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ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ 

 

Δίλαη θνηλά  απνδεθηφ φηη ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο γεληθά, πξέπεη λα μεθηλά απφ ηε  

γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ καο. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα κειεηάκε θαη λα ζπνπδάδνπκε ηελ ηζηνξία άιισλ πεξηνρψλ ηεο 

Διιάδαο αιιά θαη μέλσλ ιαψλ θαη λα αγλννχκε ηελ ηζηνξία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο 

καο. 

Ζ κειέηε απηήο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη θαη λα είλαη απηή πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηε 

γλψζε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο καο φπσο θαη ηεο 

παγθφζκηαο ηζηνξίαο. 

Γπζηπρψο, ζηα βηβιία ηνπ ζρνιείνπ δελ γίλεηαη θαη δελ κπνξεί θπζηθά λα γίλεη εηδηθή 

κλεία γηα θάζε πεξηνρή μερσξηζηά. Δλαπφθεηηαη ζην δάζθαιν θαη ζηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ ην αλ ζα δηδάμεη ηελ ηνπηθή ηζηνξία ή φρη. Κη φια απηά βέβαηα αθνχ πξνεγεζεί 

ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο χιεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί θαη είλαη ελήκεξνη 

πξντζηάκελεο αξρέο θαη γνλείο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ γηα ηελ Ήπεηξν, ηνλ ηφπν καο, έγηλε κε ζθνπφ λα δψζεη ηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξέπεη, ζε καζεηέο θη φρη κφλν, λα γλσξίζνπλ ηνλ ηφπν, λα ηνλ 

εμεξεπλήζνπλ, λα ςάμνπλ γηα πεξηζζφηεξε γλψζε, λα αμηνινγήζνπλ, λα θξίλνπλ, λα 

παξαδεηγκαηηζηνχλ, πηζηεχνληαο πσο ε θαιή γλψζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο νδεγεί ζην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηφπν. 

Έηζη, παίξλνληαο αθνξκή απφ ην κάζεκα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

ηνικήζακε θαη πξνβήθακε ζην εγρείξεκα. 

Με ηδηαίηεξν δήιν, αθνζίσζε θαη κειέηε απφ φινπο καο, έρνληαο παξάιιεια δίπια 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, θαηαθέξακε λα πινπνηήζνπκε ην φλεηξφ καο. Να 

γίλνπκε δειαδή θη εκείο ζπγγξαθείο, απνηππψλνληαο φιε ηε δνπιεηά πνπ θάλακε ζε 

ηνχην ην κηθξφ, αιιά ηφζν ζεκαληηθφ, ζέινπκε λα πηζηεχνπκε, βηβιίν. 

Γελ δηεθδηθνχκε θαλέλαλ ηίηιν.  

κσο πξνζπαζήζακε! 

Κη απηφ ζαο παξνπζηάδνπκε ζε απηφ ην κηθξφ πφλεκα. Σελ πξνζπάζεηά καο! 

αο επραξηζηνχκε γηα ηε ζηήξημή ζαο θαη … γηαηί φρη…  

Δηο ην επαληδείλ… 

 

15 Ηνπλίνπ 2020 

 

Οη καζεηέο θαη ν δάζθαινο  

ηεο Γ΄3 Σάμεο 

ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Αλαηνιήο Ηωαλλίλωλ 
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ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΗΣΟΡΗΑ 

 

 ΠΡΟΪΣΟΡΗΑ 

 
Ζ Ήπεηξνο,  Άπεηξνο γε , 

απνκνλσκέλε αλάκεζα ζε 

νξεηλνχο φγθνπο, θαξάγγηα, 

δάζε, πνηάκηα θη φκσο 

θαηνηθεκέλε απ’ ηνπο 

πξντζηνξηθνχο ρξφλνπ. Ζ 

ζπλερήο παξνπζία ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη 

επηβεβαησκέλε απφ ηα 

επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ. 

 

Παιαηνιηζηθή πεξίνδνο  

(… - 8.000 π. Υ.) 

 

Οη Νεάληεξληαι ήηαλ ην 

πξψην είδνο πνπ 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

δχζθνιεο ζπλζήθεο (πεξίπνπ 

έσο 40.000 π. Υ.) 

ζθιεξνηξάρεινη θαη 

εππξνζάξκνζηνη, έβξηζθαλ 

θαηαθχγην ζε ζπήιαηα, 

θαηαζθεχαδαλ ιίζηλα 

εξγαιεία (παγίδεο, δφξαηα ).  

 

 

Μέζε Παιαηνιηζηθή Πεξίνδνο (θπλεγνί – ηξνθνζπιιέθηεο) 

 

Οη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη ζπρλά αλάινγα κε ηελ επνρή. Σξέθνληαη κε ζεξάκαηα 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ νζηά θαη θέξαηα γηα φπια θαη εξγαιεία. Ενπλ ζε ζπήιαηα θαη 

ππαίζξηνπο θαηαπιηζκνχο. Εψα πνπ θπλεγνχζαλ: άγξην βφδη, άγξην άινγν, θφθθηλν 

ειάθη (Καζηξίηζα), δαζφβηνο ξηλφθεξνο (πνηακφο Λνχξνο).  Υξεζηκνπνηνχλ ηα 

ηνκάξηα γηα έλδπζε – ππφδεζε θαη ηα δφληηα γηα θπιαρηά θαη ράληξεο. Πξνζπαζνχλ 

λα επεμεξγαζηνχλ πξψηεο χιεο.  Υξεζηκνπνηνχλ ραιαδία θαη ππξηηφιηζν. Απφ ην 

50.000 π. Υ. αξρίδεη ε Μνπζηέξηα ηερλνινγία, δειαδή εξγαιεία κε ηππνπνηεκέλε 

κνξθή. 40.000 π.Υ. έσο 8.000 π. Υ ηειεηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ηνπ ιίζνπ θαη ησλ 

νζηψλ. Ζ επεμεξγαζία ηνπ δέξκαηνο, ηνπ μχινπ θαη ησλ εξγαιείσλ δίλεη ζηνπο 

λνκάδεο θαιχηεξν εμνπιηζκφ θαη κεηαθηλνχληαη ζε κεγαιχηεξεο πεξηνρέο. Δξγαιεία 

βξέζεθαλ ζην Αζπξνράιηθν, ζηελ Καζηξίηζα (ρεηξνπέιεθπο θαη ραιηλσηά ιηάληζηξα) 

ζηνλ Λνχξν, ζηελ θνηιάδα ηνπ Αξάρζνπ, ζην νξνπέδην Ησαλλίλσλ (Πέξακα, 

Καζηξίηζα, Λαςίζηα, Γέληξν) ζηελ Κιεηδσληά Κφληηζαο.  

Μεζνιαβεί ε Μεζνιηζηθή Πεξίνδνο, έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην θαζψο ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη κεηά ην 12.000 π. Υ .  
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Νενιηζηθή Πεξίνδνο ( 8.000 – 3.000 έωο 2.500 π. Υ )  

 

Σα επξήκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ειάρηζηα. Δληνπίδνληαη ζηε ίδεξε Φηιηαηψλ, 

ζηνπο Μειηγγνχο, ζηελ Καζηξίηζα, ζηελ Αζθάθα, ζηε Λαςίζηα, ζηα Γνιηαλά θαη 

ζηηο Γνχβεο. Υσξίδεηαη ζηελ Αλψηεξε, κέζε Νεφηεξε θαη Σειηθή.   

Παξαηεξνχληαη κεγάιεο θαη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ζηνλ εξγαιεηαθφ 

εμνπιηζκφ, ζηνλ ηξφπν θαηνίθεζεο θαη ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Δγθαζίζηαληαη 

κφληκα ζε πεξηνρέο, θαιιηεξγνχλ ηελ γε θαη εθηξέθνπλ δψα. Απνηέιεζκα είλαη ε 

εμεκέξσζε δσψλ θαη θπηψλ.  

ηελ Σειηθή Νενιηζηθή Πεξίνδν ε Ήπεηξνο θαιχπηνληαλ απφ θπιινβφια δάζε, 

ρνξηνιίβαδα, πεχθα, έιαηα θαη βειαλίδηα. Σν θιίκα ήηαλ επκεζνγεηαθφ . Σν 

επίηεπγκα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο θεξακηθήο (θπξίσο νηθηαθήο).  

ηε Λαςίζηα έρνπλ βξεζεί πήιηλα ζθνλδχιηα. πσο θαη ζήκεξα νη νξεηλέο πεξηνρέο 

ήηαλ θηελνηξνθηθέο θαη νη ρακειφηεξεο γεσξγηθέο.  

 

Υαιθνθξαηία ( 2.500 έωο 1.100 π. Υ ) 

 

Πξώηκε 

ηελ Ήπεηξν κεηαλάζηεπζαλ νη Πειαζγνί, έθεξαλ ηε ρξήζε ηνπ ραιθνχ θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ θνηιάδα ηεο Γσδψλεο. 2.200 – 2.100 π. Υ. νη Πξσηνέιιελεο 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ήπεηξν. Κηλήζεθαλ θαηά κήθνο ηεο Πίλδνπ, εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηελ Αζακαλία θαη ζε άιια κέξε νη Φνίληθεο θαη νη Καδκείνη.  

Μέζε ( 1.900 -1.600 ) 

Δπξήκαηα ζηε Γσδψλε βεβαηψλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ Μαληείνπ πνπ ήηαλ 

ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο, φπνπ ιαηξεπφηαλ ν Γίαο, ν 

ππέξηαηνο ζεφο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Τπάξρνπλ αθηεξψκαηα πνπ καξηπξνχλ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηε Νφηηα Διιάδα θαη ηελ παξνπζία ησλ Διιεληθψλ Φχισλ. 

Ύζηεξε 

Ζ Ήπεηξνο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλε. Δίλαη εκθαλήο ε Μπθελατθή 

επηξξνή. Αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ απ’ ηα παξάιηα ζηελ ελδνρψξα (Έθπξα, Σνξχλε, 

Διαθφηνπνο, Κάησ Πεδηλά Εαγνξίνπ). Ζ πεξηνρή δηαλχεη πεξίνδν επεκεξίαο. Έρεη 

εκπνξηθή επηθνηλσλία κε Βνξξά θαη Νφην θαη γίλεηαη πέξαζκα πξνο ηελ Κεληξηθή θαη 

ΝΑ Δπξψπε. 

 

Ζ ΡΩΜΑΪΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ  

Ζ ξσκατθή θπξηαξρία ζηελ Ήπεηξν μεθίλεζε ην 168 π. Υ. κε ηε ζπληξηβή ηνπ βαζηιηά 

ησλ Ηιιπξίσλ απφ ηνλ ζηξαηεγφ Λεχθην Αλλίθην θαη ηελ εηζβνιή ηνπ ζηε Μνινζζίδα 

θαη κεηά ηε ζπληξηβή ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο Πεξζέα ζηελ Πχλδα απφ ηνλ 

χπαξρν Αηκίιην Παχιν. 

Λίγν αξγφηεξα, ην 167 π. Υ., επηζηξέθνληαο ν Αηκίιηνο Παχινο ζηε Ρψκε 

ζπλαληήζεθε κε ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Λεχθηνπ Αλίθηνπ ζηελ Παζζαξψλα. Σφηε ε 

Ρσκατθή χγθιεηνο ηνπ έδσζαλ εληνιή λα ιεειαηεζνχλ νη πφιεηο πνπ είραλ 

ζπκκαρήζεη κε ηνλ Πεξζέα. Απηφ πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηεο Ζπείξνπ. 

ηελ αξρή έζηεηιαλ αγγειηνθφξνπο πνπ είπαλ ζηνπο Ζπεηξψηεο φηη ζα παξακείλνπλ 

ειεχζεξνη φπσο νη Μαθεδφλεο θαη ηνπο δηέηαμαλ λα καδεπηεί φινο ν ρξπζφο θαη ν 

άξγπξνο ησλ θαηνίθσλ απφ 10 επηθαλείο πνιίηεο θάζε πφιεο γηα λα παξαδνζεί ζηνπο 

Ρσκαίνπο. Δθείλνη φκσο, αθνχ πήξαλ ηνπο ζεζαπξνχο, ηνπο ιεειάηεζαλ. Απήγαγαλ 

150.000 θαηνίθνπο γηα δνχινπο θαη 70 πφιεηο θαη νηθηζκνί ιεειαηήζεθαλ, 

ππξπνιήζεθαλ θαη θαηαζηξάθεθαλ ηα ηείρε ηνπο. Μεηά, νη ζεζαπξνί πνπιήζεθαλ 

θαη φζα απνθηήζεθαλ κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζηξαηηψηεο.    
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Πέξα φκσο απφ ηελ θαηαζηξνθή απηή, δεηλνπάζεζε θαη απφ ηνλ Υάξνπα ηνλ 

Νεψηεξν, πνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ξσκαίσλ ζηξάθεθε ελαληίνλ ησλ ζπκπαηξησηψλ 

ηνπ πξνθαιψληαο (έσο ην ζάλαηφ ηνπ, 159-157 π. Υ.) πνιιέο δηψμεηο, ζθαγέο θαη 

θινπέο πεξηνπζηψλ.  

Σν 155 π. Υ., ε Ήπεηξνο θαηάθεξε λα ελσζεί μαλά κε ηελ πξνεγνχκελε θαλνληθή ηεο 

νλνκαζία: Κνηλό ησλ Ηπεηξσηώλ. Σφηε επέζηξεςαλ πίζσ νη πνιίηεο πνπ είραλ 

αηρκαισηηζηεί θαη κεηαθεξζεί ζηελ Ηηαιία, κεηά απφ 16 ρξφληα εμνξίαο. ζνη φκσο 

ήηαλ δνχινη ή απειεχζεξνη θαίλεηαη λα απέθηεζαλ απνγφλνπο θαη λα παξέκεηλαλ εθεί 

έρνληαο πάξεη ην επψλπκν Ηπεηξώηεο (Eprota). Δπηπιένλ, σο ηκήκα πηα ηεο 

απέξαληεο ξσκατθήο επαξρίαο ηεο Μαθεδνλίαο κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ λα ειπίδεη φηη 

ζα επηθξαηνχζε αζθάιεηα θαη εηξήλε πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζή 

ηεο.  

κσο, ην Καινθαίξη ηνπ 88 π. Υ. ε Ρψκε θαη νη δηνηθεηέο ηεο απνδείρζεθαλ αλίθαλνη 

λα εκπνδίζνπλ ηελ εηζβνιή ηνπ βαζηιηά ηνπ Πφληνπ Μηζξηδάηε Δππάηνξνπ κε ηνπο 

Θξάθεο κηζζνθφξνπο ηνπ. ιε ε Ήπεηξνο ιεειαηήζεθε θαη θαηαζηξάθεθε μαλά, γηα 

δεχηεξε θνξά, απφ ηελ απξνζδφθεηε απηή επηδξνκή. 

ηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 87 π. Υ. ν χιιαο απνβηβάζηεθε ζηελ Ήπεηξν κε 25.000 

πεδνχο θαη 6.000 ηππείο θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηε Θεζζαιία πξνθαιψληαο ηα 

πάλδεηλα απφ ηηο επηηάμεηο, ηηο ζπζηεκαηηθέο ιεειαζίεο ηνπ πινχηνπ, ησλ 

θαιιηηερληθψλ ζεζαπξψλ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ ζηέιλνληαη ζηε Ρψκε. Σειηθά, ην 

68 π. Υ. εγθαηαζηάζεθε ζηελ Ήπεηξν ν Σίηνο Πνκπήηνο Αηηηθφο.  

Σν 49-48 π. Υ. ε Ήπεηξνο δεηλνπάζεζε μαλά απφ ηνλ πφιεκν κεηαμχ ηνπ Καίζαξα (κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Μάξθνπ Αληψληνπ) θαη ηνπ Πνκπήηνπ γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο εμνπζίαο 

ζην ξσκατθφ θξάηνο. Ο Καίζαξαο θέξδηζε, πξνθιήζεθε φκσο κεγάινο ιηκφο ζηελ 

πεξηνρή ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα ηξαθνχλ νη πνιπάξηζκεο ξσκατθέο ζηξαηηέο.  

Σν 31 π.ρ. (2 επηεκβξίνπ), θαη πάιη γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, ν Οθηάβηνο 

Αχγνπζηνο λίθεζε ζηε λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ ηνλ Μάξθν Αληψλην θαη ηελ 

Κιενπάηξα, ηελ ηειεπηαία βαζίιηζζα ηεο Αηγχπηνπ. Καη απηή ηε θνξά ε Ήπεηξνο 

ππέθεξε απφ ηελ θαηνρή ελφο πνιπάξηζκνπ ζηξαηνχ θαη ηηο ζηεξήζεηο πνπ απηφ 

πξνθάιεζε. 

ε αλάκλεζε απηήο ηεο λίθεο ηδξχζεθε ε πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε πφιε ησλ 

Ρσκαίσλ ζηελ Ήπεηξν, ε Νηθφπνιε (πφιε ηεο Νίθεο) ζηα Βφξεηα ηεο ρεξζνλήζνπ 

ηεο Πξέβεδαο. Ήηαλ κηα λέα, πνιπηειή θαη ιακπξή πφιε, εληππσζηαθψλ δηαζηάζεσλ 

ζηελ νπνία ππνρξεψζεθαλ κε ηε βία λα εγθαηαζηαζνχλ νη θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο (Θεζπξσηία, Καζζσπία, Αθαξλαλία) εξεκψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

χπαηζξν. Δληππσζηαθά έξγα ηεο πφιεο ήηαλ ην Χδείν ζην θέληξν ηεο θαη ην 

Τδξαγσγείν, 50 ρηιηφκεηξα καθξηά, πνπ θηηάρηεθε ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηεο, φηαλ ν 

πιεζπζκφο ηεο είρε θηάζεη ηηο 100.000. 

Σν 27 π. Υ. ν Οθηαβηαλφο Αχγνπζηνο νξγάλσζε μαλά ηηο ξσκατθέο επαξρίεο. Ζ 

Ήπεηξνο πξνζαξηήζεθε ζηελ επαξρία Αραΐαο θαη αξγφηεξα, ηελ επνρή ηνπ Σξαταλνχ, 

θαηέιεμε σο επαξρία Ζπείξνπ κε πξσηεχνπζα ηελ Νηθφπνιε.    

Οη δπφκηζε αηψλεο «εηξήλεο» πνπ αθνινχζεζαλ, έσο ην 250 κ. Υ., είραλ αζθαιψο 

επλντθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ Ήπεηξν πνπ γεηηνλεχεη κε ηελ Ηηαιία θαη επσθειείηαη απφ 

ηελ επκάξεηα ηεο Απηνθξαηνξίαο. Δίρε φκσο ηφζν πνιχ δεηλνπαζήζεη ψζηε δχζθνια 

κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα επάλνδν ζηελ επεκεξία.  

Οη Ρσκαίνη θαηαθηεηέο δελ θαηάθεξαλ λα επηβάιινπλ ηελ ιαηηληθή γιψζζα, 

αληηζέησο αθνκνίσζαλ ζηαδηαθά ηελ ειιεληθή παηδεία ηεο Ζπείξνπ. Δπέθεξαλ φκσο 

κεγάιεο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο Ζπείξνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ επηβνιή ηεο δηθήο ηνπο δηνίθεζεο αιιά 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο γηα λα εγθαηαζηήζνπλ απνηθίεο πνπ 
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εθκεηαιιεχηεθαλ ηε ρψξα ζε  βάξνο ησλ Ζπεηξσηψλ. Οη άπνηθνη ήηαλ παιαίκαρνη 

ησλ ιεγεψλσλ ηνπ Καίζαξα ή Ηηαινί πνπ αλαδεηνχζαλ θζελή γε θαη θαηφξζσζαλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ κεγάιεο εθηάζεηο.  

Αθνινχζσο, αλέπηπμαλ πνιχ ηελ θηελνηξνθία αληί ηεο παξαδνζηαθήο θαιιηέξγεηαο 

δεκεηξηαθψλ θαη ελζάξξπλαλ ηελ ακπεινπξγία (ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Νηθφπνιεο) 

θαη ηελ ειαηνθνκία. Δθκεηαιιεχηεθαλ ηνλ δαζηθφ πινχην γηα ηελ λαππεγηθή, ηελ 

πίζζα ζηελ πεξηνρή ηεο Απνιισλίαο θαη ηηο αιπθέο ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ. Οη 

εμαγσγέο γίλνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο κεγάινπο γαηνθηήκνλεο πξνο ηελ Ηηαιία.  

