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Φίλες και Φίλοι,

Απ' αυτόν τον ονειρικό τόπο που συνθέτουν οι Δημοτικές Ενότητες των πρώην Δήμο 

Νέσσωνος, Κάτω Ολύμπου, Γόννων, Μακρυχωρίου και της Ιστορικής Κοινότητας 

Αμπελακίων, σας στέλνουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας. Ο Δήμος μας 

προικισμένος από τη φύση και από τον Δημιουργό, με περιοχές απείρου 

κάλλους και αναπτυγμένος σε ικανοποιητικό επίπεδο, έχει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Εντός των Διοικητικών μας ορίων βρίσκονται τα δύο 

πολυθρύλητα βουνά, ο Όλυμπος και ο Κίσσαβος, ο Πηνειός Ποταμός και η 

Κοιλάδα των Τεμπών που μας δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και 

προβολής. 

Βρίσκεται στον άξονα του νέου αυτοκινητόδρομου και της σιδηροδρομικής 

γραμμής που δίνουν στο Δήμο μας τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης. 

Συνδυάζει αρμονικά και τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας. 

Η Δημοτική Αρχή, ενώ στηρίζει και προωθεί τις αναπτυξιακές δυνατότητες 

του Δήμου, έχει βάλει στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τον ΑΝΘΡΩΠΟ και 

την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. 

Στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών μας Ενοτήτων χωρίς 

αποκλεισμούς, χωρίς αντιπαλότητες, με γνώμονα το συμφέρον των Δημοτών μας και την 

περιβαλλοντική ευαισθησία που μας διακρίνει. 

Φιλοδοξούμε να πετύχουμε την προσέλκυση των επισκεπτών στα καταπράσινα χωριά 

μας, τα ορεινά θέρετρα, την υπέροχη παραλία του Δήμου μας μήκους 6χλμ. 

Επίσης επιδιώκουμε μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας μας να καθιερώσουμε το 

διάλογο με τους δημότες, να δεχόμαστε προτάσεις και παρεμβάσεις των πολιτών έτσι 

ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου μας και την ποιότητα ζωής 

τους.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ



 

Το Μακρυχώρι είναι χωριό του Νομού Λάρισας και έδρα του Καλλικρατικού Δήμου 
Τεμπών. Βρίσκεται 18 χιλιόμετρα Βόρεια της πόλης της Λάρισας, δίπλα από την 
Εθνική οδό Αθήνας-Θεσσαλονίκης και 8 μόλις χιλιόμετρα πριν από την είσοδο της 
μαγευτικής Κοιλάδας των Τεμπών.

Βρίσκεται κτισμένο απέναντι ακριβώς από την κορυφή του Κισσάβου, στους 
πρόποδες της ανατολικής πλευράς του βουνού Καρακόπετρα και σε υψόμετρο 110 
μέτρων. Το χωριό ήταν κοντά στα ελληνοτουρικά σύνορα πριν τους Βαλκανικούς 
πολέμους, κατά τους οποίους και αποτέλεσε πέρασμα ανεφοδιασμού του 
ελληνικού στρατού.

Το Μακρυχώρι ήταν από τα τελευταία Ελληνικά χωριά της περιοχής μέχρι το 1912.

Πάνω στην κορυφογραμμή της Καρακόπετρας υπάρχουν παλιά οχυρωματικά έργα, 
στρατώνες, πολυβολεία και δρόμοι τα  οποία χρησιμοποιούσε ο Ελληνικός 
Στρατός.

Τα τελευταία χρόνια με τα μεγάλα έργα οδοποιίας της περιοχής αποκαλύφτηκε 
από τους Αρχαιολόγους δίπλα από την έξοδο της ΠΑΘΕ στο Μακρυχώρι, μία διπλή 
αμυντική τάφρος λαξευμένη στην περιφέρεια προϊστορικής τούμπας, εύρημα κι 
αυτό Νεολιθικής περιόδου. 

Πρόσφατα στις κτιριακές υποδομές του Δήμου στο Μακρυχώρι προστέθηκε μια 
εξαιρετική αίθουσα συνεδριάσεων και πολλαπλών χρήσεων σε οίκημα το οποίο  
αποτελούσε μέχρι το 1978 Αντλιοστάσιο του χωρίου. Το οίκημα αναπαλαιώθηκε 
από την Δημοτική Αρχή και βρίσκεται δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο του 
Μακρυχωρίου.

Τέλος στην όμορφη πλατεία του χωριού δεσπόζει ο επιβλητικός Ναός του Αγ. 
Αποστόλου Θωμά ο οποίος κτίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα..
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Η Ελάτεια (Τοπική Κοινότητα Ελατείας - Δημοτική Ενότητα ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ), ανήκει 
στον δήμο ΤΕΜΠΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Η επίσημη ονομασία είναι “η 
Ελάτεια”. Έδρα του δήμου είναι το Μακρυχώρι και ανήκει στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα Θεσσαλίας.
Η Ελάτεια έχει υψόμετρο 105 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και 
κατοικείται από 492 άτομα.
Βόρεια της σημερινής θέσης του χωριού υπάρχουν τα ερείπια της αρχαίας 
Ελάτειας, η οποία είχε ιδρυθεί τον 5ο π.Χ. αιώνα, από τον Λαπίθη Ελατο, για να 
ελέγχει μαζί με τους Γόννους την είσοδο του στενού των Τεμπών.
Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν επίσης ως τόπο διαμονής των Κενταύρων την 
Όρθρυ και την Οίτη. Μετά την ήττα τους, έλεγαν πως ο Ηρακλής έχτισε την πόλη 
Ηλώνη, στη χώρα των Λαπίθων. Κι αυτοί ήταν εγκατεστημένοι στην Άργισσα, τη 
Λάρισσα, τον Άτρακα, τη Γυρτώνα και την Ελάτεια.
Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κτίστηκε στη σημερινή θέση και 
ονομάζονταν Κουτσιούκ Κισερλί.
Ενας από τους σπουδαιότερους Μυκηναϊκούς οικισμούς της ανατολικής 
Θεσσαλικής πεδιάδας, εντοπίζονται στη Ελάτεια (Μπουνάρμπασι).
Οι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στην Ελάτεια, μετά την προσάρτηση της 
Θεσσαλίας στην Ελλάδα το 1881 ήταν κυρίως Αμπελακιώτες, Σαρακατσάνοι και 
λίγες οικογένειες Κουπατσαραίων. Για αρκετά χρόνια συνυπήρχαν με τους 
Τούρκους Αγάδες.
Το 1927 η Ελάτεια έγινε ανεξάρτητη Κοινότητα

Ο Ευαγγελισμός (Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης - Δημοτική Ενότητα 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ), ανήκει στον δήμο ΤΕΜΠΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας 
ΛΑΡΙΣΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη διοικητική 
διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.
Η επίσημη ονομασία είναι “ο Ευαγγελισμός”. Ο Ευαγγελισμός έχει υψόμετρο 49 
μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και κατοικείται από 127 άτομα.
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Η Γυρτώνη (Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου - Δημοτική Ενότητα ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ), 
ανήκει στον δήμο     Η επίσημη ονομασία είναι “η Γυρτώνη. Η Γυρτώνη έχει 
υψόμετρο 80 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και  74 κατοίκους.

