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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δμαηξεηηθό δάζνο πνπ ζπάεη ηε κνλνηνλία κε απίζηεπηα όκνξθα ιηβάδηα, ρσξηά πνπ 

αθνπκπνύλ ζηελ θαξδηά ηνπ βνπλνύ, κνλαζηήξηα θαη εθθιεζηέο ζε απόθνζκν ηνπίν, ζπάληα 

αγξηνινύινπδα, κηθξέο ιίκλεο πνπ μαθληάδνπλ. Ζ Οίηε δελ αλαθεξύρζεθε ηπραία Δζληθόο 

Γξπκόο.  

Χο πξνο ηε βιάζηεζε, ε Οίηε θπξηαξρείηαη από δάζε θεθαιιεληαθήο ειάηεο, είδνο ελδεκηθό 

ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη από άιινπο ζεκαληηθνύο ηύπνπο βιάζηεζεο, όπσο δάζε 

θπιινβόισλ δξπώλ, ιηβάδηα κεγάισλ πςνκέηξσλ θαη παξαπνηάκηα βιάζηεζε, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ όκσο κηθξόηεξεο εθηάζεηο. Μηθξή αιιά όρη αζήκαληε έθηαζε 

θαηαιακβάλνπλ, επίζεο, ηα δάζε ησλ θπιινβόισλ δξπώλ, θαζώο θαη ηα κηθηά δάζε δξπώλ 

θαη ειάηεο ζηα λόηηα θαη δπηηθά ηκήκαηα ηνπ νξεηλνύ όγθνπ. Έλα ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηό 

ηεο έθηαζεο ηεο Οίηεο (πεξίπνπ ην 10%) θαιύπηεηαη από ιηβάδηα ησλ κεγαιύηεξσλ 

πςνκέηξσλ. Οη καζεηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο αζρνιήζεθαλ κε ην πεξηβαιινληηθό 

πξόγξακκα «Σν δάζνο ηεο Οίηεο».  

 

Σελ πεξηβαιινληηθή νκάδα απνηεινύλ: 

 Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Α' ηάμεο: 

1. Αιηάτ  Ρνλάιλην 

2. Βαιηηλνύ  ππξηδνύια-Μαξία 

3. Γηαλλνύιε  Αζελά 

4. Εαιαώξα  Παλαγηώηα 

5. Εεζάθε  Υξηζηίλα-Αλαζηαζία 

6. Καξαζάλνο  Κσλζηαληίλνο 

7. Καηζαξνύ  Υξηζηίλα 

8. Καθόξνο  Παζράιεο 

9. Κνπθνθώζηα  Βαζηιηθή 

10. Μνδηάηεο  Υξήζηνο 

11. Μπαθαιώλεο  Παλαγηώηεο 

12. Μπνπξγάλε  Γεσξγία 

13. Μπνπξνγηάλλε  Αλαζηαζία 

14. Παιαηνγηάλλεο  Καγθειάξηνο 

15. Παπαδεκαο  Δπζύκηνο 

16. Παπαδεκεηξίνπ  Αξγπξώ 

17. Παπαδεκεηξίνπ  Αζεκίλα-Διέλε 

18. Παπαιεινύδε  Διηζάβεη 

19. Παπαζηαζόπνπινο  Γεώξγηνο-Αλαζηάζηνο 

20. Πηζηόιεο  Γεώξγηνο 

21. νπιηώηε  Γήκεηξα 

22. ππξόπνπινο  Ησάλλεο 

23. Σζαηζνύια  Βαζηιηθή 

24. Φνύληαο  Νηθόιανο-Αλαζηάζηνο 

25. Υξηζηνδνύινπ  Παξαζθεπή 
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 Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: 

1. Πάληνο Βαζίιεηνο, θι. ΠΔ11 

2. αθειιάξεο Αιέμαλδξνο, θι. ΠΔ04.01 

3. Κύξθνο Γεώξγηνο, θι. ΠΔ11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ζ Οίηε, γλσζηή θαη σο βνπλό ηνπ Ζξαθιή, έρεη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνλ κπζηθό ήξσα. ε 

έλα κηθξό ύςσκα, ζηελ είζνδν ηνπ νξνπεδίνπ ηεο Καηαβόζξαο, ζώδνληαη εξείπηα αξραίνπ 

λανύ πνπ είρε θηηαρηεί πξνο ηηκή ηνπ. 

ηε ζέζε απηή, πνπ νλνκάδεηαη «Ππξά Ζξαθιένπο», ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία, έπεζε ζηηο 

θιόγεο γηα λα ιπηξσζεί από ηνπο αθόξεηνπο πόλνπο ν Ζξαθιήο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ειεπζεξσζεί από ην δειεηεξηαζκέλν κε ην αίκα ηνπ Κέληαπξνπ Νέζζνπ ρηηώλα, πνπ ηνπ είρε 

ζηείιεη λα θνξέζεη ε γπλαίθα ηνπ Γεηάλεηξα.Σελ ππξά γηα λα θαεί ν Ζξαθιήο άλαςε ν 

Φηινθηήηεο, ζηνλ νπνίνλ ράξηζε ην ηόμν θαη ηα βέιε ηνπ γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη. ύκθσλα 

κε ηνλ κύζν, ν Γίαο ηύιημε ηνλ Ζξαθιή ζηα ζύλλεθα θαη ηνλ αλέβαζε ζηνλ ιπκπν, όπνπ 

παληξεύηεθε ηελ όκνξθε Ήβε, ηελ ζεά ηεο Νηόηεο. 

