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Το Άγιο Όρος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορία  

 

 

 

 

To 13o αι., στην περίοδο της Λατινοκρατίας, το Όρος υπέφερε από τις φράγκικες 

επιδρομές, από τις οποίες απαλλάχθηκε μετά την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης 

(1261). Το 14ο αι. με τις επιδρομές των Καταλανών πειρατών, ο αριθμός των 

μοναστηριών μειώθηκε σε 25, από τα οποία τα 19 σώζονται μέχρι σήμερα. Με την 

άλωση της Θεσσαλονίκης (1430) και αργότερα της Κωνσταντινούπολης (1453) το Άγιο 

Όρος κατακτάται από τους Οθωμανούς. Οι δυσβάστακτοι φόροι και οι δημεύσεις των 

περιουσιών από τις οθωμανικές αρχές δημιούργησαν μεγάλη οικονομική κρίση στις 

μονές. Προστάτες και δωρητές του Αγίου Όρους αναδεικνύονται οι ηγεμόνες των 

παραδουνάβιων χωρών, οι τσάροι της Ρωσίας, καθώς και πολλοί πατριάρχες. Στην 

περίοδο της τουρκοκρατίας, και κυρίως το 17ο και 18ο αι., έγινε το πνευματικό κέντρο 

του ελληνισμού. Η πνευματική αυτή όμως εξέλιξη του Αγίου Όρους και η ανοδική του 

πορεία σταμάτησαν με την έκρηξη της Επανάστασης το 1821, την οποία οι αγιορείτικες 

μονές βοήθησαν με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Μετά το τέλος της Επανάστασης 

το Όρος μπαίνει σε μια νέα περίοδο ακμής, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα 

 

 

 

Το Άγιο Όρος  

Στη Χαλκιδική βρίσκεται ο 2ος σημαντικότερος 

θρησκευτικός τόπος όλων των Ορθόδοξων 

Χριστιανών, μετά την Ιερουσαλήμ, το Άγιο Όρος, το 

οποίο αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988. 

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς, "το περιβόλι της Παναγιάς" 
αποτελεί ξεχωριστή μοναστική πολιτεία με 20 
συνολικά μονές αλλά και σκήτες και ερημητήρια και 
περίπου 2.000 άντρες μοναχούς που διαμένουν εκεί. 
Το Άγιο Όρος, η είσοδος στο οποίο είναι 
απαγορευμένη σε γυναίκες, έχει επίσης 
αναγνωρισθεί ως τοπίο καλλιτεχνικής αξίας. Η 
διαρρύθμιση των μοναστηριών έχει επηρεάσει 
μονές πολύ μακρινές (όπως αυτές της Ρωσίας) και η 
σχολή αγιογραφίας τους έχει επηρεάσει σημαντικά 
την ιστορία της ορθόδοξης τέχνης», 

 

Το Άγιο Όρος είναι η ανατολικότερη από 

τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής. 

Γύρω από την ονομασία και την 

παλαιότερη ιστορία του Όρους υπάρχουν 

πολλοί και διάφοροι θρύλοι και 

παραδόσεις. Οι αρχαίοι ονόμαζαν Ακτή 

ολόκληρη τη χερσόνησο. Κατάλληλος σαν 

τοποθεσία, ο Άθως, συγκέντρωσε ήδη 

από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους 

πολλούς μοναχούς, που προέρχονταν από 

όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας. 

Σύμφωνα με γραπτές πηγές ήδη από τα 

9ο αι. υπάρχουν ομάδες ασκητών, που 

είχαν κάποια οργάνωση με κύρος και  

αναγνώριση.  
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Μονή Μεγίστης Λαύρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μονή της Μεγίστης Λαύρας βρίσκεται στο δυσπρόσιτο 

νοτιοανατολικό άκρο της αθωνικής Χερσονήσου. Ιδρυτής 

της υπήρξε ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης από την 

Τραπεζούντα. Ο Αθανάσιος, καθηγητής στην 

Κωνσταντινούπολη, πήγε στο Όρος ως ερημίτης 

πιθανότατα το 957. Προσωπικός φίλος του στρατηγού 

Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος τον κάλεσε στην Κρήτη κατά 

την διάρκεια της εκστρατείας του για την ανακατάληψη 

του νησιού από τους Άραβες το 960-961, πήρε πλούσιο 

τμήμα από τα λάφυρα για να ιδρύσει μια καινούργια 

Λαύρα, δηλαδή ένα μικρό κοινόβιο. Όταν ο Νικηφόρος 

Φωκάς έγινε αυτοκράτορας, η Λαύρα έγινε βασιλική 

μονή. Η Λαύρα υπήρξε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο στο 

Όρος με ογδόντα περίπου μοναχούς. Τον 11ο αιώνα ο 

αριθμός των μοναχών θα φτάσει τους επτακόσιους. 

Το μοναστικό συγκρότημα, το οποίο περιβάλλει ισχυρό 

τείχος, περιλαμβάνει το καθολικό, τη φιάλη, τη τράπεζα, 

το μαγειρείο, το αρτοποιείο, το δοχείο (αποθήκη λαδιού), 

το σκευοφυλάκιο, το ιματιοφυλάκιο, το νοσοκομείο και 

τη βιβλιοθήκη. Στον περίβολο βρίσκονται επίσης δύο 

μεγάλοι ναοί,η Παναγία Κουκουζέλισσα και ο Άγιος 

Μιχαήλ Συννάδων της Φρυγίας. Στις τέσσερις πτέρυγες 

που περιβάλλουν το συγκρότημα βρίσκονται τα κελιά των 

μοναχών, οι ξενώνες, παρεκκλήσια κ.ά. Ο αρσανάς 

(λιμάνι) της μονής βρίσκεται στο οχυρό λιμανάκι 

Μανδράκι. 

Η μονή κατοικείται σήμερα από 50 περίπου μοναχούς, οι 

οποίοι καθημερινά ασχολούνται τόσο με τα μοναχικά 

τους καθήκοντα (λειτουργίες, προσευχή κ.λ.π.) όσο και με 

τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση δεκάδων επισκεπτών από 

όλο τον κόσμο. Η μονή παραμένει ανοικτή όλες τις 

ημέρες του χρόνου από την ανατολή μέχρι τη δύση του 

ηλίου. Η πρόσβαση κατά τους χειμερινούς μήνες γίνεται 

με δυσκολία.  

 

Μονή Διονυσίου 

Η Μονή Διονυσίου κτίστηκε στα μέσα του 14ου 

αι. από το μοναχό Όσιο Διονύσιο από την 

Κορυσσό της Καστοριάς και με οικονομική 

ενίσχυση του αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ 

Κομνηνού από την Τραπεζούντα. Το 1535 

καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ανοικοδομήθηκε 

και πάλι και έκτοτε παραμένει ουσιαστικά 

αμετάβλητη αρχιτεκτονικά και κτιριακά μέχρι 

σήμερα. 

Πρόκειται για ένα από τα πιο τολμηρά 

αρχιτεκτονικά σύνολα, στηριγμένο σε ένα 

βράχο που υψώνεται κατακόρυφα πάνω στη 

θάλασσα. Αν και ο χώρος στο εσωτερικό είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένος, παρόλα αυτά υπάρχει 

όχι μόνο ο κεντρικός ναός (Γενέσιο Τιμίου 

Προδρόμου), αλλά και πλήθος παρεκκλησίων, 

πολλά από τα οποία είναι τοιχογραφημένα. 

Μέσα στη μονή βρίσκεται και ο αμυντικός 

πύργος, κτισμένος το 1520 και χρησιμoποιείται 

κατά εποχές για τη φύλαξη της πολύτιμης 

βιβλιοθήκης της μονής. 

Η μονή κατοικείται από νέα δυναμική 

μοναστική αδελφότητα, η οποία φρόντισε και 

για τον εξωραϊσμό των παλαιών κτηρίων. Ο 

καθολικός ναός έχει τοιχογραφηθεί το 1546 

από το ζωγράφο Τζώρτζη, έναν από τους 

κύριους εκπροσώπους της κρητικής σχολής των 

μέσων του 16ου αι. Η Τράπεζα έχει 

τοιχογραφηθεί σε δύο περιόδους: στα μέσα του 

16ου αι. και το 1603. Η μονή διαθέτει μία από 

τις πιο αξιόλογες συλλογές έργων τέχνης 

(κυρίως φορητών εικόνων) και χειρογράφων 

εικονογραφημένων. 
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Μονή Ιβήρων 

Τρίτη στην τάξη μεταξύ των είκοσι μονών του Αγίου Όρους, η Μονή Ιβήρων κτίστηκε στο 

τέλος του 10ου αι. από τους Γεωργιανούς (Ίβηρες) μοναχούς Ιωάννη και Ευθύμιο στη θέση 

όπου παλαιότερα υπήρχε η Μονή του Κλήμεντος. Όπως και άλλες μονές, γνώρισε μεγάλη 

άνθιση κατά το 16ο αι. και μεγάλα ζωγραφικά έργα εκτελέστηκαν την εποχή αυτή 

(τοιχογραφίες καθολικού κ.λ.π.) 

