ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

x

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σχ. Έτος: 2013-2014
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2o ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 24410 22193 - 76293

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΑΣ
Email mail@2lyk.kardits.kar.sch.gr

FAX 24410 22413
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 31
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
«Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση»

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Χώρος, Οργάνωση και Χρήση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 226

ΠΕ: 04.01

Πίνακας περιεχομένων
Μαθητές που συμμετέχουν .................................................................................................. 2
Εκπαιδευτικοί ....................................................................................................................... 3
Εισαγωγή .............................................................................................................................. 4
ΟΡΕΙΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ .................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Γεωλογία................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Χλωρίδα ................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Βλάστηση ............................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Οικότοποι .............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ........................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Πανίδα ................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1

Μαθητές που συμμετέχουν
Επώνυμο

Όνομα

Όνομα Πατέρα

1

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

ΑΔΑΜΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3

ΑΚΡΙΒΟΥ

ΜΙΧΑΕΛΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

4

ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΚΛΕΙΩ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

5

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΥΣΑΝΙΑ

ΗΛΙΑΣ

6

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

7

ΑΣΛΛΑΝΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

8

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Σ

ΑΡΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

9

ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10 ΓΙΑΛΤΡΙΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

12 ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝ/ΟΣ

13 ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

14 ΔΗΜΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΘΩΜΑΣ

15 ΖΑΡΚΑΔΑ

ΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

16 ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

17 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

18 ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

19 ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

20 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

ΒΑΪΟΣ

21 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ
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Εκπαιδευτικοί
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΚΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΕ19