Μηα άιιε εθδνρή ιέεη όηη ν Γίαο έξημε ηνλ θεξαπλό ηνπ θαη ζην ζεκείν πνπ έπεζε, αλέβιπζε 

ν πνηακόο Γνξγνπόηακνο (αξραίνο Γύξαο) γηα λα δξνζίζεη ηνλ θαηγόκελν ήξσα. Πξάγκαηη, 

από ην νξνπέδην ηεο Καηαβόζξαο, κε ην εληππσζηαθό νκώλπκν ζπειαηνβάξαζξν, ιέγεηαη όηη 

πεγάδεη ν Γνξγνπόηακνο από ηνλ νπνίν πδξνδνηείηαη ε πόιε ηεο Λακίαο 

Ζ νδηθή πξόζβαζε ζηελ Οίηε θαη ζηα ρσξηά ηεο είλαη εύθνιε, ιόγσ ηεο γεηηλίαζήο ηεο κε ην 

εζληθό νδηθό δίθηπν. Οη πην θιαζηθέο πξνζβάζεηο νδηθώο πξνο ην βνπλό είλαη βόξεηα κέζσ 

ηεο Τπάηεο από ηα ρσξηά Καζηαληά ή Νενρώξη θαη λόηηα από ηα ρσξηά Παύιηαλε ή Ππξά. Ζ 

πξόζβαζε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, εθηόο ρεηκώλα, γίλεηαη κέζσ ρσκαηόδξνκσλ, κέηξηαο 

βαηόηεηαο, θαη κε ςειό όρεκα ή 4×4. 

Ζ βόξεηα πιεπξά ηνπ βνπλνύ, ζηνπο πξόπνδεο ηεο νπνίαο απιώλεηαη ε θνηιάδα ηνπ 

πεξρεηνύ, εκθαλίδεη έληνλν αλάγιπθν κε απόηνκεο πιαγηέο θαη εληππσζηαθά θαξάγγηα, 

όπσο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, ηνπ Κάθαβνπ, ηνπ Κακαξηώηε, ηνπ Ρνδνθάινπ θαη ηνπ Γεξαθάξε. 

Μέζα ζηα θαξάγγηα απηά απαληώληαη ζπρλά κηθξνί ή κεγαιύηεξνη θαηαξξάθηεο, όπσο ν 

Κξεκαζηόο, πνπ ζεσξείηαη ν κεγαιύηεξνο ηεο ηεξεάο Διιάδαο.  

Αλαηνιηθά βξίζθεηαη ην θαξάγγη ηνπ πνηακνύ Αζσπνύ πνπ απνηειεί θαη ην θπζηθό όξην 

κεηαμύ Οίηεο θαη Καιιίδξνκνπ, ελώ δπηηθά βξίζθεηαη ν αξραίνο πνηακόο Ίλαρνο (Βίζηξηδα) 

πνπ δηαρσξίδεη ηελ Οίηε από ην γεηηνληθό όξνο Γνπιηλά. ηε λόηηα πιεπξά ηεο, όπνπ ην ηνπίν 

γίλεηαη πην ήπην θαη ε κεηάβαζε από ηα ςειόηεξα ζηα ρακειόηεξα πςόκεηξα είλαη 

νκαιόηεξε, γεηηληάδεη κε ηα Βαξδνύζηα (λνηηνδπηηθά) θαη ηε Γθηώλα (λνηηναλαηνιηθά). Ζ 

Οίηε ελώ από ρακειά, ηδηαίηεξα από ηελ αλαηνιηθή θαη βόξεηα πιεπξά ηεο, κνηάδεη λα είλαη 

έλα δύζβαην βνπλό, όηαλ βξεζνύκε ζηε θαξδηά ηεο ζπλαληάκε κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα κε 

ιηβάδηα θαηάθπηα από αγξηνινύινπδα, όπσο απηά ζηηο Ληβαδηέο, ηελ Ακαιηόιαθα, ηε 

Εακπαληόιαθα θαη ηε Καηαβόζξα, ζηα νπνία ζρεκαηίδνληαη κηθξά επνρηαθά ιηκλία.  

Οη ελαιιαγέο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαη ε παξνπζία ησλ αζβεζηόιηζσλ θαη ηνπ 

θιύζρε, θαζνξίδνπλ ηελ επηθαλεηαθή ξνή ησλ λεξώλ αιιά θαη ηελ ππόγεηα θίλεζή ηνπο, 

κέζα ζην «δαηδαιώδεο» δίθηπν θαηαβνζξώλ θαη ζπειαίσλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα 

απαληώληαη πιήζνο από πεγέο θαη παξαδνζηαθέο βξύζεο (Ακαιηόβξπζε, Πεξδηθόβξπζε, 

βξύζε Καιόγεξνπ), θαζώο θαη αξθεηά ξέκαηα κηθξά θαη κεγάια. Δπηπιένλ, ηξία ζεκαληηθά 

πνηάκηα πεγάδνπλ από ηα νξνπέδηα ηεο Οίηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα από ηα αλαηνιηθά ν 

Γνξγνπόηακνο θαη ν Αζσπόο θαη από ηα δπηηθά ν αξραίνο Ίλαρνο (Βίζηξηδα) πνπ θαηαιήγνπλ 

ζην πεξρεηό, ελώ από ηα λόηηα δηάθνξα ξέκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ πνηακνύ 

Μόξλνπ. 
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ΥΛΧΡΗΓΑ 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ θαηαγξαθεί 1.149 είδε θαη ππνείδε θπηώλ, αιιά εθηηκάηαη όηη 

μεπεξλνύλ ηα 1.250, δειαδή πεξίπνπ ην 1/5 ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. Ζ Οίηε θηινμελεί, 

επίζεο, έλα κεγάιν ζρεηηθά αξηζκό ελδεκηθώλ θπηηθώλ εηδώλ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ησλ 

Βαιθαλίσλ. 

Δλδεκηθά είδε: νλνκάδνληαη ηα είδε πνπ απαληώληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη γεσγξαθηθά 

πξνζδηνξηζκέλε πεξηνρή θαη πνπζελά αιινύ. Γηα παξάδεηγκα όηαλ ιέκε ελδεκηθά θπηά ηεο 

Διιάδαο, ελλννύκε απηά πνπ απαληώληαη κόλν ζηελ Διιάδα. 

 

ΒΛΑΣΖΖ 

Χο πξνο ηε βιάζηεζε, ε Οίηε θπξηαξρείηαη από δάζε θεθαιιεληαθήο ειάηεο, είδνο ελδεκηθό 

ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη από άιινπο ζεκαληηθνύο ηύπνπο βιάζηεζεο, όπσο δάζε 

θπιινβόισλ δξπώλ, ιηβάδηα κεγάισλ πςνκέηξσλ θαη παξαπνηάκηα βιάζηεζε, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ όκσο κηθξόηεξεο εθηάζεηο. 