 

Κτισμένη δίπλα στη θάλασσα, περιβάλλεται από τις τέσσερις πτέρυγες σε σχήμα 

ορθογωνίου. Στο κέντρο βρίσκεται ο κεντρικός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, που 

χρονολογείται από τον 10ο αι., καθώς και τα δύο σημαντικά για την ιστορία τους 

παρεκκλήσια, της Παναγίας Πορταΐτισσας και του Τιμίου Προδρόμου του Κλήμεντος. Το 

μεγαλύτερο τμήμα των πτερύγων ανοικοδομήθηκε στη θέση παλαιοτέρων κτηρίων κατά το 

19ο αι. 

 

Πολυμελής μοναχική αδελφότητα έχει επιδοθεί σήμερα στην αποκατάσταση των 

ερειπωμένων κτηρίων που περιβάλλουν την μονή, παράλληλα με τη φιλοξενία των 

προσκυνητών και την εξυπηρέτηση πολλών επιστημόνων, που καταφθάνουν από όλο τον 

κόσμο για την μελέτη του ιστορικού πλούτου της μονής.  

 

Η μονή εορτάζει τη 15η Αυγούστου -Κοίμηση της Θεοτόκου- (28η Αυγούστου με το Νέο 

Ημερολόγιο) και ο εορτασμός κάθε χρόνο γίνεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Πλήθος κόσμου 

συρρέει για τα θρυλούμενα θαύματα της Παναγίας Πορταΐτισσας. 
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Οι Δελφοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Οι Δελφοί ήταν αρχαία ελληνική πόλη στην οποία 

λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του 

αρχαιοελληνικού κόσμου. Η πόλη αναφέρεται από τους 

ομηρικούς χρόνους με την ονομασία Πυθώ. Στην αρχή 

των ιστορικών χρόνων ήταν μία από τις πόλεις 

της αρχαίας Φωκίδας, αλλά σταδιακά ο ρόλος της πόλης 

ενισχύθηκε και εξελίχθηκε σε πανελλήνιο κέντρο και 

ιερή πόλη των αρχαίων Ελλήνων. Αποτέλεσε επίσης 

κέντρο της Δελφικής Αμφικτυονίας. Οι Δελφοί 

διατήρησαν τη σημαντική τους θέση μέχρι τα τέλη του 

4ου αιώνα μ.Χ., οπότε δόθηκε οριστικό τέλος στη 

λειτουργία του μαντείου με διάταγμα του αυτοκράτορα 

Θεοδοσίου Α΄. Τους επόμενους αιώνες η πόλη 

παρήκμασε και εγκαταλείφθηκε οριστικά την περίοδο 

των σλαβικών επιδρομών. 

   Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή των Δελφών 

υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη γυναικεία θεότητα 

της Γαίας και φύλακάς του είχε τοποθετηθεί ο φοβερός 

δράκοντας Πύθων. Σύμφωνα με τοπικούς μύθους κύριος 

του ιερού έγινε ο Απόλλων όταν σκότωσε τον Πύθωνα. 

Στη συνέχεια ο θεός μεταμορφωμένος σε δελφίνι 

μετέφερε στην περιοχή Μινωίτες, οι οποίοι ίδρυσαν το 

ιερό του. Ο μύθος αυτός σχετικά με την κυριαρχία του 

Απόλλωνα επιβίωσε σε εορταστικές αναπαραστάσεις 

στις τοπικές γιορτές, όπως τα Σεπτήρια, τα Δελφίνια, 

τα Θαργήλια  

 

Από τον 8ο αιώνα, όταν πλέον επικράτησε η 

λατρεία του Απόλλωνα, το ιερό των Δελφών 

απέκτησε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο, ενώ η επιρροή του εξαπλώθηκε 

σταδιακά σε ένα μεγάλο τμήμα του ευρύτερου 

χώρου της ανατολικής Μεσογείου. Σημαντικός 

αριθμός αφιερωμάτων που βρέθηκαν στους 

Δελφούς, προέρχεται ακόμα και από περιοχές 

της Συρίας και της Αρμενίας, γεγονός που 

μαρτυρά την έκταση της επιρροής του ιερού. 

Λόγω του μεγάλου κύρους του μαντείου, οι 

ελληνικές πόλεις κατέφευγαν σ’ αυτό για να 

βοηθηθούν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

του αποικισμού, όπου οι μητροπόλεις 

κατέφευγαν στο μαντείο για να το 

συμβουλευτούν, για   την επιλογή κατάλληλης 

θέσης για την ίδρυση αποικίας. Το ιερό των 

Δελφών έγινε σταδιακά κέντρο της 

σημαντικότερης Αμφικτυονίας του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου. 

 Η Αμφικτυονία αυτή ήταν μία ομοσπονδιακή 

ένωση δώδεκα φυλών με θρησκευτικό κυρίως 

χαρακτήρα. Συμμετείχαν σε αυτή οι φυλές της 

κεντρικής Ελλάδας και ηγετική θέση ανάμεσά 

τους κατείχαν οι Θεσσαλοί. Αρχικά είχε κέντρο 

της την Ανθήλη της Μαλίδας, αλλά από τα μέσα 

του 7ου αιώνα έκανε κέντρο της τους Δελφούς.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%AF%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%B8%CF%89%CE%BD_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
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%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
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Στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα η Δελφική Αμφικτυονία 

διεξήγαγε πόλεμο με τη γειτονική πόλη των Δελφών, 

την Κρίσα. Ο πόλεμος αυτός ονομάστηκε Α΄ Ιερός 

πόλεμος και είχε ως κατάληξη την καταστροφή της 

Κρίσας. Αποτέλεσμα του πολέμου ήταν οι Δελφοί να 

αυξήσουν την πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική 

τους επιρροή και να μεγαλώσουν σε έκταση, 

αποκτώντας εδάφη που μέχρι τότε ανήκαν στην Κρίσα. 

Παράλληλα μετά το τέλος του πολέμου διοργανώθηκαν 

για πρώτη φορά τα Πύθια, οι δεύτεροι σε σημασία 

πανελλήνιοι αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς. Στα 

πρώτα Πύθια που διοργανώθηκαν το 586 π.Χ. δόθηκαν 

ως έπαθλα στους νικητές των αγώνων, χρηματικά δώρα 

από τα λάφυρα της Κρίσας. Από τους επόμενους 

αγώνες καθιερώθηκε ως τιμητικό βραβείο των νικητών 

το δάφνινο στεφάνι. Την περίοδο των Περσικών 

πολέμων το μαντείο των Δελφών εξέδωσε αρκετούς 

δυσοίωνους χρησμούς για τις ελληνικές πόλεις, γεγονός 

που αποδόθηκε από μεταγενέστερους ιστορικούς σε 

φιλοπερσική στάση που 

κράτησε. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως οι Δελφοί 

δέχτηκαν επίθεση από τους Πέρσες. Συγκεκριμένα 

αναφέρει πως αφού ο Ξέρξης πέρασε 

τις Θερμοπύλες και κατευθυνόταν προς τη Φωκίδα, 

έστειλα ένα στρατιωτικό σώμα προς τους Δελφούς για 

να αποσπάσει θησαυρούς. Όταν οι Πέρσες πλησίασαν 

στους Δελφούς, δύο κορυφές από τον Παρνασσό 

αποκόπηκαν και έπεσαν πάνω τους, ενώ παράλληλα 

καταδιώχθηκαν από δύο τοπικούς ήρωες, 

τον Φύλακο και τον Αυτόνοο. 

 

Οι Δελφοί παρέμειναν ανεξάρτητη πόλη μέχρι το 

448 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι βοήθησαν του 

 Φωκείς να εντάξουν το ιερό στην ομοσπονδία 

τους. Τότε οι Σπαρτιάτες αντέδρασαν με 

αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο δεύτερος ιερός 

πόλεμος. Οι Σπαρτιάτες αρχικά επανέφεραν την 

πόλη στην προηγούμενη κατάστασή της αλλά με 

νέα παρέμβαση των Αθηναίων η πόλη 

αποδόθηκε πάλι στους Φωκείς. Οι Φωκείς 

διατήρησαν τον έλεγχο του μαντείου μέχρι το 

421 π.Χ. Τη χρονιά αυτή η πόλη των Δελφών 

ανεξαρτητοποιήθηκε και πάλι ως συνέπεια 

της Νικίειου ειρήνης. Το 356 π.Χ. οι Φωκείς 

κατέλαβαν τους Δελφούς, όταν το αμφικτυονικό 

συνέδριο, που ελεγχόταν τότε από τη Θήβα, τους 

επέβαλλε ένα βαρύ πρόστιμο. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε στο ξέσπασμα του τρίτου ιερού 

πολέμου. Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου 

λεηλατήθηκαν όλοι οι θησαυροί των Δελφών για 

να χρηματοδοτηθεί ο στρατός των Φωκέων. Οι 

Φωκείς τελικά ηττήθηκαν δέκα χρόνια μετά με 

επέμβαση του Φιλίππου και οι Δελφοί πέρασαν 

πάλι στον έλεγχο της Δελφικής αμφικτυονίας που 

πλέον ελεγχόταν από τους Μακεδόνες. 

