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«ν Θνιηλδξόο έλα κεγάιν ρσξηό από 

450 ζπίηηα ην κόλν θεθαινρώξη ηεο πεξηνρήο  
θαη ε έδξα ηνπ Δπηζθόπνπ Θίηξνπο.  

Ζ αγνξά ηνπ, νη ζηελνί δξόκνη ηνπ, ηα δίπαηα ζπίηηα ηνπ  
δίλνπλ ηνλ αέξα κηαο κηθξήο πόιεο» 

Heuzey, L. (1860). Le mont Olympe et l' Acarnanie 1 
 

Δάλ θαλείο θηλείηαη ζηνλ νδηθό άμνλα Αζήλαο - Θεζζαινλίθεο ή δηαζρίδεη ηνλ 

καθεδνληθό θάκπν δηακέζνπ ηεο Δγλαηίαο νδνύ, ζηα ζθέιε ηνπ Θεξκατθνύ 

θόιπνπ, θνληά ζηηο εθβνιέο ησλ κεγάισλ πνηακώλ Αμηνύ, Ινπδία θαη 

Αιηάθκνλα, βιέπεη από ηε κηα ηε ξερή ζάιαζζα πνπ ζπληεξεί έλαλ πινύζην 

πδξνβηόηνπν θαη αληίθξπ λα βαζαίλεη ε πεδηάδα κε ηα πινύζηα ρώκαηα, ηα 

ζηηεξά θαη ηηο δελδξνθαιιηέξγεηεο πνπ νινέλα αλεβαίλεη νκαιά ζηηο 

βνξεηναλαηνιηθέο ππώξεηεο ησλ Πηεξίσλ. Δθεί ζηελ αλάηαζε ηνπ βιέκκαηνο 

βξίζθεηαη ν Θνιηλδξόο. 

 

Θάλνληαο κηα έξεπλα γηα ην ιήκκα Θνιηλδξόο ζε κηα δεκνθηιή κεραλή 

αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν βξίζθνπκε πεξίπνπ 300.000 αλαθνξέο κε πξώηε ηελ 

παξαπνκπή ζην αληίζηνηρν ιήκκα ηεο Wikipedia2. Δθεί ζεκεηώλεηαη όηη: «ν 

                                                 
1 Ο Leon Heuzey (Ιεόλ Δδέ) πξαγκαηνπνίεζε ην ηαμίδη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε 

Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελώλ, πξηλ από ηελ πεξίνδν ησλ κεγάισλ αλαζθαθώλ, νη 

νπνίεο απνθάιπςαλ κεζνδηθά αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, όπσο ε Οιπκπία ή νη Γειθνί. Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε κέζνδνο έξεπλαο ήηαλ ηόηε ην «αξραηνινγηθό ηαμίδη»: δηέζρηδε θαλείο κε άινγν ηελ 

πεξηνρή πνπ ήζειε λα κειεηήζεη θαη γηα ηελ νπνία είρε ζπγθεληξώζεη πξνεγνπκέλσο όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο από ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο λεώηεξνπο πεξηεγεηέο, ρσξίο λα μεράζεη 

θαη ηηο επηγξαθέο. Κε ηηο γλώζεηο απηέο ν αξραηνιόγνο πξνζπαζνύζε λα βξεη ηηο ηνπνζεζίεο ησλ 

αξραίσλ πόιεσλ πνπ αλέθεξαλ ηα θείκελα, λα ηαπηίζεη ηα αξραία ηνπσλύκηα ησλ εξεηπίσλ πνπ 

ζπλαληνύζε, θαη λα αλαπιάζεη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Ζ έξεπλα ηνπ ηαμηδηώηε βαζίδεηαη, 

θαηά έλα κεγάιν κέξνο, ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηάεη από ηνπο θαηνίθνπο.  

Heuzey, L. (1860). Le mont Olympe et l' Acarnanie: Exploration des ces deux regions, avec l' etude 
de leurs antiquites, de leurs populations anciennes et modernes, de leur geographie et de leur 
histoire. Paris: Publie sous les auspices du Ministere de l' instruction publique et du Ministere d' 

etat. 
2 http://el.wikipedia.org/wiki/ Ζ Βηθηπαίδεηα ή Wikipedia είλαη έλα ζπιινγηθό εγθπθινπαηδηθό 

εγρείξεκα πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην Γηαδίθηπν, παγθόζκην, πνιύγισζζν, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ 

αξρή ηνπ wiki. Ζ Βηθηπαίδεηα έρεη σο ζηόρν λα παξέρεη ειεύζεξα επαλαρξεζηκνπνηήζηκν 

http://el.wikipedia.org/wiki/
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Θνιηλδξόο είλαη θσκόπνιε πνπ βξίζθεηαη ζηε βόξεηα Πηεξία θαη αλήθεη ζηελ 
θεληξηθή Καθεδνλία.[…]Δίλαη παξαδνζηαθόο νηθηζκόο θαη θεκίδεηαη γηα 
ηα θεξάζηα ηνπ3». 

 

 Σν ηνπσλύκην απαληάηαη ζηηο αξρεηαθέο πεγέο κε δηάθνξεο παξαιιαγέο όπσο: 

«Θνιπδξόλ», «Θνιπλδξόο», «Θνιηληξό», «Θνπιηαληξόο» θαη ζπαληόηεξα 

«Θνύιηα», αιιά δελ ππάξρεη αζθαιήο εξκελεία ηεο εηπκνινγίαο ηνπ. Ο Γάιινο 

αξραηνιόγνο Léon Heuzey, κέινο ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο Αζελώλ, 

ην 1858 επηζθέπηεηαη ηηο πεξηνρέο ηνπ Οιύκπνπ θαη ζην έξγν ηνπ «Σν όξνο 
Όιπκπνο θαη ε Αθαξλαλία», πνπ εθδόζεθε ην 1860 ζην Παξίζη4 πεξηγξάθεη ηνλ 

Θνιηλδξό σο «έλα κεγάιν ρσξηό από 450 ζπίηηα, ην κόλν θεθαινρώξη ηεο 
πεξηνρήο θαη ε έδξα ηνπ Δπηζθόπνπ Θίηξνπο. Ζ αγνξά ηνπ, νη ζηελνί δξόκνη ηνπ, 
ηα δίπαηα ζπίηηα, ηνπ δίλνπλ ηνλ αέξα κηαο κηθξήο πόιεο». 

 

ύκθσλα κε ηε κνλνγξαθία5 ηεο Θιενπάηξαο Πνιύδνπ – Κακέιε γηα ηελ 

ηζηνξία ηνπ νηθηζκνύ, νη Θνιηλδξηλνί «θαηνηθνύλ ζε δίπαηα θπξίσο ζπίηηα, πνπ 
ζθίγγνληαη ην έλα ζη’ άιιν ζηα ζηελά αλεθνξηθά δξνκάθηα, κε ηε γξαθηθή 
θιηκάθσζε ζηηο πιαγηέο ηνπ ηόπνπ ζηνλ νπνίν είλαη δηαζθνξπηζκέλα αξρνληηθά, 
λανί, ηα δηδαθηήξηα ηνπ νηθηζκνύ, ην Γεκαξρείν, ε βηβιηνζήθε θαη άιια. […] Σα 
ζνθάθηα είλαη ιηζόζηξσηα θαιληεξίκηα, ζηελά, αλώκαια, πνηέ ίζηα, εθηόο ησλ 
δύν θεληξηθώλ πιένλ δξόκσλ κε ηηο δύν θεληξηθέο πιαηείεο». Ιείπνπλ νη 

θεληξηθέο βξύζεο γη’ απηό νη θάηνηθνη ζπληεξνύλ ζηέξλεο ή δεκνηηθά θαη ηδησηηθά 

πεγάδηα. Δπηά ζπλνηθίεο κε μερσξηζηό όλνκα ζπλαπνηεινύζαλ ηνλ νηθηζκό θαη 

πιήζνο ηνπσλύκηα ζπλνδεύνπλ θάζε γσληά ηεο πεξηνρήο αληηθαηόπηξηζκα ηνπ 

ηνπηθνύ ηδηώκαηνο. 

