζξ ηςκ 

εαθαζζζκχκ ζπμν. Σμ εκεηζηυ ηάζηνμ ηδξ Ώβίαξ Μαφναξ, ημ ανπαζμθμβζηυ ιμοζείμ, 

δ Μανίκα Λεοηάδαξ, ημ Πάνημ ηςκ Πμζδηχκ είκαζ επίζδξ πνμμνζζιμί πμο αλίγεζ κα 

επζζηεθεεί ηακείξ. 

     Δ Λεοηάδα είκαζ έκα κδζί πμο εηηυξ απυ ιεβάθμ θοζζηυ πθμφημ έπεζ ηαζ έκακ αλζ-

μζδιείςημ πμθζηζζιυ. Έπεζ πμζηίθεξ παναδυζεζξ ηαζ ήεδ, υπςξ ημ ηανζάκζημ ηέκηδ-

ια, ηα έεζια ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηαζ ημο Πάζπα. Δ Φζθανιμκζηή Βηαζνεία Λεοηάδμξ 

(ΦΒΛ) έπεζ ζοκδνάιεζ ζηδκ πμθζηζζηζηή ακάπηολδ ημο ηυπμο ζοιιεηέπμκηαξ ζε πμθ-

θά ζδιακηζηά βεβμκυηα, υπςξ μζ Οθοιπζαημί Ώβχκεξ ημο 1896. Αζάθμνεξ βζμνηέξ ηαζ 

θεζηζαάθ θαιαάκμοκ επίζδξ πχνα ηάεε πνυκμ ζημ κδζί. 

Κεθαινληά 

     Δ Κεθαθμκζά είκαζ ημ ιεβαθφηενμ κδζί ημο Εμκίμο. Σμ κδζί οπέζηδ ζμαανέξ ηα-

ηαζηνμθέξ απυ ημκ ζζπονυ ζεζζιυ ημο 1953 , αθθά ανβυηενα ακμζημδμιήεδηε ιε α-

πμηέθεζια ζήιενα κα απμηεθεί ημνοθαίμ ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ. Πθήεμξ ηςκ αζοκή-

εζζηςκ θαζκμιέκςκ ηαηαβνάθμκηαζ ζημ κδζί. Μενζηά απυ αοηά είκαζ : μζ ηαηααυενεξ 

, ημ ζπήθαζμ ηδξ Μεθζζζάκδξ . Σμ κδζί δζαεέηεζ επίζδξ οπένμπεξ παναθίεξ , πακέ-

ιμνθδ θφζδ ηαζ άνηζεξ ημονζζηζηέξ οπμδμιέξ. 

     Έκα απυ ηα πζμ λαημοζηά έεζια ηδξ Κεθαθμκζάξ είκαζ ηα Μπμονιπμονέθζα. Δ 

βζμνηή βίκεηαζ ζημ ιέζμ ηδξ επμπήξ ηδξ ζπμνάξ. Ώπμηεθεί ζοκέπεζα ηδξ ανπαίαξ εθ-

θδκζηήξ ζοκήεεζαξ πνμζθμνάξ ηςκ ηανπχκ ζηδκ εεά Αήιδηνα χζηε μ επυιεκμξ πνυ-

κμξ κα θένεζ ιζα ηαθή ζμδεζά. 

      Σμ κδζί δζαεέηεζ επίζδξ ανηεημφξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ηαζ ικδιεία. Έκα απυ 

αοηά είκαζ ημ ηάζηνμ ημο Ώβίμο Γεςνβίμο ημ μπμίμ είκαζ πηζζιέκμ πάκς απυ ημ πςνζυ 

Πεναηάηα ζε 300 ιέηνα φρμξ. Βίκαζ έκα αλζυθμβμ ΐεκεηζζάκζημ ηάζηνμ πμο ηάπμηε 

οπήνλε δ πνςηεφμοζα ηδξ Κεθαθμκζάξ βφνς ζημ 1757. Βπίζδξ έκα άθθμ ζδιακηζηυ 

ικδιείμ είκαζ ηα Κοηθχπεζα Σείπδ ηα μπμία ανίζημκηαζ έλς απυ ημ πςνζυ Ραγάηα ηαζ 



75 
 

απμηεθμφκ ενείπζα ηςκ ηεζπχκ ηδξ ανπαίαξ πυθδξ Κνάκδξ (7
μξ

 ηαζ 6
μξ

 αζ.π.Υ ) ηαζ μ-

κμιάζηδηακ έηζζ ελαζηίαξ  ημο ιεβέεμοξ ημοξ. 

Εάθπλζνο 

     Δ πανμοζία ηδξ Γαηφκεμο ζδιεζχκεηαζ απυ ημοξ ιοεζημφξ ήδδ πνυκμοξ. Δ πνχηδ 

ακαθμνά ζημ κδζί βίκεηαζ απυ ημκ ιδνμ ζηα ένβα ημο Εθζάδα ηαζ Οδοζζεία. Λέβεηαζ 

υηζ πήνε ημ υκμια ηδξ απυ ημκ Γάηοκεμ, βζμ ημο ααζζθζά ηδξ Φνοβίαξ Αάνδακμο. Ο 

Γάηοκεμξ ιε ανπαίμοξ πμθειζζηέξ απυ ηδκ πυθδ Φςθίδα πνχημξ ζημ κδζί δίκμκηαξ 

ημο ημ υκμια υπμο ανίζηεηαζ ζήιενα ημ ΐεκεηζζάκζημ ηάζηνμ. 

     ηδκ ημνοθή εκυξ ηαηάθοημο θυθμο , ζηδκ πενζμπή Μπυπαθδ ζηδ Γάηοκεμ , ανί-

ζηεηαζ ημ Βκεηζηυ Φνμφνζμ , ημ μπμίμ πηίζηδηε πάκς ζηα ενείπζα ηδξ ανπαίαξ αηνυ-

πμθδξ ημο κδζζμφ. Δ επζαθδηζηή ημο μπφνςζδ , πμο ζηέηεηαζ ιέπνζ ηχνα ζπεδυκ ακέ-

παθδ απυ ημ πνυκμ , ημοξ ζεζζιμφξ , ηαζ άθθεξ γδιζέξ μθμηθδνχεδηε απυ ημοξ Βκε-

ημφξ ημ 1646ι.Υ. , δεδμιέκμο υηζ είπε οπμζηεί εηηεηαιέκεξ γδιζέξ απυ πνμδβμφιε-

κμοξ ζεζζιμφξ. ήιενα, ημ ηάζηνμ ηαζ δ βφνς πενζμπή είκαζ βειάηδ πεφηα ηαζ πνμ-

ζθένεζ ζημκ επζζηέπηδ ιζα οπένμπδ εέα πνμξ ηδκ πυθδ ηδξ Γαηφκεμο. Βζδζηά υηακ 

κοπηχκεζ ηα θχηα ηδξ πυθδξ απθχκμκηαζ ζημοξ πνυπμδεξ ημο θυθμο ηαζ δδιζμονβμφκ 

έκα θακηαζηζηυ ημπίμ. Σμ ηάζηνμ ηαηαζηεοάζηδηε ιε υθεξ ηζξ ηαζκμημιίεξ ηδξ επμ-

πήξ απυ βκςζημφξ ΐεκεηζζακμφξ ιδπακζημφξ ηδξ ηυηε επμπήξ υπςξ επίζδξ ηαζ απυ 

έιπεζνμοξ κηυπζμοξ ηεπκίηεξ. Σα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο ήηακ ιεβάθδξ ακημπήξ ηαζ ηδξ 

ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ.  

ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ  

Σα Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο είκαζ έκα κδζζςηζηυ ζφιπθεβια ζημ Ώζβαίμ Πέθα-

βμξ, ιε ηδκ δπεζνςηζηή Διιάδα κα ανίζηεηαζ ζηα δοηζηά ηαζ αυνεζα ηαζ 

ηδκ Σμονηία ζηα ακαημθζηά. Πενζθαιαάκμκηαζ ηα εθθδκζηά κδζζά 

ημο Ώζβαίμο ακά πενζθένεζα: 

 Πενζθένεζα Ώκαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ 

 Νδζζςηζηυ ζφιπθεβια ΐμνεζμακαημθζημφ Ώζβαίμο 

 Θάζμξ 

 αιμενάηδ 

 Πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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 Νδζζά Υαθηζδζηήξ 

 Ώιιμοθζακή 

 Αζάπμνμξ 

 Πενζθένεζα ΐμνείμο Ώζβαίμο 

 Νδζζςηζηυ ζφιπθεβια ΐμνεζμακαημθζημφ Ώζβαίμο 

 Λέζαμξ 

 Υίμξ 

 άιμξ 

 Λήικμξ 

 Εηανία 

 Άβζμξ Βοζηνάηζμξ 

 Φανά 

 Φμφνκμζ 

 Οζκμφζζεξ 

 Θφιαζκα 

 Ώκηίρανα 

 Παζάξ 

 Άβζμξ Μδκάξ 

 Πενζθένεζα Θεζζαθίαξ 

 Νδζζςηζηυ ζφιπθεβια ΐμνείςκ πμνάδςκ 

 ηφνμξ 

 ηυπεθμξ 

 Ώθυκκδζμξ 

 ηζάεμξ 

 Κονά Πακαβζά 

 Πενζζηένα 

 Γζμφνα 

 ηάκηγμονα 

 ΐαθάλα 

 Πζπένζ 

 ηονμπμφθα 

 αναηδκυ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CE%BD%CE%AC%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AC_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B1_%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9_%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C_%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
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 Σζμοβηνζά 