Ένας τέταρτος ιερός πόλεμος ξέσπασε το 339 π.Χ. 

στον οποίο αναμείχθηκαν οι Λοκροί της 

Άμφισσας και οδήγησε τελικά στην επέμβαση 

του Φιλίππου στη νότια Ελλάδα.  

 

            

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
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/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%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/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%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/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF
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Κατά τον 3ο αι. π.Χ. οι Δελφοί πέρασαν στον έλεγχο 

της νέας δύναμης που αναδείχτηκε στη νότια 

Ελλάδα, της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Οι Αιτωλοί 

κατέλαβαν το ιερό το 290 π.Χ. Λίγα χρόνια μετά, το 

279 π.Χ., η πόλη των Δελφών βρέθηκε σε κίνδυνο 

από την επιδρομή των Γαλατών στον ελλαδικό χώρο. 

Την επιδρομή αυτή αντιμετώπισαν με επιτυχία οι 

Αιτωλοί και προστάτευσαν το ιερό. Η πόλη συνέχισε 

να ευδοκιμεί και να πλουτίζει σε δώρα και 

αφιερώματα και κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. 

Τα περισσότερα αφιερώματα αυτής της περιόδους 

προέρχονται από τις πόλεις της Αιτωλικής 

Συμπολιτείας.  

Το 190 π.Χ. οι Ρωμαίοι αφαίρεσαν από τους 

Αιτωλούς την κυριαρχία στο μαντείο των Δελφών. 

Λίγα χρόνια μετά, το 168 π.Χ. οι Δελφοί πέρασαν 

σε ρωμαϊκή κυριαρχία. Κατά τη διάρκεια των 

Μιθριδατικών πολέμων οι Δελφοί λεηλατήθηκαν από 

τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα το 86 π.Χ., ο οποίος 

απαίτησε και πέτυχε να του παραχωρηθούν τα 

πολύτιμα μετάλλινα αναθήματα του ναού.  

Το 83 π.Χ., οι Μαίδοι, θρακικό φύλο, 

πραγματοποίησαν επιδρομή στους Δελφούς, 

πυρπόλησαν το ναό, λεηλάτησαν το ιερό και 

έκλεψαν το «άσβεστο πυρ» από το βωμό. Στη 

διάρκεια αυτής της επιδρομής, ένα μέρος της στέγης 

του ιερού ναού κατέρρευσε.  

Στη διάρκεια των πρώτων χριστιανικών χρόνων το 

Μαντείο των Δελφών είχε πια παρακμάσει. Στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των λιγοστών πλέον 

επισκεπτών δεν ήταν τόσο η θρησκευτική πίστη και η 

ανάγκη προσκύνησης, όσο το να θαυμάσουν τα 

πλούσια και επιβλητικά καλλιτεχνικά 

αρχιτεκτονήματα του χώρου. Σχετική άνθηση του 

μαντείου παρατηρήθηκε ξανά επί 

αυτοκράτορα Αδριανού, ο οποίος φαίνεται πως 

επισκέφθηκε το μαντείο δύο φορές. Η περίοδος 

παρακμής συνεχίζεται όμως στα χρόνια του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου, και του Κωνσταντίνου Β’. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
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%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/86_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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ΜΕΤΕΩΡΑ : ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 

 

 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε απόσταση μόλις 25 χλμ. από τα Τρίκαλα και 360 χλμ. από την Αθήνα βρίσκονται τα Μετέωρα. 

Ελάχιστα σημεία στην Ελλάδα έχουν την επιβλητικότητα των Μετεώρων. Αυτό το σημαντικό γεωλογικό 

φαινόμενο των εντυπωσιακών βράχων με τα γαντζωμένα πάνω τους μοναστήρια δε συγκεντρώνει 

μόνο πιστούς που το αντιμετωπίζουν ως “δεύτερο Άγιον Όρος” αλλά και ταξιδιώτες που αναζητούν 

τοπία ικανά να τους κόψουν την ανάσα. Ένα τοπίο που σε μαγεύει. 

Εκατομμύρια τουρίστες από όλο το κόσμο επισκέπτονται τα Μετέωρα για να δουν τα 

μοναστήρια, να περιπλανηθούν στο Καστράκι αλλά και να μέσω εξερευνήσουν το τοπίο των Μετεώρων 

όμορφων μονοπατιών που κινούνται ανάμεσα από τους βράχους. Όσοι έχουν δει τα Μετέωρα μόνο 

από φωτογραφίες μένουν άναυδοι όταν πλησιάζουν και πατούν στους βράχους. Χαρακτηρισμένα από 

τον ΟΗΕ ως Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τα Μετέωρα εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη που 

αντικρίζει για πρώτη φορά το γιγαντιαίο πέτρινο σύμπλεγμα. Βρίσκονται στο Γεωγραφικό διαμέρισμα 

της Θεσσαλίας. 

 

Στα παλιά χρόνια, υπήρχε  μια απέραντη λίμνη. Σύμφωνα με την παράδοση ένας μεγάλος 

σεισμός χώρισε τα βουνά στα δύο και ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Κίσσαβο σχηματίστηκε ένα 

πέρασμα, τα Τέμπη. Τα νερά χύθηκαν στη θάλασσα και η Θεσσαλία έγινε μια πεδιάδα. Οι σχηματισμοί 

αυτοί που οι γεωλόγοι αποκαλούν «τεκτονικά κέρατα» δημιουργήθηκαν πριν από 30 εκ. χρόνια όταν η 

θάλασσα στην περιοχή άρχισε να υποχωρεί, παρασέρνοντας πετρώματα στο βυθό τα οποία σταδιακά 

έγιναν συμπαγή. 

Στις απάτητες αυτές κορφές, γύρω στο 1100 μ.Χ. έφτασαν στα Μετέωρα οι πρώτοι  Ασκητές. 

Σκαρφάλωσαν και φώλιασαν σαν τα πουλιά μέσα στις σπηλιές και στις κουφάλες των βράχων 

απομονωμένοι αναζητώντας εκεί με προσευχές και νηστείες την ψυχική τους πληρότητα και λύτρωση. 

Οι βράχοι βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Όσοι είχαν την υπομονή να τους μετρήσουν βρήκαν ότι 

ξεπερνούν τους χίλιους. Τον 14ο αιώνα, ο Όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, συγκροτεί το πρώτο 

οργανωμένο μοναστικό κοινόβιο με κανονισμούς και το οργάνωσε σύμφωνα με το τυπικό των 

οργανωμένων μονών του Αγίου Όρους. 
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Ονομάστηκαν Μετέωρα από τον Όσιο 

Μετεωρίτη Αθανάσιο της Μονής του Μεγάλου 

Μετεώρου. Έκτοτε πάνω στους Ιερούς Βράχους 

ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Μοναχοί και Μοναχές, 

οι οποίοι κοπιάζουν μέρα και νύχτα με εργασία, 

νηστεία, αγρυπνία, όχι μόνο για τη δική τους 

σωτηρία αλλά και για τη σωτηρία όλων των 

ανθρώπων με πολύωρες προσευχές και 

παρακλήσεις. Ιδρύθηκαν από το 1350 έως το 1500 

μΧ. 24 μοναστήρια αλλά με τη φθορά του χρόνου 

και το πέρασμα των αιώνων οι περισσότερες από 

τις Μονές έμειναν ακατοίκητες και ερειπωμένες. 

Από τα 24 συνολικά μοναστήρια, σήμερα 

βρίσκονται σε λειτουργία μόλις τα 6: Ιερά Μονή 

Μεγάλου Μετεώρου, Ιερά Μονή Βαρλαάμ, Ιερά 

Μονή Ρουσάνου, Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου 

Αναπαυσά, Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου και Ιερά 

Μονή Αγίας Τριάδος.Με σεβασμό προς τον χώρο, 

εδώ ο προσκυνητής θα μιλήσει μαζί τους για να 

του εξιστορήσουν θάματα της πίστεως. 

 

Τα Μετέωρα όμως πέρα από τη μοναστική 

τους ζωή προσφέρουν κάθε λογής δραστηριότητα 

στη φύση. Η κοντινή Καλαμπάκα διασφαλίζει τη 

διαμονή σας με άρτια ξενοδοχειακά καταλύματα 

ενώ αποτελεί παγκόσμιο αναρριχητικό προορισμό. 

Στην Καλαμπάκα θα συναντήσετε εργαστήρια 

αγιογραφίας και ξυλογλυπτικής και θα γεμίσετε 

τους πνεύμονες σας με οξυγόνο στις βόλτες στα 

γύρω χωριά της περιοχής. Οι τουριστικές 

υποδομές είναι άρτιες με ξενοδοχεία όλων των 

κατηγοριών, ξενώνες και δωμάτια σε φθηνές 

τιμές, εστιατόρια και ταβέρνες στην Καλαμπάκα 

και το Καστράκι αλλά και λίγο έξω από αυτά με 

νόστιμο φαγητό. 
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Δοκίμασε να φας σε κάποια 

από τις ταβέρνες στην Καλαμπάκα 

και το Καστράκι αλλά και να πιείς 

ντόπιο κρασί και τσίπουρο. Μερικά 

από αυτά που μπορείς να φας είναι: 

κοκορέτσι, λουκάνικο με πράσο, 

 χορτόπιτα με άγρια χόρτα, 

πρασοτηγανιά, αρνάκι γκιούλμπασι 

και μοσχαράκι στη στάμνα, 

κρεατόσουπα, νόστιμα μαγειρευτά 

όπως στιφάδο, κεμπάπ χοιρινό ή 

πρόβειο, κοντοσούβλι και άλλα. 