Ο Παραπόταμος Λάρισας, ανήκει στο δήμο Μακρυχωρίου, που από 1 Ιανουαρίου 
2011 εντάχθηκε στο νέο Δήμο Τεμπών . 
Ο Παραπόταμος έχει υψόμετρο 45 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και 
αριθμεί 245 κατοίκους.
Οι κάτοικοι του Παραποτάμου στην πλειοψηφία τους είναι κτηνοτρόφοι και 
γεωργοί, ενώ η περιοχή φημίζεται για την παραγωγή ελιάς. Επίσης, εκεί υπάρχουν 
και αρκετά τυροκομεία. Στην μεγάλη τους πλειοψηφία, (οι κάτοικοι του 
Παραποτάμου) είναι Σαμαριναίοι. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
ονομαζόταν και Μπαξιλάρι.
Την περιοχή διασχίζει ο Πηνειός ποταμός, στα νερά του οποίου κολυμπούν 
γουλιανοί, χέλια κ.λ.π. και συχνή είναι η εμφάνιση ψαροφάγων και παπιών. Εδώ 
υπήρχε το γεφύρι στο Βερνέζι, κατασκευασμένο από τον Τούρκο Μπαράκ, 
Θεσσαλάρχη στα 1506, το οποίο καταστράφηκε όμως στα 1897 με την άτακτη 
υποχώρηση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πολέμου και η διάβαση του 
ποταμού γινόταν με το «Καράβι» κοντά στο χωριό Παραπόταμο
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Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 830μ.. Η ονομασία προέρχεται από τις πολλές 
σπηλιές που έχει στον ορεινό όγκο βόρεια του χωριού. Έχει 370 κατοίκους οι 
οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, με το εμπόριο και με 
τουριστικές δραστηριότητες. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται πολύ και το 
χωριό γίνεται παραθεριστικό.
 Το δάσος της Σπηλιάς ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2002.Διαθέτει την 
ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή Κισσάβου που είναι πλούσιος τόπος θηραμάτων 
ενώ παράλληλα λειτουργούν πυρήνες εκτροφής πτερωτών θηραμάτων. H Σπηλιά 
επίσης αποτελεί το κυριότερο ορμητήριο ορεινών διαδρομών της Λάρισας, για 
πεζοπορία στο μονοπάτι προς την κορυφή του Κισσάβου χειμώνα και καλοκαίρι, 
αναρρίχηση, για διαδρομές με ποδήλατα βουνού ή οχήματα 4X4 κ.ά.
Στη Σπηλιά υπάρχουν 4 εκκλησίες και 3 ξωκλήσια Στο πανηγύρι του 
Δεκαπενταύγουστου, κατακλύζεται από πιστούς οι οποίοι έρχονται από διάφορα 
μέρη για να προσκυνήσουν τη Χάρη της. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν περί 
το 1300 μ. Το χωριό λόγω της θέσης του δεν δέχθηκε επιδρομές από ξένους κι έτσι 
ο πληθυσμός παρέμεινε αμιγής. Επί Τουρκοκρατίας τη διοίκηση ασκούσαν οι 
Δημογέροντες. Λέγεται, ότι την περίοδο της καταστροφής της Χίου, ομάδες 
νησιωτών κατέφυγαν στα παράλια του Κίσαβου κι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
της Σπηλιάς. 

Το Συκούριο (Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου - Δημοτική Ενότητα ΝΕΣΣΩΝΟΣ), 
ανήκει στον δήμο ΤΕΜΠΩΝ Η επίσημη ονομασία είναι “το Συκούριον
Το Συκούριο έχει υψόμετρο 141 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και ο 
πληθυσμός είναι 2316 άτομα
 Η περιοχή του Συκουρίου, κατοικήθηκε ήδη, από την Νεοληθική Εποχή σύμφωνα 
με τις αρχαιολογικές έρευνες. 
Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας το χωριό κατοικήθηκε από οικογένειες 
Οθωμανών νομάδων κτηνοτρόφων που ήρθαν από το Ικόνιο (Κονιάροι) και 
έδωσαν το όνομα Μπουγιούκ Κεσερλί δηλαδή Μεγάλο Κεσερλί που σημαίνει την 
περιοχή του σκεπαρνιού. 
Οι πρώτοι Έλληνες που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ, αμέσως μετά την 
προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος (1881), αγόρασαν κτήματα από 
τους Τούρκους που έφευγαν παλιννοστώντας στο Ικόνιο. Μέχρι το 1899 υπήρχαν 
ακόμη Τούρκοι στην περιοχή. Στην περιφέρεια του Μεγάλου Κεσερλί, όλα σχεδόν 
τα χωριά ήταν κεφαλοχώρια και γι'αυτό μπορούσε κανείς να αγοράσει σπίτι και 
χωράφια. Αντίθετα στον κάμπο της Λάρισας υπήρχαν μόνο τσιφλίκια και δεν 
πωλούσαν μικρά κτήματα. Σήμερα το Συκούριο κατοικείται καθ'όλη τη διάρκεια 
του χρόνου-χειμώνα και καλοκαίρι- από Μακεδόνες, Βλάχους, Σπηλιώτες, 
Σαρακατσαναίους, Λιδορικιώτες, Μικρασιάτες, κι Αρβανίτες.
Ένας από τους δήμους του νομού Λάρισας ήταν και αυτός του Νέσσωνα. Ο δήμος 
ιδρύθηκε με το Β.Δ της 31ης Μαρτίου 1883 και κατατάχθηκε στη Β' τάξη με 
πληθυσμό 2894 κατοίκους και έδρα το Μεγάλο Κεσερλί. Το έμβλημα (σφραγίδα) 
του δήμου ήταν η "προτομή ίππου" και πέριξ οι λέξεις "δήμος Νέσσωνος Το όνομα 
του δήμου προήλθε από την αρχαία πόλη Νέσσων. Ο Νέσσων ήταν γιος του 
Θεσσαλού , εξ ού και η ονομασία της Θεσσαλίας Νεσσωνίς.

ÓðÞëéáÓðÞëéáÓðÞëéá
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Ο Νέσσωνας (ή Νέσσων) είναι χωριό του Νομού Λάρισας. Παλαιά ονομαζόταν 
Τζαμί, λόγω της ύπαρξης ενός τζαμιού. Κοντά του βρισκόταν η γνωστή από την 
αρχαιότητα λίμνη Νεσσωνίς (η λεγόμενη Μαυρολίμνη ή Καρατσαΐρ) και η αρχαία 
πόλη Νέσσων, από την οποία πήρε το όνομα ο Δήμος της περιοχής. Ο Νέσσων 
ήταν γιος του Θεσσαλού , απ' όπου και η ονομασία της Θεσσαλίας ως Νεσσωνίς.
Σήμερα έχει 94 κατοίκους.