 

 «Ζ επνρή ηεο ηδξύζεσο ηνπ Θνιηλδξνύ είλαη έσο ηώξα ηνπιάρηζηνλ 
αθαζόξηζηνο» ζπλερίδεη ε εξεπλήηξηα. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα πάλησο καξηπξεί 

εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή νξγαλσκέλσλ θνηλσληώλ από ηε Λενιηζηθή επνρή6. 

Ο Heuzey ζηελ επίζθεςή ηνπ γξάθεη: «αληίθξηζα ζε κηαλ εθθιεζία κηαλ ειιεληθή 
επηγξαθή κε ην όλνκα Δπξπδίθε. ’ έλα γεηηνληθό ιόθν αλάκεζα ζηα εξείπηα 
ελόο παιηνύ κνλαζηεξηνύ βξήθα κηα άιιε ζηήιε, ε νπνία από ην ζρήκα ησλ 
ιέμεσλ θαη ην ύθνο ησλ κνξθώλ κπνξεί λα αλαρζεί ζηνπο πξώηνπο ρξόλνπο ηεο 
Ρσκατθήο πεξηόδνπ. Σξία πξόζσπα ληπκέλα κε ηεβέλλνπο κνηάδνπλ όηη 
ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο. ηε κέζε είλαη θαζηζκέλε κηα γπλαίθα ζθεπαζκέλε κε 

                                                                                                                                            
πεξηερόκελν, κε αληηθεηκεληθά θαη επαιεζεύζηκα ζηνηρεία, πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη θαη λα βειηηώζεη. 
3 http://el.wikipedia.org/wiki/Θνιηλδξόο 
4  ό.π. Heuzey, L.  
5 Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. (1971). Ηζηνξία ηνπ Θνιηλδξνύ. Κε επξύηαηε επηζθόπηζε γεσγξαθηθή, 
ηζηνξηθή, εζλνινγηθή ηεο Πηεξίαο. Θνιηλδξόο: Καθεδνληθό Κνπζείν Θνιηλδξνύ [επαλεθδ. 2008]. 

6 http://www.kz-epka.gr/  ΘΕ' Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ θαη Θιαζηθώλ Αξραηνηήησλ, ρξνλνιόγην 

ηεο Πηεξίαο από ηελ Έθνξν αξραηνηήησλ Θαηεξίλεο Έθε Πνπιάθε - Παληεξκαιή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.kz-epka.gr/
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έλα καθξύ θάιπκκα, πίζσ από ηελ νπνία έλα παηδί θξαηά κηα θίζηε (ζήθε). Σα 
νλόκαηα είλαη ηεο Αληηγόλεο θαη ηνπ Ηππνζηξάηνπ7». 

 

Κεηαγελέζηεξα αξραηνινγηθά επξήκαηα καξηπξνύλ ηελ ύπαξμε κηαο 

παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ζηνλ νηθηζκό. Έσο ηηο αξρέο ηνπ 10νπ αηώλα 

ν Θνιηλδξόο  είλαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο βπδαληηλέο πόιεηο ηεο Πηεξίαο.  

Δκθαλίδεηαη σο επηζθνπή έλαηε ζηελ ηάμε ησλ επηζθνπώλ πνπ ππόθεηληαη ζηε 

κεηξόπνιε Ιαξίζεο.  Σν 1003 ε πόιε παξαδίλεηαη ζην Βαζίιεην Β’ από ην 

βνύιγαξν Γεκήηξην Σεηρσλά όηαλ ν απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ 

απνθαηέζηεζε ην καθεδνληθό ζύλνξν κε ηελ αλαθαηάιεςε ησλ πόιεσλ Βέξνηαο, 

Θνιηλδξνύ, εξβίσλ θαη Δδέζζεο. Ζ επόκελε γξαπηή καξηπξία γηα ηνλ νηθηζκό 

είλαη έλα δσξεηήξην έγγξαθν ηνπ 1384 ζην νπνίν αλαθέξεηαη σο «Θάζηξνλ»8. 

ην δσξεηήξην απηό έγγξαθν ν Αιέμηνο Άγγεινο Φηιαλζξσπηλόο δσξίδεη ζηε 

Λέα Κνλή Θεζζαινλίθεο από ηα θηήκαηά ηνπ ην θάζηξν «Θνιπδξόλ», πνπ 

θαηείρε κε ρξπζόβνπιν ηνπ Απηνθξάηνξα Κηραήι Παιαηνιόγνπ. Ο Heuzey 

γξάθεη όηη όηαλ πέξαζε από ηνλ Θνιηλδξό ζώδνληαλ ηα εξείπηα ηνπ βπδαληηλνύ 

απηνύ θάζηξνπ πνπ ην 1876 θαηεδάθηζε ν Δπίζθνπνο Θίηξνπο Κειέηηνο γηα λα 

ρηίζεη ην λεθξνηαθείν ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ. Σν 1394 ν Θνιηλδξόο αλαθέξεηαη πάιη 

κε αθνξκή ηελ έξηδα αλάκεζα ζηε Λέα Κνλή θαη ηε Κνλή Αθαπλίνπ 

Θεζζαινλίθεο9. Γπζηπρώο ζήκεξα από ην βπδαληηλό παξειζόλ ηνπ Θνιηλδξνύ 

δελ ζώδνληαη νύηε ηα ηκήκαηα ηνπ κεζνβπδαληηλνύ θάζηξνπ, πνπ βξίζθνληαλ 

ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνύ νηθηζκνύ, νύηε νη βπδαληηλνί λανί ηεο πόιεο.  Κία 

βπδαληηλή εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θέξεη ηελ επηγξαθή «Άγηνο Γεκήηξηνο ν 
Λεακνλίηεο», θαη ππνκλεκαηίδεη ηε ζρέζε ηεο Λέαο Κνλήο Θεζζαινλίθεο κε ηνλ 

νηθηζκό10.  

