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ΡΖΛ ΞΔΡΟΑ!!!!!!!



ΞΔΡΟΑ ΙΔΠΒΝ

ΡΗΚΝΠ ΟΑΚΑ,ΑΙΔΜΖΠ 
ΟΑΚΑ,ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
ΔΠΡΑΘΗΝ, 
ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
ΘΗΘΗΛΖΠ,ΘΟΗΠΡΗΑΛ 
ΔΙΔΕΗ,ΘΙΑΝΠ 
ΠΔΦΝΙΑΗ. 
ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ 
ΘΑΟΑΚΗΣΑΙΑΘΖΠ



ΖΟΩΝΛ



ΖΟΩΝΛ

• Ρηκεηηθό κλεκείν ζηελ 
κλήκε ησλ αλδξώλ 
από:ςεινκέησπν,

• Πηύςε,Πθνπηάξν,
• Ιαθηώλα θαη Ξέηξα 

πνπ πνιέκεζαλ ζηνπο 
πνιέκνπο:1922 γηα ηελ 
απειεπζέξσζε από 
ηνπο Ρνύξθνπο θαη ην 
1940 γηα ηνπο 
ακπληηθόπο αγώλεο 
θαηά ησλ 
Γεξκαλώλ.Σηίζηεθε ην 
1998 θαη ιεηηνύξγεζε 
πξώηε θνξά ην 
2002.Έσο ηόηε ην 
εξώνλ βξίζθνληαλ ζην 
πάξθν ηεο Ξέηξαο.



ΛΔΝΘΙΖΠ ΘΑΕΑΕΖΠ



ΛΔΝΘΙΖΠ ΘΑΕΑΕΖΠ

• Ν Λενθιήο Θαδάδεο 
γελλήζεθε ζηελ Ξέηξα ηεο 
Ιέζβνπ ην 1839 θαη 
απεβίσζε ην 1936.Ζηαλ 
αξραηνιόγνο θαη θαζεγεηήο 
Ξαλεπηζηηκίνπ.Ππνύδαζε 
ζηε Γαιιία θαη 
Γεξκαλία.Δθιέρηεθε επίηηκνο 
θαζεγεηήο ηνπ Φπζηθνύ 
Γηθαίνπ θαη πνιηηηθήο 
νηθνλνκίαο ζην παλεπηζηήκην 
Αζελώλ.Ν αδξηάληαο ηνπ 
ρηίζηεθε ην 1996 ππό 
δσξεά ηνπ Ππιιόγνπ 
Ξεηξηαλώλ Αζήλαο.Γιύπηεο 
ήηαλ ν Κηράιεο Εέξβνο.



ΑΓΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ



ΑΓΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  
Ν Άγηνο Ληθόιανο είλαη ν 
πνιηνύρνο ηεο Ξέηξαο

Θηίζκα 16νπ Αηώλα,κε 
ηνηρνγξαθίεο πνπ 
ρξνλνινγνύληαη εσο ην 
1721 κε ηειεπηαία ηνπ 
Ληθνιάνπ Φηηδή.Νη 
πεξηζζόηεξεο 
ηνηρνγξαθίεο έρνπλ 
ππνζηεί αξθεηέο δεκηέο 
ιόγσ ιεειαζίαο ηνλ 
Ρνύξθσλ.Ν Άγηνο 
Ληθόιανο δηαηεξείηαη από 
ην ηακείν ηεο ελνξίαο θαη 
από δσξεέο ησλ 
πηζηώλ.Ν Άγηνο απνηειεί 
παζίγλσζην κλεκείν 
ηνπηθά.  