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΕ12.10

1

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
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Εισαγωγή
Μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου βρίσκονται 68 οικισμοί και στα όριά
του άλλοι 14. Οι οικισμοί αυτοί διακρίνονται σε ανθρωπογεωγραφικές – πολιτισμικές –
ιστορικές ενότητες, όπως αυτές έχουν προκύψει ως εγγραφές της ανθρώπινης δράσης και
εμπειρίας στον χώρο. Παρά την αίσθηση εγκατάλειψης, ιδιαίτερα στις εκτός των οικισμών
περιοχές, διατηρούνται αναγνωρίσιμα απομεινάρια από παλιότερες χρήσεις γης και
υποδομές που μαζί με Θρύλους, συμβολισμούς, προσωπικές ιστορίες, συναισθήματα και
λέξεις συνθέτουν μεγαλύτερες ή μικρότερες ιδιαίτερες πατρίδες.
Το Ζαγόρι, με το όνομά του να δηλώνει «τον τόπο πίσω από το βουνό» (ζα + γκόρι),
αποτελεί μια ενότητα 46 οικισμών (36 εκ των οποίων βρίσκονται ενεός των ορίων του
Πάρκου και 5 κοντά στα όριά του με μεγάλες εκτάσεις εντός του Πάρκου) με κοινή ιστορία,
οικονομική και κοινωνική συγκρότηση και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ως αποτέλεσμα του
ιδιότυπου φορολογικού και διοικητικού καθεστώτος που γνώρισε κατά την περίοδο της
Οθωμανικής κυριαρχίας. Οι περισσότεροι οικισμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχπεκτονικό
ενδιαφέρον και προστατεύονται ως παραδοσιακοί. Οι κύριες ασχολίες των λιγοστών
σήμερα κατοίκων της περιοχής είναι η γεωργία, το εμπόριο, η κτηνοτροφία, η δασοπονία
και ο τουρισμός.
Η Κόνιτσα, χτισμένη στη δυτική έξοδο της χαράδρας του ποταμού Αώου, αποτελούσε στο
παρελθόν μεγάλο εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Στον Δήμο Κόνιτσας ανήκουν
43 οικισμοί, 12 από τους οποίους βρίσκονται ενεός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και 3
στα όριά του, με μεγάλες όμως εκτάσεις στο Πάρκο. Οι κάτοικοι των οικισμών αυτών
ασχολούνται κυρίως με τη δασοπονία, την κτηνοτροφία, τη γεωργία και την οικοδομική
τέχνη και τελευταία και με τον τουρισμό.
Το Μέτσοβο (εκτός ορίων του Εθνικού Πάρκου), είναι χτισμένο στα 1.100 μέτρα, στο
ανώτερο τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Μετσοβίτικου, παραπόταμου του
Αραχθου. Χάρη στα ιδιαίτερα προνόμια που είχε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας,
γνώρισε σημαντική εμπορική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική άνθηση. Την αίγλη
του καταδεικνύουν ιστορικές προσωπικότητες και εθνικοί ευεργέτες που κατάγονται από
τον οικισμό, όπως και αξιόλογες αρχοντικές κατοικίες. Παλαιότερα, γνώρισε ιδιαίτερη
άνθηση η βιοτεχνία μάλλινων υφαντών, ενώ σήμερα η δασοπονία, η ξυλογλυπτική, η
βαρελοποίη και η παραγωγή τυριών και κρασιού, αποτελούν, μαζί με τον τουρισμό, τις
βασικότερες ασχολίες των κατοίκων. Η Μηλιά και η Χρυσοβίτσα, οικισμοί της ευρύτερης
περιοχής του Μετσόβου, βρίσκονται εντός των ορίων του Πάρκου και στα όρια αυτού,
αντίστοιχα
Τα ορεινά Βλαχοχώρια: Σαμαρίνα, Σμίξη, Περιβόλι, Αβδέλλα και Κρανιά, βρίσκονται
χτισμένα στις ήπιες πλαγιές των βουνών Σμόλικας, Βασιλίτσα και Λύγκος και ανήκουν
διοικητικά στον Νομό Γρεβενών. Οι κάτοικοί τους ασχολούνται κυρίως με τη μετακινούμενη
κτηνοτροφία, τη δασοπονία και τα τελευταία έτη με τον τουρισμό.
Τα χωριά των Κοπατσαραίων, τα οποία διοικητικά ανήκουν επίσης στον Νομό Γρεβενών,
βρίσκονται ανατολικά από τα ορεινά Βλαχοχώρια, σε υψόμετρο 800- 1.200, στη λεκάνη
απορροής του ποταμού Αλιάκμονα. Δεκατέσσερα από αυτά βρίσκονται εντός του Εθνικού
Πάρκου και πέντε στα όριά του. Το όνομα τους προέρχεται από τη βλάχικη λέξη κουπάτσι
(cupaci, πληθυντικός του cupaciu) που δηλώνει τα κλαδιά που φυτρώνουν γύρω από τον
κορμό του δένδρου, παραπέμποντας στην πρακτική της κλαδονομής. Πρόκειται για όνομα
που αρχικά χρησιμοποίησαν οι Βλάχοι για να δηλώσουν τους κοντοχωριανούς τους που
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κατοικούσαν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και η
κτηνοτροφία, ενώ στο παρελθόν πολλοί ασκούσαν και το επάγγελμα του αγωγιάτη.

