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ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΩΝ ΘΔΩΝ 

 

Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ 

Οιύκπνπ ήηαλ θπζηθό λα πξνθαιέζνπλ ην δένο ζηηο 

ςπρέο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη λα ζεσξεζεί ηόπνο 

ηεξόο. 

Έηζη, από ην κεγάιν πιήζνο ησλ Θεώλ θαη εξώσλ ηεο 

Διιεληθήο Μπζνινγίαο, νη αξραίνη καο πξόγνλνη 

δηάιεμαλ ηνπο δώδεθα πην αληηπξνζσπεπηηθνύο, 

ζεκαληηθνύο θαη ζπκβνιηθνύο, θαη ηνπο ηνπνζέηεζαλ σο 

πξνζηάηεο θαη θξηηέο ηνπο, ζην Οιύκπην αλάθηνξν ηεο 

θνξπθήο ηνπ Μύηηθα. Μηα θνξπθή ηελ νπνία δελ 

πάηεζαλ όκσο πνηέ ιόγσ ηεο ηεξόηεηάο ηεο. Αλέβαηλαλ 

κέρξη ηηο θνξπθέο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ θαη ηνπ Πξνθήηε 

Ζιία όπνπ θαη άθελαλ ηα αθηεξώκαηά ηνπο.  

 

Όιπκπνο: Σν δωδεθάζεν 

Οη αξραίνη Έιιελεο πξόβαιιαλ πάλσ ζηνπο δώδεθα 

Θενύο ηα δηθά ηνπο ειαηηώκαηα θαη πξνηεξήκαηα, ηα 

πάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηνπο έξσηεο θαη ηα κίζε 

ηνπο, ηνπο εθηάιηεο θαη ηα όλεηξά ηνπο. 



ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΩΝ ΘΔΩΝ 

 

Δίας (Ζεσς) 

Ο "Παηήξ Θεώλ ηε θαη αλζξώπσλ", ν Εεπο 

/ Γίαο, ν βαζηιηάο ηνπ Οιύκπνπ θαη 

αξρεγόο ηνπ δσδεθάζενπ, άξρνληαο ησλ 

θεξαπλώλ, ηηκσξόο θαη πξνζηάηεο, 

εξαζηήο θαη πνιέκαξρνο, λίθεζε ηνλ 

παηέξα ηνπ Κξόλν θαη έξημε ηνπο Σηηάλεο 

θαη ηνπο Γίγαληεο ζηα Σάξηαξα. Ήηαλ ν 

αδηακθηζβήηεηνο θπβεξλήηεο ηνπ ζύκπαληνο θαη ήιεγρε 

ηα πάληα. Γλσζηόο γηα ηηο εξσηηθέο ηνπ πεξηπέηεηεο, 

πξνθαινύζε πάληα ηελ δήιηα ηεο γπλαίθαο ηνπ, ηεο 

Ήξαο. Οη Έιιελεο ηνπ απέδηδαλ αξθεηά πξνζσλύκηα, κε 

γλσζηόηεξν όισλ ν Ξέληνο Γίαο, θαζώο ήηαλ ν 

πξνζηάηεο ηεο θηινμελίαο.          
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Ήρα 

   Αδειθνζύδπγνο ηνπ Γία, ήηαλ ε Ήξα, ε 

νπνία σο θύξην ζθνπό ηεο είρε λα 

πξνζηαηεύεη ηηο γπλαίθεο θαη ην γάκν, αλ θαη 

ζπλήζσο αξεζθόηαλ λα θαηαηξέρεη θαη λα 

ηηκσξεί ηηο πάκπνιιεο εξσκέλεο ηνπ άληξα ηεο 

θαη ηα παηδηά πνπ πξνέθππηαλ από ηηο εξσηνηξνπίεο 

απηέο εθηόο ηνπ γάκνπ ηνπο. Βέβαηα, θαη ε Ήξα ζπρλά 

έθεπγε ζε πεξηπιαλήζεηο, όκσο πάληα μαλαγύξηδε ζηνλ 

άληξα ηεο. Παηδηά κπνξνύζε λα γελλήζεη θαη ρσξίο ην 

Γία, κόλε ηεο. 
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Οοζειδώνας 

Ο Πνζεηδώλαο, Θεόο ηεο ζάιαζζαο, ησλ 

πόζηκσλ πδάησλ θαη πεγώλ, θπξίαξρνο ησλ 

ζαιαζζώλ θαη ησλ γεσινγηθώλ θαηλνκέλσλ. 

ε έλα λαπηηθό ιαό όπσο νη Έιιελεο, ν 

Πνζεηδώλαο ιαηξεπόηαλ σο ν θαηεμνρήλ 

Θεόο ησλ λαπηηθώλ. Ζ πξνζσπηθή ηνπ έρζξα 

κε ηνλ Οδπζζέα, ήηαλ ε αηηία πνπ ν ηειεπηαίνο 

ρξεηάζηεθε λα ζαιαζζνδέξλεη γηα δέθα ρξόληα ώζπνπ λα 

θαηαθέξεη λα επηζηξέςεη ζηελ Ηζάθε. 
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Αθηνά 

Ζ Αζελά, ε νπνία μεθίλεζε σο πάλνπιε Θεά ηνπ 

πνιέκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίρηεθε ζε πνιηνύρν Θεά 

ηεο Αζήλαο θαη ζύκβνιν ηεο ζνθίαο. ύκθσλα κε ηνλ 

κύζν, μεπεηάρηεθε κέζα από ην θεθάιη ηνπ Γία 

θξαηώληαο δόξπ θαη αζπίδα, θνξώληαο πεξηθεθαιαία. 

Γελ είρε εξσηηθέο πεξηπέηεηεο θαη ζπκβόιηδε ηελ αηώληα 

παξζελία. Αγαπεκέλε ηεο πόιε ήηαλ ε Αζήλα, ε νπνία 

πήξε θαη ην όλνκά ηεο. Σα ζύκβνιά ηεο ήηαλ ην δόξπ, ε 

θνπθνπβάγηα θαη ε ειηά.                                   
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Δήμηηρα 

Ζ Γήκεηξα, Θεά ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο 

γεσξγίαο, πξνζηάηεπε ηδηαίηεξα ηηο 

θαιιηέξγεηεο δεκεηξηαθώλ θαη ηνπο 

αγξόηεο. Ήηαλ επίζεο απηή πνπ ζέζπηζε ηα 

Διεπζίληα Μπζηήξηα. Μηα από ηηο 

κεγαιύηεξεο θαη παιαηόηεξεο ζεέο ηνπ αξραίαο 

ειιεληθήο κπζνινγίαο, ε Γήκεηξα, ζηνλ έξσηα, ήηαλ κηα 

από ηηο πιένλ αθαηάδεθηεο ζεέο. κσο, ν Γίαο 

κεηακνξθσκέλνο ζε ηαύξν θαηόξζσζε λα ηελ μεγειάζεη 

θη από ηελ έλσζή ηνπο πξνέθπςε ε Πεξζεθόλε.  
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Ήθαιζηος 
 

Ο Ήθαηζηνο, ν δύζκνξθνο Θεόο, 

πνπ όκσο ήηαλ παλέμππλνο θαη 

εθεπξεηηθόηαηνο, άξρνληαο ησλ 

θαηαζθεπώλ θαη ηεο 

κεηαιινπξγίαο, επηδέμηνο θαη 

δπλαηόο ηερλίηεο. ρη κόλν έπιαζε 

κε πειό ηελ πξώηε ζλεηή γπλαίθα 

(ηελ Παλδώξα), αιιά έθηηαμε θαη ηα πξώηα ξνκπόη / 

απηόκαηα: ηνλ Σάισ (θξνπξό ηεο Κξήηεο), ρξπζά 

θνξίηζηα, ράιθηλα ζθπιηά. 
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Απόλλωνας 
 

 Ο Απόιιωλαο, γηνο ηνπ Γία θαη ηεο Λεηώο, 

ήηαλ ν Θεόο ηνπ θσηόο, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο 

Αξκνλίαο. Γελλεκέλνο ζην ηεξό λεζί ηεο 

Γήινπ, αλέβεθε από ηελ πξώηε θηόιαο κέξα 

ζηνλ ιπκπν. Κάπνηε, ύζηεξα από πνιιέο 

πεξηπιαλήζεηο, έθηαζε ζηνπο Γειθνύο, 

ζθόησζε ην θνβεξό Πύζσλα πνπ θύιαγε ηηο πεγέο (εμ' 

νπ θαη ην επίζεην "Πύζηνο" θαη ε ηέξεηα "Ππζία") θαη 

ίδξπζε ην πξώην καληείν. 
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Άρηεμη 

Ζ Άξηεκε, δίδπκε αδειθή ηνπ Απόιισλα, 

ήηαλ ε αεηπάξζελνο Θεά ηεο άγξηαο θύζεο 

θαη ηνπ θπλεγηνύ, πξνζηάηηδα ησλ 

ιερώλσλ γπλαηθώλ θαη ηεο ππαίζξνπ. Έηζη 

νη πεξηνρέο όπνπ ιαηξεύνληαλ ήηαλ πάληα 

εύθνξεο ελώ ζηα κέξε πνπ δελ ηελ 

ηηκνύζαλ, αληηκεηώπηδαλ ηελ νξγή ηεο. Γη' απηό θαη έλα 

από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήηαλε ε ζθιεξόηεηά ηεο 

απέλαληη ζηνπο παξαβάηεο ησλ δηθώλ ηεο θαλόλσλ. Σν 

ηόμν, ε θαξέηξα θαη ην ειάθη ηελ ραξαθηήξηδαλ ζαλ 

εηθόλα ζηελ κπζνινγία ησλ Διιήλσλ. 
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Ερμής 

Ο θηεξνπόδαξνο Δξκήο, ήηαλ ν 

αγγειηνθόξνο πνπ έθεξλε κελύκαηα ζε 

Θενύο θαη αλζξώπνπο, ηδηόηεηα πνπ ηνλ 

έθαλε ηδηαίηεξα δεκνθηιή αλάκεζα ηνπο. 

Πξνζηάηεο ησλ εκπόξσλ, ησλ νδνηπόξσλ θαη 

ησλ παιαηζηώλ, εμειίρζεθε ζε Θεό ηνπ πλεύκαηνο. Αλ 

θαη νη εξσηηθέο ηνπ πεξηπέηεηεο ήηαλε πάκπνιιεο, δελ 

θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη ηελ Αθξνδίηε πνπ πάληνηε 

πνζνύζε. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%82+%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=bUAUap1uPHjZPM&tbnid=x3HsFxnhPaEOJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ellas2.wordpress.com/2010/03/12/%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83/&ei=iipjUdr2IKml0AWf24GoBg&psig=AFQjCNGmdvoO-IddYmJobTiHO5EUDNth_A&ust=1365539824540604


ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΩΝ ΘΔΩΝ 

 

Άρης 

Ο αηκνδηςήο Άξεο, ήηαλ πνιεκηθόο Θεόο, ν νπνίνο 

εθπξνζσπνύζε ηε καλία θαη ην παξάινγν ηνπ πνιέκνπ. 

πσο ήηαλ θπζηθό, θακία πόιε δελ ηνλ έθαλε πνιηνύρν 

ηεο ελώ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηόο θαη ζηνλ θύθιν ησλ 

ππόινηπσλ Θεώλ. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ νη πνιιέο 

δηακάρεο κε ηελ έηεξε πνιεκηθή Θεά, ηελ Αζελά, έηζη 

όπσο καο ηηο πεξηγξάθεη θαη ν κεξνο ζηελ Ηιηάδα. 

Παξαδόμσο, ν θαξπόο ηνπ παξάλνκνπ έξσηά ηνπ κε ηελ 

Αθξνδίηε, ήηαλ ε Αξκνλία. 
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Αθροδίηη 

Ζ Αθξνδίηε, ε νπνία αλαδύζεθε από ηε ζάιαζζα, ήηαλ 

ε Θενπνίεζε ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο, Θεά ηνπ έξσηα 

θαη ηεο αγάπεο. Θενί θαη ζλεηνί, ήηαλ όινη κπιεγκέλνη 

ζηα εξσηηθά ηεο δίρηπα. Υαξαθηεξηζηηθόηεξε ησλ 

πεξηπηώζεσλ, είλαη ν έξσηάο ηεο κε ηνλ Άξε θαη ε επ' 

απηνθώξσ ζύιιεςή ηνπο από ην ζύδπγό ηεο Ήθαηζην κε 

άζξαπζηεο αιπζίδεο, από ηηο νπνίεο ηειηθά ηνπο έζσζε ν 

Πνζεηδώλαο. Απηό βέβαηα δελ ηελ εκπόδηζε λα ζπλερίζεη 

ηηο εμσζπδπγηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο, κε ζπλέπεηα λα 

κελ απνθύγεη αξθεηά παξόκνηα επεηζόδηα. 
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Εζηία 

Σέινο, ε Δζηία ήηαλ ε κεγαιύηεξε θόξε θαη ην 

πξώην παηδί ηνπ Κξόλνπ θαη ηεο Ρέαο, γη' απηό 

θαη ηέζεθε επηθεθαιήο όισλ ησλ κεγάισλ 

Θενηήησλ. Πξνζηάηηδα ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηπρίαο, είρε σο ηεξό ηεο ην θέληξν ηνπ ζπηηηνύ 

θαη δελ ηεο πξνζθεξόηαλ κόλν ε πξώηε, αιιά θαη ε 

ηειεπηαία ζπζία ζε θάζε γηνξηαζηηθή ζύλαμε ηνπ 

αλζξώπνπ.  

Ζ Δζηία, ε Αζελά θαη ε Άξηεκε, ήηαλ νη κόλεο Θεέο πνπ 

πάλσ ηνπο δελ είρε δύλακε ε Αθξνδίηε (πνπ είρε 

ππνηάμεη ην ζύλνιν Θεώλ θαη αλζξώπσλ).    
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Βαλέζα Σζηλνύδε 

Κέιιπ Σζανύζε 

Μαξία Κνζκά 

Υξηζηίλα Σζαβηαξίδνπ 

 

 

 

 

ΘΡΞΠΘΑ 
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Σα πξώηα Διιεληθά θύια πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Οιύκπνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο 2εο ρηιηεηίαο 

π.Υ. δηαθηλήζεθαλ ζε νιόθιεξε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 

Αξρηθνί θάηνηθνη ήηαλ θάπνηα Αηνιηθά θύια, νη Λαπίζεο 

(πνπ έθπγαλ πξώηνη), νη Αηληάλεο θαη νη Πεξξαηβνί. Οη 

δύν ηειεπηαίνη, κε πξσηεύνπζα ηελ Κύθν, είραλ πάξεη 

κέξνο ζηελ Σξσηθή εθζηξαηεία κε θνηλό αξρεγό, ηνλ 

Πνιππνίηε.  

