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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ 

ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

• Να γνωριστούµε µε  το Μεσαιωνικό Κάστρο του Πλαταµώνα και 

τη γύρω περιοχή. 

• Να ενηµερωθούµε για τις ανασκαφές και τα ευρήµατα και τι 

σηµαίνουν αυτές για µας. 

• Να συγκρίνουµε την αρχιτεκτονική και τα δοµικά υλικά του τότε 

µε αυτά του σήµερα. 

• Να συσχετίσουµε το µεσαιωνικό τρόπο ζωής µε το σύγχρονο. 

• Να περάσουµε ευχάριστα παίζοντας, αλλά και βιώνοντας µε όλες 

µας τις αισθήσεις την διαχρονική αξία του Μεσαιωνικού Κάστρου 

καθώς... 

 

 θα περπατήσουµε στις επάλξεις του,  

 θα ανακαλύψουµε τους ήχους, τα χρώµατα, τις οσµές, τις 

παραξενιές και τα µυστήρια µιας άλλης εποχής,  

 θα αντιληφθούµε ότι αξίζει να προστατευθεί το κάστρο ως 

µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

  

• Να συνεργαστούµε µε καλή διάθεση και να δουλέψουµε οµαδικά . 

• Να ευαισθητοποιηθούµε σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

της προστασίας της. 

• Να αναπτύξουµε ερευνητική διάθεση και δεξιότητες για 

αναγνώριση και καταγραφή στοιχείων. Θα κληθούµε : 

 

 να εξερευνήσουµε χώρους,  

 να παρατηρήσουµε λεπτοµέρειες,  

 να καταγράψουµε προβλήµατα,  

 να συσχετίσουµε τρόπους ζωής,  

 να προτείνουµε τρόπους αξιοποίησης. 

 

 

� Να εκφραστούµε µε δηµιουργικές δραστηριότητες. 
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Παρακολουθήσαµε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα: 
 

 

 

 

Στην οµάδα συµµετείχαν οι µαθητές: 
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ΤΑΞΗ:__________________________________________ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________________________________ 
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Στις νοτιοανατολικές υπώρειες του Ολύµπου, σε ένα λόφο 

ανάµεσα στη θάλασσα και στο δρόµο που ενώνει τη Μακεδονία µε 

τη Θεσσαλία, υψώνεται το κάστρο του Πλαταµώνα, ο  τειχισµένος 

οικισµός του Πλαταµώνα. Η θέση του είναι στρατηγικής σηµασίας 

καθώς  ελέγχει το δρόµο προς τα στενά των Τεµπών. Επόµενο 

ήταν να µην µείνει απαρατήρητη η θέση αυτή κατά την αρχαιότητα 

και ειδικά κατά την ταραγµένη από µετακινήσεις πληθυσµών 

βυζαντινή περίοδο. Μετά όµως τα βυζαντινά χρόνια και ιδίως µετά 

την καθιέρωση της πυρίτιδας, η δυνατότητα να χτυπηθεί και να 

καταληφθεί  το κάστρο, υποβάθµισε τη σηµασία του. Ο ρόλος του 

περιορίστηκε  στην άµυνα κατά των πειρατών του Αιγαίου και κατά 

των επιθέσεων των κλεφταρµατολών. Η τελευταία σελίδα  στην 

ιστορία του Κάστρου γράφτηκε το 1941 όταν οι Νεοζηλανδοί 

σύµµαχοι αντιστάθηκαν στην προέλαση των Ναζί. 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

Σύµφωνα µε µία άποψη το όνοµα Πλαταµών σηµαίνει «πλατύς 

αιγιαλός», όνοµα που αναφέρεται στις θαυµάσιες αµµώδεις ακτές 

που απλώνονται γύρω από το λόφο του κάστρου από τη πλευρά 

της θάλασσας.  