Ζαγόρι
Τα Ζαγοροχώρια αποτελούν μια ξεχωριστή οικιστική, ιστορική και πολιτιστική ενότητα 46
χωριών, βόρεια από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, στο βορειοδυτικό άκρο της Πίνδου. Τα
φυσικά όρια τους καθορίζονται νότια από το βουνό Μιτσικέλι, βόρεια από το ποταμό Αώο,
ανατολικά από τα βουνά του Λύγκου και δυτικά από τον ορεινό όγκο της Τύμφης.
Το Ζαγόρι χωρίζεται γεωγραφικά σε τρείς ενότητες: το Κεντρικό, το Δυτικό και το Ανατολικό
Ζαγόρι με είκοσι, δέκα και δεκαέξι χωριά αντίστοιχα.
Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή ανιχνεύεται ήδη κατά την ανώτερη παλαιολιθική
εποχή ( 14.000 – 8.000 π.Χ. ), και συνεχίζει την ιστορική διαδρομή με δείγματα από όλες τις
περιόδους.
Από το 1430, και καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή, το Ζαγόρι
τελεί υπό προνομιακό καθεστώς έχοντας εξασφαλίσει αυτονομία, αυτοδιοίκηση και
απαλλαγή από φόρους. Οι προνομιακές αυτές συνθήκες, σε συνδυασμό με την οικονομική
ευρωστία που προκάλεσε η ανάπτυξη του εμπορίου έδωσε άλλες διαστάσεις στα κοινωνικά
και πολιτιστικά μεγέθη του Ζαγορίου. Πολλά χρήματα ξοδεύθηκαν για να χτιστούν σπίτια,
σχολεία, γέφυρες, μονοπάτια, βρύσες, εκκλησίες και μια σειρά άλλων αξιόλογων
κτισμάτων.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η συμβολή των κατοίκων του Ζαγορίου και
ειδικά των γυναικών του Ζαγορίου ήταν ανεκτίμητη. Μέρα και νύχτα μετέφεραν με τα ζώα
πυρομαχικά και άλλα εφόδια εκεί όπου οι μάχες μαίνονταν και γύριζαν πίσω μεταφέροντας
τραυματίες.
Με την έναρξη της αντιστασιακής δράσης, ένοπλα σώματα άρχισαν να συγκεντρώνονται
στην περιοχή, λόγω και του δύσβατου και απροσπέλαστου, και να την χρησιμοποιούν ως
ορμητήριο. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αντίποινα από την πλευρά των Γερμανών με
αποτέλεσμα την πυρπόληση πολλών από τα χωριά του Ζαγορίου, με καταγεγραμμένες
απώλειες 1679 οικημάτων και 171 θυμάτων.
Σήμερα τα Ζαγοροχώρια διατηρούν αναλλοίωτη την πολιτιστική τους κληρονομιά, σε μια
προσπάθεια να συνεχιστούν τα ήθη και έθιμα της περιοχής. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, η
παραδοσιακή μουσική, το φυσικό κάλος, η άγρια ομορφιά των ορεινών όγκων και η
πλούσια πανίδα και χλωρίδα της περιοχής αποτελούν τα χαρακτηριστικά αυτά που την
5