Σα δάζε θεθαιιεληαθήο ειάηεο θαηαιακβάλνπλ ην 38% ηεο έθηαζεο ηεο Οίηεο θαη 

αλαπηύζζνληαη από ην πςόκεηξν ησλ 600 κ. κέρξη θαη ηα 1800 κ. πεξίπνπ. 

Μηθξή αιιά όρη αζήκαληε έθηαζε θαηαιακβάλνπλ, επίζεο, ηα δάζε ησλ θπιινβόισλ δξπώλ, 

θαζώο θαη ηα κηθηά δάζε δξπώλ θαη ειάηεο ζηα λόηηα θαη δπηηθά ηκήκαηα ηνπ νξεηλνύ όγθνπ. 

Σα ζεξκόθηια αείθπιια πιαηύθπιια είδε, όπσο ε αξηά, ε θνπκαξηά, ν ζρίλνο, απαληώληαη 

θπξίσο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηα δπηηθά θαη βόξεηα ηκήκαηα ηνπ βνπλνύ θαη δηαρσξίδνληαη 

από ηνπο πνπξλαξόηνπνπο, πνπ έρνπλ επξύηεξε πςνκεηξηθή εμάπισζε. 

Σέινο, ε παξαπνηάκηα βιάζηεζε αθνινπζεί ηα ξέκαηα θαη ηα πνηάκηα θαη ζπλίζηαηαη από 

πιαηάληα, ηηηέο θαη ζθιήζξα. Οη θξεκλνί θαη νη κε ζηαζεξνπνηεκέλεο θνίηεο ησλ πνηακώλ 

θαηαιακβάλνπλ, επίζεο, ζεκαληηθή έθηαζε. 

Δπηπιένλ, ε καύξε πεύθε απαληάηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Γξπκνύ, ζε κηθξή, όκσο, 

ζρεηηθά έθηαζε. Χζηόζν, ε ύπαξμή ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηόηη απνηειεί ηε 

κνλαδηθή θπζηθή παξνπζία ηνπ είδνπο ζηελ Οίηε. 

 

ΠΑΝΗΓΑ 

Σα είδε πνπ απνηεινύλ ηελ παλίδα ηεο Οίηεο ζρεηίδνληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο κε ηα 

εθηεηακέλα δάζε θεθαιιεληαθήο ειάηεο πνπ θαιύπηνπλ ην βνπλό. Σα δάζε απηά θηινμελνύλ 

πνηθηιία ζειαζηηθώλ θαη πηελώλ, πνιιά από ηα νπνία είλαη κάιινλ θνηλά θαη επξέσο 

δηαδεδνκέλα είδε ζηα ειιεληθά βνπλά (π.ρ. δαξθάδη, αγξηνγνύξνπλν, αγξηόγαηα, αιεπνύ, 

ιαγόο, γεξαθίλα, βξαρνθηξθίλεδν, θ.ά.). Άιινη νηθόηνπνη πην πεξηνξηζκέλεο, όκσο, έθηαζεο 

όπσο νη απόθξεκλνη γθξεκνί, ηα ιηβάδηα θαη νη πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί, θηινμελνύλ επίζεο 

πνηθηιία εηδώλ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο, ζε ζειαζηηθά, πηελά, ακθίβηα, ςάξηα, αιιά θαη 

αζπόλδπια. 

Ζ Οίηε, επηπιένλ, απνηειεί θαηαθύγην αξθεηώλ ζπάλησλ ή/θαη απεηινύκελσλ εηδώλ, 

ζύκθσλα κε ην Κόθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινύκελσλ Εώσλ ηεο Διιάδαο (2009). Από ηα πην 

ζεκαληηθά ζειαζηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηελ Οίηε, είλαη ην αγξηόγηδν, βαιθαληθό ππνείδνο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία «ρεδόλ Απεηινύκελα – Near Threatened» (NT) είδε 

γηα ηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο IUCN. 
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ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Σν όξνο Οίηε πεξηιακβάλεη πεξηνρέο νη νπνίεο δηέπνληαη από θαζεζηώο πξνζηαζίαο ζε εζληθό 

θαη θνηλνηηθό επίπεδν θαη   ζπγθεθξηκέλα ηηο εμήο: 

 

Δζληθός Γρσκός Οίηες 

Ο Δζληθόο Γξπκόο Οίηεο απνηειεί πξνζηαηεπόκελε θπζηθή πεξηνρή, ε νπνία αλαθεξύρζεθε 

ην 1966 κε ην Β.Γ. 218/1966 (ΦΔΚ 56/Α), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 856/1937 

«πεξί Δζληθώλ Γξπκώλ», κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο πινύζηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο, θαζώο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ γεσκνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ βνπλνύ. Δίλαη ν 

έθηνο Δζληθόο Γξπκόο (από ηνπο δέθα) θαηά ρξνληθή ζεηξά αλαθήξπμεο θαη ν ηξίηνο ζε 

έθηαζε. πγθεθξηκέλα έρεη έθηαζε 70.000 ζηξέκκαηα (πεξίπνπ ην ¼ ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηεο 

Οίηεο), από ηα νπνία ηα 33.700 απνηεινύλ ηνλ ππξήλα θαη ηα ππόινηπα 36.300 ηελ 

πεξηθεξεηαθή δώλε. 

ύκθσλα κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο, ν ππξήλαο είλαη ζε 

θαζεζηώο απόιπηεο πξνζηαζίαο γηα λα δηαηεξεζεί αλέπαθε ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο 

πεξηνρήο. Καηά ζπλέπεηα, κέζα ζηνλ ππξήλα απαγνξεύνληαη: νη αλαζθαθέο, ε ηνπνζέηεζε 

δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ, νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε θαηαζθεπή θηηζκάησλ, ε 

γεσξγηθή θαη δαζνπνληθή εθκεηάιιεπζε, ε βόζθεζε, ην θπλήγη, όπσο επίζεο θαη ε 

ιεηηνπξγία κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ. 