Η αρχαιολόγος Ε. Πουλάκη υποστηρίζει ότι οι ρίζες του 

ονόµατος Πλαταµών φτάνουν στην οµηρική εποχή. ∆ηλαδή το 

όνοµα Πλαταµών συνδέεται µε οµηρικό όρο που σηµαίνει «πέτρα 

λειασµένη από τη θάλασσα». Η ονοµασία αυτή πρέπει να κατάγεται 

από την αρχαιότητα. Εικάζεται ότι την εποχή εκείνη δεν  υπήρχαν 

ακόµη οι προσχώσεις των γύρω ποταµών µε αποτέλεσµα ο λόφος 

να  µπαίνει στη θάλασσα σαν µια µικρή χερσόνησος και οι βράχοι 

του να λειαίνονται από τα κύµατά της. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Στη θέση του κάστρου βάσει αρχαίων κειµένων τοποθετείται 

η αρχαία πόλη Ηράκλειον η οποία ιδρύθηκε περίπου το 500 π.Χ. 

από τους Μακεδόνες. Ονοµάστηκε Ηράκλειον προς τιµή του 

γενάρχη των Μακεδόνων Ηρακλή.  

  Κατά το 2ο αιώνα π.Χ. οι Ρωµαίοι πολιόρκησαν από στεριά και 

θάλασσα την πόλη και την κατέλαβαν µε τη χρήση κινητής χελώνας 

που σχηµάτισαν Ρωµαίοι λεγεωνάριοι µε τις ασπίδες πάνω από τα 

κεφάλια τους. 

 Οι πηγές σιωπούν όσον αφορά την εποχή από τη ρωµαϊκή 

κατάκτηση (2ος αι. π.Χ.) έως τα παλαιοχριστιανικά χρόνια (4ος αι. 

µ.Χ.). Προφανώς η πόλη συρρικνώθηκε. Το πιθανότερο µε τα έως 

τώρα στοιχεία είναι ότι µετά την καταστροφή του πυρήνα της 

αρχαίας πόλης και µετά από µία περίοδο εγκατάλειψης, 

δηµιουργήθηκε νέος οικισµός, αγνώστου έκτασης, που πιθανότατα 

διατήρησε το όνοµα Πλαταµών. 

 Οι ιστορικές πηγές δεν παρέχουν στοιχεία για την ιστορία του 

κάστρου από τον 7ο έως τον 10ο αι. Κάποια ευρήµατα όµως όπως 

νοµίσµατα αλλά και ο µονόχωρος ναός µε γλυπτά της 

µεσοβυζαντινής περιόδου που ανασκάφηκε µέσα στο κάστρο 

έρχονται να συµπληρώσουν το κενό. Για την πόλη του Πλαταµώνα 

διαθέτουµε επίσης µία κάπως συµβατική περιγραφή από τον Άραβα 

γεωγράφο και σοφό Idrisi,(12ος αι.) που αναφέρει το κάστρο ως 

ακµάζουσα πόλη. Πρόκειται για την παλαιότερη έως τώρα µνεία 

του κάστρου. 

Το 1204 οι Φράγκοι σταυροφόροι κατέλαβαν την 

Κωνσταντινούπολη και ίδρυσαν στη Θεσσαλονίκη βραχύβιο 

βασίλειο. Στα χέρια τους έπεσε και το κάστρο του Πλαταµώνα στο 

οποίο έκαναν τόσο εντυπωσιακές επεµβάσεις ώστε η παράδοση 

αποδίδει σε αυτούς και στον αρχηγό τους Βονιφάτιο τον 

Μοµφερατικό την ίδρυση του. 

Το 1217 το κάστρο ανακτήθηκε από τους Κοµνηνούς της 

Άρτας. Στην Υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος – 14ος αι.) αναφέρεται 

ως χώρος στον οποίο κατέφευγαν ή φυλακίζονταν επίσηµοι 
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αντίπαλοι του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Η ενίσχυση της οχύρωσής 

του, µε την κατασκευή οκταγωνικού ακροπυργίου µε χωριστό 

τείχος στο εσωτερικό της ακρόπολής του φανερώνει τη σηµασία 

της πόλης για τους άρχοντες της περιοχής αλλά και για τον 

αυτοκράτορα. Στην πόλη υπήρχε σχετική οικονοµική ευµάρεια την 

οποία ακολούθησε πιθανότατα αύξηση του πληθυσµού. 