κάνουν να ξεχωρίζει. Ο νεοσύστατος καλλικρατικός δήμος αποτελείται απ’ τη δημοτική
ενότητα Κεντρικού Ζαγορίου, τη δημοτική ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου, τη δημοτική
ενότητα Τύμφης και τις κοινότητες Βοβούσας και Παπίγκου.
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Κόνιτσα
Η ιστορία της Κόνιτσας χάνεται στο βάθος των αιώνων. Από παλαιολιθικά ευρήματα στη
βραχοσπηλιά του Βοϊδομάτη αποδεικνύεται η ύπαρξη ανθρώπων στην περιοχή πριν από 12
χιλιάδες χρόνια. Από τα περάσματα που άνοιξαν τα ποτάμια γύρω στο 2500 π.Χ. κατέβηκαν
τα Ελληνικά φύλα των Θεσπρωτών ,Θεσσαλών και Μολοσσών που εγκαταστάθηκαν και
στην περιοχή της Κόνιτσας[5] φέρνοντας μαζί τους την Πρωτοελληνική γλώσσα.
Με τις ανασκαφές των τελευταίων χρόνων στο λόφο Λιατοβούνι (στη συμβολή ΑώουΒοϊδομάτη) βρέθηκαν αντικείμενα της πρώιμης εποχής του σιδήρου (1100-900 π.χ.)[6]. Η
περιοχή της Κόνιτσας, ταυτίζεται με την αρχαία Τριφυλία και αποτελεί το βόρειο σύνορο
του Κοινού των Ηπειρωτών.
Αργότερα στην εποχή του Πύρρου χτίστηκαν σε διάφορα σημεία κάστρα για την προστασία
των βορείων συνόρων του κράτους του. Τέτοια κάστρα ήταν στη Σεσάρηθο (στη συμβολή
Αώου με τον Σαραντάπορο), στην Παλιαγορίτσα (κάτω από το χωριό Ηλιόρραχη), στο
Λιατοβούνι, στο Ρευνίκο (σημερινό Καστράκι πάνω από την πέτρινη γέφυρα του
Βοϊδομάτη) κ.ά.. Αυτά τα κάστρα και οι παρακείμενες πόλεις καταστράφηκαν από τον
ρωμαίο Αιμίλιο Παύλο που εξαφάνισε το 168 π.Χ. 70 ηπειρώτικες πόλεις και πούλησε ως
σκλάβους 150.000 κατοίκους, κατά τη διάρκεια του Γ' Μακεδονικού πολέμου.
Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας η περιοχή της Κόνιτσας άρχισε να
ανακάμπτει αν και υπέφερε από τις σλαβικές επιδρομές. Από το 1204, μετά την πρώτη
άλωση της Κωνσταντινούπολης, η περιοχή της Κόνιτσας ανήκε στο Δεσποτάτο της Ηπείρου
ως την κατάκτησή της από τους Τούρκους. Αξιομνημόνευτα μνημεία της εποχής είναι η
Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστου (14ος αι.) και η Μονή Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα στην Κλειδωνιά. Κατά την παράδοση οι δυο Μονές ιδρύθηκαν από τον
αυτοκράτορα Κων/νο Πωγωνάτο (668-685) όταν επιστρέφοντας από εκστρατεία στην
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Σικελία αφού στρατοπέδευσε στην περιοχή, αρρώστησε και γιατρεύτηκε στα ιαματικά
λουτρά της Μολυβδοσκέπαστης.
Αν και δεν παραδίδεται άμεσα από τις πηγές, πιστεύεται ότι η πρώτη κατάληψη της
περιοχής από τους Τούρκους έγινε στα τέλη του 14ου αιώνα, ενώ η οριστική της μαζί με
των Ιωαννίνων το 1430 ή και λίγο νωρίτερα. Οι Οθωμανοί εκτιμώντας τη γεωστρατηγική
θέση της δημιουργούν τον καζά(επαρχία) της Κόνιτσας και έδρα υποδιοικητή (Μουσελίμη},
που περιελάμβανε όλη την ευρύτερη περιοχή, υπαγόμενη στο Σαντζάκιο των Ιωαννίνων.
Γύρω στα 1500 πάνω στα ερείπια χριστιανικού ναού ο Βαγιαζίτ Β΄ έκτισε τζαμί και το 1536 ο
σουλτάνος Σουλεϊμάν Α' ο Μεγαλοπρεπής έκτισε άλλο που σώζεται ακόμα δίπλα από τη
γέφυρα του Αώου. Η περιοχή πέρασε στην κυριαρχία του Αλή πασά Τεπελενλή στα τέλη του
18ου αιώνα, επιβάλλει ηρεμία στην επαρχία και ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη της
Κόνιτσας καθώς είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του. Στην Άνω Κόνιτσα σώζεται
ερειπωμένο το αρχοντικό, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η μητέρα του Χάμκω, κόρη του
Ζεϊνέλ-Μπέη.
Από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας ξεκινούσαν ήδη από τον 17ο αι. τα μπουλούκια των
μαστόρων ( πελεκητάδες, μαραγκοί, ζωγράφοι κ.λ.π.) για να απλωθούν σ' όλο τον Ελλαδικό
χώρο και να χτίσουν υπέροχης τέχνης κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, γεφύρια και εκκλησίες.
Πολλά απ' αυτά σώζονται ακόμη και σήμερα. Δείγματα της δουλειάς τους βρίσκονται και
εκτός της Ελλάδας. Ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα έργα τους είναι το δίτοξο γεφύρι του
Σαρανταπόρου, χτίσμα του 1747 ανάμεσα στα χωριά Δροσοπηγή (Κάντσικο) και Πλαγιά
(Ζέρμα). Στα 1870-71 χτίζεται και το μονότοξο γεφύρι του Αώου από συνεργείο του
πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζου από την Πυρσόγιαννη.
Η επαρχία της Κόνιτσας απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο του 1913, κατά τη διάρκεια των
Βαλκανικών πολέμων. Με την ανταλλαγή πληθυσμών το 1925, οι περισσότερες
μουσουλμανικές οικογένειες της Κόνιτσας μετανάστευσαν στην Τουρκία και στη θέση τους
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Καππαδοκία.
Τον Οκτώβριο του 1940 η επαρχία της Κόνιτσας δέχτηκε την εισβολή Ιταλικών