Κλείνοντας τη βόλτα σας στα 

Μετέωρα και όταν σουρουπώνει 

σταματήστε να δείτε το 

ηλιοβασίλεμα σε κάποιον από τους 

βράχους. Αρκετοί επισκέπτες των 

Μετεώρων υποστηρίζουν ότι είναι η 

καταλληλότερη ώρα να 

παρατηρήσεις τα Μετέωρα και όλο 

το τοπίο αφού τα χρώματα είναι 

μαγικά! 

 

Τα Μετέωρα και η Καλαμπάκα 

Πέρα από τις Μονές που αξίζει να τις επισκεφθείς 

όλες, μπορείς να κάνειςHikingTour. Δεν υπάρχει καλύτερος 

τρόπος να γνωρίσεις το σύμπλεγμα των βράχων των 

Μετεώρων από τη πεζοπορία σε ένα πλούσιο δίκτυο 

μονοπατιών. Συγκλονιστικό επίσης είναι και το BikingTour 

αλλά και η αναρρίχηση στους βράχους που δε βρίσκονται 

Μοναστήρια. 

Επισκέψου το χωριό Καστράκι, χαρακτηρισμένο ως 

διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό, μόλις 2 χλμ. από το κέντρο 

της Καλαμπάκας αποτελεί έναν υπέροχο παραδοσιακό 

προορισμό και είναι μία θαυμάσια ευκαιρία να 

περιπλανηθείτε στα στενά σοκάκια του χωριού με θέα τους 

πρώτους βράχους των Μετεώρων. 

Επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και 

Μανιταριών που βρίσκεται στην Καλαμπάκα. Πρόκειται για 

ένα ιδιωτικό μουσείο που ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια και στο 

εσωτερικό του θα δείτε σημαντικά εκθέματα που 

διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, πτηνά και θηλαστικά και 

συνολικά φτάνουν τα 300 εκθέματα. 

Ο βράχος της Αγιάς είναι ο ψηλότερος βράχος των 

Μετεώρων και η θέα προς την Καλαμπάκα στο τέλος είναι 

φανταστική. Η διαδρομή για το βράχο είναι ένα από τα 

ομορφότερα μονοπάτια που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια 

και μέρος του έχει λαξευτεί πριν χιλιάδες χρόνια από τους 

κατοίκους του Αρχαίου Αιγινίου. 

Επισκέψου το Πλανητάριο Μετεώρων για να δεις τα 

Μετέωρα σε 3D. Το πλανητάριο προβάλει 2 ταινίες 3D με 

θέμα τα Μετέωρα. 
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Οι Μυκήνες ήταν αρχαία πόλη της Αργολίδας κοντά στο βουνό Τρητός κι απέναντι απ' 

τον Αργολικό κόλπο. Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών βρίσκεται περίπου 90 

χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Κατά τη 2η 

χιλιετία π.Χ., οι Μυκήνες ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού 

πολιτισμού, αποτελώντας ένα ισχυρό στρατιωτικό φρούριο που δέσποζε στο 

μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ελλάδας. Η περίοδος της ελληνικής 

ιστορίας μεταξύ 1600 π.Χ. έως περίπου το 1100 π.Χ. ονομάζεται 

«μυκηναϊκή», αναφερόμενη στις Μυκήνες. Στο απόγειο της δόξας 

τους, το 1350 π.Χ., το κάστρο και η κάτω πόλη είχαν 30.000 

κατοίκους και ήταν έκτασης 32 εκταρίων. Πρώτος ο Όμηρος 

αναφέρει την πόλη περιγράφοντάς την με τα λόγια «ευρυάγυια. 

 

Σήμερα στη θέση αυτή υπάρχει το μικρό χωριό Μυκήνες (Χαρβάτι επί τουρκοκρατίας) 

και τα ερείπια της Ακρόπολης, που θυμίζουν πάντα τις μακρινές και ένδοξες εποχές. 

Από τα σωζόμενα σήμερα ερείπια σπουδαιότερα είναι οι δυο ταφικοί βασιλικοί 

περίβολοι Α και Β που αποτελούσαν τμήμα του εκτεταμένου προϊστορικού 

νεκροταφείου στα δυτικά του λόφου του ανακτόρου, από των οποίων την ανασκαφή 

(λακκοειδείς τάφοι) προέρχεται ο μεγαλύτερος 

όγκος των εκπληκτικών ευρημάτων (τα 

περισσότερα είναι χρυσά και χαρακτηρίζονται 

για τη θαυμάσια τέχνη τους), ο θησαυρός του 

Ατρέα (θολωτός τάφος), ο θολωτός τάφος της 

Κλυταιμνήστρας, η Πύλη των Λεόντων, το 

Βασιλικό ανάκτορο, ο ναός, η Βόρεια Πύλη 

καθώς και η Υπόγεια δεξαμενή κ.ά. Πάρα πολλά 

από τα ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στις Μυκήνες 

εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας καθώς και στο νέο, σύγχρονο, 

Μουσείο Μυκηνών στη βόρεια κλιτύ της ακρόπολης». 

 

ΜΥΚΗΝΕΣ

Σ 

[Αναφέρετε 
εδώ την 

προέλευση.] 

Παρότι το οχυρό κτίστηκε από Έλληνες, η ονομασία «Μυκήνες» δεν θεωρείται ελληνική αλλά μάλλον αποτελεί 

προελληνικό τοπωνύμιο, το οποίο υιοθετήθηκε από τους επήλυδες Έλληνες. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο 

Περσέας έκτισε τις Μυκήνες στην Τίρυνθα και τους έδωσε αυτό το όνομα είτε διότι του έπεσε εκεί ο «μύκης» 

(θήκη) απ' το ξίφος του είτε ενώ διψούσε, βρήκε ένα μύκητα (δηλαδή ένα μανιτάρι) και τραβώντας τον είδε να 

υπάρχει η πηγή Περσεία, που υπάρχει και σήμερα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Η ακρόπολη των Μυκηνών κατοικούταν από την πρώιμη νεολιθική έως και την πρώιμη 

και μέση ελλαδική περίοδο. Το1877-1878 ανακαλύφθηκαν από τον Σταματάκη στον 

Ταφικό Κύκλο Α, αποτελούμενος από έξι φρεατοειδείς τάφους, σε ρηχό βάθος πήλινα 

αντικείμενα, η χρονολογία των οποίων εκτείνεται κατά την ελλαδική περίοδο. Επιπλέον 

ελλαδικά και μεσοελλαδικά ευρήματα βρέθηκαν κάτω από τείχη και το δάπεδο του 

ανακτόρου, στην κορυφή της ακροπόλεως και έξω από την Πύλη των Λεόντων, στο 

αρχαίο νεκροταφείο. Στην κορυφή του λόφου Καλκάνη, νοτιοδυτικά της ακρόπολης και 

κοντά σε ένα πηγάδι, ανακαλύφθηκε επίσης ένας 

πρώιμος και μεσοελλαδικός οικισμός. Οι πρώτες ταφές 

σε λάκκους ή λακκοειδείς τάφους στη δυτική παρειά 

του λόφου, που περικλείεται εν μέρει από το κυκλικό 

οχυρωματικό τείχος, παραπέμπουν στη μεσοελλαδική 

εποχή (περίπου 1800-1700 π.Χ.). 

Κατά τη διάρκεια της εποχής του χαλκού, το οικιστικό σχέδιο των Μυκηνών 

περιλάμβανε έναν οχυρωμένο λόφο που περιβάλλεται από μικρά χωριά και κτήματα, 

σε αντίθεση με την πυκνοκατοικημένη παραθαλάσσια περιοχή (Άργος). Οι ηγεμόνες 

του κράτους των Μυκηνών που δέσποζε σε μεγάλο μέρος του μεσογειακού κόσμου θα 

πρέπει να επέλεξαν αυτή τη λιγότερο κατοικημένη και πιο απομακρυσμένη τοποθεσία 

χάρη στην αμυντική της αξία. 