Οη Πεξξαηβνί έκεηλαλ νη κόλνη θπξίαξρνη ηεο πεξηνρήο 

όηαλ, γύξσ ζηα 1200 π.Υ., νη Αηληάλεο άθεζαλ ηελ 

παξνιύκπηα πεξηνρή θαη κεηαλάζηεπζαλ ζηε Βόξεην 

Ήπεηξν, ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Αώνπ. 

ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ βνπλνύ βξίζθνληαλ νη πόιεηο ηεο 

Πεξξαηβηθήο Σξηπνιίηηδαο: ε Άδσξνο, ε Γνιίρε θαη ην 

Πύζην (κε ην πεξίθεκν ηεξό ηνπ Πυθίου Απόλλωνος). 
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ην ιεθαλνπέδην ηεο Διαζζόλαο βξέζεθαλ νηθηζκνί ηεο 

λενιηζηθήο επνρήο, ελώ ε αξραία "Οινζζώλ" 

ζπγθαηαιέγεηαη από ηνλ κεξν ζην εθζηξαηεπηηθό 

ζώκα ησλ Παλειιήλσλ θαηά ηεο Σξνίαο.  

Οη αξραίνη ηνπ θάηνηθνη, θη όζνη πεγαίλνληαο πξνο ηε 

Νόηην Διιάδα ηνλ δηάβαηλαλ, ζεσξνύζαλ ηνλ ιπκπν σο 

ην θέληξν ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, θαη 

ηνπο δώδεθα ζενύο σο θξηηέο θαη πξνζηάηεο ηνπο. Σν 

1961 βξέζεθαλ ζηελ θνξπθή ηνπ Αγ. Αλησλίνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα εθζθαθήο πνπ γηλόηαλ γηα ηελ  αλέγεξζε ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνύ κεηεσξνζθνπείνπ, αληηθείκελα 

ιαηξείαο θαη αξραηνινγηθά ζηνηρεία από ην ηεξό ηνπ 

Οιπκπίνπ Γηόο.  
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Ζ ηζηνξία ζηάζεθε πνιπηάξαρε ζηνλ ιπκπν, ε 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ νπνίνπ, πέξα από ηεξό 

πξνζθύλεκα, απνηέιεζε πεδίν καρώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πξόζβαζεο από ηε Θεζζαιία ζηε Μαθεδνλία από ηα 

αξραία ρξόληα. ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην βνπλό 

ππήξμε θξεζθύγεην θαη νξκεηήξην δηαζήκσλ θιεθηώλ 

θαη αξκαηνιώλ. 

ηνλ ιπκπν ηδξύζεθε ην δεύηεξν αξκαηνιίθη ζηελ 

Διιάδα, κε επηθεθαιήο ηνλ Καξά Μηράιε, ην 1489. Ζ 

δξάζε ησλ θιεθηώλ ζηνλ ιπκπν έθαλαλ ηνπο 

Σνύξθνπο λα μεζπάζνπλ ηελ νξγή ηνπο ζηε ζύκκαρν 

ησλ θιεθηώλ (ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα) Μειηά, ηελ 

νπνία θαηέζηξεςαλ. Σελ πεξίνδν εθείλε έδξα ηνπ 

αξκαηνιηθίνπ ηνπ Οιύκπνπ θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

γίλεηαη ην Ληβάδη Οιύκπνπ θαη πξώηνο αλαγλσξηζκέλνο 

δηνηθεηήο ηνπ αλέιαβε ν Πάλνο Εήδξνο.Σν 18ν αηώλα νη 

Σνύξθνη αλαγθάζηεθαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο 

αξκαηνινύο (νη νπνίνη κεηαπήδεζαλ πνιιέο θνξέο ζηελ 

ηάμε ησλ θιεθηώλ) κε Σνπξθαιβαλνύο αξκαηνινύο , νη 

νπνίνη ιπκαίλνληαλ ηελ ύπαηζξν ηεο Μαθεδνλίαο. 

Ωζηόζν, κέρξη ηε ζπλζεθνιόγεζή ηνπο κε ηνλ Αιή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1489
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%AE%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
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Παζά, νη αξκαηνινί ηνπ Οιύκπνπ δε ζηακάηεζαλ λα 

αγσλίδνληαη ζε ζηεξηά θαη ζε ζάιαζζα. Μεγάια 

νλόκαηα πνπ έδξαζαλ εθεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Νηθνηζάξα, ην Γεσξγάθε 

Οιύκπην θαη ηε ζξπιηθή νηθνγέλεηα ησλ Λαδαίσλ.  

 

 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα έσο 

θαη ηα πξώηα ρξόληα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, έδξαζαλ εδώ 

ιεζηέο -γλσζηόηεξνο ν 

δηαβόεηνο Γηαγθνύιαο, ν 

νπνίνο θαηεγνξήζεθε γηα 

θόλνπο θαη ιεζηείεο θαη 

απνδείρζεθε ακθηιεγόκελε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CF%82
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πξνζσπηθόηεηα. Ο Γηαγθνύιαο δξνύζε ζηνλ 

κηζό ιπκπν θαη ζηα Πηέξηα, ηελ Διαζζόλα θαη 

ηελ Κνδάλε, ελώ ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε ζπκκνξία 

ηνπ θαηάθεξε λα γίλεη ν θόβνο θαη ν ηξόκνο ηνπ 

Οιύκπνπ, ηξνκνθξαηώληαο ηνπο νξεηβάηεο. 

θνηώζεθε ζηηο 20 επηεκβξίνπ 1925 ζε ζπκπινθή πνπ 

θξάηεζε 8 ώξεο κε ρσξνθύιαθεο ζηελ πεξηνρή 

Κιεθηόβξπζε ηνπ Οιύκπνπ. Σα θεθάιηα ησλ ιεζηώλ 

εθηέζεθαλ ζε θνηλή ζέα ζηελ Καηεξίλε, επάλσ ζε έλα 

θνληάξη κπξνζηά ζην θηήξην ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα λα 

θνβίζνπλ έηζη ηνλ θόζκν. ήκεξα ην θεθάιη ηνπ 

Γηαγθνύια, καδί κε ην ζξπιηθό καραίξη ηνπ, ηελ 

«Παξδάια» (κε ην νπνίν εθηηκάηαη όηη δνινθόλεζε 54 

αλζξώπνπο) εθηίζεληαη ζην Δγθιεκαηνινγηθό Μνπζείν. 

 

 

                                                          Η  <<ΠΑΡΔΑΛΑ>> 

Καηά ηελ εηζβνιή ησλ Γεξκαλώλ ην 1941 ν ειιεληθόο 

ζηξαηόο καδί κε κνλάδεο Νενδειαλδώλ θαη Απζηξαιώλ 

έδσζαλ ζεκαληηθέο κάρεο. Ακέζσο κεηά θώιηαζε εδώ ε 

Δζληθή Αληίζηαζε ελώ ιίγν αξγόηεξα ζην Ληηόρσξν 

άλαςε ε ζπίζα πνπ νδήγεζε ζηνλ ηξαγηθό εκθύιην 

ζπαξαγκό.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1925
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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Δίλαη ην κνλαδηθό βνπλό ηεο Διιάδαο πνπ ηαπηίζηεθε 

ηόζν πνιύ κε ην ειεύζεξν πλεύκα, ηε ιεβεληηά θαη ηελ 

πεξεθάληα ησλ Διιήλσλ, όπσο καξηπξνύλ κε ηόζε ράξε 

θαη κεισδία, πνιιά από ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο 

Παηξίδαο καο. 
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Παζραιίδνπ Έιελα  

Παλαγηώηνπ Διεάλλα 

Παπαδνπνύινπ Βάζω 

Παπάδνγινπ Αγλίηα 

 

 

 

 

Α ΝΕΤΩΠΘΡΑ ΛΜΗΛΕΘΑ ΞΣ ΞΚΣΛΟΞΣ 
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ΣΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ηε καθξά βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή πεξίνδν 

ρηίζηεθαλ ζηηο πιαγηέο ηνπ Οιύκπνπ πνιιά ηζηνξηθά 

κλεκεία, πνπ έπαημαλ ζπνπδαίν ξόιν ζηελ εζληθή, 

εθπαηδεπηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ηεο πεξηνρήο. 

Οιόθιεξνο ν Πηεξηθόο ιπκπνο θεξύρζεθε 

αξραηνινγηθόο θαη ηζηνξηθόο ρώξνο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιαρζεί ε πνιύηηκε κλεκεηαθή θαη ηζηνξηθή ηνπ 

όςε. 

 

ΓΙΟΝ 

ηα 5 km από ηελ ζάιαζζα ζηηο ππώξηεο ηνπ Οιύκπνπ, 

βξίζθεηαη ην Γίνλ, ηεξή πόιε ησλ αξραίσλ Μαθεδόλσλ 

αθηεξσκέλε ζηνλ παηέξα ζεώλ θαη αλζξώπσλ Γία θαη 

ζηνπο δώδεθα Θενύο. Ζ αθκή ηνπ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα 

ζηνλ 5ν π. Υ. θαη ηνλ 5ν κ. Υ. αηώλα. Οη ζπλερηδόκελεο 

αλαζθαθέο, πνπ άξρηζαλ ην 1928, απνθάιπςαλ ηα 

εξείπηα ηεο πόιεο (πνπ ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα), ε νπνία 

ππέζηε πνιιέο επηδξνκέο θαη θαηαζηξεπηηθνύο ζεηζκνύο, 

έδεζε κέρξη πεξίπνπ ηνλ 6ν αηώλα θαη εθεί 

αλαθαιύθηεθαλ πινύζηα επξήκαηα ηεο καθεδνληθήο, 

ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο. ήκεξα, έλα 

κνλαδηθό αξραηνινγηθό πάξθν 2.000 ζηξεκκάησλ 

πεξηκέλεη ηνλ επηζθέπηε ζην Γίνλ, κε ηελ αξραία πόιε 

θαη ηνπο ιαηξεπηηθνύο ρώξνπο-ηεξά, πνπ βξηζθόηαλ έμσ 
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από ηα ηείρε ηεο. Πνιιά αγάικαηα θαη άιια αλεθηίκεηεο 

αμίαο αληηθείκελα θπιάζζνληαη ζην γεηηνληθό κνπζείν 

ηνπ Γίνπ. 

Ζ πόιε είλαη ρηηζκέλε θαηά ην Ηπηδάκεην πνιενδνκηθό 

ζύζηεκα. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη ηηο 

ξσκατθέο ζέξκεο, ην Ωδείν, ηελ έπαπιε ηνπ Γηνλύζνπ κε 

ηα ππέξνρα ςεθηδσηά, ηελ παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή. 

Έμσ από ηα ηείρε, ζην δηακνξθσκέλν αξραηνινγηθό 

πάξθν, ζώδεηαη ην αξραίν ζέαηξν, ζην νπνίν ην 

θαινθαίξη δίλνληαη παξαζηάζεηο αξραίσλ ηξαγσδώλ, θαη 

εξείπηα ηεξώλ όπσο ηνπ Γηόο, ηεο Γήκεηξαο, ηεο Ίζηδνο 

θαη άιια. Δπίζεο πνιιά από ηα επξήκαηα ηνπ Γίνπ, 

θπιάζζνληαη ζην κνπζείν πνπ βξίζθεηαη ζηo ρσξηό ηνπ 

Γίνπ. 

 

Ζ Πίκπιεηα θαη ηα Λείβεζξα, άιιεο δύν αξραίεο πόιεηο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Οιύκπνπ, ζρεηίδνληαη κε ηνλ κύζν ηνπ 

Οξθέα θαη ηα νξθηθά κπζηήξηα. Σνλ Οξθέα, γηό ηνπ 

Απόιισλα θαη ηεο Μνύζαο Καιιηόπεο, ε παξάδνζε 

ζέιεη λα δηδάζθεη από εδώ ηηο κπζηεξηαθέο ηειεηέο 

ιαηξείαο ηνπ Γηνλύζνπ. 

 

ΛΔΙΒΗΘΡΑ 

Σα Λείβεζξα ήηαλ αξραία πόιε ηεο Μαθεδνλίαο . Ζ 

ζέζε ηεο ήηαλ ζηνπο λνηηναλαηνιηθνύο πξόπνδεο ηνπ 

Οιύκπνπ, θνληά ζην Γίνλ. Έρνπλ αλαθαιπθζεί εξείπηα 
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από αξραίεο εγθαηαζηάζεηο. Κνληά βξίζθεηαη ην ξέκα 

πο (Εειηάλα) ηεο θνηίλαο ησλ αξραίσλ δεκηνπξγώληαο 

έλα ηνπίν κεγάιεο θπζηθήο νκνξθηάο. ύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, ζηνλ ηόπν απηό είρε ηαθεί ν Οξθέαο. Ζ πόιε 

θαηαζηξάθεθε, ζύκθσλα κε ηνλ Παπζαλία όηαλ 

πιεκκύξηζε ν ρείκαξξνο πο. Έηζη, ηα ηεξά, ηα θηήξηα 

θαη ηα ηείρε ηεο θαηαζηξάθεθαλ. Τπήξμαλ ηεξό πόιηζκα 

ησλ Μνπζώλ. Γηα ην ιόγν απηό, νη ηειεπηαίεο 

νλνκάδνληαη ζπρλά θαη Λεηβεζξίδεο ή Λεηβεζξηάδεο. 