Γηα ην εκπφξην αλέπηπμαλ θαη έλα κεγάιν νδηθφ δίθηπν κεηάβαζεο ζηελ Ηηαιία, ηα 

Μαθεδνλία ή ηε Θεζζαιία πνπ δηέζρηδε κεξηθψο θαη ηελ Ήπεηξν. Δπίζεο, βειηίσζαλ 

ην νδφζηξσκα ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη πήξαλ ηνλ έιεγρφ ηεο πξνο ην Βνξξά. Άιισζηε, 

ην κεγάιν εκπφξην ρξεζηκνπνηεί ηηο ζαιάζζηεο νδνχο, ελψ ε Ήπεηξνο δελ έρεη θαιά 

ιηκάληα. Γη’ απηφ θαη ε ξσκατθή παξνπζία γίλεηαη αηζζεηή θπξίσο ζηα παξάιηα 

(Νηθφπνιε, Γπξξάρην, Απνιισλία) ελψ ε επεηξσηηθή ελδνρψξα (ηδηαίηεξα ε 

Μνινζζίο θαη ε Καζζσπαία) κεηά ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ 

γλψξηζε πεξαηηέξσ εξήκσζε.   

Δλδηαθέξνλ είλαη πσο ε Γσδψλε αλ θαη δελ απέθπγε ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηελ 

ππξθαγηά ηνπ 167 π. Υ., δηαηήξεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο έσο ηνλ 3
ν
 αηψλα κ. Υ. Σν 

Μαληείν ην ζπκβνπιεχνληαλ θπξίσο νη θάηνηθνη ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ ελψ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ηαθηηθά ηα Νάηα, νη γπκληθνί αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ Γηφο Νάηνπ. 

Έξεκν θαη εξεηπσκέλν θαίλεηαη λα ππήξμε κφλν κεηά ηελ επηδξνκή ηνπ Μηζξηδάηε 

θαη έσο ηελ λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ (88-31 π. Υ.). Αξγφηεξα επηδηνξζψζεθε ην 

βνπιεπηήξην θαη νη ηειεπηαίεο θεξθίδεο ηνπ ζεάηξνπ αλπςψζεθαλ θαη κεηαηξάπεθε 

ζε αξέλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεξηνκαρηψλ, ίζσο θαη αγψλσλ κνλνκάρσλ.    

Σαθηηθά εμαθνινχζεζαλ λα γίλνληαη θαη ηα Νχκθαηα, νη αγψλεο ηεο γεηηνληθήο 

Απνιισλίαο, φπσο θαη νη λεψηεξνη αγψλεο ησλ Αθηίσλ ζηε Νηθφπνιε πνπ 

ππνθαηέζηεζαλ ηνπο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ Απφιισλα ζην Άθηην.  

Καηά ηελ Απηνθξαηνξηθή πεξίνδν θαίλεηαη επίζεο πσο δηαηεξήζεθαλ νη παιηέο 

ιαηξείεο ζηε Γσδψλε θαη ζε φιε ηελ Ήπεηξν. Πξνζηέζεθαλ φκσο ε ιαηξεία ησλ 

απηνθξαηφξσλ ελψ δηείζδπζαλ θαη θάπνηεο αλαηνιηθέο ιαηξείεο, ηδηαίηεξα 

αηγππηηαθέο. Σέινο, είλαη πηζαλφλ ν Απφζηνινο Παχινο λα πέξαζε έλα ρεηκψλα ζηε 

Νηθφπνιε. Οπσζδήπνηε φκσο ππάξρεη ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα εθεί ήδε απφ ηνλ 1
ν
 

αηψλα κ. Υ. θαη δηαδίδεηαη ν Υξηζηηαληζκφο ζε φιε ηελ Βνξεηνδπηηθή Διιάδα απφ ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο λέαο επαξρίαο ηεο Ζπείξνπ.     

Σειηθά, ε εηξεληθή απηή πεξίνδνο δηαθφπεθε θαη πάιη βίαηα απφ ηελ εηζβνιή ησλ 

Γφηζσλ ηνπ βαζηιέσο Κλίδα, πνπ δηέζρηζαλ ην Γνχλαβε θαη έθηαζαλ ην 250 κ. Υ. 

ζηε Νηθφπνιε. Άξρηζε έηζη κηα λέα επνρή πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηηο 

ζπλερφκελεο βαξβαξηθέο επηδξνκέο θαη ην ηέινο ηεο ξσκατθήο πεξηφδνπ ζηελ 

Ήπεηξν. 

 

Ζ Ήπεηξνο ωο αλεμάξηεην θξάηνο 

 

Σν 1204 νη ζηαπξνθφξνη θαη νη Βελεηνί θαηέιαβαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 

εγθαηέζηεζαλ δηθφ ηνπο Λαηίλν απηνθξάηνξα. Ζ Ήπεηξνο γηα κεγάιν δηάζηεκα 

παξέκελε έμσ απφ έιεγρφ ηνπο ράξε ζηα θπζηθά γεσγξαθηθά ηεο φξηα.  

Σν 1210 ν Μηραήι Κνκλελφο Γνχθαο ίδξπζε ην δεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ κε 

πξσηεχνπζα ηελ Άξηα. Ζ εμνπζία ηνπ πεξηειάκβαλε ηηο επαξρίεο Αηησιίαο, 

Αθαξλαλίαο, Θεζπξσηίαο θαη Ησαλλίλσλ. Μεηά απφ ιίγν εηζέβαιε ζηε Θεζζαιία 

θαηέιαβε ηε Λάξηζα θαη κεηά θαηέιαβε ην Γπξξάρην θαη ηελ Κέξθπξα απφ ηνπο 

Βελεηνχο. 
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Σν 1230 ν  Μηραήι Β΄ γηνο ηνπ Μηραήι Γνχθα αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ Γεζπνηάηνπ 

ηεο Ζπείξνπ, λπκθεχζεθε ηε Θενδψξα ηεο νηθνγελείαο Πεηξαιείθα, ε νπνία έκειιε 

λα γίλεη ε Αγία Θενδψξα ηεο Άξηαο. Γχξσ ζην 1257 ν Μηραήι παξαθίλεζε ηνπο 

Αιβαλνχο θαη ηνπο Ηηαινχο λα ηνλ βνεζήζνπλ ελάληηα ζηνπο Έιιελεο ηεο Νίθαηαο. 

Οη θάηνηθνη έδεημαλ φηη πξνηηκνχζαλ λα θπβεξλψληαη απφ ηνπο εγρψξηνπο εγεκφλεο 

παξά λα ελζσκαησζνχλ ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Οη θάηνηθνη είραλ Διιεληθή 

ζπλείδεζε αιιά δελ ήζειαλ λα ράζνπλ ην πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ηεο αλεμαξηεζίαο.  

Σν 1319 πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ είλαη ηα Ησάλληλα κε ρξπζφβνπιν πξνλνκηαθφ 

θαζεζηψο επεηδή δήισζαλ ππνηαγή ζηνλ  Βπδαληηλφ απηνθξάηνξα. 

Σα Ησάλληλα άιιαμαλ θπξηαξρία αξθεηέο θνξέο σο ην 1333 πνπ πεξηέπεζε ζε αλαξρία 

θαη παξαδφζεθε ζηηο ιεζηξηθέο επηδξνκέο ησλ Αιβαλψλ. 

 

Ζ Βπδαληηλή παιηλόξζωζε (1335-1348) 

 

Ο απηνθξάησξ Αλδξφληθνο Γ΄ μεθηλά κε κεγάιε ζηξαηηά λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

Αιβαλνχο. Νηθά θαη ε Ήπεηξνο ππνηάζζεηαη ζηνλ απηνθξάηνξα, ν νπνίνο θέξζεθε 

ζηνπο Ζπεηξψηεο κε κεγάιε γελλαηνθξνζχλε θαη ζεβαζκφ, ρνξεγψληαο ηνπο εηδηθά 

πξνλφκηα.  

Σν 1340 ν εξβηθφο ζηξαηφο ππφ ηνλ ηέθαλν Γνπζάλ εμεδίσμε ηηο Βπδαληηλέο 

θξνπξέο θαη παξαθίλεζε ηνπο Αιβαλνχο ελαληίσλ ησλ Διιήλσλ ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Θεζζαιίαο.  

έξβνη θαη Αιβαλνί ζηνλ ζξφλν ησλ δεζπνηψλ (1348-1400). 

Σν 1348 έγηλε εηζβνιή ζε Θεζζαιία θαη Ήπεηξν, ιεειαηήζεθε ε Αθαξλαλία θαη έγηλε 

Γεζπφηεο ζηελ Ήπεηξν ν πκεψλ Οχξεζη, αδειθφο ηνπ Γνπζάλ, ζηελ Άξηα. Οη 

Αιβαλνί πνπ είραλ ππνζηεξίμεη ηε ζεξβηθή εηζβνιή θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηηο 

λνηηφηεξεο πεξηνρέο φπνπ θαη εγθαηαζηάζεθαλ.  

Χο ην 1380 νη Σνχξθνη είραλ εδξαησζεί  ζην επξσπατθφ έδαθνο. 

Αξγφηεξα ν πκεψλ εγθαηέιεηςε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Ζπείξνπ ζηνπο Αιβαλνχο 

θαη εγθαηαζηάζεθε ζηε Θεζζαιία. Οη Αιβαλνί ήηαλ ηφζν πνιπάξηζκνη  ψζηε δελ 

ήηαλ εχθνιν λα ηνπο κεηαθηλήζεη θαλείο. Πξάγκα πνπ έκειιε λα έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηελ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ. Σν λφηην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ  ρσξηδφηαλ ζην 

δεζπνηάην ηεο Αηησιίαο  θαη ην δεζπνηάην ηεο Αθαξλαλίαο ππφ αιβαληθή δηνίθεζε, 

ελψ  ηα Ησάλληλα ππφ ηνλ Θσκά Πξεινχκπν γακπξφ ηνπ πκεψλ. 

Με ηελ ηνπξθηθή βνήζεηα ν Θσκάο Καηφξζσζε λα θξαηήζεη ηηο ζέζεηο ηνπ 

απξφζβιεηεο απφ ηνπο Αιβαλνχο φκσο ε πξνζθεξφκελε βνήζεηα ησλ Σνχξθσλ δελ 

ήηαλ αληδηνηειήο. Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα είρε δεηήζεη αλαγλψξηζε θαη ππνζηήξημε 

απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο. 

Σν 1430 ν ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄ έδσζε εληνιή ζην ζηξαηεγφ ηνπ ηλάλ Παζά λα 

εγεζεί εθζηξαηείαο ελάληηα ησλ Ησαλλίλσλ. Οη Γηαλληψηεο έρνληαο πιεξνθνξεζεί ηε 

θνβεξή θαηαζηξνθή ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Σνχξθνπο δελ είραλ δηάζεζε λα 

έρνπλ ηελ ίδηα ηχρε. Έηζη φηαλ ν ηλάλ έθηαζε κε ην ζηξαηφ ηνπ είραλ ιάβεη ηελ 

απφθαζή ηνπο λα ππνηαγνχλ ρσξίο αληίζηαζε. Αξγφηεξα ν ζνπιηάλνο πξφζζεζε ζηελ 

εμνπζία ηνπ ηηο επαξρίαο ηεο Αηησιίαο θαη ηεο Αθαξλαλίαο θαη ην 1479 νη Σνχξθνη 

νινθιήξσζαλ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπο ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα. 

  
ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΚΑΗ  ΗΣΟΡΗΚΖ  ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ  ΣΖ  ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

 ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ 

 

Γεσινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε Γε θαη θπξίσο ην ζηεξεφ 
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ηκήκα ηεο, ηα πεηξψκαηα. Αθφκε αζρνιείηαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο Γεο αιιά θαη κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηεο 

δσήο πάλσ ζηε Γε θαη επίζεο θαη κε ηηο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Παιαηνδσηθνχ θαη Μεζνδσηθνχ αηψλα ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Ήπεηξν δηακνξθψλνληαλ βνπλά σο λεζηά θαη φγθνη 

μεξάο ζην Αηγαίν πνπ έρνπλ ηε κνξθή λεζηψλ. ιε ε ππφινηπε Διιάδα 

είλαη ζάιαζζα. 

 
 

ηηο αξρέο ηνπ Παιαηνδσηθνχ αηψλα ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 400 

εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο απέθηεζε ηα 

ζεκεξηλά ηνπ επίπεδα, δεκηνπξγήζεθε ε αζπίδα ηνπ φδνληνο θη 

εκθαλίζηεθε ζρεδφλ φιν ην δσηθφ βαζίιεην. ηα ηέιε ηνπ, φκσο, είρακε 

ηε κεγαιχηεξε καδηθή εμαθάληζε ζηελ ηζηνξία. Δμαθαλίζηεθε ζρεδφλ ην 

90% ησλ ζαιάζζησλ δσηθψλ εηδψλ. H μεξά ζε φινλ ηνλ πιαλήηε 

απνηεινχζε κία εληαία ήπεηξν, ηελ Παλγαία, ην ζπάζηκν ηεο νπνίαο ζε 

θνκκάηηα ζηε ζπλέρεηα (ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο) νδήγεζε ζηελ έλαξμε 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ επείξσλ. Απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ πιαθψλ ηεο 

Δπξαζίαο θαη ηεο Αθξηθήο γελλήζεθαλ ηα βνπλά ηεο Διιάδαο θαη νη 

κεγάιεο νξνζεηξέο ηεο Πίλδνπ θαη ηεο Ρνδφπεο. 

Καηά ηνλ Μεζνδσηθφ αηψλα ππήξμαλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ 

παλίδα (θπξηαξρία δεηλφζαπξσλ ζηελ μεξά) αιιά θαη ζηε βιάζηεζε ηεο 

Γεο. Σν θιίκα ζε φινλ ηνλ πιαλήηε ήηαλ ζεξκφ θαη ηξνπηθφ. ηα ηέιε 

ηνπ αηψλα απηνχ κεηά ηελ πηψζε ελφο αζηεξνεηδνχο ζηε Γε θαη ηελ 

έληνλε εθαηζηεηαθή δξάζε πνπ αθνινχζεζε, εμαθαλίζηεθαλ απφηνκα νη 

δεηλφζαπξνη θαη πνιιά άιια δψα ζε ζηεξηά θαη ζάιαζζα. 

Καηά ηνλ Καηλνδσηθφ αηψλα ππνρσξεί ε ζάιαζζα, ζρεκαηίδεηαη 

ε Διιεληθή γε θαη βνπλά σο ζπλέρεηα ησλ επξσπατθψλ. Σελ πεξίνδν 

απηήλ κνξθνπνηείηαη ζπλέρεηα ε ζηεξηά θαη δηακνξθψλεηαη ε ζεκεξηλή 

κνξθή ησλ επείξσλ. Σφηε ζρεκαηίδεηαη θαη ε ιίκλε Πακβψηηδα ελψ ην 

δπηηθφ ηκήκα ηεο Ζπείξνπ ήηαλ αθφκε ζάιαζζα. 

Σν θιίκα γίλεηαη ςπρξφ θαη μεξφηεξν. Δκθαλίζηεθε ε ριφε θαη 

θαηά ζπλέπεηα απμήζεθε ε ηξνθή ησλ ζειαζηηθψλ, ηα νπνία 

θπξηαξρνχλ. Σν θιίκα ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ησλ ζειαζηηθψλ θαη ζηελ 

ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ Καηλνδσηθνχ αηψλα κε ηηο ζπλερείο πεξηφδνπο 

παγεηψλσλ, πνπ ελαιιάζζνληαη πνιιά είδε θπηψλ θαη δψσλ 

εμαθαλίδνληαη, ελψ εκθαλίδεηαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο (homo sapiens). 
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ΑΝΑΓΛΤΦΟ 

 

Ζ  νξνζεηξά  ηεο  Πίλδνπ    δηαρσξίδεη ηελ Ήπεηξν  απφ  ηε  Μαθεδνλία  ζηα  ΒΑ  θαη  

απφ ηε  Θεζζαιία  ζηα  Α. 

Οη  πνηακνί  ηεο  Ζπείξνπ,  ν  Αψνο,  ν  Καιακάο  (Θχακηο  ζηελ  αξραηφηεηα),  ν  

Αρέξνληαο,  ν  Άξαρζνο,  ζρίδνπλ  ηα  βνπλά  ηεο  θαη  νξκεηηθνί  ζην  κεγαιχηεξν  

κέξνο  ηνπ  ρξφλνπ  θζάλνπλ  ζηε  ζάιαζζα. 

Καηά  ηελ  αξραηφηεηα  ν  Αψνο  ήηαλ  πισηφο  σο  ηελ  Απνιισλία  (παξαιηαθή  

πφιε  ηεο  Αιβαλίαο  ζήκεξα),  ν  Θχακηο  σο  ηε  Γηηάλε (αξραία πφιε ηεο 

Θεζπξσηίαο),  ν  Αρέξνληαο  σο  ην  Καζηξί  ζηελ  εζσηεξηθή  πιεπξά  ηεο  

Αρεξνπζίαο  ιίκλεο,  ν  Λνχξνο  σο  ην  Βνπρέηην (ζηελ Αιβαλία)  θαη  ν  Άξαρζνο  

σο  ηελ  Ακβξαθία  (ζεκεξηλή  Άξηα).  ήκεξα  πισηνί  είλαη  κφλν  νη  δπν  

ηειεπηαίνη. 

Απνηέιεζκα  απηνχ  ηνπ  έληνλνπ  αλάγιπθνπ  ηεο  πεξηνρήο  είλαη  ε  Ήπεηξνο  λα  

ρσξίδεηαη  ζε πεδηάδεο  θαη εθαηνληάδεο εχθνξεο θνηιάδεο. Υαξαθηεξηζηηθά  

αλαθέξνπκε  ζηελ  Άξηα  ηελ  εχθνξε  πεδηάδα  ζην  δέιηα  ηνπ  Αξάρζνπ  φπσο  θαη  

ηε  ρεξζφλεζν  ηεο  Πξέβεδαο,  γλσζηή  ζηελ  αξραηφηεηα  σο  Καζζσπαία.  Σε  

ιεθάλε  ηνπ  Αρέξνληα  πνπ  καδί  κε  ηελ  θνηιάδα  ηνπ  Κσθπηνχ  απνηεινχζαλ  ηελ  

αξραία  Διαηάηηδα  (ρψξα  ησλ  ειαηψλ).             Βφξεηα  ηε  ζηελή  παξάθηηα  πεξηνρή  

σο  ηνλ  πνξζκφ  ηνπ  Βνπζξσηνχ (ζηελ Αιβαλία),  γλσζηή  ζηελ  αξραηφηεηα  σο  

Κεζηξίλε  θαη  ν  εχθνξνο  θάκπνο  ηνπ  Γειβίλνπ  (πφιε  ηεο  Αιβαλίαο)  κε  

πξσηεχνπζα  ηε  Φνηλίθε  πνπ  απνηεινχζε  ηκήκα  ηεο  θπιήο  ησλ  Υαφλσλ.  Καη  

ηέινο  ηελ  επαξρία  Απιψλνο  πνπ  πεξηβάιιεη  ηνλ  θφιπν  πνπ  βξίζθεηαη  ε  

νκψλπκε  πφιε. 

Βφξεηα  ησλ  Ησαλλίλσλ,  ζην  κεγαιχηεξν  φγθν  ηνπ  φξνπο  Νεκέξηζηθα  ππάξρνπλ  

δχν  ξήγκαηα.  Σν  Εαγφξη  ζην  Βνξξά  θαη  ην  Πσγψλη  ζην  Νφην  κε  ηα  

παλέκνξθα  θαη  γλσζηά  ρσξηά  ηνπο. 

ηα  ΝΑ,  ζηηο  πιαγηέο  ηνπ  φξνπο  Σδνπκέξθα  εθηείλνληαη  ηα  Σδνπκεξθνρψξηα   

(ζηελ  αξραηφηεηα  εθεί  ήηαλ  ε  ρψξα  ησλ  Αζακάλσλ).  

 

ΣΟ ΚΛΗΜΑ 

 
Ζ  Ήπεηξνο θαηαιακβάλεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη 

πιαηζηψλεηαη θαηά ην πιείζηνλ απφ βνπλά, θνηιάδεο, ιεθαλνπέδηα, νξνπέδηα, 

θφιπνπο, φξκνπο θαη αθξσηήξηα. 

