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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

 

 

ΠΔΜΠΣΖ ΣΑΞΖ 
 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ  ΓΑΚΑΛΟ:  ΜΑΛΛΔ ΒΑΙΛΔΙΟ 
            

 

ΓΝΩΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ 

 
Σν Γεκνηηθφ ρνιείν Αιηζηξάηεο φπσο ήηαλ ην 1937 

 

 

 
 

Σν Γεκνηηθφ ρνιείν Αιηζηξάηεο φπσο είλαη ζήκεξα 

 

ρνιηθό  έηνο  :  2018 – 2019 
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«Τπεξαζπηζζείηε ηελ Διιάδα, δηόηη εηο απηήλ νθείινκελ ηα θώηα 

καο , ηαο επηζηήκαο,   ηαο ηέρλαο θαη όιαο ηαο αξεηάο καο.» 

ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΒΟΛΣΑΙΡΟ ( 1694- 1778 ) Γάιινο δηαλνεηήο 
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πγγξαθηθή νκάδα 

 

ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ρνιείνπ καο 

 

ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

 

ηελ Σάμε καο 
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Η ζπγγξαθηθή νκάδα κε ην δάζθαιό ηεο   

 

ηελ Αίζνπζα ησλ Τπνινγηζηώλ ηνπ ρνιείνπ καο 

 

Ξελάγεζε από ηνλ θ. Γεώξγην Μάιακκα ζην Γεκνηηθό Μνπζείν 

Αλαζηαζηάδνπ Βαζηιηθή, Γνύλαξεο Αληώληνο, Γνύλαξεο Κσλζηαληίλνο,        

Γειεγηαλλίδνπ Αιεμάλδξα, Θενδσξάθε Γέζπνηλα, Καιιίλε Ραθαειία , 

Καξαθνύζε Θενπνύια, Καρξηκαλίδνπ Φσηεηλή, Κπξηάθνπ Αλαζηαζία , Λέζη 

Αξκάλη , Μαλδαιά Γεσξγία , Μπατξάκ Ζιίαο, εξκάδε Αλδξέαο 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη εηδηθά 

ηε γλσξηκία ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. νη καζεηέο / 

ηξηεο ηεο Δ‟ ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξαγκαηνπνίεζαλ ην 

πνιηηηζηηθν-εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν « Γλσξίδνληαο ηνλ ηφπν καο», δηάξθεηαο 

ηξηψλ πεξίπνπ κελψλ (Φεβξνπάξηνο-Απξίιηνο 2019).  

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ απνηέιεζκα πξνβιεκαηηζκνχ, 

ζπδήηεζεο θαη ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Δηδηθφηεξα, ην ζεκείν 

εθθίλεζεο δφζεθε απφ ζρεηηθή ελφηεηα ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Δ΄ ηάμεο. 

Έηζη, κεηά απφ πνιιέο πξνηάζεηο θαη ηδέεο, αθνινχζεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

ζέκαηνο κέζα απφ ηηο παξαθάησ πηπρέο (ππνζέκαηα): 

 Υαξηνγξάθεζε ηνπ ηφπνπ καο  

 Πιαηείεο - ρψξνη 

 Υάξηεο ηνπ ρσξηνχ καο 

 Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο 

 Παξαδνζηαθά θηίζκαηα 

 Αμηνζέαηα 

 Νανί – εμσθιήζηα 

 Ήζε θη Έζηκα 

 Δπαγγέικαηα ησλ θαηνίθσλ 

 Παξαδνζηαθά παηρλίδηα ηεο 

Αιηζηξάηεο 

 Σξαγνχδηα θαη ρνξνί  ηνπ 

ηφπνπ καο 

 Εψα ηνπ ηφπνπ καο  

 Φπηά ηνπ ηφπνπ καο 

 

        ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε αλαδήηεζε θαη ε ζπγθέληξσζε ζρεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ    

πιηθνχ κέζα απφ ην δηαδίθηπν, θείκελα Αιηζηξαηηλψλ ζπγγξαθέσλ, θαζψο θαη απφ πξνζσπηθέο 

καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  

     Αθνινχζσο, έγηλε ε επεμεξγαζία θαη απνδειηίσζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπιιέρζεθε απφ 

κέξνπο ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ.  

    Κάζε δξάζε καο έθιεηλε κε ηελ αμηνιφγεζε, κέζα απφ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο θαη είρε ζπλήζσο ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνηθίινπ πιηθνχ (θχιια 

εξγαζίαο, παξαγσγή θεηκέλσλ, ηακπιφ κε εηθφλεο, θνιιάδ, ράξηεο, θαηαζθεπέο απφ ραξηφλη, 

παξαδνζηαθά παηρλίδηα, θ.ά.) 

   Σέινο εληζρχζεθε ε ζέζε καο πσο πεξηβαιινληηθά-πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 

δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζρνιείν κε επηηπρία θαη λα παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο εηδηθέο γλψζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηεί ε ζεκεξηλή θνηλσλία. 
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Α Λ Η  Σ  Ρ Α Σ Ζ 

ΥΘΔ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ 

Κεληξηθή Πιαηεία 
 

 
 

Σν πάξθν ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ην 1955 

 

 
 

Αζθαιηόζηξσζε ηεο πιαηείαο 
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Καζεκεξηλή θίλεζε ζηελ πιαηεία κεηά ηελ αζθαιηόζηξσζε 

 

 
 

Η πιαηεία όπσο δηακνξθώζεθε θαη είλαη ζήκεξα 
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Σν θηίξην ηεο θνηλόηεηαο Αιηζηξάηεο κε ην Ηξών ζηελ πιαηεία θαηά ην 1930 

 

 

Κνηλόηεηα Αιηζηξάηεο όπσο ήηαλ κέρξη ην 1963 
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Σν ίδην θηίξην πξηλ ηελ αλαπαιαίσζε 

 

Σν θηίξην αλαπαιαηώζεθε ζε Γεκνηηθό Μνπζείν  ην 2008 
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Η θεληξηθή νδόο πνπ νδεγεί από ηελ θεληξηθή πιαηεία πξνο ηελ εθθιεζία, πξηλ ην 1940 

 

Η νδόο όπσο είλαη ζήκεξα 
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Πεξηνρή Παηδηθνύ ηαζκνύ όπσο ήηαλ ην 1956 

 

Ο ρώξνο δηακνξθώζεθε ζε πάξθηλγθ 
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Παξέα Αιηζηξαηηλψλ δίπια ζηελ εζληθή νδό εξξώλ Γξάκαο θαηά ην 1941-1944  

 

Βόιηα λεαξώλ ζηελ  εζληθή νδόο εξξώλ Γξάκαο θαηά ην 1941-1944  

 

Η εζληθή  νδόο εξξώλ- Γξάκαο όπσο είλαη ζήκεξα 
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Πώο ήηαλ νη δξόκνη ζην ρσξηό πξηλ ηελ αζθαιηόζηξσζε 1965 
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Ο θεληξηθόο δξόκνο εξξώλ-Γξάκαο (απέλαληη από ηελ εθθιεζία) 

 

Ο θεληξηθόο δξόκνο εξξώλ-Γξάκαο (απέλαληη από ηελ εθθιεζία) 
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Μεξηθή άπνςε ηεο Αιηζηξάηεο. Γηαθξίλεηαη ε πιαηεία Γεκνθξαηίαο (Μπαηίθη) 
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Η  πεξηνρή θάησ από ην γήπεδν (κπξέζηηαλ), όπσο ήηαλ παιηόηεξα 1939 

 

 

Η πεξηνρή όπσο είλαη ζήκεξα 
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Ο ρσξνθύιαθαο θπιάεη ζθνπηά ζηελ είζνδν ηνπ Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ  Αιηζηξάηεο 1950 

Πεξηνρή νηθίαο Κνπθιηάλνπ Κσλζηαληίλνπ 

 

Η πεξηνρή όπσο είλαη ζήκεξα 
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Η είζνδνο ηεο Αιηζηξάηεο από ηε Γξάκα πξηλ ην Ηξών ην 1956 

 

Πεξηνρή ηνπ Ηξώνπ όπσο είλαη ζήκεξα 
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Η Αιηζηξάηε όπσο ηε βιέπνπκε από ην Βνξξά 

 

Μηα θαηαπιεθηηθή θσηνγξαθία, ηξαβεγκέλε από ην Μαξκαξσηή Βαζίιε 
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Η Αιηζηξάηε όπσο ηε βιέπνπκε από ην Νόην( από ηελ πεξηνρή ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ) 

 

Η Αιηζηξάηε από ςειά 
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Οη ράξηεο καο 

 

 

       Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο                          Ννκφο εξξψλ 

  

Υάξηεο ησλ πξψελ Γήκσλ:██ 1 - Νέαο Είρλεο,██ 2 -Αιηζηξάηεο

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82#.CE.9D.CE.AD.CE.B1.CF.82_.CE.96.CE.AF.CF.87.CE.BD.CE.B7.CF.82#.CE.9D.CE.AD.CE.B1.CF.82_.CE.96.CE.AF.CF.87.CE.BD.CE.B7.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82#.CE.91.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.84.CF.81.CE.AC.CF.84.CE.B7.CF.82#.CE.91.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.84.CF.81.CE.AC.CF.84.CE.B7.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82#.CE.91.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.84.CF.81.CE.AC.CF.84.CE.B7.CF.82#.CE.91.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.84.CF.81.CE.AC.CF.84.CE.B7.CF.82
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Γήκνο Νέαο Είρλεο

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ύλνιν πιεζπζκνύ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

 Ν. Είρλεο 9.309 θάηνηθνη. 

Κνηλφηεηα Νέαο Είρλεο [ 2.530 ] 

Κνηλφηεηα Αγίνπ Υξηζηνθφξνπ [ 192 ] 

Κνηλφηεηα Αγξηαλήο [ 295] 

Κνηλφηεηα Αλαζηαζίαο [ 258 ] 

Κνηλφηεηα Γαδψξνπ [ 1.315 ] 

Κνηλφηεηα Γήκεηξαο [ 374 ] 

Κνηλφηεηα Γξαβήζθνπ [ 1.488 ] 

Κνηλφηεηα Θνινχ [ 776 ] 

Κνηλφηεηα Μαπξνιφθνπ [ 658 ] 

Κνηλφηεηα Μεζνξξάρεο [ 407 ] Κνηλφηεηα 

Μπξθίλνπ [ 199 ] 

Κνηλφηεηα Μπξξίλεο [ 236 ] 

Κνηλφηεηα Νέαο Πέηξαο [ 277 ] 

Κνηλφηεηα θειηλνχ [ 304 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ύλνιν πιεζπζκνύ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Αιηζηξάηεο 3.088 θάηνηθνη. 

 

Κνηλφηεηα Αιηζηξάηεο [ 2.128 ]  

Κνηλφηεηα Αγηνρσξίνπ [ 276 ] 

Κνηλφηεηα Λεπθνζέαο [ 295 ] 

Κνηλφηεηα Μαλδειίνπ [ 105 ] 

Κνηλφηεηα θνπηάο [ 108 ] 

Κνηλφηεηα ηαζκνχ Αγγίζηεο  [ 177 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γήκνο 

Νέαο Είρλεο 

Έδξα Νέα Είρλε 

Έθηαζε 405.61 km
2
 

Πιεζπζκόο 12.397 (απνγξαθή 2011) 

Γηνηθεηηθή ζέζε 

Πεξηθ. ελόηεηα εξξψλ 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Απνθ. δηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

Γεσγξαθηθή ζέζε 

Ννκόο εξξψλ 

Γηακέξηζκα Μαθεδνλία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%E2%80%93_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
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ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
ΑΠΟΓΡΑΦΖ  ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

 

ΔΣΟ   ΚΑΣΟΗΚΟΗ 

1961                                                               3.746 

1971         2.708 

1981                                                                2.681 

1991                                                                2.253 

2001                                                                2.764 

 

ΓΑΜΟΗ 

 

Α/Α 

ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΟΤ                                        
Γάκσλ 

ΔΣΟ / ΔΣΖ                                         
( ΑΠΟ - ΔΧ) ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΞΔΩΝ 

1 ΓΑΜΧΝ 1945-1950 179 

2 ΓΑΜΧΝ 1951-1964 499 

3 ΓΑΜΧΝ 1964-1969 198 

4 ΓΑΜΧΝ 1969-1976 197 

5 ΓΑΜΧΝ 1976-1977 10 

6 ΓΑΜΧΝ 1977-1981 94 

7 ΓΑΜΧΝ 1981-1991 189 

8 ΓΑΜΧΝ 1992-1998 118 

9 ΓΑΜΧΝ 1999-2010 171 

10 ΓΑΜΧΝ 2011-2018 56 

 

ΓΔΝΝΖΔΗ 

 

Α/Α 

ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΟΤ                                        
Γελλλήζεσλ 

ΔΣΟ / ΔΣΖ                                         
( ΑΠΟ - ΔΧ) ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΞΔΩΝ 

1 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1931 167 

2 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1945-1947 200 

3 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1947-1949 185 

4 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1950-1956 468 

5 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1957 82 

6 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1958-1960 198 

7 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1961-1976 349 

8 ΓΔΝΝΖΔΧΝ 1977-1998 19 

 

ΑΠΟΒΗΟΑΝΣΔ 

 

Α/Α 

ΔΗΓΟ ΒΗΒΛΗΟΤ                                         
Θαλάησλ 

ΔΣΟ / ΔΣΖ                                         
( ΑΠΟ - ΔΧ) ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΞΔΩΝ 

1 ΘΑΝΑΣΧΝ 1945-1958 469 

2 ΘΑΝΑΣΧΝ 1950-1975 499 

3 ΘΑΝΑΣΧΝ 1975-1977 62 

4 ΘΑΝΑΣΧΝ 1977-1980 95 

5 ΘΑΝΑΣΧΝ 1980-1986 190 

6 ΘΑΝΑΣΧΝ 1986-1989 97 

7 ΘΑΝΑΣΧΝ 1989-1996 198 

8 ΘΑΝΑΣΧΝ 1996-1998 91 

9 ΘΑΝΑΣΧΝ 1999-2005 401 

10 ΘΑΝΑΣΧΝ 2005-2010 324 

11 ΘΑΝΑΣΧΝ 2011-2018 441 
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ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΛΗΣΡΑΣΖ ΑΠΟ 

ΣΟ 1947 ΔΩ ΚΑΗ ΣΟ  2019 

   

ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ  

  ΑΠ ΔΧ 

1947-1950 958 678 

1951-1955 539 450 

1956-1960 430 415 

1961-1970 420 383 

1971-1975 365 351 

1976-1980 356 287 

1981-1985 273 208 

1986-1990 198 152 

1991-1995 142 147 

1996-2000 147 150 

2001-2005 155 139 

2006-2010 127 145 

2011-2015 136 102 

2016-2019 100 81 
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ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ 

  

Α' 

ΣΑΞ

Ζ 

ΤΝΟΛΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

1947-1948 228 958 

1949-1950 127 678 

1950-1951 91 539 

1951-1952 109 531 

1954-1955 90 430 

1955-1956 75 420 

1956-1957 80 430 

1957-1958 80 415 

1958-1959 120 450 

1959-1960 115 435 

1965-1966 90 405 

1966-1967 81 403 

1967-1968 75 390 

1968-1969 78 394 

1969-1970 80 383 

1970-1971 82 365 

1971-1972 75 358 

1972-1973 70 344 

1973-1974 65 348 

1974-1975 58 351 

1975-1976 72 356 

1976-1977 45 329 

1977-1978 45 318 

1978-1979 41 309 

1979-1980 47 287 

1980-1981 41 273 

1981-1982 37 249 

1982-1983 35 237 

1983-1984 37 224 

1984-1985 33 208 

1985-1986 32 198 

1986-1987 23 189 

ΔΣΟ         ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ 

 

Α‟ 

ΣΑΞ

Ζ 

ΤΝΟΛΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

1987-1988 29 183 

1988-1989 23 179 

1989-1990 25 152 

1990-1991 19 142 

1991-1992 22 132 

1992-1993 13 121 

1993-1994 18 138 

1994-1995 25 147 

1995-1996 14 147 

1996-1997 29 149 

1997-1998 26 131 

1998-1999 27 143 

1999-2000 25 150 

2000-2001 14 155 

2001-2002 28 151 

2002-2003 23 151 

2003-2004 19 140 

2004-2005 26 139 

2005-2006 16 127 

2006-2007 33 143 

2007-2008 24 138 

2008-2009 21 143 

2009-2010 20 145 

2010-2011 22 136 

2011-2012 19 136 

2012-2013 18 119 

2013-2014 17 110 

2014-2015 11 102 

2015-2016 13 100 

2016-2017 14 90 

2017-2018 11 84 

2018-2019 10 81 
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Ζ Αιηζηξάηε   απνηέιεζε απηφλνκε θνηλφηεηα απφ ηελ 4/1/1920.  

Δίλαη απφ ηα παιαηφηεξα θεθαινρψξηα ζηελ πεξηνρή, αλάκεζα ζην Παγγαίν θαη 

ζην Μελνίθην. Βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα ησλ λνκψλ εξξψλ θαη Γξάκαο θαη απέρεη 18ρικ 

απ' ηελ πφιε ηεο Γξάκαο, 45ρικ απ' ηελ πφιε ησλ εξξψλ θαη 48 απφ ηελ πφιε ηεο 

Καβάιαο. 

Δίλαη ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά ζ‟ έλα γνεηεπηηθφ ζχκπιεγκα ιφθσλ ζηηο παξπθέο 

ηνπ Μελνηθίνπ φξνπο, ινπζκέλε ζηνλ ήιην,  πεξηζηνηρίδεηαη απφ θπζηθά πεπθφθπηα 

ηνπία θαη αηελίδεη παλνξακηθά νιφθιεξε ηελ πεδηάδα ηεο Γξάκαο κε ηα απέλαληη βνπλά 

ηεο, αλάκεζα ζηα νπνία δεζπφδεη ην Φαιαθξφ φξνο κε ηνλ επηβιεηηθφ ηνπ φγθν θαη ην 

θεκηζκέλν ρηνλνδξνκηθφ ηνπ θέληξν. 

Πνιχ αμηφινγε παξαδνζηαθή θνηλφηεηα, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηεο επαξρίαο 

Φπιιίδαο. 

Σν θιίκα ηεο μεξφ θαη πγηεηλφ, πξνζέιθπε πάληα παξαζεξηζηέο, ελψ νη κηθξέο 

ηεο γεηηνληέο κε ηα ζηελά ζνθάθηα θαη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο αλεθνξηέο, δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε γηα έλα επράξηζην νδνηπνξηθφ κέζα ζην ρσξηφ. 

Πνιηηηθά ππάγεηαη ζην Ν.εξξψλ ελψ δηθαζηηθά ζηε Γξάκα.  

Δίλαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Ν. Είρλεο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο εξξψλ. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, έρεη 2.127 θαηνίθνπο.  

Δίλαη θηηζκέλε ζε πςφκεηξν 325 κέηξσλ   

ήκεξα είλαη γλσζηή γηα ην ζπήιαην Αιηζηξάηεο θαη ην θαξάγγη ηνπ πνηακνχ 

Αγγίηε.  

Με ηνλ λφκν «Καπνδίζηξηα» πεξί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ 1997 

αλαβαζκίζηεθε ζε Γήκν θαη ζπκπεξηέιαβε ηηο θνηλφηεηεο Αγηνρσξίνπ, θνπηάο, 

Μαλδειίνπ, Λεπθνζέαο θαη .. Αγγίζηαο. 

Με ηνλ λφκν "Καιιηθξάηε" πεξί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ 2009 ν Γήκνο 

Αιηζηξάηεο ζπγρσλεχηεθε κε ην Γήκν Νέαο Είρλεο.
  

Ζ πεξηνρή ηνπ λένπ δήκνπ θαιχπηεη ην βφξεην θαη βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 

πξψελ επαξρίαο Φπιιίδνο. Οη νηθηζκνί ηνπ δήκνπ μεθηλνχλ απφ ην Μελνίθην φξνο 

(θνπηά, Αγξηαλή, θειηλφο), ζπλερίδνπλ θαηεθνξίδνληαο ζηνπο πξφπνδέο ηνπ 

(Αιηζηξάηε, Νέα Είρλε) θαη ζπλερίδνληαο απιψλνληαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο θνηιάδαο 

ηνπ Αγγίηε πνηακνχ (Γάδσξνο, Γξαβήζθνο, Θνιφο). 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B9_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%96%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Δηπκνινγία ηνπ νλόκαηνο 

Τπάξρνπλ πνιιέο εθδνρέο γηα ην πφηε θαη πψο δφζεθε ην φλνκα ηεο Αιηζηξάηεο. 

Ζ κία ιέεη φηη: 

Ζ Αιηζηξάηε θηίζηεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο αξραίαο πόιεο ηεο 

Αιεθηξπνύπνιεο ε νπνία έδεζε ζαλ κηθξφο νηθηζκφο θνληά ζηελ Η. Μ. Αγίαο Κπξηαθήο 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

ηηο αξρέο ηεο Σνπξθνθξαηίαο ρηππήζεθε απφ επηδεκία παλψιεο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη θάηνηθνί ηεο αλαγθάζηεθαλ λα κεηνηθήζνπλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη 

ζήκεξα ε Αιηζηξάηε γχξσ ζην 1450. 

Ζ Αιεθηξπνχπνιεο νλνκάζηεθε έηζη, γηαηί είρε πνιινχο αιέθηνξαο (πεηεηλνχο), 

πνπ ιαινχζαλ θαη έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο πφιεο ζηε γχξσ πεξηνρή. 

ηελ πεξηνρή ηεο πφιεο βξέζεθαλ καθεδνληθνί ηάθνη πνπ ζψδνληαη κέρξη 

ζήκεξα. 