Ζ ΕΩΖ ΡΝ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ
Ν Άγηνο Ληθόιανο γελλήζεθε ηνλ 3ν αηώλα κ.Σ. ζηα Ξάηαξα ηεο Ιπθίαο, 

από γνλείο επζεβείο θαη πινπζίνπο, ηελ επνρή ησλ απηνθξαηόξσλ 
Γηνθιεηηαλνπ Καμηκηαλνύ θαη έηπρε επηκειεκέλεο κόξθσζεο. Όκσο, 
ζε λεαξή ειηθία έκεηλε νξθαλόο θαη θιεξνλόκνο κηαο κεγάιεο 
πεξηνπζίαο. Από πνιύ λσξίο είρε αθηεξσζεί ζηα Θεία, κεηά ηελ 
κεηάβαζή ηνπ ζηα Ηεξνζόιπκα γηα λα πξνζθπλήζεη ηνλ Ρίκην 
Πηαπξό θαη ηνλ Ξαλάγην Ράθν. Όηαλ επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ 
ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο ζηα Ξάηαξα. Πηελ αξρή αθηεξώζεθε ζηνλ 
αζθεηηθό βίν θη έγηλε εγνύκελνο ηεο Κνλήο Πηώλ ζηα Κύξα ηεο 
Ιπθίαο. Όηαλ απεβίσζε ν ηόηε Αξρηεπίζθνπνο Κύξσλ ηεο Ιπθίαο, νη 
επίζθνπνη, δηα ζετθήο απνθαιύςεσο, αλαγόξεπζαλ Αξρηεπίζθνπν ηνλ 
Ληθόιαν. Από ηελ ζέζε απηή αλέπηπμε έληνλε δξάζε θαη επεμέηεηλε 
ηνπο αγώλεο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θησρώλ θαη ησλ απόξσλ 
ηδξύνληαο λνζνθνκεία θαη δηάθνξα θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα. 
Ξξνηθηζκέλνο κε πςειό ρξηζηηαληθό θξόλεκα, ζάξξνο θαη 
δσηηθόηεηα εκςύρσλε ηνπο δησθόκελνπο από ηνπο Οσκαίνπο 
ρξηζηηαλνύο δησθόκελνο θαη εμνξηδόκελνο θαη ν ίδηνο γηα ηε ζηάζε 
ηνπ απηή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82


Ζ ΠΛΔΣΔΗΑ ΡΖΠ ΕΩΖΠ ΡΝ ΑΓΗΝ
Θαηά ηνπο δησγκνύο ηνπ Γηνθιεηηαλνύ ππέζηε βαζαληζηήξηα. Όηαλ 

όκσο αλήιζε ζηνλ απηνθξαηνξηθό ζξόλν ν Κέγαο Θσλζηαληίλνο
ειεπζεξώζεθαλ όινη νη ρξηζηηαλνί θαη έηζη ν Ληθόιανο επαλήιζε ζην 
αξρηεπηζθνπηθό ζξόλν. Πύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ήηαλ 
πξνηθηζκέλνο κε ην ράξηζκα ηεο ζαπκαηνπξγίαο θαη έζσζε πνιινύο 
αλζξώπνπο, θαη όζν ήηαλ ελ δσή αιιά θαη κεηά ηελ θνίκεζή ηνπ. 
Αλαθέξνληαη πιείζηα ζαύκαηα ηνπ Αγίνπ όπσο ε απειεπζέξσζε 
ησλ ηξηώλ ζηξαηειαηώλ, ζεξαπείεο λνζνύλησλ θαη απνθαηαζηάζεηο 
θησρώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε πεξίπησζε πνπ έγηλε πνιύ 
γλσζηή, παξά ηε ζέιεζε ηνπ Ληθνιάνπ, όηαλ έλαο θησρόο 
νηθνγελεηάξρεο, πνπ θαηνηθνύζε ζηελ πεξηνρή ηεο παηξίδαο ηνπ 
Αγίνπ, θαη δελ είρε ρξήκαηα λα πξνηθίζεη ηηο ηξεηο θόξεο ηνπ, 
ζθόπεπε πάλσ ζηελ απειπηζία ηνπ λα ηηο ζηείιεη λα γίλνπλ 
παιαθίδεο ζε νίθν αλνρήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ρξήκαηα. 
Όηαλ ην έκαζε απηό ν Ληθόιανο, άξρηζε λα πεγαίλεη κπζηηθά έμσ 
από ην ζπίηη εθείλν ηηο λύρηεο θαη λα αθήλεη ζαθνύιηα κε ρξήκαηα. 
Πε ηξεηο λύρηεο εμαζθάιηζε ηελ πξνίθα ησλ ηξηώλ θνξηηζηώλ, 
αθήλνληαο 100 ρξπζά λνκίζκαηα ζηελ θάζε κία. Ρελ ηξίηε θνξά 
όκσο, ν παηέξαο είρε παξαθπιάμεη γηα λα δεη πνηνο ήηαλ ν άγλσζηνο 
επεξγέηεο, θη αληηιήθζεθε ηνλ Άγην, πνπ ηνλ παξαθάιεζε λα κελ ην 
απνθαιύςεη ζε θαλέλαλ. Έηζη, νη ηξεηο θόξεο παληξεύηεθαλ θη ν 
παηέξαο κεηαλόεζε γηα ηελ πξόζεζή ηνπ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82