 

Περηοτές ηοσ Γηθηύοσ Natura 2000 

Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα Δπξσπατθό Γίθηπν Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ, νη 

νπνίεο θηινμελνύλ θπζηθνύο ηύπνπο νηθνηόπσλ θαη είδε (θπηά θαη δώα) πνπ είλαη ζεκαληηθά 

ζε επξσπατθό επίπεδν. ηελ Οίηε απαληώληαη ζπλνιηθά ηξεηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura, 

θαη ζπγθεθξηκέλα κηα Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο 

νξληζνπαλίδαο, βάζεη ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ (παιαηόηεξα Οδεγία 79/409/ΔΟΚ): 

 «Δζληθόο Γξπκόο Οίηεο – Κνηιάδα Αζσπνύ» (GR2440007) 

θαη δπν Δηδηθέο Εώλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαη ηεο 

άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, βάζεη ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ: 

 «Δζληθόο Γξπκόο Οίηεο» (GR2440004) 

 «Φαξάγγη Γνξγνπνηάκνπ» (GR2440003) 

 

Καηαθύγηα Άγρηας Εωής 

Χο Καηαθύγηα Άγξηαο Εσήο ραξαθηεξίδνληαη θπζηθέο πεξηνρέο (ρεξζαίεο, πγξνηνπηθέο ή 

ζαιάζζηεο), πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία σο ζεκαληηθνί ηόπνη αλάπηπμεο ηεο άγξηαο 

ρισξίδαο ή σο βηόηνπνη αλαπαξαγσγήο, δηαηξνθήο, δηαρείκαζεο εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο. 

Βάζεη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο, εληόο ησλ Καηαθπγίσλ Άγξηαο Εσήο απαγνξεύεηαη ξεηά 

ε άζθεζε ηεο ζήξαο. ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Οίηεο ππάξρνπλ δύν Καηαθύγηα Άγξηαο 

Εσήο: 

 «θαζκέλε Φξαληδή – Γπν Βνπλά» (Κ325) 

 «Οίηε – Παύιηαλε» (Κ625) 

 

 



 

10 

ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΣΟ ΑΛΤΛΛΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 

Σελ Κπξηαθή 25 Ννεκβξίνπ 2018, ζπγθεληξσζήθακε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Λνπθά θαη 

πξαγκαηνπνηήζακε πεξίπαην δηάξθεηαο πεξίπνπ δύν σξώλ ζην πεξηαζηηθό αιζύιιην ηνπ 

Πξνθήηε Ζιία. 

  

ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΠΑΛΗΟ ΤΓΡΑΓΧΓΔΗΟ 

Σελ Κπξηαθή 2 Γεθεκβξίνπ 2018, επηζθεθηήθακε ην πδξαγσγείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία 

Παξαζθεπή Σαξάηζαο. 

Σν πδξαγσγείν θηίζηεθε ην 1894, επί Γεκαξρίαο Νηθόιανπ Κξίηζα, κε κειέηε ηνπ κεραληθνύ 

Νηθόιανπ Παπαδεκεηξίνπ θαη ήηαλ ην πξώην πδξαγσγείν ηεο πόιεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

απνζθνπνύζε ζηε ζπιινγή ησλ λεξώλ ησλ πεγώλ ηεο Σαξάηζαο θαη ηεο Αλάβξαο, ηα νπνία 

κέζσ αγσγνύ ζπγθεληξώλνληαλ ζηε δεμακελή, από ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα κε άιινλ αγσγό 

έθζαλαλ ζηελ αξρή ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ηεο πόιεο. Ο αγσγόο είλαη ιηζόθηηζηνο, 

ηεηξάγσλεο δηαηνκήο, θηηζκέλνο κε ηζρπξό πδξαπιηθό θνλίακα θαη θαιύπηεηαη από 

ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο. πλδέεηαη κε ηε δεμακελή κε κηα ππεξπςσκέλε ηνμσηή θαηαζθεπή 

ώζηε λα θαιύπηεη ηελ απαξαίηεηε πςνκεηξηθή δηαθνξά. ηα κηζά ηεο απόζηαζεο από ηηο 

πεγέο κέρξη ηε δεμακελή ππάξρεη θπθιηθό θξεάηην, επίζεο ιηζόθηηζην, ην νπνίν είλαη 

ζηεγαζκέλν ζε κηθξό εκηζθαηξηθό ζόιν. Ζ δεμακελή είλαη νξζνγσληθή. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλε από θαινδνπιεκέλε ιηζνδνκή εληζρπκέλε κε ηζρπξό πδξαπιηθό θνλίακα 

θαη ζηεγάδεηαη κε δύν εκηζθαηξηθνύο ζόινπο. Απνηειεί αμηόινγν θαη αληηπξνζσπεπηηθό 

δείγκα εηδηθήο θαηαζθεπήο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. 
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ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ Κ.Π.Δ. ΣΤΛΗΓΑ 

Ζ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο, ηελ Πέκπηε 6 Γεθεκβξίνπ 2018, επηζθέθζεθε ην 

Κ.Π.Δ. ηπιίδαο.  ην ειαηνδάζνο θνληά ζην ρσξηό Καζηαληά Τπάηεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο ζπκκεηείρακε ζην πξόγξακκα ηνπ Κ.Π.Δ. «Σο 

δαζηθό περηβάιιολ ηες Οίηες». 

Αξρηθά ζην ρώξν ηνπ παιηνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ν ππεύζπλνο ηνπ Κ.Π.Δ. θ. Κνπηκάλεο 

Παλαγηώηεο, πξαγκαηνπνίεζε ελεκέξσζε, αλαθέξνληαο όηη ε Οίηε: 

 ε Οίηε απνηειεί ηκήκα ηνπ νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ηεξεάο θαη θαιύπηεηαη ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο από ειαηνδάζε κε αμηόινγα, ζε ρισξίδα θαη παλίδα, δηάθελα 

ιηβαδηθήο βιάζηεζεο 

 ε Οίηε απνηειεί αγαπεκέλν βνπλό ησλ θπζηνιαηξώλ γηα ην πιήζνο ησλ πεγώλ ηεο θαη ηελ 

πνηθηιία ησλ ινπινπδηώλ ηεο 

 ηκήκα ηεο Οίηεο είλαη θαη ν νκώλπκνο Δζληθόο Γξπκόο 

 ελώ ε ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ ράλεηαη ζηα βάζε ηεο κπζνινγίαο. 

ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο είραλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. Με ηε ζπλνδεία θαη 

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Κ.Π.Δ. θ.θ. Κνπξαβάλα Γεώξγηνπ θαη Αγγειή 

Κσλζηαληίλνπ, πεξπαηήζαλ ζην ειαηνδάζνο, όπνπ θαη ελεκεξσζήθαλ γηα ηηο «ιεηηνπξγίεο» 

ηνπ.  

Σέινο πξαγκαηνπνηήζαλ επίζθεςε ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Οίηεο θαη ζηελ Η. Μ. 

Αγάζσλνο. 
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ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ Κ.Π.Δ. ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ 

1ε κέρα 

Σν πξσί ηεο Πέκπηεο 4 Απξηιίνπ 2019, μεθηλήζακε γηα ηελ ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

καο ζην Κ.Π.Δ. Παξαλεζηίνπ. Μέζσ ηεο Δ.Ο Λακίαο-Θεζζαινλίθεο-εξξώλ, 

επηζθεθζήθακε ην ζπήιαην Αιηζηξάηεο πνπ βξίζθεηαη 50 ρικ. Ν.Α. ησλ εξξώλ.  

Σν ζπήιαην Αιηζηξάηεο είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ζπήιαηα ηεο Δπξώπεο. Ο πινύζηνο 

δηάθνζκόο ηνπ πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηεξάζηηνπο ζηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο ζε 

δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνύο θαη ηνπο ζπάληνπο εθθεληξίηεο. Οη εθθεληξίηεο ή ειηθηίηεο  είλαη 

ζπάληνη ζρεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνύληαη «αςεθώληαο» ηνπο λόκνπο ηεο βαξύηεηαο θαη 

αθνινπζνύλ αθαλόληζηεο πνξείεο. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπειαίνπ - πνπ ην θάλεη θαη 

κνλαδηθό ζηνλ ειιεληθό ρώξν - ε πνιύ κεγάιε πνηθηιία εθθεληξηηώλ. Υαξαθηεξίδεηαη 

επίζεο, από ηνπο κνλαδηθνύο κηθξνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο (3 mm) πνπ απαληώληαη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ, όπσο ε Alistratia Beroni, έλα κνλαδηθό είδνο ηζνπόδνπ. 

  

Αξγά ην απόγεπκα θηάζακε ζηελ πόιε ηεο Γξάκαο θαη πεξπαηήζακε ζην Πάξθν ηεο Αγίαο 

Βαξβάξαο.  

Ζ Γξάκα είλαη κηα πόιε πνπ ρηίζηεθε πάλσ ζε αλαξίζκεηεο πεγέο θαη ε εηπκνινγία ηεο 

νλνκαζίαο ηεο πξνέξρεηαη από ην «Τδξάκα»-«Γύξακα», ιόγσ ηεο αθζνλίαο ησλ λεξώλ ηεο. 

Οη θεληξηθέο πεγέο ησλ λεξώλ απηώλ βξίζθνληαη ζηνλ θήπν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο. Σνλ 17
ν
 

αηώλα, όηαλ επηζθέθζεθε ηε Γξάκα ν Σνύξθνο πεξηεγεηήο Διβηά Σζειεκπί, θαηαγνεηεύηεθε 

από ηηο πεγέο πνπ αλάβιπδαλ αλάκεζα ζηα ζεόξαηα πιαηάληα θαη έγξαςε: «Σέηνηα πεξηνρή 

κε πεγέο θαη ιηκλνύιεο δελ ππάξρεη νύηε ζηε Ρνύκειε, νύηε ζηελ Πεξζία, νύηε ζην Μπιάρ 

(ηα αξραία Βάθηξα ζην Αθγαληζηάλ) νύηε ζηε Βνζράξα, νύηε ζην Υαξαζάλ, νύηε ζηε 

Γεξκαλία. Από εθαηό πεγέο αλαβιύδνπλ θξπζηαιιέληα λεξά θαη από ηε κεγάιε δεμακελή 

ηξέρνπλ ζε κηθξόηεξεο». 

Καηαιακβάλεη κία έθηαζε 60 ζηξεκκάησλ ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο, ελώ πήξε ην όλνκά ηνπ 

από ηελ νκώλπκε εθθιεζία ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, πνπ βξίζθεηαη εθεί. ύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, όηαλ νη Σνύξθνη θαηαθηεηέο επηρείξεζαλ λα ηελ γθξεκίζνπλ γηα λα θηηάμνπλ ζηε 

ζέζε ηεο ηδακί, ε εθθιεζία ζθεπάζηεθε από λεξό θαη έηζη δηαζώζεθε. Οη θάηνηθνη πίζηεςαλ 

όηη είλαη ζαύκα θαη γη’ απηό ην ιόγν κέρξη θαη ζήκεξα ηηκνύλ ηε κλήκε ηεο Αγ. Βαξβάξαο 

ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ, αλάβνληαο θεξηά πάλσ ζε απηνζρέδηα θαξαβάθηα πνπ επηπιένπλ ζηε 

ιίκλε, δεκηνπξγώληαο έλα εθπιεθηηθό ζθεληθό. 
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2ε κέρα 

Σελ Παξαζθεπή 5 Απξηιίνπ 2019, επηζθεθηήθακε ην Κ.Π.Δ. Παξαλεζηίνπ. Με ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ππεπζύλσλ ηνπ Κ.Π.Δ. πινπνηήζακε ην πξόγξακκα «Ο θόζκος ηωλ θσηώλ 

θαη ηωλ δώωλ ηες Παραλέζηηας Γες». Μεηαμύ άιισλ, πιεξνθνξεζήθακε γηα ηε ρισξίδα 

θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο, ην νηθνζύζηεκα ηεο Ρνδόπεο θαη ηνπ Νέζηνπ. ηε ζπλέρεηα 

ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ζπκκεηείρακε ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

πεξπαηώληαο ζηηο όρζεο ηνπ Νέζηνπ. Σέινο επηζθεθηήθακε  ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο.  