 

Οη νηθηζηηθέο ελόηεηεο απνηεινύλ κνξθώκαηα, ηα νπνία ζρεκαηνπνηνύληαη κέζα 

από κηα νξηζκέλε δηαδηθαζία, πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έρεη θνηλσληθό 

ραξαθηήξα11. Θάπνηεο θνξέο, ε ζρεκαηνπνίεζε ησλ θέληξσλ απηώλ νθείιεηαη 

θαη ζε παξάγνληεο πνπ δελ είλαη ακηγώο θνηλσληθνί: ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε 

γεσγξαθηθή ζέζε, ε γεσθπζηθή κνξθνινγία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, 

ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο ή πνιηηηθέο απνθάζεηο θ.ά. Κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

ηξόπν, ε ζρεκαηνπνίεζε ησλ θεληξηθώλ πόιεσλ θαη θσκνπόιεσλ είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο κηαο ζεηξάο παξαγόλησλ, όπσο πνιηηηζκηθνί, 

                                                 
7 ό.π. Heuzey, L. 
8 ό.π. Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. 
9 http://www.kz-epka.gr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=107 
10 http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_03/ekd_pemk_03_theocharidis.pdf 

Θενραξίδεο, Γ. (1953-5). Ζ Λέα Κνλή Θεζζαινλίθεο. Καθεδνληθά 3, 334-52. Ζ Βνιιάο (δπηηθά 

από ηα Ρπάθηα), θηήκα ηεο Αθαπλίνπ πξνζαξηήζεθε παξάλνκα ζηε Λέα Κνλή.   Κέρξη ην 1401 

ε Βνιιάο δελ είρε απνδνζεί, παξόιεο ηηο επηζηνιέο ηνπ Παηξηάξρε Αληώληνπ Γ πξνο ηνλ 

εγνύκελν ηεο Λεαο Κνλήο Γαβξηήι. 
11 Σξαταλνύ, Δ., Θπξίδεο, Α. & Γθόιηα, Π. (2006). Οξγάλσζε θαη πξνζιήςεηο ηεο 

εκπνξνπαλεγύξεσο Ακπληαίνπ (1956-2005). Αλάγλσζε αξρεηαθνύ πιηθνύ. Όςεηο ηεο Γπηηθήο 

Καθεδνλίαο. Φιώξηλα: Βηβιηνινγείνλ. 

http://www.kz-epka.gr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=107
http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_03/ekd_pemk_03_theocharidis.pdf
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ηζηνξηθνί, δηνηθεηηθνί, γεσγξαθηθνί, νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θ.ιπ12. Κε ππξήλα, 

επνκέλσο, ην Θάζηξν άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη έλαο νηθηζκόο πνπ έκειιε λα 

εμειηρζεί ζε κεγάιν θεθαινρώξη ηεο πεξηνρήο. Ζ ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ε 

παξνπζία ηνπ Δπηζθόπνπ θαη ε ζέζε ηνπ καθξηά από ηελ θεληξηθή νδηθή 

αξηεξία, ε πξνλνκηνύρα ζηελ πεξηνρή, πνπ ηνπ παξέρεη ηελ επνπηεία ηνπ ρώξνπ 

ζε ηδηαίηεξα κεγάιε απόζηαζε, άξα θαη πξνζηαζία θαη ην θαιό κηθξνθιίκα ζε 

ζρέζε κε ηηο πεδηλέο ειώδεηο πεξηνρέο ησλ εθβνιώλ ησλ πνηακώλ, ζπληέιεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε κηαο αμηόινγεο θνηλόηεηαο.  

 

«Έλα πνπιί μεθίλεζε κέζα από ηε Βέξνηα. 
- αλ παο πνπιί κ’ ζηνλ Θνιηλδξό, ζα βγεηο θαηά ηε Φνύληα, 
ρακπεξ’ λα παο ζηνλ Γηακαληή, ρακπέξ’ λα παο ζηνλ Ληίδηα, 

Απηνπινπκπνύδεο έξρεηαη κε ρίιηνπο πεληαθόζηνπο 
δεηάεη θεθάιηα θιέθηηθα θη από ηνπο ηξαλνύο ηνπο θιέθηεο! 

Θη ν Γηακαληήο ‘πνθξίζεθε θαη κε ζπκό ηνπ ιέεη: 
- Έια παζηά ζηνλ Θνιηλδξό, θόπηαζε λα ζε δνύκε 

λα κεηξεζνύκ’ κε πηζακή απ’ ην θεθάιη θάησ…» 
Γεκνηηθό ηξαγνύδη13 

 

Ιίγεο είλαη δπζηπρώο νη γξαπηέο καξηπξίεο έσο θαη ηνλ 19ν αηώλα γηα ηελ 

ηζηνξία ηνπ Θνιηλδξνύ θαζώο ππάξρεη έιιεηςε πξσηνγελώλ πεγώλ. Αξρεία θαη 

ζεκαληηθά έγγξαθα θαηαζηξάθεθαλ κε ηελ ππξπόιεζε ηεο Κεηξόπνιεο ην 

1878 θαη ηηο θαηαζηξνθέο ζηα ρξόληα ηεο Θαηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ. 

 

Απ’ όζα κπνξνύκε λα ζπλάγνπκε, ν Θνιηλδξόο ζηα ρξόληα ηεο νζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο δηνηθεηηθά αξρηθά αλήθε ζηνλ θαδά Βέξνηαο14 (ζαληδάθη 

Θεζζαινλίθεο) ηνπ Βηιαεηίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ήηαλ δήκνο (nahiye) κε 

δηνηθεηή, κνπρηάξε θαη ρσξνθπιαθή. Ζ απνγξαθή ησλ λνηθνθπξηώλ ηνπ έηνπο 

1530 πνπ βαζίδεηαη ζην αληίζηνηρν muhasebe-i vilayet-i Rumeli defteri 

αλαγξάθεη όηη ν Θνιηλδξόο απνηεινύληαλ από 17 ρξηζηηαληθά λνηθνθπξηά15. Σε 

ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα δηνηθνύζε εμακειήο δεκνγεξνληία πνπ εθιεγόηαλ θάζε 

ρξόλν από γεληθή ζπλέιεπζε όισλ ησλ αξξέλσλ άλσ ησλ 25 εηώλ. ύκθσλα κε 

ηα νζσκαληθά αξρεία ηεο Βέξνηαο16 κπνξνύκε λα ζηαζνύκε ζε νξηζκέλα 

ζηηγκηόηππα ηεο δσήο ηεο πεξηόδνπ: Από ζεκείσζε ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1678 ηνπ 

Ηεξνδηθείνπ Βεξνίαο, «ν Παλαγηώηεο Θπξηαθνύ θαη ν Θώζηαο Φίιηππα θάηνηθνη 
ηνπ ρσξίνπ Θνιηλδξνύ εμειζόληεο ηεο λνκηκόηεηνο πεξηεθέξνλην κέρξη ηνύδε 

                                                 
12 νξώθνο, Δ. (1975). Οηθηζηηθή δνκή θαη θνηλσληθνπνίεζε. Δπηζεώξεζε Θνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 
23, 142-149.  
13 ό.π. Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. 
14 ό.π. Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. 
15 Από ην ηεθηέξη λ167 ηνπ 1530 ν αξηζκόο ησλ λνηθνθπξηώλ ζηνλ Θάδα Βέξνηαο http://doumbia-

istoria.blogspot.gr/2012/02/1530_09.html#uds-search-results 
16  http://gak.thess.sch.gr/Archsyl/archsyl.htm 

 

http://doumbia-istoria.blogspot.gr/2012/02/1530_09.html#uds-search-results
http://doumbia-istoria.blogspot.gr/2012/02/1530_09.html#uds-search-results
http://gak.thess.sch.gr/Archsyl/archsyl.htm
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κεη’ Αιβαλώλ ιεζηώλ, κεηαλνήζαληεο όκσο εδήισζαλ όηη δέρνληαη ηελ 
ππνηαγήλ θαη όηη πξνο ηνύην εγγπώληαη νη θάηνηθνη ηνπ αλσηέξσ ρσξίνπ». Έλαο 

πίλαθαο ησλ εμηζιακηζζέλησλ ηνπ 1788 αλαθέξεη πσο: «ε εθ Θνιηλδξνύ 
Κπαιάζσ Αζαλαζίνπ έγθπνο νύζα από ηνλ Ακπνπξαρκάλ εζπάζζε σο 
ζύδπγόο ηνπ ηνλ Ηζιακηζκόλ, νλνκαζζείζα Υαηηηδέ»17. 