 Φαεμφνα 

 Πενζθένεζα Ώηηζηήξ 

 Νδζζςηζηυ ζφιπθεβια Νδζζχκ Ώνβμζανςκζημφ 

 αθαιίκα 

 Ώίβζκα 

 Όδνα 

 Πυνμξ 

 πέηζεξ 

 Αμηυξ 

 Ώβηίζηνζ 

 Άβζμξ Γεχνβζμξ 

 πεηζμπμφθα 

 Φοηηάθεζα 

 Νδζζςηζηυ ζφιπθεβια Βπηακήζςκ 

 Κφεδνα 

 Ώκηζηφεδνα 

 Πενζθένεζα Νμηίμο Ώζβαίμο 

 Νδζζςηζηυ ζφιπθεβια Κοηθάδςκ 

 Νάλμξ 

 Άκδνμξ 

 Πάνμξ 

 Σήκμξ 

 Μήθμξ 

 Κέα 

 Ώιμνβυξ 

 Ίμξ 

 Κφεκμξ 

 Μφημκμξ 

 φνμξ 

 Θήνα (ακημνίκδ) 

 ένζθμξ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%82
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 ίθκμξ 

 ίηζκμξ 

 Ώκάθδ 

 Κίιςθμξ 

 Ώκηίπανμξ 

 Φμθέβακδνμξ 

 Μαηνυκδζμξ 

 Δνάηθεζα 

 Γοάνμξ 

 Πμθφαζβμξ 

 Κένμξ 

 Ρήκεζα 

 Αμκμφζα 

 Θδναζία 

 Ώκηίιδθμξ 

 Αεζπμηζηυ 

 πμζκμφζα 

 Κμοθμκήζζα 

 Αήθμξ 

 Νδζζςηζηυ ζφιπθεβια Αςδεηακήζςκ 

 Ρυδμξ 

 Κάνπαεμξ 

 Κςξ 

 Κάθοικμξ 

 Ώζηοπάθαζα 

 Κάζμξ 

 Σήθμξ 

 φιδ 

 Λένμξ 

 Νίζονμξ 

 Πάηιμξ 

 Υάθηδ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CF%86%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%86%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B7_(%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1)
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 ανζά 

 Λεζρμί 

 Φένζιμξ 

 Ώβαεμκήζζ 

 Λέαζεα 

 Καζηεθυνζγμ (ή Μεβίζηδ) 

 φνκα 

 Ώθζιζά 

 Ώνημί 

 Γοαθί 

 Νίιμξ 

 Σέθεκδμξ 

 Φανιαημκήζζ 

 Κίκανμξ 

 Ώνιάεζα 

 Καθυθζικμξ 

Άθθεξ πενζθένεζεξ ζηζξ μπμίεξ κδζζά ανέπμκηαζ απυ ημ Ώζβαίμ. 

 Πενζθένεζα Κνήηδξ 

 Κνήηδ 

 Αία 

 Υνοζή 

 Κμοθμκήζζ Λαζζείμο 

 πζκαθυβηα 

 Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

 Βθαθυκδζμξ 

 Πενζθένεζα ηενεάξ Βθθάδαξ 

 Βφαμζα 

 Μεβαθυκδζμξ Πεηαθζχκ 

 Υενζμκήζζ 

 ηφνα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%B8%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF_%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
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Μλεκεία αιιά θαη αμηνζέαηα 

Σα νξπθηά ηεο Μήινπ 

Σα πνμσυκηα ηδξ δθαζζηεζαηήξ δνάζδξ δεηάδςκ εηαημιιονίςκ πνυκςκ ήηακ δ αζηία 

πμο δ Μήθμξ (υπςξ ηαζ δ Κίιςθμξ) άηιαγε ζηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ, αηυιδ ηαζ 

υηακ άθθα κδζζά ημο Ώζβαίμο δζέκοακ πενζυδμοξ παναηιήξ. ηα πνμσζημνζηά πνυκζα 

ήηακ μ μρζακυξ (ή μρζδζακυξ, ημ υκμιά ημο πνμένπεηαζ απυ ημ θαηζκζηυ obsidianus), 

έκα ζηθδνυ δθαζζηεζαηυ πέηνςια ιε οαθχδδ ιμνθή ηαζ ζηζθπκυ ιαφνμ πνχια πμο 

απμηέθεζε, ηονίςξ ζηδ Νεμθζεζηή επμπή, πνμζθζθή πνχηδ φθδ βζα ηαηαζηεοή ενβα-

θείςκ. 

Σα ζπήιαηα ηνπ Παπάθξαγγα 

Σα ηνία δζαδμπζηά ζπήθαζα ιε ηα ηαηαηυνοθα ημζπχιαηα είκαζ εκηοπςζζαηά. ΐνί-

ζημκηαζ ζηα αυνεζα πανάθζα ημο κδζζμφ ηαζ μθείθμοκ ηδκ φπανλή ημοξ ζηδ δνάζδ 

ηςκ ηοιάηςκ ηαζ ημο ακέιμο πάκς ζηα δθαζζηεζμβεκή οθζηά ηςκ ανάπςκ ηδξ Μήθμο. 

Βίκαζ απυ ηα πζμ εκηοπςζζαηά ημο είδμοξ ζηδκ Βθθάδα. Σμ υκμιά ημοξ ημ πήνακ απυ 

έκακ ηαεμθζηυ ζενέα πμο έδεκε εηεί ηα πθεμφιεκά ημο. Οπςξ ηαζ ημ Κθέθηζημ, πνδζζ-

ιμπμζήεδηακ ςξ μνιδηήνζα ζηδ δζάνηεζα ηδξ Σμονημηναηίαξ.   

 

http://www.aegeanislands.gr/islands/geological-monuments-milos/orykta.html
http://www.aegeanislands.gr/el/islands/geological-monuments-milos/kleftiko.html
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Σα Γιαξνλήζηα 

Ώπέκακηζ απυ ημκ Παπάθναβηα εα δείηε έκα ζπάκζμ δδιζμφνβδια ηδξ θφζδξ πμο έπεζ 

δθζηία 0.8-0.7 εηαη. πνυκςκ. Υζθζάδεξ υνεζεξ πεκηαβςκζηέξ ηαζ ελαβςκζηέξ ημθυκεξ, 

ιε δζαβςκίμοξ 20 ιε 30 εηαημζηά ζπδιαηίγμκηαζ ζημ ακδεζζηζηυ πέηνςια ηαζ ηάκμοκ 

ημοξ ημονίζηεξ πμο ηα πενζπθέμοκ κα ζδηχκμοκ αζαζηζηά ηζξ θςημβναθζηέξ ημοξ ιδ-

πακέξ. Σα ζοκηνμθεφμοκ ιυκζια εηαημκηάδεξ βθάνμζ. ηα Γθανμκήζζα έπεζ δδιζμον-

βδεεί ηαζ ακαννζπδηζηυ πεδίμ.   

 

Oη Αξθνύδεο 

ηδκ είζμδμ ημο ηυθπμο ηδξ Μήθμο, ζημ αηνςηήνζμ ΐάκζ, εα δείηε ηζξ θεβυιεκεξ Ών-

ημφδεξ, έκακ αηυιδ βεςθμβζηυ εδζαονυ ημο κδζζμφ.     

To αξαθήληθν 

Σμ ζεθδκζαηυ ημπίμ ημο αναηήκζημο εαιπχκεζ ημκ επζζηέπηδ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή 

ιε ημ εηηοθθςηζηυ θςξ ημο ηαζ ηα απίζηεοηα ζπήιαηα ηςκ πεηνςιάηςκ. φιθςκα ιε 

ημοξ βεςθυβμοξ, ζηδκ πενζμπή επζηναημφκ ζηνχιαηα δθαζζηεζαηήξ ηέθναξ απμηε-

θμφιεκα απυ θεοηά έςξ οπμηίηνζκα δθαζζηεζαηά οθζηά, ηα μπμία απμηέεδηακ ζε εα-

θάζζζμ πενζαάθθμκ ηαζ εκαθθάζζμκηαζ ιε ηυθθμοξ πενζαίαξ απυεεζδξ. Ο ζπδιαηζ-

ζιυξ πενζέπεζ βζβακηζαία ηειάπδ ηίζζδνδξ πμο έπμοκ δζάιεηνμ έςξ ηαζ 3 ι.          

Ζ Καιληέξα ηεο αληνξίλεο  

Καιδέξα ή Καιληέξα (Εζπακζηά caldera: «ηαγάκζ») μκμιάγεηαζ εδαθζηή ημζθυηδηα 

πμο ζπδιαηίγεηαζ υηακ οπμπςνεί ημ ηιήια εκυξ δθαζζηεζαημφ ηχκμο ή υηακ δζαανχ-

κμκηαζ ααειζαία ηα εζςηενζηά ημζπχιαηά ημο. 

Υαναηηδνζζηζηή ηαθδένα ζηδκ Βθθάδα είκαζ αοηή ηδξ ακημνίκδξ πμο ζπδιαηίζεδηε 

πενίπμο ημ 1613 π.Υ. ιε ηδκ Μζκςζηή έηνδλδ. Σμ πενίβναιια ηδξ ηαθδέναξ ηδξ α-

κημνίκδξ ζπδιαηζγεηαζ απυ ηα κδζζά ακημνίκδ, Ώζπνμκήζζ ηαζ Θδναζία. ημ ηέκηνμ 

ηδξ ηαθδέναξ οθίζηακηαζ δ Παθαζά ηαζ δ Νέα Καιέκδ πμο απμηεθμφκ ροβιέκδ θάαα. 

Δ Παθαζά Καιέκδ δδιζμονβήεδηε ιε ηδκ έηνδλδ πμο ζδιεζχεδηε ημ 47 ι.Υ. ηαηά 

ηδκ μπμία ηαζ ηεηναπθαζζάζηδηε δ επζθάκεζά ηδξ ιε ηδκ έηνδλδ ημο 726 ι.Υ. Πενί-

http://www.aegeanislands.gr/el/islands/discover-milos/vani.html
http://www.aegeanislands.gr/el/islands/beaches-milos/paraliasarakiniko.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/726
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πμο 850 πνυκζα ανβυηενα ειθακίζεδηε δ Μζηνδ Καιέκδ δ μπμία ιεηά απυ 350 πνυ-

κζα αηυιδ ζε κέα έηνδλδ εκζςιαηχεδηε ιε ηδ Νέα Καιιέκδ. 

