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    Ο πολιτισμός της χώρας μας χαίρει της 
εκτίμησης όλων των λαών παγκοσμίως. Κάθε 
χρόνο  αναρίθμητοι είναι οι τουρίστες που  
επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, 
τα μοναστήρια, τα κάστρα, τους 
παραδοσιακούς οικισμούς με τα διατηρητέα 
κτίρια και τα πέτρινα γεφύρια, όλα όσα ο 
χρόνος δεν άγγιξε. Με το πρόγραμμα αυτό 
προσπαθήσαμε κι εμείς να τα γνωρίσουμε 
καλύτερα. 

 



 
Το Παυσίλυπο της Καρδίτσας 

        
      Το Παυσίλυπο αυτή η ζωντανή ιστορία των 100 χρόνων και πάνω, έγινε η 

ταυτότητα και το σημείο αναφοράς για τους ντόπιους, αλλά και για όσους 
επισκέπτονται την πόλη της Καρδίτσας. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και σε 
οδικό άξονα που είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητο. Η σκέψη της 
δημιουργίας του Παυσίλυπου άρχισε στα τέλη του περασμένου αιώνα, το 1892 
επί δημάρχου Στέργιου Χ. Λάππα. Ο τόπος του Παυσίλυπου αρχικά ήταν χέρσος 
με ένα μικρό ποταμάκι, το μυλαύλακα και διάφορα μικρά χαντάκια (βορβορώδες 
λίμνες, βρομιές από λάσπες που έριχναν μέσα τις ακαθαρσίες). Ανήκε σε 
αγρόκτημα (τσιφλίκι) της συνοικίας Καμινάδων και είχε έκταση 165 στρ. Σ' αυτόν 
τον χώρο γίνονταν τότε η εβδομαδιαία ζωαγορά και οι ετήσιες εμποροπανηγύρεις 
στις 21 Μαΐου εορτή των ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και στα τέλη 
Οκτωβρίου γιορτή του Αγίου Δημητρίου που είχαν διάρκεια 8 ημερών. Ο δήμος 
Καρδίτσας θεωρήθηκε νομεύς το 1882 και κατέλαβε 50 στρέμματα. Στην συνέχεια 
την εποχή της δεύτερης δημαρχίας Στέργιου Χ. Λάππα (1900), πήρε και την 
υπόλοιπη έκταση. Το Παυσίλυπο, αυτός ο πνεύμονας πρασίνου της Καρδίτσας, 
που η απόστασή του από την κεντρική πλατεία είναι ελάχιστη και όμοιό του δεν 
υπάρχει σε καμία άλλη επαρχιακή πόλη της Καρδίτσας, σχεδίασε το 1900 ο 
μηχανικός Γεώργιος Φώσκολος που έφερε τότε ο δήμαρχος Στέργιος Χ. Λάππας.  



      Ο Γεώργιος Φώσκολος σχεδίασε το χώρο του Παυσίλυπου τοποθετώντας 
βόρεια της εισερχόμενης οδού Λαρίσης (Δέλτα Τερτίπη) το περίπτερο και 
την δεντροφυτεία διαιρεμένη σε τέσσερα μεγάλα τετράγωνα και μία 
κεντρική αρτηρία αρχίζοντας από την οδό Δ.Τερτίπη και καταλήγοντας 
βόρεια στη σημερινή οδό Γαρδικίου. Φυτεύτηκαν τότε με υπόδειξη του 
μηχανικού Γ. Φώσκολου δέντρα όπως: ακακίες, πεύκα, πλάτανοι, φιλύρα 
κ.λ.π. νότια της οδού Λαρίσης σχεδίασε τον ανθώνα δημιουργώντας ένα 
σύνολο ισάξιο με το Βασιλικό τότε - εθνικό σήμερα - κήπο των Αθηνών. Ο 
ανθώνας που ήταν πολύ μικρότερος σε έκταση από την δενδροφυτεία, 
καθώς και όλη η πλευρά επί της οδού Λαρίσης από ανατολικά προς 
δυτικά ήταν γεμάτα παρτέρια με λουλούδια σε διάφορα σχέδια και 
ποικιλίες όπως μολόχες, γαριφαλιές, μαντζουράνες, σκυλάκια, μπιγκόνιες, 
τριανταφυλλιές σε διάφορα χρώματα, αγιόκλημα καθώς και πολλά άλλα 
αναρριχώμενα φυτά που είχαν δημιουργήσει ανά διάστημα πανέμορφες 
αψίδες. Στο νότιο μέρος του ανθώνα υπήρχε ένα περίπτερο που στο 
επάνω μέρος της εισόδου μπορούσε να διαβάσει κανείς την επιγραφή 
«ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ», αυτό έγινε το 1901. Ο εν λόγω δήμαρχος έδωσε το όνομα 
αυτό από το αρχαίο ρήμα παύω και το ουσιαστικό λύπη που σημαίνει 
καταπραΰνω την λύπη. Η επιγραφή αυτή επανατοποθετήθηκε το 1966 με 
πρωτοβουλία του δημάρχου Ν. Χαρίτου στην είσοδο του άλσους.  
 





      Ταυτόχρονα με το Παυσίλυπο κτίστηκε στο δυτικό μέρος της 
δεντροφυτείας και ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ιερός Ναός των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η προπολεμική περίοδος υπήρξε κατά 
γενική ομολογία η ενδοξότερη εποχή του Παυσιλύπου. Έμεινε εκεί 
αγέρωχο και ευπρόσδεκτο για όλους ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
τάξη. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Παυσίλυπου και της Καρδίτσας 
γενικότερα είναι η ύδρευση και η άρδευση. Η άρδευση αρχικά γινόταν 
από την μυλαύλακα (ένα μικρό ποταμάκι) που περνούσε από το πάρκο. 
Επίσης στις αρχές του αιώνα στο βορειοδυτικό τμήμα του 
Παυσίλυπου, 50 μέτρα περίπου μακριά από τον Ιερό Ναό υπήρχε το 
πηγάδι του Λάππα, από το οποίο υδρεύονταν οι κάτοικοι της πόλης. 
Μέσα στο Παυσίλυπο ήταν και η μία από τις τέσσερις βρύσες που 
υπήρχαν στην πόλη της Καρδίτσας. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε έως 
το 1901-1902. Τότε ο δήμαρχος Σ. Λάππας έκανε το υδραγωγείο στην 
Παπαράντζα, το πρώτο στη Θεσσαλία. Μετά τον πόλεμο, επειδή οι 
ανάγκες του νερού στην πόλη αυξήθηκαν, το δημοτικό συμβούλιο με 
δήμαρχο τον Αθανάσιο Μπλατσούκα, αποφασίζει να ανεγείρει το 1953 
στο δυτικό τμήμα του Παυσιλύπου υδατόπυργο αρδεύσεως και 
καταβρέγματος. Ο υδατόπυργος βρίσκεται ακόμη εκεί και μας θυμίζει μία 
άλλη εποχή. Σήμερα το Παυσίλυπο αρδεύεται από δική του γεώτρηση 
που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του. 
 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 



Μέτσοβο 
      Το Μέτσοβο είναι μια ορεινή κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων σε υψόμετρο 1.150μ. Παραδοσιακός 

οικισμός, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του νομού, κοντά στα όρια με το νομό Τρικάλων, στις 
βόρειες πλαγιές, ανάμεσα στα βουνά της μεγαλύτερης οροσειράς της Ελλάδος, της Πίνδου. Οι 
κάτοικοί του, που σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ανέρχονται σε 3.195 κατοικους, είναι 
κυρίως βλάχικης καταγωγής, ασχολούνται λιγότερο με τη γεωργία και περισσότερο με την 
κτηνοτροφία. Στο Μέτσοβο έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία το μοναστήρι της Θεοτόκου, 
κοντά στο Μετσοβίτικο ποταμό, το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου νότια της κωμόπολης και το 
μοναστήρι της Ζωοδόχου πηγής στη θέση Κιάτρα Ρόσσια (που σημαίνει στα βλάχικα κόκκινος 
βράχος/λιθάρι). Στην κωμόπολη λειτουργεί από το 1955 το Λαογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος 
Τοσίτσα (Αρχοντικό Τοσίτσα) το οποίο περιλαμβάνει παραδοσιακά ξυλόγλυπτα έπιπλα, υφαντά 
και κεντήματα, χρυσοκέντητες φορεσιές, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, όπλα, 
νομίσματα, αγροτικά σκεύη και εικόνες της περιόδου 1650-1850. Το χειμώνα υπάρχουν 
οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα (Καρακόλι και Πολιτσιές) τα οποία σε συνδυασμό με την 
γραφικότητα του τοπίου αποτελούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Από το 1988 λειτουργεί 
η Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ όπου εκτίθενται 250 περ. πίνακες αξιολόγων ζωγράφων του 19ου και 
20ου αιώνα. Σύμφωνα με μία άποψη η λέξη Μέτσοβο προέρχεται από τα σλαβικά «μέτσκα» 
(αρκούδα) και «όβο» (χωριό). 



Γαναδιό Ηπείρου 

    Ως μνημείο αρχιτεκτονικής, «ύμνος» των μαστόρων 
της πέτρας, των πελεκάνων και των κτιστάδων της 
Ηπείρου, στα 870 μ. υψόμετρο, στις παρυφές του 
Σμόλικα, στέκει ανέγγιχτο από τον χρόνο και τον 
άνθρωπο, το Γαναδιό, ένα όμορφο χωριό από πέτρα 
και ξύλο. 

 



Πέτρινα γεφύρια 



 
Γεφύρι της Άρτας 

 

Το πιο φημισμένο και τραγουδισμένο της 

Ελλάδας. Στέκεται αγέρωχο πάνω από τον 

ποταμό Άραχθο από τον 17ο αιώνα και είναι 

γνωστό για τον μύθο που το συνοδεύει και από 

το ομώνυμο θρυλικό δημοτικό τραγούδι που 

αναφέρεται σε αυτό. Το συνολικό μήκος του 

φτάνει περίπου τα 145 μέτρα. 
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Γεφύρι Μανώλη 
    Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε τον Αγραφιώτη 

ποταμό. Πλέον το γεφύρι τους περισσότερους μήνες του χρόνου 
βρίσκεται κάτω από τα νερά της λίμνης των Κρεμαστών και μόνο 
λίγες μέρες του χρόνου έρχεται στην επιφάνεια για να μπορέσει να 
το θαυμάσει κάποιος! Το γεφύρι χτίστηκε το 1659 και πήρε το 
ονομά του μάλλον απο τον Ηπειρώτη πρωτομάστορα Μανώλη 
Χρυσιώτη ο οποίος είχε εγκατασταθεί με την γυναίκα του 
Παρασκευή στο χωριό Δάφνη (Κουφάλα). 

 



Γεφύρι της Τέμπλας 

    Το γεφύρι της Τέμπλας βρίσκεται στον Αχελώο, και 
ενώνει τα χωριά Τοπόλιανα της Ευρυτανίας και 
Βρουβιανά του Βάλτου. Χτίστηκε το 1909 από τον 
Ηπειρώτη μάστορα Νικόλαο Σούλη, με 
χρηματοδότηση του Βαλτινού πολιτικού Νικολάου 
Στράτου. 