Απ' τον 12ο αιώνα π.Χ. άρχισε η παρακμή των Μυκηνών. Η καταστροφή του κράτους 

των Χετταίων που ήταν και οι μοναδικοί φορείς ήδη από τον 17ο αιώνα της τεχνικής 

επεξεργασίας του σιδήρου, η απώλεια των αιγυπτιακών αγορών άρχισαν να κλονίζουν 

τις Μυκήνες. Η καταστροφή αυτή συμπληρώθηκε απ' τους Ηρακλειδείς. Μετά το φόνο 

του Αγαμέμνονα απ' τον Αίγισθο, το κράτος των Ατρειδών έπαψε να υπάρχει και οι νέοι 

κατακτητές της Πελοποννήσου, οι Δωριείς, δε δυσκολεύτηκαν καθόλου να πατήσουν το 

1100 π.Χ. τη χώρα, που έφτασε σε μεγάλο βαθμό πολιτισμού.Από τότε έπεσαν σε 

αφάνεια μέχρι τους περσικούς πολέμους. Λίγοι μόνο πολεμιστές της πήραν μέρος στις 

μάχες Θερμοπυλών και Πλαταιών. Καταστράφηκαν ξανά το 468 π.Χ. από τους Αργείους 

που έγιναν κύριοι της περιοχής και τη μοίρασαν στους φτωχούς πολίτες του Άργους.Οι 

παλιοί κάτοικοι των Μυκηνών σκορπίστηκαν σε όλη σχεδόν την Ελλάδα φτάνοντας 

μέχρι τη Μακεδονία.Βέβαια υπήρχαν ακόμα στην παλιά πόλη μερικοί κάτοικοι μέχρι το 

150 μ.Χ., οπότε πιθανώς ερημώθηκε τελείως. 
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Το μινωικό ανάκτορο είναι ο κύριος επισκέψιμος 
χώρος της Κνωσού (ή Κνωσσού), σημαντικής πόλης 
κατά την αρχαιότητα, με συνεχή ζωή από τα νεολιθικά 
χρόνια έως τον 5ο αι. Είναι χτισμένο στο λόφο της 
Κεφάλας, με εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα αλλά και 
στο εσωτερικό της Κρήτης. Κατά την παράδοση, 
υπήρξε η έδρα του σοφού βασιλιά Μίνωα. 
Συναρπαστικοί μύθοι, του Λαβύρινθου με 
το Μινώταυρο και του Δαίδαλου με τον Ίκαρο, 
συνδέονται με το ανάκτορο της Κνωσσού. Οι πρώτες 
ανασκαφές έγιναν το 1878 από 
τον Ηρακλειώτη Μίνωα Καλοκαιρινό. Ακολούθησαν οι 
ανασκαφές που διεξήγαγε ο Άγγλος Sir Άρθουρ 
Έβανς (1900-1913 και 1922-1930) και που 
αποκάλυψαν ολόκληρο το ανάκτορο. 

 

Τα παλαιότερα ίχνη κατοίκησης στο χώρο του 
ανακτόρου ανάγονται στη νεολιθική εποχή (7000-3000 
π.Χ.). Η κατοίκηση συνεχίζεται στην προανακτορική 
περίοδο (3000-1900 π.Χ.), στο τέλος της οποίας ο 
χώρος ισοπεδώνεται για την ανέγερση ενός μεγάλου 
ανακτόρου. Το πρώτο αυτό ανάκτορο καταστρέφεται, 
πιθανότατα από σεισμό, το 1700 π.Χ. περίπου. 
Δεύτερο, μεγαλοπρεπέστερο ανάκτορο ανεγείρεται 
πάνω στα ερείπια του παλαιού. Μετά από μερική 
καταστροφή γύρω στο 1450 π.Χ., οι Μυκηναίοι 
εγκαθίστανται στην Κνωσό. Το ανάκτορο 
καταστρέφεται οριστικά περί το 1350 π.Χ. από μεγάλη 
πυρκαγιά. Ο χώρος που καλύπτει κατοικείται ξανά από 
την ύστερη μυκηναϊκή περίοδο μέχρι 
τα ρωμαϊκά χρόνια. 

 

Στο ανάκτορο της Κνωσού έχουν γίνει ευρείας 
έκτασης αναστηλώσεις από τον αρχαιολόγο 
SirArthurEvans. Ήταν πολυόροφο και κάλυπτε 
έκταση 20.000 τ.μ. Εντύπωση προκαλούν η 
ποικιλία των δομικών υλικών, τα χρωματιστά 
κονιάματα, οι ορθομαρμαρώσεις και 
οι τοιχογραφίες που κοσμούν δωμάτια και 
διαδρόμους. Τις υψηλές τεχνικές γνώσεις των 
Μινωϊτών επιβεβαιώνουν πρωτότυπες 
αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές 
επινοήσεις, όπως οι φωταγωγοί και τα 
πολύθυρα, η χρήση δοκαριών για ενίσχυση της 
τοιχοποιίας, καθώς και το σύνθετο 
αποχετευτικό και υδρευτικό δίκτυο. 

Το ανάκτορο αναπτύσσεται γύρω από τη 
μεγάλη Κεντρική Αυλή, χώρο δημόσιων 
συγκεντρώσεων. Δεύτερη αυλή, η Δυτική, 
αποτελούσε την επίσημη πρόσβαση στο 
ανάκτορο αλλά και χώρο τελετών. 

 

Στη δυτική πτέρυγα εντάσσονται οι επίσημοι 
χώροι διοικητικών και θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων: το Τριμερές Ιερό, τα Ιερά 
Θησαυροφυλάκια και οι Υπόστυλες Κρύπτες. 
Ξεχωρίζει η Αίθουσα του Θρόνου, με τη 
δεξαμενή καθαρμών και τον αλαβάστρινο 
θρόνο που πλαισιώνεται από θρανία. Στη νότια 
πτέρυγα σημαντικότεροι χώροι είναι το Νότιο 
Πρόπυλο, ο Διάδρομος της Πομπής και η Νότια 
Είσοδος με την τοιχογραφία του πρίγκηπα με 
τα Κρίνα. Στην ανατολική πτέρυγα εντάσσονται 
χώροι κατοίκησης και μεγάλες αίθουσες 
υποδοχής, με κυριότερες την Αίθουσα των 
Διπλών Πελέκεων και το Μέγαρο της 
Βασίλισσας. Σε αυτές οδηγεί το επιβλητικό 
μεγάλο Κλιμακοστάσιο  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%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%9D%CE%B5%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/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%8A%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%81_%CE%88%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%81_%CE%88%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1700_%CF%80.%CE%A7.&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1450_%CF%80.%CE%A7.&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1350_%CF%80.%CE%A7.&action=edit&redlink=1
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%A4%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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Από τη Βόρεια Είσοδο γινόταν η επικοινωνία 
με το λιμάνι της Κνωσού. Η Βόρεια Είσοδος 
πλαισιώνεται από υπερυψωμένες στοές, από 
τις οποίες η δυτική κοσμείται με την 
τοιχογραφία του Κυνηγιού Ταύρου. 

Μεγάλος λιθόστρωτος πομπικός δρόμος, ο 
Βασιλικός Δρόμος, οδηγούσε από το Μικρό 
Ανάκτορο και την πόλη στη βορειοδυτική 
γωνία του ανακτόρου, όπου διαμορφώνεται 
υπαίθριος θεατρικός χώρος. 

 

Γύρω από το ανάκτορο εκτεινόταν ο μινωικός 
οικισμός και στους λόφους, τα νεκροταφεία. 
Σημαντικά οικοδομήματα της ίδιας περιόδου 
είναι: η Νότια Οικία, η Οικία του ιερού 
Βήματος, το Μικρό Ανάκτορο, ο Ξενώνας, η 
Βασιλική Έπαυλη και ο Τάφος-Ιερό. Από τη 
ρωμαϊκή Κνωσό σημαντικό οικοδόμημα είναι η 
Βίλλα του Διονύσου με ψηφιδωτά δάπεδα 
(2ος αι. μ.Χ.). 

Το 1961 αποκαλύφθηκαν νεολιθικά οικήματα 
κάτω από την αυλή των ανακτόρων[2]. Τα 
πολυάριθμα, εξαιρετικής τέχνης, ευρήματα 
από το ανάκτορο, αγγεία, σκεύη, ειδώλια, το 
αρχείο πινακίδων της Γραμμικής Β γραφής, 
καθώς και τα πρωτότυπα των τοιχογραφιών, 
φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1961
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Η Φαιστός ήταν η δεύτερη σημαντικότερη 
πόλη της Κρήτης κατά τη δεύτερη χιλιετία προ 
Χριστού, μετά από την Κνωσό, και αποτελεί 
σήμερα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. 

Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου, σε 
απόσταση 62 χιλιομέτρων, σε υψόμετρο 
100 μέτρων, νότια του ποταμού Γεροποτάμου 
και του αρχαίου Ληθαίου. Η θέα του λόφου 
είναι πανοραμική και περιβάλλεται από τους 
επιβλητικούς ορεινούς όγκους 
του Ψηλορείτη, των Αστερουσίων και 
των Λασιθιωτικώνορέων, ενώ σε μικρή 
απόσταση βρίσκεται η κωμόπολη Τυμπάκι. 
Οικονομικό, διοικητικό και θρησκευτικό 
κέντρο, επόπτευε την εύφορη πεδιάδα 
της Μεσαράς. Υπό τον έλεγχο της Φαιστού 
βρίσκονταν τα αρχαία λιμάνια 
των Ματάλων και του Κομμού. Κοντά στο 
ανάκτορο βρίσκεται περίπτερο του ΕΟΤ. 