στρατευμάτων η οποία αποκρούστηκε κατα τη Μάχη της Πίνδου, από τις πιό
αποφασιστικές ένοπλες συμπλοκές των πρώτων ημερών του Ελληνοϊταλικού πολέμου
(1940-1941). Κατά τη διάρκεια της κατοχής τα δύσβατα βουνά που περιτριγυρίζουν την
Κόνιτσα προσέφεραν καταφύγιο στους αντιστασιακούς.
Την περίοδο του εμφύλιου πολέμου, η ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας και του Γράμμου
έγιναν το επίκεντρο για μερικές από τις αγριότερες μάχες του[7] [8]. Ο εμφύλιος πόλεμος
ήταν ένα τρομακτικό πλήγμα για την περιοχή, οδηγώντας πολλούς κατοίκους στην
προσφυγιά και άλλους στη εσωτερική μετανάστευση.
Στις δεκαετίες μετά τον εμφύλιο το κύμα φυγής των κατοίκων για τα μεγάλα αστικά κέντρα
και το εξωτερικό συνεχίστηκε και αποδυνάμωσε την επαρχία και τη ζωντάνια της
οικονομίας της. Στις 26 Ιουλίου 1996 σεισμός 5,4 βαθμών έπληξε την περιοχή της Κόνιτσας.
4 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ κτίρια στην πόλη της Κόνιτσας και στα γύρω χωριά
υπέστησαν βλάβες. Παρατηρήθηκαν πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις σε αρκετές
περιοχές. Μετά από έντεκα ημέρες σεισμός 5,7 βαθμών έπληξε την ίδια περιοχή με
συνέπεια οι βλάβες στα κτίρια να γίνουν περισσότερες. Μετά τον κύριο σεισμό
ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί έως και τον Νοέμβριο[9].
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Μέτσοβο
Το Μέτσοβο είναι μια από τις γραφικές παραδοσιακές πόλεις της Ελλάδας. Είναι χτισμένο
αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 1.156 μ. και βρίσκεται σε μια από τις ψηλότερες βουνοκορφές
της Πίνδου, στο μεταίχμιο των ορίων της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής
Μακεδονίας. Είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας με πληθυσμό γύρω στους 6.000
κατοίκους.
Το Μέτσοβο αναφέρεται για πρώτη φορά το 1380 μ.Χ. στο χρονικό των αυταδέλφων
Φιλανρωπηνών Πρόκλου και Κομνηνού.
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Αρχικά ήταν ένας μικρός συνοικισμός ποιμένων. Αργότερα, λόγω της σημαντικής
γεωγραφικής του θέσης έτυχε ιδιαιτέρης προνομιακής μεταχείρισης, που συνέβαλε στην
επιβίωση και επιτάχυνε τους ρυθμούς της πολυσχιδούς ανάπτυξης σε δύσκολους καιρούς.
Αναφέρεται ότι το 1430 μ.Χ. χορηγήθηκαν προνόμια στους Μετσοβίτες από τον Σουλτάνο
Μουράτ τον Β’ ως επιβράβευση της καλής συμπεριφοράς των Μετσοβιτών φυλάκων του
Ζυγού προς τα τουρκικά στρατεύματα του Σινάν Πασά, που κατευθυνόταν στα Γιάννινα.
Ανανέωση των προνομίων αυτών έχουμε το 1659 από τον Σουλτάνο Μεχμέτ το Δ’. Με βάση
τα προνόμια αυτά το Μέτσοβο και τα γύρω χωριά Μαλακάσι, Μηλιά, Ανήλιο, Βοτονόσι,
Παλιά Κουτσούφλιανη (Πλατάνιστος) και Δερβεντίστα (Ανθοχώρι) αποτέλεσαν ένα είδος
ομοσπονδίας, μια αυτόνομη δημοκρατική πολιτεία μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Τα προνόμια του Μετσόβου καταργήθηκαν το 1795 από το συγκεντρωτικό κράτος του Αλή
Πασά. Εξαίρεση αποτέλεσε η Πατριαρχική Εξαρχία, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το 1924. Το
1700 μ.Χ. ιδρύθηκε στο Μέτσοβο ιδιοσυντήρητο ελληνικό σχολείο, που αναδείχτηκε ένα
από τα σημαντικότερα κέντρα παιδείας, όπου δίδαξαν οι επιφανέστεροι δάσκαλοι της
εποχής. Μεγάλη καταστροφή υπέστη το Μέτσοβο στις 27 Μαρτίου 1854 από τα τουρκικά
στρατεύματα του Αβδή Πασά. Πρόκειται για τον περίφημο «Χαλασμό του Γρίβα».
Η πρόοδος που σημειώθηκε στο Μέτσοβο μετά την καταστροφή του Γρίβα οφείλεται στους
πολλούς ευεργέτες που ανέδειξε η πόλη, οι οποίοι με τα πλούσια κληροδοτήματα που
άφησαν, το στήριξαν οικονομικά.
Το Μέτσοβο απελευθερώθηκε από τον Τουρκικό Ζυγό στις 31 Οκτωβρίου 1912 από
δυνάμεις του τακτικού Ελληνικού στρατού, των Κρητών εθελοντών προσκόπων και των
Hπειρωτών εθελοντών.
Αποφασιστικής σημασίας γεγονός για τη σύγχρονη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη
του Μετσόβου αποτελεί το Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, που δημιουργήθηκε το 1948,
από τον ίδιο τον Ευεργέτη με την παρακίνηση και ενθάρρυνση του Ευάγγελου Αβέρωφ
Τοσίτσα.
Στους μεγάλους άνδρες του Μετσόβου συγκαταλέγονται: ο Μετσοβίτης νεομάρτυς
Νικόλαος (+17 Μαϊου 1617), οι Διδάσκαλοι του Γένους Νικόλαος Τζαρτζούλης, Παρθένιος
Κατζιούλης, Δημήτριος Βαρδάκας, Τρύφων ο ιερομόναχος, Αδάμ Τσαπέκος, οι Εθνικοί
Ευεργέτες Γεώργιος Αβέρωφ, Νικόλαος Στουρνάρας, Μιχαήλ Τοσίτσας, Τριαντάφυλλος
Τσουμάγκας, Κυριάκος Φλόκας, Βαρώνος Μιχαήλ Τοσίτσας, οι Εθνικοί αγωνιστές Δημήτριος
Ίπατρος, Αναστάσιος Μανάκης, Ιωάννης Γκαδέλος, Απόστολος Χατζής, Δημήτριος Ζαμάνης
και ο πολιτικός και Ευεργέτης Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας.