Καηά κηα άιιε άπνςε ζην ρψξν φπνπ ήηαλ ην Αξξελαγσγείν θαη ην Παξζελαγσγείν 

ιέγεηαη φηη ππήξρε Ναφο ησλ Αξραγγέισλ Μηραήι θαη Γαβξηήι. Τπάξρεη επίζεκν έγγξαθν ζην 

νπνίν ε ζπλνηθία φπνπ ήηαλ ηα ζρνιεία, νλνκάδεηαη « πλνηθία Αξραγγέισλ». Ζ ιέμε ινηπφλ 

Αιηζηξάηε πξνέξρεηαη απφ ην Αξρηζηξάηεγνο (Μηραήι ή Γαβξηήι) – Αξρηζηξαηεο – 

Αξρηζηξαηε – Αιηζηξαηε.  

ε επηγξαθέο, έγγξαθα ή θψδηθεο, ζπλαληάκε ηα νλόκαηα Αιεζηξαηε θαη 

Αιεζηαξηε, Αιηζηξαηηνλ θαη Αιεζηξηνλ. 

Τπάξρνπλ όκσο θαη πην θπζηνινγηθέο πξνηάζεηο, φπσο ε «άινο ζηξάηα», σο 

θπζηθή δίνδνο ηεο πεξηνρήο πξνο ηελ έμνδν γηα ηε ζάιαζζα θαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε 

alistrate πνπ ζεκαίλεη « ε ελ κέζσ ησλ νδώλ», σο νδηθφο θφκβνο ηεο πεξηνρήο. 

Μεξηθνί μέλνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ ην φλνκα ιαηηληθφ απφ ηελ ιέμε 

"ALISTRATE" , πνπ ζεκαίλεη αλάκεζα ζηηο νδνύο. 

Ζ Αιηζηξάηε ζαλ λέα κηθξή θψκε αλαθέξεηαη ην 1460 ζε ρεηξφγξαθν ηεο Η.Μ. 

Δηθνζηθνίληζζαο  Παγγαίνπ. Δπίζεο αλαθέξεηαη θαη σο Αη – ηξαηήο γύξσ ζηα 1650  

απφ ηνλ Σνχξθν πεξηεγεηή Δβιηα Σζειεκπή. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alistrati-makedonia.de/Alistrati-Mak-Tafos1.jpg
http://www.alistrati-makedonia.de/Alistrati-Mak-Tafos2.jpg
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Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Καηά ηελ αξραηφηεηα κεηά ηνλ Σξσηθό πόιεκν ζηε ζεκεξηλή πεξηνρή ηεο 

αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο εγθαηαζηάζεθαλ δηάθνξα ζξαθηθά θύια. 

ηελ πεξηνρή ηεο Αιηζηξάηεο έρνπλ βξεζεί ίρλε πξψηκεο ζξαθηθήο αιιά θαη 

ξσκατθήο θαηνίθεζεο. ηελ Αιηζηξάηε θαηνηθνχζαλ νη Γόβεξεο θαη νη Ζδσλνί, 

ζξαθηθά θύια ηεο πεξηνρήο. 

Ζ πεξηνρή καο απνηεινχζε κέξνο ηεο Θξάθεο θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο 

θαηνηθνχζαλ δηάθνξα ζξαθηθά θχια, φπσο νη Ζδσλνί (ηδξπηέο ηεο πφιεο ηνπ Γαδψξνπ), 

νη Γφβεξεο θαη νη Αγξηάλεο. Αξραίεο πφιεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ ήηαλ ε Γάδσξνο, ε 

Ίρλα, ε Μπξθηλία, ν Γξαβήζθνο, ν θνιελφο. 

ηελ Αιηζηξάηε βξέζεθε επηγξαθή πνπ είλαη ραξαγκέλε θάησ απφ αλάγιπθν, ην 

νπνίν παξηζηάλεη έλαλ άληξα γελεηνθφξν πνπ πξέπεη λα είλαη ν Γηφλπζνο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε απηήλ. 

Ζ επηγξαθή δειψλεη φηη ππήξρε ζηελ Αιηζηξάηε ηεξό ηνπ Γηνλύζνπ θαη ν 

ρξόλνο θαηαζθεπήο ηνπ πξέπεη λα είλαη γύξσ ζηνλ 6
ν
 π.ρ., γηαηί ε κνξθή ηνπ 

εκθαλίδεη ζηνηρεία ησλ αξρατθψλ ρξφλσλ. Απφ ηελ επηγξαθή απηή πξνθχπηεη αθφκε φηη 

ππήξρε πφιηζκα (κηθξή ζπλνηθία), πνπ δηαηεξήζεθε απφ ηε ζξαθηθή  κέρξη ηε ξσκατθή 

πεξίνδν, θαη ε ζεκαζία ηεο αλάγεηαη ζην γεγνλφο φηη αλαθέξνληαη δχν νλφκαηα, έλα 

ζξαθηθφ (ΕΔΗΠΑ) θαη έλα ξσκαηθφ (ΡΟΤΦΟ). Ζ επηγξαθή απηή δεκνζηεχηεθε πξψηε 

θνξά ην 1876. (Βξίζθεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Καβάιαο)  

Ζ πεξηνρή θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1373, ελψ θαη΄ άιινπο ην 1383 

θαη ππαγφηαλ ζηνλ θαδά Είρλεο,ν  νπνίνο ππαγφηαλ ζην ζαληδάθη εξξψλ ηνπ βηιαεηηνχ 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ελψ εθθιεζηαζηηθά ππαγφηαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Μεηξνπνιίηε 

Γξάκαο. χκθσλα κε νζσκαληθή απνγξαθή ηνπ 1893 ν πιεζπζκφο ηνπ θαδά Είρλεο 

αλεξρφηαλ ζε 33.483 θαηνίθνπο απφ ηνπο νπνίνπο 21.804 ήηαλ Έιιελεο, 7.228 

Μσακεζαλνί θαη 4.451Βνχιγαξνη. 

Απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ θαη΄ αξράο απφ ηνλ ηφηε ζπκκαρηθφ 

βνπιγαξηθφ ζηξαηφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1912, ελψ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1913 ελζσκαηψζεθε 

ζην ειιεληθφ θξάηνο, αθνινπζψληαο έθηνηε ηελ πνξεία ζην ρξφλν ηε δηαδξνκή ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, βηψλνληαο δχν αθφκε βνπιγαξηθέο θαηνρέο πνπ αθνινχζεζαλ, 

απηέο ηνπ 1916-18 θαη ηνπ 1941-44. 
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Ζ Αιηζηξάηε ππήξμε ζεκαληηθφ, εκπνξηθφ, πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν 

ηεο πεξηνρήο. 

Αξρηθά ήηαλ κηα κηθξή πφιε. ηελ ηειεπηαία όκσο πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, γλώξηζε κεγάιε αλάπηπμε. 

Γξήγνξα κεηαηξάπεθε ζε αλζεξή θαη θεκηζκέλε θσκφπνιε ιφγνπ ηνπ εχθνξνπ 

εδάθνπο, ηεο επίθαηξεο ζέζεο ηεο θαη ηνπ εκπνξίνπ πνπ αλαπηχζζνληαλ κεηαμχ εξξψλ 

– Γξάκαο  θαη  Καβάιαο πνπ ρξεζίκεπε ζαλ δηακεηαθνκηζηηθφο ζηαζκφο κέρξη ην 1894, 

ψζπνπ θαηαζθεπάζηεθε ν ζηδεξφδξνκνο θαη ηελ άθεζε κφιηο κεξηθά ρηιηφκεηξα (ε 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πεξλάεη δίπια απφ ην ζπήιαην Αιηζηξάηεο πνπ βξίζθεηαη 3 ρηι. 

καθξηά απφ ην ρσξηφ), απ`εμσ.  

Ζ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ γηλφηαλ κε ηα δψα. Ζ 

Αιηζηξάηε, πνπ βξηζθφηαλ φρη κφλν ζην κέζνλ ηεο απνζηάζεσο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ , αιιά θαη ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο δηαδξνκήο , είρε θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο 

θαη αλαγθαίνο ζηαζκφο γηα λα μεθνπξαζηνχλ ηα δψα θαη νη άλζξσπνη. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζηάζκεπζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβαλφηαλ κία ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε, γίλνληαλ 

φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη νη απαξαίηεηεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. ια απηά είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα λα αλαπηπρζνχλ ζηελ Αιηζηξάηε αληίζηνηρεο ηνπηθέο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Υάληα θπξίσο , θεληξηθά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θνχξλνη, καγεηξεία, 

θαξκαθεία, εκπνξνξαθεία, ζηδεξάδηθα, ζακαξάδηθα, πεηαισηήξηα θαη θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηθαλνπνηνχζαλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιπάξηζκσλ αλζξψπσλ θαη δψσλ, πνπ 

ζπλέξξεαλ εδψ, ηδίσο θαηά ην κεγάιν εβδνκαδηαίν παδάξη ηεο Παξαζθεπήο. 

Σελ εκπνξηθή ηεο αλάπηπμε αθνινχζεζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία νη θάηνηθνί ηεο είλαη ππεξήθαλνη. 

Ζ αλάπηπμε απηή νδήγεζε θαηά ην 19
ν
 αηψλα ζηαδηαθά ζην λα γίλεη ε 

Αιηζηξάηε πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. 
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ρνιεία ηεο Αιηζηξάηεο 

 

Σν θηίξην απηό ρηίζηεθε ην 1924 γηα λα ζηεγαζηεί ην Γεκνηηθό ρνιείν, ζην ρώξν 

όπνπ βξηζθόηαλ ην νηθνηξνθείν. Αξγόηεξα ζηεγάζηεθε ην Αζηηθό ρνιείν θαη ε 

Γεσξγηθή Σερληθή ρνιή. ηνλ ίδην ρώξν αξγόηεξα ρηίζηεθε ην ζεκεξηλό 

Γπκλάζην θαη Λύθεην. 
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Γεσξγηθή ηερληθή ρνιή Αιηζηξάηεο 

 

 
 

Γπκλάζην- Λχθεην 
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Γεκνηηθό ρνιείν όπσο είλαη ζήκεξα 
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Γεκνηηθό ρνιείν κε ηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο ην 1937 

 

 

 
 

Γεκνηηθό ρνιείν κε ηνπο καζεηέο ηεο Δ’ Σάμεο ην 2019 
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Μαζεηέο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιηζηξάηεο κε ηνπο δαζθάινπο Μηιηηάδε Μάιακκα , 

Οηθνλνκίδε ην 1915 

 

 
 

Μαζεηέο θαη δάζθαινη ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιηζηξάηεο ην 1923-1924 

 

 
 

Μαζεηέο κε ην δάζθαιό ηνπο θάλνπλ κάζεκα έμσ. Πηζαλόλ λα ήηαλ πνιπηέιεηα ηα ζξαλία 

1928 
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Μαζεηέο θάλνπλ κάζεκα κέζα ζηελ ηάμε ην  1949 

 

Μαζεηέο θάλνπλ κάζεκα ζηελ αίζνπζα ην 2019

ηελ Αίζνπζα ησλ Τπνινγηζηώλ ηνπ ρνιείνπ καο

ηελ Αίζνπζα Βηβιηνζήθεο ηνπ ρνιείνπ καο

 
 

 



36 

 

 
 

Παξέιαζε 25
εο

 Μαξηίνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  θαηά ην 1948 

 

 
 

Λήμε ηεο παξέιαζεο ζηελ πιαηεία θαη ζπγθέληξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

ησλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 
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Παξέιαζε καζεηξηώλ ηεο Οηθνθπξηθήο ρνιήο ην 1953 

 
Παξέιαζε καζεηξηώλ ηεο Οηθνθπξηθήο ρνιήο 

 

 
 

Μαζήηξηεο ηεο Οηθνθπξηθήο ρνιήο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ παξέιαζε 
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Παξέιαζε πξνζθόπσλ πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ πιαηεία  ην 1953 

 

 
 

Παξέιαζε πξνζθόπσλ θαη Λπθόπνπισλ ζηελ Δζληθή Οδό 25
ε
 Μαξηίνπ 1955 
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Παξέιαζε καζεηώλ 25
εο

 Μαξηίνπ ηνπ  1955 

 

 
 

Παξέιαζε καζεηώλ 25
εο

 Μαξηίνπ ηνπ  2019 
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Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθνθξαηία 

 

Καηά ηελ πεξίνδν (1830-1860), απηή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ (Σαλδηκάη) ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ηελ νπνία χζηεξα απφ ηηο πηέζεηο ησλ Μεγάισλ 

δπλάκεσλ ηεο επνρήο, ην θενπδαιηθφ θαζεζηψο παξαρψξεζε θάπνηα αζηηθά δηθαηψκαηα 

ζηηο ππφδνπιεο απηνδηνηθνχκελεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο (κηιέη) θαη ηφηε 

παξαηεξήζεθε ε εθπαηδεπηηθή έθξεμε ηνπ ππφδνπινπ Γέλνπο. Με βάζε ηνπο Γεληθνχο 

Καλνληζκνχο ηνπ Παηξηαξρείνπ, πνπ νινθιεξψζεθαλ ην 1876, ζπζηήλνληαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ νζσκαλνθξαηνχκελν ρψξν εθπαηδεπηηθέο αδειθφηεηεο, θηιεθπαηδεπηηθνί 

ζχιινγνη θαη θηιφπησρεο αδειθφηεηεο, πνπ ζθνπφ είραλ «ηελ ελίζρπζηλ θαη δηάδνζηλ 

ησλ Διιεληθψλ γξακκάησλ». Σέηνηνο ζχιινγνο ζηελ Αιηζηξάηε ήηαλ: ε πληεξεηηθή 

Αδειθφηεο Αιηζηξάηεο ε «Ακθίπνιηο». 

 

(Η ζθξαγίδα ηνπ πιιόγνπ πληεξεηηθή Αδειθόηεο Αιηζηξάηεο ε «Ακθίπνιηο») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Γχξσ ζηα 1840 ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε πεξίθεκε Κεληξηθή Διιεληθή ρνιή 

Αιηζηξάηεο, έλα αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο εθείλεο. 

 

 

Αλαπαξάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ηεο Κεληξηθήο Διιεληθήο ρνιήο Αιηζηξάηεο από ηνλ 

θ. Γεώξγην Μάιακκα 

 

Ζ ζρνιή απηή ήηαλ ε δεχηεξε ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία κεηά ησλ εξξψλ 

αιιά ην 1840 κέρξη 1850 ππεξείρε ησλ εξξψλ. 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηε ρνιή θξαηνχζε πέληε ρξφληα θαη πάξα πνιινί 

καζεηέο ήηαλ απφ ηηο πφιεηο Γξάκα, Καβάια, έξξεο, Κνκνηελή, Ξάλζε ηα γχξσ ρσξηά 

θαη βέβαηα ηελ Αιηζηξάηε. Ζ ειηθία ησλ καζεηψλ ήηαλ πξνεθεβηθή θαη δηαθνπέο 

ππήξραλ κφλν ηα Υξηζηνχγελλα, 20 εκέξεο, θαη ην Πάζρα, 15 εκέξεο. Σα καζήκαηα 

ήηαλ θηινινγηθά, καζεκαηηθά, θηινζνθηθά, ζξεζθεπηηθά θαη κηα μέλε γιψζζα θαη θαηά 

πξνηίκεζε ηφηε ηα Γεξκαληθά. 
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Σν απνιπηήξην ήηαλ εθάκηιιν απηφ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη νη απφθνηηνη 

δηνξηδφηαλ ζαλ δάζθαινη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία. 

 

 

Απνιπηήξην Κεληξηθήο Διιεληθήο ρνιήο 
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Σν 1840 ηνπνζεηήζεθε πξψηνο ζρνιάξρεο ηεο Διιεληθήο Κεληξηθήο ρνιήο 

Αιηζηξάηεο ν Γεκήηξηνο Καιακπαθίδεο, απφ ην Μειέληθν, ν νπνίνο ζπνχδαζε ζηε 

Βηέλλε θαη δίδαμε κέρξη ην 1842. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 1847-1848 ζρνιάξρεο ήηαλ ν 

Ησάλλεο Υαξίδεκνο. 

ηελ αξρή, ράξε θαη ζηελ νκφζπκε ζπκπαξάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο κηθξήο 

θσκφπνιεο, ε ρνιή ζηεγάζηεθε ζε κηα νηθία, ε νπνία αγνξάζηεθε κε ην πνζφ ησλ 

10.500 γξνζίσλ. 

Σν Πξαθηηθφ ηεο αγνξάο απηήο ηεο νηθίαο δηαζψζεθε ζηνλ Κψδηθα ηεο 

Μεηξφπνιεο. Γπζηπρψο φκσο ν Κψδηθαο θαη πνιιά αιιά ρξήζηκα γηα ηελ έξεπλα 

ζηνηρεία ράζεθαλ κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο Μεηξφπνιεο χζηεξα απφ κπζηεξηψδε 

ππξθαγηά ζηηο 17 Απξηιίνπ 1909.  

Ζκεξνκελία ηνπ Πξαθηηθνχ είλαη ε «1841 Φεβξνπαξίνπ 18, Αιεζηξάηε», πνπ 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί θαη ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο. 

Αξγφηεξα γχξσ ζην 1870 θηίζζεθε κεγάιε θαη επξχρσξε ζρνιή, κε ηε ζπλδξνκή ησλ 

θαηνίθσλ φιεο ηεο επαξρίαο. (Ο ρψξνο αλέγεξζεο ηεο λέαο ζρνιήο ήηαλ ην λφηην ηκήκα 

ηεο απιήο ηνπ ζεκεξηλνχ Λπθείνπ - Γπκλαζίνπ Αιηζηξάηεο.) 

Υάξε ζηελ θαιή νξγάλσζε ηεο ρνιήο, ην δήιν θαη ηελ εξγαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιαξρψλ ηεο απφθηεζε γξήγνξα κεγάιε θήκε θαη αίγιε. 

Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ρνιήο ηελ αλαιάκβαλε θάπνηνο αμησκαηνχρνο 

θιεξηθφο ή κνλαρφο, ν νπνίνο είρε ην δηαρεηξηζηηθφ δηαθφλεκα. 

Σελ επνπηεία ηεο ρνιήο είρε αλαιάβεη κία Δπηηξνπή πνπ απνηεινχληαλ απφ 

δηάθνξνπο πξνχρνληεο ηεο Αιηζηξάηεο κε πξφεδξν ηνλ εθάζηνηε Μεηξνπνιίηε, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ απνιπηήξην ηίηιν.  

Σφζε ήηαλ ε θήκε ηεο ρνιήο επί ησλ εκεξψλ ηνπ ψζηε ην 1843 ν Οηθνπκεληθφο 

Παηξηάξρεο Γεξκαλφο ν Γ΄ δηέηαμε ηνπο κνλαρνχο ηεο I. Μ. Δηθνζηθνίληζζαο λα 

απνζηέιινπλ ηνπο δνθίκνπο κνλαρνχο ζηε ζρνιή γηα θαιχηεξε εθπαίδεπζε, ελψ ν 

Μεηξνπνιίηεο Γξάκαο Αζαλάζηνο Γ‟ Καΐξεο (1842 - 1852) ππνρξέσζε ηελ I. Μνλή λα 

πιεξψλεη «εηήζηαλ επηρνξήγεζηλ εηο ηελ ρνιήλ Αιηζηξάηεο».  

Σν 1906 ε ζρνιή θέξεη ην φλνκα Αζηηθή ρνιή, απφ ηηο ιίγεο εθείλε ηελ 

πεξίνδν ζηελ πεξηνρή πνπ δηέζεηε δηθφ ηεο ηππνγξαθείν. 

Όζηεξα κεηαηξάπεθε ζε θαπλνκάγαδν ην νπνίν ηειηθά θάεθε. 

Παξάιιεια κε ηελ Κεληξηθή Διιεληθή ρνιή ιεηηνπξγνχζαλ θαη άιια 

εθπαηδεπηήξηα. 
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Σν 1860 ηδξύεηαη ζηελ Αιηζηξάηε ην Αξξελαγσγείν κε ελλέα ηάμεηο, έμη ην 

Γεκνηηθφ θαη ηξεηο ην Γπκλάζην κέρξη ην 1910.  

 

 

ην θάησ κέξνο δηαθξίλνληαη εξείπηα από ην Παξζελαγσγείν 

 

Σν 1870 ηδξύεηαη επίζεο ην παξζελαγσγείν ηεο Αιηζηξάηεο, ζην ίδην 

νηθφπεδν θαη παξάιιεια κε ην θηίξην ηεο Κεληξηθήο Διιεληθήο ρνιήο Αιηζηξάηεο, 

εμαηάμην Γεκνηηθφ κε δπν λεπηαγσγεία πνπ ην 1915 ζπγρσλεχηεθε κε ην Αξξελαγσγείν 

θαη έγηλε έλα κεηθηφ εθπαηδεπηήξην. 

Σν 1904 κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ σκαηείνπ << πληεξεηηθή 

Αδειθφηεο Ακθίπνιεο>> ηδξχζεθε ζηελ Αιηζηξάηε ην Οηθνηξνθείν, ην νπνίν 

περιέθαλπε 50 έως 80, μαθητές ποσ προέρτονταν από ορφανές οικογένειες, των οποίων οι γονείς 

είταν δολοφονηθεί από τοσς Βούλγαροσς κομιτατζήδες, κατά τη διάρκεια τοσ Μακεδονικού 

Αγώνα.  