  

  

  

Ζ ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΝΔΣΟΤ 

ηηο αξραίεο πεγέο ν πνηακόο ζπλαληάηαη κε ην όλνκα Νέζζνο θαη αξγόηεξα, Μέζηνο.  

Ήηαλ γηνο ηνπ Χθεαλνύ θαη ηεο Σεζύνο. ύκθσλα κε άιιεο παξαδόζεηο, ν Νέζηνο απεύζπλε 

ραηξεηηζκό ζην θηιόζνθν Ππζαγόξα, όηαλ ν ηειεπηαίνο πεξλνύζε κπξνζηά από ην πνηάκη. 

ύκθσλα κε όζα αλαθέξεη ν Ζξόδνηνο, ν Νέζηνο θαη ν Αρειώνο ζπληζηνύζαλ ηα όξηα, κέζα 

ζηα νπνία δνύζαλ ηα ιηνληάξηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν. 
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Με ηελ θνηιάδα ηνπ Νέζηνπ ζπλδέεηαη επίζεο θαη ε κπζηθή κνξθή ηνπ αμεπέξαζηνπ 

κνπζηθνύ Οξθέα. Ο Οξθέαο ππήξμε ν εηζεγεηήο κηαο λέαο δηάζηαζεο ησλ δηνλπζηαθώλ 

κπζηεξίσλ, πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ θαη αξγόηεξα ζε όιε ηελ ππόινηπε 

αξραία Διιάδα. Αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ βξέζεθαλ έμσ από ηα Κνκλελά, καξηπξνύλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηνλπζηαθήο ιαηξείαο ζηελ πεξηνρή, πηζαλόηαηα ζηελ νξθηθή ηεο εθδνρή. 

Ο Νέζηνο ηνπ Θνπθπδίδε, ηνπ Ζξνδόηνπ, ηνπ ηξάβσλα θαη ηνπ Παπζαλία, έγηλε Mestus γηα 

ηνπο Ρσκαίνπο θαη ζαλ Μέζηνο αλαθέξεηαη από ηελ Άλλα ηελ Κνκλελή ζηελ Αιεμηάδα (11
νο

 

αη.). Αξγόηεξα εκθαλίζηεθε ε ιαβηθή ζειπθή κνξθή Μέζηα, πνπ έδσζε ην όλνκά ηεο ζην 

βνπιγαξηθό ηκήκα ηνπ πνηακνύ. 

Ο ΝΔΣΟ ΚΤΛΑΔΗ ΣΟΤ ΑΗΧΝΔ 

πσο καξηπξνύλ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, ε επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ξάλζεο είρε θαηνηθεζεί 

ηνπιάρηζηνλ από ηε λενιηζηθή επνρή (5000 – 4000 π. Υ.). Από ηελ επνρή ηνπ ραιθνύ θαη 

κεηά, άξρηζε ε εγθαηάζηαζε ησλ πξώησλ ζξαθηθώλ θύισλ ζηελ πεξηνρή. Σα θύια απηά, πνπ 

πξνέξρνληαλ από ην βνξξά, ζα δηαηεξήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο από ηελ παξαλέζηηα 

ελδνρώξα πξνο ηα αλαηνιηθά, αθόκα θαη κεηά ηελ ίδξπζε ησλ ειιεληθώλ απνηθηώλ (8
νο

 αη. π. 

Υ.) ζηελ παξάιηα δώλε εθαηέξσζελ ηνπ Νέζηνπ. Σέηνηεο απνηθίεο ήηαλ ε λεζησηηθή ηεο 

Θάζνπ (710 π. Υ.) θαη εθείλε ησλ Αβδήξσλ (656 π. Υ.), ζην αλαηνιηθό όξην ηνπ δέιηα ηνπ 

πνηακνύ. Οη πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γη’ απηά ηα ζξαθηθά θύια πξνέξρνληαη από ηνλ 

Ζξόδνην ζην 5
ν
 θαη 7

ν
 βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηνπ. ηελ θνηιάδα ηνπ Νέζηνπ θαηνηθνύζαλ νη 

Γίνη, νη νπνίνη, θαηά ηνλ Ζξόδνην, ήηαλ πξνθήηεο ζε δηνλπζηαθό καληείν ηεο πεξηνρήο. 

Ννηηόηεξα, από ηα ζηελά κέρξη ην πέιαγνο θαη από ηε δπηηθή όρζε ηνπ πνηακνύ κέρξη ηνλ 

πνηακό Κόζηλζν ηεο Ξάλζεο, θαηνηθνύζαλ νη απαίνη, πνπ ιάηξεπαλ ην ζεό Γηόλπζν θαη 

είραλ γηα πξσηεύνπζα ηνπο ηελ Σόπεηξν. Από ηελ θνηιάδα ηνπ Νέζηνπ πέξαζαλ θαη άιια 

ζξαθηθά θύια, όπσο νη Βίζηνλεο, νη Γόινγθνη, νη Κίθνλεο θαη νη Οδξύζεο. 

Οη ειιεληθέο πόιεηο ηεο αξραηόηεηαο ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ πεξηνρή γύξσ από ην Νέζην, 

επεηδή ππήξραλ θνηηάζκαηα ρξπζνύ θαη αξγύξνπ. Άθζνλε μπιεία ππήξρε επίζεο ζηα δάζε 

ηνπ Νέζηνπ θαη απνζέκαηα καξκάξσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. 

Ο Νέζηνο ζπλερίδεη λα θπιάεη αδηάθνπα, αθόκε θαη θάησ από ηελ πεξζηθή θπξηαξρία, πνπ 

δηαξθεί κέρξη ην 475 π. Υ. πεξίπνπ. ηα κέζα ηνπ 4
νπ

 αη. π. Υ. νη Μαθεδόλεο βαζηιείο 

επηβάιινπλ ηελ επηθπξηαξρία ηνπο ζηελ πεξηνρή κε ην Φίιηππν Β’ θαη ζηε ζπλέρεηα ην Μέγα 

Αιέμαλδξν. Οη Θξάθεο ζα εθζηξαηεύζνπλ καδί κε ηνπο Μαθεδόλεο ζηελ Αζία θαη, κάιηζηα, 

ππάξρεη ε δνμαζία, πσο ην ρσξηό Σνμόηεο νλνκάζηεθε έηζη, από ηνπο Σνμόηεο ηνπ Μέγα 

Αιέμαλδξνπ, πνπ ζηακάηεζαλ εθεί, γηα λα αθνλίζνπλ ηα ηόμα ηνπο. 