Η κατάληψη του Πλαταµώνα από τους Τούρκους πρέπει να 

τοποθετηθεί µετά το 1386, οπότε και κατακτήθηκε η γύρω 

περιοχή. Το 1425 διακόπηκε η τουρκική κατοχή και το κάστρο 

καταλήφθηκε από τους Βενετούς. Έµεινε στα χέρια τους για δύο 

τουλάχιστον χρόνια και πιθανόν µετά από οικονοµικού χαρακτήρα 

διαπραγµατεύσεις παραδόθηκε εκ νέου στους Τούρκους. Στην 

περίοδο της τουρκοκρατίας το κάστρο διατήρησε το όνοµά του και 

τη σηµασία του για την άµυνα της περιοχής. Οι Τούρκοι φρόντισαν 

για τη συντήρηση και την ενίσχυση των τειχών. Τον 15ο και τον 

16ο αι. το κάστρο αποτέλεσε την προστατευτική ασπίδα της 

περιοχής κατά των κλεφτών του Ολύµπου αλλά κυρίως κατά των 

πειρατικών επιδροµών. Μέσα στη µικρή οχυρωµένη πόλη, η οποία 

πιθανώς εκτεινόταν και εκτός των τειχών ήταν εγκατεστηµένη 

χριστιανική κοινότητα. Αυτό µαρτυρούν τα ερείπια τριών ναών, 

που φαίνεται ότι έχουν χτιστεί στη Βυζαντινή περίοδο αλλά έχουν 

τοιχογραφηθεί και ανακαινιστεί στις αρχές του 17ου αι. 

Στις αρχές του 18ου αι. αποµακρύνθηκε ο χριστιανικός 

ορθόδοξος πληθυσµός µέσα από το κάστρο. Ο εκτός κάστρου 

οικισµός ερηµώθηκε το 1812-1815 από επιδηµία χολέρας. Οι 

Τούρκοι αναγκάστηκαν τότε να µεταφέρουν και να εγκαταστήσουν 

µέσα στο κάστρο οικογένειες Τουρκαλβανών για να µπορούν να 

αµύνονται. Στο δεύτερο µισό του 19ου αι άρχισε η εγκατάλειψη του 

κάστρου.  Κατά την επανάσταση του Ολύµπου το 1878 οι Τούρκοι 

παρέδωσαν αµαχητί στους επαναστάτες το κάστρο γνωρίζοντας την 

αδυναµία τους να το υπερασπίσουν. Μετά την αποτυχία της 

επανάστασης αυτής το κάστρο παρέµεινε στους Τούρκους. Το 

1881, µετά την προσάρτηση και της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, το 

κάστρο έγινε φύλακας των τουρκικών συνόρων και µεγάλωσε η 

σηµασία του, χωρίς όµως να αυξηθεί και η φρουρά του η οποία και 
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το εγκατέλειψε µετά από σφοδρό βοµβαρδισµό από πλοία του 

Ελληνικού στόλου το 1897. Οι Τουρκαλβανοί κάτοικοί του όµως 

δεν το εγκατέλειψαν οριστικά. Οι οικογένειες αυτές έφυγαν µετά 

την απελευθέρωση της περιοχής από τα ελληνικά στρατεύµατα και 

την ανταλλαγή των πληθυσµών. 

Οι τελευταίες πολεµικές σελίδες στην ιστορία του µνηµείου, 

γράφτηκαν κατά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, όταν Νεοζηλανδοί 

σύµµαχοι αντιµετώπισαν οχυρωµένοι µέσα στο κάστρο τους 

Γερµανούς ναζί, που το βοµβάρδισαν. 

Τέλος στον εµφύλιο ο στρατός στρατοπέδευσε στο λόφο και 

κατασκεύασε τους αναληµµατικούς τοίχους που σώζονται στο 

σηµείο αυτό, ενώ άνοιξε διόδους στο ανατολικό τµήµα του τείχους 

του κάστρου για να ανεφοδιάζεται από τη θάλασσα. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

 

Όπως όλες οι µεσαιωνικές πόλεις, το κάστρο του 

Πλαταµώνα είναι χτισµένο σε οχυρή θέση. Ήταν 

πυκνοκατοικηµένο, χωρίς καθορισµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, µε 