Έλα ζεβαζηφ κέξνο ηεο εηήζηαο δαπάλεο γηα κηζζνχο δαζθάισλ αλέξρνληαλ 

εηεζίσο ζε 700 νζσκαληθέο ιίξεο, ελψ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ (ζπληήξεζε, 

δηαηξνθή νηθφηξνθσλ, θάξκαθα, ξνπρηζκφο θ.ά..) αλέξρνληαλ ζην χςνο ησλ 36 ιηξψλ 

εκεξεζίσο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο ηφθνπο ησλ ρξεκάησλ πνπ είρε θαηαζέζεη ζηε 

Μνλή ηεο Παλαγίαο ηεο Δηθνζηθνίληζζαο ηνπ Παγγαίνπ ν επεξγέηεο ηεο θνηλφηεηαο 

Αιηζηξάηεο Δπάγγεινο Θσκά, πνπ είρε πεζάλεη ζην Βειηγξάδη. 
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(Σν Οηθνηξνθείνλ Αιηζηξάηεο. Όξζηνο ν Γ. Υαηδεθπξηαθνύ, Δπηζεσξεηήο Διιεληθώλ 

ρνιείσλ Μαθεδνλίαο θαη θαζήκελνο ν Αξρηκαλδξίηεο Θεκηζηνθιήο Υαηδεζηαύξνπ, 

κεηέπεηηα Υξπζόζηνκνο Μεηξνπνιίηεο Φηιίππσλ, Νεαπόιεσο θαη Θάζνπ) 

 

 

Σν Οηθνηξνθείν ππξπνιήζεθε απφ ηνπο Βνπιγάξνπο ην 1913. Ο πιεζπζκφο ηελ επνρή 

απηή αλέξρεηαη ζε 4455. 
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Ζ Αιηζηξάηε έδξα Μεηξόπνιεο. 

 

Σν 1663 ζπλελψλνληαη νη Μεηξνπφιεηο Φηιίππσλ θαη Γξάκαο κε ηηο 

«ακειεζείζεο Μεηξνπφιεηο Εηρλψλ θαη Νεπξνθνπίνπ ζε κία ηεηξαπιή Μεηξφπνιε», 

απηή ησλ Φηιίππσλ, Γξάκαο, Εηρλψλ θαη Νεπξνθνπίνπ κε απφθαζε ηνπ Παηξηάξρε 

Γηνλπζίνπ ηνπ Γ΄. 

Ζ απφθαζε ηεο ζπγρψλεπζεο πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο εξήκσζεο ησλ 

επαξρηψλ απηψλ.  

Σελ επνρή απηή νη δηψμεηο ησλ Οζσκαλψλ έρνπλ απμεζεί ιφγσ ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη ηεο ίδξπζεο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο ην 1830. 

Δγθαζίζηαληαη ζηε Γξάκα απφ ηνπο Οζσκαλνχο κηα θαηεγνξία κνπζνπικάλσλ, 

νη Κνληάξνη θαη Γηνπξνχθνη, νκφθπινί ηνπο απφ ηα βάζε ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

αιινηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηε ζχλζεζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν 1829 έλαο θαηαζηξεπηηθφο ζεηζκφο ηζνπεδψλεη ηε Γξάκα. 

Απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ ηνπξθηθνχ ζηνηρείνπ ζηε 

Γξάκα θαη ηε Είρλε  πνπ ήηαλ θέληξα θαδάδσλ (επαξρηψλ)  θαη ηελ αξαίσζε ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ. 

Ζ Αιηζηξάηε «είλαη ην πξψηνλ θαη σξαηφηαηνλ εζληθφλ καο θξνχξηνλ, φπνπ 

θπκαηίδεη ε ζεκαία ησλ πςειψλ ηεο θηινπαηξίαο ηδεσδψλ». 

Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο είλαη ζπκπαγήο ππεξηεξψληαο έλαληη ησλ άιισλ 

εζλνηήησλ.  

ηελ Αιηζηξάηε ην ηνπξθηθφ ζηνηρείν ήηαλ ειάρηζην έλαληη ηνπ Διιεληθνχ.  

Πξηλ αθφκε απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 δέρηεθε, θπλεγεκέλεο απφ ηνλ Αιή 

Παζά,  πνιιέο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Θεζζαιία,  έηζη ψζηε λα 

είλαη κηα απφ ηηο αμηφινγεο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο κε 600 ειιεληθέο νηθνγέλεηεο θαη κε 

ιηγνζηφ ην ηνχξθηθν ζηνηρείν. 

Ζ Μεηξόπνιε Φηιίππσλ – Γξάκαο – Εηρλώλ, βιέπνληαο θαη ηε καλία ησλ 

Σνχξθσλ κεηά ηελ θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ `21, έπξεπε λα απαληήζεη θαη λα ζψζεη 

ην ρξηζηηαληθφ πνίκλην, δίλνληαο ζ‟ απηφ πξννπηηθή.  

Κάησ απ` απηέο ηηο ζπλζήθεο ην 1825 κεηαθέξεηαη ε έδξα ηεο Μεηξνπόιεσο 

ζηελ Αιηζηξάηε, ην πξνπχξγην θαη θέληξν ηνπ Διιεληζκνχ ζηελ επαξρία Είρλεο. 
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Ζ κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Μεηξνπφιεσο απφ ηελ Γξάκα ζηελ Αιηζηξάηε 

θαίλεηαη ζε πξαθηηθφ ηεο Μεηξνπφιεσο κε εκεξνκελία 1.1.1825, ην νπνίν δπζηπρψο 

θάεθε ζηηο 17 Απξηιίνπ 1909, φηαλ Μεηξνπνιίηεο ήηαλ ν Νηθφδεκνο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο ηάθνπο ηξηψλ Ηεξαξρψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ  Αιηζηξάηε 

ζηνλ πεξίβνιν ηνπ θεληξηθνχ λανχ ηνπ Άγηνπ Αζαλαζίνπ.  

 

 

Νόκηζκα ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

 

Ζ ελνξία ηνπ πξναλαθεξζέληνο Η. Νανχ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ηεο πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηνπηθνχ λνκίζκαηνο πνπ ην 

δηαρεηξηδφηαλ κέζσ ησλ ηνπηθψλ Δπηηξνπψλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Μεηξνπνιίηε.  
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Οη ηάθνη είλαη  ηνπ Αζαλάζηνπ (1875), ηνπ Ησαλληθηνπ(1878) θαη ηνπ 

Γεξκαλνχ(1896) ν νπνίνο αγσλίζηεθε καδί κε ηνπο Αιηζηξαηηλνχο ελάληηα ζηε 

βνπιγαξηθή εμαξρηθή εθθιεζία. Σνλ ηειεπηαίν δηαδέρηεθε ν κεηέπεηηα εζλνκάξηπξαο 

κύξλεο Μεηξνπνιίηεο Υξπζόζηνκνο.  

Ο Μεηξνπνιίηεο Γξάκαο Νηθφδεκνο (1817-1824) ζχκθσλα κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ 

πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Κψδηθα ηεο Μεηξφπνιεο κε ρξνλνινγία «ζσηεξίνπ έηνπο 1825 

Ηαλνπαξίνπ 1
ε
» κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο Μεηξφπνιεο θαη φηαλ ν ειιεληθφο πιεζπζκφο 

ηεο Γξάκαο απμάλεηαη κε ηελ έιεπζε νκνεζλψλ Διιήλσλ απφ ηελ Ήπεηξν, ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία, ηε Υαιθηδηθή, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θ.α., επεηδή αλζνχζε ην εκπφξην ηνπ 

θαπλνχ θαη ηνπ βακβαθηνχ, θαζηεξψλεηαη σο έδξα ηεο Μεηξφπνιεο «εμ ππακνηβήο», 

δειαδή ν Μεηξνπνιίηεο παξέκελε γηα νξηζκέλνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ Αιηζηξάηε 

θαη ηνπο ππφινηπνπο ζηε Γξάκα. Απηφ ιάκβαλε ρψξα σο ην 1904, νπφηε ε Γξάκα  

νξηζηηθνπνηείηαη σο ε κνλαδηθή έδξα ηεο Μεηξφπνιεο, φπσο πξνθχπηεη απφ επηζηνιή 

ηνπ Μεηξνπνιίηε Γξάκαο Υξπζνζηφκνπ ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1905. Γξάθεη ν Άγηνο 

Γξάκαο: 

«Σν επίθαηξνλ ηεο πόιεσο θαηελόεζα θαιώο επζύο άκα επάηεζα ηνλ πόδα κνπ εηο ηα κέξε 

ηαύηα, θαη έθηνηε ύςηζηνλ απέλαληη ηνπ Έζλνπο εζεώξεζα θαζήθνλ κνπ ηελ Γξάκαλ λα 

νξίζσ έδξα ηεο όιεο Δπαξρίαο αληί ηεο κέρξη ρζεο σο έδξαο Μεηξνπνιίηνπ 

ρξεζηκεπνύζεο Αξρηζηξάηεο, θαη ελ απηή εγθαηέζηεζα ηα Γξαθεία ηεο Μεηξνπόιεώο 

κνπ… » 
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Ζ Αιηζηξάηε κε ηνλ ζπκπαγή ειιεληθφ πιεζπζκφ ππήξμε ζηα ρξφληα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο ην πξνπχξγην ηεο αληίζηαζεο ηνπ ειιεληζκνχ θαηά ησλ ζρεδίσλ θαη 

ελεξγεηψλ ηεο Βνπιγαξίαο θπξίσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ ζηα 1878 κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαλ ε Μεγάιε Βνπιγαξία.  

Γη' απηφλ ηνλ ιφγν ηελ έδξα ηεο Μεηξφπνιεο Γξάκαο κνηξάδνληαλ ε Γξάκα κε ηελ 

Αιηζηξάηε. 

 Με ηελ άθημε ηνπ Μεηξνπνιίηε Γξάκαο Υξπζφζηνκνπ ζηε Γξάκα ην 1902, 

νξγαλψζεθε ζπζηεκαηηθά ε άκπλα ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπ βνπιγαξηθνχ θνκηηάηνπ γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο ζηε Βνπιγαξία. 

  Σν 1902 ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή Άκπλαο ηεο Αιηζηξάηεο.  

Δθείλα φκσο γηα ηα νπνία ε Αιηζηξάηε είρε δηαθξηζεί θαη ππεξεθαλεύεηαη θαη 

ζήκεξα αθφκε, ήηαλ ν ξφινο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηνπο δχζθνινπο ρξφλνπο ηνπ 

18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα θαη ν ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνλ νπνίν δηαδξακάηηζε 

γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα. 

Οη θάηνηθνί ηεο έιαβαλ κέξνο ζηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα, ηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο, ζηνλ Μηθξαζηαηηθφ πφιεκν θαη θαηά ησλ Βνπιγαξηθψλ θαηνρψλ θαηά ηνπο 

δχν Παγθνζκίνπο Πνιέκνπο.  

 

Απειεπζεξώζεθε από ηε Βνπιγαξηθή θαηνρή θαηά ηνλ 2ν Βαιθαληθό 

πόιεκν, ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1913 θαη ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ θξάηνο καδί κε ηελ πφιε 

ηεο Γξάκαο. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
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  Ζ Αιηζηξάηε ζήκεξα. 

 

Ζ Αιηζηξάηε ζήκεξα είλαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Νέαο Είρλεο.  

Καηνηθείηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ, ηνπο ληφπηνπο, ηνπο πξφζθπγεο 

θαη ηνπο λενπξφζθπγεο.  

Νηφπηνη είλαη εθείλνη ησλ νπνίσλ νη πξφγνλνη ππήξραλ εδψ απφ ηελ  επνρή ηεο 

ίδξπζήο ηεο  θαη φζνη είραλ έξζεη απφ ηελ  Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία.  

Πξφζθπγεο είλαη φζνη ήξζαλ απφ ηνλ Πφλην, ηε Θξάθε θαη ηε Μ. Αζία.  

Νενπξφζθπγεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί εδψ θαη έρνπλ απνθηήζεη 

δηθή ηνπο θαηνηθία θαη πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, γλσζηνί 

θαη σο “ξσζζνπφληηνη”. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έξρνληαη θαη θαηνηθνχλ εδψ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη νη ιεγφκελνη επνρηαθνί εξγάηεο, απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αιβαλία, νη 

νπνίνη ζπκβάινπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία.  

Κχξηα γεσξγηθά πξντφληα  ηα νπνία παξάγνληαη είλαη ν θαπλφο, ην βακβάθη ην 

νπνίν παξάγεηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο θαη ζπγθνκηδήο, ζηηεξά, 

θαιακπφθη, ηεχηια, ρφξηα γηα δσνηξνθέο, ελψ ηειεπηαία παξαηεξείηαη θαη κηα ζηξνθή 

πξνο ηελ ακπεινπξγία, ζηελ νπνία ε Αιηζηξάηε είρε καθξά παξάδνζε. 

Παξάιιεια κε ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

έρνπλ ραξαθηήξα επηρεηξήζεσλ ,έρεη αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ε 

θηελνηξνθία.  

Βννεηδή θαη αηγνπξφβαηα εθνδηάδνπλ ηελ αγνξά κε θξέαηα θαη γαιαθηνθνκηθά. 

ηελ αγνξά ηεο κπνξεί λα βξεη θαλείο θάζε ινγήο εκπνξεχκαηα, αγαζά, θαη 

ππεξεζίεο, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 

ηηο κέξεο καο, ε Αιηζηξάηε απνηειεί πφιν έιμεο επηζθεπηψλ ράξε ζην ζπήιαηφ 

ηεο αιιά θαη ζηηο πνιιέο θπζηθέο νκνξθηέο πνπ ηελ πεξηζηνηρίδνπλ.  

Δπίζεο ε θιεξνλνκηά ηεο ζε θηίξηα λενθιαζηθήο θαη καθεδνλίηηθεο 

αξρηηεθηνληθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γξαθηθά ζηελάθηα , θάλεη ηελ βφιηα ηνπ επηζθέπηε 

κέζα ζην ρσξηφ ελδηαθέξνπζα.  

ζνλ αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή ππνδνκή, ε Αιηζηξάηε είλαη ζε ζέζε λα 

εμππεξεηήζεη πνιιέο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ επηζθέπηε. 
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ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

Ζ θιεξνλνκηά ηεο ζε θηίξηα λενθιαζηθήο θαη καθεδνλίηηθεο αξρηηεθηνληθήο 

είλαη ελδηαθέξνπζα. 

 

 

Οηθία Γξεγόξε Αξηηδή 

 

 

Οηθία Μπαθέξα 
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Νενθιαζηθό ηνπ Σζίκπα 

 

 

Κεληξηθή πιαηεία, Νενθιαζηθό Μπάιια (ζήκεξα Απόζηνινπ Κνξδνθνύζε) 
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Ηεξόο Ναόο Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

 

Αμηφινγνο είλαη θαη ν λαφο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηνπ 1832, κε ην ζσδφκελν 

ρεηξνπνίεην μπιφγιππην ηέκπιν θαη ην θακπαλαξηφ. 

 

Η είζνδνο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ παιηόηεξα. Γεμηά δηαθξίλνληαη ηα δσκάηηα 

 

Η είζνδνο ηνπ Ι. Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ όπσο είλαη ζήκεξα 
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Ο Ι. Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ παιηόηεξα 

 

 

Ο Ι. Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ όπσο είλαη ζήκεξα 
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                                               Σν πήιαην Αιηζηξάηεο 

 

 

 

Δίλαη έλα απφ ηα σξαηφηεξα θαη κεγαιχηεξα φρη κφλν ηεο Διιάδαο αιιά θαη 

νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο. Βξίζθεηαη 6 ρικ. λνηηνδπηηθά ηεο νκψλπκεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, 

ζηε ζέζε «Πεηξσηφ».  
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Απέρεη απφ ηηο έξξεο 50 ρικ. ε απφζηαζε 250   κέηξσλ απφ ηε λφηηα πιεπξά 

ηεο εηζφδνπ ηνπ ζπειαίνπ, πεξλά ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή εξξψλ-Γξάκαο. 

Παξάιιεια κε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, ζηα λφηηα, ζε κηθξή απφζηαζε πεξλά ν 

πνηακφο Αγγίηεο.  

 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ γλσζηψλ θχξησλ δηαδξφκσλ, θαζψο θαη ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ηνπ ζπειαίνπ αλέξρεηαη ζε 3 ρικ. πεξίπνπ. Σν δάπεδν είλαη ζρεδφλ 

νξηδφληην κε κηθξέο θιίζεηο.  
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Γένο είλαη ην πξψην ζπλαίζζεκα πνπ θπξηεχεη ηνλ επηζθέπηε, θαζψο δηαζρίδεη 

ηνλ κήθνπο 1.000 κέηξσλ δηάδξνκν ηνπ ζπειαίνπ.  

 

Ζ πιεζσξηθή εκθάληζε ησλ ζηαιαθηηηψλ θαη ησλ ζηαιαγκηηψλ, νη νπνίνη κε ηε 

ζησπειή κεγαινπξέπεηα πξνβάιινπλ απφ φιεο ηηο κεξηέο, ζπλζέηνπλ κηα 

θαληαζκαγνξηθή εηθφλα, πνπ εληππψλεηαη κε θαηαιπηηθή ακεζφηεηα θαηεπζείαλ ζηελ 

ςπρή ηνπ επηζθέπηε θαη ηνλ θαζηζηά θνηλσλφ ηεο νλεηξηθήο νκνξθηάο ελφο ρψξνπ ,ν 

νπνίνο εθαηνκκχξηα ρξφληα ηελ θξαηνχζε εθηαζθξάγηζην κπζηηθφ κέζα ζηα περηά 

ζθνηάδηα ηνπ. 
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Αλάκεζα ζε ζηαιαθηίηεο πνπ θαηεβαίλνπλ θαη ζηαιαγκίηεο πνπ αλεβαίλνπλ θαη 

δίπια ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ζπειαηναπνζέζεηο ν επηζθέπηεο ζα δηαθξίλεη ηνχθεο απφ 

κηθξνχο, ιεπηνχο ζηαιαθηίηεο, νη νπνίνη αγλνψληαο ηνπο λφκνπο ηεο βαξχηεηαο, 

μεθεχγνπλ, άιινο εδψ, άιινο εθεί, δεμηά ή αξηζηεξά, επάλσ ή θάησ, ζπγθξνηψληαο κηα 

παλέκνξθε αλαθαησζηά κε ρίιηεο άθξεο θαη θακηά αξρή. Απφ ηνπο μελαγνχο ζα 

πιεξνθνξεζνχλ φηη απηνί νη…άηαθηνη ζηαιαθηίηεο είλαη νη πεξίθεκνη εθθεληξίηεο.  

 

 

Σν θαξάγγη ηνπ Αγγίηε 

ε απφζηαζε 5 κέηξσλ πεξίπνπ απφ ην Παλέκνξθν απηφ πήιαην θαη 

παξάιιεια πξνο απηφ βξίζθεηαη ην σξαίν επηβιεηηθφ θαη θαληαζκαγνξηθφ θαξάγγη ην 

"Βξάνο", ην νπνίνδηαζρίδεη ν πνηακφο Αγγίηεο, απεξίγξαπηνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη 

νκνξθηάο. 

 

Βάζνπο 80 –100 κέηξσλ κε ηεξάζηηνπο πέηξηλνπο ζρεκαηηζκνχο,  ζφινπο θαη 

θακάξεο πνπ είλαη θαη ην κνλαδηθφ ζηελ  Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία. 
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Σν θαξάγγη απηφ είλαη θαηάιιειν γηα νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

Rafting, Canoe –Cagiak, νξεηβαζία, θαηαξξίρηζε θαη πεδνπνξία.   

 

 

 

Ο  επηζθέπηεο  κπνξεί λα ζαπκάζεη θαη πέξαλ ηνπ θπζηθνχ απηνχ θάιινπο θαη 

ηηο ππάξρνπζεο βξαρνγξαθίεο απφ ηνλ 5 κ.Υ αηψλα.  

 

 

Δπξήκαηα ηεο αλζξψπηλεο εγθαηάζηαζεο απνηεινχλ ηα βξαρνγξαθήκαηα ηα 

νπνία απεηθνλίδνπλ αλζξψπηλα πξφζσπα θαη δψα. Ζ ρξνλνιφγεζή ηνπο ζεσξείηαη 

αθφκε θαη ζήκεξα επηζθαιήο. 
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ηα πεξίπνπ 15 ρικ ηνπ θαξαγγηνχ θαη ηεο θνηιάδαο ηνπ Αγγίηε ππάξρνπλ 

ζπήιαηα πνπ θαηά ην παξειζφλ θαηνηθήζεθαλ απφ αλζξψπνπο. 

 

 

 

Απηή ε εμαηξεηηθή ηνπνζεζία είλαη ζπλδεδεκέλε άξξεθηα κε κχζνπο 

παλάξραηνπο. χκθσλα κε ηελ κπζνινγία φηαλ ν ζεφο  Πινχησλαο έθιεςε ηελ 

Πεξζεθφλε, ηελ νδήγεζε ζηελ θπζηθή δηψξπγα, φπνπ βξηζθφηαλ ε Πχιε ηνπ Άδε. Έλαο 

άιινο κχζνο αλαθέξεη πσο ζην θαξάγγη ηνπ Αγγίηε εκθαληδφηαλ ε θίγγα. 

Σν θαξάγγη δεκηνπξγήζεθε πξηλ εθαηνκκχξηα ρξφληα φηαλ γεσινγηθέο 

αλαθαηαηάμεηο ρψξηζαλ  ηε γε ζηα δχν θη άθεζαλ λα πεξάζνπλ θαη λα νδεγεζνχλ πξνο 

ηε ζάιαζζα ηα λεξά ηεο κεγάιεο ιίκλεο, πνπ ζθέπαδε ηε ιεθάλε ηεο Γξάκαο θαη 

δεκηνχξγεζε ην θαξάγγη ηνπ Αγγίηε, έλα απφ ηα πην ζπλαξπαζηηθά ζεάκαηα ηεο 

πεξηνρήο καο. 
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Οη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ην ζέακα ηνπ άγξηνπ ηνπίνπ απφ θνληά 

θη απφ ςειά. 