 



Γεφύρι Παλαιοκαρυάς 
    Το εντυπωσιακό αυτό γεφύρι βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 

συνοικισμό της Κάτω Παλαιοκαρυάς. Το όμορφο σκηνικό 
συμπληρώνει και ο καταρράκτης που είναι στο σημείο ενώ η 
κατασκευή του χρονολογείται στον 16ο αιώνα. Το ύψος του 
ξεπερνά τα 9 μέτρα και το άνοιγμα του τόξου τα 19,50 μέτρα.  
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Γεφύρι Πορτίτσας - Γρεβενά 

       Το γεφύρι της Πορτίτσας στα Γρεβενά είναι σε ένα εκπληκτικής φυσικής 
ομορφιάς σημείο. Μαζί με το ομώνυμο φαράγγι είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την ιστορία της περιοχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 
Πρόκειται για ένα δίτοξο γεφύρι με μια μεγάλη καμάρα νότια και με μια 
μικρή βόρεια. Το συνολικό του μήκος είναι 34 μέτρα και το πλάτος του 
2,70 μέτρα ενώ το ύψος του φτάνει τα 7,80 μέτρα. 
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Γεφύρι Κόνιτσας 
    Ένα από τα πιο φημισμένα γεφύρια στην περιοχή αλλά και σε όλη την 

Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Χτισμένο 
το 1870 με επικεφαλής τον Πυρσογιαννίτη πρωτομάστορα Ζιώγα 
Φρόντζο, έχει διαστάσεις 36 μέτρα άνοιγμα και 20 μέτρα ύψος ενώ στην 
καμάρα του υπάρχει το καμπανάκι που προειδοποιούσε τους 
περαστικούς όταν φυσούσε δυνατά ο αέρας. 
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Γεφύρι Κόκκορη 
     Το γεφύρι του Κόκκορη βρίσκεται στο Κεντρικό Ζαγόρι, κοντά στα χωριά 

Κουκούλι, Δίλοφο και Κήπους, είναι ιδιαίτερα γνωστό και 
πολυφωτογραφημένο. Το γεφύρι με τη μοναδική καμάρα του είναι από τα 
πιο καλοδιατηρημένα στην περιοχή και χτίστηκε το 1750 με χρήματα του 
Νούτσου Κοντοδήμου ενώ αργότερα επισκευάστηκε πολλές φορές. 
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Γεφύρι της Πύλης ή αλλιώς γεφύρι της 
Πόρτας.  

     Είναι ένα μονότοξο λίθινο γεφύρι επί του Πορταϊκού και απέχει 
περίπου 20 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα. Γεφυρώνει τα βουνά 
Ίταμος και Κόζιακας και θεωρείται έργο του Αγίου Βησσαρίωνα. 
Είναι ένα γεφύρι πρόσφατα συντηρημένο. 

     Το πέτρινο γεφύρι βρίσκεται δύο χιλιόμετρα περίπου δυτικά της 
Πύλης και περίπου 20 λεπτά από τα Τρίκαλα. Από κάτω του ρέει ο 
Πορταϊκός ποταμός και μέχρι το 1936 ήταν το μοναδικό πέρασμα 
από τη Θεσσαλία για την Ήπειρο ενώνοντας τα βουνά Ίταμος 
και Κόζιακας.  Κατασκευασμένο από τον Άγιο Βησσαρίων το 1514 
είναι το δεύτερο σε μέγεθος μονότοξο γεφύρι της Θεσσαλίας, 
όπως πληροφορούμαστε και από τη μαρμάρινη επιγραφή που 
υπάρχει στη βάση του γεφυριού. Το γεφύρι όπως προαναφέραμε 
είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο με υλικά κατασκευής τον 
ασβεστόλιθο και τον ψαμμίτη. 
 



      Το άνοιγμα του τόξου είναι 29 μέτρα περίπου, το μέγιστο ύψος φθάνει στα 13 
μέτρα, συνολικό μήκος 65,67 μέτρα και πλάτος καταστρώματος τα 2,10 μέτρα. Το 
γεφύρι έχει αναστηλωθεί 1968 και το 1983 αλλά και πιο πρόσφατα το 2005 και το 
2006 έγιναν εργασίες ανάδειξης του γεφυριού και πλέον έχει άριστη πρόσβαση 
για να το διασχίσετε και να συνεχίσετε στην απέναντι όχθη και στα μονοπάτια 
που συνεχίζουν δίπλα από τον Πορταϊκό. 

       Ο χώρος του γεφυριού έχει καθιερωθεί ως η στάση πολλών επισκεπτών πριν 
ανηφορίσουν με προορισμό τα χωριά του Κόζιακα και ειδικά προς Ελάτη, 
Περτούλι, Νεραϊδοχώρι αλλά και βαθύτερα στα χωριά της Διευρυμένης 
κοινότητας Ασπροποτάμου. Κοντά στο γεφύρι υπάρχουν θέσεις για πάρκινγκ και 
χώροι με παγκάκια κάτω από μεγάλα πλατάνια υπό τους ήχους των τρεχούμενων 
και ορμητικών νερών του Πορταϊκού. Ακόμη υπάρχει μία καφετέρια με θέα προς 
το γεφύρι και μαγαζάκια σε κοντινή απόσταση με τοπικά προϊόντα και το νόστιμο 
σαπουνέ χαλβά που αρκετοί λατρεύουν. 
 



Ιερές Μονές 



Πόρτα Παναγιά 
    Ένα σημαντικό μνημείο είναι η εκκλησία Πόρτα Παναγία ή αλλιώς 

''Παναγιά των Μεγάλων Πυλών'' που είναι μόλις λίγα λεπτά από την Πύλη 
στον οικισμό Πόρτα ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το χωριό. 
Ανηφορίζοντας το βουνό μετά από κάμποσα χιλιόμετρα συναντούμε το 
επίσης πολύ γνωστό και χαρακτηριστικό γεφύρι της Παλαιοκαρυάς. Η 
Πόρτα Παναγιά χτίστηκε το 1283 από τον σεβαστοκράτορα Ιωάννη 
Άγγελο Κομνηνό Δούκα, έχει ιδιαίτερη ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική και η 
μοναδική τεχνοτροπία των δύο ψηφιδωτών εικόνων του Χριστού και της 
Παναγίας κάνει τις εικόνες αυτές μοναδικές στην Ελλάδα. 

 



Παναγία Πορταΐτισσα - Κορνοφωλιά 
               Η Μονή είναι Μετόχι της Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους. Είναι κτισμένη σε απόσταση 1χλμ. δυτικά του χωριού, πάνω στον λόφο «Κουρί» και είναι αφιερωμένη 

στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Το φημισμένο πανηγύρι της Μονής γίνεται Εννιάμερα της Παναγίας δηλαδή στις 22 και 23 Αυγούστου. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
          Σύμφωνα με τους ιστορικούς το πότε ανεγέρθηκε δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό. Φημολογείται ότι βρίσκεται εκεί γύρω 

στους τέσσερις με πέντε αιώνες. Στις αρχές του 18ου αιώνα το Μοναστήρι δόθηκε αρχικώς ανεπίσημα ως μετόχι στο Άγιο 
Όρος. Στην συνέχεια το 1747 μετά την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων του χωριού και με τις ενέργειες του Μητροπολίτη 
Διδυμοτείχου Αυξέντιου και του ηγούμενου της Μονής, Ιερομόναχου Αυξέντιου πέρασε στην κυριότητα της Μονής Ιβήρων 
του Αγίου Όρους, με Πατριαρχικό σιγίλιο (απόφαση) της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, επί Πατριαρχίας Παϊσίου Β΄. Το συγκεκριμένο σιγίλιο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη της Μονής Ιβήρων. 

            Ο επισκέπτης μπορεί να δει το αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Πορτΐτισσας καθώς και τα λείψανα 
του ποδιού του Αγίου Χαραλάμπους τα οποία ήρθαν στην κατοχή της Μονής μετά την παραχώρησή της στην Μονή 
Ιβήρων. Επίσης αξίζει κανείς να θαυμάσει το παλιό ξυλόγλυπτο, σκαλιστό, επίχρυσο με τις παλιές εικόνες τέμπλο του ναού 
καθώς και την Δέσποινα των Ιλασμών που κρατεί στο αριστερό χέρι τον θεϊκό της γιό και είναι καλυμμένη από τα 
αναρίθμητα τάματα των πιστών.  

 
 



         
         
 
       
 

           Σύμφωνα με μαρτυρίες παλαιότερων το μοναστήρι υπήρξε μεγάλο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο καθώς λειτουργούσε σχεδόν 
σαν κρυφό σχολειό κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

            Η εικόνα του μοναστηριού βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ κάποτε ήταν ένα μόνο μικρό εκκλησάκι, και ένας 
μικρός χώρος για να μένουν οι μοναχές. Τώρα συναντά κανείς τεράστια κτίσματα, ανακαινισμένα και ευπρεπισμένα, ξενώνες για τους 
καλεσμένους, χώρους έκθεσης εργόχειρων, μικροί ναΐσκοι διάσπαρτοι στον τεράστιο χώρο της Μονής. Εκεί που κάποτε βρισκόταν το 
τρεχούμενο και πόσιμο νερό της πηγής το οποίο κατέληγε σε μία εξωτερική δεξαμενή τώρα συναντά κανείς πέτρινες διακοσμητικές 
κατασκευές καθώς η πηγή έγινε υπόγεια δεξαμενή και πηγάδι που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία και αποτελεί άγιασμά του. Εκεί που 
κάποτε υπήρχαν ακαλλιέργητες εκτάσεις ανεκμετάλλευτες, τώρα υπάρχουν εκτάσεις με τριφύλλια, αμπέλια, θερμοκήπια, ζωοτεχνικές 
εγκαταστάσεις από τα οποία τρέφονται και συντηρούνται οι μοναχές που διαμένουν στο μοναστήρι αλλά και οι φιλοξενούμενοι.  

            Όλα αυτά γίνανε από την γενναιοδωρία των πιστών αλλά και από την άοκνη, επίπονη και επίμονη προσπάθεια των μοναχών που 
εργάζονται νυχθημερόν για να συντηρήσουν όλο αυτό το οικοδόμημα. 

            Πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να επισκεφτεί το μοναστήρι για να προσκυνήσει και να θαυμάσει τον υπέροχα διαμορφωμένο χώρο της 
Μονής.  
 



 
Μονή Κορώνας 

 
 

  

        Στην ανατολική οροσειρά των Αγράφων, σε υψόμετρο 800 μέτρων, είναι χτισμένη η Ιερά 
Κοινοβιακή Μονή Παναγίας Κορώνης (ή Κορώνας), αφιερωμένη στη γέννηση της 
Θεοτόκου. 

        Το ιστορικό αυτό μοναστήρι πήρε πιθανότατα την ονομασία του από την τοποθεσία όπου 
βρίσκεται, σαν «κορώνα» δηλαδή του κάμπου. Βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Πλαστήρα, στην 
ανατολική πλευρά της. 