Το Καλοχώρι είναι ένα χωριό του νομού Λάρισας με περίπου 700 μόνιμους 
κατοίκους. Βρίσκεται σε απόσταση 17χμ από τη Λάρισα 
Το Καλοχώρι (παλιότερη ονομασία Τόιβασι ή Ορτά) στο οποίο υπάγεται και το 
δημοτικό διαμέρισμα του Χειμαδίου (παλιότερη ονομασία Σουφλάρ). Είναι 
χτισμένα σε υψόμετρο με αυτό του Νέσσωνα [96 ] και ο πληθυσμός δεν ξεπερνά 
τους 543 κατοίκους που ασχολούνται κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία.
Το Καλοχώρι και το Χειμάδι κατοικούνται από Βλάχους που έλκουν την καταγωγή 
τους από το Περιβόλι των Γρεβενών. Πέριξ του Καλοχωρίου εντοπίσθηκαν 
ευρήματα Νεολιθικής εποχής και της Εποχής του Χαλκού. Επίσης σύμφωνα και με 
την τοπική λαϊκή παράδοση, από δεξαμενή, σκαμμένη σε βράχο του βουνού 
ανάβλυζε αγίασμα 
Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία ενώ παράλληλα σε ανάπτυξη 
βρίσκεται η κτηνοτροφία και το ζωεμπόριο.
Σημαντική εκδήλωση αποτελεί το καρναβάλι που διοργανώνεται κάθε Καθαρή 
Δευτέρα. Προστάτης του χωριού είναι ο Άγιος Ιωάννης.
 

Το Χειμάδι ανήκει στον δήμο ΤΕΜΠΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ Η 
επίσημη ονομασία είναι “το Χειμάδιον”. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 
με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, το Χειμάδι ανήκε στο Τοπικό 
Διαμέρισμα Καλοχωρίου, του πρώην Δήμου ΝΕΣΣΩΝΟΣ του Νομού ΛΑΡΙΣΗΣ και 
έχει 213 κατοίκους.
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Το Κυψελοχώρι ανήκει στον δήμο ΤΕΜΠΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ 
Η επίσημη ονομασία είναι “το Κυψελοχώριον”. 
Το Κυψελοχώρι έχει υψόμετρο 90 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και 182 
κατοίκους.

  Λίγα μόνο χιλιόμετρα από τη Λάρισα , στους πρόποδες του Κισσάβου , σε μια 
περιοχή που είναι προικισμένη με πάρα πολλές φυσικές ομορφιές και με 
δραστήριους κατοίκους βρίσκεται το Δημοτικό Διαμέρισμα της Όσσας .
 Η  Όσσα είναι ένα χωριό που βρίσκεται βορειοανατολικά 
της Λάρισας. Απέχει από την πόλη 18 χμ. και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 122 
μέτρων. 
Κατοικείται από 530 περίπου κατοίκους . Οι περισσότεροι απ' αυτούς είναι 
υπάλληλοι ή γεωργοί και ελάχιστοι κτηνοτρόφοι. To τουρκικό όνομά του "Ασαρλίκ 
Ορντί" σημαίνει "φρούριο του στρατοπέδου" από το λόφο Ισάρ ή Ασάρ που 
βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του χωριού .Στα σύνορα με το Συκούριο κυλά ο 
χείμαρρος "Μπαρτσιάς", του οποίου τα νερά κατηφορίζουν από τις πλαγιές του 
Κισσάβου και χύνονται σε λίμνη (πρώην "Νεσσωνίς") κοντά στο χωριό Νέσσων .
     Στη συνοικία "Κοκκινόχωμα σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση πύργος "κούλια 
μοναδικό απομεινάρι από την εποχή της Τουρκοκρατίας στην περιοχή του Δήμου 
Νέσσωνος .
     Οι κάτοικοι είναι απόγονοι γηγενών αλλά και Σπηλιωτών και Αμπελακιωτών που 
εγκαταστάθηκαν στην Όσσα στις αρχές του αιώνα μαζί με οικογένειες 
Σαρακατσάνων . Τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα χορεύεται στην πλατεία του χωριού 
το "Ζεμπέλι",χορό που έφεραν μαζί τους οι Σπηλιώτες και αναφέρεται σε  
απελευθερωτικούς αγώνες και μάχες των κατοίκων με τους Τούρκους .

Άλλοτε κοινότητα  και τώρα Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Τεμπών, ανήκει στο 
Νομό Λάρισας, θρησκευτικά δε στη Μητρόπολη Λάρισας.
Δυο χιλιόμετρα βόρεια του χωριού σε μια κορυφή της Όσσας υπάρχουν τα ερείπια 
Κάστρου το οποίο ονομάζεται Παλιόκαστρο. Λέγεται ότι είναι κάστρο των 
πρώιμων Βυζαντικών Χρόνων. Εκεί πάνω υπήρχε πόλη, πολύ ισχυρή λόγω της 
θέσης και του ύψους, η οποία δέσποζε της περιοχής 
Σήμερα έχει 502 μόνιμους κατοίκους περίπου, Άλλοτε αριθμούσε μέχρι 800 
κατοίκους.  Μέχρι το 1881 που απελευθερώθηκε η Θεσσαλία ήταν και το 
Πουρνάρι, μαζί με τα άλλα χωριά της πεδιάδας του Συκουρίου, Τουρκοχώρι. Το 
όνομα όμως, που δεν άλλαξε, σημαίνει ότι ήταν χωριό με περισσότερους Έλληνες 
χριστιανούς. Αναφέρεται για πρώτη φορά σαν χωριό το 1506 στα Οθωμανικά 
κατάστιχα ως Χριστιανοχώρι. Σήμερα οι κυριότερες ασχολίες είναι οι ελιές και η 
κτηνοτροφία. 
Πάνω από το χωριό είναι το βουνό που ανήκει στο χωριό με ψηλότερο σημείο το 
Τεπέ Τσαρδάκι που είναι στα όρια με τα Αμπελάκια και έχει ύψος 1.000 περίπου 
μέτρα. Το Φράγμα Πουρναρίου βρίσκεται παραπλεύρως των Καλυβίων στη θέση 
Τσαΐρια, στα όρια με τα Αμπελάκια. 
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Χτισμένη στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού, δυτικά της κοιλάδας των 
Τεμπών, η κωμόπολη οφείλει την ονομασία της στην ομώνυμη αρχαία πόλη της 
Περραιβίας (περιοχής στα όρια της Μακεδονίας με τη Θεσσαλία, νότια του 
Oλύμπου και γύρω από τον ποταμό Πηνειό, όπου κατοικούσαν οι Περραιβοί, 
ελληνικό φύλο), που άκμασε κατά τους Ιστορικούς Χρόνους - ερείπια της φύσει 
οχυρής έχουν εντοπιστεί σε λόφους ανάμεσα στο σύγχρονο οικισμό και την Ιτέα. 
Οι Γόννοι έχουν 1909 κατοίκους. 
Οι Γόννοι σήμερα απλώνονται 2χλμ. ΒΔ των σωζώμενων ερειπίων της αρχαίας 
ακρόπολης, που κατοικούνταν συνεχώς από τους νεολιθικούς χρόνους, ενώ 
ιδιαιτέρως αξιόλογα είναι τα ερείπια 3 αρχαίων ναών (της Άρτεμης, της Αθηνάς και 
του Ασκληπιού).
Στους Γόννους ρέει επίσης το «Μεγάλο Ρέμα», που πηγάζει από την Καλλιπεύκη 
και χύνεται στον Πηνειό.