 

Αζθαιείο πεδφδξνκνη, έλα κηθξφ ηξελάθη θαη εηδηθέο εμέδξεο  είλαη ζηε δηάζεζε 

ησλ επηζθεπηψλ γηα κνλαδηθνχο πεξηπάηνπο. 

 

ην ηέινο ηνπ φκνξθνπ απηνχ θαξαγγηνχ ππάξρεη ε ζνισηή πέηξηλε γέθπξα 400 

εηψλ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ  πεξηνρή ηνπ γξαθηθφηαηνπ Σνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο 

.. Αγγίζηαο φπνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί αλαςπθηήξην. 
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Αθφκε ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα επηζθεθηεί θαη λα γλσξίζεη ηνπο Μαθεδνληθνχο 

ηάθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ φκνξθε θαη κνλαδηθή απηή γέθπξα. 

 

Αξραίνο καθεδνληθόο ηάθνο ζηνλ . Αγγίζηαο δίπια ζην Φαξάγγη ηνπ Αγγίηε. 

 

ηελ Αιηζηξάηε κπνξεί θαλείο λα επηζθεθηεί ηα αξραία νξπρεία πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. 

 

Οη άγλσζηεο ζηνέο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
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Δμνξχζζνληαλ ζίδεξνο, ραιθφο, ρξπζφο θαη δηάθνξα πεηξψκαηα γηα ηε βαθή 

ησλ αγγείσλ. 

 

 

Σν βαζηιηθό κπιε ζην ςεθηδσηό ηεο Ακθίπνιεο πξνέξρεηαη από ηα κεηαιιεία ηεο Αιηζηξάηεο 

Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 

 

 ηελ Αιηζηξάηε επίζεο κπνξεί θάπνηνο λα επηζθεθζεί ην πάξθν θπθινθνξηαθήο 

αγσγήο φπνπ νη κηθξνί επηζθέπηεο κπνξνχλ λα πάξνπλ καζήκαηα ζσζηήο 

θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 
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Μνλαζηήξηα θαη εμσθιήζηα. 

 

Η.Μ Αγίαο Κπξηαθήο  Αιηζηξάηεο 

ηα λνηηνδπηηθά ηεο Αιηζηξάηεο, ζε απφζηαζε δχν ρηιηνκέηξσλ, βξίζθεηαη ην 

ηζηνξηθφ κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Κπξηαθήο, ην νπνίν ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο ππήξμε 

θέληξν εζληθψλ αγψλσλ. Δίλαη έλαο εηδπιιηαθφο ρψξνο κε δέληξα θαη λεξά, κε αησλφβηα 

πιαηάληα θαη απνηειεί ζήκεξα ρψξν μεθνχξαζεο θαη αλαςπρήο. 

 

 

Ζ ίδξπζή ηνπ ηνπνζεηείηαη γχξσ ζηα 1817. Ππξπνιήζεθε ην 1906 θαη ην 1917 

ιεειαηήζεθε απφ ηνπο Βνχιγαξνπο θαηαθηεηέο. ε παιηφηεξεο επνρέο  γλψξηζε 

πεξηφδνπο αθκήο θαη πξνφδνπ. 
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Γχξσ απφ ηελ Αιηζηξάηε, είλαη θηηζκέλα 4 εμσθιήζηα, φια πάλσ ζε ιφθνπο. 

 

Νφηηα είλαη ην εμσθιήζη ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ 

 

Δμσθιήζη Αγίσλ Θενδώξσλ ην 1960 

 

Δμσθιήζη Αγίσλ Θενδώξσλ ζήκεξα 

 

Βξίζθεηαη δίπια ζην δξφκν γηα ηα ζπήιαηα, πνιχ θνληά ζην ρσξηφ, 

πεξηηξηγπξηζκέλν απφ θππαξίζζηα, ξνδηέο θαη ιηφδελδξα.  
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ηα δπηηθά ην εμσθιήζη ηεο Αγίαο Σξηάδαο. 

 

 

Σν εμσθιήζη ηεο Αγίαο Σξηάδνο όπσο ήηαλ παιηόηεξα 

 

Σν εμσθιήζη Αγίαο Σξηάδνο όπσο είλαη ζήκεξα 
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ηα βφξεηα θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1500κ. βξίζθνληαη ηα εμσθιήζηα ηνπ 

Πξνθήηε Ζιία θαη Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο.  

 

Δμσθιήζη Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο 

 

Ο ιφθνο φπνπ βξίζθεηαη ην εμσθιήζη ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, είλαη κηα 

πεπθφθπηε έθηαζε κε κνλαδηθή ζέα πξνο ηελ πεδηάδα ηεο Γξάκαο. 

 

Ο ιόθνο ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ όπσο ήηαλ παιηόηεξα 

 

Ο ιόθνο όπσο είλαη ζήκεξα 
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          Ο ρψξνο έρεη δηακνξθσζεί ζε δεκνηηθφ πάξθν, φπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ ηνλ θαθέ ηνπο  ζην παλέκνξθν αλαςπθηήξην, πνπ ιεηηνπξγεί φιεο ηηο ψξεο 

κέρξη αξγά ηε λχρηα.  

 

 

 

             Μπνξνχλ επίζεο λα παξαθνινπζήζνπλ απφ πνιχ θνληά ηα δψα ηνπ δσνινγηθνχ 

θήπνπ, πνπ θηλνχληαη ειεχζεξα ζ‟ έλα επξχρσξν πεξηθξαγκέλν ρψξν. 
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ΦΗΛΑΡΜΟΝΗΚΖ 

 

Ζ Φηιαξκνληθή κε κηα ζπλερή ηζηνξία δχν αηψλσλ πεξίπνπ, απνηειεί 

αλαπφζηαην θνκκάηη ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Αλαδηνξγαλψζεθε ιίγα ρξφληα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, κε ηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζηθνδξακαηηθνχ πιιφγνπ «ΟΡΦΔΤ» ην 1926. 

Μεηά ηε δηάιπζε ηνπ Μνπζηθνδξακαηηθνχ πιιφγνπ πεξηήιζε ζηελ Κνηλφηεηα 

Αιηζηξάηεο. 

 

 
 

 
Η Φηιαξκνληθή θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζε δηέξρεηαη ην δξόκν θάησ από ηελ πιαηεία 

1948 
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Η Φηιαξκνληθή ην 1950 

 

 

Η Φηιαξκνληθή ζηελ  παξέιαζε ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 2019 
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ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

Πξνπνιεκηθά ζηελ Αιηζηξάηε ππήξραλ 6 νκάδεο , ΑΣΛΑ , ΑΣΡΟΜΖΣΟ , ΔΛΠΗΓΑ 

, ΖΡΑΚΛΖ , Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ , θαη ΑΣΔΡΑ, επεηδή ε θάζε γεηηνληά (καραιάο ) είρε ηε 

δηθή ηεο νκάδα.  
 

 
 

1928 - Η πνδνζθαηξηθή νκάδα ΑΣΛΑ . 
 

 
 

Σν 1947 ζπγρσλεχηεθαλ φιεο γηα ην ηνπηθφ πξσηάζιεκα Δ.Π. εξξψλ θαη δεκηνπξγήζεθε ν 

Α.Π. 'ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ' πνπ απφ ην 1994 αγσλίδεηαη ζην πξσηάζιεκα ΔΠ Γξάκαο.  

(αξρείν Γεκήηξε Μάξθνπ) 
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Αγώνεσ ποδοςφαίρου το 1948 
 

 
 

Ο Μαθεδνληθόο όπσο είλαη ζήκεξα 
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ΔΚΓΖΛΩΔΗ 

Απφθξηεο 

 

Οκάδα Αιηζηξαηηλώλ ληπκέλνη θαξλαβάιηα ην 1958 

   

      Άξκα κε ζέκα ν ζεξηζκόο ην 1983                     Απόθξηεο 1984. Παξαδνζηαθόο θνύξλνο  

 

 

Αλαβίσζε θαξλαβαιηνύ ζηελ Αιηζηξάηε ην 2019 
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                                        ΔΘΗΜΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ 

Σελ Πξσηνρξνληά ηα ραξάκαηα έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά θαλφλα λεαξφ 

πήγαηλε λα πάξεη λεξφ απφ ηε βξχζε –πεγή  πνπ δελ ζηέξεπε πνηέ, θξαηψληαο ζην ρέξη 

κηα πέηξα, ην ιεγφκελν ακίιεην λεξφ γηαηί ζηε δηαδξνκή  ηνπ φπνηνλ θαη αλ ζπλαληνχζε 

δελ ηνπ κηινχζε.  Σν λεξφ απηφ ην έθεξλε ζην ζπίηη θαη ην έξηρλε γχξσ γχξσ απφ ην 

ζπίηη θαη κε ηελ πέηξα έιεγε θαη ηελ αθνπκπνχζε ζηα κέησπα ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο . Σν έζηκν απηφ ήηαλ κηα ζπκβνιηθή «ηειεηνπξγία» γηα λα πεγαίλεη θαιά ε 

λέα ρξνληά απφ πιεπξάο πγείαο θαη ζνδεηάο. 

Ζ  βάπηηζε ζηελ Αιηζηξάηε, γηλφηαλ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ γνληψλ ηνπ 

παηδηνχ, νη νπνίνη πεξίκελαλ ζην ζπίηη ηελ ραξκφζπλε αλαγγειία ηνπ νλφκαηνο. 

 

Ο λνλόο θαη ε λνλά κε ην βαπηηζηηθό ηνπο πεγαίλνπλ ζην ζπίηη ηνπ  

  πλήζσο ε γηαγηά ηνπ κσξνχ, θπξίσο ε κεηέξα ηνπ γακπξνχ , ή ε κακή πήγαηλαλ 

ην κσξφ ζηελ εθθιεζία. Μφιηο ν λνλφο ή ε λνλά έιεγε ην φλνκα ηνπ κσξνχ, φινη νη 

πηηζηξηθάδεο ηνπ ρσξηνχ έηξεραλ ζηα ζνθάθηα γηα λα πνπλ ζηνπο γείηνλεο ην φλνκα. Ο 

πξψηνο πνπ έθηαλε ζηνπο γνλείο έπαηξλε θαιφ θηινδψξεκα ζε ρξήκαηα ηεο επνρήο. Οη 

ππφινηπνη έπαηξλαλ θεξάζκαηα . ζν ηα παηδηά έηξεραλ , απφ ηελ εθθιεζία μεθηλνχζε 

κία πνκπή κε ηνπο ππφινηπνπο θαιεζκέλνπο γηα ην ζπίηη ηνπ παηδηνχ.  Δπηθεθαιήο ήηαλ 

ν ηεξέαο θαη αθνινπζνχζε ν λνλφο ή ε λνλά κε ην βαθηηζηηθφ. Ζ κεηέξα αθνχ πξψηα 

θηινχζε ην ρέξη ηνπ ηεξέα θαη έθαλε ηξεηο κεηάλνηεο κπξνζηά ηνπο, έπαηξλε ην κσξφ 

ζηελ αγθαιηά ηεο. Αθνινπζνχζαλ θεξάζκαηα ηεο επνρήο, πνπ ήηαλ ζπλήζσο 

πεξηπνηεκέλεο πίηεο, ηα γλσζηά κπνπξέθηα.  
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ην γάκν πξψηα θαινχζαλ ηνλ θφζκν κε ιεκφληα, θαη ηνπο γλσζηνχο κε 

καληίιηα . 

ινη νη θαιεζκέλνη έπαηξλαλ απφ έλα δψξν θαη πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο λχθεο ή 

ηνπ γακπξνχ.  

ηελ πξνεηνηκαζία  ηεο λχθεο , αθνχ ηελ ζηφιηδαλ θαη ηελ ρηέληδαλ , έζπαγαλ 

ζην θεθάιη ηεο έλα ζπηηηθφ ηζνπξέθη. 

 

Μεηαθνξά ηεο πξνίθαο ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ 

 

Οη γάκνη γίλνληαλ κφλν ηα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο. Μεηά ην πξψην γιέληη πνπ 

γηλφηαλ ηελ εκέξα πξηλ απφ ηνλ  γάκν  , φινη έπξεπε λα πάλε ζηα ζπίηηα ηνπο . Σελ 

Κπξηαθή ην απφγεπκα , κεηά ηελ ζηέςε πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο πεζεξάο . Δθεί πξηλ 

κπνχλε κέζα ε πεζεξά ηνπο θεξλνχζε γιπθφ θαη έζπαγε έλα πηάην ζηελ πφξηα. Έπεηηα 

ηνπο θάζηδαλ ζε έλα θξεβάηη θαη έδηλαλ ζηνλ θαζέλα ηνπο έλα παηδάθη απφ έλα έσο 

ηξηψλ εηψλ , απηφ γηλφηαλ γηα λα απνθηήζνπλ πνιιά παηδηά . Μεηά μαλά άξρηδαλ ην 

γιέληη . Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ , ε λχθε δελ κπνξνχζε λα θαζίζεη ή λα κηιήζεη 

ζηνλ πεζεξφ ηεο. 
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ηα Θενθάλεηα. Μεηά ηελ θαηάδπζε ηνπ Σίκηνπ ηαπξνχ ζην ζηληξηβάλη ηεο 

πιαηείαο ηνπ ρσξηνχ  έπεθηαλ γηα ην ηαπξφ παηδηά αιιά θαη κεγάινη άλζξσπνη πνπ 

είραλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο θαη πάξα πνιινί ζεξαπεχνληαλ.  

 

Νένη εηνηκάδνληαη γηα ηε ξήςε ηνπ ηαπξνύ 

Αθφκε ζπλαληηνχληαλ νη θίινη κεηαμχ ηνπο  θαη ππνδείθλπαλ θάπνηνλ γλσζηφ 

ηνπο θαη ηνλ έξηρλαλ ζηα αγηαζκέλα λεξά ηνπ ζηληξηβαληνχ θαη απηφο πνπ ηειηθά ηνλ 

έξηρλε κέζα νλνκαδφηαλ Ννλφο ζην ζπίηη ηνπ νπνίνπ πήγαηλαλ κεηά ην ξίμηκν θαη 

γιεληνχζαλ. 

 

Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο. Ζ Αιηζηξάηε αιιά θαη νιφθιεξε εθείλε ε 

πεξηνρή ηα πνιχ παιηά ρξφληα είρε ππνθέξεη απφ κηα επηδεκία παλνχθιαο(παλψιεο). 

Πνπ σο γλσζηφ είλαη κηα θνβεξή αξξψζηηα. Σελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηνπ Αγίνπ 

Υαξαιάκπνπο θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα  Γεκάθε ( πνπ ήξζαλ ζαλ εζσηεξηθνί 

κεηαλάζηεο απφ ηελ πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ έθεξαλ ηα ηεξά ιείςαλα ηνπ Αγίνπ 

Υαξαιάκπνπο ζηελ Αιηζηξάηε γηα λα ζηακαηήζεη απηή ε θνβεξή αζζέλεηα. Πξάγκαηη 

θαηά ηηο ζσδφκελεο καξηπξίεο απφ ηελ εκέξα εθείλε ζηακάηεζε ε εμάπισζε ηεο 

επηδεκίαο απηήο. Σελ εκέξα απηή νη λνηθνθπξέο δελ ζθνππίδνπλ  ηα ζπίηηα ηνπο  δηφηη ηε 

ζεσξνχλ ζαλ εκέξα  πνπ ζθνχπηζαλ ηα ζαπκαηνπξγά ιείςαλα ηνπ Αγ. Υαξαιάκπνπο 

ηελ αξξψζηηα απφ ηελ Αιηζηξάηε. 
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Σν “θάςηκν ηνπ ςύιινπ”. Απφ πνιχ παιηά ππήξρε ζπλήζεηα ζηελ Αιηζηξάηε 

λα αλάβνπλ θσηηέο ζη‟ αιψληα ή ζε άιινπο ειεχζεξνπο ρψξνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Απφθξεσ, θαη λα πεδνχλ κηθξνί θαη κεγάινη πάλσ απ‟ απηέο γηα λα “θανχλ νη ςχιινη”, 

νη νπνίνη ηαιαηπσξνχζαλ ηφηε ηνλ θφζκν. Σν έζηκν απηφ κεηεμειίρζεθε ζήκεξα ζε 

“θάςηκν ηνπ ςχιινπ”. 

 

Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ πεξηκέλνπλ ζηελ πιαηεία ην θάςηκν ηνπ ςύιινπ 

 

Σελ Σζηθλνπέκπηε θάλνπλ ζηελ Κεληξηθή πιαηεία έλα κεγάιν ζσξφ απφ 

πνπξλάξηα. Καηαζθεπάδνπλ έλα κεγάιν, ίζακε έλα αξλί, νκνίσκα ηνπ ςχιινπ, ην 

θξεκάλε πάλσ απφ ην ζσξφ ησλ μχισλ θαη βάδνπλ θσηηά, πξνζπαζψληαο λα θάςνπλ ηνλ 

ςχιιν, ηνλ νπνίν θάπνηνο ηνλ  κεηαθηλεί πάλσ απφ ηε θσηηά κ‟ έλα ζχξκα πνπ είλαη 

πξνζδεκέλν ζ‟ απηφλ.  

Δλ ησ κεηαμχ ζε κηα άθξε ηεο πιαηείαο έρεη ζηεζεί έλα θαδάλη, φπνπ βξάδεη κηα 

γίδα, ε νπνία πξνζθέξεηαη ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ζπλνδεπφκελε κε πνηά, ζην 

θαγνπφηη πνπ αθνινπζεί κεηά ην θάςηκν ηνπ ςχιινπ. Ο ρνξφο ππφ ηνπο ήρνπο ηεο 

θηιαξκνληθήο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο. 
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ηηο Απνθξηέο. Σελ Κπξηαθή ην βξάδπ ζπγθεληξψλνληαλ ζπγγελείο θαη θίινη ζε 

θάπνην ζπίηη θαη αθνχ ηέιεησλε ην βξαδηλφ θαγεηφ θαη ε δηαζθέδαζε αθνινπζνχζε ην 

έζηκν ηνπ ράζθα. Σν ράζθα  πεξηιάκβαλε έλα βξαζκέλν απγφ ην νπνίν δελφηαλ κε κηα 

θισζηή απφ ην πιαζηήξη ή κηα βέξγα θαη ην νπνίν απφ ηνλ νηθνδεζπφηε ηεο νηθνγέλεηαο 

πεξηθεξφηαλ απφ άηνκν ζε άηνκν κε ηελ παξφηξπλζε λα θαηαθέξεη απηφο λα ην 

δαγθψζεη κε ην ζηφκα. Ήηαλ αξθεηά δχζθνιν θαη ε φιε πξνζπάζεηα δεκηνπξγνχζε 

αξθεηφ γέιην θαη δηαζθέδαζε. Πνιιέο θνξέο αληί ηνπ απγνχ ηνπνζεηείην έλα θνκκάηη 

θαξπδέληνο ραιβάο ν νπνίνο είρε κεγαιχηεξε πιάθα θαζψο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

αηφκσλ λα ην πηάζνπλ κε ην ζηφκα απηφο ηνπο ρηππνχζε ηα δφληηα, πήγαηλε ζηα 

κάγνπια θ.ι.π. Σν γέιην δελ είρε ζηακάηεκα απφ ηηο πξνζπάζεηεο φισλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο γθξηκάηζεο ηνπο.  ην ηέινο ηνπ εζίκνπ θαη αθνχ είρε πεξάζεη φισλ ε ζεηξά 

ν νηθνδεζπφηεο έθαηγε ηελ θισζηή . Αλ ε θισζηή θαηγφηαλ κέρξη επάλσ ρσξίο λα 

ζβήζεη έιεγαλ φηη ε ρξνληά ζα πάεη θαιά απφ πιεπξάο πγείαο, πξνθνπήο θαη ζνδεηάο. 

 

Σελ Καζαξά Γεπηέξα. Σελ εκέξα απηή φιεο νη λνηθνθπξέο έπιελαλ φια ηα 

καγεηξηθά ζθεχε κε ζνινζηάρηε είηε  γηαηί ην ζαπνχλη ήηαλ ιίγν ζπάλην είηε γηαηί ήηαλ 

έηζη ην έζηκν γηα λα κελ ππάξρεη ίρλνο ιίπνπο θξέαηνο  ζηα ζθεχε θαη κε ηελ πξννπηηθή 

λα ην ηεξνχλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο αξαθνζηήο ηνπ Πάζρα. 

 

Μαξηηά.  Απφ ηε 1ε σο ηηο 31 ηνπ Μάξηε, ηα παηδηά θνξνχλ ζηνλ θαξπφ ηνπ 

ρεξηνχ ηνπο έλα βξαρηνιάθη, θηηαγκέλν απφ ζηξηκκέλε άζπξε θαη θφθθηλε θισζηή, ηνλ 

Μάξηε ή Μαξηηά. χκθσλα κε ηε ιατθή παξάδνζε, ν Μάξηεο πξνζηαηεχεη ηα πξφζσπα 

ησλ παηδηψλ απφ ηνλ πξψην ήιην ηεο Άλνημεο, γηα λα κελ θανχλ. Σνλ θηηάρλνπλ ηελ 

ηειεπηαία κέξα ηνπ Φιεβάξε θαη ηνλ θνξνχλ ηελ πξψηε κέξα ηνπ Μάξηε, πξηλ βγνπλ 

απφ ην ζπίηη, ηαλ δνπλ ρειηδφλη ηελ αθήλνπλ ζε θάπνην ζεκείν π.ρ. θάησ απφ κηα 

πέηξα θαη πεξηκέλνπλ απφ ην ρειηδφλη λα ηνπο θέξεη δψξν. 
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Ληηαλεία νλνκάδεηαη ε πάζεο θχζεσο πεξηθνξά ηεξψλ εηθφλσλ ηνπ Σίκηνπ 

ηαπξνχ ή ιεηςάλσλ Αγίσλ ή θαη ηνπ επηηαθίνπ πάληνηε φκσο εθηφο  ηνπ Νανχ. Ζ 

Ληηαλεία αλήθεη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο.  