        Η ιστορία της Ιεράς Μονής Κορώνης ξεκίνησε τον 12ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1123, 
όταν βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Κορώνης. 
Ιδρύθηκε επί αυτοκράτορος Ιωάννου Β' του Κομνηνού, ως σταυροπηγιακή, πατριαρχική και 
βασιλική. Η πρώτη ονομασία της ήταν «Μονή της Κρυεράς Πηγής». 

        Μετά από καταστροφή που υπέστη, ξαναχτίστηκε στις αρχές του 1500 από τον Ανδρέα 
Μπούνο, πλούσιο άνδρα των Αγράφων. Ακόμη και σήμερα θυμίζει φρουριακό 
συγκρότημα, στο πρότυπο των μονών του Αγίου Όρους. Το Καθολικό είναι μεγάλος ναός, 
αφιερωμένος στο Γενέσιο της Θεοτόκου, τρίκογχος, σταυροειδής με τρούλο και νάρθηκα και 
ανήκει στον αθωνικό τύπο, ενώ στη βόρεια πλευρά της λιτής βρίσκεται το παρεκκλήσιο του 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο ναός αγιογραφήθηκε το 1587 από τον μοναχό Δανιήλ, 
μαθητή του Θεοφάνους του Κρητός. Εντυπωσιακές είναι οι τοιχογραφίες του «Ενταφιασμού 
της Θεοτόκου», του «Κτίτορος» και της «Επισκέψεως». 



    
     Ιδιαίτερα σημαντική είναι η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας 

της Οδηγήτριας. Κατά την τουρκοκρατία, η Ιερά Μονή Κορώνης 
συνέβαλε στην πνευματική και μορφωτική υποστήριξη του 
έθνους. Εκεί, κατά την παράδοση, λειτουργούσε κρυφό σχολειό 
σε καιρούς μεγάλης τουρκικής πίεσης. Τον Δεκέμβριο του 1943 
πυρπολήθηκε, με αποτέλεσμα να καταστραφούν σπάνια 
χειρόγραφα και πλούτος κειμηλίων. Θαυματουργικώς διασώθηκε 
η εικόνα της Παναγίας της Παμμακαρίστου του τέμπλου. 

     Στη μονή έζησαν αρκετοί και σπουδαίοι ιεράρχες. Κατά τα τέλη του 
16ου αιώνα εκάρη μοναχός και μόνασε στο μοναστήρι ο 
Ιερομάρτυς Άγιος Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και 
Νεοχωρίου, η τίμια κάρα του οποίου φυλάσσεται σήμερα στη 
μονή. 

         



Κάστρα 



Κάστρο του Πλαταμώνα 

     Το Κάστρο του Πλαταμώνα, είναι κάστρο της Φραγκοκρατίας, χτισμένο 
στη θέση οχυρωμένης πόλης της Μεσοβυζαντινής περιόδου, 
νοτιανατολικά του Ολύμπου, σε μικρή απόσταση από τη σημερινή 
κωμόπολη του Πλαταμώνα, σε θέση στρατηγική που ελέγχει τον 
δρόμο Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Νότιας Ελλάδας. Είναι το καλύτερα 
διατηρημένο κάστρο της βόρειας-κεντρικής Ελλάδας, με τον επιβλητικό 
κεντρικό πύργο του, που δεσπόζει πάνω στην Εθνική Οδό. 

     Το κάστρο είναι χτισμένο στη θέση του αρχαίου Ηρακλείου (ή Ηράκλειας). 
Στον Περίπλου του Ψευδο-Σκύλακα(4ος αι. π.Χ.), αναφέρεται ως «πρώτη 
πόλις Μακεδονίας, Ηράκλειον». Πρόσφατες ανασκαφές έχουν φέρει στο 
φως κεραμική ευβοϊκής, πρωτοκορινθιακής προέλευσης, καθώς 
και γεωμετρικής εποχής από την Ανατολική Ελλάδα, τα οποία δείχνουν 
παρουσία Ελλήνων ίσως και από τον 8ο αι. π.Χ. Το 
τοπωνύμιο Πλαταμώνας αναφέρεται για πρώτη φορά 
το 1198 σε χρυσόβουλο του βυζαντινού αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού 
Α΄. 
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        Μετά τη Δ' Σταυροφορία (1204) με την είσοδο των Φράγκων στην Ελλάδα, η Πιερία 
παραχωρήθηκε (ως τμήμα του Βασιλείου της Θεσσαλονίκης  στον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό, 
το 1204. Τα κάστρα του Κίτρους και του Πλαταμώνα παραχωρήθηκαν σε ιππότες του. Το κάστρο 
του Κίτρους πήρε ο Βίριχ φον Ντάουν και ο Λομβαρδός Ρολάντο Πίκε ή Πίσκια πήρε τον 
Πλαταμώνα. Ο τελευταίος έκτισε εκεί το κάστρο, κάπου μεταξύ των ετών 1204 και 1222, μετά από 
εντολή του Βονιφάτιου στη θέση της μεσοβυζαντινής οχύρωσης, με σκοπό τον έλεγχο του 
περάσματος από τη Μακεδονία στη Θεσσαλία. Επίσης, ιδρύθηκαν λατινικές εκκλησίες στον 
Πλαταμώνα και στο Κίτρος, με καθολικό επίσκοπο (στο Κίτρος η καθολική επισκοπή θα διαρκέσει 
μέχρι την κατάληψη της Μακεδονίας από τους Τούρκους, στα τέλη του 14ου αιώνα). Σχετική 
αναφορά υπάρχει στο Χρονικό του Μορέως 

        Περί το 1224 το Κάστρο του Πλαταμώνα κυριεύτηκε από τον Θεόδωρο Α΄ Κομνηνό το Δούκα, όταν 
αυτός κατέλυσε το Φραγκικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Το κάστρο στη συνέχεια πέρασε υπό τον 
έλεγχο του αδερφού του, Μανουήλ Κομνηνού Δούκα. Στη συνέχεια προσαρτήθηκε στο Δεσποτάτο 
της Ηπείρου από τον Μιχαήλ Δούκα. Μετά τη μάχη της Πελαγονίας (1259, καταλήφθηκε από τον 
αυτοκράτορα της Νικαίας Μιχήλ Η΄ τον Παλαιολόγο και χρησίμευσε ως φυλακή των Φράγκων οι 
οποίοι είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι στη μάχη αυτή. Ο Πλαταμώνας θα ξαναχρησιμοποιηθεί ως 
φυλακή για τους επαναστάτες Ζηλωτές, το 1345 όταν αυτοί ηττήθηκαν από τον Απόκαυκο 

        Τουρκοκρατία και νεότεροι χρόνοι 
        Το κάστρο κατέλαβαν οι Τούρκοι για πρώτη φορά γύρω στο 1385, σύντομα όμως περιήλθε στην 

κατοχή των Ενετών. Κατά την επιχείρηση για την ανακατάληψη του κάστρου από τους Τούρκους, 
το 1425, οι Ενετοί υπερίσχυσαν και πάνω από 100 Τούρκοι κάηκαν ζωντανοί μέσα στο κάστρο. 
Μετά το 1427 οι Ενετοί έχασαν και πάλι τον έλεγχο του Κάστρου του Πλαταμώνα, όταν οι Τούρκοι 
εδραίωσαν την κυριαρχία τους. Το ότι το κάστρο δεν καταστράφηκε από τους Τούρκους φαίνεται 
να οφείλεται στη στρατηγική σημασία του, δεδομένου ότι χρησίμευε ως βάση των επιχειρήσεών 
τους εναντίον των ανταρτών του γειτονικού Ολύμπου 



        Το κάστρο περιγράφεται σε ημερολόγιο του Ενετού λοχαγού Ατζολιέλο, ο οποίος είχε πιαστεί 
αιχμάλωτος από τους Τούρκους έπειτα από ναυμαχία μεταξύ Ενετών και Τούρκων, το 1470. Ο 
Ατζολιέλο γράφει ότι στις 9 Αυγούστου (1470) ο Σουλτάνος διανυκτέρευσε κοντά σε ένα κάστρο, 
καλούμενο Platimonia, από το οποίο αντικρίζει κανείς τον κόλπο και την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

        Στα τέλη 18ου αιώνα ο Πλαταμώνας ήταν αρματολίκι με επικεφαλής τον Τσακνάκη, ενώ διοικητής 
διετέλεσε και ο Γεωργάκης Ολύμπιος. 

       Το 1770 καταλήφθηκε για μικρό χρονικό διάστημα από τους Έλληνες, όπως και το 1825 και 1878. 
Βομβαρδίστηκε από τον πλοίαρχο Σαχτούρητο 1897 και από τότε εγκαταλείφθηκε από τους 
Τούρκους. 

        Στις 15-16 Απριλίου 1941 στην περιοχή του Πλαταμώνα συγκρούστηκε ένα νεοζηλανδικό τάγμα με 
γερμανικά τμήματα και η μάχη έληξε με υποχώρηση των Νεοζηλανδών. 

        Σήμερα ανήκει στην αρμοδιότητα της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και είναι επισκέψιμο 
από το κοινό. 
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Κάστρο Ιωαννίνων 
• Το Κάστρο Ιωαννίνων με τη διαχρονική ιστορία του αποτελεί ένα εμβληματικό μνημείο της ομώνυμης πόλης. Είναι κτισμένο σε μια μικρή χερσόνησο που προβάλλει στη λίμνη 

Παμβώτιδα και περιέβαλλε τον οικιστικό πυρήνα της πόλης. Το Κάστρο διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η χάραξή του ακολουθεί σχήμα ακανόνιστου τραπεζίου. Ο 
οχυρωματικός περίβολος, προσαρμοσμένος στις υψομετρικές καμπύλες του εδάφους, έχει ύψος που κυμαίνεται σήμερα από τα 8,85 μ. έως και τα 13,69 μ. Στο εσωτερικό του 
διαμορφώνονται δύο οχυρές ακροπόλεις: η βορειοανατολική, όπου σήμερα δεσπόζει το τζαμί του Ασλάν πασά, και η νοτιοανατολική, που είναι περισσότερο γνωστή ως Ιτς Καλέ. 

• Γιάννενα πρώτα στ’ άρματα/ στα γρόσια και στα γράμματα. Με το δίστιχο αυτό η λαϊκή μούσα τραγούδησε την πόλη των Ιωαννίνων, παραπέμποντας συνειρμικά στη νεότερη ιστορία 
της και συγκεκριμένα στην εποχή του διαβόητου Αλή πασά, όταν η πόλη γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική και πνευματική ανάπτυξη. Ωστόσο, τα Ιωάννινα είναι γνωστά ήδη από τη 
Βυζαντινή περίοδο, ενώ τα πορίσματα των πρόσφατων ανασκαφών ανάγουν την ίδρυση και τις απαρχές της πόλης στην αρχαιότητα. 

• Αν και τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι λιγοστά, αναμφίβολα ο πρώτος οικιστικός πυρήνας της πόλης εντοπίζεται στην περιοχή του Κάστρου, κτισμένου στη μικρή 
βραχώδη χερσόνησο που εισχωρεί στη λίμνη και ενωνόταν με την υπόλοιπη ξηρά με μια στενή λωρίδα γης. Σε παλαιότερες εποχές η λωρίδα αυτή κατακλυζόταν από τα νερά της λίμνης, 
δυσκολεύοντας μεν την πρόσβαση στον οικισμό, παρέχοντας όμως ταυτόχρονα ασφάλεια στους κατοίκους του. 