Ζ θνίηε ηνπ πνηακνύ άιιαδε ζπλερώο, ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

πξνζδηνξηζηεί επαθξηβώο. Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ππήξρε άθζνλν λεξό ηόηε ζην πνηάκη, 

θακία ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή έιιεηςε λεξνύ.  

Σν απόγεπκα επηζπεπηήθακε ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Γξάκαο. Σα επξήκαηα πνπ ζηεγάδεη 

ην κνπζείν θαηαγξάθνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηζηνξία ηεο Γξάκαο από ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή 

Δπνρή έσο ην 1914. Σα αξραηόηεξα επξήκαηα (νζηά θαη ιίζηλα εξγαιεία) πξνέξρνληαη από 

αλαζθαθηθή έξεπλα ζην ζπήιαην ησλ πεγώλ ηνπ πνηακνύ Αγγίηε (50.000 π. Υ.), ελώ 

εθηίζεληαη εξγαιεία, θνζκήκαηα θαη αγγεία από ηνπο πξντζηνξηθνύο νηθηζκνύο ησλ ηηαγξώλ 

θαη ηνπ Αξθαδηθνύ (6.000-4.000 π. Υ.), από ηελ Πξώηκε (πνιιά αγγεία) θαη Όζηεξε Δπνρή 

ηνπ Υαιθνύ (επξήκαηα από ηάθνπο ζηνπο Πνηακνύο θαη ζηελ Δμνρή) θαη από ηελ Πξώηκε 
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Δπνρή ηνπ ηδήξνπ (αγγεία, όπια, εξγαιεία θαη θνζκήκαηα από ηάθνπο ζηε βηνκεραληθή 

πεξηνρή Γξάκαο). 

ηελ πξώηε αίζνπζα γίλεηαη αλαπαξάζηαζε κηαο λενιηζηθήο, κνλόρσξεο, πήιηλεο θαηνηθίαο 

κε ηελ νηθνζθεπή ηεο (εξγαιεία, ιίζηλα, θνθάιηλα, πήιηλα, απαξαίηεηα γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ λενιηζηθνύ αλζξώπνπ), έλαλ αξγαιεηό, εηδώιηα θαη ηειεηνπξγηθά αγγεία καδί κε 

μύιηλνπο πάγθνπο, ζηξσζίδηα θαη θαιάζηα. 

Αθόκα ην Μνπζείν εθζέηεη κηα καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ Γηνλύζνπ πνπ απνηειεί ην 

αξραηόηεξν δείγκα ιαηξείαο ηνπ ζενύ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, έλα ζεζαπξό 860 λνκηζκάησλ 

ηνπ Φηιίππνπ Β’ από αλαζθαθή ζηνπο Πνηακνύο θαζώο θαη άιια επξήκαηα από ηνλ αξραίν 

νηθηζκό ηεο Γξάκαο (4
νο

 αη. π. Υ.). εκαληηθά είλαη επίζεο ηα θηεξίζκαηα ηάθσλ αλάκεζα 

ζηα νπνία μερσξίδνπλ απηά πνπ βξέζεθαλ ζε καθεδνληθό ηάθν ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ ηνπ Β’ 

αη. π. X. 

  

  

3ε κέρα 

Σέινο, ην άββαην 6 Απξηιίνπ 2019 επηζθεθζήθακε ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν  Φηιίππσλ. Σν 

Μνπζείν θηίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζύκθσλα κε ζρέδηα ησλ αξρηηεθηόλσλ Η. Γ. 

Σξηαληαθπιιίδε θαη Γ. Φαηνύξνπ, ζηηο παξπθέο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Φηιίππσλ. Σν 

θηίξην δηαζέηεη δύν ελόηεηεο εθζεζηαθώλ ρώξσλ γηα ηε κόληκε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

από ηηο αλαζθαθέο ηεο αξραίαο πόιεο. 

Ζ ελόηεηα Α, θαηαιακβάλεη νιόθιεξν ην ηζόγεην. ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη 

αξραηνινγηθό (επηγξαθέο, γιππηά, αγγεία, λνκίζκαηα, θνζκήκαηα), ηζηνξηθό θαη επνπηηθό 

πιηθό ηεο πόιεο ησλ Φηιίππσλ θαη ηεο πεξηνρήο ηεο από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο σο ην 

ηέινο ηεο ξσκατθήο αξραηόηεηαο. 

Ζ ελόηεηα Β, θαηαιακβάλεη ηνλ όξνθν ηνπ θηηξίνπ θαη ζε απηή παξνπζηάδεηαη ε ρξηζηηαληθή 

πόιε (επηγξαθέο, αξρηηεθηνληθά κέιε, ςεθηδσηά, αγγεία, λνκίζκαηα) από ηα 
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παιαηνρξηζηηαληθά ρξόληα ηεο αθκήο σο ηελ ζπξξίθλσζή ηεο ζηνλ 7
ν
 κ. Υ. αη. θαη σο ηελ 

νξηζηηθή εξήκσζή ηεο κεηά ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηα ηέιε ηνπ 14
νπ

 αη. 