µικρούς λιθόστρωτους δρόµους εκτός της κεντρικής οδού, που 

αποτελούσε τον κύριο άξονα της πόλης. Στην οχύρωση συναντά 

κανείς όλα τα στοιχεία των κάστρων-πόλεων, δηλαδή προτείχισµα, 

τείχος που περιβάλλει το σύνολο της πόλης, δεύτερο τείχος που 

περιβάλλει την ακρόπολη και τρίτο τείχος που περιβάλλει το 

ακροπύργιο, την κατοικία του άρχοντα,  το τελευταίο καταφύγιο 

των κατοίκων της πόλης σε περίπτωση επιδροµής. Η τείχιση του 

κάστρου του Πλαταµώνα έχει σχήµα πολυγωνικό και ενισχύεται 

από τετράπλευρους πύργους. Η παλαιότερη φάση τείχους ανάγεται 
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στην ελληνιστική εποχή και η τοιχοποιία του ακολουθεί το ισόδοµο 

σύστηµα µε λαξευµένους δόµους από πωρόλιθο. Σώζεται επίσης 

παλαιοχριστιανική καθώς και βυζαντινή φάση τείχους. Την εποχή 

των Φράγκων η τοιχοδοµία αποτελείται από αργούς 

(ακατέργαστους) λίθους συνδυασµένους µε µικρά θραύσµατα από 

κεραµίδια. Η πύλη βρίσκεται στο µέσο περίπου της νότιας πλευράς 

και περιβάλλεται από πύργο. Την άµυνά της ενισχύει «καταχύτρα» 

από όπου έχυναν ζεµατιστό λάδι στον εχθρό. 

Στο εσωτερικό του κάστρου έχουν εντοπιστεί τρεις ναοί, 

δεκατέσσερις οικίες και τρία εργαστήρια. Επίσης στη βόρεια 

πλευρά του σηµερινού ναού της αγίας Παρασκευής ίσως υπήρχε 

τέταρτος ναός που καταστράφηκε σύµφωνα µε την παράδοση για 

να χτιστεί τζαµί. 

Στα εργαστήρια συµπεριλαµβάνονται κεντρικός φούρνος, 

επαγγελµατικής προφανώς χρήσης, κεραµικός φούρνος καθώς και 

χυτήριο σιδήρου. Εκτεταµένα νεκροταφεία βρίσκονται κοντά στους 

ναούς καθώς και σε άλλα σηµεία του κάστρου. Μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επίσης η ακρόπολη µε τις  κινστέρνες, που βρίσκονται 

στο ψηλότερο σηµείο για να εκµεταλλευτούν την υψοµετρική 

διαφορά, καθώς και 

µε τον οκταγωνικό 

πύργο της.    

Σήµερα το 

κάστρο βρίσκεται 

υπό την προστασία 

της αρχαιολογικής 

υπηρεσίας η οποία 

φροντίζει για την 

ανασκαφή καθώς και 

για τη συντήρησή 

του.  

 

Τo κάστρο του Πλαταµώνα συγκινεί µε την άφωνη παρουσία 

του, συνδέοντας το παρελθόν µε το παρόν και το µέλλον. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Βρείτε κάποιον που να…(και γράψτε το όνοµά του) 
 

1. …του αρέσει η ιστορία  

…………………………………………… 

2.…έχει επισκεφτεί κάποιον 

αρχαιολογικό χώρο της 

Ελλάδας ………………………………… 

3. ...ξέρει το όνοµα ενός 

αρχαιολογικού χώρου της 

Μακεδονίας ………………………… 

Ποιος είναι ο χώρος αυτός; ……………………………………………… 

4. ...έχει επισκεφτεί τουλάχιστον ένα αρχαιολογικό µουσείο της 

Ελλάδας……………………………… 

 Ποιο είναι το µουσείο αυτό; ………………………………………… 

5. ...έχει επισκεφτεί τουλάχιστον ένα µεσαιωνικό κάστρο στην Ελλάδα 

ή το εξωτερικό  

Ποιο είναι; 

…………………………………… 

6. …ξέρει το όνοµα ενός 

χωριού ή µιας πόλης που 

βρίσκεται στον Όλυµπο 

……………………………… 

 



 

 

10 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
Αναγνώριση της περιοχής 

 

1. Σε ποιο Νοµό βρίσκεστε;   ……………………………………… 

2. Σε ποιο ∆ήµο βρίσκεστε;   ……………………………………… 

3. Ξέρετε το όνοµα του αρχαιολογικού χώρου στον οποίο βρίσκεστε: 

.………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Προσανατολιστείτε στο χώρο προσδιορίζοντας τα σηµεία του 

ορίζοντα µε τη βοήθεια πυξίδας, χάρτη ή των συνοδών σας. Βάλτε το 

σωστό αριθµό του χάρτη στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. 