Τα ορεινά Βλαχοχώρια
Στην αγκαλιά των βουνών της Πίνδου με πυκνά δάση από κωνοφόρα, οξιές,
σφενδάμια, φτελιές, φλαμουριές, λεύκες, μαυρόπευκα, βελανιδιές, και ρόμπολα, εκεί
όπου ζουν αρκούδες, λύκοι, ζαρκάδια, πέρδικες και γεράκια θα συναντήσετε τα πέντε
ονομαστά Βλαχοχώρια του Νομού Γρεβενών: Σαμαρίνα, Σμίξη, Αβδέλλα, Περιβόλι και
Κρανιά.

Μόνο μια φορά είναι αρκετή για να ερωτευτείς αυτόν τον τόπο. Αφήνοντας το γεφύρι του
Ζιάκα, αρχίζει η ανάβαση του Όρλιακα και το ένα μαγευτικό τοπίο ανάμεσα στις
βουνοκορφές διαδέχεται το άλλο, ενώ ο αέρας μυρωμένος από τις ανάσες των δένδρων
πλημμυρίζει τις αισθήσεις, δεν μπορείς παρά να αναζητάς περισσότερες στιγμές στα
ευλογημένα Βλαχοχώρια.
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Δυτικά των Γρεβενών ο Σμόλικας, η Βασιλίτσα, ο Όρλιακας, ο Λύγκος και ο Ζυγός, μια
αγκαλιά των βουνών της Πίνδου με πυκνά δάση από κωνοφόρα, οξιές, σφενδάμια, φτελιές,
φλαμουριές, λεύκες, μαυρόπευκα, βελανιδιές, και ρόμπολα, όπου ζουν αρκούδες, λύκοι,
ζαρκάδια, πέρδικες και γεράκια, φιλοξενούν στις πλαγιές τους τα πέντε Βλαχοχώρια του
νομού Γρεβενών.