Μέπνζ ημ 1940 πάκς ζηδ Νέα Καιέκδ είπακ δδιζμονβδεεί δφμ ηναηήνεξ, απυ υπμο 

ελαημθμοεμφκ κα δζαθεφβμοκ αηιίδεξ. ηδκ έηνδλδ ημο 1950 απ΄ αοημφξ ηζκάπεδηε 

ιάβια ζε φρμξ εκάιζζζ πζθζυιεηνμ. Καηά ηδκ ηεθεοηαία έηνδλδ ηαζ ζεζζιυ ημο 1956 

ζηδκ ηαθδένα αοηή α-

κορχεδηε ηζμοκάιζ πμο 

ηαηέζηνερε υθα ηα πθς-

ηά πμο οπήνπακ ζηδκ 

πενζμπή ηαεχξ ηαζ ζπε-

δυκ υθα ηα πανάθζα ηηί-

ζιαηα ηδξ εονφηενδξ 

πενζμπήξ. Συηε δ ακημ-

νίκδ ενήκδζε 53 εφια-

ηα. 

ήιενα μ πχνμξ είκαζ 

επζζηέρζιμξ ιε πθμζάνζμ 

πμο πνμζεββίγεζ ζε οθζζηάιεκμ ιζηνυ υνιμ ηδξ Νέαξ Καιέκδξ. 

Δ δζάιεηνμξ ηδξ Καθδέναξ ηδξ ακημνίκδξ θεάκεζ ηα 16 πθι. 

 

 

 

 

 

 

Υξηζηνπγελληάηηθα ήζε θαη έζηκα λεζηώλ Αηγαίνπ 

Γσδεθάλεζα 

Με ζδζαίηενμ πνχια ηαζ ιε δζαθμνεηζηά έεζια απυ κδζί ζε κδζί ηαζ απυ πςνζυ ζε πς-

νζυ βζμνηάγμκηαζ ηα Υνζζημφβεκκα ηαζ δ Πνςημπνμκζά ζηα κδζζά ηδξ Αςδεηακήζμο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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Οζ πνμεημζιαζίεξ λεηζκμφκ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιένεξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηαζ ημ-

νοθχκμκηαζ ηδκ Πνςημπνμκζά ηαζ ηα Φχηα. Ώπυ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εηδδθχζε-

ςκ είκαζ υηζ μζ ηάημζημζ ηδξ Αςδεηακήζμο 40 διένεξ πνζκ απυ ηα Υνζζημφβεκκα ανζ-

ζηυηακ ζε κδζηεία ιε ζημπυ κα πνμεημζιαζημφκ βζα ηδ βέκκδζδ ημο Υνζζημφ ηαζ κα 

απμθαφζμοκ ζηδ ζοκέπεζα ημ Υνζζημοβεκκζάηζημ ηναπέγζ. Κφνζμ θαβδηυ ζηα πενζζ-

ζυηενα κδζζά ηδξ Αςδεηακήζμο ήηακ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ παναιέκεζ, πανάθθδθα 

ιε ηδ βαθμπμφθα ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ημ ρδηυ πμζνζκυ ηνέαξ. ε ανηεηά πςνζά ηδξ 

Ρυδμο, ημ ζθάλζιμ ημο πμίνμο πμο ιεβάθςκακ μζ μζημβέκεζεξ βζκυηακ ζε πανέεξ ηαζ 

ιε εζδζηή ζενμηεθεζηία. Ώπυ ηα Υνζζημοβεκκζάηζηα θαβδηά ήηακ επίζδξ ηα παναδμζζ-

αηά ?βζαπνάηζα? ηα μπμία δεκ έθεζπακ απυ ημ ηναπέγζ. ε υηζ αθμνά ηα βθοηά ηυζμ 

ζηδ Ρυδμ υζμ ηαζ ζηα οπυθμζπα κδζζά ημ παναηηδνζζηζηυ είκαζ μζ δίπθεξ, μζ μπμίεξ 

ελαημθμοεμφκ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ ζήιενα. 

Σδκ Πνςημπνμκζά έκα απυ ηα έεζια ηα μπμία ηαζ ζήιενα δζαηδνείηαζ είκαζ ημ έεζιμ 

ηδξ «ιπμοθμοζηνίκαξ». Σα ιζηνά παζδζά ηδκ πνχηδ διένα ημο πνυκμο επζζηέπημκηαζ 

ημοξ ζοββεκείξ (βζαβζάδεξ, παππμφδεξ, εείμοξ, κμκμφξ) ηαζ παίνκμοκ απυ αοημφξ πνδ-

ιαηζηυ πμζυ εκ είδεζ δχνμο ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ ιπμοθμοζηνίκα. Σμ έεζιμ αοηυ δζα-

ηδνείηαζ ιέπνζ ηαζ ηχνα ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηδξ Αςδεηακήζμο. 

Ώπυ ηα αλζμζδιείςηα ηςκ διενχκ είκαζ υηζ ηδκ διένα ηςκ Υνζζημοβέκκςκ μζ ηάημζ-

ημζ ηδξ Ρυδμο ζοκδείγμοκ κα πδβαίκμοκ μζημβεκεζαηά ζηδκ εηηθδζία ηαζ αιέζςξ ιε-

ηά κα επζζηέπημκηαζ ημοξ δθζηζςιέκμοξ βμκείξ ηαζ παππμφδεξ βζα ηζξ ζπεηζηέξ εοπέξ. 

άκνο 

Σζξ ιένεξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ θηζάπκμοκ ηα βθοηά βζα κα βθοηάκμοκ ημκ κεμβέκκδημ 

Υνζζηυ εκχ ζθάγμοκ ηα πμζνζκά βζα κα θηζάλμοκ ηδκ θεβυιεκδ "πδπηή", δδθαδή ανα-

ζιέκμ πμζνζκυ ηνέαξ ιε θειυκζ πμο ημ αθήκμοκ κα πήλεζ βζα κα ημ θάκε ακήιενα ηα 

Υνζζημφβεκκα. Σμ πνςί ηδξ παναιμκήξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηα παζδζά θέκε ηα ηάθα-

κηα βζα κα πάνμοκ πνήιαηα ηαζ βθοηίζιαηα. Σδκ παναιμκή ηδξ πνςημπνμκζάξ θηζά-

πκμοκ ηζξ ααζζθυπζηηεξ ηαζ ακήιενα αάγμοκ ημ νυδζ πίζς απυ ηδκ πυνηα βζα κα ημ 

ζπάζμοκ ιε ημ πμδανζηυ χζηε κα είκαζ βειάημ εοηοπία ημ ζπίηζ υθμ ημ πνυκμ υπςξ 

είκαζ βειάημ ηαζ ημ νυδζ. Σδκ παναιμκή απυ κςνίξ ημ πνςί ηα παζδζά θέκε ηα ηάθακηα 

εκχ ακήιενα ημ ιεζδιένζ πδβαίκμοκ ηδκ "ΠΡΟΐΒΝΣΏ" έκα πζάημ ιε ααζζθυπζηα ηαζ 

βθοηά ζημοξ βμκείξ εέθμκηαξ κα ημοξ δείλμοκ ηδκ αβάπδ ημοξ ηαζ ηδκ θνμκηίδα ημοξ 
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εκχ εηείκμζ εα ημοξ δχζμοκ ηδκ θεβυιεκδ "ΜΠΟΤΠΕΣΡΕΝΏ" δδθαδή πνήιαηα ηαζ 

βθοηά. 

Σδκ παναιμκή ηςκ Φχηςκ ηα παζδζά αβαίκμοκ κα πμοκ ηα ηάθακηα εκχ ακήιενα πάκε 

υθμζ ιαγί ζε ιζα Βηηθδζία, ημκ Μδηνμπμθζηζηυ Ναυ (Μμκμηηθδζζά) ηαζ ιεηά ημ ηέ-

θμξ ηδξ θεζημονβίαξ ζπδιαηίγεηαζ πμιπή πμο θηάκεζ ζημ θζιάκζ υπμο ηεθείηαζ μ αβζα-

ζιυξ ηςκ οδάηςκ. 

Υίνο 

ηδκ πυθδ ηδξ Υίμο ηδκ παναιμκή ηδξ Πνςημπνμκζάξ οπάνπεζ έκα έεζιμ, ηα αβζμαα-

ζζθζάηζηα ηανααάηζα. φιθςκα ιε αοηυ, υπμζεξ εκμνίεξ επζεοιμφκ, ηαηαζηεοάγμοκ 

ιαηέηεξ πθμίςκ. Ώοηά ζοκαβςκίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ηαηα-

ζηεοήξ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ μιμζυηδηα ιε ηα πναβιαηζηά πθμία, εκχ μζ μιάδεξ, ημ πθή-

νςια, ημο ηάεε πθμίμο ηναβμοδμφκ ηάθακηα. 

Κπθιάδεο 

Οζ ηαθζηάκηγανμζ είκαζ ιζηνά πθάζιαηα (ζακ δζααμθάηζα), πμο ηνχκε υθα ηα βθοηά 

ηςκ Υνζζημοβέκκςκ. Έηζζ, θέκε ηαζ ζηδκ Ώκηίπανμ πςξ... ημ ηάζηνμ έαβαζκακ ηαθζ-

ηάκηγανμζ ηαζ πυνεοακ υθμ ημ ανάδο. Καηυπζκ πενκμφζακ ζημ ζθκέζημ ιέζα ζε ιζα 

ζπδθζά ηαζ έιεκακ εηεί. Καηά δζαζηήιαηα ιεηαιμνθχκμκηακ ζε βμονμφκεξ ιαγί ιε 

ηα ιζηνά ημοξ ηαζ πήβαζκακ ζηδ ανφζδ ημο πςνζμφ. Βηεί ζηδ ανφζδ ήηακ ιζα ζοηζά, 

πμο έηακε πμθθά ζφηα. Κάης απυ ηδ ζοηζά έιεκακ μζ βμονμφκεξ ιε ηα βμονμοκάηζα. 