• Η αρχαία οχύρωση 
• Οικοδομικά λείψανα και τυχαία ευρήματα που βρέθηκαν στο Κάστρο πιστοποιούν την ύπαρξη ενός αρχαίου οικισμού, το όνομα του οποίου δεν είναι για την ώρα γνωστό. Η σημαντική 

θέση, από άποψη γεωμορφολογίας και στρατηγικής, που κατείχε η αρχαία πόλη στο κέντρο του λεκανοπεδίου, μας οδηγεί στην άποψη ότι θα πρέπει να αναζητηθεί εδώ μια σημαντική 
πόλη του φύλου των Μολοσσών, που δεν αποκλείεται να είναι και η ίδια η πρωτεύουσά τους, η Πασσαρώνα. 

• Ανασκαφικές έρευνες που έγιναν στο νοτιοδυτικό σκέλος του Κάστρου, κοντά στην κεντρική πύλη, έφεραν στο φως τμήμα ισχυρού αρχαίου τείχους και πύργου, κατασκευασμένου με 
μεγάλους δόμους, τοποθετημένους κατά το ακανόνιστο ισόδομο διάτονο σύστημα, στοιχεία που συνηγορούν στη χρονολόγηση της οχύρωσης στους ύστερους κλασικούς–
ελληνιστικούς χρόνους. Η χρονολόγηση αυτή ενισχύεται και από νομίσματα της ίδιας εποχής που βρέθηκαν στις επιχώσεις του τείχους. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα εξαιρετικά 
σημαντικό εύρημα που μεταθέτει την ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων πολλούς αιώνες πίσω στην αρχαιότητα, ανατρέποντας τις αποδεκτές απόψεις και τις μέχρι πρόσφατα γνωστές 
μελέτες. 

• Αν και τα στοιχεία είναι ακόμη λιγοστά, φαίνεται ότι η αρχαία οχύρωση αναπτυσσόταν κυρίως στο δυτικό, και πιο ευάλωτο, τμήμα της μικρής χερσονήσου. Το ανατολικό τμήμα της 
ήταν φυσικά προστατευμένο από το έντονο γεωφυσικό του ανάγλυφο που το καθιστούσε δυσπρόσιτο από την πλευρά της λίμνης. 

• Λόγω της σπουδαιότητας της θέσης και της προϋπάρχουσας οχύρωσης, μολονότι δεν υπάρχουν στοιχεία, θεωρούμε πολύ πιθανό η πόλη να εξακολούθησε να υπάρχει συρρικνωμένη, 
ως προς το μέγεθος και τον πληθυσμό της, και κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο. Παλαιότερα είχε διατυπωθεί η άποψη ότι πρώτος ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, τον 6ο αιώνα, 
οχύρωσε τη μικρή χερσόνησο του Κάστρου και εγκατέστησε εδώ τους κατοίκους της Παλαιάς Εύροιας, μιας πόλης που κινδύνευε από βαρβαρικές επιδρομές. Η άποψη αυτή βασίστηκε 
στο βιβλίο Περί Κτισμάτων του ιστορικού Προκόπιου, ο οποίος, αναφερόμενος στο οικοδομικό έργο του Ιουστινιανού (527–565), περιγράφει μια τοποθεσία που μοιάζει αρκετά με τη 
θέση του Κάστρου των Ιωαννίνων. 

• Η θεωρία αυτή, μολονότι βρήκε παλαιότερα αρκετούς υποστηρικτές, θα πρέπει πλέον να αμφισβητηθεί, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα ανασκαφικά ευρήματα. Παράλληλα, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι αρχαιολογικά δεδομένα της εποχής του Ιουστινιανού δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί. 

• Τα δύο βραχώδη εξάρματα, τα οποία υπάρχουν στο εσωτερικό της οχύρωσης και ορίζονται ανατολικά από κρημνώδες πρανές, όπως έχουμε προαναφέρει, είχαν ήδη από τη 
Μεσοβυζαντινή εποχή διαμορφωθεί σε ισάριθμες ακροπόλεις. Σε παλαιότερες εποχές τα υψώματα αυτά ήταν περισσότερο ευδιάκριτα και επιβλητικά απ’ ό,τι σήμερα που 
περιβάλλονται από κτίρια, ενώ οι διάφορες επιχωματώσεις έχουν διαμορφώσει ομαλότερες προσβάσεις. 

• Το βορειοανατολικό ύψωμα καταλαμβάνει μια έκταση μόλις 6 στρεμμάτων και έχει υψόμετρο 23 μ. από την επιφάνεια της λίμνης του Μεγάλου Οζερού, όνομα με το οποίο η λίμνη 
μνημονεύεται στις βυζαντινές πηγές. Πηγές του 14ου αιώνα, όπως το Χρονικό των Ιωαννίνων, αναφέρουν τον Επάνω Γουλά, τόπο διαμονής των τοπικών ηγεμόνων. Η αμυντική 
αυτονομία της ακρόπολης εξασφάλιζε στους ηγεμόνες και διοικητές της πόλης–κάστρου προστασία όχι μόνο από τους εξωτερικούς εχθρούς αλλά και από ενδεχόμενη εσωτερική 
κοινωνική αναταραχή. 

• Στις κλιτύς του λόφου της νοτιοανατολικής ακρόπολης του Κάστρου, όπου υπήρχε μεγαλύτερη έκταση και ομαλότερες προσβάσεις, πιστεύεται ότι τον 13ο αιώνα ήταν κτισμένα τα 
σπίτια των Γιαννιωτών αρχόντων. Στο χώρο όπου υψώνεται σήμερα το Φετιχιέ τζαμί βρισκόταν πιθανότατα ο μητροπολιτικός ναός του αρχαγγέλου Μιχαήλ και ο ναός του 
Παντοκράτορα. 

• Στις αρχές του 14ου αιώνα οι καστρινοί Γιαννιώτες καταφέρνουν να αποδεσμευτούν από τις τύχες του Δεσποτάτου της Ηπείρου και την κηδεμονία της Άρτας. Ένα χρόνο αργότερα 
παραδίδουν την πόλη τους στον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο και διεκδικούν μια σειρά προνομίων που κατοχυρώνονται με δύο χρυσόβουλλα του αυτοκράτορα, 
τα οποία χρονολογούνται στα 1319 και 1321. Τα προνόμια αυτά αφορούσαν όλους τους κατοίκους της πόλης, άρχοντες και «κοινόν», όπως ονομάζεται χαρακτηριστικά ο απλός λαός 
στο Χρονικό των Τόκκων, μια έμμετρη αφήγηση του 14ου αι. Οι Γιαννιώτες ήταν απαλλαγμένοι από το κομμέρκιον —φόρο που επιβαλλόταν γενικότερα στο εμπόριο—, από 
το μιτάτον —δικαίωμα του διοικητή να αγοράζει με ευνοϊκούς όρους προϊόντα για το στρατό—, την αποβίγλιση και το βιγλάτικο, το λιμναίον πάκτον, το μελισσορεννόμιον και 
το οψώνιον της λίμνης. Αντίθετα όφειλαν να προσφέρουν εργασία για την «επιμέλειαν και περιποίησιν και ανάκτισιν» του δικού τους κάστρου. 

• Τον 13ο και 14ο αιώνα, μολονότι βρίσκεται στην ηπειρωτική ενδοχώρα και μακριά από λιμάνια και μεγάλα οικονομικά κέντρα, η πόλη των Ιωαννίνων διέρχεται μια περίοδο ακμής, 
καθώς διατηρεί επαφές με τη Βενετία, οι οποίες αναφέρονται σε γραπτές πηγές αλλά τεκμηριώνονται και από τους «θησαυρούς» ενετικών δουκάτων που βρέθηκαν στην περιοχή. Η 
πόλη εξήγε κτηνοτροφικά προϊόντα και εισήγε υφάσματα και άλλα είδη πολυτελείας. Νομίσματα και «θησαυροί» βυζαντινών νομισμάτων τεκμηριώνουν επίσης την εμπορική δύναμη 
της πόλης και τις επαφές που διατηρούσε με άλλα σημαντικά εμπορικά κέντρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή το Νησί της λίμνης Παμβώτιδας γίνεται σπουδαίο 
μοναστικό κέντρο. Από μέλη των γνωστών βυζαντινών οικογενειών των Φιλανθρωπινών και των Στρατηγόπουλων ιδρύονται στο Νησί οι περιώνυμες μονές, οι περισσότερες 
αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο. Την ίδια περίοδο το Κάστρο χαρακτηρίζεται στις ιστορικές πηγές ως απόρθητο. 



Η βυζαντινή οχύρωση 
 

 
              Το όνομα της πόλης και του επισκόπου της Ζαχαρία αναφέρονται σε βυζαντινές πηγές για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα. Η ύπαρξη επισκόπου στην πόλη των Ιωαννίνων μάς οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι αυτή διέθετε αρκετό πληθυσμό και, σύμφωνα με το οικιστικό μοντέλο της εποχής, είχε ισχυρό τείχος που της εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις επιβίωσης την ταραγμένη 
εκείνη περίοδο. Πράγματι, πάνω στο αρχαίο τείχος εδράζεται το τείχος της βυζαντινής οχύρωσης, το οποίο ακολουθεί την ίδια πορεία. 

               Για τη βυζαντινή οχύρωση της πόλης οι παλαιότερες γραπτές μαρτυρίες απαντούν στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής, στην οποία περιγράφονται τα πολεμικά γεγονότα που έλαβαν 
χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων την άνοιξη του 1082. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Άννας Κομνηνής, ο Νορμανδός Βοημούνδος, γιος του Ρομπέρτο Γυισκάρδο, κατέλαβε την πόλη των 
Ιωαννίνων και, κατά την ολιγόμηνη παραμονή του, επισκεύασε τα τείχη, περιέζωσε την πόλη με μεγάλη τάφρο και, κρίνοντας την υπάρχουσα ακρόπολη ανεπαρκή, ανήγειρε και 
δεύτερη.Η έκταση της μεσοβυζαντινής οχύρωσης δεν μας είναι γνωστή και είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τις επισκευές του Βοημούνδου. Ωστόσο, στη νοτιοανατολική πλευρά του 
Κάστρου, όπου αναπτύσσεται ένα βραχώδες ύψωμα, σώζονται τα λείψανα τείχους και ένας εντυπωσιακός, κυκλικός σε κάτοψη πύργος, γνωστός ως πύργος του Βοημούνδου. Ο πύργος 
αυτός, κατά την άποψη πολλών ερευνητών, ανήκε αρχικά στην οχύρωση του Νορμανδού ηγεμόνα, όπως και ένας δεύτερος που βρέθηκε σε σχετικά μικρή απόσταση  βορειοανατολικά. 
Οι δύο πύργοι συγκροτούσαν μια τετράπλευρη σε σχήμα οχύρωση, συνολικού εμβαδού 11 στρεμμάτων. Πρόκειται πιθανότατα για την «ερυμνοτάτη ακρόπολη» που έκτισε ο 
Νορμανδός Βοημούνδος και η οποία ήταν πιο επιβλητική από ό,τι είναι σήμερα. 