ΞΑΛΑΓΗΑ   ΓΙΘΝΦΗΙΝΠΑ

• Ζ Ξαλαγία Γιπθνθηινύζα ρηίζηεθε ηνλ 16ν αηώλα πάλσ 
ζε έλα βξάρν θαη γηα λα θηάζεηο ζηελ είζνδν ηεο πξέπεη 
λα αλεβείο 114 ζθαιηά. Ν κύζνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 
είλαη: θάπνηνο θαπεηάληνο πήγε λα πξνζθπλήζεη ηελ 
εηθόλα ηεο Ξαλαγίαο πνπ έθξπβε ζην θξεβάηη ηνπ. 
Γηαπίζησζε όηη ε εηθόλα έιεηπε. Έβαιε ηνπο άληξεο ηνπ 
λα ςάμνπλ λα ηελ βξνύλ ζην ρσξηό.Ζ εηθόλα βξέζεθε 
ζηελ θνξπθή ηνπ βξάρνπ.Απηό ζπλέβε 3 θνξέο.Ν 
θαπεηάληνο ζεσξώληαο όηη απηό είλαη Θαύκα, απνθάζηζε 
λα ρηίζεη ηελ εθθιεζία.Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, 
κηα θνπέια ζέξβηξε θαθέδεο ζηνπο εξγάηεο.Ν κύζνο ιέεη 
όηη ε θνπέια γιίζηξεζε θαη πξηλ γθξεκνηζαθηζηεί, έλα 
ζαύκα ηελ έθαλε λα πξνζγεησζεί νκαιά ρσξίο λα πάζεη 
ηνλ παξακηθξό ηξαπκαηηζκό. Ζ Ξαλαγία Γιπθνθηινύζα 
απνηειεί αμηνζέαην γλσζηό παγθνζκίσο.



ΞΑΛΑΓΗΑ



ΞΑΛΑΓΗΑ



Ν ΘΔΝΦΗΙΝΠ ΑΞΑΘΑΛΑΡΗΠΔ ΡΖΛ 
ΞΑΛΑΓΗΑ ΓΙΘΝΦΗΙΝΠΑ



Αξρνληηθό ηεο Βαξειηδίδαηλαο



Αξρνληηθό ηεο Βαξειηδίδαηλαο
• Ρν Αξρνληηθό ηεο 

Βαξειηδίδαηλαο έρεη 
ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέν. 
Σηίζηεθε ζηεο αξρέο ηνπ 
18νπ αηώλα θαη πήξε ην 
όλνκα Βαξειηδίδαηλα γηαηί 
απηή ήηαλ ε ηειεπηαία πνπ 
έδεζε εθεί θαη πέζαλε ην 
1940 ζε ειηθία 100 
εηώλ.Ρν 1963 αγνξάζηεθε 
από ην ππνπξγείν 
Ξνιηηηζκνύ θαη δηαηεξείηαη 
από απηό.Ρν αξρνληηθό 
απνηειεί δηάζεκν 
ηνπξηζηηθό αμηνζέαην θαη 
πξνζειθύεη πνιύ θόζκν ην 
θαινθαίξη.



ΓΟΩ ΑΞΝ ΡΝ ΑΟΣΝΛΡΗΘΝ



ΡΔΙΝΠ!!!!!