Τα Τέμπη είναι μικρός οικισμός του νομού Λάρισας, χτισμένα στην είσοδο της 
κοιλάδας των Τεμπών Την περίοδο της Τουρκοκρατίας ονομαζόταν Μπαμπά, 
όνομα που διατήρησε μέχρι το 1927 οπότε μετονομάστηκε σε Τέμπη. 
Τα Τέμπη (Μπαμπά ] χτισμένα σε υψ. 100μ  Η στρατηγική θέση του χωριού υπήρξε 
σημαντική από την αρχαιότητα, καθώς επιτυγχανόταν ο έλεγχος της κυρίας οδού 
Μακεδονίας-Θεσσαλίας Κατά την Τουρκοκρατία το χωριό κατοικήθηκε από 
Οθωμανούς (κονιαροχώρι) και διέθετε Βαφείο και πανδοχείο Στην είσοδο του 
χωριού υπάρχει το μοναδικό οθωμανικό κτίσμα, ο τεκές του Χασάν Μπαμπά 
(πιθανόν τέλη 14ου-αρχές 15ου αι.), που δεσπόζει στη δεξιά όχθη του Πηνειού και 
ανήκε σε δερβίσηδες του μπεκτασικού τάγματος. Αποτελούσε συγκρότημα μαζί 
με ένα τζαμί. Τον τάφο του Χασάν Μπαμπά, που οι Τούρκοι τον θεωρούσαν άγιο 
μετά το θάνατό του, επισκέπτονταν για να βρουν την σωματική και ψυχική τους 
υγεία. Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, τα Τέμπη αναφέρονται ως ένα από τα 22 
συμμετέχοντα χωριά στο Συνεταιρισμό των Αμπελακίων. Σήμερα ανήκουν στο 
Δήμο Τεμπών και ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε 63 άτομα το χειμώνα και 100 
περίπου το καλοκαίρι, 

Τη γραφική Ιτέα (Μπαλαμούτι) του Δήμου Γόννων, την συναντάμε στην αριστερή 
όχθη του Πηνειού, στο ύψος των Διοδίων, 32 χλμ. από τη Λάρισα και χτισμένη σε 
υψ. 110μ. και ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε 162 άτομα .Στην περιοχή ρέει 
γαλήνια ο Πηνειός, που πηγάζει από την Πίνδο και χύνεται στο Αιγαίο. Παλιότερα, 
πριν κατασκευαστεί η γέφυρα, ο ποταμός ήταν διαβατός με την «περαταριά», το 
λεγόμενο «Καράβι», μία πλωτή κατασκευή, που αποτελούσε μέσο συγκοινωνίας 
και εμπορίου ανάμεσα στις όχθες του ποταμού. Στο κέντρο της Ιτέας βρίσκεται η 
πρόσφατα αγιογραφημένη εκκλησία του Αγ.Νικολάου, ενώ παραδοσιακή 
παραμένει ακόμα η πλατεία. Η Ιτέα πανηγυρίζει στον εορτασμό του Αγ.Νικολάου 
και τις Απόκριες, αναβιώνοντας τοπικά έθιμα.
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Η Καλλιπεύκη βρίσκεται στον Κάτω Όλυμπο Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 1.100 μ. 
και περιτριγυρίζεται από πυκνά δάση οξιάς, βελανιδιάς, έλατου και πεύκου. Στα 
ωραία πευκοδάση οφείλεται και το όνομά της.  Σήμερα κατοικούν 317 άτομα. Η 
παλιά του ονομασία του χωριού πριν 1927 ήταν «Νεζερός 
Στο οροπέδιο της Καλλιπεύκης που τώρα είναι καλλιεργήσιμη έκταση, μέχρι το 
1911 ήταν η λίμνη Ασκουρίς που αποξηράνθηκε λόγω της ελονοσίας αλλά και για 
να δοθούν εκτάσεις για καλλιέργεια στους κατοίκους της Καλλιπεύκης.
Η Καλλιπεύκη ιδρύθηκε κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους και υπήρξε από 
το 10ο αι μ.Χ. έδρα επισκόπου, εξαρτώμενου από το Μητροπολίτη Λάρισας.
Η Καλλιπεύκη, διατηρούσε επικοινωνία με την υπόλοιπη Θεσσαλία και τη 
Μακεδονία. Από αρχαιοτάτων χρόνων, το χωριό, αποτελούσε πέρασμα από τη 
Μακεδονία προς τη Θεσσαλία. Ο Ξέρξης είχε περάσει τα πολυάριθμα 
στρατεύματά του (480 π.Χ.) καθώς και ο ρωμαϊκός στρατός (169 π.Χ. ο ύπατος 
Μάρκιος Φίλιππος).
Πηγές αναφέρουν ότι λόγω της στρατιωτικής σημασίας θέση του, χρησίμευε ως 
κρησφύγετο των κλεφτών κατά της τουρκοκρατίας. Επίσης, ήταν το επίκεντρο της 
Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή, κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα εναντίον της ξενικής κατοχής του 1941 – 1944.
Στο κατάφυτο ακόμα και σήμερα οροπέδιο στα νότια του χωριού, υπήρχε 
παλαιότερα η λίμνη Οζερός (Εζερός - Νιζερός), που οι αρχαίοι ονόμαζαν 
Ασκουρίδα. Πριν από την αποξήρανση της λίμνης, η Καλλιπεύκη ήταν ψαροχώρι 
και τις τελευταίες δεκαετίες παράγει γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
Η λίμνη βρισκόταν σε υψόμετρο 1006 μ.. Το όνομα της, Ασκυρίς, προέρχεται από το 
αρχαιοελληνικό ''άσκυρος'', ένα αυτοφυές σπαθόμορφο χόρτο της περιοχής. 
Επρόκειτο για αβαθή λίμνη με πολλά ψάρια, στο μεγαλύτερο μέρος της είχε 
πλούσια βλάστηση από καλάμια και νούφαρα, πράγμα που δυσχέραινε την αλιεία 
και συνεπώς την οικονομική εκμετάλλευση. Αυτός ο λόγος σε συνδυασμό με την 
έλλειψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων, καθώς και η προστασία των κατοίκων από την 
ελονοσία, οδήγησαν στην απόφαση αποξήρανσή της στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Έτσι η τεράστια έκταση που άλλοτε την κάλυπταν τα νερά της λίμνης Ασκουρίδας, 
μεταβλήθηκε σε ένα εύφορο οροπέδιο, στο οποίο καλλιεργούνται φασόλια και οι 
φημισμένες πατάτες της Καλλιπεύκης.



Κρανέα,επίσημη ονομασία είναι “η Κρανέα”. Έδρα του δήμου είναι το Μακρυχώρι 
και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Θεσσαλίας.
Η Κρανιά έχει υψόμετρο 654 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και 107 
κατοίκους.
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Κρανιά, σημείο ελέγχου της πεδιάδας των 
εκβολών του Πηνειού και του δρόμου, που ενώνει τη Θεσσαλία με τη Μακεδονία, 
υπήρξε «βακούφιον της Σουλτάνας», με ειδικά προνόμια και προστασία των 
κλεφταρματολών που κατάγονταν από την περιοχή (Νικοτσάρας). Το χωριό 
υπήρξε κέντρο της επανάστασης του Κάτω Ολύμπου, κάηκε ολοσχερώς από τους 
Τούρκους την 1η/4/1822, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι κάτοικοί του να 
μετοικήσουν στη Νιγρίτα Σερρών. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός της ύπαρξης 
Αλληλοδιδακτικού σχολείου στο χωριό το 1854. Απελευθερώθηκε το 1881, 
ύστερα από θυσία πολλών κατοίκων στον εθνικό αγώνα για την ανεξαρτησία. Η 
Κρανιά φημιζόταν για την υφαντουργία μεταξωτών υφασμάτων (αλατζάδων), 
αφού το έδαφος της περιοχής ευνοεί την καλλιέργεια της μουριάς. Όλα σχεδόν τα 
σπίτια του χωριού διέθεταν αργαλειούς, όπου ύφαιναν τους αλατζάδες, που 
πωλούνταν κατόπιν στην Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, τη Βιέννη και τη 
Βουδαπέστη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται προσπάθεια ανάπτυξης με την 
εκτέλεση έργων υποδομής, την οινοποιητική δραστηριότητα και τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου.