              Αν δεχθούμε την άποψη ότι τα λείψανα της οχύρωσης στο νοτιοανατολικό βραχώδες έξαρμα ανήκουν στην ακρόπολη του Βοημούνδου, τότε στη βορειοανατολική βραχώδη προεξοχή —
όπου σήμερα υψώνεται το τζαμί του Ασλάν πασά— θα πρέπει να τοποθετηθεί η αρχική ακρόπολη της μεσοβυζαντινής οχύρωσης των Ιωαννίνων, που επίσης αναφέρεται 
στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής. 

• Στις αρχές του 13ου αιώνα τα Γιάννενα βρίσκονται στη δικαιοδοσία των Κομνηνοδουκάδων ηγεμόνων του Κράτους της Ηπείρου, πιο γνωστού ως Δεσποτάτου της Ηπείρου, από τον 
τίτλο του «δεσπότη», δηλαδή του ηγεμόνα, που έφεραν οι περισσότεροι Βυζαντινοί άρχοντες. Στο «Σημείωμα περί οικίσεως τόπου» των αρχών του 13ου αιώνα, ο Μιχαήλ Α’ Κομνηνός 
Δούκας, πρώτος ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1205–1215), αναφέρεται «ως τεκτηνάμενος το των Ιωαννίνων πολίδιον και εις μόρφωσιν κάστρου αυτό ανεγείρας». Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες αυτές παλαιότεροι ερευνητές, μη έχοντας βέβαια στη διάθεσή τους τα πρόσφατα ευρήματα, απέδωσαν την οχύρωση των Ιωαννίνων στον Μιχαήλ Α’ Κομνηνοδούκα. 
Ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με ιστορικές πηγές, εγκατέστησε εδώ αρκετούς πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, όπως τις οικογένειες των Φιλανθρωπινών και των Στρατηγόπουλων, 
περισσότερο γνωστές σε εμάς από τις ομώνυμες μονές που ανεγέρθηκαν με δική τους φροντίδα στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας. 

• Από τη βυζαντινή οχύρωση των Ιωαννίνων, με τη μορφή που ενδεχομένως της έδωσαν οι ριζικές εργασίες του 13ου αλλά και οι προσθήκες ή βελτιώσεις του 14ου αιώνα, στο σημερινό 
Κάστρο διατηρείται ένα μεγάλο μέρος, λιγότερο ή περισσότερο αναγνωρίσιμο. Η οχύρωση του 13ου–14ου αιώνα χωρίς αμφιβολία ακολουθούσε τη μορφολογία του εδάφους, όπως και 
οι προγενέστερες φάσεις της. Αποτελείτο από έναν ισχυρό περίβολο —ο οποίος προϋπήρχε ήδη από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο—, τμήματα του οποίου εντοπίζονται σε αρκετά σημεία 
του σημερινού Κάστρου, σχηματίζοντας την εσωτερική παρειά του. Η αρχικά εξωτερική πλευρά του είναι σήμερα εμφανής στο τμήμα των στοών που διαμορφώνονται στο πάχος του 
τείχους της Ύστερης Οθωμανικής περιόδου. 

• Στα ευπρόσβλητα πεδινά τμήματα η βυζαντινή οχύρωση των Ιωαννίνων ενισχυόταν με πύργους διαφόρων τύπων, αρκετοί από τους οποίους σώζονται μέχρι σήμερα, ενώ άλλοι ήρθαν 
στο φως κατά τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες. Ένυδρη τάφρος, που αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως, περιέβαλλε το τείχος από τη δυτική πλευρά και η είσοδος σε αυτό 
γινόταν με θύρα που είχε τη μορφή γέφυρας. Η τάφρος απέκοπτε το Κάστρο από την υπόλοιπη ξηρά, δίνοντάς του τη μορφή νησίδας. Ιδιαίτερα όταν, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων, 
η στάθμη των νερών της λίμνης ανέβαινε και κατέκλυζε τις παραλίμνιες περιοχές και συνοικίες, το Κάστρο γινόταν απόρθητο. 
 



Οι ακροπόλεις 
• Τα δύο βραχώδη εξάρματα, τα οποία υπάρχουν στο εσωτερικό της οχύρωσης και ορίζονται ανατολικά από κρημνώδες πρανές, όπως έχουμε προαναφέρει, είχαν ήδη από τη 

Μεσοβυζαντινή εποχή διαμορφωθεί σε ισάριθμες ακροπόλεις. Σε παλαιότερες εποχές τα υψώματα αυτά ήταν περισσότερο ευδιάκριτα και επιβλητικά απ’ ό,τι σήμερα που 
περιβάλλονται από κτίρια, ενώ οι διάφορες επιχωματώσεις έχουν διαμορφώσει ομαλότερες προσβάσεις. 

• Το βορειοανατολικό ύψωμα καταλαμβάνει μια έκταση μόλις 6 στρεμμάτων και έχει υψόμετρο 23 μ. από την επιφάνεια της λίμνης του Μεγάλου Οζερού, όνομα με το οποίο η λίμνη 
μνημονεύεται στις βυζαντινές πηγές. Πηγές του 14ου αιώνα, όπως το Χρονικό των Ιωαννίνων, αναφέρουν τον Επάνω Γουλά, τόπο διαμονής των τοπικών ηγεμόνων. Η αμυντική 
αυτονομία της ακρόπολης εξασφάλιζε στους ηγεμόνες και διοικητές της πόλης–κάστρου προστασία όχι μόνο από τους εξωτερικούς εχθρούς αλλά και από ενδεχόμενη εσωτερική 
κοινωνική αναταραχή. 

• Στις κλιτύς του λόφου της νοτιοανατολικής ακρόπολης του Κάστρου, όπου υπήρχε μεγαλύτερη έκταση και ομαλότερες προσβάσεις, πιστεύεται ότι τον 13ο αιώνα ήταν κτισμένα τα 
σπίτια των Γιαννιωτών αρχόντων. Στο χώρο όπου υψώνεται σήμερα το Φετιχιέ τζαμί βρισκόταν πιθανότατα ο μητροπολιτικός ναός του αρχαγγέλου Μιχαήλ και ο ναός του 
Παντοκράτορα. 

• Στις αρχές του 14ου αιώνα οι καστρινοί Γιαννιώτες καταφέρνουν να αποδεσμευτούν από τις τύχες του Δεσποτάτου της Ηπείρου και την κηδεμονία της Άρτας. Ένα χρόνο αργότερα 
παραδίδουν την πόλη τους στον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο και διεκδικούν μια σειρά προνομίων που κατοχυρώνονται με δύο χρυσόβουλλα του αυτοκράτορα, 
τα οποία χρονολογούνται στα 1319 και 1321. Τα προνόμια αυτά αφορούσαν όλους τους κατοίκους της πόλης, άρχοντες και «κοινόν», όπως ονομάζεται χαρακτηριστικά ο απλός λαός 
στο Χρονικό των Τόκκων, μια έμμετρη αφήγηση του 14ου αι. Οι Γιαννιώτες ήταν απαλλαγμένοι από το κομμέρκιον —φόρο που επιβαλλόταν γενικότερα στο εμπόριο—, από 
το μιτάτον —δικαίωμα του διοικητή να αγοράζει με ευνοϊκούς όρους προϊόντα για το στρατό—, την αποβίγλιση και το βιγλάτικο, το λιμναίον πάκτον, το μελισσορεννόμιον και 
το οψώνιον της λίμνης. Αντίθετα όφειλαν να προσφέρουν εργασία για την «επιμέλειαν και περιποίησιν και ανάκτισιν» του δικού τους κάστρου. 

• Τον 13ο και 14ο αιώνα, μολονότι βρίσκεται στην ηπειρωτική ενδοχώρα και μακριά από λιμάνια και μεγάλα οικονομικά κέντρα, η πόλη των Ιωαννίνων διέρχεται μια περίοδο ακμής, 
καθώς διατηρεί επαφές με τη Βενετία, οι οποίες αναφέρονται σε γραπτές πηγές αλλά τεκμηριώνονται και από τους «θησαυρούς» ενετικών δουκάτων που βρέθηκαν στην περιοχή. Η 
πόλη εξήγε κτηνοτροφικά προϊόντα και εισήγε υφάσματα και άλλα είδη πολυτελείας. Νομίσματα και «θησαυροί» βυζαντινών νομισμάτων τεκμηριώνουν επίσης την εμπορική δύναμη 
της πόλης και τις επαφές που διατηρούσε με άλλα σημαντικά εμπορικά κέντρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή το Νησί της λίμνης Παμβώτιδας γίνεται σπουδαίο 
μοναστικό κέντρο. Από μέλη των γνωστών βυζαντινών οικογενειών των Φιλανθρωπινών και των Στρατηγόπουλων ιδρύονται στο Νησί οι περιώνυμες μονές, οι περισσότερες 
αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο. Την ίδια περίοδο το Κάστρο χαρακτηρίζεται στις ιστορικές πηγές ως απόρθητο. 
 

• Σύμφωνα με το χρυσόβουλλο του 1319 η οχυρωμένη πόλη των Ιωαννίνων υπερείχε ως προς το μέγεθος σε σχέση με άλλες «μεγέθει μεν … των πολλών διαφέρον· θέσεως δε ευκαιρία 
και κράτει μάλιστα και ερυμνότητι πολλώ δη πλειόνων διαφέρον», ενώ στο Χρονικό των Τόκκων η πόλη «των Γιαννίνων ήταν η ομορφότερη και δυνατή εξ όλες», η «σώτειρα κιβωτός» 
που «μεμέστωται οικητόρων». Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι στο Κάστρο των Ιωαννίνων υπήρχαν 21 ναοί και 7 μοναστήρια, από τα οποία σήμερα δυστυχώς σώζονται μόνο τα 
οικοδομικά λείψανα ενός βυζαντινού λουτρού. 

• Στα μέσα του 14ου αι. οι καστρινοί Γιαννιώτες παραδίδουν την πόλη τους στους Σέρβους, τη νέα κυρίαρχη δύναμη στη Βαλκανική, και καταφέρνουν να διατηρήσουν όλα τα προνόμια 
που τους είχαν παραχωρηθεί από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο. Οι Σέρβοι στέλνουν ως διοικητή στα Γιάννενα τον Θωμά Πρελιούμποβιτς, μια αμφιλεγόμενη, κατά τις πηγές, 
προσωπικότητα, που κατάφερε να διατηρήσει το Κάστρο των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιοχή μακριά από τις επεκτατικές βλέψεις των Αλβανών, οι οποίοι την ίδια εποχή κατείχαν 
την Άρτα. Ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς, γνωστός ως Αλβανιτοκτόνος, αλλά κυρίως η σύζυγός του Αγγελίνα Παλαιολογίνα, διαδραμάτισαν στην Ήπειρο σημαντικό ρόλο που δεν 
περιορίστηκε στα πολιτικά δρώμενα της περιόδου. 