 

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ε Πηεξία πέξαζε ζηα ρέξηα ηνπ Αιή Παζά. Δλεξγή 

είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο Πηεξίαο ζηνλ Αγώλα ηνπ 1821. Οπιαξρεγνί ηνπ Οιύκπνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηεο Λάνπζαο θαη ηεο Βέξνηαο. Οη 

θιεθηαξκαηνινί από ηνλ Όιπκπν πνιέκεζαλ ζην πιεπξό ηνπ Δκκαλνπήι 

Παπά ζηε Υαιθηδηθή. ηηο αξρέο ηνπ 1822 εθδειώζεθαλ επαλαζηαηηθά θηλήκαηα 

ζηνλ Όιπκπν θαη ζηα Πηέξηα, κε νξκεηήξηα ηνλ Θνιηλδξό θαη ηε Λάνπζα. Σν 

Κάξηην ηνπ 1822 έθηαζε ζην Διεπζεξνρώξη ν δηνξηζκέλνο από ηνλ Τςειάληε 

αξρεγόο ηεο Δπαλάζηαζεο, Γξεγόξεο άιαο. ηηο 8-3-1822 θεξύρζεθε ή 

Δπαλάζηαζε θαη ν Γηακαληήο Ληθνιάνπ κε ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ επηηέζεθε θαηά 

ηνπ Θνιηλδξνύ πνπ θαηερόηαλ από 1500 Σνύξθνπο. Έγηλε θνληθή κάρε. Ο 

Γηακαληήο δε κπόξεζε λα θαηαιάβεη ηνλ Θνιηλδξό. Οη Σνύξθνη θαηεδίσμαλ ηνπο 

Έιιελεο θνληά ζηε Κειηά θαη εθεί θαηέζηξεςαλ ηνλ Πύξγν ησλ Ιαδαίσλ 

θαίγνληαο ρσξηά θαη ζθάδνληαο αλζξώπνπο. Ο Γηακαληήο απνζύξζεθε ζηα 

Λ.Γ. όπνπ ζπλέρηζε ηνλ Αγώλα καδί κε άιινπο καθεδόλεο νπιαξρεγνύο18. 

 

ηα κέζα 19νπ αη. ελώ ζην Θίηξνο ππάξρνπλ κόλν εξείπηα κεηά από 

επαλαζηάζεηο θαη ρνιέξα, ε έδξα ηεο επηζθνπήο κεηαθέξεηαη εθ λένπ ζηνλ 

Θνιηλδξό. Σν 1878 ν επίζθνπνο Θίηξνπο Ληθόιανο Ινύζεο κε έδξα ηνλ 

Θνιηλδξό παίξλεη κέξνο ζηελ εμέγεξζε ηνπ Οιύκπνπ.  Ππξπνιεί ηελ Κεηξόπνιε 

θαη ελώλεηαη κε ηνπο αληάξηεο ησλ Πηεξίσλ.  Ζ έδξα ηεο επηζθνπήο κεηαθέξεηαη 

ζηελ Θαηεξίλε19.   

 

Θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ, παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο Πηεξίαο έληνλε εθπαηδεπηηθή θαη πλεπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. ε όινλ ηνλ 

θαδά Θαηεξίλεο (όπνπ πιένλ αλήθεη ν Θνιηλδξόο) δνύζαλ ηόηε ζπλνιηθά 22.000 

πεξίπνπ Έιιελεο θαη 3.500 Σνύξθνη. Ζ πξσηεύνπζα είρε εμειηρζεί ηόηε ζε κηα 

αθκαία πόιε· ζην κεηαμύ, είρε κεηαθέξεη ηελ έδξα ηνπ εθεί θαη ν επίζθνπνο 

Θίηξνπο. Γύξσ ζην 1877 ιεηηνπξγνύζαλ ζηελ πόιε ειιεληθά ζρνιεία. ηηο αξρέο 

ηνπ 20νύ αη. ζπγθξνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθνί θαη θηιόκνπζνη ζύιινγνη. ηνλ 

Θνιηλδξό δνύζαλ 2.000 θάηνηθνη πεξίπνπ, όινη ζρεδόλ Έιιελεο. Ιεηηνύξγεζαλ 

ήδε από ην 1871 - 1872 αξξελαγσγείν θαη παξζελαγσγείν, κε πεξηζζόηεξνπο 

από 200 καζεηέο. Σν Ιηηόρσξν, αλ θαη θαηαζηξάθεθε θαηά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1878, αξηζκνύζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα 3.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ. Θαη 

εδώ, όπσο θαη ζηνλ Θνιηλδξό θαη ζηελ Θαηεξίλε, ζπληεξνύληαλ ζρνιεία θαη 
                                                 
17 ό.π. Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. 
18  http://www.pieriacity.gr/index.php/2012-01-09-19-10-29/istoria  
19 ό.π. http://www.kz-epka.gr/   

http://www.pieriacity.gr/index.php/2012-01-09-19-10-29/istoria
http://www.kz-epka.gr/
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εθπαηδεπηηθνί όκηινη πνπ ηόλσλαλ ηελ παηδεία ηεο πεξηνρήο. Έηζη, ιίγν πξηλ από 

ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ην 1912, ν θαδάο Θαηεξίλεο είρε λα επηδείμεη 19 ζρνιεία 

κε 29 δαζθάινπο θαη 1.700 πεξίπνπ καζεηέο θαη αμηόινγε πλεπκαηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή θίλεζε20. 

 

«Κε ηελ απνθνίηεζή κνπ από ην γπκλάζην Θεζζαινλίθεο,  
εδίδαμα νιίγνπο κήλαο εηο ηνλ Θνιηλδξό από ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1906.  

Δλ παξελζέζεη ιέγσ όηη, σο ηόηε δηδάζθαινο,  
ήκελ ν πξώηνο όπνπ εηζήγαγνλ ην θνπη-κπσι εηο ηνλ Θνιηλδξό» 

Παπαζενδώξνπ, Γ. Απνκλεκνλεύκαηα21  

 

ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία αληηκεησπίδεη 

κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη θινλίδεηαη από εζληθά θηλήκαηα. Γηα λα ηα 

αληηκεησπίζεη θάλεη ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε, ζηελ νηθνλνκία 

θαη ζηελ θνηλσλία. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο σθεινύλ θπξίσο ηνπο ππεθόνπο ηεο 

πνπ δελ είλαη κνπζνπικάλνη. ηηο πόιεηο, όπσο ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Θαηεξίλε 

θαη αιινύ αλαπηύζζνληαη ηα αζηηθά ζηξώκαηα. Φξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή 

κόξθσζε ησλ παηδηώλ ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο. Δπίζεο δηαδίδεηαη ην ζέαηξν, ηα βηβιία, νη εθεκεξίδεο θαη 

ηα πεξηνδηθά. Αθόκα ηδξύνληαη ζσκαηεία θαη ζύιινγνη κε δηάθνξνπο ζθνπνύο 

(ζύιινγνη θηιαλζξσπηθνί, θηινινγηθνί, κνπζηθνί, ζεαηξηθνί, αζιεηηθνί)22. Σα 

ζσκαηεία απηά εθηόο από ην λα επηδηώθνπλ λα πςώζνπλ ην πλεπκαηηθό επίπεδν 

ησλ θαηνίθσλ ζέινπλ λα ηνπο αθππλίζνπλ θαη εζληθά.  