 

Η πρώτη αναφορά στην Φαιστό γίνεται από 
τον Όμηρο στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, 
όπου μνημονεύει την Φαιστό στον κατάλογο 
των πόλεων που συμμετείχαν στον Τρωικό 
πόλεμο και την περιγράφει ως πόλη 
«εὖναιετοώσα», καλά κατοικημένη. Ο 
αρχαίος ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης 
αποδίδει την ίδρυση της Φαιστού, όπως και 
της Κνωσού και της Κυδωνίας, στον Μίνωα  

 

 Στοιχεία για την ιστορία της αρχαίας πόλης ήρθαν στο 
φως έπειτα από Ιταλικές αρχαιολογικές ανασκαφές.  Η 
πόλη συμμετείχε στην εκστρατεία των Αχαιών κατά 
της Τροίας. Το όνομα είναι προελληνικό και στις πινακίδες 
της Κνωσού Γραμμικής Β αναφέρεται Paito>αττικός τύπος 
Φαιστός και η ετυμολογία της είναι από το φα(F)ιστός= 
λαμπρός, ένδοξος. Η πόλη ήταν ανεξάρτητη και αυτόνομη 
και έκοβε πολλά νομίσματα στα οποία εικονιζόταν 
η Ευρώπη καθισμένη σε ταύρο και ένα κεφάλι λιονταριού 
με τις λέξεις ΦΑΙΣΤΙΩΝ ΤΟ ΦΑΙΜΑ. Στη Φαιστό βασίλευσε 
η δυναστεία που είχε ιδρύσει ο Ραδάμανθυς, γιος του Δία. 

Πρώτος επεσήμανε τη θέση της Φαιστού ο Spratt (II, 24). 
Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1900 και στο ανάκτορο 
το 1909 και συνεχίστηκαν κατά τα επόμενα χρόνια. 
Ανάμεσα στα ευρήματα υπάρχουν 
πολύχρωμα καμαραϊκά αγγεία και πολλά άλλα. 

Στη Φαιστό η μινωική εποχή αρχίζει το 2.600 π. Χ. Το 
πρώτο ανάκτορο βρισκόταν στη δυτική πλευρά του 
αρχαιολογικού χώρου[7], οικοδομήθηκε το 2.000 π.Χ. σε 
αλλεπάλληλα επίπεδα και οι τοίχοι του ήταν κτισμένοι με 
αργολιθοδομή. Το ανάκτορο καταστράφηκε από σεισμό 
το 1730 π.Χ., όπως και η Κνωσός. Στη θέση των ερειπίων 
κτίστηκε ανάκτορο, μεγαλοπρεπέστερο του πρώτου. 

 

Το νέο ανάκτορο κτίστηκε πάνω από τα ερείπια του 
πρώτου, είχε ανάλογο σχέδιο με μόνη διαφορά το 
ελαφρά υπερυψωμένο επίπεδο του, λόγω της ύπαρξης 
των ερειπίων. Η κεντρική αυλή των ανακτόρων είχε 
παρόμοιες διαστάσεις με τις αυλές της Κνωσού και των 
Μαλίων και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν για τελετές 
λατρευτικού χαρακτήρα όπως τα Ταυροκαθάψια. 

Η σημαντικότητα του ανακτόρου της Φαιστού έγκειται 
στο γεγονός ότι παρέχει εξαιρετική στρωματογραφία 
αλλά και πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ του πρώτου 
και του δεύτερου ανακτόρου και των δύο διαφορετικών 
φάσεων του Μινωικού πολιτισμού εν γένει. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%8C%CF%81%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CF%8C%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%A4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82#cite_note-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CF%83%CE%B5%CE%BB._144-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%88%CE%B9%CE%B1
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     ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

   Σαμοθράκη                       Χίος 

                              
Ρόδος             Μονεμβασία 

                        
 

   Ναύπλιο                 Αρχαία Ολυμπία 

             

   Ζάκυνθος                    Λευκάδα 
    

http://img.hotelsline.gr/photo_m/ilia/olympia/1_2.jpg
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                         ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ   

      

 

 

 

 

ΧΙΟΣ        
Ένα νησί γεμάτο μυστικά, εκπλήξεις και κρυμμένους θησαυρούς. Ένα νησί ευλογημένο 
από τη φύση και την ιστορία. Εάν επιλέξετε να τη γνωρίσετε, να είστε βέβαιοι ότι θα 
της χαρίσετε και ένα κομμάτι από την ψυχή σας. Το νησί είναι ιδανικός προορισμός 
για όλο τον χρόνο, ενώ αν το επισκεφτείς το Πάσχα θα ζήσεις τη μοναδική εμπειρία του 
ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο.  Στον Κάμπο της Χίου, επίσης, θα έχεις την ευκαιρία να 
θαυμάσεις τα ατελείωτα περιβόλια με τα εσπεριδοειδή, αλλά και κάποια από τα 
ομορφότερα παραδοσιακά σπίτια του νησιού. Η Χίος είναι διάσημη παγκοσμίως για 
την παραγωγή μαστίχας. Ενας χαμηλός θάμνος με απλωμένα κλαριά και λυγισμένο 
κορμό, που μοιάζει λίγο με εκείνον του πεύκου, αποτελεί το σήμα κατατεθέν του 
νησιού. Ο μαστιχοφόρος σχίνος είναι το δεντράκι που «πληγώνουν» ή καλύτερα 
«κεντούν» οι Χιώτες και εκείνο δακρύζει», 
προσφέροντας απλόχερα την πολύτιμη ρητίνη του. 
 Προτείνουμε να επισκεφτείς τα πανέμορφα 
Μαστιχοχώρια και να δοκιμάσεις τα προϊόντα 
μαστίχας.  
 
 
 

Η Σαμοθράκη – το νησί του Αιόλου 

κατά τη μυθολογία- ξεπροβάλλει μέσα 

από το Θρακικό πέλαγος, 

στεφανωμένη από τον υψηλότερο 

ορεινό όγκο του Αιγαίου, το επιβλητικό 

όρος Σάος. Σύμφωνα με τον Όμηρο, 

από εδώ παρακολουθούσε ο θεός 

Ποσειδώνας την εξέλιξη του Τρωϊκού 

Πολέμου. Το ιερό βουνό της 

αρχαιότητας με τις άγριες κορυφές οι 

βοτσαλωτές ακρογιαλιές∙ τα 

τρεχούμενα νερά∙ η ανέγγιχτη φύση∙ οι 

ξακουστές ιαματικές πηγές∙ οι 

μοναδικές αρχαιότητες και μια Χώρα – 

στολίδι, συνθέτουν τη γοητεία του 

μυστηριακού αυτού τόπου. 

 

Φημίζεται ως η ωραιότερη παραλία 
του νησιού και είναι από τις 
ελάχιστες αμμουδερές παραλίες της 
Σαμοθράκης. Η μόνη παραλία με 
άμμο στην οποία έχετε πρόσβαση 
οδικώς, η οποία απέχει περίπου 20 
χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα. 
Αν και ο δρόμος είναι 
ασφαλτοστρωμένος, η διαδρομή 
είναι σχετικά δύσκολη λόγω της 
στενότητας και της ανηφορικής 
δομής των δρόμων. Τα 
πεντακάθαρα νερά της και η ψιλή 
άμμος θυμίζουν κάτι από Κυκλάδες, 
- ενώ το beach bar που επενδύει 
μουσικά τις βουτιές σας, δίνει έναν 
αέρα κοσμοπολίτικο.  
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ΡΟΔΟΣ 
Η Παλιά Πόλη της Ρόδου, το Μανδράκι, η Ακρόπολη της Λίνδου, η αρχαία Κάμειρος και 

η αρχαία Ιαλυσός, η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, η Φιλέρημος. Ιστορία μεγάλη και 

αξιοθέατα αναρίθμητα. Στα Δωδεκάνησα, θα συναντήσετε ένα νησί και μια φύση... 

σκανδαλωδώς γενναιόδωρη. Τεράστιες αμμώδεις παραλίες, σμαραγδένια νερά, κάστρα 

και αρχαίες πολιτείες, γκουρμέ εστιατόρια, αλλά και ταβερνάκια με σαλάτες που 

φτιάχνονται με υλικά από τον μπαξέ, πολυτελή ξενοδοχεία και χωριά, όπου οι γυναίκες 

ψήνουν ακόμη το ψωμί στον ξυλόφουρνο. Ψηφίδα την ψηφίδα συνθέτετε το 

πολύμορφο παζλ της Ρόδου. Ενός προορισμού διαχρονικού, δημοφιλούς ήδη από τη 

Πυργί: Το «ζωγραφιστό χωριό», όπως το 
αποκαλούν πολλοί λόγω των περίτεχνων και 
ασπρόμαυρων διακοσμητικών μοτίβων στις 
προσόψεις των οικημάτων, είναι το 
μεγαλύτερο μεσαιωνικό χωριό της Χίου. 