 

Ληηαλεία ζην ιόθν ηνπ Πξνθήηε Ηιία 

 

Αλ δελ έβξερε ην θαινθαίξη έβγαδε ν παπάο ηελ εηθφλα θαη γχξηδε φιν ην ρσξηφ 

αλέβαηλαλ φινη νη ρσξηαλνί ζην ιφθν ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη πξνζεπρφηαλ γηα λα 

βξέμεη. 

Γηα λα κελ πέζεη  ραιάδη. ηα παιηά ηα ρξφληα φηαλ έβξερε θαη άζηξαθηε γηα λα 

κελ ξίμεη ραιάδη, έβγαδαλ έμσ ην απγφ απ‟ ην εηθνλνζηάζη θαη ηελ θφθθηλε κπνγηά απ‟ 

ην Πάζρα θαη ηελ έβαδαλ ζε θαζαξφ κέξνο. ηαλ ήηαλ λα βάςνπλ ηα απγά ηελ πεηνχζαλ 

θαη έβαδαλ θαηλνχξηα. 
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Όηαλ εξρόηαλ ε ζεηξά λα πάλε νη λένη ζην ζηξαηό, απφ ηελ πξνεγνχκελε ην 

βξάδπ γιεληνχζαλ πίλνληαο θαη ρνξεχνληαλ κέρξη ην πξσί, φπνπ ζπλνδεία κε ηε 

θηιαξκνληθή ε νπνία έπαηδε ην παξαθάησ ηξαγνχδη εμαθνινπζνχζαλ λα ρνξεχνπλ θαη 

λα πίλνπλ κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ φπνπ επηβηβάδνληαλ ζην ιεσθνξείν 

θαη έθεπγαλ.  

 

Αλαβίσζε ηνπ εζίκνπ ην 2018 

Γίπια ηνπο ήηαλ ζπλέρεηα νη γνλείο (νη νπνίν έθιαηγαλ), νη ζπγγελείο θαη νη θίινη.   

 

 

ΣΩΡΑ ΠΟΤ ΠΑΜΔ ΣΟ ΣΡΑΣΟ 

Σψξα πνπ πάκε ζην ζηξαηφ  

κελ θιάςεηε καλάδεο 

Παξαθαιείηε ην ζεφ 

λα βγνχκε ληθεηάδεο.(δηο) 

Ζ σξαία Μαθεδνλία  

Έγηλε ειιεληθή.(δηο) 

έξξεο Γξάκα θαη Καβάια 

Ξάλζε θαη Κνκνηελή 
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                                      ΠΑΛΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

1. Ο πεηαισηήο 

Παιηά ππήξραλ πνιινί πεηαισηέο κηα θαη ήηαλ απαξαίηεηνη αθνχ θάζε ζπίηη ζην 

ρσξηφ είρε θαη έλα δψν γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ, γατδνχξη ή κνπιάξη. Ο πεηαισηήο έβαδε ζηα 

δψα ηα πέηαια πνπ ήηαλ αο πνχκε ηα παπνχηζηα ηνπο. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 

ν πεηαισηήο ήηαλ ηα πέηαια, ην ζθπξί, ε ηαλάιηα, ην ζαηξάηζη θαη ηα θαξθηά.  

 

 

Ο πεηαισηήο επί ησ έξγσ 

 

ηελ αξρή αθηλεηνπνηνχζαλ ην πφδη ηνπ δψνπ θαη ν πεηαισηήο έβγαδε ην παιηφ 

θζαξκέλν πέηαιν. Μεηά κε ην ζαηξάηζη πνπ ήηαλ έλα καραίξη ζε ζρήκα κηθξνχ 

ηζεθνπξηνχ έθνβε ηελ νπιή ηνπ δψνπ απφ θάησ έηζη ψζηε λα ηελ ηζηψζεη. Μεηά έβαδε 

ην θαηλνχξγην ην πέηαιν θαη ην θάξθσλε κε ηα εηδηθά θαξθηά. Σα θαξθηά απηά είραλ 

κεγάιν θεθάιη έηζη ψζηε λα πξνεμέρνπλ. 
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2. Ο ηζαγθάξεο 

 

    ήκεξα φηαλ ιέκε ηζαγθάξεο ελλννχκε ηνλ ηερλίηε πνπ επηδηνξζψλεη ηα 

ραιαζκέλα καο παπνχηζηα. Πνιινί ηζαγθάξεδεο γχξηδαλ ηηο γεηηνληέο θαη κάδεπαλ 

παπνχηζηα γηα επηδηφξζσζε. Γειαδή ήζαλ κπαισκαηήδεο 

Πξηλ ρξφληα φκσο, ν ηζαγθάξεο ηα έθηηαρλε ν ίδηνο  απ‟ ηελ αξρή. 

 

Ο ηζαγθάξεο 

 

Σν ηζαγθαξάδηθν, ν ρψξνο φπνπ ήηαλ ζηεκέλνο ν πάγθνο ηνπ κε φια ηα 

ζχλεξγα, ήηαλ αλνηρηφ απ‟ ην πξσί κέρξη αξγά ην βξάδπ. ηνλ πάγθν 

βξίζθνληαλ, βειόλεο, ζαθνξάθεο, ζνπβιηά, ζθπξάθηα, ιίκεο, ηαλάιηεο θαιαπόδηα, 

πνπ έβαδε κέζα ζην παπνχηζη. Γελ ππήξραλ ηφηε θφιεο θαη κεραλέο. Δθεί, 

ζθπκκέλνο  πάλσ απφ ηνλ πάγθν ηνπ, δνχιεπε ψξεο αηειείσηεο θνξψληαο πάληα ηε 

ραξαθηεξηζηηθή δεξκάηηλε πνδηά ηνπ. Δθεί δερφηαλ θαη ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ 

ηνπ. 
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3. Ο παγσηαηδήο 

               

Ο παγσηαηδήο (παγσηάο) πνπινχζε  ζηεθφκελνο ζε πνιπζχρλαζηα ζεκεία ή 

πεξηθεξφκελνο ζηηο γεηηνληέο, θαζψο εθείλε ηελ επνρή δελ ππήξραλ θαηαςχθηεο ζηα 

πεξίπηεξα, φπσο ζήκεξα.  

 

Παγσηφλ ην «Αξηζηνλ» 

 

Γηα λα μερσξίδεη θαη λα δηαθξίλεηαη ζην πιήζνο πξνθεηκέλνπ λα έιθεη πειαηεία, 

θνξνχζε ραξαθηεξηζηηθή άζπξε κπινχδα θαη θαπέιν πνιιέο θνξέο παξφκνην κε ηνπ 

κάγεηξα. Σν παγσηφ πνπ πνπινχζε ήηαλ ην πιένλ γλσζηφ παγσηό-ρσλί, ή 

αιιηψο ρσλάθη. αλ γεχζε, επηθξαηνχζε αξρηθά ην θακάθη . Υξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία, ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ παγσηνχ ηξνρήιαηε πξνζήθε κε 

ςχμε, ρεηξνθίλεηε ή ζπλδπαζκέλε κε ηξίθπθιν πνδήιαην.  
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4. Ζ κνδίζηξα 

Σν επάγγεικα ηεο κνδίζηξαο πνπ εξρφηαλ ζην ζπίηη γηα λα καο «ξάςεη» κπνξεί 

λα ράζεθε ζην ρξφλν αιιά έρεη αθήζεη αλακλήζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα παηδηθά καο 

ρξφληα... Δξρφηαλ γηα λα ξάςεη ηα βαξηά ή ηα θαιά καο ξνχρα γηα ηηο γηνξηέο θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ λα …πηάλνπλ ηα ρέξηα ηεο... 

 

Η κνδίζηξα επηδεηθλύεη ηελ ηέρλε ηεο ζηηο γεηηόληζζεο 

5. Ο γαλσηήο 

 Σα πεξηζζφηεξα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ παιαηφηεξα νη λνηθνθπξέο γηα ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο ήηαλ ράιθηλα. Με ηνλ θαηξφ θαη ηελ πνιιή ρξήζε 

ζθνχξηαδαλ θαη γίλνληαλ επηθίλδπλα.  

 

Ο γαλσηήο ελ ώξα εξγαζίαο 

Γη‟ απηφ έπξεπε λα γαλσζνχλ, δειαδή λα θαιπθζεί ε επηθάλεηα ηνπο κ‟ έλα 

ζηξψκα θαζζίηεξνπ γηα λα ηα θάλεη αθίλδπλα απφ ηελ νμείδσζε. Απηφ αθξηβψο έθαλε ν 

Γαλσηήο, κηα δνπιεηά δχζθνιε θαη ππεχζπλε, αθνχ πνιιέο θνξέο έζσδε ηνπο 

αλζξψπνπο απφ ηα ρεηξφηεξα. 
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6. Ο πιαλόδηνο καλάβεο 

 Απηφλ κπνξεί λα ηνλ ζπλαληήζνπκε θπξίσο ζε ρσξία νπνχ πεξλάεη 2-3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα θαη πξνκεζεχεη ηνπο θαηνίθνπο. ήκεξα ε δνπιεηά ηνπ έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο ιατθέο αγνξέο , ηα καλάβηθα ηεο γεηηνληάο θαη ηα ζνχπεξ 

κάξθεη. 

 

7. Ο κπισλάο 

          Μπισλάδεο ιέγνληαλ απηνί πνπ εθκεηαιιεχνληαλ ηνπο κχινπο θαη άιεζαλ ηα 

ζηηεξά, γηα λα παξάγνπλ αιεχξη, κε ην νπνίν παξαζθεχαδε ην ςσκί ηεο ε νηθνγέλεηα. 

          Οη αιεπξφκπινη δηαθξίλνληαλ ζε θείλνπο πνπ θηλνχληαλ κε λεξφ, ηνπο 

λεξφκπινπο, θαη ζε θείλνπο πνπ θηλνχληαλ κε ηνλ αέξα, πνπ ιέγνληαλ αλεκφκπινη. Οη 

πεξηζζφηεξνη λεξφκπινη ιεηηνπξγνχζαλ ην ρεηκψλα θαη ειάρηζηνη ην θαινθαίξη θαη ζε 

ηφπνπο φπνπ ππήξραλ ηξεράκελα λεξά. 

 

Ο κπισλάο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπ 

 

  Ζ ιεηηνπξγία ελφο λεξφκπινπ απαηηνχζε εγθαηαζηάζεηο, πνπ εμαζθάιηδαλ ηε 

κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ, γηα ηελ θίλεζε ηνπ κχινπ θαη κεραληζκνχο 

έμσ θαη κέζα ζην θηίζκα ηνπ κχινπ, κε ηνπο νπνίνπο γίλνληαλ ε εθκεηάιιεπζε ηεο 

πδαηφπησζεο ηνπ λεξνχ θαη ε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζηε κπιφπεηξα γηα ην άιεζκα ησλ 

θαξπψλ. 

    Ζ δνπιεηά ηνπ κπισλά ήηαλ κνλαρηθή, ζθιεξή, επίπνλε αιιά πξνζνδνθφξα. 

πλήζσο δελ πιεξσλφηαλ κε ρξήκαηα, αιιά κε αιεχξη, αλάινγα κε ηε πνζφηεηα πνπ 

άιεζε. 
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8. Ο θαξεθιάο 

 ηα παιηφηεξα ρξφληα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα 

θαζίζκαηα ζθακληά απφ μχιν θαη ζθέηα θνπηζνχξηα γηα ηα κηθξά παηδηά. Οη θαξέθιεο 

ήηαλ ζπαληφηεξεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πινπζηφηεξνη «λνηθνθχξεδεο». Έηζη, κε 

ην επάγγεικα απηφ δελ αζρνινχληαλ πνιινί άλζξσπνη. 

 

 ηα μχιηλα κέξε ν θαξεθιάο ρξεζηκνπνηνχζε άγξηα μχια, ελψ ηηο ςάζεο ηνπ 

θαζίζκαηνο έπιεθε κε ιεπηά ζθνηληά βνπξιηάο ή αθξάηνπ ησλ πνηακψλ. Σα εξγαιεία 

ηνπ θαξεθιά ήζαλ ν ζάξαθαο, ην πξηφλη, ην ζθεπάξλη, ν μπινθάο, ην ζθαξπέιν θαη ηα 

αξίδηα. 

 

9. ραληηδίδεο 

Υαληηδήδεο νλνκάδνληαλ νη ηδηνθηήηεο παλδνρείσλ πνπ νλνκάδνληαλ "ράληα" 

(απφ ηελ πεξζηθή ιέμε "ραλ" πνπ ζεκαίλεη μελψλαο). Σα ράληα εμππεξεηνχζαλ ηνπο 

ηαμηδηψηεο, παξέρνληαο ζηέγε ζηνπο ίδηνπο θαη ζηα δψα ηνπο. ια είραλ απιή φπνπ 

άξαδαλ νη αξακπάδεο, ζηαχινπο γηα ηελ παξακνλή ησλ δψσλ, θαζψο θαη δσκάηηα γηα 

ηελ δηαλπθηέξεπζε ησλ ηαμηδησηψλ. Παξάιιεια δηέζεηαλ ρψξνπο γηα ηηο ζπλαζξνίζεηο 

θαη ηηο αγνξαπσιεζίεο. Ξαθνπζηά ράληα ζηε πεξηνρή καο ήηαλ ην ράλη ζηε Σζαθψλα 

αιιά θαη ζηελ Αιιαγή. 
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10.  Ο ζακαξάο (ζακαξηδήο) 

 Παιηφηεξα ε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ γίλνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

κε ηα δψα. Σν γατδνχξη θαη ην κνπιάξη ήηαλ ηα πην δηαδεδνκέλα  

κέζα κεηαθνξάο.  

Ο ζακαξάο θαηαζθεχαδε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πνπ απαηηνχληαλ γηα λα 

πξνζθέξεη ην δψν ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην αθεληηθφ ηνπ. Απηφ ήηαλ ην ζακάξη, πνπ 

θαηαζθεχαδε κε επεμεξγαζκέλα ζαλίδηα πιάηαλνπ, πνπ ζθάιηδε θαη έδηλε ζρήκα 

αλάινγν κε ην ζψκα ηνπ δψνπ.  

 

 

ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη γεληθφηεξα ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ην 

ζακάξη ησλ δψσλ ήηαλ απιά, κε μχιηλν ζθειεηφ θαη εζσηεξηθή επέλδπζε απφ δέξκα ή 

αξλφκαιιν.  

Έπαηξλε γη‟ απηφ κέηξα απφ ην δψν θαη αθνχ έθαλε ην ζθειεηφ θαηαζθεχαδε κε 

ζακαξνζθνχηη έλα ζάθν γεκάην άρπξα πνπ ηνπνζεηνχζε ζην θάησ κέξνο ηνπ ζακαξηνχ 

γηα λα κελ πιεγψλεηαη ην θνξεκέλν δψν.  

Σν ζακάξη ζηεξεψλνληαλ ζηελ πιάηε ηνπ δψνπ κε ινπξίδεο απφ ρνληξφ θαη 

ζθιεξφ δέξκα πνπ έξαβε κε ηε ζακαξνβειφλα ζ‟ απηφ.  

Οη ινπξίδεο άξρηδαλ απφ ην ζακάξη πήγαηλαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δψνπ θαη 

έζκηγαλ μαλά ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ζακαξηνχ.  

Ζ θαηνδψζηξα ή ζθίρηξα έδσλε ην ζακάξη θάησ απφ ηελ θνηιηά.  

Αθφκα έθηηαρλαλ θαη ηελ θαπηζηξάλα (θαπίζηξη) απφ δεξκάηηλεο ινπξίδεο, πνπ 

πξνζαξκφδνληαλ ζην θεθάιη ηνπ δψνπ, γηα λα θξαηάεη ην ζρνηλί πνπ ην έζεξλε ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ. 
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11. Ο θεξνπνηόο 

Σν επάγγεικα ηνπ θεξνπνηνχ έρεη ζρεδφλ εμαθαληζηεί, φπσο θαη ηφζα άιια 

επαγγέικαηα.   

Οη θεξνπνηνί έθηηαρλαλ θεξηά ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά αγλφ θεξί 

κέιηζζαο πνπ ην πξνκεζεχνληαλ απφ ληφπηνπο κειηζζνθφκνπο.  

 

Δξγαζηήξην θεξνπνηνύ 

Ζ δηαδηθαζία παξαζθεπήο ήηαλ ζρεηηθά απιή. Έιησλαλ ην θεξί ζε κεγάια δνρεία 

πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζε δεζηφ λεξφ γηα λα δηαηεξείηαη ην θεξί ζπλερψο ιησκέλν θαη 

βχζηδαλ θαηά δηαζηήκαηα κέζα ηνπ έλαλ ζπάγθν (θηηίιη), ψζπνπ ην θεξί λα απνθηήζεη 

ην επηζπκεηφ πάρνο. 

 

12. Ο ηελεθεηδήο 

ην θαηάζηεκά ηνπ κπνξνχζεο λα βξεηο θνπβάδεο γηα λα βγάδνπλ λεξφ απφ ην πεγάδη, 

γθηνχκηα γηα ην γάια, ζφκπεο, κπνπξηά, πνηηζηήξηα, ληπηήξεο, ιεθάλεο, θαδάληα γηα ην βξάζηκν 

ησλ ξνχρσλ, ρσληά, θαη γεληθφηεξα αληηθείκελα πνπ ρξεηαδφληνπζαλ θπξίσο ηα λνηθνθπξηά. Ο 

ηελεθεηδήο επεμεξγαδφηαλ αλνμείδσηε ιακαξίλα. 

 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ήηαλ δηάθνξα ςαιίδηα, ζθπξηά, κέηξν, καηζφια 

(μχιηλν ζθπξί) θαη θνιιεηήξη. Σν εξγαζηήξη ηνπ ήηαλ ζηνλ ίδην ρψξν πνπ πνπινχζε ηα ζθεχε 

ηνπ. 
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13. Ο νκπξειάο 

Ο νκπξειάο πνπ θάπνπ - θάπνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ αθφκα θαη ζηηο κέξεο 

καο επηζθεχαδε θαηεζηξακκέλεο νκπξέιεο. ήκεξα βέβαηα ζπάληα επηζθεπάδνπκε ηελ 

νκπξέια καο. Αλ ραιάζεη αγνξάδνπκε θαηλνχξγηα. 

 

14. Ο ζηδεξάο 

Οη ζηδεξάδεο έθηηαρλαλ κε ηα ρέξηα ηνπο φηη ππήξρε απφ κέηαιιν, θπξίσο 

ζίδεξν. Δίραλ έλα κεγάιν θνχξλν φπνπ θπζνχζαλ κε κηα θπζνχλα ψζηε λα θξαηάλε ηε 

θσηηά αλακκέλε θαη ζε ςειή ζεξκνθξαζία.  

 

Ο ζηδεξάο κε ηνπο πειάηεο θαη ην βνεζό ηνπ 

 

ε απηή ηε θσηηά δέζηαηλαλ ηα ζίδεξα γηα λα ηα θάλνπλ πην εχπιαζηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα έπηαλαλ κε κηα κεγάιε ηαλάιηα θαη ηα έβαδαλ πάλσ ζην ακφλη. Σν ακφλη 

ήηαλ κηα κεγάιε ζηδεξέληα βάζε πάλσ ζηελ νπνία έβαδαλ ηα ζίδεξα πνπ ζα 

επεμεξγάδνληαλ. Δθεί ρηππνχζαλ ην θνθθηληζκέλν απφ ηε θσηηά ζίδεξν κε έλα κεγάιν 

ζθπξί θαη ηνπ έδηλαλ ηε κνξθή πνπ ήζειαλ. Ζ δνπιεηά απηή ήηαλ πάξα πνιχ ζθιεξή. 

Απαηηνχζε δχλακε απφ ην ζηδεξά γηαηί δνχιεπε κε ηα ζίδεξα πνπ ήηαλ βαξηά θη αθφκα 

ήηαλ ζπλέρεηα δίπια ζηε θσηηά θαη δεζηαηλφηαλ θαη γέκηδε θαη κε κνπληδνχξεο. 
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ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΓΔΗΣΟΝΗΑ 

    

Κξπθηό 

 

Απηφ ην παηρλίδη παίδεηαη απφ 3 παηδηά θαη πάλσ, είλαη πνιχ εχθνιν αιιά θαη 

πνιχ αγαπεηφ. 

 Κάλνπκε ςεθνθνξία θαη φπνηνο κείλεη ηειεπηαίνο ηα « θπιάεη ». 

  Μεηξάεη πέληε – πέληε κέρξη ην 100, έρνληαο ηα κάηηα ηνπ θιεηζηά ή είλαη 

ζπλήζσο γπξηζκέλνο πξνο έλαλ ηνίρν γηα λα κε βιέπεη ηνπο άιινπο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θξπθηνχλ θάπνπ πξηλ ηειεηψζεη ην κέηξεκα. 

 

 

 

      ηαλ ηειεηψζεη ην κέηξεκα θσλάδεη « θηνπ, θηνπ θαη βγαίλσ ! » θαη αξρίδεη 

λα ςάρλεη λα ηνπο βξεη. πνηνλ βξεη πξψην ηξέρεη ζην ζεκείν πνπ κεηξνχζε γηα λα 

πξνιάβεη λα ηνλ « θηχζεη » θαη απηφο ηφηε ζα ηα «θπιάεη» ηελ επφκελε θνξά. 