 

ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή θηλεηηθόηεηα εληάζζεηαη θαη ν Θνιηλδξόο, ζηνλ 

νπνίν ζπζηάζεθε ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1908 ν «θηιόκνπζνο θαη θηιόπησρνο ζύιινγνο 
ε Πξόνδνο». Οη ζθνπνί ηνπ ζπιιόγνπ αλαθέξνληαη θαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ θαη 

είλαη: «ε εζλνπξεπήο, εζηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ κειώλ ηνπ, 
ε ελίζρπζηο ηνπ ζρνιηθνύ ηακείνπ δηα ηελ αλέγεξζηλ λένπ θηηξίνπ δηαηηζεκέλσλ 
ησλ ¾ ησλ εζόδσλ ηνπ, ε βνήζεηα απόξσλ νηθνγελεηώλ». Κέζα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηώλ νξίδνληαη: «αη δηαιέμεηο, ε ίδξπζηο αλαγλσζηεξίνπ θαη 
βηβιηνζήθεο, λπθηεξηλήο ζρνιήο, Γπκλαζηεξίνπ, ε ζπγθξόηεζηο νξρήζηξαο θαη ε 
ρνξήγεζηο ηξνθήο θαη ηαηξηθήο πεξηζάιςεσο εηο πελνκέλαο νηθνγελείαο»23. Σν 

ύιινγν δηνηθνύζε δεθακειέο ζπκβνύιην ζην νπνίν κεηείραλ πέληε έθνξνη: 

Γπκλαζηηθήο, Κνπζηθήο, Βηβιηνζήθεο, Παηδηώλ θαη Δθδξνκώλ. Ζ ίδξπζε 

Γπκλαζηεξίνπ θαη ν νξηζκόο εθόξσλ Γπκλαζηηθήο, Παηδεηώλ θαη Δθδξνκώλ 

καξηπξεί ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ηνπ ζπιιόγνπ όρη κόλν γηα ηελ πλεπκαηηθή 

αιιά θαη ηαπηόρξνλα γηα ηε ζσκαηηθή επδνθίκεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Θνιηλδξνύ. 

                                                 
20 Θαδηαξίδεο, Η. (2002). Ζ Καθεδνλία θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία. Θαηεξίλε : Κάηη 
21 ό.π. Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. 
22 Θαδηαξίδεο, Η. (2006). Θαηεξίλε: Από ηε κηθξή θώκε ζηελ πνιύηξνπε πόιε. Θαηεξίλε: Κάηη 
23 ό.π. Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. 
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Ο ζύιινγνο απηόο έδεζε 16 ρξόληα εθπιεξώλνληαο θαηά ην δπλαηόλ ηνπο 

ζθνπνύο ηνπ. Αλαζπζηήζεθε γηα δεύηεξε θνξά ην 1926, αιιά ρσξίο λα 

παξνπζηάζεη αμηόινγε δξάζε δηαιύζεθε νξηζηηθά ην 1935. 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ, ε αλαβίσζε ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ κε ηε 

δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ησλ Αγώλσλ ηεο 1εο Οιπκπηάδαο ην 1896 έδσζε λέα 

ώζεζε ζηελ ελαζρόιεζε ησλ Διιήλσλ κε ηνλ αζιεηηζκό. Δθείλε ηελ επνρή 

εκθαλίζηεθε θαη έλα λέν άζιεκα, ην πνδόζθαηξν, όηαλ ζηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, 

ηεο Πάηξαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Θέξθπξαο αιιά θαη 

ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο κύξλεο, λαπινρνύζαλ αγγιηθά πνιεκηθά 

πινία θαη έπαηδαλ νη λαύηεο κεηαμύ ηνπο πνδόζθαηξν. Παξάιιεια πνιινί 

Έιιελεο θνηηεηέο ζε αγγιηθά παλεπηζηήκηα αιιά θαη κεηαλάζηεο ζε άιιεο 

Δπξσπατθέο ρώξεο επέζηξεθαλ ζηελ Διιάδα θαη έθεξλαλ καδί ηνπο θαη ην 

πνδόζθαηξν24. ην κεηαμύ αξρίδνπλ λα ηδξύνληαη θαη νη πξώηνη ζύιινγνη πνπ 

θαιιηεξγνύλ εθηόο ησλ ππνινίπσλ αζιεκάησλ θαη ην πνδόζθαηξν.  

 

Δηδηθά ζηε Θεζζαινλίθε ην πνδόζθαηξν δηαδόζεθε από ηνπο θάηνηθνπο ησλ 

μέλσλ παξνηθηώλ, νη νπνίνη ζρεκάηηζαλ θαη δηθό ηνπο αζιεηηθό ζσκαηείν, ηελ 

Οπληόλ πνξηίθ, ελώ αθνινύζεζε ν Όκηινο Φηινκνύζσλ Θεζζαινλίθεο (ν 

κεηέπεηηα Ζξαθιήο). Οη Θεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγώλεο 190625 πεξηειάκβαλαλ 

αλεπίζεκνπο αγώλεο πνδνζθαίξνπ θαη ηελ ίδηα ρξνληά ν ύλδεζκνο Διιεληθώλ 

Γπκλαζηηθώλ Αζιεηηθώλ σκαηείσλ (ΔΓΑ) ζπκπεξηέιαβε ην πνδόζθαηξν 

ζηελ δύλακή ηνπ θαη πξνθήξπμε θαη ην πξώην παλειιήλην πξσηάζιεκα, ελώ 

ζηελ κύξλε ην πξώην πξσηάζιεκα είρε δηνξγαλσζεί πνιύ λσξίηεξα ην 189826. 

Από ην 1907 εηζάγεηαη ζηα ζρνιεία θαη αξρίδνπλ λα γίλνληαη αγώλεο αλάκεζα 

ζε καζεηέο γπκλαζίσλ θαη κεηαμύ θνηηεηώλ.  

 

Κηα πνιύ πξώηκε καξηπξία, ηνπ 1906, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηνλ 

Θνιηλδξό πεξηέρεηαη ζηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Γεκεηξίνπ Παπαζενδώξνπ. Ο 

Γ. Παπαζενδώξνπ Θνιηλδξηλόο κεηαλάζηε ζην Buffalo ησλ Ζ.Π.Α., δηαηέιεζε 

πξόεδξνο ηνπ εθεί αιιεινβνεζεηηθνύ ζπιιόγνπ Θνιηλδξηλώλ ε «Πξόλνηα». 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Κε ηελ απνθνίηεζή κνπ από ην Γπκλάζην 
Θεζζαινλίθεο, εδίδαμα νιίγνπο κήλαο εηο ηνλ Θνιηλδξό από ηνπ Λνέκβξηνπ ηνπ 
1906. Δλ παξελζέζεη ιέγσ όηη, σο ηόηε δηδάζθαινο, ήκελ ν πξώηνο όπνπ 
εηζήγαγνλ ην θνπη-κπσι εηο ηνλ Θνιηλδξό θαη όηη επί ηξία ζπλερή έηε θαηά ηαο 
γπκλαζηαθάο κνπ ζπνπδάο ελ Θεζ/λίθε θαηείρνλ ην πξσηάζιεκα εηο ηνλ δξόκνλ 
αληνρήο θαη πξνπνλνύκελνο ππό ηνπ θαζεγεηνύ ηεο Γπκλαζηηθήο 
Παπαζαλαζίνπ από ην Θαηαθύγη ζα ζπκκεηείρνλ εηο ηνπο Παλειιήληνπο 
Αγώλαο. Γπζηπρώο πξνζεβιήζελ ππό ειώδεηο ππξεηνύο θαη δελ εδπλήζελ λα 