 

ΠΙΜΠΛΔΙΑ 

Ζ Πίκπιεηα ήηαλ κηθξή αξραία ειιεληθή πόιε ηεο 

Πηεξίαο.Ο αξραίνο ηζηνξηθόο ηξάβσλ πεξηγξάθεη ηελ 

Πίκπιεηα σο θώκε ηνπ γεηηνληθνύ Γίνπ. Ζ ηνπνζεζία ηεο 

ηαπηίδεηαη κε ην ζύγρξνλν ρσξηό Αγία Παξαζθεπή., 2 

ρικ λόηηα ηνπ Γίνπ.Ήηαλ δηάζεκε σο ηόπνο γέλλεζεο 

θαη δηακνλήο ηνπ κπζηθνύ Οξθέα. θαη δηέζεηε επξέσο 

γλσζηά κλεκεία θαη πεγέο, αθηεξσκέλα ζηε ιαηξεία ηνπ 

ήξσα.Σηκώληαλ επίζεο νη κνύζεο, κε ην επίζεην 

Πηκπιείδεο. 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Οιύκπνπ ππάξρνπλ θαη αξθεηά 

ρξηζηηαληθά κνλαζηήξηα. Σα ζεκαληηθόηεξα, πνπ 

παξακέλνπλ αμηνζέαηα θαη ζήκεξα, παξά ηηο 

αξρηηεθηνληθέο αιινηώζεηο θαη θαηαζηξνθέο είλαη ε 

κνλή Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Οιύκπνπ, ε κνλή παξκνύ , 
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ε κνλή Καλάισλ, ε Μνλή Κιεκάδσλ, ε Μνλή Πέηξαο 

θαη ε κνλή Παλαγίαο Οιπκπηώηηζζαο ζηελ Διαζζώλα. 

Σα κνλαζηήξηα θαη ηα μσθιήζηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

ιπκπν παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηόζν γηα 

ηνπο απινύο επηζθέπηεο όζν θαη γηα ηνπο πηζηνύο θαη 

ηνπο πξνζθπλεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα πεξηεγεζνύλ 

ζηα ζξεζθεπηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο νξηζκέλα από 

ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 14ν αηώλα. 

 

ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΝΑΣΗΡΙ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΓΙΟΝΤΙΟΤ 

Σν παιαηό κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ απέρεη 18 

ρικ από ην Ληηόρσξν θαη είλαη ρηηζκέλν ζε πςόκεηξν 

900 κ. ζηνλ ιπκπν. Σν κνλαζηήξη είλαη θνπξληαζκέλν 

ζε κηα θπζηθή θνηιόηεηα κεηαμύ δύν κηθξώλ ξεπκάησλ 

πνπ ξένπλ πξνο ηνλ Δληπέα πνηακό.ήκεξα ζην 

κνλαζηήξη κπνξείηε λα θηάζεηε από ην δαζηθό δξόκν 

πνπ νδεγεί ζηα  Πξηόληα, απ’ όπνπ μεθηλνύλ νη 

αλαβάζεηο ζηηο πςειόηεξεο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ.   Ζ 

Ηεξά Μνλή ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ ελ Οιύκπσ είλαη ε 

ζεκαληηθόηεξε ίζσο Μνλή ζην λνκό Πηεξίαο.ύκθσλα 

κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο ην κνλαζηήξη ηδξύζεθε ζην πξώην 

κηζό ηνπ 16νπ αηώλα θαη αθηεξώζεθε ζηνλ  Άγην 

Γηνλύζην πνπ αζθήηεπε ζε θνληηλή ζπειηά, ε νπνία 

νλνκάζηεθε "Άγην πήιαην". Σν παιαηόηεξν όλνκα ηεο 

κνλήο ήηαλ Αγία Σξηάδα. Γηέζεηε πινύζηα βηβιηνζήθε 

θαη εξγαζηήξηα αληηγξαθήο ρεηξνγξάθσλ θαη 

αγηνγξαθίαο.  
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ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο 

ππήξμε νξκεηήξην 

θαη θαηαθύγην 

ησλ αγσληζηώλ 

ηνπ Οιύκπνπ, 

ελώ παξνπζίαζε 

νηθνλνκηθή θαη 

πλεπκαηηθή 

αθκή.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 400 εηώλ δσήο ηνπ παξείρε 

ηε ζξεζθεπηηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα απηό ην 

κέξνο ηνπ Οιύκπνπ. Πεξηειάκβαλε κέξνο ηνπ δάζνπο 

ζηα Πξηόληα, ελόο πδξνκύινπ, ελόο κύινπ αιεπξηνύ θαη 

ελόο αγξνθηήκαηνο. Από ηελ αξρή απηνύ ηνπ αηώλα 

ιεηηνύξγεζε κε έμη κόλν κνλαρνύο. Ήηαλ ε αγαπεκέλε 

ζέζε πξνζθπλήκαηνο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ησλ νξεηβαηώλ. Οη Σνύξθνη 

θαηέζηξεςαλ ην κνλαζηήξη ην 1828. έθηνηε 

μαλαθηίζηεθε αιιά ππέζηε δεκίεο από ππξθαγηέο. Μέρξη 

ην 1928 ην Μνλαζηήξη ήηαλ ηαπξνπεγηαθό, 

Παηξηαξρηθό ππό ηελ δηθαηνδνζία ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

ζξόλνπ. Σν 1928 ππήρζε ζηηο Νέεο Υώξεο. Σν 1943 

ππέζηε θαηαζηξνθέο δύν θνξέο, από κηα βόκβα θαη από 

έθξεμε, από ηα Γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο θαζώο 

ππήξμε ιεκέξη ησλ αγσληζηώλ ηεο ειεπζεξίαο. ήκεξα, 

δηαηεξείηαη ε βνξηλή θαη ε λόηηα πηέξπγα, ν πύξγνο πνπ 

πξνζηάηεπε ηελ είζνδν ηεο κνλήο, ν νρπξσκαηηθόο 

πεξίβνινο θαζώο θαη ηκήκαηα ηνπ λανύ. 
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ΝΔΟ ΜΟΝΑΣΗΡΙ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΓΙΟΝΤΙΟΤ 

Μεηά από ηελ θαηαζηξνθή ηνπ παιαηνύ κνλαζηεξηνύ 

ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ην 1943 έλα λέν κνλαζηήξη 

ρηήζηηθε ζε πςόκεηξν ρακειόηεξν από ην αξρηθό θηίζκα 

ζηε ζέζε ηνπ θηηζκέλνπ ην 1650, παιαηνύ Μεηνρίνπ ηεο 

θάιαο, όπνπ έλα ζαύκα βεβαηώζεθε ην 1753, 3 

ρηιηόκεηξα από ην Ληηόρσξν θαη 15 ρηιηόκεηξα από ην 

παιηό Μνλαζηήξη. Υηίζηεθε από ηνπο λένπο κνλαρνύο 

πνπ ίδξπζαλ κηα λέα αδειθόηεηα ην 1987. Ζ αδειθόηεηα 

αθνινπζεί έλαλ θπζηθό ηξόπν δσήο κε λένπο, 

αθηεξσκέλνπο κνλαρνύο. Σν Καζνιηθό ηνπ είλαη 

αθηεξσκέλν ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ. Σν ηέκπιν 

ηνπ θνζκείηαη από ηηο εηθόλεο, πνπ ηζηνξήζεθαλ ην 1955 

από ην ιακπξό ζπλερηζηή ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο, 

Φώηε Κόληνγινπ.Από ην 1989 επαλήιζε ην άβαην ηεο 
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Μνλήο ζύκθσλα κε ηελπαξάδνζε πνπ άθεζε ν Άγηνο 

Γηνλύζηνο. ηνλ ρώξν ηνπ αβάηνπ  κόλν άλδξεο. Δδώ 

βξίζθνληαη ηα θειηά ησλ κνλαρώλ, ηα εξγαζηήξηα,  

ηξάπεδα θαη ην Καζνιηθό, όπνπ ηεινύληαη νη 

θαζεκεξηλέο αθνινπζίεο.ηνλ ππόινηπν ρώξν, πνπ έρνπλ 

πξόζβαζεόινη νη πξνζθπλεηέο, θηίζζεθε λέα 

κεγαιόπξεπε εθθιεζία, αθηεξσκέλε ζηνλ  

ΆγηνΓηνλύζην, ζηελ νπνία ηειείηαη θάζε Κπξηαθή ε Θεία 

Λεηηνπξγία. 

 

ΜΟΝΑΣΗΡΙ ΣΩΝ ΚΑΝΑΛΩΝ 

Σν κνλαζηήξη ησλ Καλάισλ βξίζθεηαη ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Οιύκπνπ ζε πςόκεηξν 820 

κ. ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο ραξάδξαο Εειηάλα θαη 

αλαηνιηθά ηεο Καξπάο Οιύκπνπ θαη ζε απόζηαζε 8 

ρηιηoκέηξσλ από ηνλ νηθηζκό. Δίλαη αθηεξσκέλν ζηε 

γέλλεζε ηεο κεηέξαο ηνπ Θενύ. Λεειαηήζεθε από 

Αιβαλνύο θιέθηεο ην 1843. ύκθσλα κε έλα βπδαληηλό 

έγγξαθν, ρξνλνινγείηαη  πεξίπνπ από ην 1676. νλνκαζία 

ηεο κνλήο σο «Καλάισλ» νθείιεηαη ζην θπζηθό 

πεξηββάινλ. Κνληά ζηε Μνλή πήγαδαλ 4 ρείκαξξνη 

(θαλάιηα) νη νπνίνη ζρεκάηηδαλ ην κηθξό 

πνηακό.ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ε Μνλή ηδξύζεθε 

από ηνπο κνλαρνύο Γακηαλό θαη Ησαθείκ.  
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Σν έηνο ηδξύζεσο ηεο Μνλήο είλαη άγλσζην. Άιινη 

ππνζηεξίδνπλ όηη ηδξύζεθε ηνλ 9ν αηώλα θαη άιινη ηνλ 

11ν. Ζ παιαηόηεξε 

επηγξαθή ηεο Μνλήο 

είλαη ηνπ έηνπο 1638, 

όπνπ κε έμνδα 

εγνπκέλνπ Καιιηλίθνπ 

αλαθαηλίζζεθε ν 

λάξζεθαο ηνπ 

Καζνιηθνύ θαη έγηλε ε 

αγηνγξάθεζή ηνπ. 

 Καηά ην έηνο 1668 έγηλε θαη ε αγηνγξάθεζε ηνπ 

Κνηκεηεξηαθνύ Νανύ ηεο Μνλήο ησλ Αγίσλ Πάλησλ 

θαηά ηνλ ίδην εγνύκελν. Οη πνιιέο καξηπξίεο ησλ 

επηγξαθώλ ηεο Μνλήο ηνπ 17νπ αηώλα νδεγνύλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ε Μνλή ήθκαζε ηνλ 17ν αηώλα επί 

εγνπκέλσλ Καιιηλίθνπ θαη πκεώλ. κηθξό αξηζκό 

κνλαρώλ. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ν αξηζκόο αλήιζε 

πεξί ηνπο είθνζη, ελώ αξγόηεξα πεξηνξίζζεθε ζηνπο 

πέληε κνλαρνύο. 

 

ΜΟΝΑΣΗΡΙ ΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΠΔΣΡΑ 

Ζ Μνλή Πέηξαο βξίζθεηαη ηέζζεξα πεξίπνπ ρικ. 

βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνύ. Καηαθύγη ηνπ δήκνπ Ηηάκνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δξόκν πνπ νδεγεί από ην 

Καηαθύγη ζην ζπλνηθηζκό Άγηνο Αζαλάζηνο ηνπ 
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Λακπεξνύ. Σν όλνκα Σεο νθείιεηαη ζ' έλαλ πνιύ κεγάιν 

εθηεηακέλν βξάρν, πνπ πέθηεη απόηνκα κέζα ζην 

πξάζηλν κηαο κεγάιεο δαζηθήο έθηαζεο, ελώ παξάιιεια 

δεκηνπξγεί έλα ίζησκα, πάλσ ζην όπνην είλαη θηηζκέλν 

ην Μνλαζηήξη. ηα πόδηα ζρεδόλ απηνύ ηνπ βξάρνπ, 

αλαηνιηθά, ζρεκαηίδεηαη κηα κεγάιε θπζηθή ζπειηά, πνύ 

κόλν ζηελ είζνδν ηεο ππάξρνπλ ζεκεία ιάμεπζεο. Δθεί, 

θαηά ηελ παξάδνζε, βνζθνί ηεο πεξηνρήο αληίθξηζαλ ηελ 

πεξίπηπζηε ζαπκαηνπξγό εηθόλα ηεο Παλαγίαο 

Οδεγεηξίαο, έξγν ηνπ Δπαγγειηζηνύ Λνπθά.Ζ Μνλή 

Πέηξαο Καηαθπγίνπ ηνπ 1553 είλαη έλαο εληππσζηαθόο 

πεηξόθηηζηνο λαόο, ζηνλ νπνίν νη ηνηρνγξαθίεο πνπ 

ρξνλνινγνύληαη από ην 1625 έρνπλ ζπληεξεζεί κε 

επηηπρία. Γίπια από ην θαζνιηθό ππάξρνπλ ηα 

απνκεηλάξηα ησλ 80 δηώξνθσλ θειηώλ θαη ησλ ππόγεησλ 

απνζεθώλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ ην 1968. Δθεί ζήκεξα 

δηακέλεη αδειθόηεηα κνλαρώλ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 

αλαθαίληζή ηεο. 

 

Η ΔΚΚΛΗΙΑ ΚΟΙΜΗΔΩ ΣΗ ΘΔΟΣΟΚΟΤ - 

ΚΟΝΣΑΡΙΩΣΙΑ 

O Ναόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, έξγν βπδαληηλνύ 

ξπζκνύ πνπ ρξνλνινγείηαη από ηνλ 11ν αηώλα , απνηειεί 

αμηνζέαην θαη ιεηηνπξγεί ηελ 15ε Απγνύζηνπ, εκέξα ηεο 

Παλαγίαο. Βξίζθεηαη ζην ρσξηό Κνληαξηώηηζζα.  
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Σνπνζεηεκέλν ζηελ 

θνξπθή ηνπ ιόθνπ 

έμσ απν ην ρσξηό, 

απνηειεί κηα θαη' 

αζπλήζηζην ηξόπν 

ελδηαθέξνπζα 

εθθιεζία. 

  Ο ζπάληνο 

αξρηηεθηνληθόο ηνπ 

ηύπνο θαη ε πεξηνξηζκέλε ηνπ δηαθόζκεζε ηνλ 

ρξνλνινγνύλ ζηηο αξρέο ηνπ 11νπ αηώλα. Πξόθεηηαη γηα 

ην παιαηόηεξν ζσδόκελν βπδαληηλό κλεκείν ζηελ 

Πηεξία. Δίλαη λαόο κεηαβαηηθνύ ηύπνπ κε ηξνύιν θαη 

πεξίζησν. ώδεηαη έλα ζπάλην εηθνλνγξαθηθό 

πξόγξακκα κε ην Υξηζηό Παληνθξάηνξα ζηνλ ηξνύιν 

θαη ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ πάλσ από ην ηξίβειν 

(15νο ή 16νο αη.).Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην νηθνδνκηθό 

ηνπ πιηθό πνπ κεηαθέξζεθε από ην γεηηνληθό Γίνλ. 