H επίζθεςή καο ζην κνπζείν ζπλδπάζηεθε κε επίζθεςε ζηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν ησλ 

Φηιίππσλ, ν νπνίνο έρεη αλαθεξπρζεί Μλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

Ζ αξραία πόιε ησλ Φηιίππσλ ππήξμε αξρηθά (360 π. Υ.) απνηθία ησλ Θαζίσλ, κε ην όλνκα 

Κξελίδεο, ζύληνκα όκσο θαηαθηήζεθε από ηνλ παλίζρπξν ηόηε Φίιηππν Β΄, βαζηιηά ηεο 

Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο νρύξσζε ηελ πόιε θαη ηεο έδσζε ην όλνκά ηνπ. ηα ειιεληζηηθά 

ρξόληα ε πόιε απέθηεζε ην ηείρνο ηεο, ην ζέαηξν, δεκόζηα νηθνδνκήκαηα θαη ηδησηηθέο 

θαηνηθίεο. Σνλ 2ν αη. π. Υ. ε δηέιεπζε ηεο Δγλαηίαο Οδνύ κέζα από ηνπο Φηιίππνπο, ελόο από 

ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηξαηησηηθνύο θαη εκπνξηθνύο δξόκνπο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ, κεηέηξεςε 

ηελ πόιε ζε ζεκείν αλαθνξάο ηεο πεξηνρήο. 

  

  

Σν ζπνπδαηόηεξν, όκσο, γεγνλόο θαηά ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο, πνπ ζθξαγίδεη αλεμίηεια ηελ 

ηζηνξία ηεο πόιεο, είλαη ε κάρε ησλ Φηιίππσλ ην 42 π. Υ., όηαλ νη δεκνθξαηηθνί Ρσκαίνη κε 

ζηξαηεγνύο ηνλ Βξνύην θαη ηνλ Κάζζην αληηκεησπίδνπλ ηνπο νπαδνύο ηεο Μνλαξρίαο ππό 

ηνλ Μάξθν Αληώλην, ηνλ Οθηαβηαλό (κεηέπεηηα Καίζαξα Αύγνπζην, πξώην Απηνθξάηνξα 

ησλ Ρσκαίσλ) θαη ηνλ Λέπηδν. Οη δεκνθξαηηθνί ράλνπλ, νη επηθεθαιήο ηνπο απηνθηνλνύλ θαη 

μεθηλά γηα ηε Ρώκε ε απηνθξαηνξηθή πεξίνδνο δηαθπβέξλεζήο ηεο.  

ηαλ ν Απόζηνινο Παύινο επηζθέπηεηαη ηνπο Φηιίππνπο ην 49/50 κ. Υ., ηδξύνληαο ηελ 

πξώηε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ζηελ Δπξώπε, ε θπζηνγλσκία ηεο πόιεο αιιάδεη. 

Σν θήξπγκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ αθνύεη κεηαμύ άιισλ θαη κηα γπλαίθα, κε ην όλνκα 

Λπδία. Ζ Λπδία απνθαζίδεη λα βαπηηζηεί ζηα λεξά ηνπ πνηακνύ Επγάθηε θαη γίλεηαη έηζη ε 

πξώηε Δπξσπαία ρξηζηηαλή ζηελ ηζηνξία. Ζ επηθξάηεζε ηεο λέαο ζξεζθείαο θαη ε κεηαθνξά 

ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ ξσκατθνύ θξάηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πξνζέδσζαλ αίγιε ζηνπο 

Φηιίππνπο. Καηά ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξόληα (4νο - 6νο κ. Υ. αη.) ηδξύζεθαλ, ζηε ζέζε ησλ 
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ξσκατθώλ θηηξίσλ, ην ζπγθξόηεκα ηνπ «Οθηαγώλνπ», κε ηνλ κεηξνπνιηηηθό λαό αθηεξσκέλν 

ζηνλ Απόζηνιν Παύιν, ην «Παιάηη ηνπ Δπηζθόπνπ», θαζώο θαη ηξεηο κεγαιόπξεπεο 

βαζηιηθέο θαη ηδησηηθέο θαηνηθίεο. 

Ο Απόζηνινο Παύινο επηζθέπηεηαη άιιεο ηξεηο θνξέο ηνπο Φηιίππνπο, γεγνλόο πνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ Δπηζηνιή πξνο Φηιηππεζίνπο, θαλεξώλεη ηε καθξά θαη ζηελή ζρέζε 

κεηαμύ ηνπ Απνζηόινπ θαη ηεο θνηλόηεηαο ησλ Φηιίππσλ. Πνιύ θνληά ζηνλ αξραηνινγηθό 

ρώξν βξίζθεηαη ζήκεξα θαη ην ζύγρξνλν Βαπηηζηήξην ηεο Αγίαο Λύδηαο (1974) ζρεδηαζκέλν 

ζύκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά πξόηππα ηνπ Οθηαγώλνπ, ελώ ζηελ παξαθείκελε όρζε ηνπ 

πνηακνύ Επγάθηε βξίζθεηαη ππαίζξην βαπηηζηήξην, όκνην κε εθείλα πνπ ζώδνληαη ζηηο 

παιαηνρξηζηηαληθέο Βαζηιηθέο ησλ Φηιίππσλ ζε ζρήκα ζηαπξνύ, κέζα ζηα ξένληα λεξά ηνπ 

πνηακνύ. Κάζε ρξόλν, ζηηο 20 Μαΐνπ, αλήκεξα ηεο κλήκεο ηεο Αγίαο Λπδίαο ηεο 

Φηιηππεζίαο, κεηά ην πέξαο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο, ηειείηαη βάπηηζκα ελειίθσλ ζηνλ πνηακό 

Επγάθηε. Ζ παξνπζία ζην κπζηήξην ηνπ βαπηίζκαηνο ζπληζηά κία κνλαδηθή πλεπκαηηθή 

εκπεηξία. 

Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα μεθίλεζε ζηνπο Φηιίππνπο ην 1914 από ηε Γαιιηθή Αξραηνινγηθή 

ρνιή. Μεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν, ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη ε Αξραηνινγηθή 

Δηαηξεία δηελέξγεζαλ ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο. ήκεξα ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ε Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή ζπλερίδνπλ 

ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα. Σα επξήκαηα ησλ αλαζθαθώλ θπιάζζνληαη ζην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Φηιίππσλ.  

Από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2016, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο Φηιίππσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ κλεκείσλ παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO.  

ηε ζπλέρεηα επηζθεθζήθακε ηελ Καβάια, ηειεπηαίν ζηαζκό πξηλ ηελ επηζηξνθή καο. 
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