Ζ Ήπεηξνο έρεη πνιιά θπζηθά ραξίζκαηα έλα απφ απηά είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ βνπλφ 

θαη ζάιαζζα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν κε έλαλ αξκνληθφ ζπλδπαζκφ. Έηζη, ε θχζε 

απφ ηε κηα κε ηελ ζάιαζζα θαη απφ ηελ άιιε κε ηα βνπλά ρψξηζε ηελ Ήπεηξν ζε 

πιήζνο κηθξψλ θαη ρσξηζκέλσλ κεηαμχ ηνπο θιηκαηηζηηθψλ πεξηνρψλ θάζε κηα απφ 

ηηο νπνίεο απνηειεί ηδηαίηεξε θιηκαηηθή ελφηεηα. 

Σν θιίκα ηεο Ζπείξνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο θαη κνξθνινγίαο ησλ εδαθψλ 

πνπ μεθηλά απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ θαη θαηαιήγεη ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 

ηεο Θεζπξσηίαο θαη ηεο Πξέβεδαο θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο ηεο Άξηαο ζηνλ Ακβξαθηθφ 

θφιπν έρνπλ σο εμήο: Οη πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ έρνπλ πην 

ήπηνπο ρεηκψλεο θαη ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπάληα θαηεβαίλνπλ θάησ απφ ην κεδέλ, ελψ 

ηα θαινθαίξηα είλαη κε ειηνθάλεηα κε ζπάληεο βξνρνπηψζεηο θαη απαιά αεξάθηα. 

Σα Ζπεηξσηηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπρλέο βξνρνπηψζεηο θαη δξνζεξά θαινθαίξηα 

αιιά θαη κε ζπρλέο απνγεπκαηηλέο λεξνπνληέο, ζηα δε νξεηλά ν ρεηκψλαο είλαη βαξχο 

κε ρηνλνπηψζεηο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.       
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ΑΥΟΛΗΔ 

 
Οη  ζπλζήθεο  απηέο  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηηο πνιχ κεγάιεο  βξνρνπηψζεηο,  ήηαλ  

ηδαληθέο  γηα  ηα  κεξπθαζηηθά  δψα  θαη πην  ζπγθεθξηκέλα  γηα  ηε  κεγαιφζσκε  

εξπζξή  έιαθν  θαη  ηα  αηγνπξφβαηα. 

ηα  νξεηλά  φπσο  θαη  ζηα  πεδηλά  ππήξραλ  αξθνχδεο  (φπσο  θαη  ζήκεξα  ζηα  

δάζε  ηεο  Πίλδνπ),  βννεηδή,  άγξηα άινγα,  αίγαγξνη,  πιαηπθέξαηα  ειάθηα  θαη  

ξηλφθεξνη.  ηα  πεδηλά,  βνπβάιηα,  ρνίξνη  θαη  χαηλεο. 

Έλαο  αιεζηλφο  παξάδεηζνο  γηα  ηνπο  θπλεγνχο  αιιά  θαη  ηα  αξπαρηηθά  ζεξία  

φπσο  ην  ιηνληάξη,  ν  πάλζεξαο  θαη  ν  ιχθνο. Αθφκε  ζήκεξα  ππάξρνπλ  αξθνχδεο,  

ειάθηα,  αίγαγξνη,  αγξηφρνηξνη,  ιχθνη,  ιχγθεο  θαη  ηζαθάιηα,  ελψ ζηελ  αξραηφηεηα  

ππήξραλ  αθφκε  ιενπαξδάιεηο,  πάλζεξεο  θαη  βψλαζνη.  Καηά  ηνπο  αξραίνπο  

ρξφλνπο  ε  Ήπεηξνο  έηξεθε  ηα  θαιχηεξα  βννεηδή  ηνπ  αξραίνπ  θφζκνπ.  Ζ  

Διινπία,  φπσο  νλνκαδφηαλ  ην  ιεθαλνπέδην  ησλ Ησαλλίλσλ  (πηζαλφλ  θαη  ην  

ιεθαλνπέδην  ηεο  Γσδψλεο), θεκηδφηαλ  αλέθαζελ  γηα  ηελ  θηελνηξνθία  ηεο. Ο  

Ζζίνδνο  (επηθφο  πνηεηήο  ηνπ  8
νπ

  π. Υ.  αη.)  ηελ  ραξαθηεξίδεη  «πνιπιήηνλ»  θαη  

«επιείκσλα»,  ελψ  ν  Πίλδαξνο  (ιπξηθφο  πνηεηήο  ηνπ  5
νπ

  π. Υ.  αη.  απφ  ηε  

Βνησηία)  χκλεζε  ηα  έμνρα  ιηβάδηα  ηεο  Γσδψλεο.  ηηο  αξρέο  ηεο  ειιεληζηηθήο  

πεξηφδνπ  (323  π. Υ – 146  κ. Υ.),  ν  Αξηζηνηέιεο  πεξηέγξαθε  ην  εμαηξεηηθφ  

κέγεζνο  ησλ  αγειάδσλ  πνπ  γηα  λα  ηηο  αξκέμνπλ  δε  γνλάηηδαλ  αιιά  ζηέθνληαλ  

ζρεδφλ  φξζηνη!   
Ζ  αιηεία  θαη  ην  θπλήγη  ήηαλ  πάληα  απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αζρνιίεο ησλ 

θαηνίθσλ.  Γεκάηεο  ςάξηα  νη  ζάιαζζεο,  νη  ιηκλνζάιαζζεο,  νη  ιίκλεο  θαη  νη  

πνηακνί. 

Μεγάιε  επίζεο  ε  πνηθηιία  ησλ  πηελψλ:  πειαξγνί,  πεξηζηέξηα,  ρειηδφληα  θαη  

θνπξνχλεο  ζε  πφιεηο  θαη  ρσξηά.  Έπνηεο,  θνινηνί,  δξπνθνιάπηεο,  αεδφληα,  

θφξαθεο,  γεξάθηα,  βαξβαθίλεο,  πέξδηθεο,  κπεθάηζεο  αθφκε  θαη  γχπεο  ζηα  βνπλά  

θαη  ζηνπο  ιφγγνπο. 

Αθφκε  αμηνζεκείσηε  είλαη  ε  αθζνλία  θαη  ε  πνηθηιία  απφ  άγξηα  άλζε  αθνχ  ε  

Ήπεηξνο  είλαη  πην  πγξή  θαη  ςπρξή  απφ  ηα  πεξηζζφηεξα  κέξε  ηεο  Διιάδαο. 

Ζ  ακπεινθνκία  ήηαλ  θαη  είλαη  αξθεηά  δηαδεδνκέλε,  φπσο  επίζεο  θαη  ε  

ειαηνθνκία  ζηηο  πεξηνρέο  ηεο  Πξέβεδαο,  ηεο  Άξηαο,  ηεο  Παξακπζηάο,  ηνπ  

Μαξγαξηηίνπ  ηεο  Πάξγαο,  ησλ  Φηιηαηψλ,  ηεο  Κνλίζπνιεο  (πφιε  ηεο  λφηηαο  

Αιβαλίαο),  ηνπ  Βνπζξσηνχ,  ηεο  Υηκάξαο  θαη  ηνπ  Απιψλα. 

 

ΣΟ  ΟΝΟΜΑ 

 

Σν ηνπσλχκην Ήπεηξνο ιέεη πνιιά ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο, ην νπζηαζηηθφ ήπεηξνο ζεκαίλεη ζηεξεά γε, δειαδή, ζηεξηά, μεξά, θαη’ 

αληηδηαζηνιή πξνο ηε ζάιαζζα. 

Ζ αξρηθή ζεκαζία ηεο αξραίαο ιέμεο ήηαλ μεξά γε απφ ηνλ ηλδνεπξσπατθφ φξν άπεξν 

πνπ ζεκαίλεη όρζε.  

Σψξα ην φλνκα Ήπεηξνο ηνπ νξεηλνχ γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα π. Υ. ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ 

ηεο Πίλδνπ, ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο θαη ηεο Πξέβεδαο.  

χκθσλα κε κία άπνςε ε νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ην επίζεην άπεηξνο, ηε δσξηθή 

πξνζθνξά ηεο ιέμεο ήπεηξνο θαη ηεο απνδφζεθε απφ ηνπο απέλαληη Κεξθπξαίνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ γε απέλαληί ηνπο, κε ηελ έλλνηα ηεο κεγάιεο έθηαζεο μεξάο. ε 

λφκηζκα ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαηά ηνλ 3
ν
 αηψλα π.Υ. αλαθέξεηαη θαη 

ε ιέμε ΑΠΔΙΡΩΣΑΝ, δειαδή ησλ Ηπεηξσηώλ, ην Ηπεηξσηηθόλ. 
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Ζ πεξηνρή θαηνηθήζεθε, ζχκθσλα κε επξήκαηα ζην πήιαην Αζπξνράιηθν θαη ζηε 

ζέζε Καζηξίηζα Ησαλλίλσλ, απφ ην 100.000 π. Υ. Οη Υφκν άπηελο πνπ 

πξσηνπεξπάηεζαλ ζηελ επεηξσηηθή γε, νη θπλεγνί θαη νη ηξνθνζπιιέθηεο, πξέπεη λα 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη, φζνλ αθνξά ηελ εμεξεχλεζε ηεο θαζεκεξηλήο ηξνθήο ηνπο απφ 

ηνπο γεσξγνχο, πνπ εκθαλίζηεθαλ θπζηθά πνιχ αξγφηεξα. 

ηα βνπλά βξίζθεηο ζεξάκαηα θαη άγξηνπο θαξπνχο, αιιά ε Ήπεηξνο πνηέ δελ είρε 

αξθεηφ θη πινχζην ρψκα γηα επαξθείο θαιιηέξγεηεο, εάλ θπζηθά εμαηξέζνπκε ηα 

παξάιηά ηεο πξνο ην Ηφλην. ιε ε ππφινηπε ήηαλ θαη είλαη γεκάηε κε νξεηλνχο 

φγθνπο, πνπ δηακφξθσζαλ, ηε ςπρνζχλζεζε ησλ απηνρζφλσλ, ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο.  

εκεησηένλ πσο έλα απφ ηα ηεξά ζεκεία φισλ ησλ Διιήλσλ είλαη βέβαηα θαη ην 

Μαληείν ηεο Γσδψλεο ζηελ Ήπεηξν. Σνπο ηεξείο ηνπ, ηνπο ειινχο, ηνπο νλφκαδαλ 

ρακαηεύλεο θαη αληηπηόπνδεο γηαηί θνηκφληνπζαλ ράκσ ζηε Γε γηα λα αληινχλ κέζσ 

ηεο επαθήο κε ην ρψκα ηε Γαία, ηηο καληηθέο ηεο δπλάκεηο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα 

ηελ εξκελεία ησλ ρξεζκψλ.  

Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ έπιελαλ θαη ηα πφδηα ηνπο. Καηά κία εθδνρή, απηνί νη ειινί, 

κε έςηινλ θαη δχν ιάκδα έδσζαλ ην φλνκα ηνπο ζηελ ίδηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο 

Έιιελεο. 

 

 

 

 
 

 

TA OΡΗΑ 

 

Ζ έθηαζε ηεο Ζπείξνπ είλαη 9.223 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Σν γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα ηεο Ζπείξνπ βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηεο Διιάδνο. Ζ νλνκαζία 

πξνέξρεηαη απφ ην επίζεην άπεηξν , δσξηθή πξνθνξά ηεο ιέμεο Ηπείξνπ. Έηζη 

νλφκαδαλ νη Κεξθπξαίνη ηε γε απέλαληί ηνπο πνπ ζαχκαδαλ γηα ηε κεγάιε έθηαζή 

ηεο. Δπίζεο αλαθέξεηαη πσο ε ιέμε Απεηξσηάλ  πνπ αλαγξάθεηαη ζηα αξραία 

λνκίζκαηα είλαη δσξηθή γεληθή ηεο ιέμεο Ηπεηξσηώλ. 
 

 

 



 12 

 
 

ύλνξα ηεο Ζπείξνπ 

 

Ζ Ήπεηξνο βφξεηα ζπλνξεχεη κε ηελ Αιβαλία ελψ λφηηα θηάλεη κέρξη ηνλ Ακβξαθηθφ 

θφιπν θαη ηνλ λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο. Αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ηελ Μαθεδνλία θαη 

ηελ Θεζζαιία. Σέινο δπηηθά βξέρεηαη απφ ην Ηφλην Πέιαγνο. 

 
 

Αλάιπζε ηωλ νξίωλ ηεο Ζπείξνπ 

Σα φξηα ηεο Ζπείξνπ απφ ηνπο κπζηθνχο ρξφλνπο εθηείλνληαη απφ ηνλ Ακβξαθηθφ 

θφιπν λφηηα κέρξη ηνλ Γέλνπζν ( θνχκπε) πνηακφ βφξεηα θαη απφ ην Ηφλην Πέιαγνο 

δπηηθά κέρξη ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ αλαηνιηθά. Ο πνηακφο Γελνχζνο ρψξηδε ηελ 

Ήπεηξν απφ ην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα πνπ άιινηε νλνκαδφηαλ Ηιιπξία. Δδψ 

κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ν κεγάινο αξραίνο γεσγξάθνο ηξάβσλαο, ρσξίδεη 

ηελ Ήπεηξν απφ ηελ Ηιιπξία κε ηελ Δγλαηία νδφ, ε νπνία απφ ηελ Απνιισλία θαη ηελ 

Δπίδακλν, θηάλεη κέζσ ηεο Ορξίδαο θαη ηνπ Ππιψλνο ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ Δγλαηία 

νδφο ήηαλ ραξαγκέλε παξάιιεια πξνο ηνλ πνηακφ Γελνχζν ή θνχκπε.  

Δθηφο φκσο απφ ηνλ ηξάβσλα, ηα φξηα ηεο Ζπείξνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πνηακφ 

Γελνχζν  θαη απφ ηνλ θχιαθα, ηνλ Πιίλην, ηνλ Πνκπψλην Μέια, ηνλ Θνπθπδίδε  θαη 

ηνλ Πηνιεκαίν. Μάιηζηα ζηα ρξφληα ηνπ Πχξξνπ ε Ήπεηξνο έθηαλε σο ηνλ πνηακφ 

Μάηη, ζην θέληξν ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο. 
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ήκεξα ην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ Γελνχζνπ (βφξεηα) θαη ησλ 

ζεκεξηλψλ Διιελναιβαληθψλ ζπλφξσλ (λφηηα) αλήθεη ζην Αιβαληθφ θξάηνο θαη είλαη 

ε ιεγφκελε Βφξεηα Ήπεηξνο. 

 
 
Ηζηνξία θαη θαηαγωγή ηωλ θαηνίθωλ ηεο Ζπείξνπ 

 

1
ε
 εθδνρή 

Γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ Ζπεηξσηψλ, νη γλψκεο δηράδνληαη. Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη θαηάγνληαη απφ βάξβαξνπο Ηιιπξηνχο πνπ θαηέβεθαλ απφ ην 

Βνξξά, ελψ κεξηθνί πηζηεχνπλ φηη ήηαλ εμππαξρήο Έιιελεο. Ο Θνπθπδίδεο ηνπο 

νλνκάδεη βαξβάξνπο θαη βαξβαξνγιώζζνπο,  αιιά απηφ δελ απνηειεί αηξάληαρηε 

απφδεημε κε ειιεληθφηεηαο, κηα πνπ ν ίδηνο ραξαθηεξίδεη βαξβάξνπο θαη ηνπο 

Αθαξλάλεο, ελψ άιινη αξραίνη ζπγγξαθείο δε ζεσξνχζαλ Έιιελεο νχηε ηνπο 

Αηησινχο. 

Οπσζδήπνηε, απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα πρ. αξρίδεη έλαο ξαγδαίνο εμειιεληζκφο φισλ ησλ 

επεηξσηηθψλ θχισλ θαη κεηά ην 375 π. Υ., νπφηε ν βαζηιηάο ησλ Μνινζζψλ Αιθέηαο 

ίδξπζε ηε Μεγάιε Ζπεηξσηηθή πκκαρία, νη ρσξηζηέο νλνκαζίεο μερληνχληαη, γηα λ’ 

απνρηήζνπλ νξηζηηθά νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ην θνηλφ φλνκα Ηπεηξώηαη. 

Έξρεηαη χζηεξα ε καθεδνληθή Πεξίνδνο θαη ν Φίιηππνο Β΄ έρεη ζην πιεπξφ ηνπ, 

ζχδπγν θαη βαζίιηζζα, κηα Ζπεηξψηηζζα, ηελ Οιπκπηάδα, πνπ ζα δψζεη ην θσο ζηνλ 

θαηαθηεηή Αιέμαλδξν θάηη, σζηφζν, πνπ δε ζψδεη ηελ Ήπεηξν απφ ηελ ππνηαγή 

ζηνπο ηξνκεξνχο Μαθεδφλεο. Λίγν αξγφηεξα, ηελ επνρή ηνπ αιιεινζπαξαγκνχ ησλ 

αιεμαλδξηλψλ επηγφλσλ, ε Ήπεηξνο ζα γελλήζεη έλαλ εθπιεθηηθφ ζηξαηησηηθφ 

εγθέθαιν, γηα κεξηθνχο ηζάμην ηνπ Αιέμαλδξνπ, ηνλ 

Πχξξν.                                                   
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2ε εθδνρή 

Πξηλ απφ 12-25 ρηιηάδεο έηε πεξίπνπ, ζηνλ ρψξν ηνπ Αηγαίνπ εθηεηλφηαλε κηα κεγάιε 

θνηιάδα, πνπ ρσξηδφηαλε απφ δχν κεγάιεο ιίκλεο. Ζ θνηιάδα απηή πνπ νλνκαδφηαλε 

Αηγείδα, είρε εχθξαην θιίκα θαη ηδαληθέο ζπλζήθεο δσήο. Ζ Αηγείδα πνπ ππήξμε ην 

ιίθλν ηεο Διιεληθήο Φπιήο, θαηαθιχζζεθε απφ λεξά ζαιάζζεο θαη ηε ζέζε ηεο 

θαηέιαβε ην Αηγαίν πέιαγνο. 

Σα αίηηα ηνπ θαηαπνληηζκνχ ηεο Αηγείδαο  ήηαλ πηζαλφλ κεγάιεο έθηαζεο 

εθαηζηηαθή δξάζε, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηελ 

ζαιαζζψλ θαη ηελ πξφθιεζε θαηαθιπζκνχ. Πνιινί φκσο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Αηγείδαο θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ. Κάπνηνη θηλήζεθαλ βφξεηα θαη έθηαζαλ ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε, άιινη πέξαζαλ ζηελ Μ. Αζία ελψ θάπνηνη άιινη παξέκεηλαλ ζηα 

λεζηά πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κεηά ηνλ θαηαθιπζκφ. Οη πιεζπζκνί πνπ πήγαλ ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε δηαηήξεζαλ –φζν ήηαλ δπλαηφλ βέβαηα- ηελ επαθή ηνπο κε φζνπο 

έκεηλαλ πίζσ θαη κεηά απφ ρηιηάδεο ρξφληα νη απφγνλνη ηνπο επέζηξεςαλ ζηελ 

Διιεληθή Υεξζφλεζν. 

Γχξσ ζην 2.500 π.Υ. ηα ειιεληθά απηά θχιια πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηελ Κεληξηθή 

Δπξψπε βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζηε Β. Πίλδν, φπνπ απφ εθεί αθνχ μερσξίδνπλ ζε 

ηξεηο βαζηθέο νκάδεο αξρίδνπλ κηα λέα πνξεία πξνο λφην. 

Έλα απφ απηά ηα θχια, νη Μαθεδφλεο, ζα δηαζπαζηνχλ ζε επηκέξνπο νκάδεο, κηα απφ 

ηηο νπνίεο ζα παξακείλεη θαη ζα εμαπισζεί ζ’ νιφθιεξν ηνλ Ζπεηξσηηθφ ρψξν, φπνπ 

αθνχ αλακεηρζεί κε ηα γεγελή άιια ειιεληθά θχια ζα εγθαηαζηαζεί εθεί κφληκα. 

Απφ απηή ηελ αλάκεημε ησλ πξσηνειιεληθψλ πιεζπζκψλ πξνήιζε ην ειιεληθφ θχιν 

ησλ Ηπεηξσηώλ. 