Οζ ηαθζηάκηγανμζ ήηακ μ θυαμξ ηαζ μ ηνυιμξ ηςκ παζδζχκ ηδξ Ώκηζπάνμο. Μζα θμνά 

ήηακ έκαξ ηαζ πήβαζκε ζημ ιφθμ. Βηεί θμζπυκ, ζε έκα αθχκζ είδε ηάηζ ηαθζηάκηγανμοξ. 

Βίπε ζοκεκκμδεεί ιε ημ ιοθςκά κα έπεζ ημ ζηάνζ έλς απ' ημ ιφθμ. Μυθζξ ακηίηνζζε 

ημοξ ηαθζηάκηγανμοξ, απυ ημ θυαμ ημο ένζγε ηάης ημ ζηάνζ ηζ άνπζζε ημ πμνυ. Καεχξ 

πυνεοε, έηναλε έκαξ ηυημναξ ηαζ μζ ηαθζηάκηγανμζ είπακ: «Έηναγε ηυημναξ, λδιέ-

νςζε, κα θφβμοιε.» Έκαξ άθθμξ υιςξ ηαθζηάκηγανμξ είπε: «πζ, αοηυξ μ ηυημναξ 

είκαζ άζπνμξ.» Μεηά ηνάγεζ άθθμξ ηυημναξ, θέεζ έκαξ άθθμξ ηαθζηάκηγανμξ: «Ώοηυξ 

μ ηυημναξ είκαζ ηυηηζκμξ» Ώνβυηενα έηναλε έκαξ ιαφνμξ ηυημναξ ηαζ είπακ υθμζ μζ 

ηαθζηάκηγανμζ: «Σχνα πζα είκαζ ιένα. Θα θφβμοιε, λδιενχκεζ.» Κάκμοκ έκα «θνμο» 

ηαζ μ άκενςπμξ έιεζκε ιυκμξ ημο ζημ αθχκζ, ηνυιαλε ηαζ έπεζε ηάης. 
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Παζραιηλά έζηκα λεζηώλ Αηγαίνπ 

 

θηάζνο: ηδ ηζάεμ, ηα παζδζά ράθθμοκ ηα ηάθακηα ηδκ Μεβάθδ Πέιπηδ έπμκηαξ 

ιαγί ημοξ έκακ ηαθαιέκζμ ζηαονυ ζημθζζιέκμ ιε θμοθμφδζα. ημκ ίδζμ ζηαονυ ηνε-

ιμφκ έκα ηυηηζκμ ιακηίθζ πμο ζοιαμθίγεζ ημ αίια ημο Υνζζημφ. Ο επζηάθζμξ αβαίκεζ 

ηα λδιενχιαηα ημο Μεβάθμο αααάημο ηαζ αθμφ πενζθενεεί ζηα ηαθκηενίιζα ημο 

κδζζμφ, ηαηεααίκεζ ζημ θζιάκζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζζηνέθεζ ζηδκ εηηθδζία. 

Ώλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ δ ηζάεμξ είκαζ απυ ηζξ εθάπζζηεξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ υπμο 

ηδνείηαζ ημ Ώβζμνείηζημ Σοπζηυ, υζμκ αθμνά ζηζξ χνεξ πμο βίκμκηαζ μζ αημθμοείεξ 

ηςκ Βηηθδζζχκ. Έηζζ δ αναδζκή αημθμοεία ημο Βπζηαθίμο, λεηζκά ηα λδιενχιαηα 

ημο Μ. αααάημο. Γφνς ζηζξ 4 ημ πνςί αβαίκμοκ μζ Βπζηάθζμζ βζα πενζθμνά. Έκαξ 

ηεθάθδξ, μ "πνμελάνπμκηαξ" απαββέθθεζ δοκαηά ημοξ ενδκδηζημφξ ραθιμφξ ηαζ πίζς 

ιε ημοξ ραθηάδεξ ράθθεζ ηζ μ ηυζιμξ υθμξ ιαγί. Ο Βπζηάθζμξ ηαηεααίκεζ ιέζα απυ ηα 

βναθζηά ζηεκάηζα ηαζ ηα ηαθκηενίιζα ημο κδζζμφ. θα ηα ζπίηζα είκαζ θςηαβςβδιέ-

κα, εκχ ζηζξ αοθέξ ηα ακαιιέκα ηενζά ηαζ ημ θζαάκζ πμο ηαίεζ, ιμζπμαμθάεζ, δδιζ-

μονβχκηαξ ιία ζδζαίηενδ αηιυζθαζνα. Φηάκμκηαξ ζηδκ εηηθδζία ηςκ ηνζχκ Εεναν-

πχκ, εκχκμκηαζ μζ πζζημί ηςκ δφμ εηηθδζζχκ ηαζ υθμζ ιαγί ζοκεπίγμοκ ηδκ πενζθμνά 

ζε μθυηθδνμ ημ κδζί ηζ επζζηνέθμοκ ζηζξ εηηθδζίεξ βφνς απυ ζηζξ 5.30 ημ πνςί. Βηεί 

βίκεηαζ απυ ημοξ ζενείξ δ ακαπανάζηαζδ ηδξ "εζξ Άδμο Καευδμο" ημο Υνζζημφ ηαζ 

εκχ ράθθεηαζ ημ "άναηε πφθεξ", μ ζενέαξ ακμίβεζ πηοπχκηαξ δοκαηά ημ πυδζ ημο, ηδκ 

ελχεονα ημο Εενμφ Ναμφ. ε θίβμ λδιενχκεζ, ια ηακείξ δεκ εα ημζιδεεί ιζα πμο δ 

ιένα ημο Μ. αααάημο πνμμνίγεηαζ βζα ηζξ ηεθεοηαίεξ πνμεημζιαζίεξ πνζκ ηδκ Ώκά-

ζηαζδ. 

 

Υίνο: ηδ Υίμ δ ακάζηαζδ ημο Θεακενχπμο βζμνηάγεηαζ ιε πμθφ ιεβάθμ εκεμοζζα-

ζιυ. Σέημζμκ χζηε μζ εκμνίηεξ ηδξ Πακαβίαξ Βνεζεζακήξ ηαζ ημο Ώβίμο Μάνημο, ζημ 

ΐνμκηάδμ, κα θνμκηίγμοκ κα ηάκμοκ ηδ κφπηα - ιένα ιε ηζξ πζθζάδεξ νμοηέηεξ ημοξ. 

Σμ ανάδο ηδξ Ώκάζηαζδξ, ιυθζξ ράθεζ μ παπάξ ημ «Υνζζηυξ Ώκέζηδ» ιζα ηαηαζβίδα 

θςηζάξ λεζπάεζ ακάιεζα ζηζξ δφμ εκμνίεξ. 

Οζ πζθζάδεξ θθεβυιεκεξ νμοηέηεξ πμο εηημλεφμκηαζ εηαηένςεεκ θεββμαμθμφκ ημκ μ-

θμζηυηεζκμ μονακυ ηαζ δδιζμονβμφκ ιζα θακηαζιαβμνζηή αηιυζθαζνα. Σμ εκηοπς-

ζζαηυ αοηυ εέαια έπεζ ηζξ νίγεξ ημο ζηδκ Σμονημηναηία, αθθά ηακείξ δεκ βκςνίγεζ 

πχξ λεηίκδζε, πανυθμ πμο υθμζ ημ παναημθμοεμφκ ιαβειέκμζ πίζς απυ ημ ζονιαηυ-
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πθεβια πμο έπεζ ημπμεεηδεεί, πνμξ απμθοβή ηναοιαηζζιχκ ηαζ γδιζχκ. Δ πνμεημζ-

ιαζία ηςκ νμοηεηχκ είκαζ πνμκμαυνα ηαζ λεηζκάεζ απυ ημ ηαθμηαίνζ, ηυηε πμο μζ κέμζ 

ηςκ δφμ εκμνζχκ πνμεημζιάγμοκ ημ εηνδηηζηυ «ημηηέζθ» ιε ηάναμοκμ, κίηνμ ηαζ 

εεζάθζ, ηαζ ημ ημπμεεημφκ ιέζα ζε πάνηζκμοξ ηοθίκδνμοξ ιε θζηίθζ. Ώπυ ημ πνςί ημο 

Μεβάθμο αααάημο ζηήκμκηαζ μζ λφθζκεξ αάζεζξ απυ υπμο εα εηημλεοεμφκ μζ νμοηέ-

ηεξ (νμοηεημζφνηεξ μκμιάγμκηαζ) ηαζ βίκμκηαζ ηάπμζεξ δμηζιαζηζηέξ αμθέξ. 

Πενίπμο ζηζξ 9 ημ ανάδο λεηζκάεζ μ νμοηεημπυθειμξ, μ μπμίμξ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ηζξ 

11 ημ ανάδο, ιε αολακυιεκδ έκηαζδ. ηαιαηάεζ βζα θίβμ, ιέπνζ κα πάκε μζ πζζημί 

ζηδκ εηηθδζία ηαζ λακανπίγεζ ιυθζξ ράθεζ μ παπάξ ημ «Υνζζηυξ Ώκέζηδ». Οζ πζζημί 

πμο παναημθμοεμφκ ημ εέαια πενζιέκμοκ ηδκ «παφζδ πονυξ» βζα κα επζζηνέρμοκ 

ζηα ζπίηζα ημοξ. 

 

Όδξα: Σδκ Μ. Παναζηεοή βίκεηαζ ηάηζ ημ ιμκαδζηυ, μ Βπζηάθζμξ ηδξ ζοκμζηίαξ Κα-

ιίκζ ιπαίκεζ ζηδ εάθαζζα ηαζ δζααάγεηαζ δ Ώημθμοεία ημο Βπζηαθίμο, δδιζμονβχ-

κηαξ ιία αηιυζθαζνα ηαηακοηηζηή. ηδ ζοκέπεζα μζ Βπζηάθζμζ ηεζζάνςκ εκμνζχκ ζο-

κακηχκηαζ ζημ ηεκηνζηυ θζιάκζ, δίκμκηαξ έκα ζδζαίηενμ πνχια. Σδκ χνα ηδξ Ώκάζηα-

ζδξ ηα πμθθά αανεθυηα θςηίγμοκ ηδκ κφηηα. 