ΣΑΜΑΡΙΝΑ - Ο υψηλότερος οικισμός της Ελλάδας
Στις ανατολικές πλαγιές του Σμόλικα, η Σαμαρίνα - ο ψηλότερος οικισμός της Ελλάδας,
αλλά και το ομορφότερο ίσως από τα Βλαχοχώρια - είναι κτισμένη στα 1.450 μ.
Σημειώνεται για πρώτη φορά σε χάρτη του 1560 με την ονομασία Santa Maria de Praetoria
και σύμφωνα με τον Κρυστάλλη, ιδρύθηκε από κατοίκους της θεσσαλικής Σκουτίνας
(Παληοσαμαρίνα) μετά την εισβολή και την κατάληψή της από τους Τούρκους της
Θεσσαλίας. Το όνομα του χωριού, κατά τον Σαράντη προέρχεται από το santa maria, και
κατά τον Παπαδημητρίου από το sagmarium, δηλαδή, το σαμάρι. Κατά τον 16ο αιώνα, ο
οικισμός της Σαμαρίνας βρισκόταν στην τοποθεσία Παλαιοχώρι, όπου σήμερα σώζεται το
μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής και ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.
Από τη βυζαντινή εποχή είχε ανθηρή οικονομία χάρη στην κτηνοτροφία και την υλοτόμησηεπεξεργασία του ξύλου. Τον 19ο αιώνα, ανθεί και η βιοτεχνία των μάλλινων υφασμάτων
από μαλλί προβάτου ή κατσικιών, η κατασκευή των σαμαριών, ενώ οι περίφημοι
αγιογράφοι της έχουν ξεπεράσει τα όρια της χώρας.
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ΣΜΙΞΗ - Τουριστικό καταφύγιο
H Σμίξη πήρε το όνομά της από το «σμίξιμο» των οικισμών Μπίγκας και Πινακάδων που
καταστράφηκαν γύρω στα 1500-1550 και βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 1.250. Είναι το
πιο τουριστικό από τα χωριά, καθώς είναι και το κοντινότερο στην κορυφή Βασιλίτσα, της
οποίας το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει συρόμενους και εναέριους αναβατήρες,
καταφύγιο και τουριστικό ξενώνα.
Μέχρι τον 17ο αιώνα ήταν οικισμός γεωργών, υλοτόμων και βιοτεχνών, ενώ στις αρχές του
18ου αιώνα οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν να ασχολούνται με το επάγγελμα του
αγωγιάτη. Σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοι της Σμίξης είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι,
ενώ οι υπόλοιποι ασχολούνται με τον χειμερινό τουρισμό.