 

Ζ ειιεληθόηεηα ηεο Ζπείξνπ 

 

Σν γεγνλφο φηη ηελ Ήπεηξν θαηνηθνχζαλ θπιέο πνπ είραλ ηελ ίδηα γιψζζα, θαηαγσγή 

θαη ζξεζθεία κε ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο είλαη αλακθηζβήηεην. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, 

ε πεξηνρή γχξσ απφ ηε Γσδψλε ήηαλ ην ιίθλν ηεο ειιεληθήο θπιήο γηαηί, ζχκθσλα 

κε φζα ιέεη, ρσξίο λα απνθαιχπηεη ηηο πεγέο ηνπ, έθεξε πξηλ απφ θάζε άιιε πεξηνρή 

ην φλνκα Διιάο. Σν βαζηιηθφ γέλνο ησλ Μνινζζψλ θαπρηφηαλ πσο θαηάγεηαη απφ 

ηνλ Αρηιιέα θαη ηνλ Νενπηφιεκν. Οη Θεζζαινί ήξζαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, 

απφ ηελ Ήπεηξν.  

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη ζηε Γσδψλε ππήξρε ην πην αξραίν καληείν ηεο 

Διιάδαο, ην νπνίν ήδε ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ ήηαλ παλειιήληα γλσζηφ, ελψ θαη 

ζηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο ην ηηκνχζαλ ηδηαίηεξα νη Έιιελεο.  

Μπνξεί ε θήκε ηνπ καληείνπ λα δέρηεθε πιήγκα εμαηηίαο ηεο θήκεο πνπ απέθηεζε ην 

καληείν ησλ Γειθψλ, αιιά εμαθνινπζνχζαλ θαη πνιχ αξγφηεξα λα ην επηζθέπηνληαη 

θαη λα δεηνχλ ρξεζκφ φρη κφλν νη Ζπεηξψηεο, νη Αθαξλάλεο θαη νη Αηησινί, αιιά 

αθφκε θαη νη Αζελαίνη, θαη κάιηζηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ αηψλα π. Υ., ζηα 

ρξφληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Έηζη, αθφκα θαη αλ αθήζνπκε θαηά κέξνο ηηο 

ππφινηπεο παξαδφζεηο θαη καξηπξίεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κε ζεσξήζνπκε ειιεληθή 

ηε ρψξα ζηελ νπνία έδξεπε έλαο απφ ηνπο πην ηεξνχο ζεζκνχο ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο. Δπηπιένλ, φιεο νη πφιεηο ηεο Ζπείξνπ έθεξαλ ειιεληθφηαηα νλφκαηα, φπσο 

Υίκαηξα, Φνηλίθε, Πεηψδεο ιηκέλαο, Πάλνξκνο, Διίθξαλνλ, χβνηα, Δπξπκελαί, 

Δθχξα, Καζζψπε, Υαιθίο, Υαξάδξα, Σεηξαθπιιία, Κξαλλψλ, Ζξάθιεηα θ. α. 
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Σα ειιεληθά θύιια ηεο Ζπείξνπ 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο ρηιηεηεξίδαο π. Υ. ζηελ Ήπεηξν ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζηνξηνγξάθν Θεφπνκπν (400 π. Υ.) θαηνηθνχλ 11 ειιεληθά θχιια, ηα νπνία ήηαλ: 

Οη Υάνλεο 

Καηνηθνχζαλ ζηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ απφ ηηο παξαιίεο ηεο Υεηκάξαο κέρξη ηελ πεξηνρή 

ησλ Φηιηαηψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ είλαη 

απφγνλνη ησλ αξραίσλ Υαφλσλ. 

Οη Θεζπξσηνί 

Καηνηθνχζαλ ζηα παξάιηα ηεο Ζπείξνπ θαη παιαηφηεξα είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ 

πεξηνρή Γσδψλεο. 

Οη Καζζησπαίνη 

Καηνηθνχζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Πξέβεδαο. 

 
Ζ αξραία Καζζηφπε 

 
Σν κηθξφ ζέαηξν, Χδείνλ ηεο Καζζηφπεο 

Οη Μνινζζνί 

Δγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Ήπεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Μπθελατθψλ ρξφλσλ. Σν 

δηαζεκφηεξν κέινο ηεο δπλαζηείαο ήηαλ ν Πχξξνο πνπ έκεηλε γλσζηφο απφ ηελ 

«πχξξεην λίθε» επί ησλ Ρσκαίσλ. 

Οη Αζακάλεο 

Καηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Αζακαληθψλ βνπλψλ απφ ηα ηέιε ηνπ 12
νπ

 αηψλα π. 

Υ. 

Οη Αίζηθεο 

Καηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Πίλδνπ (Αηζηθία). Ο κεξνο θαη ν 

ηξάβσλ ηνλ ζεσξνχζαλ βάξβαξν θαη άγξην ιαφ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Οη Οξέζηεο 

Ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηηο πεξηνρέο ηεο ιίκλεο Οξεζηηάδνο, ελψ ζηα δπηηθά 

κνηξάδνληαλ ηηο εθηάζεηο κε ηνπο Παξαλαίνπο θαη ηνπο Σπκθαίνπο. 

Οη Παξαλαίνη 

Καηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Εαγνξίνπ. 

Οη Αηηηληάλεο 

Καηνηθνχζαλ ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Αςνχ θαη Αψνπ 

Οη Σπκθαθνί 

Οη Ακθηιφρηνη 

Μεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ Μνινζζψλ ην 375 π. Υ., φια ηα παξαπάλσ θχιια 

ζπκπηχρζεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηε πκκαρία ησλ Ηπεηξσηώλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

Οκνζπνλδία ζπλαζπηζκέλσλ Μηθξώλ Βαζηιείσλ ηεο Ηπείξνπ πνπ έγηλε κεηά ην έηνο 

336 π. Υ. κε πξσηνβνπιία ηεο κεηέξαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ Οιπκπηάδαο, 

Ζπεηξψηηζζαο πξηγθίπηζζαο ησλ Μνινζζψλ. Ζ Ζπεηξσηηθή πκκαρία δηήξθεζε, 

δπζηπρψο, ιίγν, πεξίπνπ νθηψ ρξφληα (336-328 π. Υ.), ιφγσ ηεο δηακάρεο ησλ 

επηγφλσλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη νπδεκία ζρέζε έρεη κε κηα κεηαγελέζηεξε 

Οκνζπνλδηαθή ύκπξαμε ησλ Ζπεηξσηηθψλ πφιεσλ, ην Κνηλό ησλ Ηπεηξσηώλ 

(ΑΠΔΙΡΩΣΑΝ) πνπ απνδείρζεθε πην πεηπρεκέλν. 

 
ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ 

 

Σν 1431 νη θάηνηθνη ησλ Ησαλλίλσλ έγηλαλ ππνηειείο ζηνπο Σνχξθνπο ππφ ηνλ ηλά 

παζά θαη εγθαζηδξχεηαη ζηα Ησάλληλα ε ηνπξθηθή θπξηαξρία ε νπνία δηαξθεί 482 έηε 

δειαδή κέρξη ην 1913. Σν 1788 ν Αιή έξρεηαη ζηα Γηάλλελα θαη παίξλεη ηελ εμνπζία. 

Ήηαλ φκσο ηχξαλλνο. Ζ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ Αιή παζά έγηλε θαη ε ηζηνξία ησλ 

Ησαλλίλσλ αιιά θαη φιεο ηεο Ζπείξνπ. Σα Ησάλληλα παξά ηελ ζθιεξή ηπξαλλία 

αλαπηχζζνληαη ζπλερψο. Κνξπθψλεηαη ν αζηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο πφιεο θαη ηα 

Ησάλληλα παξνπζηάδνληαη σο ην θαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο 

Διιάδαο. Ο Αιή γηα δηθή ηνπ αζθάιεηα θαη πινπηηζκφ δηψθεη ηνπο κπέεδεο θαη 

δηεπξχλεη ηηο πξνυπνζέζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ησλ Ησαλλίλσλ. Δπηζθεπάδεη ην 

θξνχξην (1812-1815) αλνίγεη δξφκνπο πξνο Άξηα 

Θεζζαιία θαη Παξακπζηά. Ηδξχεη ζρνιή κε Γάιινπο 

θαζεγεηέο ζηελ νπνία θνίηεζαλ νη επηζεκφηεξνη 

νπιαξρεγνί ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Καηά ηελ 

επνρή απηή ε ηνπηθή αγνξά ησλ Ησαλλίλσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ.  

Σν 1822 ηα Ησάλληλα θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ 

Υνπξζίη παζά θαη ν Αιήο ζθνηψλεηαη ζηε Μνλή ηνπ 

Αγίνπ Παληειεήκνλα ζην λεζάθη ηεο ιίκλεο 

Πακβψηηδνο θαη καδί κε ηελ ζαλάησζή ηνπ έγηλε θαη ε 

επηζηξνθή ησλ νπιησηψλ ζην νχιη. Οη Σνχξθνη ιαφο 

κπεκέλνο άξηζηα ζηελ ηέρλε ηνπ πνιέκνπ, κε έμππλα πξνλφκηα πνπ έδηλαλ ζηνπο 

ζθιαβσκέλνπο ιανχο φπσο ηα αμηψκαηα ηνπ αξκαησινχ, δεξβέλαγα, ζπαή θαη 

θπξίσο κε ην επαίζζεην ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ κφλν νη Σνχξθνη κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

θαηφξζσζαλ εχθνια λα εμηζιακίζνπλ θαηνίθνπο ηεο Βαιθαληθήο θπξίσο Αιβαλνχο. 

Οξφζεκν γηα ηελ Ήπεηξν ε ρξνληά ηνπ 1788 θαηά ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ 

εμνπζία ν Αιή Σεπειελιήο παζάο ζηα Γηάλληλα. ηελ επηθξάηεηά ηνπ αλζίδνπλ ην 

εκπφξην, νη ηέρλεο, ηα γξάκκαηα θαη επηθξαηνχλ ίζα δηθαηψκαηα κεηαμχ Υξηζηηαλψλ 

θαη Μνπζνπικάλσλ. Απηή ε κεηαβνιή δελ είλαη μέλε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 
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Ησαλληηψλ πξνο ηελ ηδέα ηεο απειεπζέξσζήο ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ν 

Αζαλάζηνο Σζαθάισθ έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο θαηαγφηαλ απφ ηα 

Ησάλληλα. Δμάιινπ απφ αδηάςεπζηεο πεγέο ,θαηακαξηπξείηαη ε δξάζε ησλ Ησαλληηψλ 

Φηιηθψλ, κέζα ζηελ πφιε θαη κάιηζηα κέζα ζηελ απιή ηνπ Αιή παζά. Απ’ απηνχο 

ζεκαληηθφηεξνη είλαη νη Μάλζνο Οηθνλφκνπ, Αι. Ννχηζνο, Γ. Σνπξηνχξεο, Η. 

Κσιέηηεο, Η. Βειαξάο, π. Κνινβφο. Σα Ησάλληλα απειεπζεξψζεθαλ ηελ 21
ε
 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1913.  

 

ΜΔΣΑ  ΣΖΝ  ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ 

 

Ζ ζπκκέηνρε ηεο Ζπείξνπ ζηνλ αγψλα ηεο Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο ήηαλ ζεκαληηθή. 

Θα αλαθέξνπκε εδψ ηνπο εξσηθνχο αγψλεο ησλ ζνπιησηψλ νη νπνίνη ήξζαλ απφ 

εξσηθνχο αγψλεο ησλ νπιησηψλ νη νπνίνη ήξζαλ απφ ηα Δπηάλεζα θαη πνιέκεζαλ 

ελάληηα ζηνλ Υνπξζήη  Παζά, απεζηαικέλν ηνπ νπιηάλνπ πνπ είρε έιζεη λα 

θαηαζηείιεη ηελ αληαξζία ηνπ Αιή Παζά. 

Ζ κεγάιε κάρε θαη θαηαζηξνθή ηνπ Πέηα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1822, ε κάρε ηεο πιάηδαο 

ην 1822 θαη νη παξάπιεπξεο ζπγθξνχζεηο ηεο Πιάθαο θαη ηεο Άξηαο έδσζαλ ζεηηθή 

ηξνπή ζηνλ Δπαλαζηαηηθφ αγψλα θαη δηαθήξπμαλ ηα δίθαηα  ησλ Διιήλσλ ζηηο 

πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο. Οη Ζπεηξψηεο νπιαξρεγνί Γεψξγηνο Καξατζθάθεο απφ ηε 

θνπιεθαξηά ηεο Άξηαο, Γηψξγνο Μπαθφιαο απφ ην Ννκφ Άξηαο θαη Μάξθνο 

Μπφηζαξεο απφ ην νχιη ιάκπξπλαλ ηνλ αγψλα κε ηα θαηνξζψκαηα ηνπο. 

Αλ ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηνχο ηνλ αγψλα ησλ πνιηηηθψλ κε ηνλ Ησάλλε Κσιέηηε, 

ηνλ κεηέπεηηα Πξψην Κνηλνβνπιεπηηθφ Πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο θαη ηνπο 

αλαξίζκεηνπο Ζπεηξψηεο επεξγέηεο πνπ βνήζεζαλ ηελ εζληθή ππφζεζε ηεο 

απνηίλαμεο ηεο ζθιαβηάο, έρνπκε αλάγιπθε ηελ εηθφλα ζπκκεηνρήο ησλ Ζπεηξσηψλ.   

    

Ήπεηξνο 1830 – 1915 

 

Ζ Διιάδα απειεπζεξψζεθε κεηά απφ πνηακνχο αίκαηνο ζην Βσκφ ηεο Διεπζεξίαο 

αιιά ε Ήπεηξνο έκεηλε έμσ απφ ην αλεμάξηεην Διιεληθφ Κξάηνο. Με αθνξκή ηνλ 

Ρσζνηνπξθηθφ Πφιεκν (1853-1854) ε Ήπεηξνο επαλαζηαηεί. Παξά ηελ ππνζηήξημε 

απφ ην λενζχζηαην Διιεληθφ Κξάηνο, ε επαλάζηαζε απνηπγράλεη ίζσο θαη απφ ηνλ 

θζφλν ησλ Άγγισλ θαη ησλ Γάιισλ πνπ έβιεπαλ ηελ κηθξή λα ζέιεη λα κεγαιψζεη. 

Σν 1877 – 1878 ε Ήπεηξνο επαλαζηαηεί πάιη ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Οη απνθάζεηο 

ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1880 ήηαλ επλντθέο γηα ηελ Διιάδα. Σειηθά ππφ ηελ 

πίεζε ησλ Δπξσπατθψλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ππνγξάθεηαη ε Διιελνηνπξθηθή 

πλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1881) κε ηελ  νπνία ε Διιάδα έπαηξλε ηελ Άξηα 

θαη ηελ Διαζζφλα. Οη Ζπεηξψηεο είραλ Διιεληθή ζπλείδεζε, αιιά ρξεηάζηεθε λα ην 

απνδείμνπλ απηφ απέλαληη ζηελ ςεχηηθε πξνπαγάλδα ηεο Σνπξθίαο πνπ ζεσξνχζε ηε 

Ήπεηξν Αιβαληθή! Σν 1912 θεξχρηεθε ν πξψηνο  Βαιθαληθφο πφιεκνο ελάληηα ζηελ 

Σνπξθία. Μεηά απφ εξσηθνχο αγψλεο ν Διιεληθφο ηξαηφο ππφ ηελ αξρεγία ηνπ 

απνπληδάθε θαη ηνπ δηαδφρνπ ηνπ ειιεληθνχ ζξφλνπ Κσλζηαληίλνπ θαη κε ηελ 

βνήζεηα ησλ Ζπεηξσηψλ θαηέιαβε ηα Γηάλλελα 21ε Φεβξνπαξίνπ 1913. 

Ο Σαγκαηάξρεο Ησάλλεο Βειηζζάξηνο ήηαλ απφ ηηο πην αγσληζηηθέο θαη ηνικεξέο 

κνξθέο απηνχ ηνπ αγψλα . Ζ Ήπεηξνο έγηλε Διιεληθή ην 1913 κε ηελ εμαίξεζε ηεο 

Βφξεηαο Ζπείξνπ, ε νπνία ζήκεξα αλήθεη ζηελ Αιβαλία.      
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Ο Διιελνϊηαιηθόο Πόιεκνο (1940-1941) 

  

Ήηαλ ε πνιεκηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ Διιάδαο θαη ζπλαζπηζκνχ Ηηαιίαο – Αιβαλίαο, 

ε νπνία δηήξθεζε απφ ηηο 28 Οθησβξίνπ 1940 κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 1941, φηαλ θαη 

νινθιεξψζεθε ε θαηάιεςε ηεο ρψξαο απφ ηηο Γεξκαληθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο 

επηηέζεθαλ ζηελ Διιάδα ζηηο 6 Απξηιίνπ 1941.  

Σε ζηηγκή ηεο Γεξκαληθήο εηζβνιήο, ν Διιεληθφο ζηξαηφο είρε πξνειάζεη ζηα 

αιβαληθά εδάθε, σο απνηέιεζκα ηεο κέρξη ηφηε απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

Ηηαιναιβαληθψλ δπλάκεσλ. Ζ Ηηαιηθή Κπβέξλεζε απέζηεηιε ζηελ Διιάδα 

ηειεζίγξαθν, κε ην νπνίν θαη απαηηνχζε ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ Ηηαιηθνχ 

ζηξαηνχ απφ ηελ Διιελναιβαληθή κεζφξην, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα θαηαιάβεη 

θάπνηα ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο Διιάδαο. Ζ άξλεζε ηεο Διιάδαο ενξηάδεηαη ζηελ 

Δπέηεην ηνπ ΟΧΙ.      

 
 

Οη γπλαίθεο ηεο Ζπείξνπ ζηνλ πόιεκν ηνπ 1940 

 

Με ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1940 γπλαίθεο απφ ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο 

Ζπείξνπ άλνημαλ ηα κπανχια ηνπο, μήισζαλ ηα πξνηθηά ηνπο, εθπνίεζαλ ηηο βέξεο 

ηνπο, θαη έθαλαλ φηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ζηξαηηψηεο πνπ βξίζθνληαλ ζην κέησπν. ηελ επαξρία καδί κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

ειηθησκέλνπο, αληηθαζηζηνχζαλ ηνπο άλδξεο ζηηο αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

δνπιεηέο θαη επεηδή αθφκα θαη ηα ππνδχγηα επηζηξαηεχηεθαλ, δψλνληαο ην αιέηξη, ηελ 

αμίλα, ηα θνξηεγά. 

Μεηαμχ ησλ περπαίσλ ηίηισλ ζηηο εθεκεξίδεο γηα ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ ππήξραλ θαη εθείλνη, πνπ εμήξαλ ηε ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ ηεο Ζπείξνπ κε 

θξάζεηο: Δηο ηελ πξώηε γξακκή ε επνπνηία ησλ γπλαηθώλ ηεο Ηπείξνπ – ε απξόζηηα 

βνπλά κεηέθεξαλ ηα θαλόληα Γπλαίθεο ηεο Ηπείξνπ εξγαδόκελαη λπρζεκεξόλ εηο ηελ  

εθθαζάξηζεο ησλ νδώλ από ηα ρηόληα. 

Οη γπλαίθεο ηεο Ζπείξνπ άλνημαλ ηα ζπίηηα ζηνπο ζηξαηηψηεο πξνζθέξνληαο ηξφθηκα, 

θνπβέξηεο θαη ξνχρα. Αγέιαζηεο θαη καπξνθνξεκέλεο νη αγξφηηζζεο ησλ 

θαθνηξάραισλ Βνπλψλ, απφ ηελ Κφληηζα, ηελ Φνχξθα, ηνλ Πεληάινθν, ηελ 

Βνχξκπηαλε, ζρεκάηηδαλ αηειείσηεο θάιαγγεο, ζθαξθαιψλνληαο ζε πςφκεηξν 2.000 

θαη 2.500 κέηξσλ, θνξησκέλεο, πνιεκνθφδηα, φπια θαη ηξφθηκα ζην αλέβαζκα θαη 

θνπβαιψληαο ηξαπκαηίεο ζην θαηέβαζκα 
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. 