 

Λέζβνο: ηδ Λέζαμ, ημ Πάζπα θηζάπκμοκ ημφκζεξ ιε ζημζκζά πμο δέκμοκ ζηα ρδθά 

ηθανζά ηςκ δέκηνςκ. Παθζά, μζ κέμζ έθηζαπκακ ιζα ημφκζα ζε ηάεε βεζημκζά ηαζ ημο-

κμφζακ υθμοξ υζμζ ηάεμκηακ ηαζ πενίιεκακ ζηδ ζεζνά ηναβμοδχκηαξ ηναβμφδζα «ηδξ 

ημφκζαξ». Γζα ακηάθθαβια, δέπμκηακ θαιπνζάηζηα ημοθμφνζα. Kάπμζα απυ αοηά ηα 

ηνέιαβακ ζηδκ ημφκζα. ημ ηέθμξ δ ημφκζα ηαηέθδβε μθμζηυθζζηδ. Tμ παζπκίδζ αοηυ, 

ζδζαίηενα αβαπδηυ ζηα παζδζά, ηνάηαβε χξ ηδξ Aκαθήρεςξ. ημ Πμθζπκίημ ηαζ ζηδκ 

Kθεζμφ αηυια ηαζ ζήιενα μζ ημφκζεξ ηδξ Λαιπνμδεοηέναξ ζοβηεκηνχκμοκ υθμ ημκ 

ημνζηζυημζιμ. 

 

άκνο: Tμ ίδζμ έεζιμ οπάνπεζ ηαζ ζηδ άιμ, υπμο ιάθζζηα ηαηαζηεοάγμκηαζ δφμ 

είδδ απυ ημφκζεξ. H ακειυηθα, πμο απμηεθείηαζ ιυκμ απυ έκα δζπθυ ζημζκί πςνίξ λφ-

θμ, ηαζ δ ζακζδυηθα, πμο έπεζ βζα ηάεζζια ιζα θανδζά ζακίδα υπμο ιπμνμφκ κα ηαεί-

ζμοκ αηυιδ ηαζ δφμ άημια. 
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Απνθξηάηηθα έζηκα λεζηώλ Αηγαίνπ 

 

ΝΏΞΟ  

Δ Νάλμξ εεςνείηαζ δ βεκέηεζνα ημο εεμφ Αζμκφζμο. Ώπυ ημ πνχημ ηζυθαξ άαααημ 

ηδξ Ώπμηνζάξ, λεηζκά μ εμνηαζιυξ ιε ημ ζθάλζιμ ηςκ πμίνςκ ηαζ ιε άθθεξ εηδδθχ-

ζεζξ. Σμ ιεζδιένζ ηδξ ηεθεοηαίαξ Κονζαηήξ ζηδκ Ώπφνακεμ, ειθακίγμκηαζ μζ "ημο-

δμοκάημζ". Ώοημί θμνμφκ ηάπα ηαζ ημοημφθα, βονκμφκ ημ πςνζυ ηάκμκηαξ ευνοαμ 

ηαζ πνμηαθμφκ ιε άζεικεξ εηθνάζεζξ. Κναημφκ "ζυιπα", λφθμ πμο παναθθδθίγεηαζ 

ιε ημ δζμκοζζαηυ θαθθυ. Μαγί ημοξ ιπθέημκηαζ μ "Γένμξ", δ "Γνζά" ηαζ δ "Ώνημφ-

δα". ηζξ απμηνζάηζηεξ εηδδθχζεζξ ηςκ "Κμοδμοκάηςκ" ιπμνεί ηακείξ κα δεζ ημ "βά-

ιμ ηδξ κφθδξ", ημ "εάκαημ", ηδκ "ακάζηαζδ ημο κεηνμφ" ηαζ ημ "υνβςια". Σδκ Κα-

εανή Αεοηένα ζηζξ ημζκυηδηεξ Πμηαιζά, Καθυλζδμ, Λεζαάδζα η.θπ. μζ ηάημζημζ κηφκμ-

κηαζ "Κμνδεθάημζ" ή "Λεαέκηεξ". Οζ Κμνδεθάημζ είκαζ θμοζηακεθμθυνμζ πμο ζημ θέ-

ζζ ηαζ ημοξ χιμοξ έπμοκ ημνδέθεξ. Δ δεφηενδ μκμιαζία ημοξ, "Λεαέκηεξ", απμδίδεηαζ 

ζημοξ πεζναηέξ. Σμοξ αημθμοεμφκ μζ θδζηέξ, μζ "παναναηυνμζ", πμο ανπάγμοκ ηζξ 

ημπέθεξ βζα κα ηζξ αάθμοκ ιε ημ γυνζ ζημ πμνυ ηαζ ημ βθέκηζ πμο ηναημφκ ςξ ημ πνςί.  

ΚΏΡΠΏΘΟ, ημ Λασηυ Αζηαζηήνζμ Ώκήεζηςκ Πνάλεςκ Σδκ Καεανή Αεοηένα θεζ-

ημονβεί ημ Λασηυ Αζηαζηήνζμ Ώκήεζηςκ Πνάλεςκ. Κάπμζμζ ηάκμοκ άζπδιεξ πεζνμκμ-

ιίεξ ζε ηάπμζμοξ άθθμοξ ηαζ ζοθθαιαάκμκηαζ απυ ημοξ Σγαθζέδεξ (πςνμθφθαηεξ) βζα 

κα μδδβδεμφκ ζημ Αζηαζηήνζμ, πμο ημ απμηεθμφκ μζ ζεαάζιζμζ ημο κδζζμφ. Σα αοημ-

ζπέδζα αζηεία ηαζ ηα βέθζα αημθμοεεί ηνζημφαενημ βθέκηζ. 

 

Μυζηνα - Υίμξ 

ηα Θοιζακά ηδξ Υίμο, ηδκ πενίμδμ ηδξ απμηνζάξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδκ Κονζαηή 

ηδξ Σονζκήξ, θαιαάκεζ πχνα ημ έεζιμ ηδξ «Μυζηναξ». Οζ νίγεξ αοημφ ημο εείιμο 

ανίζημκηαζ ζηδκ επμπή ημο Μεζαίςκα. Δ βζμνηή κα βίκεηαζ ζε δφμ διένεξ. Σμ ανάδο 

ηδξ Παναζηεοήξ ηδξ Σονμθάβμο ηαζ ημ πνςί ηδξ Κονζαηήξ ηδξ Σονζκήξ. ε αοηυ μ-

θείθεηαζ ηαζ δ έηθναζδ «ηδκ Παναζηεοή ηδκ ακεαάγμοιε ηαζ ηδκ Κονζαηή ηδκ ηαηε-

αάγμοιε». Σμ ανάδο ηδξ Παναζηεοήξ, κεανμί ηονίςξ, θμνάκε παθζά νμφπα, βοκαζηεία 

ή ακηνζηά, ηαθφπημοκ ημ πνυζςπυ ημοξ ιε αοημζπέδζεξ ιάζηεξ (ηζξ ιμοηζμοκανζέξ) 

ηαζ ηάκμοκ δζάθμνα ζηεηξ ζημνπχκηαξ ημ ηέθζ, ημ βέθζμ ηαζ ηδ πανά. Ώοημί είκαζ μζ 

ημοδμοκάημζ. Σδκ Κονζαηή εηηθδζζάγμκηαζ υθμζ ζηα ελςηθήζζα ημο Ώβίμο Εςάκκδ 

ηαζ ημο Ώβίμο Αδιδηνίμο. Μεηά ηδκ θεζημονβία ηαηεοεφκμκηαζ ζημ κεηνμηαθείμ ημο 
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πςνζμφ ιε ζοκμδεία μνβάκςκ πμο παίγμοκ ημ νοειυ ημο ηαθζιζμφ. Σεθζηυξ πνμμνζ-

ζιυξ είκαζ δ ηεκηνζηή πθαηεία ημο πςνζμφ, υπμο ηαζ πμνεφμοκ ημ ηαθίιζ. Σαθίιζ μκμ-

ιάγεηαζ έκαξ πμνυξ πμο ακαπανζζηά ηζξ ιάπεξ ηςκ Υζςηχκ ιε ημοξ πεζναηέξ. Μεηά ημ 

ηαθίιζ αημθμοεεί έκαξ άθθμξ πμνυξ, μ «Αεηυξ» υπμο μζ πμνεοηέξ πζάκμκηαζ απυ ημοξ 

χιμοξ, ζπδιαηίγμοκ έκακ ηφηθμ, ηαζ πμνεφμοκ. Καηυπζκ ηαζ πάθζ ιε ηδκ ζοκμδεία 

ιμοζζηχκ μνβάκςκ μδδβμφκηαζ υθμζ ζηδκ εηηθδζία ημο Ώβίμο Βοζηναηίμο, υπμο ζηα 

ηάβηεθα ημο καμφ ηνειμφκ Υζχηζηα θάαανα ηαζ ζδιαίεξ. 

Καιμογέθεξ ζε Λένμ ηαζ φιδ : Οζ Ώπμηνζέξ βζμνηάγμκηαζ ιε ηζξ "ηαιμογέθεξ", ια-

ζηανάηεξ ηαζ ημοξ αοημζπέδζμοξ πμζδηέξ πμο ζηανχκμοκ πενζπαζπηζηά ζηζπάηζα ηα 

μπμία ηα απαββέθθμοκ παζδζά κηοιέκα ηαθμβενάηζα πδβαίκμκηαξ απυ ζπίηζ ζε ζπίηζ. 

Σμ ίδζμ έεζιμ έπμοκ επίζδξ ηαζ ζηδκ φιδ. 

Οζ "ημοδμοκάημζ" ζηδκ Νάλμ: Δ Νάλμξ εεςνείηαζ δ βεκέηεζνα ημο Θεμφ Αζμκφζμο. 