 

ΜΟΝΑΣΗΡΙ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ - ΡΗΣΙΝΗ 

Σν κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηό 

Ρεηίλε. Δίλαη έλα κεηα-βπδαληηλό κλεκείν κε ζεκαληηθέο 

αγηνγξαθίεο ηνπ 14νπ θαη 16νπ αηώλα. Δίλαη έλα από ηα 

παιαηόηεξα θηήξηα ηνπ ηύπνπ ηνπ ζηελ Πηεξία θαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεηα βπδαληηλήο εηθνλνγξαθίαο ησλ 

ρσξηώλ ηεο Μαθεδνλίαο.  
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Σν κνλαζηήξη ήηαλ ππό ηνλ έιεγρν ηνπ επηζθόπνπ ηεο 

Πέηξαο θαη ζύκθσλα κε ηνπο κάξηπξεο θαη ηε ιατθή 

ηζηνξία απνηεινύζαηθξπζθήγεην ησλ ζηξαηησηώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ Μαθεδνληθώλ Αγώλσλ. 

 

 

ΔΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΓΑ - ΒΡΟΝΣΟΤ 

H Αγία Σξηάδα βξίζθεηαη ζην δξόκν πξνο ηελ Αγία 

Κόξε, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 4 ρικ. από ηε Βξνληνύ θαη 

ζε πςόκεηξν 500κ.Δίλαη θηηζκέλε πάλσ ζην βξάρν,  

ζηελ έμνδν ελόο από ηα κεγάια ξέκαηα ηνπ Οιύκπνπ , 

πιεζίνλ ηνπ ρσξηνύ Βξνληνύ ,ζε κηα απόηνκε πιαγηά. 
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Ζ Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο ρηίζηεθε ην 14ν αηώλα. 

Τπάξρνπλ δύν αγηνγξαθίεο ζηελ εθθιεζία, ε πην 

πξόζθαηε ρξνλνινγείηαη από ηνλ 17ν αηώλα. ήκεξα 

είλαη έλα μσθιήζη, πνπ ζπγθεληξώλεη πιήζνο 

επηζθεπηώλ, νη νπνίνη εληππσζηάδνληαη από ηελ ζέα πξνο 

ηηο απόηνκεο βνπλνθνξθέο ηνπ Οιύκπνπ. 

 

ΔΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ - ΠΑΛΑΙΑ 

ΒΡΟΝΣΟΤ 

Ζ πξώηε εθθιεζία πνπ ρηίζηεθε ζηελ πεξηνρή θαη 

θαηαζθεπάζηεθε από μύιν. Απηό ήηαλ ην 1700. 

Απνθαηαζηάζεθε σο πεηξόθηηζηε ην 1879. Δίλαη 

ρηηζκέλε ζε βπδαληηλό ύθνο κε θεξακηθό πάησκα. 
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 Πεξηιακβάλεη μύιηλν ηέκπιν ραξαγκέλν ζην ρέξη. Οη 

εηθόλεο ρξνλνινγνύληαη από ην 1931. Τπάξρνπλ δύν 

θεξνπήγηα από πέηξα κε ηηο εκέξεο ηνπ κήλα 

ραξαγκέλεο πάλσ ηνπο μεθηλώληαο από 1760 θαη 

δηαθνζκείηαη κε ην αζηέξη ηεο. 

 

ΔΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ - ΑΝΩ 

ΜΗΛΙΑ 

Μηα εθθιεζία ηνπ 17νπ αηώλα ζην ρσξηό  Άλσ Μειηά, 

ζην ύθνο κηαο Βαζηιηθήο, ρηηζκέλε από πέηξα. 

Πεξηιακβάλεη έλα ζαπκάζην θακπαλαξηό θαη έλα 

ππέξνρα δηαθνζκεκέλν εζσηεξηθό. 
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ΔΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ - ΑΝΩ 

ΚΟΣΙΝΑ 

 

Ζ Ηεξόο Ναόο 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

ρηίζηεθε ην 1656 

θαη ήηαλ ην 

λεθξνηαθείν ηνπ 

παιαηνύ ρσξηνύ. 

Βξίζθεηαη ζε 
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πςόκεηξν 750κ. κε έλα έμνρα ρξσκαηηζκέλν 

εζσηεξηθό.Μηα ζεηξά αθεγήζεσλ από ηελ παιαηά θαη 

λέα δηαζήθε θνζκνύλ ην Ναό θαη κηα κεγάιε ζύλζεζε 

ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ην Νάξζεθα. Υαξαθηεξηζηηθό 

είλαη ην μύιηλν ηέκπιν. 

Σέινο, πνιύ γλσζηό κλεκείν ηεο Πηεξίαο είλαη ην 

Κάζηξν ηνπ Πιαηακώλα ζηε λνηηναλαηνιηθή πιαγηά ηνπ 

Οιύκπνπ. Σν Κάζηξν ηνπ Πιαηακώλα, είλαη θάζηξν - 

πόιε ηεο κεζνβπδαληηλήο πεξηόδνπ, (12νο κ.Υ αηώλαο) 

θαη είλαη θηηζκέλν λνηηαλαηνιηθά ηνπ Οιύκπνπ, ζε ζέζε 

ζηξαηεγηθή πνπ ειέγρεη ηνλ δξόκν Μαθεδνλίαο - 

Θεζζαιίαο - Νόηηαο Διιάδαο. Ο Πύξγνο ηνπ, πνπ 

δεζπόδεη πάλσ ζηελ εζληθό νδό, είλαη έλα επηβιεηηθό 

κεζαησληθό θξνύξην. 
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Σν ηνπσλύκην Πιαηακώλαο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά 

ην 1198 ζε ρξπζόβνπιν ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα 

Αιεμίνπ Κνκλελνύ Α΄. Μεηά ηελ Γ' ηαπξνθνξία 1204 

ν Πιαηακώλαο θαηαθηήζεθε από ηνλ 

ΒνληθάηηνΜνκθεξαηηθό θαη παξαρσξήζεθε ζηνλ ηππόηε 

ΡνιάλδνΠίζθηα, ν νπνίνο θαη έρηηζε θάζηξν ζηε ζέζε 

ησλ αξραίσλ εξεηπίσλ. Σν θάζηξν απηό θαηαιήθζεθε ην 

1218 από ηνλ δεζπόηε ηεο Ζπείξνπ Θεόδσξν Άγγειν θαη 

κεηά ηε κάρε ηεο Πειαγνλίαο (1259) από ηνλ 

απηνθξάηνξα ηεο Νηθαίαο Μηραήι Ζ΄ ηνλ Παιαηνιόγν. 

Γύξσ ζηα 1385 έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ Σνύξθσλ, νη νπνίν 

ην δηαηήξεζαλ ζε θαιή θαηάζηαζε, δεδνκέλνπ όηη 

ρξεζίκεπε σο βάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ελαληίνλ ησλ 

αληαξηώλ ηνπ γεηηνληθνύ Οιύκπνπ. ήκεξα έρεη 

απνθαηαζηαζεί θαη θηινμελεί κνπζηθέο ζπλαπιίεο θαη 

πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. 
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Γηώξγνο 

αξηκπαιίδεο 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΛΞΠΦΞΚΞΓΘΑ 
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Σν ζύγρξνλν αλάγιπθν ηνπ Οιύκπνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από απόηνκεο πιαγηέο θαη ζηελέο 

θόςεηο νη νπνίεο πεξηθιείνπλ βαζηέο ραξάδξεο, 

απνηέιεζκα ηεο έληνλεο δηάβξσζεο σο απόξξνηα 

ηνπ πςεινύ βαζκνύ απνζάζξσζεο κέζσ 

παιηόηεξσλ θαη ζύγρξνλσλ θιηκαηηθώλ θύθισλ. 

ηα κέζα θαη ςειόηεξα ηκήκαηα ηνπ βνπλνύ ην 

ηνπίν έρεη δηακνξθσζεί από ηε δξάζε ηόζν ησλ 

παγεηώλσλ όζν θαη από έληνλεο θιηκαηηθέο 

δηεξγαζίεο θαη γεσθπζηθνύο παξάγνληεο (ρηόλη, 

βξνρή, ραιάδη, παγεηόο, άλεκνο, επηθαλεηαθή 

απνξξνή, δηάβξσζε, εξππζκόο εδαθώλ, αλάπηπμε 

πνηθίιεο ρισξίδαο, κεηαβνιέο ηεο γξακκήο 

βιάζηεζεο, θ.α.), ελώ ζεκαληηθό ξόιν έρνπλ πιένλ 

παίμεη θαη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο (πινηνκία θαη 

βόζθεζε). Γεληθόηεξα, βάζε ηεο ζύγρξνλεο 

κνξθνινγηθήο ηνπ δνκήο ν Όιπκπνο κπνξεί λα 
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δηαηξεζεί ζε 

δύν βαζηθά 

ηκήκαηα ηα 

νπνία 

ρσξίδνληαη από 

έλα άμνλα 

δηεύζπλζεο Α – 

Γ, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη 

από ηηο 

θνηιάδεο ησλ 

Μεγάισλ Καδαληώλ θαη Μαπξόιινγνπ – Δλληπέα 

αληίζηνηρα. Σν βόξεην ηκήκα ραξαθηεξίδεηαη από ηηο 

ςειόηεξεο θνξπθέο, κε πην απόηνκεο πιαγηέο, θαιά 

ζρεκαηηζκέλν πδξνγξαθηθό δίθηπν θαη βαζύηεξεο 

ραξαδξώζεηο σο ην απνηέιεζκα εληνλόηεξεο 

δηάβξσζεο θαη πηζαλήο ηαρύηεξεο αλύςσζεο. 

Αληηζέησο, ην λόηην ηκήκα ραξαθηεξίδεηαη από 

επηόηεξν αλάγιπθν, κηθξόηεξεο θιίζεηο θαη πην 

ππνηππώδε αλάπηπμε πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ.  
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Βαζίιεο Υξηπάηζηνο  

Δπγελία Μαραηξίδε 

Άλλα Βηζληέθζθα 

 

 

 

 

ΙΚΘΛΑ 
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ε γεληθέο 

γξακκέο ην 

θιίκα ζηνλ 

ιπκπν κπνξεί 

λα 

ραξαθηεξηζηεί 

κεζνγεηαθνύ 

ηύπνπ κε 

επεηξσηηθή 

επίδξαζε. Οη 

θαηά ηόπνπο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, είλαη απνηέιεζκα 

ηεο επίδξαζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ 

ηεο πεξηνρήο. 

ηηο ρακειόηεξεο πεξηνρέο ( Παιαηόο Παληειεήκνλαο 

,Ληηόρσξν θαη πξόπνδεο) ην θιίκα είλαη ηππηθά 

κεζνγεηαθό, δειαδή ζεξκό θαη μεξό ην θαινθαίξη – πγξό 

θαη ςπρξό ηνλ ρεηκώλα.Γηα παξάδεηγκα ζηνλ νηθηζκό ηνπ 

Παιαηνύ Παληειεήκνλα  πνπ βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 

500m ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ε  ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη 

ζηνπο 10 – 11°C ην βαξνκεηξηθό είλαη 970 hPa θαη ε 

πγξαζία  θπκαίλεηαη κεηαμύ  40% - 60 %.  ηηο 

πςειόηεξεο πεξηνρέο είλαη πην πγξό θαη πην ηξαρύ, κε 

εληνλόηεξα θαηλόκελα: ζ' απηέο ηηο πεξηνρέο πέθηεη 

ζπρλά ρηόλη όιν ην ρεηκώλα, ελώ ε βξνρή θαη ην ρηόλη 

είλαη ζπλεζηζκέλα θαηλόκελα θαη ην θαινθαίξη. Ζ 

ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη ην ρεηκώλα από -10°C κέρξη 

20°C          θαη ην θαινθαίξη γεληθά από 0°C κέρξη 20°C, 

ελώ νη άλεκνη είλαη ζρεδόλ θαζεκεξηλό θαηλόκελν. ε 

γεληθέο γξακκέο, θάζε 200m πςόκεηξνπ ε ζεξκνθξαζία 

πέθηεη θαηά 1°C. ζν αλεβαίλεη ην πςόκεηξν, ηα 
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θαηλόκελα γίλνληαη εληνλόηεξα θαη νη δηαθπκάλζεηο ζηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ζπρλά απόηνκεο. Οη 

παξαζαιάζζηεο βνξεηαλαηνιηθέο πιεπξέο ηνπ Οιύκπνπ 

δέρνληαη πεξηζζόηεξεο βξνρέο από ηηο επεηξσηηθέο 

λνηηνδπηηθέο, κε απνηέιεζκα ζαθή δηαθνξά ζηε 

βιάζηεζε, πνπ είλαη πινπζηόηεξε ζηηο πξώηεο. Ο πην 

ζεξκόο κήλαο είλαη ν Αύγνπζηνο ελώ ν πην ςπρξόο ν 

Φεβξνπάξηνο.  

Ζ ςειόηεξε δώλε ηνπ βνπλνύ, πάλσ από ηα 2.000m, 

θαιύπηεηαη από ρηόληα γηα επηά πεξίπνπ κήλεο 

(επηέκβξην - Μάην). ε νξηζκέλα ζεκεία νη άλεκνη 

ζπγθεληξώλνπλ ρηόλη πάρνπο 8-10 κέηξσλ 

(αλεκνζνύξηα), ελώ ζε κεξηθέο βαζηέο ραξάδξεο ην ρηόλη 

δηαηεξείηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (αηώλην ρηόλη). 