      Με ηνλ ίδην ηξφπν πξνζπαζεί λα ηνπο βξεη φινπο. Σν ηειεπηαίν θξπκκέλν παηδί 

κπνξεί λα ηνπο γιηηψζεη φινπο φζνπο βξήθε απηφο πνπ «θχιαγε», αξθεί λα πάεη θαη λα 

ηα «θηχζεη» πξψην ιέγνληαο «θηνπ, θηνπ γηα όινπο ! » ζην ζεκείν πνπ κεηξνχζε.  
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     ρνηλάθη 

 

      Παίδεηαη απφ ηξία παηδηά θαη πάλσ θαη έλα ζρνηλάθη.  

      Γχν παηδηά θξαηάλε ην ζρνηλάθη απφ ηηο άθξεο ηνπ θαη αθνινπζψληαο πάληα ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε γπξίδνπλ ην ζρνηλάθη γχξσ-γχξσ . Ζ θίλεζε πξέπεη λα είλαη 

ζπλερφκελε θαη φρη πνιχ γξήγνξε γηα λα πξνιάβνπλ ηα άιια παηδηά λα κπνπλ θάησ απφ 

ην ζρνηλάθη θαη λα ην πεδήζνπλ φηαλ θηάζεη θάησ απφ ηα πφδηα ηνπο. 

 

 

 

     Αλ ηα παηδηά είλαη δχν κπνξνχλε λα παίμνπλε, δέλνληαο ηε κία άθξε ηνπ ζρνηληνχ ζ‟ 

έλα δέληξν. 

     Αθφκε θαη κφλνη καο κπνξνχκε λα παίμνπκε ζρνηλάθη. Κξαηψληαο κε ηα δπν καο 

ρέξηα ηηο άθξεο ηνπ ζρνηληνχ ην γπξίδνπκε θάλνληάο ην ζηεθάλη πάλσ απφ ην θεθάιη καο 

θαη πεδάκε φηαλ ην ζρνηλί πεξλάεη θάησ απφ ηα πφδηα καο.    
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Μπίιηεο 

 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη παημίκαηνο. 

 

                                                 1νο ηξφπνο 

ηήλνπλ φιεο ηηο κπίιηεο ζηε ζεηξά. Γηα λα παίμεη πξψηνο θάπνηνο βγαίλεη κε 

θιήξσζε. 

Μεηά ηελ θιήξσζε αξρίδνπλ θαη ρηππνχλ κε ηε ζεηξά ζε απφζηαζε πεξίπνπ 

πέληε κέηξσλ κε ηε κάλα (κεγάιε κπίιηα). πνηνο βγάιεη απ' ηε ζεηξά ηηο πεξηζζφηεξεο 

κπίιηεο, θεξδίδεη. 

 

 

2νο ηξφπνο 

θάβνπκε κηα ιαθνχβα. 

 Ο θαζέλαο θξαηάεη ηε δηθή ηνπ κπίιηα θαη ξίρλνπκε φινη ζηε ιαθνχβα. 

 πνηνο ηε θζάζεη πην θνληά παίδεη πξψηνο. 

  Ο θαζέλαο ξίρλεη απφ ηξεηο θνξέο.  

 πνηνο δε βάδεη ηε κπίιηα ηνπ ζηε ιαθνχβα βγαίλεη απφ ην παηρλίδη.  

 Κεξδίδεη φπνηνο ξίμεη ηηο κπίιηεο ηνπ πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε ιαθνχβα.  
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 Σπθιόκπγα 

 

       Παίδεηαη κε πνιιά παηδηά. 

       Κάλνπλ  έλαλ θχθιν θαη δέλνπλ ηα κάηηα ελφο παηδηνχ κε έλα καληήιη γηα λα κε 

βιέπεη θαη αξρίδνπλ ηα ππφινηπα παηδηά λα ην πεηξάδνπλ θαη λα ην πξνθαινχλ λα ηα 

πηάζεη. 

 

ηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο γηα ηα παηρλίδηα ηεο γεηηνληάο ηα παηδηά παίδνπλ ην παηρλίδη 

κέζα ζηελ ηάμε 

 

       Αλ θαηαθέξεη θαη πηάζεη θάπνην, πξνζπαζεί λα καληέςεη πνην είλαη, εμεηάδνληαο  

ηα ξνχρα ηνπ, ςειαθψληαο ην ή θάλνληάο ην λα κηιήζεη ή λα γειάζεη.  

      Αλ ην βξεη, ηφηε βάδνπλ ζ‟ εθείλν ην καληήιη θαη αξρίδνπλ απφ ηελ αξρή, 

δηαθνξεηηθά ζπλερίδεη ην ίδην ην παηδί.  

      Πνιιέο θνξέο γηα λα κελ θηλνχληαη ηα παηδηά φπνπ ζέινπλ θαη γηα λα 

πξνζηαηεχεηαη θαη ην παηδί κε ην καληήιη, δέλνπλ έλα ζρνηλί κεγάιν ή έλα ιάζηηρν 

κεγάιν θαη έηζη φινη παίδνπλ κέζα ζηνλ θχθιν πνπ νξίδεη ην ζρνηλί ή ην ιάζηηρν. 
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  Σζηιίθη 

 

Παηδφηαλ απφ ιίγν κεγαιχηεξα απφ καο παηδηά ( 10 – 15 ρξφλσλ ) θαη ήηαλ ιίγν 

επηθίλδπλν. Σα παηδηά ρσξίδνληαλ ζε δπν νκάδεο θαη ράξαδαλ ζην ρψκα έλα κεγάιν 

θχθιν. Δίραλ έλα ζηξφγγπιν, ιεπηφ θαη καθξχ ( 60 – 70 πφληνπο ) μχιν πνπ ιεγφηαλ 

ηζειίθα θαη έλα άιιν κηθξφηεξν μπιάθη ( 10 – 15 πφληνπο ) πνπ ήηαλ κπηεξφ θαη απφ ηηο 

δπν άθξεο (ζαλ μπκέλν κνιχβη) θαη ιεγφηαλ ηζηιίθη. 

 

Μαζήηξηα δίλεη νδεγίεο πώο παίδεηαη ην παηρλίδη 

 

Σν παηρλίδη άξρηδε φηαλ ν πξψηνο παίρηεο ηεο κηαο νκάδαο έκπαηλε κέζα ζηνλ 

θχθιν, άθελε θάησ ην ηζηιίθη ηνπ θαη πξνζπαζνχζε λα ην ζεθψζεη ςειά ρηππψληαο  ην 

ζε κία απφ ηηο δπν κχηεο ηνπ. Αλ ην θαηάθεξλε (κέρξη θαη ηξεηο πξνζπάζεηεο) έπξεπε 

φπσο θαηέβαηλε ην ηζηιίθη λα ην ρηππήζεη κε φιε ηνπ ηε δχλακε, κε ηελ ηζειίθα, θαη λα 

ην πάεη φζν πην καθξηά γηλφηαλ. Σφηε κεηξνχζε ηελ απφζηαζε ζε βήκαηα. Κάζε βήκα 

ήηαλ θαη έλαο βαζκφο. Αλ δελ ηα  θαηάθεξλε θαη κε ηελ ηξίηε πξνζπάζεηα, έδηλε ηελ 

ζέζε ηνπ ζε παίρηε ηεο άιιεο νκάδαο.  

Νηθήηξηα νκάδα ήηαλ εθείλε πνπ ζπγθέληξσλε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία. 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

Σδακί 

 

Παίδεηαη κε κπάια, εθηά  ή  θαη ελληά θεξακηδάθηα (ή πιαηεηέο πέηξεο) θαη 

πνιιά παηδηά. 

Υσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο θαη απνθαζίδνπλ πνηα νκάδα ζα παίμεη πξψηε. ηε 

κέζε ελφο θχθινπ, πνπ έρνπλ ραξάμεη ζην έδαθνο, ηνπνζεηνχλ ηα θεξακηδάθηα ην έλα 

πάλσ ζην άιιν. ε κηα απφζηαζε 5 – 10 κέηξσλ απφ ηνλ θχθιν ραξάδνπλ κηα γξακκή 

θαη απφ απηήλ ε νκάδα πνπ παίδεη πξψηε ξίρλεη ηε κπάια γηα λα ξίμεη θάησ ηα 

θεξακηδάθηα. Πξέπεη λα ξίμεη ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά ( 4 – 5 ) . Σα παηδηά ηεο άιιεο 

νκάδαο είλαη γχξσ απφ ηνλ θχθιν κε ηα θεξακηδάθηα ( ζε απφζηαζε αζθαιείαο ! ) . 

 

Σα παηδηά παίδνπλ ηδακί ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

 

  Αλ ινηπφλ ε πξψηε νκάδα ξίμεη πεξηζζφηεξα απφ 4 θεξακηδάθηα ηφηε ε δεχηεξε 

νκάδα κεηξάεη πξψηα κέρξη ην 10 θαη χζηεξα παίξλεη ηελ κπάια θαη θπλεγάεη ηα παηδηά 

ηεο πξψηεο νκάδαο, πνπ έξημαλ ηα θεξακηδάθηα, γηα λα ηα « θάςνπλ » κε ηελ κπάια. 

Αλ ην θαηαθέξνπλ θσλάδνπλ « ηδακί ! » θαη έρνπλ κηα λίθε. 

Αλ ε δεχηεξε νκάδα, πνπ έρεη ηελ κπάια, «θάςεη» φια ηα παηδηά ηεο πξψηεο 

νκάδαο ηφηε παίδνπλ απηνί θαη πξνζπαζνχλ λα ξίμνπλ ηηο πέηξεο. 

      Κεξδίδεη ε νκάδα πνπ ζα θάλεη πξψηε ηξεηο λίθεο. 
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θιαβάθηα 

Αθνχ ρσξηζηνχµε ζε δπν νµάδεο, ραξάδνπµε µηα γξαµµή µπξνζηά απφ θάζε 

νµάδα, ζρεµαηίδνληαο έηζη µηα δηαρσξηζηηθή δψλε αλάµεζά ηνπο. 

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα «ζθιαβψζνπµε» φινπο ηνπο αληηπάινπο µαο, γη' απηφ 

βγαίλεη έλαο παίθηεο µπξνζηά απφ ηε γξαµµή θαη ηνπο πξνθαιεί λα ηνλ θπλεγήζνπλ. 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ παηρληδηνχ είλαη φηη φπνηνο παίθηεο βγαίλεη 

αξγφηεξα, έρεη ην πιενλέθηεµα απέλαληη ζ' απηνχο πνπ βγήθαλ πξηλ απ' απηφλ θη 

επνµέλσο µπνξεί λα ηνπο «ζθιαβψζεη». 

Έηζη, ινηπφλ, φηαλ έβγαηλε απφ ηελ απέλαληη νµάδα θάπνηνο γηα λα θπλεγήζεη 

απηφλ πνπ βγήθε πξψηνο, έηξερε θάπνην άιιν παηδί απφ ηελ νµάδα ηνπ γηα λα ηνλ 

πξνζηαηέςεη θη αλ µπνξέζεη λα πηάζεη «ζθιάβν» ηνλ αληίπαιν. 

 

Σα παηδηά καζαίλνπλ πώο παίδεηαη ην νκαδηθό απηό παηρλίδη 

 

Φπζηθά θαη νη παίθηεο ηεο άιιεο νµάδαο ζα έηξεραλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ 

παίθηε ηνπο θαη έηζη θάζε θνξά θάπνηνο άιινο έρεη ην πιενλέθηεµα. 

Αλ θάπνηνο επέζηξεθε ζηε γξαµµή ηεο νµάδαο ηνπ, µπνξνχζε λα αλαλεψζεη ηε 

δχλαµή ηνπ, θεξδίδνληαο ην πιενλέθηεµα απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπ. 

ηαλ θάπνηνο πηαζηεί «ζθιάβνο», ηνλ βάδνπµε ζηε γξαµµή µπξνζηά απφ ηελ 

πεξηνρή µαο. 

ηφρνο ησλ αληηπάισλ είλαη λα ηνλ ειεπζεξψζνπλ, αθνπµπψληαο ηνλ ρσξίο 

φµσο λα πηαζηνχλ νη ίδηνη. 

πνηα νµάδα έπηαλε φινπο ηνπο αληίπαινπο «ζθιάβνπο» ήηαλ ε ληθήηξηα. 
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Μπηδ 

 

  Σν παηρλίδη παίδεηαη αθνχ δηαιέμνπκε πνηνο ζα ηα «θπιάεη». 

  Σν παηδί πνπ ηειηθά ζα ηα «θπιάεη» ζηέθεηαη ζηε κέζε θαη θιείλεη ηα κάηηα ηνπ. 

Φέξλεη ην έλα ηνπ ρέξη δηαγψληα ην πεξλάεη θάησ απφ ην άιιν, ψζηε λα αγγίδεη ηελ 

πιάηε ηνπ θαη ζηέθεηαη αθίλεηνο, κε ηελ παιάκε ηνπ ρεξηνχ ηνπ πξνο ηα έμσ. Σα 

ππφινηπα παηδηά καδεχνληαη πίζσ απ‟ απηφλ πνπ ηα «θπιάεη». 

 

 

Με γέιηα απνθαζίδνπλ πνηνο ζα είλαη ν «δξάζηεο», ν νπνίνο ρηππά φρη θαη ηφζν 

καιαθά ηελ παιάκε ηνπ παηδηνχ πνπ ηα «θπιάεη». Δθείλε ηε ζηηγκή αλνίγεη ηα κάηηα 

ηνπ θαη γπξλά ζηνπο ππφινηπνπο. ινη νη άιινη καδί θάλνπλ ζφξπβν παξφκνην κε 

δνπδνχληζκα εληφκνπ «Μπηδδδδ…» ελψ θάλνπλ γχξσ - γχξσ ηα  ρέξηα ηνπο κε ην δείθηε 

πςσκέλν.  

      Απηφο πνπ ηα «θπιάεη» καληεχεη πνηνο είλαη ν «δξάζηεο». 

      Αλ ηνλ βξεη παίξλεη εθείλνο  ηε ζέζε ηνπ θαη ηα «θπιάεη».  

      Αλ φρη ζπλερίδεη λα ηα «θπιάεη» ην ίδην παηδί. 
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Σν θνπηζό 

 

      Παίδεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα. Εσγξαθίδνπκε ζηε γε έλα νξζνγψλην θαη 

ην ρσξίδνπκε ζε κηθξφηεξα νξζνγψληα  ή ηεηξάγσλα θαη ηα αξηζκνχκε. Παίξλνπκε θη 

έλα πιαθάθη πνπ κπνξεί λα είλαη θαη κηα πιαηεηά πέηξα, θνκκάηη κάξκαξν ή θεξακίδη. 

      Σν παηρλίδη αξρίδεη ξίρλνληαο ηελ πέηξα ζην νξζνγψλην κε ην λνχκεξν έλα. 

Σψξα, πεδψληαο κε ην έλα πφδη θαη θξαηψληαο ην άιιν πάληα ζηνλ αέξα, πξέπεη λα 

θισηζήζνπκε ηελ πέηξα θαη λα πάεη ζην νξζνγψλην κε ην λνχκεξν 2. Όζηεξα πεδάκε θη 

εκείο εθεί. πλερίδνληαο έηζη πξέπεη λα θηάζνπκε κέρξη ην ηειεπηαίν αξηζκεκέλν 

νξζνγψλην. Μεηά παίξλνπκε ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

      Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ε πέηξα καο ή ην πφδη καο δελ πξέπεη λα 

θαζίζεη (=αθνπκπήζεη) ζηηο γξακκέο ηνπ ζρήκαηνο. Αλ ζπκβεί απηφ βγαίλνπκε απφ ην 

παηρλίδη θαη πεξηκέλνπκε λα έξζεη πάιη ε ζεηξά καο. 

      Κεξδίδεη απηφο πνπ ζα ηειεηψζεη ρσξίο ιάζε. 

      Σν παηρλίδη απηφ έρεη πνιιέο παξαιιαγέο. 
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Σξηόηη 

 

        Αηνκηθφ παηρλίδη.  

        Παίδεηαη κε δπν παηδηά.   

       ην δάπεδν (έδαθνο) ή ζε ραξηί ζρεκαηίδνπκε έλα ηεηξάγσλν κε ηηο δηαγψληνχο ηνπ θαη ηηο 

επζείεο πνπ ελψλνπλ ηα κέζα ησλ πιεπξψλ ηνπ.  

        ρεκαηίδνπλ ζπλνιηθά ελλέα ζεκεία έλα ζην κέζν θαη νρηψ ζηηο πιεπξέο ηνπ.   

        Σν θάζε παηδί δηαιέγεη ηξία πηφληα (3 μχια ,3 πέηξεο).  

       Γίλεηαη  θιήξσζε πνην παηδί ζα παίμεη πξψην. 

 

Σα παηδηά παίδνπλ ηξηόηη ζην ρώξν ηνπ ζθάθη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

 

       Σν  θαζέλα  παίδεη απφ κία θνξά .  

      θνπφ έρνπλ λα θέξνπλ ηα ηξία πηφληα ηνπο ζε επζεία, πεηπραίλνληαο  "ηξηφηα".  

      Αθνχ ηνπνζεηήζνπλ ηα πηφληα ηνπο ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά, ηα κεηαθηλνχλ ζε 

πιατλή, άδεηα  ζέζε.  

      Νηθεηήο  αλαδεηθλχεηαη εθείλνο πνπ ζα πεηχρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ηξηφηεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν ή θζάζεη πξψηνο  ζην ζθνξ πνπ νξίδεηαη ζηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ. 
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Μαθξηά γατδνύξα 

Ζ καθξηά γατδνχξα παίδνληαλ απφ δπν νκάδεο αγνξηψλ θαη έλα άιιν παηδί πνπ 

έθαλε ηε κάλα, ν νπνίνο  ζηέθνληαλ φξζηνο θαη αθνπκπνχζε ην πίζσ κέξνο ηνπ 

ζψκαηφο  ηνπ ζε ζηαζεξφ κέξνο (ηνίρν - δέληξν θ.ι.π.). 

           Σα παηδηά ηεο κηαο νκάδαο έζθπβαλ ην έλα πίζσ απφ ην άιιν  θαη ν πξψηνο απ‟ 

απηνχο  (φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα) κπξνζηά απφ ηε κάλα θαη γίλνληαλ ε καθξηά 

γατδνχξα (θακάξα).  

 

Σα παηδηά δπζθνιεύνληαη αιιά ζην ηέινο ηα θαηαθέξλνπλ λα παίμνπλ απηό ην 

παηρλίδη 

Σα παηδηά ηεο άιιεο νκάδαο πεδνχζαλ πάλσ ηνπο κε ηξφπν, ψζηε λα κελ πέζνπλ 

θαη λα ππάξρεη ρψξνο γηα ηνπο επφκελνπο.  

Πξνζπαζνχζαλ λα θζάζνπλ φζν πην κπξνζηά γίλεηαη, ψζηε φιε ε νκάδα λα 

θαβαιηθέςεη θαη λα κελ πέζεη φιν ην βάξνο ζηνπο ηειεπηαίνπο ηεο άιιεο νκάδαο θαη 

πέζνπλ. 

           Σν πξψην παηδί πνπ πεδνχζε  ηξαγνπδνχζε "Αληδνπιίλα καηδνπιίλα θη ζηνπλ 

θφινπο κηα ζνπιίλα πφζα είλη ηνχηα δσ" δείρλνληαο ζηελ κάλα θάπνηα δάρηπια ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ.  

           Έλα  παηδί απφ ηελ άιιε νκάδα  πξέπεη λα καληέςεη ζσζηά.  

          Αλ κάληεπε ζσζηά ή αλ θάπνηνο έπεθηε απφ ηε γατδνχξα, ηφηε έραλε ε νκάδα θαη 

έπξεπε λα αιιάμνπλ ξφινπο, λα πάξνπλ ηε ζέζε  ηεο άιιεο νκάδαο, αιιηψο ζπλέρηδαλ 

κέρξη λα ράζνπλ ην παηρλίδη θαη πάεη ιέγνληαο. 
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θεληόλα (ιάζηηρα) 

Ξχιηλν, κε πεηζάθηα θαη ιάζηηρν θιψλν ή ζακπξέια. Δπηθίλδπλν θαη 

απαγνξεπκέλν παηρλίδη πνπ έθηηαρλαλ νη κεγαιχηεξνη, αθνχ εχθνια θάπνηνο κπνξνχζε 

λα ηξαπκαηηζηεί πνιχ ζνβαξά εάλ ρηππνχζε ζην πξφζσπν ή ζην θεθάιη κε ηηο πέηξεο 

πνπ εθηνμεχαλε. 

 

Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα θπλεγήζνπλ πνπιηά, ηδίσο ζηηο δηαθνπέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ πνπ ηα ζπνπξγίηηα  θαη άιια γέκηδαλ ηηο απιέο, αιιά θαη γηα λα 

ζπλαγσληζηνχλ ζηελ ζθνπνβνιή. Αξθεηέο θνξέο ζπάδαλε θαη θαλέλα ηδάκη. !!! 

 

ΠΡΗΓΚΑ 

Απηφ ην παηρλίδη παηδφηαλ κε φζα άηνκα ζέιακε.  

Παίξλνληαο έλα ζθνηλί φρη πνιχ ρνληξφ θαη φρη πνιχ ςειφ, ην κεηξνχζακε ζηε κέζε, 

θφβακε έλα καιαθφ δέξκα θαη ζε απηφ δέλακε ηηο δχν άθξεο ησλ ζθνηληψλ ηελ κία απφ ηα 

αξηζηεξά θαη ηελ άιιε απφ ηα δεμηά θαη εθεί βάδακε κηα πέηξα.  