                                                 
24 http://www.iraklis.org/  
25 http://el.wikipedia.org/Πνδόζθαηξν ζηελ Οιπκπηάδα 1906 
26 http://www.segas.gr/ ύληνκν ηζηνξηθό 

http://www.iraklis.org/
http://el.wikipedia.org/Ποδόσφαιρο
http://www.segas.gr/
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ζπκκεηάζρσ ησλ αγώλσλ. Σν ηειεπηαίνλ βξαβείνλ ηνπ ηξίηνπ αγώλνο, όπνπ 
έιαβνλ ήην θιάδνο ειαίαο θαη ην νπνίνλ έρσ θπιαγκέλνλ σο ελζύκηνλ». 
πκπεξαίλνπκε επνκέλσο όηη ν Θνιηλδξόο δέρεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ 

ηελ επηξξνή από έλα κεγάιν αζηηθό θέληξν όπσο είλαη ε Θεζζαινλίθε πνπ 

βξίζθεηαη πνιύ θνληά ηεο. Φηάλνπλ, ινηπόλ, ζε απηόλ νη ηδέεο, νη ηάζεηο, ν 

αληίθηππνο ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

πόιεο. 

 

Ζ θίλεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ αζιεηηζκνύ ηνλ Θνιηλδξό πνπ εληάζεθε κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, αλαθόπηεηαη από ηελ ηεηακέλε πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ 

ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1914-1918) θαη ηεο Κηθξαζηαηηθήο Θαηαζηξνθήο 

(1922)27. Σα επόκελα ρξόληα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1927 ζηελ θσκόπνιε ησλ 5000 

θαηνίθσλ ε πξννδεπηηθή λενιαία δεηά λα αθνινπζήζεη ηα πξνζηάγκαηα ηεο 

επνρήο, λα επηδνζεί ζηνλ αζιεηηζκό θαη ηδηαίηεξα ζην πνδόζθαηξν. Σν 1927 

ηδξύνληαη επίζεκα δύν αζιεηηθά ζσκαηεία: ν Γπκλαζηηθόο ύιινγνο «Ζξαθιήο» 

θαη «Γ.. Εεπο»28. Από ηηο δύν νκάδεο πνδνζθαίξνπ, κεγαιύηεξε δξαζηεξηόηεηα 

αλέπηπμε ν πξώηνο. Σελ επνρή εθείλε ηα κέζα θαη νη νηθνλνκηθνί πόξνη ήηαλ 

ειάρηζηνη, σζηόζν ην γεγνλόο απηό δελ εκπόδηζε ηηο νκάδεο λα δηαθξηζνύλ 

κεηαμύ άιισλ ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν (1940), ε θαηνρή θαη ν 

Δκθύιηνο δελ επέηξεςαλ θακηά αγσληζηηθή δξάζε κέρξη ην 1948 ζηνλ Θνιηλδξό, 

όηαλ άξρηζε λέα πξνζπάζεηα αλαζπγθξόηεζεο ησλ πνδνζθαηξηθώλ νκάδσλ. Γηα 

λα απνθεπρζνύλ νη δηελέμεηο ζπκθσλήζεθε λα ηδξπζεί έλαο λένο ζύιινγνο κε ηελ 

επσλπκία «Κνπζηθνρνξεπηηθόο Γπκλαζηηθόο ύιινγνο Αλαγέλλεζε Θνιηλδξνύ», 

ζηνλ νπνίν εληάρηεθαλ ηα κέιε θαη ησλ δύν ζπιιόγσλ πνπ είραλ ήδε δηαιπζεί. 

Έσο ην 1958 ε νκάδα γλώξηδε αθκή παξ’ όιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη αληηθεηκεληθέο 

δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηώπηζε, αιιά ην 1963 έπαςε ζρεδόλ λα πθίζηαηαη. 

Ωζηόζν ζην αδηέμνδν δόζεθε ιύζε ην 1968 όηαλ ε λέα δηνίθεζε ηνπ ζπιιόγνπ 

επηδόζεθε κε ελζνπζηαζκό ζηελ νξγάλσζε κηαο θαιήο νκάδαο θαη ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ. Παξάιιεια γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ θηιάζινπ θνηλνύ δηνξγάλσλε 

ρνξνεζπεξίδεο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο29.  

                                                 
27 Οη Βαιθαληθνί πόιεκνη θαη ύζηεξα ν A’ Παγθόζκηνο πόιεκνο δηέθνςαλ θάζε θίλεζε ζηε 

δεθαεηία 1910 -1920, κεηά ηελ νπνία αξρίδεη θπξίσο λα δηαδίδεηαη ην πνδόζθαηξν, ελώ νη νκάδεο 

ηεο κύξλεο θαη ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο επαληδξύνληαη κεηά ην 1922 ζηελ Αζήλα. Σν 1926 νη 

πνδνζθαηξηθέο Δλώζεηο Αζελώλ, Πεηξαηώο θαη Θεζζαινλίθεο ηδξύνπλ ηελ Διιεληθή 

Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία, ζηελ νπνία ππάγνληαη θαη ζήκεξα όιεο νη ηνπηθέο πνδνζθαηξηθέο 

ελώζεηο ηεο ρώξαο. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηελ Διιάδα, ην πνδόζθαηξν είλαη κε δηαθνξά ην 

πην δηαδεδνκέλν άζιεκα, κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό ζσκαηείσλ θαη αζινπκέλσλ. 
28 http://agriada-amanta.blogspot.gr/2010/04/blog-post.html 
29 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν αγώλαο πνπ δηεμάγεηαη θάζε ρξόλν κεηαμύ ηεο νκάδαο θαη ησλ 

παιαίκαρσλ πνδνζθαηξηζηώλ ηεο Αλαγέλλεζεο ζηε κλήκε ηνπ πξόσξα ρακέλνπ 

πνδνζθαηξηζηή ηεο Αλαγέλλεζεο Ζιία Γνύιηα. 

 

http://agriada-amanta.blogspot.gr/2010/04/blog-post.html
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Ζ «Αλαγέλλεζε» γλώξηζε κηα κεγάιε αλνδηθή πνξεία πνπ ηελ έθαλε λα θηάζεη 

κέρξη ηε Β’ Δζληθή αγγίδνληαο αθόκε θαη ηελ άλνδν ζηελ Α’ Δζληθή ηελ πεξίνδν 

1994-95. Ζ αθκή ηεο νκάδαο νθεηιόηαλ θαηά κεγάιν βαζκό ζηελ νηθνλνκηθή 

ζηήξημε πνπ ηεο παξείρε ν θύξηνο ηόηε ρνξεγόο ηεο ε θνλζεξβνπνηεία «Αγξνηηθή 
Θνιηλδξνύ ΑΔ». Κηα κνλάδα, κε πςειέο δπλαηόηεηεο απνξξόθεζεο λσπώλ 

θξνύησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα), πνιπδύλακν επνρηαθό εξγαηηθό 

δπλακηθό θαη ζπλεηαηξηζηηθό εξγνζηάζην. Ζ «Αγξνηηθή Θνιηλδξνύ ΑΔ» ζηήξημε 

ηελ νηθνλνκία ηνπ ηόπνπ, ρξεκαηνδνηνύζε πνιιέο πνιηηηζηηθέο θη αζιεηηθέο 

εθδειώζεηο, βνεζνύζε κε κεηαθνξέο αζιεηώλ, αλέιαβε ηελ ηνπηθή 

πνδνζθαηξηθή νκάδα θαη ηελ πήγε έσο ζηε β' εζληθή θαηεγνξία.  