• Το 1430 η πόλη των Ιωαννίνων παραδίνεται, μετά από συμφωνία, στους Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη καταλάβει τη Θεσσαλονίκη και μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Θράκης. 
Με τον Ορισμό του Σινάν πασά —που πήρε το όνομά του από τον Σινάν πασά, στρατηγό του σουλτάνου Μουράτ—, οι Γιαννιώτες καταφέρνουν να διατηρήσουν τα προνόμια που τους 
είχαν αιώνες πριν εκχωρηθεί από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα και τον Σέρβο κράλη. Μεταξύ των άλλων, στον Ορισμό του Σινάν αναφέρεται ότι οι Οθωμανοί δεν είχαν το δικαίωμα 
ούτε μασγίδι, δηλαδή μικρό τζαμί, να κτίσουν μέσα στο Κάστρο. 

• Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε έως και το 1611. Τότε, μετά το επαναστατικό κίνημα του Διονυσίου Φιλοσόφου ή Σκυλοσόφου, επισκόπου Τρίκκης και Σταγών, οι Οθωμανοί εκδίωξαν 
όλους τους χριστιανούς κατοίκους από το Κάστρο. Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν σε συνοικίες έξω από την πόλη, ενώ άλλοι κατέφυγαν σε πόλεις της Δυτικής Ευρώπης, 
εγκαινιάζοντας παροικίες που θα γίνουν περισσότερο γνωστές τους επόμενους αιώνες. 

• Στο εξής το Κάστρο θα κατοικούσαν μόνο Μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Κτίστηκαν τζαμιά και χαμάμ, ενώ οι εκκλησίες και τα βυζαντινά μοναστήρια με την πάροδο του χρόνου 
εξαφανίστηκαν. 
 



• Το Κάστρο κατά την Οθωμανική περίοδο 
• Η σημερινή μορφή του Κάστρου των Ιωαννίνων είναι αποτέλεσμα των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης των 

τειχών που έγιναν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Αλή πασά. Πρόκειται για εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 
1815.  Η οθωμανική οχύρωση, η περίμετρος της οποίας συμπίπτει σε γενικές γραμμές με τη χάραξη του 
βυζαντινού τείχους, διατήρησε και ενσωμάτωσε σε πολλά σημεία τα ιστάμενα βυζαντινά τείχη. 

• Στη δυτική και περισσότερο ευάλωτη πλευρά κατασκευάστηκε ισχυρό εξωτερικό τείχος, παράλληλο με το 
βυζαντινό, ενώ το κενό που προέκυψε ανάμεσά τους γεφυρώθηκε με σειρά επάλληλων καμαροσκέπαστων 
χώρων, οι οποίοι εξυπηρετούσαν ανάγκες στρατωνισμού. Το δυτικό σκέλος της οχύρωσης ενισχύθηκε επίσης με 
την προσθήκη τριών μεγάλων προμαχώνων, τοποθετημένων ο πρώτος στην περιοχή της Σκάλας, ο δεύτερος 
κοντά στην κεντρική πύλη και ο τρίτος στην περιοχή του Μώλου. Στο ανώτερο μέρος των τειχών διαμορφώθηκε 
επίσης ευρύς περίδρομος, που εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των στρατιωτών και συνεπώς την καλύτερη 
υπεράσπιση του Κάστρου. 

• Βόρεια της κεντρικής πύλης έως και τον προμαχώνα του Μώλου, το τείχος ακολουθούσε ευθεία πορεία. Την 
εσωτερική παρειά του σχηματίζει το βυζαντινό τείχος, το οποίο διατηρείται σε όλο το μήκος με αρκετές επισκευές 
αλλά και καθ’ ύψος οθωμανικές προσθήκες. Στο πάχος της οχύρωσης, διαμορφώνεται επιμήκης 
καμαροσκέπαστος χώρος, που διαιρείται σε 34 τμήματα με ορθογώνια κάτοψη και διαφορετικές μεταξύ τους 
διαστάσεις, τα οποία σήμερα επικοινωνούν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα. 

• Η νότια πλευρά της οχύρωσης ενισχύθηκε με νέο τείχος κατά την περίοδο του Αλή πασά, εκτός από ένα τμήμα 
κοντά στον νότιο προμαχώνα του Ιτς Καλέ, όπου διατηρήθηκε μέρος της προϋπάρχουσας βυζαντινής οχύρωσης. 
Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν δύο ισχυρές λίθινες παρειές, που δέχθηκαν στο εσωτερικό επιχώσεις, ενώ στο 
πάνω μέρος τους διαμορφώθηκε ευρύς περίδρομος. Κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς του νότιου τείχους και 
σε επαφή με αυτόν κατασκευάστηκε σειρά 40 μονόχωρων δωματίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν 
επιχωμένο και ήρθε στο φως κατά τις πρόσφατες εργασίες. 



• Οι ακροπόλεις 
• Εσωτερικά του Κάστρου διατηρήθηκαν και κατά την Οθωμανική περίοδο οι δύο ακροπόλεις, από 

τις οποίες η βορειοανατολική μετατράπηκε σε θρησκευτικό κέντρο, μετά την ανέγερση εκεί του 
τζαμιού του Ασλάν από τον ομώνυμο διοικητή των Ιωαννίνων, το 1618. 

• Η νοτιοανατολική ακρόπολη, γνωστή ως Ιτς Καλέ, οχυρώθηκε εκ νέου και επεκτάθηκε, 
προκειμένου να προστατεύσει το συγκρότημα του Σεραγιού του Αλή πασά, έδρα της διοίκησης 
του Πασαλικιού των Ιωαννίνων. 

• Το Ιτς Καλέ κατασκευάστηκε από τον Αλή πασά μετά την ολοκλήρωση του εξωτερικού τείχους και 
αποτελεί αυτοτελές φρούριο, με εμβαδόν 36,4 στρέμματα, έσχατο καταφύγιο των υπερασπιστών 
της πόλης σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης. Ενισχύεται από τέσσερις διαφορετικού σχήματος 
προμαχώνες, από τους οποίους δύο βρίσκονται στη βόρεια πλευρά, ένας στη βορειοδυτική γωνία, 
ενώ ένας τέταρτος πολυγωνικός προμαχώνας κτίστηκε στη δυτική απόληξη της νότιας πλευράς και 
στο σημείο όπου το Ιτς Καλέ εφάπτεται με το νότιο σκέλος του περιμετρικού τείχους. Από αυτούς 
τους προμαχώνες σημαντικότερος είναι ο δυτικός, που αποτελείται από δύο επίπεδα με σειρά 
θολοσκέπαστων χώρων, οι οποίοι πιθανότατα χρησίμευαν στην αποθήκευση στρατιωτικού υλικού. 

• Σε περίοπτο σημείο του χώρου υψωνόταν το συγκρότημα του Σεραγιού του Αλή, για το οποίο 
περιηγητές μάς άφησαν πολλές περιγραφές και γκραβούρες. Κοντά σε αυτό επισκευάστηκε, 
επίσης από τον Αλή, το Φετιχιέ τζαμί καθώς και ένας αριθμός κτιρίων στρατωνισμού, αρκετά από 
τα οποία διατηρούνται ακόμη και σήμερα. 
 



• Το Κάστρο τη νεότερη εποχή 
• Τον 19ο αιώνα το Κάστρο εξακολουθούσε να αποτελεί τον πυρήνα της 

πόλης των Ιωαννίνων, αν και η πόλη είχε αρχίσει να αναπτύσσεται εκτός 
των τειχών αρκετούς αιώνες πριν. Μολονότι υπέστη αρκετές επισκευές 
και «ανακαινίσεις», προκειμένου να συμβαδίζει με τις εξελίξεις της 
οχυρωματικής και των πυροβόλων όπλων, εντούτοις είχε αρχίσει να χάνει 
την αίγλη του. 

• Το 1913 τα Ιωάννινα και το Κάστρο παραδίδονται στον ελληνικό στρατό, ο 
οποίος εγκαθίσταται σε διάφορα τμήματά του έως και το 1978, όταν το 
Ιτς Καλέ και διάφοροι χώροι του παραχωρούνται στο Υπουργείο 
Πολιτισμού. Από τότε αρχίζουν οι εργασίες στερέωσης, αποχωματώσεων 
καθώς και οι καθαιρέσεις νεωτερικών κατασκευών. Μεγαλύτερης έκτασης 
εργασίες έγιναν κατά τη διάρκεια των ετών 2006–2014, όταν 
στερεώθηκαν οι περιμετρικοί τοίχοι του και οι στοές, έγιναν μεγάλες 
αποχωματώσεις στον περίδρομο και πολλές ανασκαφικές έρευνες. 
Σήμερα το Κάστρο, και ιδιαίτερα το Ιτς Καλέ, αποτελεί έναν οργανωμένο 
αρχαιολογικό χώρο με μεγάλη επισκεψιμότητα. 
 



Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκης 

    Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι 
οχυρωματικό έργο Οθωμανικής κατασκευής του 15ου 
αιώνα (χτίστηκε πιθανόν μεταξύ 1450-70). Σήμερα 
θεωρείται χαρακτηριστικό μνημείο της Θεσσαλονίκης 
και είναι ότι έχει σωθεί από την κατεδαφισμένη 
οθωμανική οχύρωση της πόλης. Η σημερινή μορφή 
του πύργου αντικατέστησε βυζαντινή οχύρωση του 
12ου αιώνα, για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως 
κατάλυμα φρουράς Γενιτσάρων και ως φυλακή 
θανατοποινιτών. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και 
είναι ένα από τα πιο γνωστά κτίσματα-σύμβολα 
πόλεων στην Ελλάδα. Έχει 6 ορόφους, 34 μέτρα ύψος 
και 70 μέτρα περίμετρο. 
 



        Στην αρχή ονομαζόταν Πύργος του Λέοντος, όπως αναφέρει τουρκική επιγραφή του 1535-1536, η 
οποία υπήρχε στην είσοδό του εξωτερικού περιβόλου (τώρα κατεδαφισμένος) και η οποία μάλλον 
αναφερόταν στη χρονολογία κατασκευής του περιβόλου. Από τον 17ο αιώνα και μετά ονομαζόταν 
ανεπίσημα Φρούριο της Καλαμαριάς και Πύργος των Γενιτσάρων. Μετά την διάλυση του τάγματος 
των Γενιτσάρων το 1826, αποκτά το όνομα  (Κανλί Κουλέ), δηλαδή Πύργος του Αίματος, λόγω των 
σφαγών από τους Γενιτσάρους. Το όνομα διατηρείται και μετά το 1826 λόγω της λειτουργίας του 
ως φυλακή μελλοθανάτων βαρυποινιτών και τόπο βασανιστηρίων, οι οποίοι συχνά εκτελούνταν 
από τους Γενιτσάρους γεμίζοντας με αίμα τους τοίχους. Κατά μία εκδοχή, το σύγχρονο όνομά του 
φαίνεται να το πήρε όταν ένας Εβραίος κατάδικος, ο Nathan Guidili, τον ασβέστωσε με 
αντάλλαγμα την ελευθερία του, το 1891. Μέχρι το 1912 ο χριστιανικός πληθυσμός συνεχίζει να 
τον αναφέρει ως Κανλί Κουλέ, ενώ ο εβραϊκός υιοθετεί το Τόρε Μπλάνκα  ονομασία που υιοθετούν 
και οι Τούρκοι ως Μπεϊάζ Κουλέ, δηλαδή Λευκός Πύργος. Άλλη εκδοχή, στηριγμένη στις έρευνες 
του Βασίλη Κ. Γούναρη πάνω σε βρετανικά αρχεία, αναφέρει πως η σημερινή ονομασία του 
κτίσματος δόθηκε μεταξύ των ετών 1883 και 1884 μετά από απαίτηση του σουλτάνου Αβδούλ 
Χαμίτ Β΄ ή από πρωτοβουλία του βαλή της πόλης Γκαλίπ, ο οποίος για να πετύχει την αλλαγή του 
ονόματος επικαλέστηκε το όνομα του σουλτάνου. Σύμφωνα με τον γενικό πρόξενο της Σερβίας στο 
Λονδίνο, James George Cotton Minchin που επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη το 1884, «όλοι οι 
ασπριστάδες της Θεσσαλονίκης δεν θα ξεπλύνουν το αθώο αίμα που χύθηκε εκεί». 