      
Η Ραψάνη βρίσκεται στους πρόποδες του Κάτω Ολύμπου , σε υψόμετρο 500 μ. 
από την θάλασσα , επάνω από την γραφική κοιλάδα   των Τεμπών , με πανοραμική 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος .Ιδρύθηκε ενδεχομένως τον 10ο αι. από την συνένωση 
χωριών με το όνομα Ολυμπιάδες.Η αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν της 
Ραψάνης  είναι δύσκολη υπόθεση , μιας και τα περισσότερα χωριά της Θεσσαλίας 
υπέστην πολλαπλές επιδρομές και καταστροφές στην μακρόχρονη ιστορία τους..  
Η αρχαιότερη  επιγραφή της Ραψάνης βρίσκεται στο εξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννη 
το 1547. Οι 6 νερόμυλοι της Ραψάνης που χρονολογούνται από το 12ο ως τον 13ο 
αιώνα, αποδεικνύουν ότι η Ραψάνη υπήρξε μια ακμάζουσα βυζαντινή πόλη με 
περισσότερα από 900 χρόνια ιστορία. Τον 17ο και 18ο αιώνα , η σηροτροφία, η 
υφαντουργία (αλατζάδες) και αμπελουργία κάνουν τη Ραψάνη την πιο λαμπρή και 
την πιο εμπορικής πόλη του Ολύμπου. Την ίδια εποχή ιδρύετε (1767) η περίφημη 
σχολή της Ραψανης από Επίσκοπο Πλαταμώνος και Λυκοστομίου Διονύσιο. Η 
Ραψάνη φημίζονταν για τις πλούσιες βιβλιοθήκες της που πυρπολήθηκαν το 1878, 
στην επανάσταση του Ολύμπου. Από την καταστροφή μόνο ένα χειρόγραφο έχει 
διασωθεί το Κατάστιχο του Αγίου Αθανασίου 1778-1889.Γενέτειρα του λόγιου  Δ. 
Γοβδελά, και του Νεομάρτυρα  Αγίου Γεωργίου  εκ Ραψάνης .Τον 19ο αιώνα το 
οικονομικό ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στην αμπελουργία., Όπως 
μαρτυρεί και ο Λ. Λεονάρδος(1836) «Ταύτην περικυκλώσι καλλιεργημένοι αγροί 
και επιμελημέναι άμπελοι με εξαίρετα σταφύλια»  .Η φήμη του οίνου της 
Ραψάνης οδηγεί το Ελληνικό κρότος το 1932 στην επίσημη αναγνώριση του ως 
Ονομασίας προέλευσης , εποχή κατά την οποία το 53 τοις εκατό του εισοδήματος 
των Ραψανιωτών προέρχεται από την αμπελουργία.  Στα τέλη Αυγούστου 
πραγματοποίειται η γιορτή Κρασιού και Αμπελιού Ραψάνης.
Το φυσικό περιβάλλον της Ραψάνης , ενέπνευσε τον μεγάλο λογοτέχνη Μ. 
Καραγάτση κατά κόσμο Δημήτρη Ροδόπουλο ,οποίος μικρός κάθονταν στο 
καραγάστσι της εκκλησιάς του Αγ. Αθανασίου της Ραψάνης , και από το 
συγκεκριμένο δέντρο πήρε το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο .
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Ο Πυργετός είναι χωριό του νομού Λάρισας και έδρα του Δήμου Κάτω Ολύμπου. 
Βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του Κάτω Ολύμπου και απέχει 36 χλμ. 
από τη Λάρισα. Το σύμπλεγμα των ορέων του Κάτω Ολύμπου και της Όσσας έχουν 
χαρακτηριστεί ως βιότοπος Corine, ενώ η κοντινή περιοχή του Δέλτα του Πηνειού 
είναι χαρακτηρισμένος βιότοπος Natura και Corine. Πυκνή βλάστηση 
καρποφόρων δέντρων, μικρά αλσύλλια και θάμνοι περιστοιχίζουν το χωριό. Στη 
θέση Λειβάδι υπάρχουν υπολείμματα γέφυρας Ενετικής κατασκευής.
Οι κάτοικοι είναι 1.463 περίπου και ασχολούνται με την γεωργία και την 
κτηνοτροφία Υπάρχουν επίσης οικοδόμοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και 
υπάλληλοι.
Ο Πυργετός γειτονεύει με τα χωριά Ραψάνη και Κρανιά Ολύμπου, τόπους όπου 
παραδοσιακά παράγεται κρασί εξαιρετικής ποιότητας.
Στον Πυργετό δολοφονήθηκε το 1907 από τους τσιφλικάδες ο Μαρίνος Αντύπας 
(1873-1907), πρωτοπόρος και πρωτομάρτυρας του Αγροτικού Κινήματος στη 
Θεσσαλία. 

.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 312 μέτρων και σε απόσταση 40 περίπου χιλιομέτρων 
από την πόλη της Λάρισας αλλά και από την πόλη της Κατερίνης. Είναι το 
τελευταίο άκρο της Θεσσαλίας, καθώς εκεί βρίσκονται τα σύνορα Θεσσαλίας – 
Μακεδονίας
. Κατά την απογραφή του 2011 η Αιγάνη είχε 535 κατοίκους
Στο δημοτικό διαμέρισμα της Αιγάνης, ανήκουν ακόμη δύο οικισμοί. Πρόκειται 
για την Κάτω Αιγάνη, οικισμός ο οποίος βρίσκεται επί της εθνικής οδού, και την 
Παραλία της Αιγάνης που βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την Κάτω 
Αιγάνη Η Παραλία της Αιγάνης αποτελείται από δύο οικισμούς. Ο ένας είναι τα 
Μεσάγκαλα και ο άλλος το Καστρί Λουτρό\
Η Αιγάνη έχει πάρα πολλές φυσικές ομορφιές και συνδυάζει βουνό και θάλασσα. 
Η εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι καθώς ήταν, είναι μία 
σημαντική χριστιανική κληρονομιά και το εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου που 
χρονολογείται από το 14ο αιώνα και θεωρείται το παλαιότερο της Θεσσαλίας 
αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτισμικό και θρησκευτικό πλούτο του χωριού.

Η Κάτω Αιγάνη  ανήκει στον δήμο ΤΕΜΠΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ 
Η επίσημη ονομασία είναι “η Κάτω Αιγάνη”. Έδρα του δήμου είναι το Μακρυχώρι 
και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Θεσσαλίας.
Η Κάτω Αιγάνη έχει υψόμετρο 16 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και 98 
κατοίκους.