 

 
 

Ο αθαλήο ήξωαο ηεο επνπνηίαο ηνπ 1940 Υαξάιακπνο Καηζηκήηξνο 

 

Ο ζύγρξνλνο Λεσλίδαο πνπ αςήθεζε ηηο εληνιέο ηνπ ΓΔ θαη θξάηεζε κφλνο ηνπ ηελ 

ειιεληθή άκπλα. Λίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ Ηηαιηθή εηζβνιή, ην Γεληθφ Δπηηειείν 

ηξαηνχ έζηεηιε δηαηαγέο ζηελ φγδνε κεξαξρία ηεο Ζπείξνπ ιέγνληαο νχηε ιίγν νχηε 

πνιχ φηη θάζε κάρε είλαη κφλν γηα ηελ ηηκή ησλ φπισλ, θαζψο επί ηεο νπζίαο είρε 

θξηζεί εθ πξννηκίνπ ρακέλε είρε θαλέλα απνιχησο ιφγν λα δνζεί.  

Σν ΓΔ θαινχζε κάιηζηα ηελ Ογδφε Μεξαξρία λα ππνρσξήζεη ζε δεχηεξε γξακκή 

άκπλαο θαη λα πνιεκήζεη αλ ήζειε λα πνιεκήζεη! ηνπο Ηηαινχο πνιχ πην πίζσ απφ 

ηελ ακπληηθή γξακκή Διαίαο – Καιακά, εθεί πνπ γξάθηεθαλ ηειηθά νη πξψηεο θαη νη 

πην έλδνμεο ζειίδεο ηνπ έπνπο ηνπ 1940. 

Κη απηφ γηαηί έλαο θαη κφλν άλζξσπνο, ν δηνηθεηήο ηεο εξσηθήο Ογδόεο Μεξαξρίαο, 

απνθάζηζε λα πεηάμεη ηηο δηαηαγέο ησλ επηηειαξρψλ ζηα ζθνππίδηα θαη λα αςεθήζεη 

ηηο βνπιέο ησλ αλσηέξσλ ηνπ.  

Ο δηνηθεηήο ηεο Ογδφεο Μεξαξρίαο φρη κφλν δελ ππάθνπζε ζηα απαηζηφδνμα 

θειεχζκαηα ηεο Αζήλαο αιιά παξέηαμε αληηζέησο ηελ άκπλα ηνπ ζηελ πξψηε 

γξακκή εθδίδνληαο δηθφ ηνπ θηξκάλη ζηνπο άλδξεο ηνπ: Οπδεκία ζθέςε δηα 

απνρώξεζηλ, ε ηειεπηαία γξακκή ακύλεο είλαη εδώ κέρξη εζράησλ. 

Κη έηζη ν Καηζηκήηξνο κφλνο ρσξίο βνήζεηα απφ ην ΓΔ θαη ρσξίο ηελ πίζηε θαλελφο 

ζηνλ αγψλα ηνπ ζηάζεθε αγέξσρα ζηελ πξψηε γξακκή, πνιέκεζε θαη λίθεζε.  ρη 



 20 

κφλν θξάηεζε ηα ζχλνξα άζηθηα, άιια κέζα ζε ιίγε εβδνκάδεο άξρηζε λα πξνειαχλεη 

επηζεηηθά ελαληίνλ ησλ εηζβνιέσλ κέζα απφ ην Αιβαληθφ έδαθνο!          

 

Οη Γεξκαλνί θαηαιακβάλνπλ ηελ Διιάδα θαη δίλνπλ ζηνπο Ηηαινύο ηελ δηνίθεζε 

ηεο Ζπείξνπ 

 
Ζ δψλε ειέγρνπ ησλ Ηηαιψλ πεξηιάκβαλε πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο Διιάδαο. Ζ Ηηαιηθή 

θαηνρή ππήξμε επίζεο ηδηαίηεξα ζθιεξή θπξίσο ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη Ηηαινί 

ζηφρεπαλ κειινληηθά λα πξνζαξηήζνπλ ζην δηθφ ηνπο θξάηνο. Έρνληαο νη Ηηαινί δηθά 

ηνπο ζρέδηα γηα ηελ επαλαράξαμε ησλ ζπλφξσλ ζηα Βαιθάληα πξνσζνχζαλ ζρέδηα 

δηακειηζκνχ ηεο Διιάδαο. 

ην πιαίζην απηψλ ησλ ζρεδίσλ θαιιηέξγεζαλ αίζζεκα αιπηξσηηζκνχ ζε 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο φπσο νη Σζάκεδεο πνπ δνχζαλ ζηελ Θεζπξσηία. Δλζάξξπλαλ 

επίζεο ηελ δξάζε εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ ηζάκεδσλ ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο Ζπείξνπ. Δθηφο απφ ηελ Σζακνπξηά ε Ηηαιηθή πνιηηηθή πξνψζεζε θαη 

ηελ δεκηνπξγία θξάηνπο πνπ ζα πεξηειάκβαλε ηνλ βιαρφθσλν πιεζπζκφ ηεο πεξηνρή 

ηεο Πίλδνπ.  

Σν θξάηνο πνπ ην νλφκαζε Πξηγθηπάην ηεο Πίλδνπ, πεξηειάκβαλε θπξίσο νξεηλέο 

πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ηδέα αληί γηα 

αληαπφθξηζε ζπλάληεζε ηελ απνδνθηκαζία ηνπ Βιαρφθσλνπ πιεζπζκνχ θαη ην 

Πξηγθηπάην δηαιχζεθε γξήγνξα, φηαλ άξρηζε ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ ζηελ πεξηνρή.       

Σα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θέξζεθαλ κε κεγάιε θηελσδία ζηελ Ήπεηξν. 

Μέζα ζε ιίγνπο κήλεο έθαλαλ ηα νινθαπηψκαηα ζην Κνκκέλν ηεο Άξηαο, ζηνπο 

Ληγθηάδεο Ησαλλίλσλ, ζηε Μνπζησηίηζα, ελψ εμνιφζξεπζαλ ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ 

ησλ Ησαλλίλσλ θαηάθαςαλ εθαηνληάδεο ρσξηά θαη. Τπνινγίδεηαη φηη ζθφησζαλ πάλσ 

απφ 2.500 άκαρνπο ζηελ Ήπεηξν, αιιά θαη 10.000 Ηηαινχο αηρκαιψηνπο ηεο 

ιεγφκελεο κεξαξρίαο Αθνχη. Αθφκα νξγάλσζαλ ηζάκεδεο ζηελ Παξακπζηά γηα ηελ 

εμφλησζε ησλ Πξνθξίησλ. Ζ κεξαξρία Δληειβάηο δνινθφλεζε άκαρνπο κε ην 

πξφζρεκα ησλ αληηπνίλσλ. Βίαζε, έθιεςε, εξήκσζε δεθάδεο ρσξηά κε ην πξφζρεκα 

φηη φηη ρσξηθνί βνεζνχζαλ ηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΓΔ θαη ηνπ ΔΛΛΑ. 

Έπεηηα ε Ήπεηξνο δνθηκάδεηαη απφ ηνλ ηξαγηθφ Δκθχιην Πφιεκν (1945- 1949). 
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Δίλαη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη κηα καχξε ζειίδα ζηελ 

ηζηνξία θαη κηα καχξε ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. ηνλ εκθχιην ν 

κηζφο ιαφο πνιεκάεη ελαληίνλ ηνπ άιινπ κηζνχ, γηαηί πηζηεχεη φηη νη δηθέο ηνπ ηδέεο, 

ηα δηθά ηνπ ηδαληθά είλαη ζσζηά θαη δίθαηα.  

Ο εκθχιηνο δελ μέζπαζε έηζη μαθληθά αιιά έρεη ηηο ξίδεο ζηελ ηζηνξία ηεο 

θνηλσληθήο εμέιημεο φπνπ ην 1946 ρψξηζε ην ιαφ ζε δεμηνύο θαη αξηζηεξνύο κε 

ζιηβεξέο ζπλέπεηεο.    

Ζ Γεθαεηία ηνπ 1950 ήηαλ δξακαηηθή, ε ρψξα ήηαλ θαηεζηξακκέλε απφ ηνπο δχν 

πνιέκνπο, ππήξρε θνβεξή αλεξγία κεγάιε θηψρεηα θαη ηξηζαζιηφηεηα. Παξ’ φια 

απηά ρηιηάδεο Έιιελεο έθεπγαλ ζην εμσηεξηθφ γηα δνπιεηά, Βέιγην, Γεξκαλία, 

Βξαδηιία θαη Απζηξαιία. Μηα θαηάζηαζε ε νπνία εληάζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 

φπνπ νη Έιιελεο έθεπγαλ καδηθά γηα λα επηβηψζνπλ. 

Μεηά απφ φια απηά ηα γεγνλφηα θηάλνπκε ζηελ Ήπεηξν ηνπ ζήκεξα. 

 
ηελ Ήπεηξν πνπ καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά αληηζηέθεηαη θαη κέλεη 

φξζηα. Έρνληαο δχν κεγάια λνζνθνκεία, ην Γεληθό Κξαηηθό Χαηδεθώζηα θαη ην 

Παλεπηζηεκηαθό. Γηαζέηεη επίζεο έλα εμαίξεην Παλεπηζηήκην πνπ ζεσξείηαη απφ ηα 

θαιχηεξα ηεο Δπξψπεο κε ρηιηάδεο θνηηεηέο λα ην θαηαθιχδνπλ θάζε ρξφλν. 

ηελ Ήπεηξν ηνπ Σνπξηζκνχ φπνπ έρεη γίλεη πξννξηζκφο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο, ησλ αξραίσλ κλεκείσλ ηεο θαη ηνπ 

θπζηθνχ θάιινπο πνπ δηαζέηεη. Με ηα γξαθηθά ρσξηνπδάθηα ηεο, ηηο φκνξθεο πφιεηο, 

ηηο θαηαγάιαλεο αθηέο ηηο θαη ηα ηνπηθά πξντφληα ηεο. ηελ αλάπηπμε ηεο έρεη 

ζπκβάιιεη θαη ε Ηφληα θαη Δγλαηία νδφο νη νπνίεο έρνπλ κηθξχλεη ηηο απνζηάζεηο θαη 

έρνπλ κεηψζεη ηνλ ρξφλν θέξλνληαο ηελ Ήπεηξν θνληά κε άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο.     
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ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ 

 

Γωδώλε 

Ζ  πεξηνρή  ηεο  Γσδψλεο  θαίλεηαη  πσο  ρξεζηκνπνηείηαη  απφ  ηνπο  αλζξψπνπο  

απφ  ηνπο  πξντζηνξηθνχο  θηφιαο  ρξφλνπο! 

Ζ  πξψηε  ιαηξεία  είλαη  απηή  πξνο  ηε  ζεά  Γαία  (Γε)  απφ  ηνλ  30
ν 
αη.  π. Υ. – 20

ν
 

αη.  π. Υ.,  ελψ  αθνινπζεί  ε  ιαηξεία  ηνπ  Γία  απφ  ηνλ  19
ν 
αη.  π. Υ. – 14

ν
 αη.  π. Υ.  

ε  νπνία  θαη  θπξηαξρεί. 

Σν  φλνκα  πηζαλφλ  λα  πξνήξζε  απφ  ηελ  Νχκθε  Γηψλε  (ζεά  ηεο  πγξήο  θχζεο,  

ζχδπγνο  ηνπ  Γία  φπνπ  θαηνηθνχζε  καδί  ηνπ  ζηελ  ηεξή  θεγφ). 

Σν  καληείν  πνπ  δεκηνπξγήζεθε  εθεί  ήηαλ  ην  αξραηφηεξν  θαη  ην  δεχηεξν  πην  

ζεκαληηθφ,  κεηά  ηνπο  Γειθνχο  θαη  αλαθέξεηαη  απφ  ηνλ  κεξν  (Ηιηάδα  θαη  

Οδχζζεηα)  θαζψο  θη  απφ  ηνπο  Αξηζηνηέιε  θαη  Ζξφδνην. 

Οη  ρξεζκνί  δίλνληαλ  εξκελεχνληαο  ην  ζξφηζκα  ησλ  θχιισλ  ηεο  ηεξήο  

βειαληδηάο,  απφ  ην  θειάξπζκα  ηνπ  λεξνχ  ηεο  ηεξήο  πεγήο,  ηηο  θσλέο  απφ  ηα  

ηεξά  πεξηζηέξηα  πνπ  θψιηαδαλ  ζηε  θεγφ  θαη  απφ  ηνπο  ήρνπο  ησλ  ράιθηλσλ  

ιέβεησλ  (θαδαληψλ)  πνπ  πεξηζηνίρηδαλ  ην  ηεξφ  δέληξν. 

Οη  ηεξείο  ηνπ  καληείνπ  ζηελ  αξρή  ήηαλ κφλν  άληξεο,  αξγφηεξα  φκσο  

πξνζηέζεθαλ  θαη  ηξεηο  ειηθησκέλεο  γπλαίθεο  γλσζηέο  σο  «Πιεηάδεο»,  νη  νπνίνη,  

πεξπαηνχζαλ  μππφιπηνη  θαη  θνηκφηαλ  ζηε  γε  γηα  λα  είλαη  ζε  ζπλερή  θαη  

άκεζε  επαθή  κε  ηε  Γε  νχησο  ψζηε  λα  εξκελεχνπλ  θαιχηεξα  ηα  ζετθά  

ζεκάδηα. 

Ζ  ιαηξεία  ζην  ρψξν  ηεο  Γσδψλεο  πξέπεη  λα  άξρηζε  απφ  ηελ  πξψηκε  επνρή  

ηνπ  Υαιθνχ  (2600 – 1900 π. Υ.)  θαη  ζπλερίζηεθε  κέρξη  ην  ηέινο  ηνπ  4
νπ

  αη.  κ. 

Υ.  πνπ  ηε  ιαηξεία  ηνπ  Γία  αθνινπζεί  ε  Υξηζηηαληθή. 

Σν  Μαληείν έθηαζε  ζην  απνθνξχθσκα  ηεο  αθκήο  ηνπ  ζηα  ρξφληα  ηνπ  βαζηιηά  

Πχξξνπ  ηνλ  3
ν
  αη.  π. Υ.  ν  νπνίνο  ρηίδεη  εθεί  ην  κεγάιν  λαφ  ην  Γία,  ην  λαφ  

ηνπ  Ζξαθιή  θαη  ην  ζέαηξν  ησλ  18000  ζέζεσλ,  φπνπ  θάζε  ηέζζεξα  ρξφληα  

ηεινχληαλ  ηα  Νάηα  πξνο  ηηκήλ  ηνπ  Θενχ  Νάηνπ  Γία  ή  Σκαξίνπ  (απφ  ην  

γεηηνληθφ  φξνο  Σφκαξνο).  

Σν  ηεξφ  θαηαζηξάθεθε  απφ  ηνπο  Αηησινχο  ην  219  π. Υ.,  αλνηθνδνκήζεθε  μαλά  

ηνλ  επφκελν  ρξφλν  θαη  ζπλέρηζε  ηελ  πνξεία  ηνπ  κέρξη  ηελ  θαηαζηξνθή  ηνπ  

απφ  ηνπο  Ρσκαίνπο  ην  167  π. Υ. 

Ξαλαρηίζηεθε  πάιη  απφ  ηνλ  απηνθξάηνξα  Αχγνπζην  κεηά  ηε  λίθε  ηνπ  ζην  

Άθηην  γηα  λα  έιζεη  ην  ηειεησηηθφ  ρηχπεκα  ηνλ  4
ν
  αη.  κ. Υ.  κε  ην  δηάηαγκα  ηνπ  

Θενδνζίνπ  ηνπ  Μεγάινπ  πνπ  έβαιε  ηέινο  ζηε  ιαηξεία  ησλ  δψδεθα  ζεψλ. 

Σν  391  κ. Υ.  θφπεθε  ην  ηεξφ  δέληξν,  ην  ηεξφ  εγθαηαιείθζεθε  θαη  νη  θάηνηθνη  

ηεο  Γσδψλεο  θαηέθπγαλ  ζε  άιια  κέξε  κε  ηνπο  πην  πνιινχο  λα  εγθαζίζηαληαη  

ζηελ  πεξηνρή  Δχξνηα  πνπ  αξγφηεξα  νλνκάζηεθε  Ησάλληλα. 

Σα  ζεκαληηθφηεξα  κλεκεία  ζήκεξα  πνπ  κπνξεί  λα  δεη  ν  επηζθέπηεο  είλαη  ε  

Ηεξά  Οηθία  (Ναφο  ηνπ  Γία),  ην  Θέαηξν  ρσξεηηθφηεηαο  18.000  αηφκσλ,  απφ  ηα  

κεγαιχηεξα  ηεο  Διιάδαο,  ην  Βνπιεπηήξην,  ην  ηάδην  κε  ηα  ιίζηλα  θαζίζκαηα,  

ηελ  Αθξφπνιε  θαη  ηέινο  ην  Πξπηαλείν,  ην  αξραηφηεξν  θηίξην  ηνπ  ηεξνχ.                 
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Νηθόπνιε 

ε  απφζηαζε  7  ρικ.  βνξεηναλαηνιηθά  ηεο  Πξέβεδαο,  ζε  έλα  θαηαπξάζηλν  ηνπίν  

9.000  ζηξεκκάησλ,  βξίζθεηαη  ν  αξραηνινγηθφο  ρψξνο  ηεο  Νηθφπνιεο. 

Σελ  πφιε  ίδξπζε  ν  Οθηαβηαλφο  Αχγνπζηνο  κεηά  απφ  κηα  ηηο  κεγαιχηεξεο  

λαπκαρίεο  (Άθηην, 31  π. Υ.)  ηεο  αξραίαο  ηζηνξίαο,  αλάκεζα  ζηνπο  Οθηαβηαλφ  

απφ  ηε  κηα  θαη  ηνλ  Αληψλην  κε  ηελ  Κιενπάηξα  απφ  ηελ  άιιε  πνπ  

πξνζπαζνχζε  λα  δηαηεξήζεη  ηελ  αλεμαξηεζία  ηεο  Αηγχπηνπ  απφ  ηε  Ρψκε.   

Καηνηθήζεθε  απφ  θαηνίθνπο  ησλ  γεηηνληθψλ  πφιεσλ  ηεο  Ζπείξνπ,  ηεο  

Λεπθάδαο  θαη  ηκήκαηνο  ηεο  Αηησιναθαξλαλίαο  πνπ  νδεγήζεθαλ  δηα  ηεο  βίαο  

ζηελ  πφιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήηαλ  πφιε  κε  κεγαινπξεπή  θηίξηα,  Θέαηξν,  Χδείν,  Γπκλάζην,  Λνπηξά,  είρε  

δηθφ  ηεο  λνκηζκαηνθνπείν  θαη  θάζε  ηέζζεξα  ρξφληα  ηεινχζε  ηα  Άθηηα,  γηνξηή  

πνπ  πεξηιάκβαλε  αγψλεο  πάιεο,  ηππνδξνκίεο  θαη  κνπζηθή. 

Ζ  παξαθκή  ηεο  πφιεο  μεθίλεζε  ζηαδηαθά  θαηά  ηνλ  3
ν
  αη.  κ. Υ.  ε  νπνία  

επηδεηλψζεθε  απφ  θαηαζηξνθηθφ  ζεηζκφ  πνπ  έπιεμε  ηελ  πφιε.  Σα  ηείρε  πνπ  

δηαζψδνληαη  αλνηθνδνκήζεθαλ  θαηά  ηνλ  5
ν
  κε  6

ν
 αη.  κ. Υ.  ελψ  ζηηο  αξρέο  ηνπ  

10
νπ

  κ. Υ.  αηψλα  ε  πφιε  εξεκψζεθε  ηειείσο  θαη  έθηνηε  ζψδνληαη  κφλν  εξείπηα. 

ηνλ  αξραηνινγηθφ  ρψξν  ζήκεξα  κπνξνχκε  λα  δνχκε  ην  Χδείν,  ην  κλεκείν  ηνπ  

Απγνχζηνπ,  εηο  αλάκλεζε  ηεο  λίθεο  ηνπ,  αθηεξσκέλν  ζηνλ Άθηην  Απφιισλα,  

ηνλ  πνιεκηθφ  Άξε  θαη  ην  ζεφ  ηεο  ζάιαζζαο  Πνζεηδψλα  φπσο  επίζεο  θαη  

πνιιά  αμηφινγα  ρξηζηηαληθά  κλεκεία. 