Γηα ηελ αιπηθή απηή πεξηνρή ηνπ Οιύκπνπ έγηλαλ 

κεηξήζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 από ην πξώην νξεηλό 

κεηεσξνζθνπείν ζηελ Διιάδα, πνπ ιεηηνύξγεζε ζηελ 

http://el.wikipedia.org/wiki/��������������
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θνξπθή Άγηνο Αληώληνο (2.815m), παξέρνληαο κηα ζεηξά 

από ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ην θιίκα ηνπ βνπλνύ. Ζ 

κέζε ζεξκνθξαζία είλαη -5°C ην ρεηκώλα θαη 10°C ην 

θαινθαίξη. Σα κέζα εηήζηα βξνρνκεηξηθά ύςε 

θπκαίλνληαη από 149cm ζηα Πξηόληα (1.100m) έσο 

170cm ζηνλ Άγην Αληώλην, από ηα νπνία ηα κηζά 

πεξίπνπ είλαη θαινθαηξηλέο βξνρνπηώζεηο-

ραιαδνπηώζεηο θαη ηα ππόινηπα ρεηκεξηλέο ρηνλνπηώζεηο. 

Μέζα ζηελ ίδηα εκέξα ν θαηξόο κπνξεί λα αιιάμεη 

αξθεηέο θνξέο. 

Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο νη βξνρνπηώζεηο είλαη πνιύ 

ζπρλέο θαη ζπλήζσο εθδειώλνληαη σο απνγεπκαηηλέο 

θαηαηγίδεο, πνπ αξθεηέο θνξέο ζπλνδεύνληαη από 

ραιαδόπησζε θαη ηζρπξνύο αλέκνπο. Παξ’ όια απηά, νη 

πεγέο λεξνύ πάλσ από ηα 2.000m είλαη ζπάληεο. 
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Βαζίιεο Παπαδόπνπινο 

Βαζίιεο Πεξιέξνο 

ηξάηνο Παηέηζνο  

 

 

 

ΤΚΩΠΘΔΑ 
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Ξεθηλώληαο από ηνπο πξόπνδεο ηνπ Οιύκπνπ, ζπλαληάκε 

θπξίσο ρακεινύο ζάκλνπο κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν όισλ 

ην ζπκάξη. 

ζπκάξη 

 

Δίλαη ζάκλνο κηθξνύ ύςνπο (έσο 30 εθαηνζηά), κε 

όξζηνπο βιαζηνύο, εμαηξεηηθά αλζεθηηθόο, αλαδύεη πνιύ 

επράξηζην άξσκα. Σα θύιια ηνπ ζπκαξηνύ, όηαλ 

μεξαζνύλ, απνθηνύλ θαθεπξάζηλν ρξώκα θαη αλαδύνπλ 

ην άξσκα ηνπο όηαλ ζξπκκαηηζηνύλ. Ζ γεύζε ηνπο είλαη 

πνιύ δπλαηή, ειαθξώο θαπζηηθή θαη πινύζηα. Μαδί κε 

ηνπο απνμεξακέλνπο αλζνύο ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

κπαραξηθό γηα ηνλ αξσκαηηζκό δηαθόξσλ θαγεηώλ ζε 

ςάξηα, θξέαηα, ζε δηάθνξεο ζάιηζεο, ζνύπεο θ.ι.π. 

 

Λίγν πην ςειά, ζηα 300 - 700κ. ζπλαληάκε ηε δεύηεξε 

δώλε βιάζηεζεο, ηε ιεγόκελε "καθία" ε νπνία 

απνηειείηαη θπξίσο από πνπξλάξηα, θνπκαξηέο, 

βαηνκνπξηέο, πιαηάληα, ζθελδάκηα ,  ιεύθεο, ηηηέο θαη 

ξείθηα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
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Πνπξλάξη 

 

Δίλαη έλα είδνο αείθπιιεο ζθιεξόθπιιεο δξπόο κε 

επξεία εμάπισζε γύξσ από ηε Μεζόγεην. Οθείιεη ηελ 

νλνκαζία ηνπ ζηνπο θόθθνπο εξπζξνύ ρξώκαηνο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη πξνλύκθεο ηνπ εληόκνπ κέζα ζηα θύιια. 

 

Κνπκαξηέο 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Αεηζαιέο θπηό πνπ θηάλεη ζε ύςνο ηα 4m, αλζίδεη από 

Οθηώβξην έσο Γεθέκβξην κε ιεπθνξόδηλα άλζε ζε 

κηθξέο ηαμηαλζίεο θαη έρεη παλέκνξθνπο βαζπθόθθηλνπο 

θαξπνύο. Υξεηάδεηαη όμηλν, θαιά ζηξαγγηδόκελν έδαθνο, 

θαη είλαη αλζεθηηθό ζην ςύρνο. 

Βαηνκνπξηά 

 

Φπιινβόινο αγθαζσηόο ζάκλνο κε νδνλησηά θύιια θαη 

κηθξά ιεπθά ή ξόδηλα άλζε, πνπ παξάγεη κηθξνύο 

θνθθηλόκαπξνπο εδώδηκνπο θαξπνύο, ηα βαηόκνπξα 

 

Πιαηάληα 

 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%AC%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF
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Πξόθεηηαη γηα κεγάια δέληξα, κε ύςνο πνπ θπκαίλεηαη 

από 30 έσο 50 κέηξα, θπιινβόια θαη ζπλαληώληαη ζηηο 

όρζεο πνηακώλ θαη γεληθά ζε πγξνηόπνπο, κπνξνύλ όκσο 

λα επηβηώζνπλ θαη ζηελ μεξαζία. 

 

θελδάκηα 

 

Δίλαη δέλδξν θαη ζάκλνο, αεηζαιέο θαη θπιινβόιν. 

Δπδνθηκεί ζε ζέζεηο κε άπιεην ειηαθό θσο θαη εκηζθηάο, 

θαη κέηξην έδαθνο. Ο πνιιαπιαζηαζκόο γίλεηαη κε 

ζπόξνπο θαη εκβόιηα θαη ην κέγηζην ύςνο ηνπ θηάλεη ηα 

10m. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ην έληνλν 

θόθθηλν ρξώκα πνπ απνθηά ην θύιισκά ηνπ ην 

θζηλόπσξν. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF_%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Λεύθεο 

 

 

Ζ ιεύθα ή ιεύθε είλαη θπιινβόιν δέλδξν, κε σνεηδή 

θύιια θαη ιεπθό θνξκό πνπ αλαπηύζζεη κεγάιν ύςνο, 

κέρξη 50 κέηξα. Σα άλζε ηεο ζρεκαηίδνπλ θξεκαζηέο 

ηαμηαλζίεο ηνύισλ θαη νη θαξπνί ηνπο θαιύπηνληαη από 

ιεπθό ρλνύδη. Αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ηηετδώλ ή 

ζαιαθηδώλ. Οη ιεύθεο αλαπηύζζνληαη ζε εδάθε κε 

κεγάιε πγξαζία, όπσο γηα παξάδεηγκα νη όρζεο ησλ 

πνηακώλ. Υξεζηκνπνηνύληαη επξέσο σο θαιισπηζηηθό 

δέληξν, θαζώο έρνπλ ην πιενλέθηεκα όηη αλαπηύζζνληαη 

πνιύ γξήγνξα θαη απνθηνύλ κεγάιν κέγεζνο θαη γηα ηε 

θόκε ηνπο 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
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Ηηηά 

 

 

 

Ζ Ηηηά είλαη γέλνο θπηώλ πνπ αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ 

Ηηεσδώλ θαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Ηηενεηδώλ θαη 

πεξηιακβάλεη 330 πεξίπνπ είδε δέληξσλ θαη ζάκλσλ ησλ 

εύθξαησλ θπξίσο αιιά θαη ςπρξώλ πεξηνρώλ ηεο γεο.Σα 

δέληξα βξίζθνληαη θπξίσο θνληά ζε πνηάκηα, ρείκαξξνπο 

ή ξπάθηα ηα δε κηθξά δέληξα θαη νη ζάκλνη ζε βνπλά , 

βξαρώδε εδάθε θαη νξηζκέλα είδε ζε αξθηηθέο 

πεξηνρέο.ια ηα είδε έρνπλ ζηελά θύιια πνπ 

ελαιιάζζνληαη, ηα άλζε ηνπο είλαη αησξνύκελεο 

ηαμηαλζίεο θαη ηα ζπόξηα ηνπο έρνπλ καθξηέο κεηαμσηέο 

ηξίρεο. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%84%CE%B5%CF%8E%CE%B4%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
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Ρείθηα 

 

 

Σα ξείθηα αλήθνπλ ζην είδνο ηεο εξείθεο . Σα άλζε ηνπο 

είλαη εληππσζηαθά θαη εκθαλίδνληαη πνιιά καδί 

δηάθνξεο επνρέο, αλάινγα κε ην είδνο ζην νπνίν 

αλήθνπλ. ιν ην ρξόλν δηαηεξνύλ ηα κηθξά ηνπο θύιια, 

πνπ έρνπλ πξάζηλν ρξώκα ή αθόκα θαη άιινπο δσεξνύο 

ηόλνπο ηνπ πνξηνθαιί, ηνπ θίηξηλνπ, ηνπ θόθθηλνπ ή ηνπ 

θαθεθόθθηλνπ. 

 

Αλεβαίλνληαο πην πάλσ θαη θηάλνληαο κέρξη ηα 2000κ. 

δηαπηζηώλνπκε όηη ε ρισξίδα ηνπ Οιύκπνπ είλαη θπξίσο 

δαζηθή. Κπξηαξρεί ην πεύθν (παζίγλσζην ην "ξόκπνιν", 

ην πεύθν ηνπ Οιύκπνπ) ελώ ζπλαληάκε κεκνλσκέλα 

άιια είδε δέληξσλ όπσο θξαληέο, έιαηα θαη νμηέο. Από 

ηα 2000κ. θαη πάλσ ε ρισξίδα είλαη αιπηθή θαη ηελ 

απαξηίδνπλ κηθξόηεξα θπηά θαη ινπινύδηα, αθνύ ην 

ρηόλη θπξηαξρεί εδώ ηνπο πεξηζζόηεξνπο κήλεο ην ρξόλν. 
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Ρόκπνιν 

 

 

 

Σν ξόκπνιν είλαη είδνο πεύθνπ πνπ απαληάηαη ζε κεγάιν 

πςόκεηξν. Σν ξόκπνιν είλαη έλα αεηζαιέο δέληξν πνπ 

κπνξεί λα θηάζεη ζε ύςνο θαη ηα 40 κέηξα. Έρεη 

ζηαρηίιεπθν θινηό, ελώ νη βειόλεο ηνπ ζρεκαηίδνπλ 

ηνύθεο ζηηο άθξεο ησλ θιαδηώλ, αλά δύν. Οη βειόλεο 

έρνπλ κήθνο 5 κε 10 εθαηνζηά 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
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Κξαληέο 

 

 

Ζ Κξαληά ή θαη θξαλεηά (επηζηεκνληθή νλνκαζία 

Cornus) είλαη θπιινβόιν δέληξν. Σα άλζε ηεο είλαη 

θίηξηλα κε ηέζζεξα πέηαια θαη νη θαξπνί ηεο ζθαηξηθνί 

κε έληνλν θόθθηλν ρξώκα θαη μηλή γεύζε. 

 

Έιαηα 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
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Σα έιαηα είλαη γέλνο 48–55 εηδώλ αεηζαιώλ θσλνθόξσλ 

. Φζάλνπλ ζε ύςνο 10–80 m (30–260 ft) θαη δηακέηξνπο 

θνξκνύ 0,5–4 m (2–12 ft) ζε ώξηκε ειηθία. 

 

Ομηέο 

 

 

 

Δίλαη δέληξν κεγάιν, κέρξη 35 κέηξα ύςνο, θπιινβόιν 

κε θνξκό επζύ, ιείν, νκαιό, κε ιεπηό θινηό, γθξηδσπό 

θαη θόκε πνπ αθήλεη ην θσο λα πεξλάεη Ζ νμηά ζε λεαξή 

ειηθία είλαη θσληθή ελώ όηαλ ην δέληξν γεξάζεη 

κεηαηξέπεηαη ζε πιαηηά ζνισηή. 

  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%86%CF%85%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
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Κιέηζαο Γηώξγνο  

Παλαγόπνπινο Γηώξγνο 

Παλάγνο Κώζηαο  

Παπάδνγινπ Αληώλεο 

 

 

 

 

ΟΑΜΘΔΑ 
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Ζ παλίδα ηνπ Οιύκπνπ, πνπ δελ έρεη κειεηεζεί 

ζπζηεκαηηθά κέρξη ζήκεξα, πεξηιακβάλεη ζεκαληηθή 

πνηθηιία εηδώλ. Έρνπλ θαηαγξαθεί 32 είδε ζειαζηηθώλ, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ην αγξηνθάηζηθν, ην 

δαξθάδη, ην αγξηνγνύξνπλν, ε αγξηόγαηα, ην θνπλάβη, ε 

αιεπνύ, ν ζθίνπξνο θ.ά. Έρνπλ εληνπηζηεί επίζεο 108 

είδε πηελώλ, πνιιά από ηα νπνία, ηδηαίηεξα αξπαθηηθά, 

είλαη ζπάληα θαη πξνζηαηεύνληαη απζηεξά από δηεζλείο 

ζπκβάζεηο.  

 

Αγξηόγηδα, ιύθνη, αγξηνγνύξνπλα, δαξθάδηα, αγξηόγαηνη, 

ηζαθάιηα, αιεπνύδεο, θνπλάβηα, λπθίηζεο, ιαγνί,θ.ά. 

Δπίζεο γππαεηνί, ρξπζαεηνί, όξληα, γεξάθηα, πειαξγνί, 

πεηξνπέξδηθεο, ηζαιαπεηεηλνί, κπνύθνη, πεηξνρειίδνλα, 

αγξηνπεξίζηεξα,θ.ά. Γεληθά έρνπλ παξαηεξεζεί πάλσ 

από 140 είδε παλίδαο (ζειαζηηθά-πηελά).  

http://www.skai.gr/
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Τπάξρνπλ αθόκα θαη ηα ζπλεζηζκέλα εξπεηά ηνπ 

ειιεληθνύ ρώξνπ (θίδηα, ρειώλεο, ζαύξεο θ.ά.) θαη 

νξηζκέλα ακθίβηα ζηα ξέκαηα θαη ζηηο επνρηαθέο ιίκλεο, 

θαζώο θαη κηα κεγάιε πνηθηιία εληόκσλ, θπξίσο 

πεηαινύδεο, γηα ηηο νπνίεο ν ιπκπνο θεκίδεηαη.  
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ηελ αξραηόηεηα ππήξραλ ιηνληάξηα (Παπζαλίαο), ελώ 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ 16ν αηώλα ππήξραλ αξθνύδεο 

(Βίνο Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Αλσηέξνπ).  