 

 

 

 

 

Βορράς  

Νότος  

Ανατολή  

∆ύση  

 

  

2. 

4. 

1. 
3. 
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5. Προσδιορίστε στον ακόλουθο χάρτη της περιοχής τη θέση του 

αρχαιολογικού χώρου. Σε ποιο από τα σηµεία 1, 2, 3, 4 ή 5 βρίσκεται 

το κάστρο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Συζητήστε µε την οµάδα σας τους λόγους που οδήγησαν τους τότε 

κατοίκους της περιοχής, στην επιλογή αυτής της γεωγραφικής θέσης. 

7. Χαρακτηρίστε τον τύπο του αρχαιολογικού χώρου βάζοντας ένα 

�στο κατάλληλο κουτάκι: 

Λατρευτικός 

χώρος 

  Οικισµός  Οχυρωµατικός 

χώρος 

 άλλο  

 

8. Γειτνιάζει ο χώρος του κάστρου µε οικισµό ή άλλες εγκαταστάσεις 

της σηµερινής εποχής; 

ναι  όχι 

 

 

  

 

 

3. 

5. 

4. 

1. 

2. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Η φύση στο κάστρο 
Παρατηρήστε στον ευρύτερο χώρο τη βλάστηση που 

επικρατεί και χαρακτηρίστε την ως: 

δενδρώδη                                            θαµνώδη  ποώδη  

 

Μελετήστε τα είδη των 

φυτών που υπάρχουν 

γύρω σας µέσα στο 

Κάστρο. Σηµειώστε 

πόσα διαφορετικά είδη  

θα βρείτε: 

 

 

 

 

Από τα είδη αυτά που βρήκατε, ποια γνωρίζετε µε το κοινό τους 

όνοµα:  

 

Είδη δέντρων…………………………………………………………………………..……………………  

Είδη θάµνων…………………………………………………………………………………………….……  

Είδη ποώδους βλάστησης…………………………………………………………………………… 

 

Είδη δέντρων  

Είδη θάµνων  

Είδη ποώδους 

βλάστησης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Υλικά κατασκευής 
 

Α. Παρατηρήστε και καταγράψτε τα υλικά κατασκευής των κτισµάτων 

του αρχαιολογικού χώρου. 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………… 

B. Ερευνήστε τον τόπο προέλευσης αυτών των υλικών 

Από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο  

Από άλλη τοποθεσία  

Από άλλα παλαιότερα κτίρια του ίδιου χώρου  

Γ. Συζητήστε µε την οµάδα σας τον τρόπο µεταφοράς των υλικών. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

∆. Συγκρίνετε τα παραπάνω υλικά µε τα υλικά κατασκευής των 

σύγχρονων κτισµάτων ( διάρκεια ζωής, συσχετισµός µε το φυσικό 

περιβάλλον, αισθητική, λειτουργικότητα κτλ. πλεονεκτήµατα-

µειονεκτήµατα). Ποια είναι τα συµπεράσµατά σας; 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

Επαναχρησιµοποιηµένα υλικά 
Παρατηρήστε τις φωτογραφίες, εντοπίστε και βάλτε σε κύκλο 

αρχιτεκτονικά  µέλη ή άλλα υλικά παλαιότερων εποχών (σπόλια) που 

έχουν επαναχρησιµοποιηθεί.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

Mία µέρα στο κάστρο  
� Κλείστε τα µάτια σas και φανταστείτε τον εαυτό σας στα χρόνια 

της ακµής του Κάστρου.  Αφουγκραστείτε το χώρο και τον 

απόηχο του παρελθόντος. 