 

Παλαγία  Παξεγνξήηηζζα   

Ζ  εθθιεζία  ηεο  Παλαγίαο  ηεο  Παξεγνξήηηζζαο  είλαη  ίζσο  ην  ζεκαληηθφηεξν  

βπδαληηλφ  κλεκείν  ηεο  πφιεο  ηεο  Άξηαο  πνπ  παιηφηεξα  απνηεινχζε  ην  

θαζνιηθφ  κεγάινπ  γπλαηθείνπ  κνλαζηεξηνχ. 
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Υηίζηεθε  ζηα  ηέιε  ηνπ  13
νπ

  αηψλα  απφ  ην  δεζπφηε  ηεο  Ζπείξνπ  Νηθεθφξν  Α΄  

Κνκλελφ  Γνχθα  θαη  ηε  ζχδπγφ  ηνπ  Άλλα  Παιαηνινγίλα  ζε  δχν  θάζεηο  θαη  

αθηεξψζεθε  ζηνλ  Δπαγγειηζκφ  ηεο  Θενηφθνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλήθεη  ζηνπο  λανχο  κε  νθηαγσληθφ,  ζηαπξνεηδή  ηχπν  θαη  ελψ  εμσηεξηθά  δελ  

είλαη  παξά  έλα  νγθψδεο  νξζνγψλην  θηίζκα,  εληνχηνηο  ην  εζσηεξηθφ  ηνπ  ην  

ραξαθηεξίδεη  ε  θνκςφηεηα  κε  ηελ  πξνζεγκέλε  θαη  κειεηεκέλε  αξρηηεθηνληθή  

ηνπ.  Υαξαθηεξηζηηθφ  δε  φισλ  απηψλ  απνηειεί  ν  κνλαδηθφο  ηξφπνο  ζηήξημεο  

ηνπ  ηξνχινπ  κε  έλα  ζχζηεκα  πνπ  κφλν  ηνικεξφ  ζα  κπνξνχζε  θαλείο  λα  ην  

ραξαθηεξίζεη  ελψ  πνιχ  φκνξθα  θνζκείηαη  απφ  ςεθηδσηφ  κε  παξάζηαζε  ηνπ  

Παληνθξάηνξα,  ησλ  Πξνθεηψλ  θαη  ησλ  Δπαγγειηζηψλ. 

Οη  ηνηρνγξαθίεο  ηνπ  λανχ  ρξνλνινγνχληαη  απφ  ηνλ  16
ν
  θαη  ηνλ  18

ν
  αηψλα  γηα  

λα  ζπκπιεξσζεί ε  ηειηθή  εηθφλα  απφ  ηα  πνιχρξσκα  κάξκαξα  ζηνπο  ηνίρνπο,  

ην  καξκάξηλν  δάπεδν  θαη  ην  καξκάξηλν  ηέκπιν  πνπ  αληηθαηαζηάζεθε  απφ  ην  

ζεκεξηλφ  θηηζηφ.       

ήκεξα  ν  λαφο  ιεηηνπξγεί  σο  ηζηνξηθφ  κλεκείν  γηα  ηνπο  επηζθέπηεο  ελψ  ζηα  

αλαηνιηθά  ηνπ  ζψδνληαη  16  θειηά  θαη  ε  Σξάπεδα  (εζηηαηφξην)  ηνπ  κνλαζηεξηνχ  

πνπ  ζήκεξα  ζηεγάδεη  κηα  κηθξή  αιιά  πνιχ  αμηφινγε  αξραηνινγηθή  ζπιινγή. 

 

Νεθξνκαληείν 

Πάλσ ζε έλα ινθίζθν ζην ρσξηφ Μεζνπφηακνο, 4 ρηι. ΒΓ ηεο Πξέβεδαο, βξίζθεηαη 

ην αξραηφηεξν λεθξνκαληείν ηεο αξραηφηεηαο, ην λεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα, θνληά 

ζηελ αξραία κπθελατθή απνηθία Δθχξα (14νο -15νο π.ρ.), ζην ζεκείν πνπ ελψλεηαη ν 

πνηακφο Αρέξνληαο κε ηνλ Πεξηθιεγέζσλ θαη ηνλ Κσθπηφ, πνπ ζπκβφιηδαλ ηε ζιίςε, 

ηνπο ζηελαγκνχο θαη ηνλ ζάλαην. 

χκθσλα κε ηνλ κεξν, απφ απηφ ην ζεκείν θαηέβεθε ν Οδπζζέαο ζηνλ Κάησ 

Κφζκν γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Σεηξεζία θαη λα πάξεη ρξεζκφ γηα ηνλ γπξηζκφ ηνπ 

ζηελ Ηζάθε. Σν λεθξνκαληείν ζεσξνχληαλ ην ζεκαληηθφηεξν ηεξφ πνπ είρε ρηίζεη 

πξνο ηηκήλ ηνπ Άδε θαη εθεί βξίζθνληαλ ε είζνδνο γηα ην βαζίιεην ηνπ Κάησ 

Κφζκνπ. 

χκθσλα κε ην κχζν ν λεθξνπνκπφο Δξκήο κέζα απφ ηα λεξά ηεο ιίκλεο Αρεξνπζίαο 

(ε φπνηα δελ ππάξρεη πηα (απνζηξαγγίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960) νδεγνχζε ηηο 

ςπρέο ζηνλ Άδε.  

Ο πνηακφο Αρέξνληαο απνηεινχζε ηελ νδφ κέζσ ηηο νπνίαο ν Υάξνληαο νδεγνχζε ηηο 

ςπρέο απφ ηελ Αρεξνπζία ιίκλε ζηνλ Κάησ Κφζκν. Ζ Αρεξνπζία ιίκλε ήηαλ ε ρψξα 

ηνπ Άδε. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ςπρψλ ν Υάξνληαο έπαηξλε σο αληίηηκν έλαλ φβνιν, 

ηνλ νπνίν ηνπνζεηνχζαλ νη ζπγγελείο θάησ απφ ην ζηφκα ησλ λεθξψλ. ζνη δελ είραλ 
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ρξήκαηα παξέκελαλ γηα πάληα ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ. Ο Κέξβεξνο, ν ηξηθέθαινο 

ζθχινο ήηαλ ν θχιαθαο ηεο πχιεο. ζνη ήζειαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο ςπρέο θαη 

λα πάξνπλ πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ, πήγαηλαλ ζην λεθξνκαληείν ηνπ Αρέξνληα. Γηα 

λα θηάζνπλ ζηε ζθνηεηλή αίζνπζα θαη λα πάξνπλ ρξεζκφ έκελαλ ζηηο ππφγεηεο 

αίζνπζεο ηνπ καληείνπ.                                             

Οη αλαζθαθέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 1958-1964 θαη 1976-1977 ππφ ηελ αηγίδα 

ηεο αξραηνινγηθήο εηαηξίαο θαη ήηαλ ην πξψην ηεξφ θαη καληείν ησλ ζεψλ ηνπ Κάησ 

Κφζκνπ πνπ έγηλε γλσζηφ. Σν θχξην ηκήκα ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 4νπ θαη 

αξρέο ηνπ 3νπ αη. π.ρ., ελψ θαηά ηα ηέιε ηνπ 3νπ  αη. π.ρ. πξνζηέζεθε ζηα δπηηθά έλα 

ζπγθξφηεκα κε κηα θεληξηθή απιή, φπνπ ππήξραλ δσκάηηα θαη απνζήθεο θαη ρψξνη 

γηα δηακνλή επηζθεπηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηακάηεζε ην 167 π.ρ. ηηο αξρέο ηνπ 

18νπ αηψλα νηθνδνκήζεθε ζην ρψξν, ε κνλή ηνπ Αγίνπ  Ησάλλε ηνπ Πξνδξφκνπ, πνπ 

ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκήκαηνο δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

πνιπγσληθή ηνηρνδνκία, ηηο ζηδεξφθξαθηεο πχιεο θαη ηελ εζσηεξηθή δηαίξεζε κε 

δηαδξφκνπο. 

Αθνπζηηθή ηνπ ρώξνπ 

Ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηε είλαη ε 

αθνπζηηθή ηνπ ρψξνπ ηεο 

ππφγεηαο αίζνπζαο . Δπ’ απηνχ 

έγηλε κηα κειέηε απφ ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο φπνπ 

δηήξθεζε 12 έηε. χκθσλα κε 

απηήλ, ζηελ ππφγεηα αίζνπζα 

βαζηιεχεη απφιπηε εζπρία θαη ν 

ρξφλνο αληήρεζεο ηνπ ρψξνπ 

είλαη εμαηξεηηθά ρακειφο. 

Υξεηάζηεθαλ πνιιέο κεηξήζεηο θαη εμειηγκέλα κέζα γηα λα επηβεβαηψζνπλ απηφ ην 

θαηλφκελν. Ζ παξαηήξεζε ησλ ηφμσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο ηηκέο ηνπ 

ρξφλνπ αληήρεζεο θαη ηνπ ζνξχβνπ βάζνπο, νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα ηνπο 

εξεπλεηέο φηη ν ρψξνο ήηαλ ζπλεηδεηά θαηαζθεπαζκέλνο, ψζηε λα δεκηνπξγεί ζηνλ 

επηζθέπηε, έληνλα ςπρναθνπζηηθά θαηλφκελα. 
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Σν Νεζί ηεο ιίκλεο ηωλ Ηωαλλίλωλ 

 

 
Σν λεζί ησλ Ησαλλίλσλ βξίζθεηαη ζην βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο ιίκλεο. Έρεη έθηαζε 200 

ζηξέκκαηα θαη ην κέγηζην πςφκεηξν είλαη 520 κέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. Σν κήθνο ηνπ είλαη 800 κέηξα θαη πιάηνο 500 κέηξα. Σν λεζί απνηειείηαη 

απφ 110 πεξίπνπ ζπίηηα θαη είλαη γλσζηφ γηα ηελ παξαδνζηαθή επεηξσηηθή 

αξρηηεθηνληθή κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζηέγεο απφ ζρηζηφιηζν. 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο κνλέο κε ηηο 4 πην γλσζηέο λα είλαη: ε Μνλή ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, ε Μνλή Αγίνπ Παληειεήκνλα, ε Μνλή Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα θαη ε 

Μνλή Πξνθήηε Ζιία.  

Οη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ εγθαηαζηάζεθαλ εδψ μεθηλψληαο απφ ηελ καθξηλή 

Μάλε ηεο Πεινπνλλήζνπ ηνλ 17
ν
 αηψλα. Βέβαηα ην λεζί έρεη ζπλδεζεί κε ηελ ηζηνξία 

θαη ην ζάλαην ηνπ Αιή Παζά. ηα θειηά ηνπ κνλαζηεξίνπ ζψδνληαη αθφκε θαη 

ζήκεξα νη ηξχπεο απφ ηηο ζθαίξεο, νη νπνίεο ζήκαλαλ ην ηέινο ηνπ Αιή Παζά. 

πγθεθξηκέλα απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη εθεί παξνπζηάδνληαη νιφζσκεο 

ηνηρνγξαθίεο ησλ επηά θηιφζνθσλ ηεο αξραηφηεηαο: ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Πιάησλα, 

ηνπ φισλα, ηνπ Υείισλα, ηνπ Απνιιψληνπ, ηνπ Πινχηαξρνπ θαη ηνπ Θνπθπδίδε.  

Σα γξαθηθά θαξαβάθηα μεθηλνχλ απφ ηελ πξνθπκαία ιίγν κεηά ηελ πχιε ηνπ 

Κάζηξνπ. ην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ ζαο ππνδέρεηαη πιένλ κηα ηνπξηζηηθή αηκφζθαηξα, 

αιιά θαη έλα πηάην κε ηα νλνκαζηά γηαλληψηηθα γιπθά πνπ πξνζθέξνπλ κέιε ηνπ 

γπλαηθείνπ ζπλεηαηξηζκνχ ελδεκηθψλ πξντφλησλ. Δθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ 

πξσηαγσληζηνχλ ηα ρξψκαηα ηεο θχζεο, αξηζηεξά ηα αγξηνινχινπδα θαη δεμηά νη 

εληππσζηαθέο θαζηαλνθέθαιεο πάπηεο θαη ηα άιια πνπιηά ηνπ λεξνχ.  
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Οη θάηνηθνη απαζρνινχληαη κε ηελ αιηεία, νπφηε είλαη ζίγνπξν φηη ηα ςάξηα, θπξίσο 

πέζηξνθεο θαη ρέιηα, πνπ ζα θάηε ζηα ηαβεξλάθηα ηνπ λεζηνχ ζα είλαη θξεζθφηαηα, 

ελψ δελ απνθιείεηαη λα ηα επηιέμεηε θαη κφλνη ζαο αλ ζέιεηε απφ ηα ελπδξεία. 

Παξάιιεια, εθηφο απφ ηα παξαδνζηαθά κεδεδάθηα καδί κε ην νπδάθη ζαο κπνξείηε λα 

απνιαχζεηε θαη βαηξαρνπφδαξα, πνπ ζεσξνχληαη ζπεζηαιηηέ ηεο πεξηνρήο. Απφ ηα 

θαιαίζζεηα καγαδάθηα κε ζνπβελίξ πνπ ζα ζπλαληήζεηε κπνξείηε λα απνθηήζεηε 

είδε ιατθήο ηέρλεο, αζεκέληα θνζκήκαηα θαη δηαθνζκεηηθά, γηα ηα νπνία είλαη 

παζίγλσζηα ηα Γηάλλελα, αιιά γιπθά θαη ιηθέξ ηα νπνία κπνξείηε λα απνιαχζεηε 

ζηα θαθελεία, ζηελ πιαηεία.  

 
Σν θάζηξν ηωλ Ηωαλλίλωλ 

 

 
Σν θάζηξν ησλ Ησαλλίλσλ ρηίζηεθε ην 528 κ. Υ. κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλνχ γηα ηελ νρχξσζε ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο. Δίλαη ην πην 

αξραίν βπδαληηλφ θάζηξν, ην νπνίν ηελ επνρή ηνπ Αιή Παζά απνηεινχζε ην 

κεγαιχηεξν δηνηθεηηθφ θέληξν νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. Μέζα ζην θάζηξν 

αλαπηχρζεθαλ ηα ειιεληθά γξάκκαηα, εθεί έδεζε ν Αιή Παζάο ην κεγάιν ηνπ έξσηα 

κε ηελ θπξά Βαζηιηθή, εθεί εξσηεχηεθε ηελ θπξά-Φξνζχλε ηελ εξσηεπκέλε ηνπ γηνπ 

ηνπ, εθεί δίδαμαλ νη κεγάινη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο   εθεί ζπνχδαζαλ ηελ ηέρλε ηνπ 

πνιέκνπ νη κεγάινη νπιαξρεγνί. Απηφ ην ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θάζηξν απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα ηκήκαηα: ηνλ εμσηεξηθφ πεξίβνιν, ηελ Β.Γ. αθξφπνιε κε ην Αζιάλ  

Σδακί, ηελ Ν.Α. αθξφπνιε κε ην Ηηο Καιέ θαη ηελ Καζηξνπνιηηεία, ηελ παιαηά πφιε 

ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ έθηαζε κέζα ζηα ηείρε ηνπ είλαη 200 ζηξέκκαηα πεξίπνπ, έρεη 

πεξίκεηξν 2.000 κέηξσλ. Πνιιά είλαη ηα θηίζκαηα πνπ ζα ζαπκάζεηε κέζα ζην 

θάζηξν.                                                                      

 

 

Σν νπθαξί εξάη 

εκαληηθφ θηίξην ηεο χζηεξεο Σνπξθνθξαηίαο ην νπθαξί ζηέγαδε, θαηά κία άπνςε, 

ηε ζρνιή ηππηθνχ ηνπ Αιή Παζά. Πξφθεηηαη γηα έλα επηβιεηηθφ ιηζφθηηζην θηίξην, κε 

θακαξνζθέπαζην ηζφγεην. Ο πάλσ φξνθνο θαζψο ήηαλ δηψξνθν ζηεξίδεηαη ζε έλα 

ζχζηεκα ζηνψλ θαη έρεη 50 παξάζπξα. ήκεξα κεηά ηελ αλαζηήισζή ηνπ απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ζηεγάδεη ηα Γεληθά Ηζηνξηθά Αξρεία ησλ Ησαλλίλσλ.   

                                                                   

Σνπξθηθή Βηβιηνζήθε 

Βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηεο βνξηναλαηνιηθήο  αθξφπνιεο θαη πηζαλφηαηα 

ζπλδεφηαλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεληξεζέ πνπ είλαη θηηζκέλνο θνληά ζην ηδακί ηνπ 

Αζιάλ παζά. Απνηειείηαη απφ κηα ζνινζθεπή κεγάιε αίζνπζα θαη δχν κηθξφηεξεο 

εθαηέξσζελ. ηελ φςε ηεο θέξεη θηνλνζηήξηθην πξνζηψν ζην νπνίν νδεγεί ιίζηλε 
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θιίκαθα. Ζ βηβιηνζήθε βξηζθφηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θαη ήηαλ απφ ηα 

πξψηα θηίξηα ζην Κάζηξν πνπ αλαζηειψζεθαλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία.    

 

Βπδαληηλό Λνπηξό 

Βξίζθεηαη ζηελ απιή ηνπ 9
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ησαλλίλσλ θαη ήξζε ζην θσο θαηά 

ηηο αλαζθαθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ θηίξην ηεο 

Βπδαληηλήο πεξηφδνπ, απφ ηα ιηγνζηά πνπ έρνπλ δηαζσζεί ζην Κάζηξν ησλ 

Ησαλλίλσλ. Δίλαη θηηζκέλν ζηα νηθνδνκηθά  ιείςαλα αξραίνπ θηηξίνπ, απφ ην νπνίν 

έρεη δηαζσζεί  ηκήκα ππνθαπζηψλ (ζχζηεκα ζέξκαλζεο ).         

 

Υακάκ 

Βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην βπδαληηλφ ινπηξφ. Πξφθεηηαη  γηα εληππσζηαθφ 

θηίξην πνπ ρξνλνινγείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. Αηπρψο δελ έρεη αλαζηεισζεί 

θαη αληηκεησπίδεη πνιιά ζηαηηθά πξνβιήκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνπο 

ζφινπο ηνπ. Απνηειείηαη απφ κηα κεγάιε αίζνπζα, έλαλ ελδηάκεζν θακαξνζθεπή 

ρψξν, ηελ θπξίσο αίζνπζα ηνπ ινπηξνχ, ηελ θακαξνζθεπαζηή δεμακελή θαη ηα 

ππφθαπζηα γηα ην δέζηακα ηνπ  λεξνχ.                                                                       

 

Βπδαληηλό Μνπζείν 

Πξφθεηηαη γηα θηίξην ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 πνπ θηινμελεί επξήκαηα, θεηκήιηα θαη 

εηθφλεο απφ ηελ Παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν έσο ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο (19
νο

 

αηψλαο), ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ πνιιέο ζέζεηο, λανχο θαη κνλαζηήξηα ηεο 

Ζπείξνπ. Κηίζηεθε απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ζηε ζέζε ηνπ εξαγηνχ ηνπ Αιή Παζά 

σο βαζηιηθφ πεξίπηεξν. Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα ζπγθαηαιέγνληαη νη 

δχν πήιηλεο αλάγιπθεο εηθφλεο απφ ηνλ βπδαληηλφ λαφ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ζηελ 

Άξηα, νη λνκηζκαηηθνί ζεζαπξνί κεζαησληθψλ ρξφλσλ πνπ βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο ηεο Ζπείξνπ, ηα καξκάξηλα θηνλφθξαλα απφ ηνλ εξεηπσκέλν λαφ ζηε Γιπθή 

Θεζπξσηίαο, θαζψο θαη αξθεηέο κεηαβπδαληηλέο εηθφλεο 

 
Θεζαπξνθπιάθην 

Απνηειεί ηκήκα ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ. Ολνκάδεηαη «Θεζαπξνθπιάθην», φλνκα 

πνπ δηαηεξήζεθε απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. Πξφθεηηαη γηα θηίξην ηεο Όζηεξεο 

Σνπξθνθξαηίαο, κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ πηζαλφηαηα ηκήκαηνο ηνπ εξαγηνχ ηνπ 

Αιή Παζά. ήκεξα κεηά ηελ αλαζηήισζή ηνπ, ζηεγάδεη ζπιινγή έξγσλ 

αξγπξνρνΐαο, ηέρλεο πνπ γλψξηζε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο.                                                                        

 

Φεηηρηέ Σδακί 

Σν Φεηηρηέ Σδακί ππήξμε κέξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ εξαγηνχ ηνπ Αιή Παζά. 

χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ρηίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ βπδαληηλνχ λανχ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αλαζηεισηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ 
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ζφινπ, ιεηηνπξγεί σο έλαο αθφκε εθζεζηαθφο ρψξνο. Ζ έθζεζε πεξηνξίδεηαη ζην ρψξν 

ηεο κηθξήο ζηνάο δεμηά θη αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ πνπ έρεη σο ζέκα ηεο ηα Ησάλληλα 

θαηά ηελ χζηεξε Οζσκαληθή πεξίνδν. Δθηίζεληαη επίζεο γθξαβνχξεο, θείκελα θαη 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηνλ δηαβφεην Αιή Παζά, ηηο κέξεο ηνπ θαη ηα έξγα 

ηνπ ζηελ Ήπεηξν.                                                                       

 

Σάθνο ηνπ Αιή Παζά 

Βξίζθεηαη θνληά ζηελ είζνδν ηνπ Φεηηρηέ Σδακηνχ θαη θαιχπηεηαη απφ εληππσζηαθφ 

θηγθιίδσκα πνπ αληηγξάθεη ην αξρηθφ. Κάησ απφ απηφ δηαθξίλνληαη δχν ηάθνη, ζηνλ 

έλαλ εθ ησλ νπνίσλ εληαθηάζηεθε ην αθέθαιν ζψκα ηνπ Αιή Παζά κεηά ηε 

δνινθνλία ηνπ ζην Νεζί.               

 
 

Κηίξην ηωλ παιηώλ Οζωκαληθώλ Μαγεηξείωλ 

Σν θηίξην ησλ παιηψλ Οζσκαληθψλ Μαγεηξείσλ έρεη αμηνπνηεζεί απφ ην Σακείν 

Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ σο αλαςπθηήξην ηνπ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. Απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ ηηο ειηφινπζηεο εκέξεο θαη ηα ήζπρα ξνκαληηθά βξάδηα.      

 

Δξείπηα ηνπ εξαγηνύ ηνπ Αιή Παζά 

Κνληά ζην Θεζαπξνθπιάθην ε αλαζθαθηθή έξεπλα έρεη θέξεη ζην θσο ηα εξείπηα ηνπ 

εξαγηνχ ηνπ Αιή παζά. Απφ  απηά, ιηγνζηά ζηνηρεία κπνξνχκε λα αληιήζνπκε γηα 

ην παιάηη ηνπ δηαβφεηνπ εγεκφλα, ην νπνίν νη πεξηεγεηέο ζηα βηβιία ην πεξηγξάθνπλ 

κε ζαπκαζκφ. ηε δπηηθή ηνπ πιεπξά, ην εξάη έρεη ελζσκαηψζεη θαη ηνλ πχξγν ηνπ 

Βνεκνχλδνπ, ελψ ζηε ζέζε ηεο λφηηαο πηέξπγαο θηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα 

ην Βπδαληηλφ Μνπζείν.  

  
 

Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο 

Σν Μνπζείν Αξγπξνηερλίαο εγθαηληάζηεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016. ηεγάδεηαη 

ζηνλ δπηηθφ πξνκαρψλα ηνπ Ηηο Καιέ, πνπ αλαζηειψζεθε θαη δηακνξθψζεθε 

θαηάιιεια. ηηο εληππσζηαθέο ππφζηπιεο αίζνπζεο ηνπ πξνκαρψλα εθηπιίζζεηαη ε 
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ηζηνξία ηεο αξγπξνρνΐαο ζηελ Ήπεηξν, ηνπηθήο ηέρλεο κε βαζηέο ξίδεο πνπ θηάλνπλ 

έσο θαη ηε Βπδαληηλή επνρή. πνπδαίνη κάζηνξεο ηνπ αζεκηνχ έρνπλ αθήζεη 

δείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπο ζε αξηζηνπξγήκαηα, πνιιά απφ ηα νπνία θπιάζζνληαη 

ζηα ζθεπνθπιάθηα κνλψλ θαη λαψλ ηεο Ζπείξνπ αιιά θαη άιισλ κνλαζηηθψλ 

θέληξσλ φπσο ην Άγην ξνο, ε Μνλή ηνπ ηλά θ.ά. Σν κνπζείν δεκηνπξγήζεθε απφ 

ην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, ηα νπνίν θαη ην δηαρεηξίδεηαη.  

 

Μνλή Κεπίλαο. Σν άγλωζην κηθξό Μεηέωξν ηεο Ζπείξνπ  

 

 
Απφιπηα ελαξκνληζκέλε κε ην θπζηθφ ηνπίν, ε Ηεξά Μνλή Κεπίλαο βξίζθεηαη ζηα 

Σδνπκέξθα θνληά ζην ρσξηφ Καιαξξχηεο κε ηα λεξά ηνπ Καιαξξχηηθνπ πνηακνχ λα 

δειψλνπλ δπλακηθά ηελ παξνπζία ηνπο, επηζθξαγίδνληαο ηελ ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ. Σν 

κνλαζηήξη είλαη ρηηζκέλν εμ’ νινθιήξνπ απφ πέηξα απφ ηα επηδέμηα ρέξηα Ζπεηξσηψλ 

καζηφξσλ-πεηξάδσλ ησλ γχξσ ρσξηψλ (πξξάθν, Πξάκαληα, Καιαξξχηεο, 

Μαηζνχθη, Μειηζζνπξγνί). Δίλαη αθηεξσκέλε ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ. Λφγσ 

ηεο επηβιεηηθήο ηεο ζέζεο, ε Μνλή Κεπίλαο πξνθαιεί ην δένο θαη ηνλ ζαπκαζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ. Λαμεπκέλε θαζψο είλαη ζηνλ απφθξεκλν βξάρν θαη αζέαηε απφ κάηηα 

ερζξηθά, θπιάεη θαιά θξπκκέλα ηα κπζηηθά ηεο Οξζνδνμίαο. 

Ο κχζνο ζέιεη θάπνηνπο ζενζεβνχκελνπο κνλαρνχο λα βιέπνπλ ζηνλ βξάρν απέλαληί 

ηνπο έλα θαληήιη λα θαίεη θαη λα απνθαζίδνπλ λα θηίζνπλ εθεί ηνλ δηθφ ηνπο ηφπν 

ιαηξείαο. πγθεθξηκέλα ε ίδξπζή ηεο ηνπνζεηείηαη ζηα 1212, επί Γεζπνηάηνπ 

Ζπείξνπ, απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Γξεγφξην. Άιιεο πάιη πεγέο ηνπνζεηνχλ ηελ 

δεκηνπξγία ηεο Μνλήο ζηνλ 13
ν
 αηψλα χζηεξα απφ απφζρηζε θάπνησλ κνλαρψλ απφ 

ηε γεηηνληθή Μνλή Βχιηδαο πνπ δελ ζπκθψλεζαλ κε ηελ εθινγή εγνχκελνπ θαη 

δεκηνχξγεζαλ ηελ δηθή ηνπο θνηλφηεηα κέζα ζηνπο βξάρνπο. Ηδηαίηεξε άλζεζε ηνπ 

κνλαζηεξηνχ παξαηεξείηαη θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα, φπνπ νη κνλαρνί επηδφζεθαλ ζε έξγα 

θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Αλέθαζελ σζηφζν απνηεινχζε κηθξφ κνλαζηήξη, φπνπ 

ζηέγαδε αδειθφηεηεο κνλαρψλ θαη είρε μεθηλήζεη σο αζθεηαξηφ.  

Σν φλνκα έρεη ηελ πξνέιεπζή ηνπ πηζαλφλ ζηνπο θήπνπο πνπ είραλ δηακνξθψζεη θαη 

θαιιηεξγνχζαλ νη κνλαρνί ζην άγξην θαη θαθνηξάραιν έδαθνο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο βηνπνξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε φκσο ζχκθσλα κε 

γισζζνιφγνπο, ελδερνκέλσο πξνέξρεηαη απφ ην ζιαβηθφ Κηπ, πνπ ζεκαίλεη εηθφλα ή 

δσγξαθηά κε ηελ πξνζζήθε ηεο θαηάιεμεο –ίλα. 
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Κξπκκέλε απφ ηα κάηηα εθείλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βεβειψζνπλ ηε κνλή ρηίζηεθε 

κέζα ζηνπο βξάρνπο κε πιήζνο απφ ζπειηέο θαη δηαδξφκνπο πνπ ρξεζίκεπζαλ σο 

θαηαθχγην ησλ πηζηψλ ζηα δχζθνια ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαζψο θαη ηεο 

Αληίζηαζεο. Μνλαρνί κάιηζηα γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία 

ηεο κνλήο θαηαζθεχαζαλ κηα μχιηλε γέθπξα ηε ιηζηά  (ζηελ επεηξσηηθή ληνπηνιαιηά)  

ηελ νπνία αλέβαδαλ θαη θαηέβαδαλ φηαλ παξίζηαην αλάγθε, σο έλα είδνο πχιεο. Ζ 

παξνπζία ηεο γέθπξαο απηήο δηαθχιαμε ην κνλαζηήξη απφ θαηαζηξνθέο, θαζψο 

δεκηνπξγνχζε θελφ 4 κέηξσλ ζηνλ γθξεκφ φηαλ απηή ζεθψλνληαλ.  

Μαξηπξίεο επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο Μνλήο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο επί 

Σνπξθνθξαηίαο  ιεηηνπξγνχζε Κξπθό ρνιεηό, αιιά θαη ζηα θαηνπηλά ρξφληα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ εθεί καζήκαηα γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ ρσξηψλ. 

Ζ πξφζβαζε γίλεηαη απφ κνλνπάηη ιαμεπκέλν ζηνλ βξάρν. Ζ Μνλή απνηειείηαη απφ 

ην Καζνιηθφ κε ηνλ Νάξζεθα, ηνλ Κπξίσο Ναφ θαη ην Ηεξφ Βήκα. Σν θαζνιηθφ έρεη 

σο ζηέγε ηνλ θπζηθφ βξάρν πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί έηζη, ψζηε λα ζρεκαηίδεη έλαλ 

ηέιεην ζφιν. Πεξλψληαο ν πξνζθπλεηήο απφ εθεί νδεγείηαη ζηνλ ζπειαηψδε λαφ ζηα 

ελδφηεξα ηνπ βνπλνχ. Μάιηζηα, ζηνλ πξφλαν ηνπ θαζνιηθνχ βξίζθεηαη έλα κεγάιν 

ζπήιαην (κε επηζθέςηκν ζηηο κέξεο καο) κήθνπο 240 κέηξσλ.  

ην θνίισκα ηνπ βξάρνπ ρηίζηεθαλ ζε δχν επίπεδα ην ηζφγεην κε ρψξν ππνδνρήο θαη 

ην ρεηκσληάηηθν, φπνπ ππάξρεη μχιηλν ληνπιάπη- πφξηα πνπ νδεγεί ζε θξχπηεο. ηνλ 

φξνθν, ηα θειηά ησλ κνλαρψλ θαη ην αξρνληαξίθη πξνζθέξνπλ κνλαδηθή ζέα πξνο ηνλ 

νηθηζκφ θαη ην πνηάκη. Σα θειηά ηνπ κνλαζηεξηνχ δηακνξθσκέλα κε δηάθνξεο μχιηλεο 

επεθηάζεηο ζηνλ θαηαθφξπθν βξάρν δεκηνπξγνχλ έλα ελδηαθέξνλ αξρηηεθηνληθφ 

ζχκπιεγκα απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ην άγξην ηνπίν ηεο πεξηνρήο.  

Ζ Μνλή Κεπίλαο αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή. Δίλαη κηα 

κηθξή κνλφθιηηε βαζηιηθή κε λάξζεθα θαη ην εζσηεξηθφ ηεο 

θνζκνχλ ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 ή ζηηο αξρέο ηνπ 

18
νπ

 αηψλα, νη νπνίεο ζψδνληαη κελ, ζηέθνπλ δπζδηάθξηηεο δε χζηεξα απφ ζθιεξή 

κάρε κε ηνλ παλδακάηνξα ρξφλν. Οη ηνηρνγξαθίεο ρσξίδνληαη ζε 3 δψλεο θαη 

απεηθνλίδνπλ αληίζηνηρα αγίνπο, ζηεζάξηα ησλ αγίσλ θαη ζθελέο απφ ην Δπαγγέιην.  

Σν επηρξπζσκέλν μπιφγιππην ηέκπιν θαη νη ζπάληεο εηθφλεο πνπ θηινηέρλεζε ην 

1734 ν Ησάλλεο απφ ηελ αγηάδα είλαη έξγα ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Δθιάπεζαλ φκσο ην 

1997. Δθηφο ησλ εηθφλσλ, ε κνλή έραζε θαη ηα ζπάληα βηβιία ηεο. 

Σνλ 19
ν
 αηψλα ιφγσ ησλ δχζθνισλ ρξφλσλ ε κνλή Κεπίλαο εγθαηαιείθζεθε θαη απφ 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1913 

κέρξη θαη ζήκεξα απνηειεί κεηφρη ηεο Ηεξάο Μνλήο Γελεζίνπ ηεο Θενηφθνπ Σζνχθαο.  

 

Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Βειιά 
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Απφ ηα παιαηφηεξα κνλαζηήξηα ηεο Διιάδαο ε Ηεξά ηαπξνπεγηαθή κνλή Βειιάο 

βξίζθεηαη ζην Καιπάθη, ηνπνζεηεκέλε ζε πεξηνρή κε απαξάκηιιν θπζηθφ θάιινο θαη 

πινχζηα βιάζηεζε. Πνιχ θνληά ηεο ξέεη ν πνηακφο Καιακάο. Ηδξχζεθε ηνλ 11
ν
 

αηψλα πνιχ θνληά ζηελ ηνπνζεζία ηεο αξραίαο πφιεο Παιηνβειιά, απφ ηελ νπνία 

πήξε θαη ην φλνκά ηεο. Τπήξμε αλέθαζελ αληξηθφ κνλαζηήξη θαη είλαη αθηεξσκέλε 

ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ. Ζ Μνλή Βειιάο ζήκεξα είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ 

Ηεξά Μεηξφπνιε Ησαλλίλσλ.  

Ζ ππάξρνπζα κνλή είλαη νπζηαζηηθά αλαθαηαζθεπή ηεο παιηάο πνπ έγηλε ην 1745, 

φπσο καο πιεξνθνξεί ζρεηηθή επηηνίρηα επηγξαθή. Ο επίζθνπνο Βειιάο, Γεξκαλφο 

θαηέβαιε ηηο δαπάλεο γηα ηελ αλέγεξζε θαη εηθνλνγξάθεζή ηεο. ην θαζνιηθφ ηεο 

Μνλήο πνπ είλαη ηξίθιηηε Βαζηιηθή δεζπφδεη ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Παλαγίαο 

ηεο Βειιαΐηηζζαο. Δμαηξεηηθέο αγηνγξαθίεο θνζκνχλ ην κνλαζηήξη θαη αλάκεζα ηνπο 

ππάξρνπλ θαη νη κνξθέο αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

φπσο ηνπ Πιάησλα, ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ φισλα, ηνπ Πινχηαξρνπ.. Σν ηέκπιν ηνπ 

λανχ είλαη μπιφγιππην κε επίρξπζεο ιεπηνκέξεηεο, έλα έξγν ηνπ 16
νπ

-17
νπ

 αηψλα. 

Ζ κνλή απφ ηδξχζεψο ηεο θαη εηδηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη 

κέρξη ηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα απνηέιεζε θηλεηήξηα δχλακε ζηε δηάδνζε ησλ 

γξακκάησλ θαη ππήξμε θάξνο νξζνδνμίαο θαη πνιηηηζκνχ γηα ηελ πνιχπαζε Ήπεηξν. 

Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ππήξμε αδηακθηζβήηεηε, θαζψο απφ ηνλ 13
ν
 έσο θαη 

ηνλ 17
ν
 αηψλα ζηε κνλή Βειιάο ιεηηνπξγνχζε ζρνιή, φπνπ νη λένη δηδάζθνληαλ 

εθθιεζηαζηηθά καζήκαηα θαη θείκελα ζπνπδαίσλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ.  

Ζ αθηηλνβνιία θαη ε πνιχηηκε πξνζθνξά ηεο κνλήο πλεπκαηηθά θαη πιηθά ηα ρξφληα 

εθείλα απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα απφ ηνλ πξσηφθαλην ζεβαζκφ θαη ηηο δσξεέο ησλ 

ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ησλ γχξσ πεξηνρψλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Ζπείξνπ.  

Δθηφο απφ ζπνπδαίν πλεπκαηηθφ θέληξν γηα 400 θαη πιένλ ρξφληα, ε κνλή δηέζεηε θαη 

κεγάιε πεξηνπζία. Ο Αιή Παζάο ζέινληαο λα θαξπσζεί ηελ πεξηνπζία ηνπ 

κνλαζηεξηνχ, ηε ιεειάηεζε θαη νη κνλαρνί πνπ δνχζαλ εθεί αλαγθάζηεθαλ λα 

θχγνπλ θαη λα βξνπλ θαηαθχγην ζηελ Κέξθπξα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε εξήκσζή ηεο 

ζηα 1817.  

Νέα πλνή ζηελ Ηεξά Μνλή Βειιάο δίλεη ην 1911 ν ηφηε Μεηξνπνιίηεο Βειιάο θαη 

Κνλίηζεο ππξίδσλ Βιάρνο, κε ηελ ίδξπζε Ηεξνδηδαζθαιείνπ, απ’ φπνπ 

απνθνηηνχζαλ δάζθαινη θαη ηεξείο.  Υηίζηεθαλ κεγάια θηίξηα κε αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο θαη νηθνηξνθείν, φπνπ έκελαλ δσξεάλ νη ζπνπδαζηέο. Σν 

ηεξνδηδαζθαιείν ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1989. 

Οη θησρνί καζεηέο ηεο έθαλαλ ζεκαληηθή θαξηέξα, πνιινί μεληηεχηεθαλ αιιά πνηέ δε 

μέραζαλ ηε ρνιή, πνπ ηνπο έδσζε ηα θώηα ηεο κάζεζεο. Δίλαη νη Βειαΐηεο φπσο 
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απνθαινχληαη θαη νη ίδηνη θέξνπλ κε ππεξεθάλεηα απηφ ηνλ ηίηιν. ήκεξα ζηελ 

Βειιά ιεηηνπξγεί ε Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία (παλεπηζηεκηαθή ζρνιή φπνπ 

νη ζπνπδαζηέο εηζέξρνληαη θαλνληθά ζε απηή κε παλειιήληεο εμεηάζεηο) θαη 

Οηθνηξνθείν. Άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην αθαδεκατθφ έηνο 2007−2008 κε δχν 

Σκήκαηα πνπδψλ νθηψ εμακήλσλ: α) Ηεξαηηθψλ πνπδψλ θαη β) Δθθιεζηαζηηθήο 

Μνπζηθήο θαη Φαιηηθήο θαη ζθνπφ έρεη ηελ αλάδεημε θαη θαηάξηηζε Κιεξηθψλ θαη 

Λατθψλ ηειερψλ ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Διιάδα, πςεινχ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ρξηζηηαληθνχ ήζνπο. ηε Βειιά ιεηηνπξγεί επηπιένλ θαη Δθθιεζηαζηηθφ 

Λχθεην, ηζφηηκν ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ κε ηελ δηαθνξά φηη εδψ δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ. 

Ζ Ηεξά Μνλή Βειιάο ζην Καιπάθη Ησαλλίλσλ μαλαδεί ηελ επνρή ηεο αγξνηηθήο ηεο 

αλάπηπμεο, κηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αλαβηψζεη ε 

Γεσξγηθή ρνιή ηεο Μνλήο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη ηεξάζηηεο εθηάζεηο ηεο, έηζη ψζηε 

λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα πξφηππν θέληξν αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ 

αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  

 

Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Μνιπβδνζθεπάζηνπ 

ηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Νεκέξηζηθα ζε πιήξε αξκνλία κε ηε θχζε θαη ην 

πεξηβάιινλ απνπλένληαο εξεκία θαη ηεξφηεηα, βξίζθεηαη ε πεξίθεκε Μνλή ηεο 

Παλαγίαο Μνιπβδνζθεπάζηνπ, έλα πξαγκαηηθφ θαηαθχγην γαιήλεο θαη πξνζεπρήο. 