        Μέσω του αρχείου της τοπικής εφημερίδας της Θεσσαλονίκης, ο Φάρος της Μακεδονίας, ο 
Βασίλης Γούναρης προσδιορίζει το άσπρισμα αλλά και τη μετονομασία του κτηρίου από Κανλί 
Κουλέ σε Μπεϊάζ Κουλέ κατά το καλοκαίρι του 1883. Στα 1911 κατεδαφίστηκε, πριν την επίσκεψη 
του Σουλτάνου Μεχμέτ Ρεσάτ Ε΄ από τις οθωμανικές αρχές της πόλης, το πολυγωνικό περιτείχισμα 
του Πύργου. 
 



            Κατά την Τουρκοκρατία έγιναν προσθήκες και τροποποιήσεις στα τείχη της πόλης, στις οποίες εντάσσεται και ο Λευκός 
Πύργος, μαζί με το Επταπύργιο και τον Πύργο Τριγωνίου (ο τελευταίος χρονολογείται κατά τον 16ο αιώνα). Δεν είναι 
γνωστό πότε ακριβώς χτίστηκε, στη θέση προϋπάρχοντος βυζαντινού πύργου, ο οποίος συνέδεε το ανατολικό τμήμα της 
οχύρωσης της Θεσσαλονίκης (που σώζεται και σήμερα), με το θαλάσσιο (το οποίο κατεδαφίστηκε το 1867). Παλιότερα 
επικρατούσε η άποψη πως ήταν έργο των Βενετών αλλά πλέον η σύγχρονη ιστοριογραφία δέχεται το κτίσμα ως 
οθωμανικό. Κατά μία εκδοχή, η χρονολογία κατασκευής του μνημείου τοποθετείται περί το 1450 με 1470, λίγα χρόνια μετά 
την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους (1430) και πρόκειται για ένα από τα πρωιμότερα δείγματα οθωμανικής 
οχυρωματικής που λαμβάνει υπόψη της το πυροβολικό. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση πως αρχιτέκτονας του Πύργου ήταν ο 
φημισμένος Μιμάρ Σινάν, βάσει της ομοιότητας με ανάλογο πύργο στην Αυλώνα της Αλβανίας, ο οποίος κτίστηκε τη 
δεκαετία του 1530. Χρονολόγηση κορμών ξύλου που χρησιμοποιήθηκαν στο Λευκό Πύργο έδειξε ότι κόπηκαν το έτος 1535 
αλλά υπάρχει η πιθανότητα οι κορμοί να χρησιμοποιήθηκαν σε εκτεταμένη επισκευή του μνημείου. Όλα αυτά δείχνουν τις 
δυσκολίες στη χρονολόγηση μνημείων της οθωμανικής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της εποχής της Αναγέννησης.             
Γύρω από τον πύργο υπήρχε χαμηλός οκταγωνικός περίβολος (προτείχισμα) με τρεις επίσης οκταγωνικούς πύργους, το 
οποίο κατεδαφίστηκε στις αρχές του 20ου αι.Ο περίβολος αυτός χρησίμευε κυρίως για να προστατεύει τον Πύργο από τη 
θάλασσα αλλά θεωρείται πιθανή η χρήση του και για την τοποθέτηση βαρέων πυροβόλων τα οποία θα έλεγχαν την 
ακτογραμμή και το λιμάνι. σον αφορά, λοιπόν, την ιστορία του Λευκού Πύργου θα δούμε επίσης πως κατά καιρούς έχει 
αλλάξει αρκετά ονόματα και χρήσεις. Έτσι, λοιπόν, όπως έχει προαναφερθεί και παραπάνω στις ονομασίες έχει 
διαπιστωθεί πως στην αρχή λεγόταν ως «Πύργος του Λέοντος», σύμφωνα με μια τουρκική επιγραφή του 1535-1536 και η 
οποία βρισκόταν στην είσοδο του εξωτερικού περιβόλου. Στην συνέχεια, πήρε την ονομασία του ως  «Φρούριο της 
Καλαμαριάς». Ο Λευκός Πύργος χτίστηκε από Οθωμανούς λίγο μετά από το 1430 και συγκεκριμένα στα τέλη του 15ου 
αιώνα όταν ο σουλτάνος Μουράτ Β’ κατέλαβε την Θεσσαλονίκη. Μέχρι την κατεδάφισή του το 1917, ένας τοίχος βρισκόταν 
στους πρόποδες του Πύργου που τον συγκροτούσαν βαρέα όπλα και είχε την δυνατότητα να περικλείει μια περιοχή 
τουλάχιστον τρεις φορές με την διάμετρο του κύριου Πύργου. Ωστόσο, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι τώρα εάν αυτό το τείχος 
αποτελούσε μέρος του αρχικού καθεστώτος ή έγινε μεταγενέστερα. Τα τείχη κατεδαφίστηκαν το 1866, καθώς επίσης ο 
Πύργος ήταν για αιώνες μέρος των τειχών της παλιάς πόλης της Θεσσαλονίκης που χώριζε την εβραϊκή συνοικία της πόλης 
από τα νεκροταφεία των Μουσουλμάνων και των Εβραίων. Οι Οθωμανοί χρησιμοποίησαν τον Λευκό Πύργο με μια 
διαδοχική σειρά. Αρχικά, ως φρούριο, στην συνέχεια ως φρουρά και στο τέλος ως φυλακή. Υπήρξαν, μάλιστα, πληροφορίες 
πως όταν έγινε η σφαγή των επαναστατημένων Γενιτσάρων φυλακίστηκαν εκεί, το 1826. Επειδή πολύ συχνά η όψη του 
Πύργου βαφόταν με αίμα και υπήρχαν πολλά θύματα από Οθωμανούς βασανιστές και εκτελεστές αλλά και εκτελέσεις των 
φυλακισμένων από τους Γενίτσαρους, εκείνη την περίοδο μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα ο Πύργος είχε ονομαστεί ως 
«Πύργος του Αίματος». Όταν η Οθωμανική αυτοκρατορία κατέλαβε την Θεσσαλονίκη και μετατέθηκε στο Ελληνικό 
Δημόσιο το 1912 κατά την διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, ο Πύργος ήταν σε λευκό χρώμα, όπως και ονομάστηκε, 
γεγονός που συμβόλιζε τον καθαρισμό. 



          Νεότερη χρήση 
          Το 1912 μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το μνημείο περιήλθε στην κυριότητα του ελληνικού 

δημοσίου και στην κορυφή του υψώθηκε η ελληνική σημαία με ιστό το κεντρικό κατάρτι, λάφυρο-τρόπαιο από το 
βυθισμένο στον Θερμαϊκό, από το τορπιλλοβόλο Τ-11 του Νικολάου Βότση, τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ-Μπουλέν». 

Το Ναυτικό, λόγω της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης και του Λευκού Πύργου, εγκατέστησε σταθμό ασυρμάτου 
τύπου σπινθήρα (spark transmitter) με κεραία τον ιστό της σημαίας του Λευκού Πύργου. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ο Λευκός Πύργος στέγαζε το κέντρο διαβιβάσεων των Συμμάχων, ενώ το 1916 χρησιμοποίησαν έναν 
όροφό του για τη φύλαξη αρχαιοτήτων από αρχαιολογικές εργασίες στη ζώνη ευθύνης του βρετανικού 
εκστρατευτικού σώματος. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 1983, ο Λευκός Πύργος χρησιμοποιήθηκε ως χώρος 
εγκατάστασης της αεράμυνας της πόλης, ως εργαστήριο Μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και ως έδρα των συστημάτων Ναυτοπροσκόπων της πόλης. Στις 25 Μαρτίου του 1927 ο 
πρωτοπόρος ραδιοφωνικός παραγωγός Χρίστος Τσιγγιρίδης (1877-1947) πραγματοποίησε την πρώτη του 
ραδιοφωνική εκπομπή με την κεραία του Ναυτικού που ήταν εγκατεστημένη στο κτήριο. 

         Στην αρχή του 20ού αιώνα στο χώρο γύρω από τον πύργο λειτουργούσε το περίφημο καφενείο και το Θέατρο του 
Λευκού Πύργου, που κατεδαφίστηκαν το 1954, με σκοπό την επέκταση του πάρκου. 

         Από το 1983 έως το 1985, η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων συντήρησε και αναστήλωσε το, εσωτερικά 
αλλοιωμένο από τις επεμβάσεις που προκλήθηκαν από τις διάφορες χρήσεις των νεώτερων χρόνων, μνημείο και 
το διαμόρφωσε ενόψει των εορτασμών για τα 2.500 χρόνια από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, σε εκθεσιακό 
χώρο με σκοπό να στεγάσει μια μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στη βυζαντινή ιστορική περίοδο της πόλης. Η 
αναστήλωση και μετατροπή του πύργου σε εκθεσιακό κέντρο βραβεύτηκε το 1988 από τη Europa Nostra. 

         Από το 1985 έως το 1994 λειτούργησε η μόνιμη έκθεση «Θεσσαλονίκη: Ιστορία και Τέχνη». Το 1994 άνοιξε 
το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και τα εκθέματα άρχισαν να μεταφέρονται σταδιακά σε αυτό. Το 2001 
παρουσιάστηκε στο Λευκό Πύργο η έκθεση «Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο» στο πλαίσιο του δικτύου τριών 
εκθέσεων με το γενικό τίτλο «Ώρες Βυζαντίου, Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο». 

         Το 2002 παρουσιάστηκε έκθεση έργων του ζωγράφου και συντηρητή αρχαιοτήτων Φώτη Ζαχαρίου με τον τίτλο 
«Άθως: Αποτυπώσεις και Μνήμες». Ανήκει διοικητικά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και από το 2006 
λειτουργεί μόνιμα ως Μουσείο Πόλης της Θεσσαλονίκης. Από το 2008 στεγάζει μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην 
ιστορική διαδρομή της πόλης από την ίδρυση της μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 
 



    Ο Λευκός Πύργος είναι κυλινδρική κατασκευή με ύψος 33,9 μέτρα και διάμετρο 

22,7 μέτρα. Έχει έξι ορόφους, οι οποίοι επικοινωνούν με εσωτερικό 
κλιμακοστάσιο, το οποίο ελίσσεται κοχλιωτά και σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο. 
Με αυτό τον τρόπο, σε κάθε όροφο υπάρχει μια κεντρική κυκλική αίθουσα 
διαμέτρου 8,5 μέτρων, με την οποία επικοινωνούν μικρότερα τετράπλευρα 
δωμάτια, ανοιγμένα στο πάχος του εξωτερικού τοίχου. Ο έκτος όροφος έχει μόνο 
κεντρική αίθουσα και έξω από αυτήν ένα δώμα με θέα του τοπίου γύρω από τον 
πύργο. Η ύπαρξη τουαλετών, τζακιών και αγωγών καπνού υποδηλώνει πως ο 
πύργος προοριζόταν όχι μόνο ως αμυντικό έργο αλλά και για στρατιωτικό 
κατάλυμα.   