Ώπυ ημ πνχημ ηζυθαξ άαααημ ηδξ Ώπμηνζάξ, λεηζκάεζ μ εμνηαζιυξ, ιε ημ ζθάλζιμ 

ηςκ πμίνςκ ηαζ άθθςκ εηδδθχζεςκ. Σμ ιεζδιένζ ηδξ ηεθεοηαίαξ Κονζαηήξ ζηδκ Ώ-

πείνακεμ, ειθακίγμκηαζ μζ "ημοδμοκάημζ". Ώοημί θμνμφκ ηάπα ηαζ ημοημφθα, βον-

κμφκ ημ πςνζυ ηάκμκηαξ ευνοαμ ηαζ πνμηαθμφκ ιε άζεικεξ εηθνάζεζξ. Οζ ίδζμζ ηνα-

ημφκ "ζυιπα", λφθμ πμο παναθθδθίγεηαζ ιε ημκ δζμκοζζαηυ θαθθυ. Μαγί ημοξ ιπθέ-

ημκηαζ μ "Γένμξ", δ "Γνζά" ηαζ δ "Ώνημφδα". ηζξ απμηνζάηζηεξ εηδδθχζεζξ ηςκ 

"Κμοδμοκάηςκ" ιπμνεί ηακείξ κα δεζ ημ "βάιμ ηδξ κφθδξ", ημ "εάκαημ", ηδκ "ακά-

ζηαζδ ημο κεηνμφ" ηαζ ημ "υνβςια". Σδκ Καεανή Αεοηένα ζηζξ ημζκυηδηεξ Πμηαιζά, 

Καθυλζδμ, Λεζαάδζα ηθπ. μζ ηάημζημζ κηφκμκηαζ "Κμνδεθάημζ" ή "Λεαέκηεξ" βζαηί ζημ 

θέζζ ηαζ ζημοξ χιμοξ έπμοκ ημνδέθεξ. Οζ Κμνδεθάημζ είκαζ θμοζηακεθμθυνμζ ηαζ δ 

δεφηενδ μκμιαζία ημοξ "Λεαέκηεξ" απμδίδεηαζ ζημοξ Πεζναηέξ. Ώπυ ημκηά ημοξ αημ-

θμοεμφκ ηαζ μζ θδζηέξ, μζ "παναναηυνμζ", πμο ανπάγμοκ ηζξ ημπέθεξ βζα κα ηζξ αά-

θμοκ ιε ημ γυνζ ζημκ πμνυ ηαζ ημ βθέκηζ, πμο ηναηάεζ ςξ ημ πνςί. 

 

Ώπυηνζεξ ζηδκ Κάνπαεμ: Δ Κάνπαεμξ δζηάγεζ απμηνζάηζηα ηζξ ακήεζηεξ πνάλεζξ, ηα 

ζηνααά ηαζ ηα ακάπμδα. Σδκ Καεανή Αεοηένα θεζημονβεί ημ Λασηυ Αζηαζηήνζμ Ώκή-

εζηςκ Πνάλεςκ. Κάπμζμζ ηάκμοκ άζπδιεξ πεζνμκμιίεξ ζε ηάπμζμοξ άθθμοξ ηαζ ζοθ-

θαιαάκμκηαζ απυ ημοξ Σγαθζέδεξ (πςνμθφθαηεξ) βζα κα μδδβδεμφκ ζημ Αζηαζηήνζμ, 

πμο ημ απμηεθμφκ μζ ζεαάζιζμζ ημο κδζζμφ. Σα αοημζπέδζα αζηεία ηαζ ηα βέθζα αημ-

θμοεεί ηνζημφαενημ βθέκηζ, ιε ηδκ πενίθδιδ ιμοζζηή πανάδμζδ ηδξ Κανπάεμο. ε 

ηάεε πενίπηςζδ, δ Κάνπαεμξ απμηεθεί ζδακζηυ πνμμνζζιυ αοηή ηδκ επμπή, ζημ έιπα 

ηδξ Άκμζλδξ, βζα υζμοξ επζεοιμφκ έκα δζαθμνεηζηυ ηνζήιενμ Ώπμηνζάξ. 
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Ζ θνπδίλα ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ  

 

Δ αζβαζμπεθαβίηζηδ ημογίκα έπεζ κα πενδθακεφεηαζ βζα αζφβηνζηδξ κμζηζιζάξ ηαζ 

πμζυηδηαξ βεφζεζξ ιε Οκμιαζία Πνμέθεοζδξ. Μζα ημογίκα ιε ημζκυ πανακμιαζηή 

ημκ εκζαίμ πμθζηζζιυ, ηδκ πέηνζκδ, άκοδνδ βδ, κμηζζιέκδ ιε ηδκ ανιφνα ηδξ εάθαζ-

ζαξ, δθζμηαιέκδ ηζ ακειμδανιέκδ, ηαζ ιε ημνςκίδα ηδξ ιμκαδζηυηδηάξ ηδξ, ηζξ κηυ-

πζεξ πμζηζθίεξ θαπακζηχκ ηαζ θνμφηςκ, ηα εθεοεέναξ αμζηήξ γχα ηαζ ηα πεθαβίζζα 

εαθαζζζκά. Μζα αζςιαηζηή λεκάβδζδ ζηδκ «Κμογίκα ημο Ώζβαίμο» εα ιαξ θένεζ έκα 

αήια πζμ ημκηά ζηδκ ελενεφκδζδ ημο πθμφζζμο πμθζηζζιμφ ημο ηυπμο.  

Δ ημογίκα ημο Ώζβαίμο είκαζ βειάηδ αοεεκηζηυηδηα. Πμθφπθμηδ, αθθά λεηάεανδ, ιε 

εκηάζεζξ αθθά πςνίξ ελάνζεζξ, ιε ημ ζηίβια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ, αθθά, υπςξ ηαζ ηάεε 

εαθαζζζκή ημογίκα, ειπθμοηζζιέκδ ιε ημζιμπμθίηζηα ζημζπεία. Βίκαζ ημογίκα γςκηα-

κή ηαζ ζπανηανζζηή, ιε ααεζέξ νίγεξ ζηδκ ημοθημφνα ηαζ ζημκ ζπμοδαίμ πμθζηζζιυ 

ημο ηυπμο, πςνίξ ςζηυζμ κα ιέκεζ ζηάζζιδ, επζηνέπμκηαξ, αοζηδνά επζθεηηζηά, ζε 

ελςβεκείξ επζννμέξ κα ηδκ ελεθίζζμοκ. 

ΐαζίγεηαζ ζε ιζα ηεκηνζηή ναπμημηαθζά πμο ζοκηίεεηαζ απυ θνέζηα ηζ αζφβηνζηδξ 

κμζηζιζάξ, πεθαβίζζα εαθαζζζκά, κηυπζα ηνεαηζηά απυ εηθεηηέξ νάηζεξ ηαζ θαπακζηά 

απυ ιμκαδζηέξ πμζηζθίεξ, εφβεοζηα, άκοδνα ηαζ ιπμθζαζιέκα ιε άθεμκμ ήθζμ. 

Σμ ςναζυηενμ υιςξ απυ υθα, είκαζ πςξ ζημ ηάεε κδζί, δ ημογίκα δζαθμνμπμζείηαζ ηυ-

ζμ χζηε κα πνμηαθεί έηπθδλδ αοηή δ εηενμβεκήξ πνμζέββζζδ ιζαξ πανυιμζαξ βα-

ζηνμκμιζηήξ ημοθημφναξ. Γεφζεζξ ιε ημ ίδζμ DNA, αθθά ηυζμ ιμκαδζηέξ ηαζ λεπςνζ-

ζηέξ. Ο θυβμξ? Σα ζπάκζα πνμσυκηα πμο ηαθθζενβμφκ μζ πνμημιιέκμζ παναβςβμί, πμο 

ηοπμπμζμφκ ιε θνμκηίδα μζ ιζηνέξ αζμηεπκίεξ, πμο ιαβεζνεφμοκ ιε ζοκείδδζδ μζ πα-

ναδμζζαημί ηαζ μζ ιμκηένκμζ ιάβεζνεξ ζε ηαθεκέδεξ, ηααένκεξ ηζ εζηζαηυνζα. 

 

 

Δ ημογίκα ημο Ώζβαίμο πνμζθένεζ απθυπενα, βεφζεζξ ιε Οκμιαζία Πνμέθεοζδξ 

(ΠΟΠ), πμο ακοπμιμκμφκ κα ηζξ ακαηαθφρεηε. Σμιαηάηζ ηαζ θάαα ακημνίκδξ, πα-

ηάηεξ Νάλμο, βνααζένα ακ Μζπάθδ φνμο, ημπακζζηή Μοηυκμο, ηναζί Μμκειααζζά 

Πάνμο ηαζ Ώζφνηζημ ακημνίκδξ, υθεξ ημοξ αθδεζκέξ ειπεζνίεξ, πμο αλίγεζ κα ιεηα-

δμεμφκ απυ ….ζηυια ζε ζηυια. Κζ είκαζ πμθθέξ αηυια μζ ζπάκζεξ κμζηζιζέξ πμο ζαξ 

πνμηαθμφκ κα ηζξ ελενεοκήζεηε: αβηζκανάηζ Σήκμο, αμθάηζ Άκδνμο ηαζ πεθηέ Μή-

θμο, αβνζμηάηζζηα πμζκμφζαξ ηαζ Κμοθμκδζίςκ, αιοβδαθςηά Κφεκμο, αναζηυ ηονί 

Ώκάθδξ, ζηςηφνζ Ίμο ηαζ ηονί λζκυ Κέαξ ηαζ Κζιχθμο. Πνχηεξ φθεξ αοηήξ ηδξ ημογί-
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καξ είκαζ ηα εοιανίζζα ιέθζα ενίθμο ηαζ ζηίκμο, δ βοθςιέκδ ιακμφνα ίθκμο, η’ 