Μφιηο 300 κέηξα απφ ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα, ζηε ζπκβνιή ησλ πνηακψλ Αψνπ- 

αξαληάπνξνπ, 17ρικ. απφ ηελ Κφληηζα, ε Μνλή είλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο θαη 

σξαηφηεξεο ηεο Ζπείξνπ. 

Δίλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή σο Μνλή Μνιπβδνζθεπάζηνπ, ιφγσ ησλ θχιισλ 

κνιχβδνπ πνπ θάιππηαλ ηε ζηέγε ηνπ θαζνιηθνχ ηεο. Σν κνιχβη ην πήξαλ νη Σνχξθνη 

θάλνληάο ην βφιηα θαη έθηνηε έκεηλε ε νλνκαζία ρσξίο ζήκεξα λα είλαη ζθεπαζκέλε  

 
κε κνιχβη.  

Οη απαξρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο ράλνληαη ζηνλ ζξχιν. Αλ θαη ε κνλή έρεη αδηάξξεθηε 

ηζηνξηθή ζπλέρεηα, πξνζθνξά θαη πνξεία απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα, ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία πνπ έρνπκε απφ έγγξαθα, θψδηθεο, ρξπζφβνπιια είλαη δπζηπρψο ειιηπή 

εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ιεειαζηψλ πνπ ππέζηε.  

χκθσλα κε επηγξαθή πνπ ζψδεηαη ζην θαζνιηθφ, ζηελ πφξηα πνπ νδεγεί απφ ηνλ 

θπξίσο λαφ ζηελ ιηηή, ε κνλή ηδξχζεθε ηνλ 7
ν
 αηψλα απφ ηνλ Βπδαληηλφ 

απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν Γ΄ Πσγσλάην. Αλαθαηλίζζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

  αηψλα 

απφ ηνλ Αλδξόληθν Κνκλελό Μέγα Γνχθα Παιαηνιφγν, εγγνλφ ηνπ δεζπφηε ηεο 

Ζπείξνπ Μηραήι Β΄ Κνκλελνύ Γνύθα. Σν 1522 νη θάηνηθνη ηεο Πσγσληαλήο ηελ 

αλαθαηλίδνπλ εθ λένπ, εηθνλνγξαθνχλ ην θαζνιηθφ ηεο θαη είλαη ε επνρή φπνπ θαη 

γλσξίδεη ηελ κεγαιχηεξε αθκή ηεο. Γηέζεηε κεγάιε πεξηνπζία θαη είρε κεηφρηα αθφκε 

θαη ζηε Ρνπκαλία.  



 34 

Απνηέιεζε ζπνπδαίν πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο επνρήο, ράξε ζηελ πινχζηα βηβιηνζήθε 

ηεο. Κνκβηθή ήηαλ φκσο ε ζπλεηζθνξά ηεο κνλήο ζηε δηάδνζε ησλ Ηεξψλ θαη ησλ 

Διιεληθψλ γξακκάησλ, θαζψο ζηνπο ρψξνπο ηεο ιεηηνπξγνχζε απφ ηνλ 13
ν
 αηψλα 

ζρνιή θαη εξγαζηήξην ρεηξνγξάθσλ θαη θαιιηγξαθίαο, φπνπ νη ηεξνδηδάζθαινη 

δίδαζθαλ ρεηξνγξαθία ζε κνλαρνχο θαη ιατθνχο. Δθεί καζήηεπζαλ θαιιηγξάθνη, 

ηαρπγξάθνη θεηκέλσλ, αληηγξαθείο. Πνιινί ιφγηνη θαη ζπγγξαθείο ηεο επνρήο 

απνθνίηεζαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή. 

Αδηακθηζβήηεηα φκσο ππήξμε θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εθπαηδεπηηθά θέληξα 

ηεο πεξηνρήο κε ηεξφ ζθνπφ λα δηαηεξήζεη αιψβεηε ηελ ειιεληθή παηδεία θαη ηελ 

ρξηζηηαληθή πίζηε θαηά ηα ζθνηεηλά ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Μαξηπξίεο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ιεηηνπξγία θξπθνχ ζρνιεηνχ. Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κνλήο είλαη πσο αξθεηνί ηζηνξηθνί ηελ αλαθέξνπλ σο ρνιή ηνπ Γέλνπο.  

ηα θαηνπηλά ρξφληα ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηεο κνλήο κε ηελ Βφξεηα Ήπεηξν έγηλε θέληξν 

εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο ειιελνξζνδφμνπ 

ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ.  

Ζ Ηεξά Μνλή Μνιπβδνζθεπάζηνπ δελ επαλαπαχηεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ξφιν, 

αιιά αλέπηπμε πινχζην θηιαλζξσπηθφ έξγν παξέρνληαο πνιχηηκε βνήζεηα θαη 

ζηήξημε ζε θησρνχο θαη αζζελείο, αιιά θαη πξνζθέξνληαο ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηεο ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο πνπ είραλ αλάγθε.  

          
ηαδηαθά, απφ ηνλ 17

ν
  αηψλα άξρηζε λα παξαθκάδεη θαη ην 1848 εγθαηαιείθζεθε 

νξηζηηθά. Σνλ 20
ν
 αηψλα ππέζηε ιεειαζίεο απφ ηνπο Ηηαινχο θαη ην 1943 

βνκβαξδίζηεθε απφ γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαη θαηαζηξάθεθε ελ κέξεη ην 

ζπγθξφηεκα ησλ θειηψλ ηεο. 

Σν ζεκεξηλφ κνλαζηήξη δηαηεξεί ηε θξνπξηαθή ηνπ φςε- θαζψο ην πεξηβάιινπλ 

ςειά ηείρε-, έρεη αλαθαηληζκέλα θειηά, δχν θακπαλαξηά θαη σξαίν θήπν.  

Σν θαζνιηθφ ηεο είλαη βπδαληηλνχ ξπζκνχ, κε ηδηαίηεξα ςειφ ηξνχιν 15 κέηξσλ θαη 

νη ηνίρνη ηνπ είλαη θηηζκέλνη κε ιίζηλεο πιάθεο πνπ ελαιιάζζνληαη κε πιίλζνπο θαη 

δηαθνζκνχληαη κε θεξακνπιαζηηθά ζηνηρεία θαη εληνηρηζκέλα αγγεία. 

Καινδηαηεξεκέλεο είλαη νη αγηνγξαθίεο ηνπ 13
νπ

 – 18
νπ

 αηψλα πνπ θνζκνχλ ηε κνλή, 

ελψ ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ θαιχπηεηαη κε ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνχληαη θπξίσο 

ζηνλ 16
ν
 αηψλα (1521 θαη 1537), ελψ ζψδνληαη θαη ιίγα ζπαξάγκαηα απφ ηε 

δηαθφζκεζε ηνπ 14
νπ

 αηψλα. ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λάξζεθα ππάξρνπλ ηνηρνγξαθίεο, 

πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ Κσλζηαληίλν Πσγσλάην θαη ηνλ Αλδξφληθν Παιαηνιφγν. 

Σν μπιφγιππην ηέκπιν ηεο εθθιεζίαο ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ππνιείκκαηα παιηφηεξνπ 

καξκάξηλνπ ηέκπινπ. 

πάλην δείγκα πζηεξνβπδαληηλήο μπινγιππηηθήο απνηειεί ε δίθπιιε ζχξα ηνπ 14
νπ

 

αηψλα, πνπ δηαθνζκείηαη κε αλάγιπθεο επηρξσκαηηζκέλεο παξαζηάζεηο 

ηνπνζεηεκέλεο ζε έμη πιαίζηα.  
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Απφ ηα πινχζηα θεηκήιηα σζηφζν ηεο κνλήο μερσξίδεη ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο 

Παλαγίαο Βξεθνθξαηνχζαο, ή Παλαγηάο ηεο  Πσγσλίηηζζαο, πνπ πήξε ην φλνκά ηεο 

απφ ηνλ απηνθξάηνξα Πσγσλάην. Ζ ζαπκαηνπξγή  εηθφλα ηεο Παλαγίαο ζήκεξα δελ 

έρεη ηελ αξρηθή ηεο κνξθή, αθνχ ζπιήζεθε θαη απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη απφ άιινπο  

βαξβάξνπο θαηά θαηξνχο.  

Πεγέο θαη καξηπξίεο θάλνπλ ιφγν γηα ζαχκαηα ηεο Παλαγίαο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην 

αθφινπζν: θαηφπηλ επηδξνκήο Σνπξθαιβαλψλ ζην κνλαζηήξη -θαη κεηαμχ άιισλ 

ιεειαζηψλ-, εθιάπε ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα θαη επσιήζε ζε θάπνηνλ ρξηζηηαλφ 

γεηηνληθνχ ρσξηνχ. ηηο παξαθιήζεηο ηνπ εγνχκελνπ λα ηελ επηζηξέςεη, ν θάηνρφο 

ηεο αξλήζεθε πεηζκαηηθά. Σν ζπίηη ηνπ ηπιίρηεθε ζηηο θιφγεο θαη θαηαζηξάθεθε 

νινζρεξψο, φκσο ε εηθφλα ηεο Παλαγίαο έκεηλε αλέπαθε, κε έλα κφλν ζεκάδη θσηηάο  

κηθξφ, ζην θάησ αξηζηεξφ ηεο κέξνο, γεγνλφο πνπ δηαιαιεί πεξίηξαλα ην ζαχκα ηεο 

επηζηξνθήο ηεο ζην κνλαζηήξη.  

Αιινχ αλαθέξεηαη πσο ην ρεηκψλα ηνπ 1943, θάπνηνο  Έιιελαο νξζφδνμνο έθιεςε 

ηελ επέλδπζε ηεο Ηεξάο Δηθφλαο, πνπ ήηαλ απφ ρξπζάθη θαζψο θαη ηα αθηεξψκαηά 

ηεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηελ  πέηαμε πίζσ απφ ην λαφ, ζ’ έλα πνηηζηηθφ απιάθη. Ζ 

εηθφλα βξέζεθε χζηεξα απφ ππφδεημε ηεο Θενηφθνπ ζε επιαβείο πηζηνχο ηνπ ρσξηνχ 

Μνιπβδνζθεπάζηνπ, πνπ είλαη πάλσ απφ ην κνλαζηήξη, ελψ ζχκθσλα κε ηηο 

καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ, ν ηεξφζπινο δελ έκεηλε αηηκψξεηνο, αθνχ θνλεχηεθε ζην 

ζεκείν εθείλν φπνπ ηελ είρε πεηάμεη. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε Μνιπβδνζθέπαζηε είλαη ελεξγφ αλδξηθφ κνλαζηήξη. 

Ζ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ, πνπ ηηκάηαη ζηηο 15 Απγνχζηνπ, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο, απφ 

ηα Σδνπκέξθα κέρξη ην Πσγψλη, ην Εαγφξη θαη ηε Μνπξγθάλα, απνηειεί ηελ πην 

κεγάιε, ίζσο, γηνξηή γηα ηνπο Ζπεηξψηεο, γηαηί παξαδνζηαθά ζπλδέεη ηνλ εξρνκφ ησλ 

μεληηεκέλσλ ζηα ρσξηά ηνπο κε ην αληάκσκα γηα ηε γηνξηή ηεο Παλαγίαο.  

 

ΠΡΩΣΔΤΟΤΔ  ΣΖ  ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

ΗΩΑΝΝΗΝΑ 

          

Σα Ησάλληλα γλσζηά θαη σο Γηάλληλα, είλαη πφιε ηεο Ζπείξνπ, έδξα ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ θαη πξσηεχνπζα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ. Δπίζεο, 

απνηεινχλ ηελ έδξα θαη κεγαιχηεξε πφιε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαζψο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο πιεζπζκφο ηεο πφιεο 

αλέξρεηαη ζηνπο 65.574 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. 

Σα Ησάλληλα βξίζθνληαη ζην βνξεηνδπηηθφ θνκκάηη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, ζην 

θέληξν ηνπ νκψλπκνπ ιεθαλνπεδίνπ. Δίλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο κε πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ζχγρξνλεο αλαπηπμηαθέο επηρεηξήζεηο 

.Μεηαμχ ησλ πνιππνίθηισλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο μερσξηζηή 

ζέζε θαηέρεη ε ιίκλε Πακβψηηδα, πνπ παξάθεηηαη ηεο πφιεο .ηελ ιίκλε ππάξρεη θαη 

ην λεζάθη πνπ είλαη έλα απφ ηα δχν θαηνηθεκέλα λεζηά ζε ιίκλε ζηε ρψξα. ε απηφ 

βξίζθεηαη κηθξφο νηθηζκφο θαη δηάθνξα αμηνζέαηα φπσο ε ηειεπηαία θαηνηθία ηνπ 

Αιή-Παζά θαη έμη κνλαζηήξηα. 
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ΑΡΣΑ 

 

Ζ Άξηα είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Άξηαο θαη ηνπ Γήκνπ Αξηαίσλ θαζψο θαη ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Ζπείξνπ κεηά ηα Γηάλλελα κε πιεζπζκφ 21.895 

θαηνίθνπο. ηελ είζνδν ηεο πφιεο βξίζθεηαη ην θεκηζκέλν πέηξηλν γεθχξη ηεο Άξηαο, 

ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο, γλσζηφ απφ ην νκψλπκν δεκνηηθφ πνίεκα. Ζ Άξηα έρεη 

ζεκαληηθή βπδαληηλή παξάδνζε απφ ηελ επνρή ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ θαη 

δείγκαηά ηεο απνηεινχλ νη βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηεο Αγίαο Θενδψξαο, ησλ 

Βιαρεξλψλ, ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Παξεγνξίηηζζαο, έλα εληππσζηαθφ 

Βπδαληηλφ θηίζκα θπβφζρεκν ηνπ 13νπ αηψλα, κνλαδηθφ αξρηηεθηνληθφ έξγν κε 

ζπνπδαία κσζαηθά. Ζ πφιε είλαη ρηηζκέλε ζηελ ίδηα ζέζε πνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα 

ππήξρε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο πεξηνρήο, ε Ακβξαθία. Καηά κηα άιιε 

άπνςε ε Άξηα είλαη ρηηζκέλε ζηε ζέζε ηεο αξραίαο Αξγηζέαο ή θαη' άιινπο ηνπ 

αξραίνπ Ακθηινρηθνχ Άξγνπο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Άξηαο είλαη γλσζηή γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αθηηληδίσλ. 
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ΠΡΔΒΔΕΑ 

 

Ζ Πξέβεδα είλαη πφιε θαη ιηκάλη ηεο Ζπείξνπ. Βξίζθεηαη ζην λνηηφηεξν άθξν ηεο 

Ζπείξνπ, παξά ηελ είζνδν ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ. Δίλαη έδξα ηνπ δήκνπ Πξέβεδαο 

θαη πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Πξέβεδαο. ηελ απνγξαθή ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ήηαλ 

19.042 θάηνηθνη.  

Δίλαη ρηηζκέλε ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ πνξζκνχ ηεο Πξέβεδαο, ν νπνίνο ζπλδέεη ηνλ 

Ακβξαθηθφ θφιπν κε ην Ηφλην Πέιαγνο. Απέλαληί ηεο θαη ζε απφζηαζε κφιηο 600 

κέηξσλ βξίζθεηαη ην αθξσηήξην ηνπ Αθηίνπ γλσζηφ απφ ηελ θεκηζκέλε λαπκαρία 

ηνπ 31 π. Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 

 

  Ζ Ζγνπκελίηζα είλαη παξαιηαθή πφιε ζηελ βνξεηνδπηηθή Διιάδα, πξσηεχνπζα ηνπ 

λνκνχ Θεζπξσηίαο, ν πξψηνο ζε θίλεζε ιηκέλαο ηεο δπηηθήο Διιάδαο θαη ν δεχηεξνο 

ζε επηβαηηθή θίλεζε κεηά ηνλ Πεηξαηά παλειιαδηθά. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

ήκεξα,  ε  Ήπεηξνο  είλαη  κηα  νινδψληαλε  πεξηνρή  ηεο  Διιάδαο  παξά  ηα  

πξνβιήκαηα  ζε  ζπγθνηλσλία  θαη  επελδχζεηο.  

Σν  παλεπηζηήκην  ζηα  Γηάλληλα,  ηα    λνζνθνκεία  Παλεπηζηεκηαθό  θαη  Γεληθό-

Κξαηηθό  Χαηδεθώζηα,  ην  ιηκάλη  ηεο  Ζγνπκελίηζαο  κε  ηε  κεγάιε  θίλεζε  πξνο  

θαη  απφ  ηελ  Δπξψπε,  ε  Δγλαηία  νδφο,  ε  Ηφληα  νδφο,  νη  φκνξθεο  πφιεηο  θαη  

ρσξηά,  νη  αθηέο  ηεο  θαη  ην  παξζέλν  θπζηθφ  ηεο  πεξηβάιινλ,  απνηεινχλ  πφιν  

έιμεο  ηφζν  γηα  ηνπο  Έιιελεο  φζν  θαη  γηα  ηνπο  επηζθέπηεο  απφ  ην  εμσηεξηθφ. 

Χο  πεξηθέξεηα  είλαη  ρσξηζκέλε  ζε  ηέζζεξηο  λνκνχο  θη  αλ  θαη  ε  θησρφηεξε,    

ζχκθσλα  κε  ηα  ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία  ηεο  Δ. Δ.,  αηελίδεη  κε  ηφικε  θαη  αηζηνδνμία  

ην  κέιινλ  ηεο!     
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΖΠΔΗΡΟ 4000 ΥΡΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. ΑΘΖΝΑ 1997 

 

ΖΠΔΗΡΟ – ΚΧΣΑ ΜΠΑΛΑΦΑ 

Δθδφζεηο Πνηακφο – ΑΘΖΝΑ 2003 

 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 1890 – 1950 

Δθδφζεηο ΟΛΚΟ / ΡΗΕΑΡΔΗΟΝ ΗΓΡΤΜΑ. Αζήλα 1996 

 

ΣΟ ΚΑΣΡΟ – πκβνιή ζηελ Πνιενδνκηθή Ηζηνξία ησλ Ησαλλίλσλ 

Έθδνζε Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. Αζήλα 1994 

 

Δγθπθινπαίδεηα ΠΑΠΤΡΟ LAROUSSE BRITANNIKA 

 

ΜΔΗΕΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΦΤΣΡΑΚΖ 

 

Ήπεηξνο, Ηζηνξηθνί Διιεληθνί Υψξνη. 4000 ρξφληα ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη 

πνιηηηζκνχ». Μ. Β. αθειιαξίνπ (γεληθή επνπηεία, Αθαδεκατθφο). Δθδνηηθή 

Αζελψλ, Αζήλα 1997. 

 

Κ. ΠΑΠΑΡΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΘΝΟΤ. ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΤΜΠΛΖΡΧΜΔΝΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2004. Σφκνο 2. Έθδνζε ηεο National 

Geographic Society, 2009-2010.) 

 

Μειέηε ηνπ Νηθφιανπ Β. Παηζέιε κε ηίηιν: Ζ Ήπεηξνο θαη ηα θπζηθά ηεο ζχλνξα. 

Μ.Γ. Βαζηιείνπ & ΗΑ. Αζήλα  

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
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ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ ΣΑΞΖ 

 

1. Γθνγθάθεο Θεφδσξνο  

2. Δπαγγειή Αξεηή  

3. Δπζπκηάθε Ηφιε  

4. Εαβηηζάλνο Παλαγηψηεο  

5. Εαξθάδα Νηθνιέηα  

6. Κάληα Ζιηάλα  

7. Καξαπάλνο Κσλζηαληίλνο  

8. Κνζκάο Ραθαήι  

9. Κσιέηζε Θάιεηα  

10. Λάκπξε Γαλάε  

11. Ληάζθα Έιελα  

12. Νηξέθα Αληέια  

13. Παπαληθνιάνπ Ησάλλεο  

14. νχθεξαο Νηθφιανο  

15. Σδηάθνπ Κσλζηαληίλα  

16. Σζηάινο Γεκήηξηνο  

17. Υξηζηνθνξίδνπ Μαξίλα  

 

Ο ΓΑΚΑΛΟ ΣΖ ΣΑΞΖ 

 

 Λάκπξνο Ησάλλεο 

 

 

 

   

 

 