 

Βάδνληαο ηελ πέηξα ζην δεξκάηηλν θνκκάηη θαη θξαηψληαο ηηο δπν άθξεο ζην έλα ρέξη 

ην γπξλνχζακε φζν πην δπλαηά κπνξνχζακε θαη αθήλακε ηελ κία άθξε ηνπ ζθνηληνχ λα θχγεη 

ε πέηξα.  

Ο ληθεηήο ήηαλ απηφο πνπ έξηρλε πην καθξηά ηηο δέθα βνιέο.   



102 

 

 

 

 

 

ΚΟΤΡΓΟΤΚΔΛΗΑ 

Σα ζηεθάληα θαη νη ξφδεο ήηαλ παηρλίδη αηνκηθφ θαη νκαδηθφ. 

 

 

Πώο ήηαλ ην  θνπξδνπθέιη 

 

  Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είραλ απφ έλα  κεηαιιηθφ ζηεθάλη δηαθφξσλ κεγεζψλ 

(ζπλήζσο απφ βαξέιηα, θαξφηζηα, θάξα, θιπ) ή απφ ξφδα θανπηζνχθ. Με έλα ζχξκα 

ζθιεξφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν  γηα λα ζπξψρλεη ην ζηεθάλη ή ηελ ξφδα ψζηε λα 

θπιάεη.  

Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαλ απηνζρέδηα ηξνρνθφξα θαη γίλνληαλ 

αγψλεο γηα ην πνηνο έρεη ην θαιχηεξν θαη γξεγνξφηεξν  θαη είραλε ηελ ςεπδαίζζεζε φηη 

είραλε απηνθίλεην !! 

 

Κνθαιάθηα 

Κάζε παηδί έρεη ηα δηθά ηνπ θνθαιάθηα, αλ θαη κπνξεί λα παηρηεί σο 

δηαγσληζκφο. Σα θφθαια ηα παίξλακε απφ δηάθνξα δψα. ηήλακε πξφρεηξα ηα θφθαια 

θάησ. Κξαηνχζακε έλα θαη ην πεηνχζακε ζηνλ αέξα. Μέρξη λα πέζεη έπξεπε λα 

ηζψζνπκε έλα θφθαιν. Καη λα πηάζνπκε ην άιιν ζηνλ αέξα. ην ηέινο έπξεπε φια ηα 

θνθαιάθηα λα είλαη ίζηα ζηε 
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Παηίληα 

 

Δμάζθεζε ζην παηίλη 

 

 

ΦΛΗΟΚΟ 

 

 

Σν αγαπεκέλν παηρλίδη πνιιώλ παηδηώλ «ν θιηόθνο» 
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                                    ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

 

Ζ πξνέιεπζε ησλ Γεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ζηελ Αιηζηξάηε 

 

Σα Γεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο Αιηζηξάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Θεζζαιία, 

Ήπεηξν , Αηησιναθαξλαλία θαη ιίγα απφ ηελ Μαθεδνλία. 

Απηφ καξηπξείηαη απφ ηα ηνπσλχκηα ησλ ηξαγνπδηψλ: Εαγνξηαλά θαξάβηα , ην 

Μεζνρψξη , ε Ράθηζηαλε (Ραςαλή) απφ ηελ Μαθεδνλία, ην Κεθαιφβξπζν ζηελ 

Αθαξλαλία. 

 

Μαύξε ήηαλ ε θαξόηζα 

Μαύξε ήηαλ ε θαξόηζα  

θαη άζπξα η’αιόγαηα }2x 

Μαο θιέςαλ’ ην Λελάθη θαιέ  

ηα μεκεξώκαηα }2x 

 

Ωρ! ακάλ Διελάθη ακάλ . }Ρεθξέλ 

Ωρ! ακάλ Καηηλάθη ακάλ . 

 

Μάλακ δελ ήηαλ έλαο 

Μάλακ δελ ήηαλ δπν  

Μνλ ήηαλ ηξείο ιεβέληεο θαιέ 

Πνπ ην θαλάλ απηό 

 

Ωρ! ακάλ Διελάθη ακάλ . 

Ωρ! ακάλ Καηηλάθη ακάλ . 

 

είξε θαξόηζα θ’ έια 

λα δεηο  πνπ κ’ έρνπλε  

ζηα ζίδεξα θιεηζκέλν 

θαη κε παηδεύνπλε 

 

Ωρ! ακάλ Διελάθη ακάλ . 

Ωρ! ακάλ Καηηλάθη ακάλ . 

Μαληδνπξάλα 

 

ηηο καληδνπξάλαο ηνπ αλζό 

έπεζα  γηα λα θνηκεζώ 

θη έλαλ ύπλν γηα λα πάξσ  

είδα όλεηξν κεγάιν 

 

Παληξεύαλ ηελ αγάπε κνπ 

ην ‘θάλαλ γηα γηλάηη κνπ 

θαη ηε δίλνπλ ζηνλ ερζξό κνπ 

γηα ην  πείζκα ην δηθό κνπ 

 

 Με πξνζθαινύλ θαη ζηελ 

ραξά 

Βάζηα θαεκέλε κνπ ραξά  

γηα λα πάσ λα ζηεθαλώζσ 

δπν θνξκάθηα λα αληακώζσ 

 

Άγηε Νηθόια γείηνλα 

Να κ’ έπαηξλεο λα γιύησλα 

Άγηε Γηώξγε θαβαιάξε  

Κάλε κνπ απηή ηε ράξε. 
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Όιεο  νη βέξγεο είλαη δσ 

 

ιεο νη  βέξγεο είλαη „δσ 

Μνλ κηα βεξγνχια  π‟ αγαπψ 

Πήγε ζηε βξχζε γηα λεξφ (ηξαιαιά0 

Πάλσ θη εγψ ηελ θαξηεξψ 

Να ηεο ζνιψζσ ην λεξφ (ηξαιαιά) 

Να ηεο ζνιψζσ ην λεξφ 

Να ηεο ηζαθίζσ ην ζηακλί 

Να πάεη ζηε κάλαηζ‟ αδεηαλή 

Κη αλ ηε ξσηήζ‟ ε καλα ηεο 

Κφξε κ‟ πνχλε ε ζηάκλα ζνπ 

Μάλα κνπ παξαπάηεζα 

Καη ην ζθακλί κνπ ηζάθηζα 

Γελ είλαη παξαπάηεκα 

Μφλ είλαη άληξα αγθάιηαζκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάησ ζηε άζπξε πέηξα 

 

Κάησ ζηελ άζπξε πέηξα      ζηελ άθξα 

ην γπαιφ 

θνηψζαλ ην Γηαλλάθε   ην 

Γξακκαηηθφ 

Σνχξθνη ηνλ εζθνηψζαλ  θαη Ρσκηνί 

ηνλ θιαίλ 

Γηάλλελ κ‟δελ  έρεηο κάλα, δελ έρεηο 

αδεξθή 

Δγψ θη αλ είρα κάλα ζα είρα θαη 

αδειθή 

Μφλνλ κηα γπλαίθα έρσ λαηελ 

πνχξρεηαη 

Με δπν παηδηά ζην ρέξη  ηα‟άιιν 

πεξπαηεί 

Γελ θιαίγσ ηελ γπλαίθα κνλ‟ θιαίγσ 

ηα παηδηά 

Μφλ‟ θιαίσ ηα παηδηά, ζα κείλνπλ 

νξθαλά. 
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                                             ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΦΑΓΖΣΑ 

 

Καηζακάθη 

Τιηθά 

λεξφ 

2  θνχπεο  αιεχξη 

πεθκέδη 

θξεκκχδη 

θφθθηλν πηπέξη 

 

Δθηέιεζε 

 

            Γηα  λα  γίλεη  ην  Καηζακάθη  ζηελ  αξρή  πξνζζέηνπκε ην  λεξφ  ζηελ  θαηζαξφια 

Σν  ηνπνζεηνχκε  πάλσ  ζηελ ππξνζηηά  θαη  γηα  λα  δεζηαζεί  ην  λεξφ  θαη  λα  γίλεη 

ριηαξφ  θαίκε  μχια. ηαλ  ην  λεξφ  γίλεηαη  ριηαξφ πξνζζέηνπκε  ην αιεχξη  θαη  ην  

αλαθαηεχνπκε. ηαλ  είλαη  έηνηκν ην  θαηαιαβαίλνπκε  γηαηί  βγάδεη  θνπζθάιεο. ηαλ  ην 

βγάδνπκε   ην ηνπνζεηνχκε  ζε  κηα  πήιηλε  κεγάιε  ζνππηέξα. ην  ηέινο  ξίρλνπκε  απφ  

πάλσ  πεθκέδη  ή  αιιηψο  ηεγαλίδνπκε  έλα  θξεκκχδη  θαη  θφθθηλν  πηπέξη. 

 

Πξνζαλίθα 

 

Τιηθά 

1θηιφ  πξάζα 

1θηιφ  αιεχξη 

1θνπηάιη αιάηη 

2 πνηήξηα   λεξφ 

1 ρνχθηα ζνπζάκη 

 

Δθηέιεζε 

         Ρίρλνπκε ην αιεχξη κε ην λεξφ θαη ηα αλαθαηεχνπκε. Αρλίδνπκε φια ηα πξάζα  θαη ηα 

βάδνπκε κέζα ζηεδχκε. Σα βάδνπκε ζε  έλα ηαςί, ην ζηξψλνπκε απφ πάλσ, βάδνπκε κηα 

ρνχθηα ζνπζάκη θαη ην βάδνπκε ζην θνχξλν. 
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Μπνκπόηα 

Γλσζηή θαη σο ην ςσκί ή ε πίηα ησλ θησρψλ, ε κπνκπφηα ήηαλ ε ελαιιαθηηθή ηνπ 

ζπάληνπ ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο αιεπξηνχ απφ ζηηάξη. Ήηαλ ζηελ νπζία έλαο ρπιφο απφ 

θαιακπνθάιεπξν, αιαηηζκέλν λεξφ θαη ιάδη, απγφ ή θάπνηα γέκηζε, αλ ππήξρε. 

 

Σζηγαξίδεο 

ε παιαηφηεξεο επνρέο αλά ηελ Διιάδα – θαη ζε θάπνηεο επαξρίεο αθφκε – θάζε 

νηθνγέλεηα είρε ην γνπξνπλάθη ηεο, πνπ «ζπζηαδφηαλ» θνληά ζηα Υξηζηνχγελλα. Δπεηδή 

φκσο δελ έπξεπε λα πάεη ρακέλν θαζφινπ θξέαο, ηα κηθξά θνκκάηηα απφ μχγθη πνπ 

πεξίζζεπαλ, έκπαηλαλ ζε θαδάληα κε λεξφ θαη αιάηη, θαη πξνέθππηαλ θνκκάηηα ρνηξηλνχ ζαλ 

κπέηθνλ, πνπ δηαηεξνχληαλ σο θαη ηα επφκελα Υξηζηνχγελλα. 

     

Σξαραλάο κε θόθθηλν πηπέξη θαη ηζηγαξίδεο από ρνηξηλό 

 

Τιηθά 

1  ιίηξν  λεξφ 

1  θιηηδάλη  ην  ηζαγηνχ  ηξαραλά 

1  θνπηαιηά  ηεο  ζνχπαο  θφθθηλν  πηπέξη 

½   ρνηξηλφ  κε  αξθεηφ  ιίπνο  ζε  πνιχ  κηθξά  θνκκαηάθηα 

 

Δθηέιεζε 

            Βάδνπκε  ην  λεξφ  ζε  κηα  θαηζαξφια  πάλσ  ζηε  θσηηά θαη  κφιηο  αξρίζεη  λα  

δεζηαίλεηε  ξίρλνπκε  ηνλ  ηξαραλά θαη  αλαθαηεχνπκε  ζπλέρεηα. Μφιηο  ν  ηξαραλάο  έρεη 

ιηψζεη αξθεηά  ζαλ θξέκα  ην ζβίλνπκε.  ε  έλα   ηεγάλη  ηεγαλίδνπκε   ην  θξέαο  κέρξη  λα  

ιηψζεη  αξθεηά. ηε  ζπλέρεηα, φηαλ πάξεη  λα  θαίγεηαη, ξίρλνπκε  ην  πηπέξη  θαη  ακέζσο  

αλαθαηεχνπκε, γηα  λα  ελσζεί  ην πηπέξη  κε  ην  θξέαο  θαη  θαηεπζείαλ  ην  ξίρλνπκε  κέζα  

ζηε  θαηζαξφια  κε  ηνλ  ηξαραλά θαη πξνζζέηνπκε  αιάηη  θαη  αλαθαηεχνπκε. Σξψγεηαη  

κε μεξφ ςσκί  ή  κε  ςεκέλε  θέηα  ζηε  ζφκπα  θαη  ιαδνηχξη. 

 

Πεηηκέδη 

Χο ηελ δεθαεηία ηνπ ‟60, ηφηε πνπ δελ ππήξραλ… πξαιίλεο θνπληνπθηνχ, νη θέηεο 

αιείθνληαλ θαηά θφξνλ κε πεηηκέδη. Σν πεηηκέδη είλαη ην παρχξξεπζην πξντφλ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ κνχζην ησλ ζηαθπιηψλ. Απηφ ήηαλ ην πην ζπλεζηζκέλν θαη ζξεπηηθφ θνιαηζηφ ησλ 

παηδηψλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60. 
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Μπνπκπάξη 

Παιηά βιάρηθε ζπληαγή.  

Τιηθά: Σν παρχ έληεξν απφ γίδα ή  πξφβαην.  

Γηα λα κελ γίλεη παρχ ην θαγεηφ φηαλ ην πιέλνπκε κε αιάηη λεξφ θαη μχδη ηα πνιχ παρηά 

θνκκάηηα ηα αθαηξνχκε.  

ηε ζπλέρεηα ην αλαπνδνγπξίδνπκε ψζηε απέμσ λα είλαη ην ιείν κέξνο ην εληέξνπ. 1 θηιφ 

θηκάο κνζραξίζηνο ρνληξφο, 1 θξεκκχδη παιηφ ζηνλ ηξίθηε, 1 θιηηδάλη ηνπ θαθέ ξχδη, 8 θιαξάθηα 

κατληαλφ, αιάηη, πηπέξη, 4-5 ζππξηά κπαράξη, βνχηπξν ή ειαηφιαδν, 4-5 θξέζθα θξεκκπδάθηα. 

 

Δθηέιεζε  

νηάξσ ην θξεκκχδη καδί κε ηνλ θηκά ζην βνχηπξν ή ζην ιάδη..  

Βάδσ ην ξχδη θαη ηα ππφινηπα πιηθά θαη θάλσ έλα κίγκα.  

Τζηέξα γεκίδσ αθξάηα ην έληεξν κε ην κίγκα θαη ιίγν ριηαξφ λεξφ.  

Σν δέλσ θαιά ζηηο άθξεο θαη ην βάδσ ζηελ θαηζαξφια γηα λα βξάζεη.  

Πξνζέρσ ψζηε κφιηο αξρίζεη λα θνπζθψλεη ην ηξππάσ κε έλα πηξνχλη  ζε κεξηθά ζεκεία. 

 ηαλ βξάζεη ην βγάδσ ην αιείθσ κε ιίγν βνπηπξάθη θαη ην βάδσ ζην θνχξλν γπξλψληαο ην 

γηα λα ξνδίζεη απφ φιεο ηηο κεξηέο.   

Σν δσκφ πνπ έβξαδε ην θάλσ κηα ππέξνρε ζνχπα απγνιέκνλν κε κπφιηθα απγά θαη ιεκφλη 

θαη ιίγν αιεπξάθη γηα λα γίλεη ειαθξψο περηή. 

 
Μπνπκπάξη ζην θνχξλν ρσξίο ην απγνιέκνλν. 
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Σδηγεξνζαξκάο 

Ηζηνξηθφ: Παιηφ παξαδνζηαθφ βνξεηνειιαδίηηθν πηάην πνπ ζπλήζσο ην ηξψλε ην βξάδπ ηεο 

Αλάζηαζεο. Σν θιεξνλνκήζακε απφ ηε γηαγηά καο θαη απηή απφ ηε δηθή ηεο. 

  

Τιηθά  

Μηα ζπθσηαξηά αξληνχ ηνπ γάιαθηνο, ιίγα εληεξάθηα, θξεκκπδάθη θξέζθν, θξέζθνο 

δπφζκνο αξθεηφο, κατληαλφο, αιαηνπίπεξν, 1 θιηηδάλη ξχδη γιαζέ, 1 θνπηαιηά βνχηπξν, 7-8 απγά, 2 

κπφιηεο αξληνχ. 

 

Δθηέιεζε 

  Βξάδνπκε ηελ ζπθσηαξηά θαη ην εληεξάθη. Κξαηάκε ην δσκφ. 

 Φηινθφβνπκε ηε ζπθσηαξηά θαη ην εληεξάθη θαζψο θαη ην κατληαλφ κε ην θξεκκπδάθη θαη ην 

δπφζκν.  

ια ηα παξαπάλσ ηα βάδνπκε ζην δσκφ πνπ θξαηήζακε θαη ηα ζνηάξνπκε αθνχ ηα έρνπκε 

αιαηνπηπεξψζεη.  

Ρίρλνπκε ην ξπδάθη θαη ην αθήλνπκε λα βξάζεη ιίγν κέρξη λα ηξαβήμεη ηα πγξά ηνπ.  

Σν θαηεβάδνπκε απφ ηε θσηηά θαη ην αθήλνπκε λα θξπψζεη.  

Μεηά ρηππάκε ηα απγά θαη ηα ξίρλνπκε κέζα ζην κίγκα θαη ηα αλαθαηεχνπκε.  

Σν κίγκα ηψξα είλαη έηνηκν γηα λα ην ζηξψζνπκε.  

Βνπηπξψλνπκε ειαθξψο ην ηαςάθη θαη ηνπνζεηνχκε ηε κηα κπφιηα  θάησ.  

ηξψλνπκε ην κίγκα θαη πάλσ βάδνπκε ηελ άιιε κπφιηα θαη ηελ αιείθνπκε κε 1-2 

ρηππεκέλα απγά.  

Σνπνζεηνχκε ην ηαςί ζην θνχξλν κέρξη λα ςεζεί θαιά θαη λα ξνδίζεη ε κπφιηα.  

Σξψγεηαη θαη δεζηφο θαη θξχνο.  

 

εκείσζε. Σα απγά ηα βάδνπκε ζην κίγκα αθνχ απηφ έρεη θξπψζεη. Σν ξχδη πξέπεη λα είλαη ζρεδφλ 

έηνηκν φηαλ ην θαηεβάζνπκε απφ ηε θσηηά. Βάδνπκε ζηηο άθξεο ηεο επάλσ κπφιηαο νδνληνγιπθίδεο 

γηα λα κελ καδέςεη ζην θνχξλν. Δλαιιαθηηθά αληί γηα ηαςί κπνξνχκε λα θάλνπκε πνπγθάθηα 

(ζαθνπιάθηα) κε ηελ κπφιηα θαη λα έρνπκε πνιιέο αηνκηθέο κεξίδεο. 
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νπξβάο 

Τιηθά γηα ηνλ ζνπξβά 

250γξ. θνξθφην 

500γξ παζθηηάλ (είδνο γηανπξηηνχ αικπξφ) 

2 θνπηαιηέο ηεο ζνχπαο βνχηπξν αγειαδηλφ 

1 θνπηάιη ζνχπαο δπφζκν 

1 θνπηάιη κηθξφ αιάηη 

1.5-2 lt ιίηξα λεξφ 

Δθηέιεζε 

ε κία αλνηρηή θαηζαξφια βάδνπκε ην λεξφ λα βξάζεη καδί κε ην θνξθφην, ην νπνίν 

έρνπκε μεπιχλεη θαιά.  

Αιαηίδνπκε εάλ ην παζθηηάλ δελ έρεη αιάηη, αλ ην παζθηηάλ έρεη ήδε αιάηη κέζα δελ 

πξνζζέησ επηπιένλ. 

Αθνχ βξάζεη ην θνξθφην θαιά θαη ειαθξψο ρπιψζεη, παίξλνπκε 3-4 θνπηάιεο ηεο 

ζνχπαο δνπκί ζε έλα βαζχ κπνι θαη ην αθήλνπκε ιίγν λα θξπψζεη, ψζηε λα κελ είλαη 

δεκαηηζηφ, αιιά λα είλαη ριηαξφ. 

Έπεηηα «ηαλψλνπκε», αλαθαηεχνπκε δειαδή ην παζθηηάλ καδί κε δνπκί απφ ηελ 

θαηζαξφια πνπ έρνπκε ρσξίζεη, ξίρλνληαο ην δνπκί ζηγά-ζηγά γηα λα κελ θφςεη ην παζθηηάλ.         

Μφιηο γίλνπλ έλα ηα ξίρλνπκε ζηελ θαηζαξφια, αλαθαηεχνπκε θαιά  

Καίκε ην βνχηπξν καδί κε ιίγν δπφζκν.  

Πεξηρχλνπκε ακέζσο ηε ζνχπα κε ην αξσκαηηζκέλν βνχηπξν (ην «ραξαηζ‟», δειαδή 

ηε «ραξαηζψλνπκε») ζην πεξηερφκελν ηεο θαηζαξφιαο, αλαθαηεχνπκε θαιά ψζηε λα γίλεη 

έλα ην κείγκα θαη ζεξβίξνπκε. ψζηε λα κελ έρεη κέζα ζβφινπο, λα γίλεη έλα κείγκα θαη 

απνζχξνπκε ην ζθεχνο απφ ηε θσηηά. 