 

Οη επηζηήκνλεο ιέλε όηη ζηνλ ιπκπν ππάξρνπλ πνιιά 

μερσξηζηά είδε δώσλ. Πνηα είδε ζεσξνύληαη μερσξηζηά; 

Δίλαη απηά πνπ δνπλ ζε ιίγεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο, 

απηά πνπ δνπλ ζε επάισηνπο ηόπνπο (όπσο νη ιίκλεο θαη 

ηα πνηάκηα), απηά πνπ ν πιεζπζκόο ηνπο έρεη κεησζεί 

αξθεηά ιόγσ ησλ αλζξώπσλ. 

 



ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΩΝ ΘΔΩΝ 

 

 

Σα δύν είδε ζηεξηαλήο ρειώλαο είλαη νηθεία ζε όινπο, 

αιιά πόζνη ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ππάξρνπλ κόλν ζηηο 

κεζνγεηαθέο ρώξεο. Πην «δηθή καο» είλαη ε θξαζπεδσηή 

ρειώλα πνπ ππάξρεη κόλν ζηελ Διιάδα. 

 

Πνηέ δελ ζα δείηε ηνλ δεληξνκπσμό, έλα λπρηόβην 

ηξσθηηθό πνπ κνηάδεη κε πνληίθη. Ωζηόζν, ε παξνπζία 

ηνπ   ζε μέθσηα κε αξαηέο βειαληδηέο δείρλεη όηη ν ηόπνο 

βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη αμίδεη λα κείλεη όπσο 

είλαη. 
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ηα κηθξά πνηάκηα, ε βίδξα θξαηάεη γεξά. πνπ ππάξρεη 

ξύπαλζε είλαη έλα από ηα πξώηα δώα πνπ ράλνληαη. Γελ 

ηε βξίζθνπκε εμαηξεηηθή κόλν γηα ηα σξαία ηεο κάηηα, 

αιιά θαη γηα ην πνιύηηκν κάζεκα θαζαξώλ λεξώλ πνπ 

καο δίλεη. 

 

 

 

Οη επηζηήκνλεο ιέλε πνιιά, αιιά εκείο κπνξνύκε λα 

είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ μέξνπκε κεξηθά πξαγκαηάθηα 

γηα ηνλ ιπκπν. 
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Καξαθώζηα  Κωλζηαληίλα 

Σζηνύιθα Γεωξγία 

Υξηζηνδνύινπ Γεωξγία 

 

 

 

 

 

 

ΟΑΠΑΔΞΡΘΑΙΞΘ ΞΘΙΘΡΛΞΘ ΞΚΣΛΟΞΣ 
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ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ ΟΛΤΜΠΟΤ 

Παλέκνξθα θαη θηιόμελα παξαδνζηαθά ρσξηά 

βξίζθνληαη ζπαξκέλα ζηηο πιαγηέο ηνπ Οιύκπνπ όπνπ ν 

επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαύζεη ηε θύζε θαη λα μεθύγεη 

από ην άγρνο ηεο ζύγρξνλεο θαζεκεξηλόηεηαο:  

 

•               ΠΑΛΑΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

•               ΠΑΛΑΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ 

•               ΠΑΛΑΗΑ ΚΟΣΗΝΑ 

•               ΠΑΛΑΗΑ ΒΡΟΝΣΟΤ 

•               ΛΗΣΟΥΧΡΟ 

•               ΡΑΦΑΝΖ 

•               ΚΑΛΛΗΠΔΤΚΖ 

•               ΚΑΡΤΑ 

•               ΠΤΡΓΔΣΟ 

•               ΚΡΑΝΗΑ 

•               ΛΗΒΑΓΗ 

•               ΠΔΣΡΑ 

•               ΠΑΛΑΗΑ ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ 

•               ΑΛΛΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 
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•                    ΠΑΛΑΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

      Παξαδνζηαθόο νηθηζκόο ζηνλ Κάησ ιπκπν, ζε 

πςόκεηξν 600 κέηξσλ. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ηα 

πεηξόρηηζηα ζπίηηα ηνπ 17νπ - 18νπ αηώλα θαη ε 

βπδαληηλή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ 

πιαθόζηξσηε πιαηεία. 

   Πάλσ από ηνλ νηθηζκό ππάξρεη έλα παλέκνξθν δάζνο 

όπνπ κπνξείηε λα πεξπαηήζεηε θαη λα ζαπκάζεηε ηελ 

ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ Κάησ Οιύκπνπ, θαζώο θαη 

δύν εθπιεθηηθά εθθιεζάθηα, ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ θαη 

ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο. ηελ παξαδνζηαθή ηαβέξλα ηνπ 

νηθηζκνύ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα απνιαύζεηε ηελ 

ηνπηθή θνπδίλα. 

     ην λόηην κέξνο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ 

Τδξνβηόηνπν ησλ Νέσλ Πόξσλ όπνπ ππάξρεη θαη ην 

κνλαδηθό θπζηθό ηρζπνηξνθείν ηνπ Ννκνύ. Αμίδεη λα 

επηζθεθζείηε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ κε ην 

μπιόγιππην ηέκπιν, θαζώο θαη ηελ εθθιεζία ηεο 

Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ.   
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•               ΠΑΛΑΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ 

 

       Υηηζκέλνο ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Οιύκπνπ, ζε 

θαηαπξάζηλν ηνπίν, ν Παιαηόο Παληειεήκνλαο έρεη ζέα 

από ηε βνπλνπιαγηά πξνο ηε ζάιαζζα θαη ην ελεηηθό 

θάζηξν ηεο Πηεξίαο. Ο νηθηζκόο ππνινγίδεηαη όηη 

ρηίζηεθε ηνλ 14ν αηώλα θαη ην 1978 ραξαθηεξίζηεθε 

παξαδνζηαθόο θαη δηαηεξεηένο εμαηηίαο ηεο καθεδνληθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ. Κνηηώληαο από ηελ πεδηάδα ηνπ 

Ληηόρσξνπ κέρξη ην πξώην πόδη ηεο Υαιθηδηθήο, ν 

επηζθέπηεο αηζζάλεηαη όηη αλήθεη ζηνπο Οιύκπηνπο 

ζενύο.  

      Μεηά ηελ άθημή ζαο ζα αθήζεηε ην απηνθίλεην ζην 

κεγάιν πάξθηλγθ, αθνύ ηα Η.Υ. δελ θηλνύληαη κέζα ζην 

ρσξηό. Από εδώ αξρίδεη ε όκνξθε πεξηήγεζε ζηα 

γξαθηθά πέηξηλα ζνθάθηα κε ηηο ινπινπδηαζκέλεο απιέο. 

Πεξπαηήζηε κέρξη ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Παιαηνύ 

Παληειεήκνλα, πνπ απνηειεί ζηέθη ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Καηεξίλεο θαη ηεο Λάξηζαο. Καθεηέξηεο κε ρώξν γηα 

επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ηαβέξλεο κε ιαρηαξηζηέο 
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κπξσδηέο θαη πξνζεγκέλνη μελώλεο καξηπξνύλ ηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ γλσξίδεη ην ρσξηό ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Αθνύ ζαπκάζεηε ηα ζπίηηα κε ηηο θεξακνζθεπέο 

θαη ην αλαπαιαησκέλν ζρνιείν, αμίδεη λα πηείηε 

θνπκαξνξαθή θάησ από ηα αησλόβηα πιαηάληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                 ΠΑΛΑΗΑ ΚΟΣΗΝΑ 

 

      Παξαδνζηαθόο νηθηζκόο ζηηο πιαγηέο ηνπ Κάησ 

Οιύκπνπ. Μπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ (14νο αη.) κε κνλαδηθό μπιόγιππην 

ηέκπιν θαη ηελ εθθιεζία ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ 

(1862) ζηελ πιαηεία ηνπ. Δμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηνπ Κάησ Οιύκπνπ 

       Ο Παξαδνζηαθόο Οηθηζκόο κε 4 κόληκνπο θαηνίθνπο 

βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 600κ πάλσ από ηελ 

Θάιαζζα απέρεη πεξίπνπ 7km από ηνλ Παξαδνζηαθό 

νηθηζκό ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη 12Km από ην 

ρσξηό Καιιηπεύθε . Γηαζέηεη μελώλεο, ηαβέξλεο, 
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εζηηαηόξηα, θαη πξνζθέξεηαη γηα θάζε κνξθή 

ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό όπσο νξεηλή ηππαζία, νξεηβαζία, 

πεδνπνξία θ.ά. 

      Δληππσζηαθό είλαη ην κεγάιν πιαηάλη ηεο πιαηείαο 

ηνπ Παιαηνύ ρσξηνύ ηεο Άλσ θνηίλαο. Δθεί κπνξεί 

θαλείο λα επηζθεθζεί ηνπο Ηεξνύο Νανύο ηεο Κνηκήζεσο 

Θενηόθνπ θαη Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη λα δεη ην παιαηό 

Γεκνηηθό ρνιείν θαη λα πεξηδηαβεί ζηα ζηελά δξνκάθηα 

θαη ηα ζνθάθηα. Πνιηηηζηηθό δξώκελν ηνπ νηθηζκνύ 

απνηειεί ν ενξηαζκόο ηνπ Ηεξνύ Νανύ ηεο Κνηκήζεσο 

Θενηόθνπ ζηηο 15 Απγνύζηνπ. 
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•             ΠΑΛΑΗΑ ΒΡΟΝΣΟΤ 

 

Παιηόο νηθηζκόο ζηηο παξπθέο ηνπ Οιύκπνπ, κε 

κνλαδηθό ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν ηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ 18νπ αηώλα. Άιια δείγκαηα ηνπ 

παιηνύ νηθηζκνύ απνηεινύλ ηα εξείπηα ησλ πεηξόρηηζησλ 

ζπηηηώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Πξηλ από ηελ Παιαηά Βξνληνύ ζα ζπλαληήζεηε ηελ 

εθθιεζία ηεο Αγίαο Σξηάδαο ηνπ 14νπ αη., ρηηζκέλε 

πάλσ ζε βξάρν θαη ζε πςόκεηξν 420κ. Βξίζθεηαη ζηελ 

έμνδν κηαο κεγάιεο ξεκαηηάο (ξέκα Παπά) ηνπ Οιύκπνπ. 

Από εδώ μεθηλνύλ δπν ζεκαληηθά νξεηβαηηθά κνλνπάηηα 

πξνο ηνλ ιπκπν. 

Ξερσξηζηήο νκνξθηάο είλαη θαη ην εμσθιήζη ηεο Αγίαο 

Κόξεο, ρηηζκέλν κέζα ζε κηα εληππσζηαθή ξεκαηηά, δύν 

ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ νηθηζκνύ. ην κνλαδηθό ρώξν 

αλαςπρήο πνπ ππάξρεη ζηελ Αγία Κόξε θαη δηαζέηεη 

εζηηαηόξην, αλαςπθηήξην θαη παηδηθή ραξά, παξέρεηαη ε 
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δπλαηόηεηα γηα μεθνύξαζε θαη θαγεηό. Πνιύ θνληά 

βξίζθνληαη νη «πξάζηλεο ιίκλεο», ηξεηο όκνξθεο θπζηθέο 

ιηκλνύιεο  κε κηθξνύο θαηαξξάθηεο. ε απόζηαζε 5 

ρηιηνκέηξσλ από ηνλ νηθηζκό βξίζθεηαη ν λένο νηθηζκόο 

ηεο Βξνληνύο κε ζύγρξνλε ξπκνηνκία. Δδώ ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα γηα θαγεηό ζηηο ηαβέξλεο θαη ηα εζηηαηόξηα. 

Καθελεία, θαθέ - κπαξ θαη θιακπ θξνληίδνπλ γηα ηε 

ςπραγσγία θαη ηε δηαζθέδαζή ζαο. Απέρεη 21 ρηι. από 

ηελ Καηεξίλε, κε εύθνιε πξόζβαζε κέζσ ηεο 

επαξρηαθήο νδνύ Καηεξίλεο - Γίνπ. 

 

 

•               ΛΗΣΟΥΧΡΟ 

 

      Δίλαη ν δεύηεξνο ζε πιεζπζκό δήκνο ηνπ λνκνύ 

Πηεξίαο. ηελ νπζία απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα: ηνλ 

θπξίσο ή παιαηό νηθηζκό θαη αλαηνιηθόηεξα ηελ παξαιία 

Ληηόρσξνπ, όπνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλνο κεγάινο 
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θαη αμηόινγνο αξηζκόο ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ. H 

νλνκαζία έρεη πξνέιζεη κάιινλ από ηελ παξαθζνξά ηεο 

ιέμεο Ληζόρσξν = ηόπνο κε πνιιή πέηξα. 

     Παξά ηελ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ δήκνπ ηηο ηειεπηαίεο 

ην Ληηόρσξν παξακέλεη θαη ζήκεξα έλα από ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα καθεδνληθήο αξρηηεθηνληθήο. 

Σν ζεκεξηλό ρσξηό έρεη εμαπισζεί γύξσ από ηνλ παιαηό 

νηθηζκό, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πθηζηάκελνο πξν ηνπ 

1923 θαη δηαηεξεί αλαιινίσην ην παξαδνζηαθό ηνπ 

ρξώκα. Σν θέληξν ηνπ ρσξηνύ, γύξσ από ην νπνίν 

εμειίζζεηαη κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο, είλαη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, κε ην πεξίθεκν θακπαλαξηό ηεο. 

       Μηα βόιηα ζηα ζηελά ζνθάθηα ηνπ Ληηόρσξνπ είλαη 

ζαλ έλα κηθξό ηαμίδη ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Σηο 

εληππώζεηο θεξδίδνπλ, βέβαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

καθεδνλίηηθα ζπίηηα. πλήζσο δηώξνθα, κε ηνμσηά 

μύιηλα ππέξζπξα θαη μύιηλεο απιόπνξηεο κε δίξξηρηεο 

ζηέγεο θαη κεγάινπο ρώξνπο ππνδνρήο, ζηνπο νπνίνπο 

αθόκα θαη ζήκεξα εμειίζζεηαη ε θνηλσληθή δσή ηεο 

νηθνγέλεηαο. Γελ ιείπνπλ θαη ηα λενθιαζηθά, ιηγνζηά 

κελ, αιιά ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά κλεκεία, ηα νπνία 

αλήθαλ θπξίσο ζε Ληηνρσξίηεο λαπηηθνύο, πνπ ζέιεζαλ 

λα κεηαθέξνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο ηελ αίγιε ησλ κεγάισλ 

κεζνγεηαθώλ ιηκαληώλ. 