Το Παπαπούλι ανήκει στον δήμο ΤΕΜΠΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ 
Η επίσημη ονομασία είναι “το Παπαπούλι”. Το Παπαπούλι έχει υψόμετρο 8 μέτρα 
από την επιφάνεια της θάλασσας και 3 κατοίκους.
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Τα Αμπελάκια είναι παραδοσιακός οικισμός του νομού Λάρισας , 
χτισμένα στις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα στην είσοδο 
της κοιλάδας των Τεμπών. Το χωρίο φημίζεται για τα σπουδαία 
αρχοντικά του καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη 
κατά το παρελθόν, χάρη στην επεξεργασία και την βαφή νημάτων 
με κόκκινο χρώμα που παρήγαγαν από την επεξεργασία του 
φυτού ριζάρι (ρουβία η βαφική. Ο πληθυσμός τους σύμφωνα με 
την απογραφή του 2011 είναι 388 κάτοικοι.
Η ιστορία του οικισμού
Τα Αμπελάκια έγιναν οικισμός με αυτό το όνομα, μεταξύ 1454 και 
1455 από πρωτοβουλία ενός Τούρκου τιμαριούχου, ο οποίος 
συγκέντρωσε στην περιοχή χωρικούς που δεν είχαν γη
Τα Αμπελάκια τον καιρό της Τουρκοκρατίας ήταν από τα τυχερά 
χωριά που είχαν κάποια προνόμια και επίσης δεν κατοικούνταν 
από Τούρκους και έτσι οι 'Ελληνες μπόρεσαν πιο απρόσκοπτα και 
μόνο για το δικό τους συμφέρον να καλλιεργούν τα χωράφια τους 
και να ασκούν τις βιοτεχνικές δραστηριότητές τους, όπως την 
υφαντουργία, τη μεταξουργία, τη νηματοβαφή, την 
αμπελοκαλλιέργεια, κ.α.. Οι κάτοικοι ήταν υποχρεωμένοι μόνο σε 
πληρωμή του φόρου υποτέλειας και αφού γινόταν αυτό ήταν 
παντελώς ελεύθεροι να αυτοδιοικούνται.
 συνεταιρισμός των Αμπελακίων 
Ο συνεταιρισμός των Αμπελακίων θεωρείται ο πρώτος 
παγκοσμίως. Στο διάστημα λειτουργίας του συνεταιρισμού τα 
Αμπελάκια γνώρισαν μεγάλη ακμή και ανάπτυξη. Τα σπίτια των 
κατοίκων έγιναν πλουσιότερα και κτίστηκαν πολλά αρχοντικά, 
πολλά από τα οποία έχουν αναπαλαιωθεί σήμερα. Ο 
συνεταιρισμός διατηρήθηκε μέχρι το 1812 οπότε διαλύθηκε
Το αρχοντικό του Γεώργιου Μαύρου (Σβαρτς
Το αρχοντικό του Γεώργιου Μαύρου ή Σβαρτς είναι το πιο 
εντυπωσιακό από τα πολλά αρχοντικά σπίτια που υπάρχουν στα 
Αμπελάκια. Το κτίριο το 1965 αγοράστηκε από το δημόσιο και 
σήμερα είναι ανοικτό στο κοινό. Ο Γεώργιος Μάυρος ήταν ο 
πρόεδρος του συνεταιρισμού των Αμπελακιωτών
Η Μανιάρειος Σχολή
Αργότερα, με την πτώχευση της Κοινής Συντροφίας το σχολείο 
παρήκμασε και τελικά το αντικατέστησε, πολύ αργότερα, από το 
1879 και μετά, η Μανιάρειος σχολή, κληροδότημα του 
αμπελακιώτη Διαμαντή Μάνιαρη (1789-1871). Το σχολείο που 
απόκτησε πλούσια και φημισμένη βιβλιοθήκη κατέρρευσε από 
σεισμό το 1928. Το 1932 ανεγέρθη άλλο στη θέση του, το οποίο 
λειτούργησε μέχρι το 1986..

ÁìðåëÜêéá



Ο παραλιακός οικισμός Καστρί Λουτρό βρίσκεται ανάμεσα από τα Μεσάγγαλα και 
τους Νέους Πόρους Κατερίνης. Πήρε το όνομα του από ένα κάστρο που υπήρχε στην 
περιοχή και μια λιμνοθάλασσα.
Η παραλία Καστρί Λουτρό είναι άρτια οργανωμένη και βραβευμένη με τη Γαλάζια 
Σημαία. Εδώ διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι πρωτάθλημα beach volley. Οι 
επισκέπτες μπορούν να βρουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, ταβέρνες, 
καφέ-μπαρ κ.α.
Αξίζει να τονιστεί στους ερασιτέχνες ψαράδες πως η περιοχή ενδείκνυται για 
ψάρεμα. Επίσης στις εκβολές του Πηνειού ποταμού μπορεί κανείς να κάνει κανό και 
καγιάκ.

Êáóôñß Ëïõôñü

Τα Μεσάγκαλα είναι ένας παραλιακός οικισμός και βρίσκεται σε απόσταση 40 χλμ. 
από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Εθνική Οδό Λάρισας-
Θεσσαλονίκης. Κοντά στα Μεσάγκαλα είναι τα Τέμπη, ο Κίσσαβος, ο Πλαταμώνας, 
το Δέλτα του Πηνειού και ο Όλυμπος. Ο φυσικός πλούτος σε συνδυασμό με την 
πανέμορφη και βραβευμένη με τη Γαλάζια Σημαία παραλία, καθιστούν το τοπίο 
μαγευτικό. Στα Μεσάγκαλα κατοικούν 388 άτομα.
Η παραλία Μεσάγκαλα είναι άρτια οργανωμένη και γνωστή για τις θεραπευτικές 
ιδιότητες της αμμουδιάς της, λόγω της θερμοκρασίας. Πολλοί τουρίστες την 
επισκέπτονται για να κάνουν αμμόλουτρα, τα οποία συμβάλλουν στην θεραπεία 
των αρθρώσεων. Η θάλασσα είναι σχετικά ρηχή, ιδανική για οικογενειακές 
διακοπές.
Στα Μεσάγκαλα ο επισκέπτης μπορεί να βρει ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
ξενοδοχεία, να γευτεί ξεχωριστές λιχουδιές στις ψαροταβέρνες και τα εστιατόρια 
και να διασκεδάσει στα καφέ-μπαρ. Εάν προτιμά μια πιο έντονη νυχτερινή ζωή, σε 
15 λεπτά μπορεί να βρίσκεται στον Πλαταμώνα ή στο Στόμιο.