 

Σα ηζηξηρηά 

Τιηθά: 4 απγά,  ζν αιεχξη ζα ζεθψζεη, Λάδη, Αιάηη 

Γηαδηθαζία: 

Πξψηα ζε έλα κπνι , ζπάκε ηα απγά . Έπεηηα ξίρλνπκε αιεχξη. Σν κείγκα δελ πξέπεη 

λα είλαη πνιχ περηφ νχηε πνιχ λεξνπιφ , γηα απηφλ ηνλ ιφγν δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

πνζφηεηα.  

 Μεηά ζε έλα ηεγάλη ζην νπνίν πξψηα έρνπκε ξίμεη ιάδη θαη αιάηη, ξίρλνπκε 

θνπηαιηέο απφ ην κείγκα κε έλα  θνπηάιη  ηεο ζνχπαο. ηαλ  αξρίζεη λα παίξλεη ρξψκα  ηα 

γπξίδνπκε απφ ηελ άιιε . Σν θαγεηφ είλαη αικπξφ , θαη κνηάδεη κε ηα γηνπβαξιάθηα.  



111 

 

 

 

 

 

Πνληηαθή πίηα κε θύιια πέξεθ 

 

Τιηθά 

6 θχιια πεξέθ 

1 θηιφ βξαζκέλε παπαξνχλα 

1 κεγάιν θξεκκχδη 

1 κεγάιν πξάζν 

½ καηζάθη άλεζν 

1 θι. ειαηφιαδν 

αιάηη, πηπέξη 

ιάδη γηα ην άιεηκκα ηνλ θχιισλ 

ζνπζάκη θαη παπαξνπλφζπνξν γηα ην παζπάιηζκα 

 

Γηαδηθαζία 

Καζαξίδνπκε θαη πιέλνπκε θαιά ηα ρφξηα. Σα βξάδνπκε θαη αθήλνπκε λα 

ζηξαγγίμνπλ πάξα πνιχ θαιά. 

Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξφια ην ιάδη λα θάςεη.  

Φηινθφβνπκε ην θξεκκχδη θαη ην πξάζν. Σζηγαξίδνπκε κέρξη λα καξαζνχλ θαιά. 

Ρίρλνπκε κέζα ηηο παπαξνχλεο θαη ηνλ ςηινθνκκέλν άλεζν.  

Αλαθαηεχνπκε πνιχ θαιά, αιαηνπηπεξψλνπκε θαη αθήλνπκε πεξίπνπ 10΄ ζηε θσηηά. 

Απνζχξνπκε ηε γέκηζε θαη ηελ αθήλνπκε ιίγν λα θξπψζεη. 

Παίξλνπκε έλα-έλα θχιιν πεξέθ θαη ην βξέρνπκε θάησ απφ ηε βξχζε γηα 1-1,5΄. 

Σνπνζεηνχκε πάλσ ζην ηαςί αθνχ ην έρνπκε ιαδψζεη.  

πλερίδνπκε κε ηα άιια δχν θχιια αιείθνληαο κε ιάδη θάζε θνξά. Αθήλνπκε 5΄ λα 

καξαζνχλ. 

Βάδνπκε θπθιηθά ηε γέκηζε θαη γπξίδνπκε ηηο άθξεο απφ ηα θχιια πξνο ηα κέζα. 

Κάλνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα άιια ηξία θχιια θαη ηα βάδνπκε πάλσ ζηε γέκηζε. 

 Γπξίδνπκε ηα θχιια πνπ πξνεμέρνπλ, αθνχ έρνπλ καξαζεί, πξνο ηα κέζα. Θα πξέπεη 

λα γίλεη κηα θπθιηθή φκνξθε πίηα. 

Αιείθνπκε κε ειαηφιαδν θαη παζπαιίδνπκε κε ζνπζάκη θαη παπαξνπλφζπνξν. 

Φήλνπκε γηα 40-50΄ ζηνπο 180° κε αέξα. Μφιηο ξνδνθνθθηλίζεη είλαη έηνηκε 
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ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ 

Σν αεδόλη, είλαη έλα κηθξφζσκν σδηθφ πηελφ. Ζ θήκε ηνπ νθείιεηαη ζην κεισδηθφ ηνπ 

θειάεδεκα, ην νπνίν αθνχγεηαη θπξίσο ηελ επνρή ηνπ δεπγαξψκαηφο ηνπ θαη πην πνιχ ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο.                                        

Κηξθηλέδη: ήκεξα απνηεινχλ παγθνζκίσο έλα απεηινχκελν είδνο. Έξρνληαη απφ ηελ 

Αθξηθή ζηα ηέιε ηνπ Μαξηίνπ.                                         

Κηηξηλνζνπζνπξάδα. Κνπλάεη ηελ νπξά ηεο θαη επηδίδεηαη ζε έλα δηαξθή αγψλα δξφκνπ κε 

ηξνρηέο πνηθίιεο, ςάρλνληαο γηα ηξνθή ζηε ιάζπε.                                      

Κόξαθαο: Ο καχξνο θφξαθαο είλαη πακθάγν θαη ζξέθεηαη θπξίσο κε πηψκαηα δψσλ.                                         

Μπνύθνο: Δίλαη ην κεγαιχηεξν Δπξσπατθφ λπρηφβην πνπιί. Κπλεγάεη ην ζνχξνππν θαη ηελ 

απγή ζειαζηηθά θαη πνπιηά.                                         

Οξηύθη : ηελ ρψξα καο έξρεηαη απφ ηελ Αθξηθή ηνλ Απξίιην κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 

θζηλνπψξνπ.                                     

Σν Σξπγόλη Αλήθεη ζηελ ηάμε Πεξηζηεξφκνξθα. Eίδνο θαζαξά απνδεκεηηθφ. Kαηά ηελ 

αλνημηάηηθε κεηαλάζηεπζή ηνπ απφ ηελ Αθξηθή πξνο ηελ Δπξψπε, ε νπνία γίλεηαη απφ ηνλ 

Απξίιην έσο ηα κέζα Μαΐνπ, ζηαζκεχεη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζηελ ρψξα καο.                                      

Σζαιαπεηεηλόο: Ο λνηθνθχξεο ηνπ δάζνπο 

Ζ ηζίρια ην θαινθαίξη δεη ζηα νξεηλά δάζε θαη ηηο θνηιάδεο, κε ηα πξψηα θξχα ηνπ 

θζηλνπψξνπ , θαηεβαίλεη ζε ρακειφηεξα κέξε.                                       

Κνηζύθη Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ηζηριψλ. Σα αξζεληθά είλαη θαηάκαπξα κε θίηξηλν 

ξάκθνο ην θαινθαίξη θαη θίηξηλν πεξίγξακκα ζηα κάηηα. Σα ζειπθά είλαη γθξηδνθάζηαλα θαη 

κε ζθνχξν ξάκθνο.                                            

Κνθθηλνιαίκεο  Δίλαη γθξηδνθαθεηήο κε έλα κεγάιν πνξηνθαινθφθθηλν ζεκάδη ζην ζηήζνο 

θαη ην πξφζσπν. Αξζεληθφο θαη ζειπθφο είλαη παξφκνηνη       

Ο πίλνο: ηελ Διιάδα είλαη επηδεκεηηθφ πνπιί, δειαδή θαηνηθεί φιν ην ρξφλν.  

Καξδεξίλα: Δίλαη σδηθφ πηελφ θαη δεη θαηά ζκήλε ζε δάζε θαη ζε ιηβάδηα, φπσο επίζεο ζε 

θήπνπο θαη ζε αγξνχο. Δίλαη απνδεκεηηθφ πνπιί θαη ην θζηλφπσξν κεηαλαζηεχεη ζε ηφπνπο 

κε πην γιπθφ θιίκα.                                              

πνπξγίηη: Σν αξζεληθφ μερσξίδεη απφ ην ζειπθφ απφ ην καχξν ιαηκφ θαη ηηο έληνλεο 

αληηζέζεηο θαθέ, γθξίδνπ θαη καχξνπ ζην θηέξσκα.  

 Φιώξνο: Σν θειάεδεκά ηνπ. πνπ κνηάδεη κε ηνπ θαλαξηληνχ. 

Ο γθηόλεο: Δίλαη ιίγν κηθξφηεξνο απφ ηελ κηθξή θνπθνπβάγηα, κε ιεπηφηεξν ζρήκα, 

καθξχηεξε νπξά θαη πφδηα ρσξίο θηεξά. Ο γθηφλεο είλαη απνδεκεηηθφο.. ηελ Διιάδα είλαη 

ζπλεζηζκέλνο επηζθέπηεο ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9
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Αιεπνύ:  Κνηλφ φλνκα πνιπάξηζκσλ ζαξθνθάγσλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Κπληδψλ.                                                       

Αζβόο: Έρεη άθξα κε δάρηπια εθνδηαζκέλα κε λχρηα κε ηα νπνία ζθάβεη ιαγνχκηα ζην 

έδαθνο. Σν ηξίρσκά ηνπ είλαη ππθλφ θαη ηξαρχ. Δίλαη λπθηφβην.  

Κνπλάβη. αξθνθάγν. Σξέθεηαη κε δηάθνξα ζεξάκαηα, θπξίσο κε νηθηαθά δψα. 

Λαγόο: Γεηιφ ζειαζηηθφ δψν. Εεη ζε δάζε θαη ζε ππθλφθπηεο εθηάζεηο, είλαη γξήγνξν ζην 

ηξέμηκν θαη θηηάρλεη θσιηά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.                                  

θαληδόρνηξνο: Θειαζηηθφ. Σν ζψκα ηνπ είλαη ζθεπαζκέλν κε ζθιεξά αγθάζηα θαη 

ηξέθεηαη κε θαξπνχο, έληνκα, κηθξά πνληίθηα, αβγά θαη θίδηα. Σν ρεηκψλα πέθηεη ζε λάξθε.  

Αγξηνκέιηζζα: Έρεη ζψκα ρξψκαηνο θαθε-θφθθηλν κε θίηξηλεο ξίγεο ζηελ θνηιηά.  

Αθξίδεο: Δίλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Αξάρλε: Πνιιά είδε πθαίλνπλ έλαλ ηζηφ κε θνιιψδε νπζία πνπ ππάξρεη ζηνπο αδέλεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο θνηιηάο. Οη ηζηνί ρξεζηκνπνηνχληαη σο παγίδα γηα ηε 

ζχιιεςε εληφκσλ, σο θσιηά γηα ηα απγά θαη ηα κηθξά θαη σο θαηαθχγην γηα ηηο ίδηεο ηηο 

αξάρλεο.                             

Παζραιίηζεο νη θόθθηλεο: Δίλαη θφθθηλεο ή πνξηνθαιφρξσκεο κε καχξεο βνχιεο. Οη 

παζραιίηζεο είλαη ζαξθνθάγα θαη ηξέθνληαη ζπλήζσο κε κειίγθξεο. Κη επεηδή νη κειίγθξεο 

είλαη βιαβεξέο γηα ηα θπηά, νη παζραιίηζεο είλαη (ή κάιινλ ήηαλ) νη θαιχηεξνη θίινη ηνπ 

γεσξγνχ..                                         

θαζάξη : Βνεζάεη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ζάπησλ θνξκψλ, εκπινπηίδνληαο ην έδαθνο 

κε νξγαληθέο νπζίεο. 

Πεηαινύδεο Αλήθνπλ ζηε ηάμε ησλ εληφκσλ θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 100.000 είδε 

ζε φιν ηνλ θφζκν.  

αύξεο. Καηεγνξία εξπεηψλ. Πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 2700 είδε. Σα εξπεηά απηά είλαη 

γλσζηά κε ην φλνκα ζαχξεο. Σνλ ρεηκψλα πέθηνπλ ζε ρεηκέξηα λάξθε                                     

Υειώλα: Σξέθεηαη κε θπηά, έληνκα, ζθνπιήθηα θαη ζαιηγθάξηα. ηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ 

νη ζειπθέο γελλνχλ 4-12 άζπξα απγά, ζρεδφλ ζθαηξηθά, ηα νπνία παξαρψλνπλ ζην έδαθνο 

θαη ηα εγθαηαιείπνπλ.                                        

Σδίηδηθαο: Έληνκν. Σα αξζεληθά έρνπλ έλα ερεηηθφ φξγαλν ζηελ ξάρε ηνπο, πνπ 

απνηειείηαη απφ δχν πιάθεο πνπ κε ηζρπξνχο κπο ηηο δνλεί 

Ορηά: Πξνηηκά ηηο βξαρψδεηο πιαγηέο κε ρακειή βιάζηεζε πνπ εθηίζεληαη αξθεηέο ψξεο ηελ 

εκέξα ζηνλ ήιην. Δίλαη δειεηεξηψδεο θίδη θαη ην δάγθσκά ηνπ ζεσξείηαη φηη είλαη ην πιένλ 

επηθίλδπλν ζπγθξηηηθά κε απηφ ησλ άιισλ εηδψλ.                                                 

Νπθίηζα: Δίλαη ην κηθξφηεξν ζαξθνθάγν αξπαθηηθφ.  
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Αεδφλη                                 Κηξθηλέδη 

     

   

Σδίηδηθαο     Παζραιίηζα 

  

Μπνχθνο         Κνθθηλνιαίκεο 

   

Καξδεξίλα     Πεηαινχδα 
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                  Οξηχθη    Σζίρια   

    

Αζβφο                              Λχθνο 

    

Υειψλα             Ορηά 

   

Λαγφο            Αιεπνχ 
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Κνηζχθη                                  Κηηξηλνζνπζνπξάδα 

  

αχξα      θαληδφρνηξνο 

 

 

πίλνο      Κνπλάβη 

   

Νπθίηζα     Γθηφλεο 
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Ζ ΥΛΩΡΗΓΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ 

Στην Αλιστράτη και τη γύρω περιοτή θα βρει κανείς τα ακόλοσθα υστά: 
 
 
Αγθάζη 

 Αγξηαγθηλάξα  

 Αγξηαξαθάο 

 Αγξηνβξψκε  

 Αγξηνδνρφο 

 Αγξηφθξηλνο 

 Αγξηνκπίδειν 

 Αγξηνζέιηλν  

 Αγξηφζθνξδν 

 Αγξηνζηάρπ 

 Αλεκψλε 

 Βαζηιηθφο 

 Βαηνκνπξηά 

 Γατδνπξάγθαζν 

 Γαιαηζίδα 

 Γελδξνιίβαλν 

 Γπφζκνο 

 Θπκάξη 

 Λεβάληα 

 Κνπκαξηά 

 Κξηλάθη 

 Κπθιάκηλν 

 Μαληδνπξάλα  

 Μάξαζνο 

 Μαξγαξίηα 

 Μειηζζφθπιν 

Καξπδηά 

 Αθαθία 

 Ακπγδαιηά 

 Βειαληδηά 

 Έιαην 

 Διηά 

Πνπξλάξη 

Λεχθα 

 Κξαληά 

 Σζηλάξη 

 Κππαξίζζη 

 Πεχθν 

 πθηά 

 Φιακνπξηά 

  Ηηηά 

Μέληα 

 Μνιφρα 

 Παπαξνχλα 

 Πηθξαγθνπξηά 

 Πηθξαιίδα 

 Πηθξνδάθλε 

 Ρίγαλε 

 ειηλφρνξην   

 ηαπξαγθάζη 

 Σζνπθλίδα 

 Φαζθφκειν 

 Φηδφρνξην 

 Φξαγθνζπθηά 

 Φηέξε  

 Υακνκήιη 

 Υειηδνλφρνξην 

 Υξπζάλζεκν  

 Υσλάθη  

 Φεπηνζέιηλν 
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Υακνκήιη                                                 Παπαξνχλα 

 

                           Βαηνκνπξηά                                     Θπκάξη 

 

       Μέληα                                               Βειαληδηά 

 

Φνπληνπθηά                                                 Μαξγαξίηα 
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      πθηά                                                       Φηέξε 

 

Φηδφρνξην                                 Αλεκψλε 

 

                     Γαιαηζίδα          Αγξηνζηάρπ 

 

                                   Ηηηά    Φιακνπξηά 



120 

 

 

 

 

 

                 Αγξηνβξψκε                Αγξηνδνρφο 

 

                Γατδνπξάγθαζν     Φαζθφκειν 

 

                          Κνπκαξηά                Σζνπθλίδα 

 

                     Ρίγαλε ηνπ βνπλνχ        Μνιφρα 
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                           Μαληδνπξάλα    Μειηζφρνξην 

 

                        Αγξηαγγνπξηά                 Πηθξνδάθλε 

 

                    Λεβάληα                                                               Αθαθία 

 

                          Μάξαζνο                                                         Κξηλάθη 
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ΕΩΓΡΑΦΗΕΩ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ 
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ΗΣΟΡΗΚΟ – ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 

600π.Υ Τπήξρε ζηελ πεξηνρή ηεο Αιηζηξάηεο ηεξφ ηνπ Γηνλχζνπ 

1450  Μεηνίθεζε ζηε ζεκεξηλή ζέζε  ε Αιηζηξάηε 

1817 Ίδξπζε Ηεξάο Μνλήο Αγίαο Κπξηαθήο 

 

1825 

Μεηαθέξεηαη ε έδξα ηεο Μεηξφπνιεο Γξάκαο ζηελ Αιηζηξάηε 

1841  Ηδξχεηαη ε Κεληξηθή Διιεληθή ρνιή Αιηζηξάηεο 

1860 Ηδξχεηαη ζηελ Αιηζηξάηε ην Αξξελαγσγείν θαη ην Παξζελαγσγείν 

1866 Αλέγεξζε Ηεξνχ Νανχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

1904 Ηδξχεηαη ην Οηθνηξνθείν 

1906 Ζ Κεληξηθή ρνιή Αιηζηξάηεο κεηνλνκάδεηαη ζε Αζηηθή ρνιή 

1909 Σν θηίξην ηνπ Δπηζθνπείνπ θαη ην νηθνηξνθείν θάεθαλ απφ εκπξεζκφ 

1/7/1913 Απειεπζέξσζε απφ ηε βνπιγαξηθή θαηνρή 

1915 πγρσλεχεηαη ην Αξξελαγσγείν κε ην Παξζελαγσγείν ζε έλα κεηθηφ 

εθπαηδεπηήξην 

1932 Αλεγέξζε ην  δεθαηάμην Γεκνηηθφ ρνιείν Αιηζηξάηεο 

1997 Με ην λφκν ηνπ Καπνδίζηξηα πεξί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

αλαβαζκίζηεθε ζε Γήκνο Αιηζηξάηεο 

 

1998 Δγθαίληα ηνπ πειαίνπ Αιηζηξάηεο 

2009 Με ην λφκν ηνπ Καιιηθξάηε  πεξί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν Γήκνο 

Αιηζηξάηεο ζπγρσλεχηεθε κε ην Γήκν Ν. Είρλεο θαη νλνκάζηεθε Γήκνο 

Ν. Είρλεο 
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ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ 

 

Σν παξφλ πφλεκα ήηαλ κηα πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο Δ‟ Σάμεο  κέζα απφ έλα 

πνιηηηζηηθφ-εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα λα αζρνιεζνχλ, λα  εξεπλήζνπλ, λα ζπιιέμνπλ, λα 

επηιέμνπλ, θαη λα θαηαγξάςνπλ   πάλσ ζε κηα ζεκαηηθή δνκή ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα πξνζδηνξίζνπλ αιιά θαη θπζηθά λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο. Σελ Αιηζηξάηε εξξψλ. 

Σα παηδηά πξνζπάζεζαλ κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη φξεμε λα γλσξίζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο 

κέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα. Πξνζπάζεζαλ λα  θαιχςνπλ φια ηα ζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδνπλ έλα  ηφπν, κε ηελ ειπίδα φηη φπνηνο δηαβάζεη  ην  πφλεκα απηφ λα κπνξέζεη 

βνεζνχκελνο θαη απφ ηελ πινχζηα θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε λα αληηιεθζεί πιήξσο φρη κφλνλ ηελ 

Αιηζηξάηε ηνπ ζήκεξα αιιά θαη ηε  δηαδξνκή ηεο  Αιηζηξάηεο κέζα ζην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ησλ αηψλσλ. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζηνλ θ. Γεψξγην 

Μάιακκα, πξψελ Γηεπζπληή ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αιηζηξάηεο θαη πξψελ πξντζηάκελν ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαχδεπζεο, ν νπνίνο κε κεγάιε πξνζπκία καο παξέζρε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο  

γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηφπνπ καο , καο επέιπζε απνξίεο αιιά θαη καο μελάγεζε ζην Γεκνηηθφ 

Μνπζείν Αιηζηξάηεο απφ φπνπ αληιήζεθαλ πνιιέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο  γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απηνχ έξγνπ . 
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Πεγέο 

Απφ ηε βηθηπαίδεηα θαη ην δηαδίθηπν 

 

«Ζ Αιηζηξάηε ζην Γηάβα ησλ Αηψλσλ», ηνπ Κ. Κνληνύ, 

 

«Μηα άιιε πξνζέγγηζε πήιαην-Αιηζηξάηε-Φαξάγγη»,  ηνπ Γεσξγίνπ Μάιακκα 

 

«Γεκνηηθά Σξαγνχδηα  ζηελ Αιηζηξάηε εξξψλ»  ηεο ηέιιαο Γεσξγηάδνπ 

 

«Ζ Κεληξηθή Διιεληθή ρνιή Αιηζηξάηεο» ηνπ Νίθνπ Γεσξγηάδε Γαζθάινπ 

 

« Ζ Δθπαίδεπζε ζηηο επαξρίεο Γξάκαο θαη Εηρλψλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία 1840-1913» ηνπ 

Καξζαλίδε 

Απφ καξηπξίεο θαηνίθσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