 

Από ην 1995 θαη εμήο ε «Αλαγέλλεζε» αθνινύζεζε θαζνδηθή πνξεία πέθηνληαο 

θάζε ρξόλν θαη κηα θαηεγνξία ιόγσ ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. ηνλ 

ηνπηθό ηύπν πξνκελύεηαη θαζαξά ε πνξεία ηεο πηώζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη 

θαζώο ε νκάδα απώιεζε ηελ θύξηα πεγή νηθνλνκηθήο ζηήξημεο: «Δίλαη γεγνλόο 
όηη απηή ηελ επνρή ε δηνίθεζε ηεο ΠΑΔ Αλαγέλλεζε Θνιηλδξνύ έρεη θάπνηα 
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Αθεηεξία ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ είλαη όηη ε ΑΔ 
Αγξνηηθή Θνιηλδξνύ πνπ ήηαλ ν θύξηνο ρξεκαηνδόηεο ηεο νκάδαο, πεξλά 
θάπνηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 
αληαπεμέιζεη ζηηο πξαγκαηηθά απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ηεο νκάδαο πνπ πέξπζη 
πξαγκαηνπνίεζε κηα έμνρε παξνπζία ελώ ζηα ίδηα πεξίπνπ πιαίζηα βαδίδεη θαη 
ζην θεηηλό πξσηάζιεκα. Κπξνζηά ινηπόλ ζ' απηό ην πξόβιεκα ε δηνίθεζε ηεο 
ΠΑΔ Αλαγέλλεζε Θνιηλδξνύ θάλεη έθθιεζε ζηνπο Θνιηλδξηλνύο επηρεηξεκαηίεο, 
Θαηεξίλεο, Θεζζαινλίθεο θαη Αιεμάλδξεηαο λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα ηνπ 
Θνιηλδξνύ κε όπνην ηξόπν κπνξνύλ γηα λα κπνξέζεη ε νκάδα λα ζπλερίζεη ηε 
ζαπκάζηα κέρξη ηώξα παξνπζία ηεο ζην πξσηάζιεκα ηεο Β εζληθήο θαηεγνξίαο. 
Φπζηθά γηα ηελ νκάδα απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα γηαηί νη 
πνδνζθαηξηζηέο παίδνπλ πεξηζζόηεξν γηα ηελ νκάδα θαη δελ ιεηηνπξγνύλ ζαλ 
ςπρξνί επαγγεικαηίεο30». 

 
 Δθηόο από ην πνδόζθαηξν, από ην θαινθαίξη ηνπ 1992,  κηα κηθξή νκάδα 

αλζξώπσλ θίισλ ηνπ  κπάζθεη απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδα 

θαιαζνζθαίξηζεο. Θαζώο ην κπάζθεη ηόηε αλζνύζε ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα 

θαη ήηαλ ην πξώην θίιαζιν άζιεκα δηαπηζηώζεθε πσο ήηαλ πιένλ θαηξόο λα 

δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα κπάζθεη ζηνλ Θνιηλδξό ώζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο 

λένπο πνπ αγαπνύζαλ ην άζιεκα λα αζρνιεζνύλ κε απηό. Πξάγκαηη 

ζπγθεληξώζεθαλ ηα πξώηα ηδξπηηθά κέιε θαη απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε ζπιιόγνπ 

κε ηελ επσλπκία «Κέγαο Αιέμαλδξνο». Ο ζύιινγνο έγηλε κέινο ηεο Δ.Ο.Θ. θαη ην 

1992-93 έιαβε κέξνο ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ’ θαηεγνξίαο ηεο Δ.ΘΑ..ΘΔ.Κ.  

 

                                                 
30  http://kolindrosfire.blogspot.gr/  

http://kolindrosfire.blogspot.gr/
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ήκεξα (2012-13) ε «Αλαγέλλεζε» αγσλίδεηαη ζηελ  Β' Δξαζηηερληθή θαηεγνξία 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο Δ.Π.. ΠΗΔΡΗΑ. Καδί κε ην «Κέγα Αιέμαλδξν» δηαηεξνύλ 

πνιιέο αθαδεκίεο – θπηώξηα λέσλ αζιεηώλ, πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην καζεηηθό 

πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο. ε ό,ηη αθνξά ηνπο ρώξνπο άζιεζεο θαη ηηο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαίλεηαη όηη απηνί θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Θνιηλδξνύ. Σν 2011 ηδξύζεθε ν Γεκνηηθόο Φνξέαο Πνιηηηζκνύ Άζιεζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο - Θνιηλδξνύ 

πνπ νξγαλώλεη όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Αλάκεζα ζε άιια ζθνπνί ηνπ είλαη ε πινπνίεζε 

γεληθώλ πξνγξακκάησλ καδηθνύ αζιεηηζκνύ θαη πξνγξακκάησλ εηδηθήο 

άζιεζεο, ε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθώλ γπκλαζηεξίσλ, ε δηάδνζε θαη αλάπηπμε 

ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ αζιεηηθώλ ηκεκάησλ31. 

 

ην ύςσκα Θαςαιόο, ζε κηα πεπθόθπηε πιαγηά απέλαληη από ηνλ νηθηζκό, 

ππάξρεη ην πνιπδύλακν Αζιεηηθό Θέληξν Θνιηλδξνύ ζε έθηαζε 20.000η.κ. Οη 

ζύγρξνλεο θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (αλνηρηό 

θνιπκβεηήξην, γήπεδα πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, βόιετ, ηέληο) θηινμελνύλ νκάδεο 

θαη αζιεηηθέο απνζηνιέο απαηηήζεσλ. ηνλ ίδην ρώξν δηεμάγεηαη θάζε 

Αύγνπζην ην Camp, κε εθήβνπο θαιαζνζθαηξηζηέο, κηα ζεκαληηθόηαηε αζιεηηθή 

εθδήισζε πνπ έρεη θαηαζηεί ζεζκόο πηα γηα ηνλ Θνιηλδξό.  Οη λένη ηνπ 

Θνιηλδξνύ κε ζζέλνο θαη αγάπε αγσλίδνληαη γηα ηηο ηνπηθέο ηνπο νκάδεο, 

θξαηώληαο άζβεζηε ηελ ειπίδα γηα αλώηεξεο δηαθξίζεηο. 

 

Δπίινγνο 

Ο ρσξνρξόλνο απνηειεί θαζεκεξηλό βίσκα ηνπ αηόκνπ πνπ δεη ή εξγάδεηαη ζε 

αζηηθό ή εκηαζηηθό θέληξν. Κε ηνλ όξν «θέληξν» δελ ελλννύκε απιώο κηα πόιε, 

αιιά θάζε νηθηζηηθή ελόηεηα, ε νπνία δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

θαη είλαη πξνθαλέο όηη ην θέληξν δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε κηα 

πνιενδνκηθή ζπγθξόηεζε, αιιά εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα θαη ηελ παξνπζία ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζηνηρείνπ θαη ησλ κνξθώλ ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, δειαδή ηελ 

εθπαίδεπζε, ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, ηηο 

πξαθηηθέο, ηηο εθδειώζεηο θιπ.  