Μεστά: Είναι ένα κατοικημένο μεσαιωνικό χωριό, από τα 

πιο καλοδιατηρημένα και τα πιο ωραία καστροχώρια της 

Ελλάδας. Η περίτεχνη αρχιτεκτονική του πηγάζει από τη 

βυζαντινή περίοδο γι' αυτό και είναι χαρακτηρισμένο ως 

διατηρητέο μνημείο. 

Η παραλία Μαύρα 
Βόλια, η οποία πήρε 
το χρώμα της από την 
έκρηξη ενός 
ηφαιστείου στην 
αρχαιότητα, μαγεύει 
ακόμα τους 
επισκέπτες της. 
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ρωμαϊκή εποχή. Ταξίδι στο νησί των Ιπποτών, το νησί του μυθικού Κολοσσού της 

Ρόδου, το νησί, όπου Βυζαντινοί, Έλληνες, Ενετοί, Ιταλοί, Τούρκοι άφησαν τη σφραγίδα 

τους. Εκεί που συναντιούνται οι θαλάσσιοι δρόμοι του Αιγαίου και των ακτών ακτών 

της Μέσης Ανατολής: ένας από τους πιο περιζήτητους και δημοφιλείς προορισμούς της 

Ευρώπης. 

                                                                                                    

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
Επισκεφθείτε τη μαγευτική βυζαντινή καστροπολιτεία της νοτιοανατολικής 
Πελοποννήσου και γίνετε πρωταγωνιστές ενός μεσαιωνικού παραμυθιού με φόντο 
πέτρινα πυργόσπιτα, στενά λιθόστρωτα και δαιδαλώδη σοκάκια!  Ακολουθήστε τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και αφεθείτε στη μαγεία της ιστορίας ενός οικισμού που 
κάποτε «φιλοξενούσε» όλους τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου! Περιηγηθείτε στην 
Καστροπολιτεία, η οποία χωρίζεται στην Άνω και στην Κάτω Πόλη, και θαυμάστε τα 
καλοδιατηρημένα πέτρινα κτίσματα. Στη Μονεμβασιά έχετε την μοναδική ευκαιρία να 
διανυκτερεύσετε σε κάποιο μεσαιωνικό πύργο ή να απολαύσετε ένα ρομαντικό δείπνο 
στην οροφή κάποιου πυργόσπιτου!  

Στην Κάτω Πόλη θα ανακαλύψετε περπατώντας πολλά ιστορικά κτήρια, μεταξύ αυτών 
και ένα μουσουλμανικό τέμενος τώρα στεγάζεται η Αρχαιολογική Συλλογή του 
οικισμού, καθώς και αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες. Φτάνοντας στην Άνω Πόλη μην 
παραλείψετε να ανεβείτε στο Γουλά («επάνω Κάστρο») για να απολαύσετε τη 
συγκλονιστική, πανοραμική θέα της πόλης!  

Περνώντας από την Πλατεία Ιπποκράτους θα δεις 
πολλά μαγαζάκια ενώ κάνοντας βόλτα μέσα στα 
ήσυχα, στενά δρομάκια θα ανακαλύψεις την 
ήρεμη πλευρά της πόλης. Από όποια πύλη κι αν 
μπεις, κατευθύνσου προς την Οδό των Ιπποτών. 
Στη μια άκρη της πόλης θα συναντήσεις το παλάτι 
του Μεγάλου Μαγίστρου και στην άλλη την 
εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο.      

 

 

Ο κόλπος Anthony Quinn είναι μια όμορφη και 

πλήρως οργανωμένη παραλία. Απολαύστε την 

ονειρική ομορφιά του κόλπου και δείτε από 

απόσταση τα σκάφη που επισκέπτονται την 

περιοχή καθημερινά. Στην ανατολική ακτή κοντά 

στο Φαληράκι βρίσκεται ο Κόλπος Anthony Quinn 

ο οποίος βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από το κέντρο 

της Ρόδου.  
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ΝΑΥΠΛΙΟ 
 

      

 

 

 

 

 

Το Ναύπλιο, πρωτεύουσα του Νομού 
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα της 
Ελλάδας, είναι μια γραφική πόλη με 
σπουδαία ιστορική και πολιτισμική 
παράδοση. Χτισμένη στους πρόποδες δύο 
φρουρίων, του Παλαμηδίου και της 
Ακροναυπλίας. Ο χαρακτήρας της πόλης με 
τη μεγάλη παράδοση και την ιστορία 
αιώνων μας ταξιδεύει σε ένα νεοκλασικό 
περιβάλλον. Το Ναύπλιο συνδυάζει ένα 
σύνολο εικόνων, που γοητεύουν τους 
επισκέπτες. Υπήρξε κέντρο διαχείρισης των 
επαναστατικών δυνάμεων κατά την περίοδο 
του πολέμου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας το 
1821. 

Το Μπούρτζι είναι ένα κάστρο που 
βρίσκεται πάνω στο νησάκι των Αγίων 
Θεοδώρων στη μέση του λιμανιού στο 
Ναύπλιο. Το Μπούρτζι βοήθησε ιδιαίτερα 
την Ελληνική Επανάσταση. Αργότερα 
χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Σήμερα ο 
υπαίθριος χώρος του χρησιμοποιείται για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.      

Παλαμήδι ένα φρούριο με μεγάλη ιστορία! Το 
1834 φυλακίζεται στο Παλαμήδι για 11 μήνες ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μαζί με τον Δημήτριο 
Πλαπούτα. Ο θεωρούμενος ως χώρος της 
φυλακής του Κολοκοτρώνη σήμερα έχει λάβει 
θρυλικές διαστάσεις και δέχεται καθημερινά 
πολλούς επισκέπτες. Ο Κολοκοτρώνης συνδέεται 
με το Παλαμήδι ακόμα και με τον θρύλο για τα 
999 σκαλιά του Παλαμηδιού, αφού σύμφωνα με 
την προφορική λαϊκή παράδοση το χιλιοστό 
σκαλοπάτι το έσπασε το άλογο του Γέρου του 
Μωριά. 
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                       ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Στη δυτική Πελοπόννησο, στην πανέμορφη κοιλάδα του ποταμού Αλφειού, άνθισε το πιο 

δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών, τον 

Δία. Απλώνεται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του κατάφυτου Κρονίου λόφου, μεταξύ 

των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου, που ενώνονται σε αυτή την περιοχή. Παρά την 

απομονωμένη θέση της κοντά στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, η Ολυμπία 

καθιερώθηκε στο πανελλήνιο ως το σημαντικότερο θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο. 

Εδώ γεννήθηκαν οι σπουδαιότεροι αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, οι Ολυμπιακοί, που 

γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν του Δία, ένας θεσμός με πανελλήνια 

ακτινοβολία και λάμψη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η απαρχή της λατρείας και 

των μυθικών αναμετρήσεων που έλαβαν χώρα στην Ολυμπία χάνεται στα βάθη των 

αιώνων. Τα κτίρια που εκτείνονται σε όλο το μήκος του χώρου είναι άξια θαυμασμού. 

Μερικά από αυτά είναι το Ρωμαϊκό πρόπυλο, το Πρυτανείο, το Φιλιππείο, το Ηραίο 

όπου βρέθηκε και ο Ερμής του Πραξιτέλη, το Πελόπειο, το Νυμφαίο, το Μητρώο και, 

πιο κάτω, το στάδιο με τη στοά της Ηχούς (που αποτελεί την είσοδο του σταδίου). 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

http://img.hotelsline.gr/photo_m/ilia/olympia/4_2.jpg
http://img.hotelsline.gr/photo_m/ilia/olympia/1_2.jpg
http://img.hotelsline.gr/photo_m/ilia/olympia/3_2.jpg
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Οι Βενετσιάνοι ονόμασαν τη Ζάκυνθο «Άνθος της Ανατολής». Με το όνομα αυτό 

θέλησαν να περιγράψουν την πλούσια φυσική ομορφιά του νησιού, που ξεχωρίζει για 

την ποικιλία των λουλουδιών, των δέντρων και των άγριων βοτάνων του. Η Ζάκυνθος 

είναι πραγματικά εντυπωσιακή και τα τοπία του νησιού θα σε γοητεύσουν από την 

πρώτη στιγμή. Το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου είναι, επίσης, ένας από τους 

σημαντικότερους βιότοπους στην Ελλάδα για την προστασία της χελώνας Caretta 

Caretta και της μεσογειακής φώκιας Monachus Monachus.  

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Ναυάγιο: Η παραλία-σήμα 

κατατεθέν της Ζακύνθου και 

μία από τις πιο 

φωτογραφισμένες ακτές στην 

Ελλάδα. Μαγευτικά 

καταγάλανα νερά, λευκή 

άμμος, πανύψηλα βράχια και 

το κουφάρι του ναυαγισμένου 

πλοίου συνθέτουν ένα τοπίο 

μοναδικής ομορφιάς. 

 

Αργάσι: Από τις πιο 

πολυσύχναστες παραλίες 

του νησιού. Διαθέτει άμμο 

και ρηχά, πεντακάθαρα 

νερά. Είναι οργανωμένη με 

ξαπλώστρες και ομπρέλες, 

έχει υποδομές για θαλάσσια 

σπορ, καθώς και ταβέρνες 

και ουζερί.  