ΑΒΔΕΛΛΑ - Στην «πλάτη» της Βασιλίτσας
Πίσω από τη ράχη της Βασιλίτσας βρίσκεται η Αβδέλλα (είναι λέξη βλάχικη από την
ελληνική βδέλλα με το προσθετικό -α στην αρομουνική), που οι Τούρκοι ονόμαζαν Λάρα.
Κτισμένη παλαιότερα στο πλάτωμα «μπουμπουάνεα» με ωραία θέα, μετακινήθηκε λόγω
του μεγάλου υψομέτρου (1.400 μ.) και των ανέμων που την ταλαιπωρούσαν. Φημισμένοι
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αγωγιάτες κατάγονταν από την Αβδέλλα, ενώ η βιοτεχνία ξύλου της παρήκμασε όταν οι
κάτοικοι μετανάστευσαν στη Βέροια εξαιτίας του Αλή Πασά. Από την Αβδέλλα κατάγονταν
και οι Γιαννάκης και Μιλτιάδης Μανάκιας οι πρώτοι κινηματογραφιστές των Βαλκανίων,
των οποίων οι προτομές δεσπόζουν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Οι αδελφοί
Μανάκια άφησαν χιλιάδες φωτογραφίες και 70 κινηματογραφικές ταινίες-ντοκιμαντέρ
ιστορικών γεγονότων, καθώς και της καθημερινής ζωής στα Βλαχοχώρια, τη Θεσσαλονίκη
και στο Μοναστήρι. Μάλιστα, αναφορά στους αδελφούς Μανάκια γίνεται στην ταινία του
Θ. Αγγελόπουλου, «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού κάθε
καλοκαίρι πραγματοποιούνται σειρές εκδηλώσεων, αφού τότε γίνεται και η επιστροφή των
κοπαδιών και το χωριό σφύζει ξανά από ζωή.
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ΠΕΡΙΒΟΛΙ - Το ορμητήριο της Βάλια Κάλντα
«Περί την κοιλάδα» σημαίνει το λατινικό perivale που έδωσε το όνομα στο Περιβόλι. H
προγονική εστία του Ρήγα Φεραίου, του οποίου η προτομή δεσπόζει στην κεντρική πλατεία
του χωριού είναι κτισμένη στα 1.380 μ., με κατοίκους να ασχολούνται με την κτηνοτροφία
και την υλοτομία. Το ορμητήριο των επισκεπτών της Βάλια Κάλντα, υποστήριξε όλους τους
απελευθερωτικούς αγώνες και υπέστη πολλές καταστροφές. Κατά τον 17ο αιώνα και προ
του τέλους του, στον ναό του Αγ. Γεωργίου κτίστηκε το κεντρικό σχολείο, ενώ παράλληλα
λειτουργούσε και ανώτερο σχολείο στον ναό του Αγ. Αθανασίου. Στα 1840
ανοικοδομήθηκαν τα περισσότερα σπίτια στο Περιβόλι, όταν ο καζάς των Γρεβενών
προσαρτήθηκε στο Σαντζάκι των Σερβίων, ενώ πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς στα 1943.

KPANIA - Το χάνι της Τούργιας
Την ίδρυση της Κρανιάς που βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του Ζυγού στα 960 μ.,
ανάγει ο Πουκεβίλ στα 1507. H παράδοση μιλά για την προ-ύπαρξη οικισμού σε απόσταση
2 χλμ, που λεγόταν Ντούργια ή Μπαλιοχώρι. Το ποτάμιο στοιχειό της Τούργιας που ήταν
κτισμένη κοντά στο δέλτα των παραποτάμων του Βενέτικου, οι πολλές οχιές και οι
επιδρομές των ληστών έκαναν τους κατοίκους της να μετακομίσουν στην «Κοιλάδα με τα
Κράνια».
Άλλοι υποστηρίζουν ότι η Τούργια - που σημαίνει είσοδος στα βλάχικα - γεννήθηκε από το
πρώτο χάνι που συναντούσε ο ταξιδιώτης της διαδρομής Ιωαννίνων - Γρεβενών και άλλαξε
από Τούργια σε Κρανιά, χάρη σε μια Κρανιά που βρισκόταν κοντά στο Χάνι. Είναι το
μοναδικό Βλαχοχώρι μόνιμης κατοίκησης, με περίπου 300 κατοίκους.
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