αβνζμαυηακα Φμθεβάκδνμο ηζ Δναηθεζάξ, ημ ναηυιεθμ Ώιμνβμφ, ηα θζαζηά πηαπυδζα 

Ώκηζπάνμο ηζ δ αλζαθμιογήενα Αμκμφζαξ. οζηαηζηά ιε ζζπονυ ηαιπεναιέκημ, ιεηα-

ηνέπμκηαζ ζε πζάηα πμο απμηοπχκμκηαζ ακελίηδθα ζηδ βεοζηζηή ικήιδ. Μενζηά απυ 

ηα ςναζυηενα ζμοαεκίν ημο ηυπμο ιαξ εα είκαζ μζ βεοζηζηέξ ζαξ ακαικήζεζξ, πμο δεκ 

λεπκζμφκηαζ εφημθα: αθνάηεξ θνμοηάθζεξ, ιυζηνεξ εεζπέζζεξ, θμαενά ηνεαηζηά ζηδ 

βάζηνα, βμφκεξ ηαζ ράνζα ζααυνμ, θεπημτθαζιέκα ανιονά πζηάηζα ηαζ βθοηάθιονεξ 

ηονυπζηεξ, ακεπακάθδπηα αιοβδαθςηά ηαζ ιεθάηα παζηέθζα. Σζ εα θέβαηε θμζπυκ βζα 

ιζα ειπεζνία ορδθήξ βαζηνμκμιίαξ ηυζμ ημκηά ζημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ; 

 

 

Άλδξνο 

 

Σα εφθμνα θζαάδζα ηδξ πακέιμνθδξ Άκδνμο, κμδηήξ βεςβναθζηήξ πνμέηηαζδξ ηδξ 

Βφαμζαξ ηαζ ηαηά επέηηαζδ ηδξ δπεζνςηζηήξ Βθθάδαξ, είκαζ θοηειέκα ιε πμνημηα-

θζέξ, θειμκζέξ, ηζηνζέξ, ιμονζέξ, ηγζηγζθζέξ, νμδζέξ, ζοηζέξ, εηθεηηά ηνειιφδζα ηαζ ηα 

ηαπεζκά, βαθθμθενιέκα θάπακα ζάι. Σμ κδζί πανάβεζ θάδζ, ηναζί ηαζ πςκεοηζηά δ-

δφπμηα απυ εζπενζδμεζδή. ε πνυκμοξ πεναζιέκμοξ, οπήνπε εδχ εηθεηηυ ιεηάλζ, αθ-

θά ηαζ ηνζεάνζ ηαζ ζζηάνζ πμζυηδηαξ, ιε 165 παναβςβζημφξ κενυιοθμοξ. Σα αμοκά 

ηαθφπημκηαζ απυ ημοιανζέξ. Σα ημφιανα ηαζ ηα ιαφνα ιμφνα απμζηάγμκηαζ βζα κα 

δχζμοκ ημ θνπκάξη, έκα βθοηυπζμημ ναηί.Οζ ηανπμί ηςκ εζπενζδμεζδχκ βίκμκηαζ ζζ-

νμπζαζηά θαπηανζζηά γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ ηαζ γαπανςιέκα θόληηηα, ηα ζφηα κυζηζ-

ιεξ ηζαπέιεο ηαζ ηα αιφβδαθα ιονςδάηα ακπγδαισηά παζπαθζζιέκα ιε ηνμοζηή α-

πκμγάπανδ. Κυνεζ, Υχνα, Μπαηζί, Γαφνζμ, βεςβναθζηά ζηίβιαηα, ακαθμνέξ ζε θο-

ζζηέξ μιμνθζέξ, εοςπίεξ ηαζ εογςία. ημ κδζί οπάνπεζ ζδζαίηενδ πνμηίιδζδ ζηδ πμζ-

νμηνμθία, ημ ηνέαξ ηαηακαθχκεηαζ κςπυ, αθθά ηαζ ζε άθθα πζηάκηζηα εδέζιαηα (α-

ιάληεο, δειάδηα, ζύγιπλα η.α). ηε Χώξα ηξώλε, αθόκε κέρξη ζήκεξα, ην θνηόπνπιν κε 

ξύδη Μηιαλέδα, γαζηξνλνκηθό θαηάινηπν ησλ Δλεηώλ, αιιά ηαζ θνπξηάιηα (μιεθέηα ιε 

παηάηεξ, δουζιμ, κηυπζα ακδνζχηζηα θμοηάκζηα, βθφκα) ηαζ δύν πεληαλόζηηκα ηπξάθη-

α, ην θξέζθν, θεοηυ ακάθαημ xθςνμηφνζ ηαζ ημκ μθυπαπμ, βεοζηζηυ καλνύζν. 
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Σήλνο 

 

Σήκμξ, δ ιοζηδνζαηή, δ ηαπεζκή, δ ζαβδκεοηζηή, ημ κδζί ιε ηα πακέιμνθα αεημπχνζα 

ηδξ πέηναξ, ημοξ δνμζενμφξ ηάιπμοξ ηαζ ηζξ αθνζζιέκεξ αηνμβζαθζέξ. Ώνιμκία ακά-

ιεζα ζηδκ άβνζα μιμνθζά ημο ανάπμο ηαζ ηδ βαθήκδ ηςκ ηαηαπνάζζκςκ θυθςκ, πε-

δζάδεξ ηαζ θυθμζ πμο ηαηναηοθάκε πνμξ ηδ εάθαζζα, ζε εκαθθαβή ημο πνάζζκμο ηαζ 

ημο ηαθέ, πεηνμηέκηδηεξ λενμθζεζέξ, λςηθήζζα ηαζ πενζζηενζχκεξ. Δ Σήκμξ έπεζ ιε-

βάθδ πανάδμζδ ζηδ γςβναθζηή ηαζ ηδ βθοπηζηή, ιε πακηαπμφ πανυκηα ηα ηδκζαηά, 

ιανιάνζκα, ζηαθζζηά οπένεονα ηαζ ηαθθζηεπκήιαηα, ηαεχξ ηαζ ημοξ πενίπμο 600 

πενζζηενζχκεξ ημο κδζζμφ ιε ηδ ιεζδιανζκή πνυζμρδ, χζηε κα πνμζηαηεφμκηαζ ηα 

πηδκά απυ ημοξ παβςιέκμοξ αμνζάδεξ ημο πεζιχκα. ηδκ πυθδ, θνέζηα θνμφηα ηαζ 

θαπακζηά ζηδ θασηή αβμνά πμο βίκεηαζ ηάεε ιένα ζηδκ Παθθάδα, ακάιεζα ζημ κέμ 

ηαζ ημ παθζυ θζιάκζ, ιζα ιενίδα θμοημοιάδεξ ζηδ παναθία. Δ Σήκμξ ηνφαεζ βεοζηζηά 

ιοζηζηά βζα θίβμοξ: δ αγθηλάξα ιε η’ αβηάεζα ηνφαεζ ιζα ηνοθενή ηανδζά, έκακ ηνο-

θενυ πονήκα πμο λεπςνίγεζ βζα ηδ κμζηζιζά ημο. Έκα ηέημζμ είδμξ είκαζ δ ιζηνή, ζθζ-

πηή αβηζκάνα πμο θοηνχκεζ ζηδκ ακειμδανιέκδ Σήκμ ηαζ δίκεζ ηδ κυζηζ-

ιδ αγθηλαξόπηηα ηαζ δεηάδεξ άθθεξ παναθθαβέξ ιαβεζνέιαημξ. Σα ηαηζανμθζηά ηαζ 

ημ ηδκζαηυ ιενάηζ παίνκμοκ θςηζά ηαζ αβάγμοκ ληνµάηεο ιηαζηέο µε θνπξθνύ-

ηη, νµειέηα ή θνπξηάιηα µε θμοηάκζημ ή ζφβθζκμ, ζαβόξε µε πεηηµέδη, θαιαµάξηα 

γεµηζηά. ημ εοθμβδιέκμ κδζί ακαπηφζζμκηαζ αοημθοή εαµκχδδ θοηά, υπςξ ηάπανδ, 

µακζηάνζα, αθζθυκμζ, δίηηαµμ, εοµάνζ, άβνζεξ αβηζκάνεξ, νίβακδ, θναβηυζοηα, θα-

ζηυιδθμ, παιμιήθζ ηαζ υθςκ ηςκ εζδχκ ηα αθερήιαηα. Οζ πςνζημί εηηνέθμοκ αβε-

θάδεξ, αζβμπνυααηα, πμοθενζηά, ημοκέθζα, εκχ μζ πενζζηενζχκεξ πμο ανίζημκηαζ δζά-

ζπανημζ ζε υθμ ημ κδζί δδθχκμοκ εοεανζχξ ηδκ εηηνμθή πενζζηενζχκ. Δ ινύδα, 

ημ ινπθάληθν, ημ ζθνξδάην, ημ ρνηξνµέξη μκμιαζηά βζα ηδ κμζηζιζά ημοξ. Παζίβκς-

ζηα, ελάθθμο, ζημοξ απαζηδηζημφξ μονακίζημοξ είκαζ ημ εφβεοζημ ηδκζαηυ βάθα, 

δ γξαβηέξα Σήλνπ, δ θνπαληζηή, ημ ηονάηζ ημ ζηνμββοθυ, ημ πέηξσµα (ηονί ακάθαημ), 

ημ αλζόηπξν, ημ µαιαζνύλη, μζ ιηαζηέο ληνµάηεο, ημ ξαθί, ηα ιονςδάηα αµπγδαισηά, 

ηα ιεθςιέκα μεξνηήγαλα, ηα «ςαξάθηα» (ζηαθηζμφκζα), μζ αθνάημζ µπεδέδεο, ηαζ 

μζ γιπθέο ηπξόπηηεο ιε κηυπζα ιογδενμφθα. ηδκ παναδμζζαηή ιεθζζζμημιία ημο κδ-

ζζμφ ζοκδείγμκηαζ δομ ηφπμζ ηορέθδξ, μζ κειηζνζπξίδεο (αι΄ρέθζα) ηαζ 

ηα κηζέιηα (αι΄ζέθζα) πμο δίκμοκ ημ αοεεκηζηυ ζπµαξίζην κειάθη. 
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Ίνο 

 