 

 Δομικά χαρακτηριστικά του Λευκού Πύργου 



Μπούρτζι 



  
         Το Μπούρτζι ή «Καστέλι» κατά τους Ενετούς, ή «θαλασσόπυργος» κατά τον Αγώνα του 1821, είναι 

μικρή νησίδα μπροστά στο λιμένα του Ναυπλίου, ακριβώς απέναντι από το επάκτιο πυροβολείο των «Πέντε - 
Αδερφιών», καλυπτόμενη πλήρως από παλαιό ενετικό Φρούριο στο οποίο οφείλει και το όνομά της. 

         Το Φρούριο αυτό ανεγέρθη από τους Ενετούς μετά την αποχώρηση του Μαχμούτ Πασά το 1473, εφοδιάζοντάς το 
με νεώτερα πυροβόλα. Το 1502 οι Ενετοί, μεταβάλλοντας με οχυρώσεις τη ΝΔ πλευρά της Ακροναυπλίας σε 
αυτοτελή προμαχώνα με επάλξεις («Πέντε Αδέρφια»), συνέδεσαν αυτόν με τεχνητό βραχίονα από ογκόλιθους 
στον οποίο προσέδεναν αλυσίδα η οποία έφθανε μέχρι το Μπούρτζι για την προφύλαξη του λιμένα και της 
πόλης, εξ ου και το όνομα «Λιμένας της Αλύσου». Μετά τη συνθήκη του Κάρλοβιτς (1698) οι Ενετοί ανήγειραν 
στη νησίδα ισχυρότατο Πύργο και προμαχώνες με πυροβόλα, δημιουργώντας έτσι το γνωστό Φρούριο που 
δεσπόζει σήμερα στην είσοδο του λιμένα του Ναυπλίου. Κατά την Ελληνική επανάσταση του 1821 το Μπούρτζι 
κατελήφθη, το 1822, από 50 οπλοφόρους και 150 «πυροβολιστές» (πυροβολητές), των οποίων ηγούνταν 
οι Χέιστινγκς, Άνερμαν, Χάνεκ και Δημήτριος Καλλέργης. Αυτοί τελούσαν υπό την ηγεσία του Γάλλου ταγματάρχη 
Φ. Γκιουρντέν, ο οποίος κανονιοβολούσε το Ναύπλιο από το Μπούρτζι και κατάφερε να ματαιώσει τον 
«λαθραίο» επισιτισμό των πολιορκούμενων Τούρκων από αγγλικό πλοίο. Στην αμέσως μετέπειτα δεκαετία, κατά 
τις αιματηρές ελληνικές εμφύλιες εχθροπραξίες (1823 – 1833), δύο φορές αναγκάσθηκε η τότε κυβέρνηση να 
καταφύγει στο Μπούρτζι για την ασφάλειά της, στις 25 Μαΐου του 1824 και στις 2 Ιουλίου του 1827. Μετά την 
έλευση του Βασιλέως Γεωργίου του Α’ και κατ΄ εντολή του, το 1865 το Μπούρτζι αφοπλίστηκε και κατέστη τόπος 
διαμονής του δημίου της γκιλοτίνας. Τέλος, με τη δημιουργία του Οργανισμού Τουρισμού, το Μπούρτζι 
αναπαλαιώθηκε εξόδοις του ιδιώτη και μελλοντικού του εκμισθωτή και διευθυντή, Παναγιώτη (Τάκη) 
Κωστούρου, και μετετράπη έτσι σε ένα από τα πρώτα άξια λόγου τουριστικά κέντρα Α΄ Κατηγορίας στην Ελλάδα, 
με τη λειτουργία ξενοδοχείου 12 μόνο δωματίων και εστιατόριο με ειδική μνεία στους καλύτερους διεθνείς 
ταξιδιωτικούς οδηγούς της εποχής. Λειτούργησε συνεχώς από την δεκαετία του 1930 μέχρι τα χρόνια της 
απριλιανής δικτατορίας, η οποία θεωρήθηκε σκόπιμο να το κλείσει, μη ανανεώνοντας την εκμισθωτική άδεια. 
Πλάνα από την εποχή που λειτουργούσε ως ξενοδοχείο μπορεί να δει κανείς στην ταινία του 1958 "Ο Άνθρωπος 
του Τραίνου". 



Φράγμα Μαραθώνα 



   Το Φράγμα του Μαραθώνα είναι φράγμα επί του 
ποταμού Χαράδρου, στο σημείο που 
διασταυρώνεται με τον ποταμό Βαρνάβα και 
απέχει 8 χλμ από την πόλη του Μαραθώνα. Το 
φράγμα κατασκευάστηκε τα έτη 1926-1929 για 
να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες της 
πρωτεύουσας των Αθηνών, ενώ την εποχή του 
προβλήθηκε κατά κόρον ως μέσο διαφήμισης 
του εκμοντερνισμού της χώρας. Το φράγμα έχει 
ύψος 54 μ., μήκος 285 μ., πλάτος κορυφής 4,5 μ. 
και πλάτος βάσης 28 μ., ενώ κατατάσσεται στα 
φράγματα βαρύτητας.  

 

 





        
         Η κατασκευή του φράγματος οραματίστηκε και σχεδιάστηκε ήδη από το 1918, ωστόσο εγκρίθηκε η κατασκευή 

του λίγα χρόνια αργότερα το 1923 μετά την εισροή 1.300.000 μεταναστών από τη Μικρά Ασία  που είχαν ως 
αποτέλεσμα οι ανάγκες για νερό να πολλαπλασιαστούν δραματικά. Κατόπιν διαγωνισμού εργολάβος 
αναλαμβάνει η αμερικανική εταιρεία Ούλεν, η οποία και υπογράφει συμβόλαιο με το ελληνικό δημόσιο και 
την Τράπεζα των Αθηνών στις 22 Δεκεμβρίου 1924. Η ανάθεση περιλαμβάνει την κατασκευή του φράγματος, 
μια τεχνητή λίμνη, έναν αγωγό 21.500 μ. καθώς και αντλιοστάσιο. Η Βουλή των Ελλήνων εγκρίνει το μεγαλόπνοο 
έργο και συνάμα αποφασίζει την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ύδρευσης (ΕΕΥ), ρόλος της οποίας είναι η 
επίβλεψη της κατασκευής καθώς και η παροχή ύδρευσης για την Αθήνα και άλλες πόλεις. Το κόστος τέθηκε 
σύντομα εκτός προϋπολογισμού και καθώς η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αδυνατούσε να το χρηματοδοτήσει, το 
ελληνικό δημόσιο σύνηψε δάνειο 10.000.000 δολαρίων με την κατασκευάστρια εταιρεία. Υπό την εποπτεία της 
ΕΕΥ, δημιουργήθηκε έτσι μια κοινοπραξία μεταξύ της Ούλεν, της Τράπεζας των Αθηνών και το ελληνικό δημόσιο. 

         Τα θεμέλια του νεόδμητου φράγματος εγκαινίασε τον Οκτώβριο του 1926 ο τότε πρωθυπουργός Αλέξανδρος 
Ζαΐμης. Το 1929 ο ταμιευτήρας άρχισε να γεμίζει ενώ οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πλήρως τον Μάιο του 
1931. Έναν χρόνο μετά τα εγκαίνια, η σήραγγα Μπογιατίου μετέφερε 500 γαλόνια νερό/δευτερόλεπτο, από τον 
Μαραθώνα στις υδρευτικές εγκαταστάσεις του Γαλατσίου. Η όλη εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν μέχρι και το 
1959, οπότε και κρίθηκε σκόπιμη η άντληση νερού από τη λίμνη Υλίκη. Τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
όσο και κατά την πλήρωση του ταμιευτήρα, σημειώθηκε αρκετές φορές σεισμική δραστηριότητα, το επίκεντρο 
της οποίας ήταν πάντα σε ακτίνα 15 χλμ από το φράγμα. Οι πρώτοι σεισμοί έγιναν αισθητοί το 1931, ενώ το 1938 
καταγράφηκαν δύο σεισμοί άνω των 5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Οι περισσότεροι απ' αυτούς τους σεισμούς 
σχετίζονται με την ταχεία πλήρωση του ταμιευτήρα και είναι η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση πρόκλησης 
σεισμού από τη συγκεκριμένη ανθρώπινη δραστηριότητα. 

         Το φράγμα του Μαραθώνα θεωρήθηκε μείζον κατασκευαστικό έργο για την εποχή του, συμβολίζοντας τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας. Λόγω της εγγύτητάς του με την πόλη του Μαραθώνα, προβλήθηκε έντονα η 
αρχαιολογική αξία της περιοχής, ενώ η σύγχρονη κατασκευή -η μεγαλύτερη των Βαλκανίων στις ημέρες του- 
σηματοδότησε το συνεχές του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, αλλά και την 
ανθρώπινη επιβολή έναντι της φύσης. Ένα αντίγραφο του Θησαυρού των Αθηναίων στη βάση του φράγματος, 
συμβολίζει τη σύνδεση αυτή του παρελθόντος με το παρόν, συνοδευόμενο από αναθηματική επιγραφή. Η δε 
πρόσοψη του φράγματος καθώς και άλλες εμφανείς κατασκευές επενδύθηκαν με πεντελικό μάρμαρο, το κατ' 
εξοχήν υλικό κατασκευής του Παρθενώνα. 

 



Φράγμα Πλαστήρα 
       Η πραγματοποίηση του έργου αλλά και η υλοποίηση της ιδέας του 

Νικολάου Πλαστήρα ολοκληρώθηκε το 1959. Το Φράγμα μήκους 220μ. 
συγκράτησε τα νερά του Ταυρωπού, τα οποία κάλυψαν το οροπέδιο της 
Νεβρόπολης και δημιούργησαν τη λίμνη Πλαστήρα (Ταυρωπού). Τα νερά 
της λίμνης τροφοδοτούν τον υδροηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ. Αρδεύουν 
τον Θεσσαλικό κάμπο και υδροδοτούν την πόλη μαζί με 38 κωμοπόλεις 
και χωριά του νομού, και της ευρύτερης περιφέρειας της Θεσσαλίας. 

      Μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή, ένα κομψό τόξο που μοιάζει να 
αγκαλιάζει τον τεράστιο όγκο του νερού της λίμνης, είναι ένα όμορφο 
σημείο για να αγναντέψει κανείς τη λίμνη, αλλά και την πίσω πλευρά του 
φράγματος που βουτά σε βάθος 83μ., κάθετα ανάμεσα στα βράχια.  
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