 

Γαλάζιες σπηλιές: Ιδιότυποι 

γεωλογικοί σχηματισμοί έχουν 

δημιουργήσει μια σειρά από 

σπηλιές στη βορειοδυτική ακτή 

της Ζακύνθου. Οι αντανακλάσεις 

του φωτός δίνουν στο νερό ένα 

εντυπωσιακό γαλάζιο χρώμα! 
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ΛΕΥΚΑΔΑ 
Η Λευκάδα είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Διαθέτει εντυπωσιακά φυσικά τοπία, αλλά και κάποιες από τις πιο παραμυθένιες 

παραλίες της Μεσογείου, συχνά φημισμένες σε όλοκληρο τον κόσμο. Οι 

δραστηριότητες και η διασκέδαση στη Λευκάδα δεν τελειώνουν ποτέ, καθώς το νησί 

προσφέρει πληθώρα επιλογών για σπορ, εκδρομές, φαγητό, ποτό και χορό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εγκρεμνοί: Μία από τις πιο φημισμένες παραλίες του 
νησιού με παραδεισένια ομορφιά. Είναι μεγάλη και 
έχει άμμο, μικρά βότσαλα και εντυπωσιακά 
γαλαζοπράσινα νερά. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με 
καραβάκι. Στην παραλία θα βρεις ομπρέλες, 
ξαπλώστρες και beach bar.  

Πόρτο Κατσίκι: Η πιο διάσημη παραλία της 
Λευκάδας και μία από τις ομορφότερες στην 
Ελλάδα. Θα σε μαγέψει με τα ονειρεμένα 
τιρκουάζ νερά και τους ψηλούς βράχους που 
την περιβάλλουν. Πάνω από την παραλία 
υπάρχουν καφέ και χώρος στάθμευσης.  
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Πριν από την Παναγία των 
Παρισίων, αρκετά εμβληματικά 
κτίρια της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς καταστράφηκαν από 
πυρκαγιές. Παραθέτουμε μερικά 
πρόσφατα παραδείγματα που 
έπεσαν «θύματα» καταστροφικών 
πυρκαγιών. 

Το Εθνικό Μουσείο του Ρίο ντε 
Τζανέιρο 

Τη νύχτα της 2ας προς 3η 
Σεπτεμβρίου 2018, το Εθνικό 
Μουσείο του Ρίο ντε Τζανέιρο 
έγινε στάχτη μετά τη φωτιά που 
ξεκίνησε από το σύστημα 
κλιματισμού και η οποία σε λίγη 
ώρα έλαβε ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις. Το μεγαλύτερο 
μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη 
Λατινική Αμερική φημιζόταν για 
τον πλούτο των παλαιοντολογικών 
συλλογών του. Ενδεικτικά, 
περιείχε τον σκελετό ενός 
δεινοσαύρου που βρέθηκε στην 
πολιτεία Μίνας Ζεράις, όπως και 
26.000 απολιθώματα άλλων 
εξαφανισμένων ειδών, όπως ο 
προϊστορικός σμιλόδοντας. Ακόμη, 
στο μουσείο στεγάζονταν 
συλλογές αιγυπτιακής τέχνης, 
συλλογή ελληνορωμαϊκών 
αρχαιοτήτων, καθώς και το 

Θέατρο Λα Φενίτσε της Βενετίας 

 
 
Το 1996, η λυρική σκηνή «Λα 
Φενίτσε» της Βενετίας 
καταστράφηκε ολοσχερώς από μία 
καταστροφική πυρκαγιά. Το 
θέατρο αυτό, που εγκαινιάστηκε 
το 1792, ήταν ένα από τα 
σημαντικότερα παγκοσμίως. Δύο 
ηλεκτρολόγοι καταδικάστηκαν 
αντίστοιχα σε έξι και επτά χρόνια 
φυλάκιση, με την κατηγορία ότι 
έβαλαν τη φωτιά, ώστε να μην 
πληρώσουν τα πρόστιμα για την 
καθυστέρηση των εργασιών. Το 
θέατρο άνοιξε εκ νέου τις πύλες 
του το 2004. 
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αρχαιότερο ανθρώπινο 
απολίθωμα της Βραζιλίας, που 
έλαβε την προσωνυμία «Λουσία». 

Αν ο 20ός αιώνας μπορούσε να… 
υπερηφανεύεται για τις πολλές 
καταστροφές μνημείων, αφού ο Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος πλούτισε τον 
κατάλογο των τραυματισμένων ή 
απολεσθέντων θησαυρών, ο 21ος 
δεν φείδεται, επίσης, απωλειών. Η 
επικαιροποιημένη λίστα της 
UNESCO περιλαμβάνει 54 μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς που 
τελούν υπό απειλή. Στον κατάλογο 
ξεχωρίζουν, όπως είναι φυσικό, οι 
καταστροφές στη Συρία και στο 
Ιράκ. 
Στην ίδια λίστα, όμως, 
εμφανίζονται το ιστορικό κέντρο 
της Βιέννης, τα μεσαιωνικά 
μνημεία του Κοσόβου, ο 
παραδοσιακός ναυπηγικός 
χαρακτήρας του Λίβερπουλ, 
αρχαίες πόλεις και εξέχοντες ναοί 
στην Εγγύς Ανατολή, εθνικά πάρκα 
και δρυμοί στην Αφρική, στη Νότιο 
Αμερική ή στη Μικρονησία. Πέρα 
από τον πόλεμο και την 
τρομοκρατία, η πολιτιστική 
κληρονομιά απειλείται και από μια 
σειρά από λιγότερο προφανείς 
κινδύνους: την αμέλεια, την 
έλλειψη επαρκούς επιτήρησης, τις 
λεηλασίες και τη στοχευμένη 
καταπίεση του πολιτισμού των 
μειονοτήτων. 

 
βρίσκονται κατεστραμμένα 
αγάλματα, λεηλατημένοι αρχαίοι 
τάφοι και κατάλοιπα από την 
κατεδάφιση της νεκρόπολης από 
οικογένειες Λίβυων που ήθελαν να 
χτίσουν στη θέση της το σπίτι τους. 
Υπό τη σκιά του εμφυλίου 
πολέμου της χώρας, η πόλη της 
Κυρήνης έχασε κάθε προστασία, 
πέφτοντας στο έλεος των 
βανδάλων. 
ΘΙΒΕΤ. Η πόλη Λαρούγκ Γκαρ στην 
επαρχία Σιτσουάν της Κίνας είναι 
ένα ζωντανό, ιερό μνημείο που 
κόβει την ανάσα. Η λεγόμενη 
«πόλη στον ουρανό» είναι ένα 
χαοτικό μοναστήρι που 
αποτελείται από αμέτρητα κόκκινα 
σπιτάκια και κατοικείται από 
40.000 θιβετιανούς μοναχούς, ενώ 
παράλληλα φιλοξενεί και το 
μεγαλύτερο θρησκευτικό ίδρυμα 
στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, 
η Λαρούγκ Γκαρ βιώνει έναν αργό 
θάνατο, αποτέλεσμα της χρόνιας 
διαμάχης μεταξύ του Θιβέτ και της 
Κίνας. Η κινεζική κυβέρνηση έχει 
κατεδαφίσει πάνω από τις μισές 
οικίες των Θιβετιανών μοναχών, 
θέλοντας να τα αντικαταστήσει με 
ξενοδοχεία και τουριστικές 
υποδομές. Κάθε μέρα, ολοένα και 
περισσότεροι μοναχοί 
εγκαταλείπουν τον ιερό τους τόπο. 
Η πολιτισμική αιμορραγία της 
Λαρούγκ Γκαρ είναι μια ζοφερή 
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ΣΥΡΙΑ. Η UNESCO έχει εντάξει έξι 
σημεία της συριακής επικράτειας 
στην παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομιά. 
Από το 2013, η Συρία και η 
παγκόσμια κοινότητα θρηνούν 
πάνω από τα μνημεία που 
μετατρέπονται σε αναμνήσεις. Το 
Χαλέπι θρηνεί για την ακρόπολη 
του 13ου αιώνα, το Μεγάλο 
Τέμενος του 12ου, τις εκκλησίες 
του 6ου, για τα χαμάμ και τα 
τζαμιά. 
ΛΙΒΥΗ. Αν κάποιος επισκεφθεί 
σήμερα το αρχαίο, ελληνορωμαϊκό 
συγκρότημα ναών της Κυρήνης, το 
πρώτο πράγμα 
που θα προσέξει είναι ένα μήνυμα 
ψεκασμένο με γκράφιτι, πάνω από 
το 
εντυπωσιακό αέτωμα του ναού 
του Απόλλωνα. Γύρω του 
διάσπαρτα 
 

υπενθύμιση πως τα μνημεία δεν 
απειλούνται μόνο από τους 
πολέμους και την τρομοκρατία, 
αλλά και από έλλειψη σεβασμού 
και καταστολή της θρησκευτικής 
ελευθερίας των μειονοτήτων. 
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