      Έλα ζεκείν πνπ αμίδεη ηελ πξνζνρή ζαο είλαη ην 

«Υνξνζηάζη», κε ηνλ αησλόβην πιάηαλό ηνπ. Δθεί δίδαμε 

ν Κνζκάο ν Αηησιόο θαηά ηελ παξάδνζε, ελώ αξγόηεξα, 

δίπια ζην λαΐζθν πνπ ηηκά ηε κλήκε ηνπ γίλνληαλ 

παλεγύξηα. Ωζηόζν, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη 

νιόθιεξν ην Ληηόρσξν είλαη γεκάην κε κηθξέο πιαηείεο - 
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ζεκεία ζπλάληεζεο, αιιά θαη πεηξόρηηζηεο βξύζεο, πνπ 

ε θαζεκία θέξεη θαη δηαθνξεηηθό όλνκα. 

 

 

 

•               ΡΑΦΑΝΖ 

 

      Ζ Ραςάλε είλαη έλα παλέκνξθν ρσξηό ρηηζκέλν ζε 

πςόκεηξν 800 κέηξσλ ζηελ πιαγηά ηνπ όξνπο νπσηνύ. 

Απέρεη 50 ρηιηόκεηξα από ηε Λάξηζα θη έρεη πεξίπνπ 

1.400 θαηνίθνπο. Ζ Ραςάλε είλαη γλσζηή γηα ην 

πεξίθεκν πεπθνδάζνο ηεο θαη γηα ηα ππέξνρα θξαζηά 

ηεο. Ζ Ραςάλε θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηώλα ππήξμε κηα 

από ηηο ιακπξόηεξεο πόιεηο ηνπ Οιύκπνπ. Ζ θπξηόηεξε 

απαζρόιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ήηαλ από ηόηε νη 

ακπεινθαιιηέξγεηεο θαη ε παξαγσγή θαιιίζηνπ 

Ραςαληώηηθνπ νίλνπ. 
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      Φεκηζκέλε γηα ηελ πινύζηα βιάζηεζή ηεο θαη ηηο 

κνλαδηθέο θπζηθέο νκνξθηέο ηεο, ε Ραςάλε, πξνζειθύεη 

ρηιηάδεο ηνπξίζηεο νιόθιεξν ην ρξόλν. Σα γάξγαξα 

ηξερνύκελα λεξά ηνπ Οιύκπνπ, ε κνλαδηθή ηεο ζέα θαη 

ην μεξό ηεο θιίκα καγεύνπλ ηνλ επηζθέπηε. 

Αλεβαίλνληαο ηηο πιαγηέο ηνπ Οιύκπνπ ε ζέα γίλεηαη 

κεγαιεηώδεο. Υακειά απιώλεηαη ν Θεζζαιηθόο θάκπνο, 

ην θαηαγάιαλν Αηγαίν θαη ν Θεξκατθόο θόιπνο, ελώ πην 

πέξα νη παξαιίεο ηεο Υαιθηδηθήο θαη νη θνξπθνγξακκέο 

ηεο ζζαο.  

      ην ρσξηό ηεο Ραςάλεο κπνξείηε λα πεξηπιαλεζείηε 

ζηνλ γξαθηθό νηθηζκό ηεο θαη λα δείηε από θνληά ηα 

πεξίθεκα αξρνληηθά ηεο. Θα βξείηε γξαθηθά ηαβεξλάθηα 

όπνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηηο ηνπηθέο λνζηηκηέο ζε 

ζπλδπαζκό κε ην θίλν Ραςαληώηηθν θξαζί. Δθηόο από ην 

μαθνπζηό θξαζί, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαύζεη θαη 

ηνπηθέο λνζηηκηέο. Θαπκάζηεο γαιαηόπηηεο, θξεαηόπηηεο, 

ηπξόπηηεο θαη ην 'πιαηζάξν', κηα ρνξηόπηηα κε ηπξί, απγά 

θαη θαιακπνθίζην αιεύξη. ην ρσξηό ηεο Ραςάλεο 

κπνξείηε λα πεξηπιαλεζείηε ζηνλ γξαθηθό νηθηζκό ηεο 

θαη λα δείηε από θνληά ηα πεξίθεκα αξρνληηθά ηεο. Θα 

βξείηε γξαθηθά ηαβεξλάθηα όπνπ κπνξείηε λα 

απνιαύζεηε ηηο ηνπηθέο λνζηηκηέο ζε ζπλδπαζκό κε ην 

θίλν Ραςαληώηηθν θξαζί. 
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•               ΚΑΛΛΗΠΔΤΚΖ 

 

        Ζ Καιιηπεύθε βξίζθεηαη ζηνλ Κάησ ιπκπν θαη 

ζηα Β.Α. ηνπ Ν. Λάξηζαο. Δίλαη θηηζκέλε ζε πςόκεηξν 

1.100 κ. θαη πεξηηξηγπξίδεηαη από ππθλά δάζε νμηάο, 

βειαληδηάο, έιαηνπ θαη πεύθνπ. ηα σξαία πεπθνδάζε 

νθείιεηαη θαη ην όλνκά ηεο. Αλήθεη ζην Γήκν Γόλλσλ. 

Μέρξη ην 1911 ην ρσξηό θαζξεθηίδνληαλ ζηα λεξά ηεο 

ιίκλεο Αζθπξίδoο. Σε ρξνληά απηή απνμεξάλζεθε ε 

ιίκλε θαη έδσζε γηα θαιιηέξγεηα 5.000 ζηξέκκαηα γεο.  

       Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ζπδεηείηαη έληνλα ε 

επαλαιεηηνπξγία ηεο ιίκλεο γηα ιόγνπο νηθνινγηθήο 

ηζνξξνπίαο, πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Κάησ Οιύκπνπ. Από αξραηνηάησλ ρξόλσλ ε 

Καιιηπεύθε απνηεινύζε πέξαζκα από ηε Μαθεδνλία 

πξνο ηε Θεζζαιία. Από εδώ ν Ξέξμεο πέξαζε ηα 

πνιπάξηζκα ζηξαηεύκαηά ηνπ (480 π.Υ.) θαη ν ξσκατθόο 

ζηξαηόο (169 π.Υ. Μάξθηνο Φίιηππνο). Δπί 

ηνπξθνθξαηίαο είρε πεξίπνπ έμη ρηιηάδεο θαηνίθνπο θαη 

ήηαλ έδξα επηζθόπνπ.  
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        Οη επηζθέπηεο πνπ ζα έξζνπλ ζηελ Καιιηπεύθε, ζα 

βξεζνύλ κπξνζηά ζε έλα ζαπκάζην ηνπίν. Σν δάζνο ηεο 

απνηειεί ηεξάζηην πάξθν κε κνλνπάηηα, δαζηθνύο 

δξόκνπο, γάξγαξα λεξά θαη δηάζπαξηα εμσθιήζηα ζηηο 

πιαγηέο θαη ζηα μέθσηα. Υώξνη αλαςπρήο όπσο ε Αγία 

Σξηάδα θαη ε Παησκέλε (αλαςπθηήξην) ζα 

επραξηζηήζνπλ θάζε επηζθέπηε. ηελ πιαθόζηξσηε 

πιαηεία ηνπ ρσξηνύ θαη θάησ από ηα πιαηάληα κπνξεί ν 

θαζέλαο λα απνιαύζεη θαθέ, ηζίπνπξν θαη θαγεηό θαη λα 

ζαπκάζεη ηελ πεηξόθηηζηε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Θενδώξνπ. 

 

 

•         ΚΑΡΤΑ 

 

     Δίλαη ρηηζκέλε ζηηο λνηηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ 

Οιύκπνπ, ζε πςόκεηξν 900 κ , ζην ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ζηελό πνπ ελώλεη ηελ Πεξξαηβία κε ηα 

παξάιηα ηεο Πηεξίαο, θαη από θεη πέξαζαλ ζηξαηεύκαηα 

ηόζν ηνπ Ξέξμε, όζν θαη Ρσκατθά. Σν ιεθαλνπέδην έρεη 

έθηαζε πεξίπνπ 12 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη 

πηζηεύεηαη πσο θάπνηε ππήξρε ζηε ζέζε απηή ιίκλε ηεο 
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νπνίαο ηα λεξά δηα κέζνπ ηνπ πνηακνύ Ειηάλα, ν νπνίνο 

δηαζρίδεη ηελ κηθξή πεδηάδα ηνπ ρσξηνύ, ρπλόηαλ ζην 

Θεξκατθό θόιπν .  

    Ζ Καξπά κε ηελ πινύζηα κπζνινγία θαη ηζηνξία ηεο 

θαη κε ηηο απέξαληεο θπζηθέο νκνξθηέο θαληάδεη ζηα 

κάηηα θάζε επηζθέπηε ζαλ ην πην όκνξθν θαη 

πνιηηηζκέλν ρσξηό ηεο πεξηνρήο . Ζ Καξπά πεξηβάιιεηαη 

από βνπλά πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. ηα βόξεηα ν 

επηβιεηηθόο θαη μαθνπζηόο ιπκπνο, ην πην ςειόηεξν 

βνπλό ηεο Διιάδαο (ύςνο 2918 κ.), ε θαηνηθία ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ ζεώλ. 

     ηα δπηηθά έλα άιιν βνπλό ην ζεκεξηλό 

Παιαηόθαζηξν ε Σηηλάηα, θαινύκελν θαηά ηελ 

αξραηόηεηα Δξεηείνλ, όπνπ δνύζαλ νη κπζηθνί Σηηάλεο 

ηνπο νπνίνπο εμνιόζξεπζε ν Γίαο κε ηνπο θεξαπλνύο. 

ην αλαηνιηθό κέξνο ηνπ ρσξηνύ ε παλέκνξθε Σνύκπα 

πνπ θεκνινγείηαη όηη κέζα ζηα βάζε ηεο, ζε κηα 

ηεξάζηηα ζπειηά ππάξρεη έλαο ακύζεηνο ζεζαπξόο ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Από ηελ θνξπθή ηεο Σνύκπαο ζε 

απόζηαζε κόιηο 22 ρηιηόκεηξα, κπνξεί θαλείο λα 

δηαθξίλεη ζην βάζνο ηελ ζάιαζζα θαη ηελ καγεπηηθή 

παξαιία ηνπ Θεξκατθνύ θόιπνπ.  
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•         ΠΤΡΓΔΣΟ 

 

      Ο Ππξγεηόο είλαη θεθαινρώξη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο 

πιεπξάο ηνπ Ννκνύ Λάξηζαο, κε κόληκν πιεζπζκό 2.000 

θαηνίθνπο θαη νπζηαζηηθό εκπνξηθό θαη πλεπκαηηθό 

θέληξν ηεο πεξηνρήο. Πξόθεηηαη γηα κηα όκνξθε 

θσκόπνιε ακθηζεαηξηθά ρηηζκέλε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 

Οιύκπνπ, πνπ ζπλδπάδεη αξκνληθά ηε γξαθηθόηεηα θαη 

ην θπζηθό πινύην κε ηηο ζύγρξνλεο ππνδνκέο θαη ηηο 

δεκόζηεο ππεξεζίεο ησλ κηθξώλ αζηηθώλ θέληξσλ. 

     ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ βξίζθεηαη ν αδξηάληαο ηνπ 

Μαξίλνπ Αληύπα πνπ αγσλίζηεθε γηα ηελ αγξνηηθή 

κεηαξξύζκηζε θαη δνινθνλήζεθε ζηνλ Ππξγεηό ην 

Μάξηην ηνπ 1907. Σα απνθαιππηήξηα ηνπ αδξηάληα 

έγηλαλ ην 1985 έπεηηα από πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Ππξγεηνύ. 

       Οη θάηνηθνη αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ 

αγξνθηελνηξνθηθή παξαγσγή, ηελ νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ηνλ ηνπξηζκό θαη ηηο ππεξεζίεο, ελώ 

πνιινί δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηαθόξνπο πνιηηηζηηθνύο 
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θαη αζιεηηθνύο θνξείο. 

       Ηδηαίηεξα γξαθηθά είλαη ηα εμσθιήζηα ηνπ 

Ππξγεηνύ, πξαγκαηηθά θπηεκέλα κέζα ζε παλέκνξθεο 

δαζώδεο εθηάζεηο, ελώ μερσξηζηή νκνξθηά έρεη ην 

"πεηξνγέθπξν". 
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•         ΚΡΑΝΗΑ 

 

      Σν ρσξηό Κξαλία Οιύκπνπ – πνπ βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε 60 ρικ. Από ηε Λάξηζα – είλαη ρηηζκέλν ζηελ 

αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ Κάησ Οιύκπνπ, ζε πςόκεηξν 

700κ. Μπξνζηά ηνπ απιώλεηαη παλνξακηθά ε κηθξή 

πεδηάδα ησλ εθβνιώλ ηνπ Πελεηνύ, πνπ νξίδεηαη από ηηο 

βόξεηεο πιαγηέο ηνπ Κηζζάβνπ, ηα Σέκπε, ηηο αλαηνιηθέο 

πιαγηέο ηνπ Κάησ Οιύκπνπ θαη ην Θεξκατθό θόιπν. Σν 

ρσξηό έρεη γύξσ ζηνπο 250 κόληκνπο θαηνίθνπο αιιά 

πάλσ από 250 ζπίηηα, αλάκλεζε κηαο παιηόηεξεο 

άλζηζεο. Σειεπηαία, ην ρσξηό εμειίζζεηαη ξαγδαία ζε 

ζεκαληηθό παξαζεξηζηηθό θέληξν θαη ραξαθηεξίζηεθε 

παξαδνζηαθό. 

      Κύξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ ε πθαληνπξγία 

κεηαμσηώλ πθαζκάησλ (αιαηδάδσλ), αθνύ ην έδαθνο 

ηεο πεξηνρήο επλνεί ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κνπξηάο. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 

ηνπ ρσξηνύ, κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ηηο 
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πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δμσξατζηηθνύ 

πιιόγνπ. Σα θαινθαίξηα ε Κξαληά πξνηηκάηαη από 

πνιινύο σο ηόπνπο παξαζεξηζκνύ. 