Δ παηνίδα ημο Οιήνμο, κδζί ιε μιμνθζά ηαζ πάνδ, πενζγήηδηδ ηαζ μκμιαζηή βζα αηε-

θείςηα ανάδζα ηναζπάθδξ ηαζ δζαζηέδαζδξ, αθθά ηαζ βζα ηζξ αιέηνδηεξ, θεοηέξ εη-

ηθδζζέξ ηδξ. Γκήζζμ Κοηθαδμκήζζ, δ Ίμξ γςβναθίγεζ ζημκ μνίγμκηα ζε πνχιαηα ημο 

θεοημφ ηαζ ημο βαθάγζμο, ιε παζπκζδζάνζηεξ πνςιαηζζηέξ θεπημιένεζεξ ζηα πμνημπα-

νάεονα ηςκ ζπζηζχκ. Πθαηυζηνςηεξ πθαηείεξ ηαζ ζπζηάηζα ζακ απυ αζβαζμπεθαβίηζημ 

παναιφεζ, ημ Μεζαζςκζηυ Κάζηνμ, δ εηηθδζζά ηδξ Πακαβίαξ ηδξ Γηνειζχηζζζαξ ηαζ 

μζ πενήθακμζ ακειυιοθμζ ιε αβκάκηζ ημοξ ηδ Υχνα. ημ θυθμ ημο ηάνημο ανίζημ-

κηαζ ηα ιμκαπζηά ενείπζα πνςημηοηθαδζημφ μζηζζιμφ πμο ηαηαζηνάθδηε ιε ηδκ έ-

ηνδλδ ημο Δθαζζηείμο ηδξ Θήναξ. Λίβμ έλς απυ ημ Κάιπμ έπεζ απμιείκεζ, ζηδκ πθα-

βζά ημο θυθμο, έκα ανπαίμ οδναβςβείμ. ημΠθαηςηυ ενείπζα ημο εθθδκζζηζημφ πφν-

βμο πμο μζ κηυπζμζ μκμιάγμοκ Φανυπονβμ ελαζηίαξ ημο ρανμφ πνχιαημξ ηδξ πέηναξ 

ημο ηαζ μ ηάθμξ ημο Οιήνμο, ημο ηοθθμφ πμζδηή ηδξ Οδφζζεζαξ ηαζ ηδξ Εθζάδαξ. Γζα 

ημοξ ιεναηθήδεξ ηδξ βεφζδξ, ξεβπζνθεθηέδεο, ληνκαηνθεθηέδεο, ηζηκέηηα (βειζζηέξ θν

ινθπζνθνξθάδεο), ιηαζηέο καξίδεο, ηζηθνπδηάπνμζθζθήξ ζημκ μονακίζημ, ηναβα-

κυ παζηέιη απυ κζχηζημ εοιανίζζμ ιέθζ ηαζ ζμοζάιζ, απγνθαιάκαξα ή μεξνηήγα-

λα,θαιζνύληα, κπδεζξόπηηεο ή κειηηίληα, ακπγδαισηά ηαζ παζησηά ζύθα δειέκα ιε 

ζμοζάιζ. Σα θξέαηα ηδξ Ίμο, ηαηζζηάηζα, ανκάηζα ηαζ ιμζπανίζζα είκαζ πενήθακα βζα 

ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ κμζηζιζά ημοξ. ημ κδζί πήγμοκ ημ μηλό, θεοηυ ηεθαθμηφνζ αθιο-

νυ ηαζ πζηάκηζημ, ημ ζθσηύξη, ιίβια ηονζχκ, ιογήεναξ ηαζ ανςιαηζηχκ ηαζ ηδ γιπθηά 

κπδήζξα. Σμ καγηώηηθν κέιη, πμο πανάβεηαζ απυ ηα άκεδ ημο ΜαΎμο, έπεζ άνςια ηαζ 

βεφζδ πμο ζαβδκεφμοκ ηαζ πνχια ηεπνζιπανέκζμ. 

Ακνξγόο 

 

Ώιμνβυξ δ νμιακηζηή. Σμ ιεβαθείμ ηδξ απθυηδηαξ ηαζ ηδξ δςνζηήξ μιμνθζάξ λεδζ-

πθχκεηαζ ζε ημφημ ημ κδζί. Σίπμηε πενζηηυ. Σμ θεοηυ ηςκ ζπζηζχκ ιε ηζξ ιπθε ηαζ 

αοζζζκί θεπημιένεζεξ, ημ βηνζ απ' ηα πθαηυζηνςηα δνμιάηζα ηαζ ημ θμφλζα ηδξ ιπμο-

ηαιαίθζαξ πμο ζημθίγεζ ηάεε βςκζά, ζοκεέημοκ ιζα εζηυκα ιαβζηή. Κζ ακάιεζα ζημοξ 

ανάπμοξ λεπνμαάθθμοκ ηαηαπνάζζκεξ ημζθάδεξ, ανπαίμζ πφνβμζ ηαζ θζευηηζζημζ ακε-
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ιυιοθμζ. Σμ μνεζκυ αοηυ ηοηθαδμκήζζ, εηηυξ απυ ηδ ζδζυιμνθδ θοζζηή ημο μιμνθζά 

δζαεέηεζ ιζα ζπάκζα πθςνίδα. ηα παθζά πνυκζα, μζ άθζημζ ακνξγίδεο, πζηχκεξ ηδξ Ώ-

ιμνβμφ οθαζιέκμζ απυ ημ θζκάνζ ακνξγίο, αάθμκηακ απυ ημ ζπάκζμ θοηυ ημο κδζζμφ, 

ηδ Ρνθθέια ηε βαθηθή.Βδχ θφεηαζ ηαζ ιζαξ ιμκαδζηήξ κμζηζιζάξ νίβακδ, 

ημ νriganum calcaratum (θεθαιόρνξην).Σμ εκδδιζηυ ροπακεέξ θαηζνύλη (Pisum 

sativum) δίκεζ ηδ πενίθδιδ ακνξγηαλή θάβα πμο αναζιέκδ πνμζεηηζηά, πθάεεηε ιε 

ιάναεμ ηαζ ηνειιοδάηζ, ιπαίκεζ ζημ ηδβάκζ ηαζ εοθναίκεζ ημκ μονακίζημ ζακ πνο-

ζυξ, ηναβακζζηυξ θαβνθεθηέο.ηα πεδζκά εδάθδ, ζημοξ ιοπμφξ ηςκ μνιίζηςκ, ηαθθζ-

ενβμφκηαζ ζζηάνζ, ηνζεάνζ, ιδθζέξ, εζπενζδμεζδή, αιπέθζα. Σα κηυπζα αζβμπνυααηα 

πνμζθένμοκ ημ ηνοθενυ ηνεαηάηζ ημοξ κα ζζβμρδεεί ζηδ ηαηζανυθα ιε αεθμοδέκζμ 

ημιαημπεθηέ ηαζ παηαημφθεξ βζα κα ακαπαοεεί ζημ πζάημ ημ απκζζηυ, ιονςδά-

ημ παηαηάην. Σνοθενά ζέθημοθα γειαηζμφκηαζ, πακηνεφμκηαζ ιε ηνειιοδάηζα, άβνζμ 

ιάναεμ ηαζ δουζιμ, ηοθίβμκηαζ ζε κυζηζιδ γφιδ ηαζ βίκμκηαζ ηναβακά ακνξγηαλά 

ρνξηνπηηάθηα. Πεκηακυζηζιδ, παπζά ιογήενα πήγεζ κςπεθζηά ιέζα ζηα πθεβιέκα ιε 

πενζζζή ηέπκδ απυ αμφνθμ ηζηκηζθάδηα. ε έκα ηεκηνάηζ ζημ Ξοθμηεναηί-

δζ, ξαθόκειν (γεζηή ναηή ιε ιέθζ ηαζ ιονςδζηά) ηαζ ςεκέλε ξαθή ιε ιέθζ ηαζ αιμν-

βζακά αυηακα ζοκμδεφμοκ ημκ ήθζμ πμο δφεζ πίζς απυ ηδκ Δναηθεζά. 

ΔΠΗΛΟΓΟ         

 Δ Βθθάδα δεκ απμηεθεί ηοπαία έκακ ζδζαίηενα δδιμθζθή ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ. Β-

ηηυξ απυ θοζζηυ ηάθθμξ,  πμο είκαζ αδζαιθζζαήηδημ απυ υθμοξ, πνμζθένεζ   γςκηακά   

ηδκ ζζημνία ημο θαιπνυηενμο ίζςξ πμθζηζζιμφ. Μμοζεία, ανπαζμθμβζημί πχνμζ, ικδ-

ιεία είκαζ ιυκμ θίβα απυ ηα ιένδ πμο ιανηονμφκ ηα επζηεφβιαηα ηςκ Βθθήκςκ ακά 

ημοξ αζχκεξ, ηα μπμία ακ ζοκδοαζημφκ ιαγί ιε δναζηδνζυηδηεξ πμθζηζζηζημφ  ηαζ υπζ   

ιυκμ  παναηηήνα είκαζ ζε εέζδ κα ζηακμπμζήζμοκ ηα βμφζηα ημο πζμ απαζηδηζημφ  

επζζηέπηδ. Σμ αμοκυ ηαζ δ εάθαζζα ζοκοπάνπμοκ ηάης απυ ημκ θαιπενυ εθθδκζηυ   

ήθζμ δδιζμονβχκηαξ απμπνχζεζξ, ήπμοξ ηαζ μζιέξ πμο ζαβδκεφμοκ ηζξ ακενχπζκεξ 

αζζεήζεζξ. Ώοηυ, υιςξ πμο ηάκεζ ηδκ Βθθάδα έκα ηυζμ λεπςνζζηυ πυθμ έθλδξ, είκαζ 

μζ ίδζμζ μζ ηάημζημί ηδξ, άκενςπμζ γεζημί ηαζ πανμφιεκμζ, πμο είκαζ πάκηα δζαηεεεζιέ-

κμζ κα πνμζθένμοκ ζημκ επζζηέπηδ οπένμπεξ ζηζβιέξ εθθδκζηήξ θζθμλεκίαξ. 

Βηβιηνγξαθία: 
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