 

Σν αζηηθό θαη εκηαζηηθό θέληξν, όρη κόλν εμαθνινπζεί λα είλαη ην θνξπθαίν 

ζηνηρείν ηεο δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο κηαο ρώξαο, αιιά θαη σο 

έλλνηα είλαη ειθπζηηθή θαη απαξαίηεηε. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ απνηειεί απιά έλα 

ρώξν εληαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αιιά απνηειεί θαη ρώξν έληνλεο 

θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε νπνία μεθηλά από ην πιήζνο ησλ αηνκηθώλ 

αλαγθώλ ησλ αηόκσλ θαη κεηνπζηώλεηαη ζε παξεπόκελεο θνηλσληθέο αλάγθεο32.  

 

                                                 
31  Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Γήκνπ Πύδλαο – Θνιηλδξνύ 2012-2014.  
32 Πνιπδσξίδεο, Λ. (1977). Δμνπζία θαη θεληξηθόο ππξήλαο ζηε κνξθή θαη δνκή ηεο πόιεο. 

Δπηζεώξεζε Θνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 30-31, 336-343.  
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Θα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ην ζεκεξηλό θέληξν βξίζθεηαη ζε κηα 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζην ηδενινγηθό, πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό 

θάζκα ησλ κεγάισλ πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηεο «γνεηείαο» ηεο 

ππαίζξνπ πνπ κνηάδεη ζηηο κέξεο καο λα έρεη αλαγνξεπηεί ζε «κόδα». Γελ 

απνκέλεη ζηα εκηαζηηθά θέληξα όπσο ν Θνιηλδξόο, παξά λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο 

όπνηεο δπλαηόηεηεο ηνπο δίλνληαη, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη άιιεο θαη λα 

κεηαζρεκαηηζηνύλ ζε πόινπο αλάπιαζεο θαη αλαλέσζεο όρη κόλν ηεο ειιεληθήο 

ππαίζξνπ, αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ εμειίζζεηαη ζε απηήλ. Ίζσο, απηό 

λα είλαη ε κεγαιύηεξε πξόθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάζε είδνπο ηνπηθέο 

αξρέο. Δάλ ε κεηξόπνιε δείρλεη λα αδηαθνξεί, αθόκα θαη αλ δελ θηάλνπλ νη 

πόξνη πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηα κηθξά νηθηζηηθά θέληα όπσο ν Θνιηλδξόο, λα 

εξγάδνληαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο επδνθίκεζεο όρη κόλν ησλ ζπληνπηηώλ 

ηνπ, αιιά θαη θάζε «άιινπ» πνπ ζα ζειήζεη λα δήζεη καδί ηνπο. 

 

Βηβιηνγξαθία 

Heuzey, L. (1860). Le mont Olympe et l' Acarnanie: Exploration des ces deux 
regions, avec l' etude de leurs antiquites, de leurs populations anciennes et 
modernes, de leur geographie et de leur histoire. Paris: Publie sous les 

auspices du Ministere de l' instruction publique et du Ministere d' etat. 

Γήκνο Πύδλαο – Θνιηλδξνύ. (2011). Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Γήκνπ Πύδλαο – 
Θνιηλδξνύ 2012-2014.  

Θενραξίδεο, Γ. (1953-5). Ζ Λέα Κνλή Θεζζαινλίθεο. Καθεδνληθά, 3. 

Θαδηαξίδεο, Η. (2002). Ζ Καθεδνλία θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία. Θαηεξίλε : Κάηη 

Θαδηαξίδεο, Η. (2006). Θαηεξίλε: Από ηε κηθξή θώκε ζηελ πνιύηξνπε πόιε. 

Θαηεξίλε: Κάηη 

Πνιπδσξίδεο, Λ. (1977). Δμνπζία θαη θεληξηθόο ππξήλαο ζηε κνξθή θαη δνκή 

ηεο πόιεο. Δπηζεώξεζε Θνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 30-31, 336-343.  

Πνιύδνπ – Κακέιε, Θ. (1971). Ηζηνξία ηνπ Θνιηλδξνύ. Κε επξύηαηε επηζθόπηζε 
γεσγξαθηθή, ηζηνξηθή, εζλνινγηθή ηεο Πηεξίαο. Θνιηλδξόο: Καθεδνληθό 

Κνπζείν Θνιηλδξνύ [επαλεθδ. 2008]. 

νξώθνο, Δ. (1975). Οηθηζηηθή δνκή θαη θνηλσληθνπνίεζε. Δπηζεώξεζε 
Θνηλσληθώλ Δξεπλώλ, 23, 142-149.  

Σξαταλνύ, Δ., Θπξίδεο, Α. & Γθόιηα, Π. (2006). Οξγάλσζε θαη πξνζιήςεηο ηεο 

εκπνξνπαλεγύξεσο Ακπληαίνπ (1956-2005). Αλάγλσζε αξρεηαθνύ πιηθνύ. 

Όςεηο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Φιώξηλα: Βηβιηνινγείνλ. 

 

Γηθηπνγξαθία 

http://agriada-amanta.blogspot.gr/ 

http://anagennisi-kolindrou.blogspot.gr/ 

http://doumbia-istoria.blogspot.gr/ 

http://el.wikipedia.org/ 

http://gak.thess.sch.gr/ 

http://kolindrinamaslatia.blogspot.gr/ 

http://kolindrosfire.blogspot.gr/  

http://agriada-amanta.blogspot.gr/
http://anagennisi-kolindrou.blogspot.gr/
http://doumbia-istoria.blogspot.gr/2012/02/1530_09.html#uds-search-results
http://el.wikipedia.org/
http://gak.thess.sch.gr/
http://kolindrinamaslatia.blogspot.gr/
http://kolindrosfire.blogspot.gr/
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http://sakiskolindros.blogspot.gr/ 

http://www.ekaskem.gr/ 

http://www.iraklis.org/  

http://www.kolindros.gr/ 

http://www.kz-epka.gr/   

http://www.pieriacity.gr/  

http://www.segas.gr/  

https://www.facebook.com/groups/anagennisi.kolindros/ 

 

Ιίγα ιόγηα γηα ηελ εηζήγεζε 

Ζ παξνύζα εηζήγεζε απνηειεί ην πξντόλ έξεπλαο ησλ καζεηξηώλ θαη καζεηώλ 
ηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Θνιηλδξνύ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2011-2012 θαη 2012-2013. 
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθή Δξγαζία» ζπγθεληξώζεθε πιηθό θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηνπ Θνιηλδξνύ θαη επηρεηξήζεθε κηα 
ηζηνξηθή θαηαγξαθή ησλ αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ ηνπ νηθηζκνύ. Σα πνλήκαηα ηεο 
έξεπλαο ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπκππθλώζεθαλ  ζε κνξθή εηζήγεζεο από ηηο 
γξάθνπζεο.   

http://sakiskolindros.blogspot.gr/
http://www.ekaskem.gr/
http://www.iraklis.org/
http://www.kolindros.gr/
http://www.kz-epka.gr/
http://www.pieriacity.gr/
http://www.segas.gr/
https://www.facebook.com/groups/anagennisi.kolindros/