     Δδώ ε ακπεινθαιιηέξγεηα γλώξηζε κεγάιε αθκή 

θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, γηα λα μεραζηεί, όπσο ήηαλ 

θπζηθό, ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη λα αλαβηώζεη 

ηα ρξόληα ηεο απειεπζέξσζεο. Σν κηθξνθιίκα θαη εδώ 

ηδαληθό - δξνζεξό θαινθαίξη, αξαηέο βξνρνπηώζεηο, 

ζαιαζζηλή αύξα θαη αέξαο Οιύκπνπ. 

     Οη θάηνηθνη ζήκεξα αζρνινύληαη κε ηε γεσξγία 

(ακπεινπξγία) θαη ηελ θηελνηξνθία. Σν ρσξηό 

θεκηδόηαλ γηα ηελ πθαληνπξγία κεηαμσηώλ πθαζκάησλ 

(αιαηδάδσλ), αθνύ ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο επλνεί ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο κνπξηάο. ρεδόλ όια ηα ζπίηηα ηνπ 

ρσξηνύ είραλ αξγαιεηνύο, όπνπ ύθαηλαλ ηνπο αιαηδάδεο, 

πνπ πσινύληαλ θαηόπηλ ζηελ κύξλε, ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ηε Βηέλλε θαη ηε Βνπδαπέζηε. 

 

•               ΛΗΒΑΓΗ 

 

      Σν Ληβάδη, έδξα ηνπ νκώλπκνπ Γήκνπ, είλαη  

ρηηζκέλν ζε πςόκεηξν 1.100 κ. θαη απέρεη 37 ρικ. από 

ηελ Διαζζόλα. Ηδξύζεθε πξηλ ην 17ν αη. από 

βιαρόθσλνπο γεσξγνθηελνηξόθνπο. Αλ θαη είλαη 

ρηηζκέλν ζηηο πιαγηέο ηνπ Σηηάξεηνπ  όξνπο, ιέγεηαη 

Ληβάδη Οιύκπνπ επεηδή δελ δηαρσξίδεηαη από ηνλ 

ιπκπν, θαζώο ν Σίηαξνο ελώλεηαη κε ηνλ ιπκπν ζηε 

ζέζε "Παιηνδέξβελν". 
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 Ο Σίηαξνο είλαη γεκάηνο έιαηα, καπξόπεπθα θαη δάζε. 

Μέζα ηνπ κπνξεί ν νξεηβάηεο θαη ν πεδνπόξνο 

θπζηνιάηξεο λα βξεη δαξθάδηα θαη αγξηνγνύξνπλα. 

Μπνξεί επίζεο λα απνιαύζεη εληππσζηαθή ζέα πξνο ηνλ 

ιπκπν θαη πξνο ηνλ θάκπν από μερσξηζηέο ηνπνζεζίεο 

εληόο θαη εθηόο ηνπ ρσξηνύ όπσο ην άιζη, ηε ζέζε 

άπθα, ην Κηόζθη, ηε ζέζε Κηηξακάλνπ, ηνπ Πνπιέδνπ 

(κηθξό πάξθν), ηε ζέζε Μπηζηηξηέο θ.α. Από ην ρσξηό 

δηέξρεηαη θαη ην επξσπατθό κνλνπάηη Δ4.  

     Τπάξρνπλ θαη δύν κνλαζηήξηα: ηνπ Πξνθήηε Ζιία 

θαη ηεο Αγίαο Σξηάδαο κε ην παξεθθιήζη ηνπ Άγηνπ 

Υαξάιακπνπ. Πεξηδηαβαίλνληαο ην ρσξηό ζπλαληά 

θαλείο ηνπο αθόινπζνπο λανύο : λαόο ηεο Παλαγίαο 

(1886), Άγηνη Αλάξγπξνη (1760) κε εληππσζηαθό 

θακπαλαξηό θαη αξηζηνπξγεκαηηθό μπιόγιππην ηέκπιν. 

Αθνινπζεί ν Άγηνο Κσλζηαληίλνο (1884 κε ηέκπιν 

εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ιόγσ ηεο πξσηνηππίαο θαη 

ηεο ηνικεξόηεηαο ησλ ζεκάησλ. 
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  ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ιεηηνπξγεί 

Λανγξαθηθό Μνπζείν (ζηεγάδεηαη ζην ζπίηη πνπ 

γελλήζεθε ν Γεσξγάθεο Οιύκπηνο) ην νπνίν δηαζέηεη 

κεγάιε ζπιινγή εξγαιείσλ, θσηνγξαθηώλ θαη 

αληηθεηκέλσλ. 

 

 

 

 

•               ΠΔΣΡΑ 

 

 
Μηθξόο νηθηζκόο ζηηο πιαγηέο ηνπ Οιύκπνπ κε 

θαηαπιεθηηθή ζέα πξνο ηε γύξσ πεξηνρή. Δθεί ζα 

ζπλαληήζεηε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ 

πιαηεία θαη πεηξόρηηζηα ζπίηηα. ηηο δύν παξαδνζηαθέο 

ηαβέξλεο ηνπ ρσξηνύ κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηελ ηππηθή 

ηνπηθή θνπδίλα, πνπ εθηόο ησλ άιισλ, πεξηιακβάλεη θαη 

γεύζεηο από θπλήγη, όπσο αγξηνγνύξνπλν, ειάθη θ.α. 

Από εδώ μεθηλνύλ νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηηο 
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πιαγηέο θαη ηηο άιιεο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ. Πέληε 

ρηιηόκεηξα πξηλ από ηνλ νηθηζκό βξίζθνληαη ηα ηζηνξηθά 

ζηελά ηεο Πέηξαο κέζα ζε κία εληππσζηαθή ξεκαηηά ηνπ 

Οιύκπνπ. 

ηελ αλαηνιηθή ηνπο είζνδν, ζε έλα εληππσζηαθό 

απόθξεκλν βξάρν βξίζθνληαη ππόινηπα Βπδαληηλνύ 

Κάζηξνπ, θηηζκάησλ θαη ιηζόζηξσηνπ δξόκνπ. Μία 

ηνμσηή γέθπξα θαη κία εθθιεζία είλαη ηα κνλαδηθά 

δείγκαηα πνπ καξηπξνύλ ηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηνπ 

παιηνύ νηθηζκνύ ηεο Πέηξαο. ην ρώξν ηνπ παιηνύ 

ζαλαηνξίνπ βξίζθεηαη ε Ηεξά Μνλή ηεο Παλαγίαο ηνπ 

11νπ αηώλα. 

Ζ πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα ήξεκνπο πεξηπάηνπο, 

μεθνύξαζε, πεδνπνξία, νξεηβαζία, πνδήιαην βνπλνύ θαη 

δηαδξνκέο κε νρήκαηα 4Υ4. Αθνινπζώληαο ην δαζηθό 

δξόκν, ζα ζπλαληήζεηε ηηο κνλαδηθέο θπζηθέο νκνξθηέο 

ηνπ Οιύκπνπ, θαζώο θαη ηηο νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πνπ 

νδεγνύλ πξνο ηηο θνξπθέο από ηελ πιεπξά ηεο 

Θεζζαιίαο. 

Απέρεη 28 ρηιηόκεηξα από ηελ Καηεξίλε, κε εύθνιε 

πξόζβαζε κέζσ ηεο εζληθήο νδνύ Καηεξίλεο - 

Διαζζόλαο (δηαζηαύξσζε Φσηεηλώλ). 
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•                 ΠΑΛΑΗΑ ΛΔΠΣΟΚΑΡΤΑ 

 

Παξαδνζηαθόο νηθηζκόο ζηηο πιαγηέο ηνπ Κάησ 

Οιύκπνπ, όπνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο εθθιεζίαο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ (17νο αη.), κία βπδαληηλή εθθιεζία ηεο 

Αγίαο Σξηάδαο, θαζώο θαη έλαο αλαπαιαησκέλνο 

πιαθόζηξσηνο δξόκνο. 

Μνλαδηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο απνηεινύλ ηα Αξραία 

Λείβεζξα, παηξίδα ηνπ κπζηθνύ Οξθέα, θαη ην 

Πιαηαλόδαζνο ησλ Λεηβήζξσλ ζηηο όρζεο ηνπ ρεηκάξξνπ 

Εειηάλα. Σν Πιαηαλόδαζνο είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο 

Μλεκείν ηεο Φύζεο κε κνλαδηθό θάιινο. Αθνινπζώληαο 

ην δξόκν πξνο Καξπά ζα ζπλαληήζεηε ηελ ηζηνξηθή 

Μνλή Καλάισλ (12νο αη.). 

Δμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηαδξνκέο κέζα 

ζηε θύζε πνπ πξνζθέξνληαη γηα ήξεκνπο πεξηπάηνπο, 

πεδνπνξία, νξεηβαζία, πνδήιαην βνπλνύ, δηαδξνκέο 

4Υ4, παξαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηνπ 

Κάησ Οιύκπνπ. Απέρεη κόιηο 5 ρηιηόκεηξα από ηελ 

παξαιία ηεο Λεπηνθαξπάο ε νπνία δηαζέηεη ππνδνκή ζε 
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μελνδνρεία όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, πνιιά ελνηθηαδόκελα 

δσκάηηα, εζηηαηόξηα, ςαξνηαβέξλεο, νπδεξί θαη άιια 

πνιιά κέζα εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο. 

Από ηελ Καηεξίλε απέρεη 31 ρηι., κε εύθνιε πξόζβαζε 

κέζσ ηνπ Δζληθνύ Απηνθηλεηόδξνκνπ Δ75 (θόκβνο 

Λεπηνθαξπάο) θαη ηνπ ηδεξόδξνκνπ (ηαζκόο 

Λεπηνθαξπάο). 

 

•                 ΑΛΛΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 

 

Οη ππόινηπνη παξνιύκπηνη νηθηζκνί είλαη ην Γίνλ, ε 

Καξίηζα, ηα Πιαηαλάθηα, ν Λόθνο θαη ε Ράρε ζηνπο 

νπνίνπο νη θάηνηθνη αζρνινύληαη θπξίσο κε ηε γεσξγία 

θαη ηελ θηελνηξνθία. 

Γηαζέηνπλ ηαβέξλεο θαη νπδεξί όπνπ πξνζθέξεηαη 

ζαπκάζην θαγεηό. ην Γίνλ ππάξρεη θαη ην νκώλπκν 

μελνδνρείν.  

Ζ πεξηνρή πξνζθέξεηαη θπξίσο γηα αγξνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Οη νηθηζκνί απέρνπλ από ηελ Καηεξίλε 

13 έσο 16 ρηιηόκεηξα, κε εύθνιε πξόζβαζε κέζσ ησλ 

επαξρηαθώλ νδώλ Καηεξίλεο - Ράρεο θαη Καηεξίλεο - 

Γίνπ. 
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ηα  πιαίζηα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ καο πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζακε δύν εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. ηελ 

πξώηε ζπλδπάζακε ηνλ Παιαηό Παληειεήκνλα, όπνπ 

πεξηπιαλεζήθακε ζηα  πιαθόζηξσηα ζηελά θαη 

παξάιιεια ηελ επίζθεςε καο ζην Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο  Δθπαίδεπζεο. Δθεί πιεξνθνξεζήθακε 

γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ παξαδνζηαθώλ ληόπησλ 

ζπηηηώλ.
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 ηελ δεύηεξε εθδξνκή πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, κέζσ 

ηεο επίζθεςεο καο ζηα Πξηόληα ηνπ Οιύκπνπ ήξζακε ζε 

πην θνληά ζηελ θύζε θαη είδακε πνιιά ζπάληα είδε 

θπηώλ. Σελ ίδηα εκέξα πήγακε ζην θάζηξν ηνπ 

Πιαηακώλα. Δθεί απνιαύζακε ηελ γαιαδνπξάζηλε 

ζάιαζζα πνπ απισλόηαλ  κπξνζηά καο. Αθόκα 

επηζθεθηήθακε ην Ναπηηθό Μνπζείν Ληηόρσξνπ θαζώο 

θαη ην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ. 
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πληνληζηέο -Καζεγεηέο 

Σζηόπαο  Αζαλάζηνο 

Βέξξνπ Γεσξγία 

Γθηνύξε Αθξνδίηε 

Δκκαλνπήι  Άλλα 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 http://www.pieria-tourism.gr/oikismoi-   

olympou.html 

 http://7gym-

laris.lar.sch.gr/ergasies/ERGA/oikismoi%20olympo

u.html 

 Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Ολύμπου 

http://www.olympusfd.gr/gr/Xlorida_Panida.asp 

 ΚΑΪ (www.skai.gr) 

http://www.skai.gr/news/environment 

 http://www.omegatechnology.gr/olympus/content/k

eimena/anazitwntas.pdf 

 http://www.elassona.com.gr/m_olympos/myth.php 

 http://el.wikipedia.org 

 http://www.elassona.com.gr/m_olympos/history.php 

 http://www.dion-olympos.gr/ 

 http://www.olympus-climbing.gr/research.html 

http://www.pieria-tourism.gr/oikismoi-%20%20%20olympou.html
http://www.pieria-tourism.gr/oikismoi-%20%20%20olympou.html
http://7gym-laris.lar.sch.gr/ergasies/ERGA/oikismoi%20olympou.html
http://7gym-laris.lar.sch.gr/ergasies/ERGA/oikismoi%20olympou.html
http://7gym-laris.lar.sch.gr/ergasies/ERGA/oikismoi%20olympou.html
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.olympusfd.gr%2Fgr%2FXlorida_Panida.asp&ei=qc1lUYP0PIfptQaJ6YGADg&usg=AFQjCNET011rGSa7pRJG5-0DAeFw1ulWJg
http://www.olympusfd.gr/gr/Xlorida_Panida.asp
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82%20%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B1&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.skai.gr%2Fnews%2Fenvironment%2Farticle%2F86176%2F%25CE%25A7%25CE%25BB%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B1-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD-%25CE%258C%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%2F&ei=qc1lUYP0PIfptQaJ6YGADg&usg=AFQjCNFKCmRH_9XCNyujGEtZuREc2Q9pVQ
http://www.skai.gr/news/environment/article/86176/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF/
http://www.omegatechnology.gr/olympus/content/keimena/anazitwntas.pdf
http://www.omegatechnology.gr/olympus/content/keimena/anazitwntas.pdf
http://www.elassona.com.gr/m_olympos/myth.php
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82#.CE.99.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.81.CE.AF.CE.B1
http://www.elassona.com.gr/m_olympos/history.php
http://www.dion-olympos.gr/
http://www.olympus-climbing.gr/research.html