� ∆ηµιουργήστε µια φανταστική ιστορία που διαδραµατίζεται στο 

κάστρο χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 

παρακάτω λέξεις: 

Πύλη, επάλξεις, περίδροµος, άλογα, πανοπλία, ιππότης, άρχοντας, 

πειρατές, πέρασµα, φούρνος, εκκλησία, κινστέρνα, εργαστήριο, 

πλοία, πύργος, κάστρο, γιορτή, πολιορκία, ακροπύργιο 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

� Οργανώστε ένα  σύντοµο δρώµενο, µία αναπαράσταση της 

ιστορίας που φανταστήκατε. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 

Μαθαίνοντας το κάστρο 

 

Ενώστε τους παρακάτω αριθµούς µε τα αντίστοιχα σηµεία του 

Κάστρου: 

1     •  ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

2 ,3, 4    •  ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ 

5    • ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

6    • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ   

7    • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

8    • ΝΑΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

9   • ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 

10       • ΝΑΟΙ 

 

3

4

1

6

2

7

8
9

5. 

10

Β 

Α 

∆ 

Ν 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 

 
Αντιστοιχίστε τις παρακάτω στήλες: 

 

 

Κινστέρνα 

Περίδροµος  

Ακροπύργιο 

Καταχύτρα 

Μελικοκιά  

Μυλόπετρα 

Φούρνος 

Τσόφλι, ασβέστης, 

τριµµένο κεραµίδι 

 

• Σπόλι 

• Καυτό λάδι 

• Γλυκαντική ουσία 

• Υδραυλικό κονίαµα  

• Νερό 

• Άρχοντας 

•  Τοξότες 

• Πλίνθοι 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 

Κίνδυνοι για το κάστρο 

 
Από τι κινδυνεύει σήµερα το Κάστρο του Πλαταµώνα; 

Βάλτε ένα  √ στην αιτία που πιστεύετε ότι ισχύει: 

 
 

 

 

 
 

Μετά από όσα είδατε και µάθατε σήµερα, τι προτείνετε για να 

αξιοποιηθεί και να διατηρηθεί καλύτερα ο χώρος του Κάστρου για τις 

επόµενες γενιές; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

Επισκέψεις τουριστών 
 

Θεατρικές παραστάσεις 
 

Κατολισθήσεις   Εγκατάλειψη  

∆ιάβρωση του εδάφους  Βόσκηση  

Αναστήλωση  Συνέχιση ανασκαφών  

Υγρασία  Σεισµοί  

Ατµοσφαιρική ρύπανση  Άλλο…………………………….  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 

 
Συµπληρώστε τα κενά: 

 

Τo κάστρο του _ _ _ _ _ _ _ _ _ ανήκει στην κατηγορία των 

οχυρωµένων βυζαντινών πόλεων που είναι χτισµένες σε φυσικά 

οχυρές θέσεις. Βρίσκεται στο δρόµο που συνδέει τη  _ _ _ _ _ _ _ _   

µε τη    _ _ _ _ _ _ _ _ _, κοντά στα  _ _ _ _ _. Στη θέση αυτή 

βρισκόταν στην αρχαιότητα η πόλη  _ _ _ _ _ _ _ _ _. Στην είσοδο 

του κάστρου  υπάρχει διπλή, οχυρωµένη µε πύργους  _ _ _ _. Στο 

εσωτερικό του συναντούµε τα ερείπια  _ _ _ _. Κάποιοι  απ΄ αυτούς 

κοσµούνται µε  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Στη νοτιοδυτική πλευρά του 

κάστρου βρίσκεται η  _ _ _ _ _ _ _ _. Στο εσωτερικό χώρο της 

Ακρόπολης µπορούµε να δούµε ένα χώρο αποθήκευσης νερού, µια 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _.  Οι δρόµοι στο εσωτερικό του κάστρου είναι   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

Λέξεις κλειδιά : 

πύλη, τοιχογραφίες, 

κινστέρνα, Μακεδονία, 

ακρόπολη, λιθόστρωτοι, 

Πλαταµώνα, Θεσσαλία, 

Τέµπη, Ηράκλειον, ναών 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 
 

Συµπληρώστε το σταυρόλεξο: 

 

 

1. Είσοδοι του κάστρου. 

2. Κατοικία των αρχόντων.  

3. Υλικό κατασκευής του τείχους. 

4. Αρχιτεκτονικός Τύπος εκκλησίας. 

5. Φράγκος άρχοντας, σηµαντικός για την ιστορία του κάστρου. 

6. Σ’ αυτούς  ψήνουµε. 

7. Χώρος αποθήκευσης νερού. 

8. Από εκεί πολεµούσαν. 

9. Ανοιχτός χώρος µπροστά από το σπίτι. 

10. Χώρος λατρείας. 

11. Χώρος της εκκλησίας πριν τον κυρίως ναό. 

                 1 

                  

  2                

    3              

        4          

       5           

                  

6           7       

                  

     8             

                  

                  

    9             10 

             

 

     

 

                  

         11         
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
ΑΚΡΟΠΥΡΓΙΟ: Ο ψηλότερος και πιο γερός πύργος του Κάστρου. 

Περιβάλλεται από ιδιαίτερο τείχος. Κατοικία του άρχοντα. 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Το ψηλότερο σηµείο οχύρωσης της πόλης. Τελευταία 

γραµµή άµυνας του Κάστρου. Μέσα σ’ αυτή βρίσκεται το ακροπύργιο. 

ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ: Υποστηλώµατα στην εξωτερική πλευρά των τειχών 

και στον πύργο. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Αρχιτεκτονικός τύπος ναού. Συνηθέστερη η τρίκλιτη 

βασιλική, ορθογώνιος χώρος που χωρίζεται σε τρία κλίτη ( µέρη) 

µε δυο σειρές κιόνων. 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ: Είναι  το ανώτερο µέρος των τειχών µε τα οδοντωτά 

ανοίγµατα που λέγονται πολεµίστρες. 

ΚΑΤΑΧΥΤΡΑ Η ΖΕΜΑΤΙΣΤΡΑ: Σηµείο από όπου έχυναν καυτό 

λάδι στους επίδοξους κατακτητές. 

ΚΙΝΣΤΕΡΝΑ: Χτιστή  δεξαµενή νερού. 

ΟΣΤΡΑΚΟ: Κοµµάτι πήλινου αγγείου. 

ΠΕΡΙ∆ΡΟΜΟΣ: ∆ροµάκι πάνω στα τείχη που διευκόλυνε την 

κίνηση των πολεµιστών. 

ΠΛΙΝΘΟΣ: Πήλινο τούβλο. Χρησιµοποιούταν συχνά για το 

στρώσιµο του δαπέδου. 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ: Περιµετρικός πύργος της οχύρωσης που 

προεξέχει από το τείχος. 

ΠΡΟΤΕΙΧΙΣΜΑ: Χαµηλό τείχος πριν από το κυρίως τείχος του 

κάστρου. Συνήθως ανάµεσα στο προτείχισµα και το κυρίως τείχος 

υπήρχε τάφρος µε νερό. Στο κάστρο του Πλαταµώνα δεν υπήρχε. 

ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ: Ασβεστολιθικό πέτρωµα  που   χρησιµοποιήθηκε 

στην κατασκευή του τείχους και άλλων κτιρίων  σε διάφορες 

ιστορικές φάσεις ( κυρίως στην ελληνιστική περίοδο). 

ΣΠΟΛΙΑ: Αρχιτεκτονικά µέλη και διάφορα αντικείµενα που 

επαναχρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του κάστρου. 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ: Είδος κονιάµατος που προσδίδει 

στεγανότητα στις επιφάνειες που καλύπτει. Περιέχει: άµµο, 

ασβέστη, νερό, τσόφλι αυγού και τριµµένο κεραµίδι ή κοµµάτια 

αγγείων. 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Βακαλόπουλος Απ., Τα κάστρα του Πλαταµώνα και της Ωριάς 

των Τεµπών και ο Τεκές του Χασάν Μπαµπά Θεσσαλονίκη 

1972 

Λοβέρδου Τσιγαρίδα Κ., Το Κάστρο του Πλαταµώνα  ΑΘήνα 

2006 Υπ. Πολιτισµού Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων 

Λοβέρδου Τσιγαρίδα Κ., Νεότερα στοιχεία για το Κάστρο του 

Πλαταµώνα , 2ο Επιστηµονικό Συνέδριο «Η Πιερία στα 

βυζαντινά και νεότερα χρόνια» Κατερίνη  25-29 Νοεµβρίου 

1998 Κατερίνη 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούµε τις αρχαιολόγους Ευτέρπη Μαρκή και την 

Αικατερίνη Λοβέρδου –Τσιγαρίδα για την πολύτιµη βοήθεια 

τους στη γνωριµία µας µε το κάστρο του Πλαταµώνα. 
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