ÌåóÜãêáëá

Η Παραλία Κουλούρας Λάρισας είναι ένας οικισμός που 
ανήκει στην τοπική κοινότητα Κουλούρας, της δημοτικής 
ενότητας Κρανέας, του Κάτω Ολύμπου, η οποία σύμφωνα 
με την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση υπάγεται στον 
Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο 
αριθμός των κατοίκων της ανέρχεται στους 88.
Η περιοχή τελευταία, έχει αναπτυχθεί εξαιτίας της 
μεγάλης τουριστικής της κίνησης, λόγω της καθαρής 
παραλίας. Η παραλία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από 

Ðáñáëßá Êïõëïýñáò





Η πεδινή περιοχή του Δέλτα του Πηνειού 

ποταμού δημιουργήθηκε από την 

προσχωματική δράση του Πηνειού μετά 

το γεωλογικό ρήγμα μεταξύ της 

Οροσειράς του Ολύμπου και του 

Κισσάβου (Όσσας) όπου τα νερά της 

Θεσσαλικής λίμνης βρήκαν διέξοδο προς 

τη θάλασσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία της Θεσσαλικής πεδιάδας. Η 

ύπαρξη αρχέγονου παλαιολιθικού 

πολιτισμού πριν 30.000 - 100.000 ή και 

250.000 χρόνων, αποδεικνύεται με βάση 

τα λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν εκεί. Στο 

τμήμα των εκβολών του Πηνειού 

(ανατολική και βόρεια Θεσσαλία) 

κατοικούσαν οι Πελασγοί (Αιολείς) και στη 

συνέχεια, στις πλαγιές του Ολύμπου και 

της Όσσας, εκατέρωθεν των εκβολών του 

Πηνειού ποταμού, εγκαταστάθηκαν οι 

Δωριείς.

Σήμερα το Δέλτα διαθέτει όλα τα φυσικό - 

βιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να 

περιλαμβάνεται στις περιοχές που ισχύει 

το καθεστώς προστασίας διεθνών 

συμβάσεων. Έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Σε 

διεθνές επίπεδο ανήκει στις Σημαντικές 

Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΣΠ) αφού στην 

περιοχή παρατηρήθηκαν 226 είδη 

πουλιών που ανήκουν σε περισσότερα 

από 50 γένη. Αλλά και η ιχθυοπανίδα των 

γλυκών νερών του ποταμού και της 

θαλάσσιας περιοχής είναι πλούσια σε 

πληθυσμούς και σε είδη.

Εδώ δραστηριοποιούνται εταιρείες 

εναλλακτικού τουρισμού στο Rafting, 

Cayak και Canoe Cayak κ.α
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Τα Τέμπη ή Κοιλάδα των Τεμπών είναι κοιλάδα της Ελλάδας που σχηματίζεται 
ανάμεσα στον Όλυμπο και την Όσσα. Η Κοιλάδα των Τεμπών σύμφωνα με αρχαίες 
αναφορές, έχει δημιουργηθεί από μεγάλο σεισμό που προκάλεσε ρήγμα, από το 
οποίο χωρίστηκαν τα δυο μεγάλα βουνά, ο «Όλυμπος» και ο «Κίσσαβος». Από το 
ρήγμα βρήκαν διέξοδο προς τη θάλασσα τα νερά που σκέπαζαν τον Θεσσαλικό 
κάμπο. Την περιοχή διασχίζει ο Πηνειός ποταμός ανάμεσα από τα δυο μεγάλα 
βουνά. Εύκολα φαντάζεται κανείς ότι πρόκειται για περιοχή με πλούσιο φυσικό 
κάλλος, οργιώδης βλάστησης και μακράς ιστορικής σημασίας, ενταγμένο στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Δασών. Η κοιλάδα έχει μήκος 10 χιλιόμετρα ενώ στο 
στενότερο σημείο της σχηματίζεται φαράγγι με πλάτος 25 μέτρα και βάθος 
περίπου 500 μέτρα. Στην κοιλάδα των Τεμπών υπάρχει και το παραδοσιακό 
εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που είναι χτισμένο μέσα στον βράχο. Συνδέεται 
με την εθνική οδό με κρεμαστή γέφυρα η οποία περνά από την πλευρά του 
Ολύμπου  πάνω από τον Πηνειό ποταμό και είναι τοποθετημένο σε ένα σημείο 
ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.
Το εκκλησάκι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, με 
χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία προσκυνητών, 
στις 26 Ιουλίου, κατά την εορτή της Αγίας Παρασκευής, προστάτιδας των ματιών 
αλλά και των τσιγγάνων. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν δύο πηγές , της «Δάφνης» και 
της «Αφροδίτης». Εκεί βρίσκεται η γνωστή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που 
χτίστηκε περίπου το 1910 από τον Ο.Σ.Ε. με τη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρομικών υπαλλήλων.
Δίπλα από την εκκλησία βρίσκεται η μικρή σπηλιά όπου είναι και το αρχικό 
προσκύνημα, όπου στο τέλος της σπηλιάς από μία οπή στο βράχο αναβλύζει το 
αγίασμα της Αγίας Παρασκευής. Η σπηλιά είναι τόσο μικρή που κάθε φορά χωράει 
μετά βίας μόνο ένας άνθρωπος.
Η σιδερένια πεζογέφυρα που πρέπει να διασχίσετε αν θέλετε να επισκεφθείτε την 
εκκλησία κατασκευάστηκε το 1960, μέχρι τότε οι πιστοί μεταφερόντουσαν στην 
αντίπερα όχθη του Πηνειού μέσω βάρκας ή από μία μικρή ξύλινη γέφυρα.

ÊïéëÜäá Ôåìðþí



Η Όσσα είναι βουνό της Θεσσαλίας, γνωστό επίσης με το όνομα Κίσσαβος. 
Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νομού Λάρισας και νότια των Τεμπών και του 
Πηνειού απέναντι από τον Όλυμπο, του οποίου αποτελεί συνέχεια γεωλογικά και 
από τον οποίο χωρίζεται από την κοιλάδα των Τεμπών. Έχει μέγιστο υψόμετρο 
1.978 m (Προφήτης Ηλίας).
Στα υψηλότερα μέρη η Όσσα είναι γυμνή, ξηρή και φτωχή σε πηγές, αντίθετα οι 
βόρειες, νότιες και ανατολικές πλαγιές της είναι καταπράσινες, με οξιές, έλατα και 
καστανιές, από όπου προέρχονται τα γνωστά "κάστανα Κισσάβου". Άλλες κορυφές 
της Όσσας είναι οι Oξιές (1.613 μ.), οι Tρεις Στάλοι (1.513 μ.), ο Παλιολιάς (1.537 μ.), 
τα Ψηλά Δένδρα (1.231 μ.), η Βασιλίτσα (1.005 μ.), η Φωτεινή ή αλλιώς Τεπέ 
Τσαρδάκι (1.026 μ.) και το Καραμπίκι (1.057 μ.).
Κωμοπόλεις και χωριά της Όσσας είναι η Αγιά, το Στόμιο, το Συκούριο, τα 
Αμπελάκια, η Καρίτσα, η Μελιβοία, το Μεταξοχώρι, το Μεγαλόβρυσο, η Ανατολή, 
το Κόκκινο Νερό, το Ομόλιο και η Σπηλιά.
Λαογραφία
Στην ελληνική λαογραφία, ο Κίσσαβος εμφανίζεται σαν το αντίπαλο δέος του 
Ολύμπου. Ιδιαίτερα γνωστό το κλέφτικο τραγούδι που αναφέρεται σε μια 
φανταστική πλην όμως μεγαλοπρεπή έριδα μεταξύ των δύο αυτών βουνών με την 
οποία εξυμνείται η κλεφτουριά κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, που 
παρουσιάζει άγρια ευτολμία επινόησης, ραγδαία φαντασία και ισχυρή απλότητα 
έκφρασης, στοιχεία που έκαναν τον επιφανή κριτικό Fauriel να ομολογεί ότι αυτό 
είναι το καλλίτερο κλέφτικο τραγούδι της συλλογής του, με τίτλο: 
Ο  Όλυμπος και ο Κίσσαβος:
Ο  Όλυμπος και ο Κίσσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν,
το  ποιο  να ρίξει τη βροχή, το ποιο να ρίξει  χιόνι... 
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Ιερά Μονή Νικόδηµου Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσας

Ιερά Μονή Ραφαήλ

Ιερά Μονή Μεταµόρφωσης

Πινακοθήκη Γόννων Πινακοθήκη Γόννων

Καρναβάλι Συκουρίου Χορωδία Συκουρίου



Πάρτυ Συκουρίου

Ακτινίδιο 
Πυργετού

Γιορτή ελιάς Γόννων

Λαογραφικό Μουσείο Γόννων

Αθλητικές δραστηριότητες

Σκοπευτήριο Πυργετού



ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ Κ ΑΜΠΕΛΟΥ ΡΑΨΑΝΗΣ (διαθέτει θέατρο) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΑΨΑΝΗΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.ΤΕΜΠΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ)-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1949
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
ΜΑΝΙΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 1749-1873 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ(ΙΔΙΩΤΙΚΟ –ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  )
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΓΟΝΝΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟ
ΚΑΠΗ ΡΑΨΑΝΗΣ
ΚΑΠΗ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ & ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΡΑΨΑΝΗΣ (τέλη Αύγουστου): Πριν το 
τρύγο , διήμερη γιορτή για το περίφημο κρασί Ραψάνης, στη περιοχή 
αλώνι της Ραψάνης με ζωντανή μουσική ,χορευτικά της περιοχής , 
περιπτερά με τοπικά προϊόντα ,πίτες από το Σύλλογο Γυναικών και 
μαγαζιά με φαγητό.  
ΓΙΟΡΤΗ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ( μέσα Σεπτεμβρίου)  : Στη πλατεία Συκούριου , 
με εδέσματα από αμύγδαλο από τις γυναίκες του Συκούριου, χορούς 
και τραγούδια.
ΓΙΟΡΤΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ (αρχές Οκτώβριου ) : Στον Πυργετό , στη 
διασταύρωση με ΠΑΘΕ , διήμερη , με σεμινάρια για τους αγρότες και 
εδέσματα από το ακτινίδιο από τις γυναίκες της περιοχής, μουσική και 
χορευτικά.

ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ (αρχές Νοεμβρίου): Στους Γόννους , στη πλατεία , 
διήμερη , με σεμινάρια για τους αγρότες, τοπικά προϊόντα της ελιάς , 
χορευτικά και ζωντανή μουσική. 
ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Δ. ΤΕΜΠΩΝ (καλοκαίρι): Κάθε φορά γίνεται σε 
άλλο δημοτικό διαμέρισμα , και περιλαμβάνει παρουσίαση των 
χορευτικών και των συλλόγων του δήμου Τεμπών. 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (οργανώνονται με την Περιφέρεια και 
τους παραθαλάσσιους δήμους και φορείς ) 
BARRA PARTY (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ,ΙΟΥΝΙΟ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ): Συναυλία στη 
λίμνη Συκούριο . 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΣΗΣ(ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΠΑΤΩΜΕΝΗ-
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ )  : Στη Καλλίπευκη , διήμερη , με αφηγήσεις παραμυθιών 
και σεμινάρια, εργαστήρια , διαλέξεις γύρω από την αφήγηση σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΜΕΣΑΚ Καλλιπέυκη. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ



Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Διεύθυνση: ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ. 2495097785
Φαξ 2495097785
Κιν. 6977414308 , 6939999090
Υπεύθυνος   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97404 
Φαξ : 24950 98017
Υπεύθυνος : ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Website : http://www.villa-yianna.gr/

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97225
Φαξ: 24950 97225
Κιν : 6945762781
Υπεύθυνος : ΒΟΥΛΙΩΤΗ - ΣΙΩΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Website : http://www.nostosapartments.gr/

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97777, 2410 282184
Κιν : 6973233106, 6949779606
Υπεύθυνος : ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97325
Υπεύθυνος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97124
Υπεύθυνος : ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Website : http://www.olympusseahouse.com/

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97773
Υπεύθυνος : ΣΙΩΜΟΥ - ΓΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διεύθυνση : ΚΑΣΤΡΙ - ΛΟΥΤΡΟ
Τηλ : 24950 97283 
Κιν : 6977913373
Υπεύθυνος : ΜΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΝΗ
Website : www.pensionmanikas.gr

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97639
Υπεύθυνος : ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97876
Κιν :6944687079
Φαξ : 2495097878 
Υπεύθυνος : ΚΑΚΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97245
Υπεύθυνος : ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Website : http://www.katerinatz.gr/

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97272
Κιν : 6974435957
Υπεύθυνος : ΣΩΤΗΡΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97085
Υπεύθυνος : ΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97134
Υπεύθυνος : ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97122
Υπεύθυνος : ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97048
Υπεύθυνος : ΓΚΟΜΟΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97057
Υπεύθυνος : ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97518
Υπεύθυνος : ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97297
Κιν: 6977176632  &  6944655441
Υπεύθυνος : ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97085
Υπεύθυνος : ΦΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97375
Υπεύθυνος : ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διεύθυνση : ΡΑΨΑΝΗ
Τηλ : 24950 61002      
Υπεύθυνος : ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Διεύθυνση : ΡΑΨΑΝΗ
Τηλ : 24950 61535      
Υπεύθυνος :  -

Ξενοδοχεία

Διεύθυνση : ΜΕΣΑΓΚΑΛΑ
Τηλ : 24950 97255      
Φαξ : 24950 97220
Υπεύθυνος : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
Website : http://www.goldensunhotel.eu

Διεύθυνση : ΚΑΣΤΡΙ - ΛΟΥΤΡΟ
Τηλ : 24950 97163-4      
Φαξ : 24950 97162
Υπεύθυνος : ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Website : http://www.kastrihotel.gr

Διεύθυνση : ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Κιν :  6944754774
Υπεύθυνος : ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΙΑΣ
Website : http://www. hotelkouria.gr

Διεύθυνση :ΣΠΗΛΙΑ
24950-90903
Υπεύθυνος :ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΟΧΗ

Διεύθυνση :ΚΑΛΙΠΕΥΚΗ
Κιν : 6980824625
Υπεύθυνος :ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΝΙΚΑ
ΑΣΚΟΥΡΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   2495350400
ΔΕΥΑΤ    2495350518
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  2495353335
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΝΝΩΝ  2495031500
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ 2495041205
ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΨΑΝΗΣ  2495041951
Α.Τ. ΡΑΨΑΝΗΣ   2495061222
Α.Τ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  2495093526
ΒΙΠΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  2410541660
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 2495091457
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ  1075

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ



Δηµοτικές Ενότητες
Δηµοτική Ενότητα Μακρυχωρίου
Δηµοτική Ενότητα Αµπελακίων
Δηµοτική Ενότητα Γόννων
Δηµοτική Ενότητα Κάτω Ολύµπου
Δηµοτική Ενότητα Νέσσωνος

ÄÇÌÏÓ  ÔÅÌÐÙÍÄÇÌÏÓ  ÔÅÌÐÙÍÄÇÌÏÓ  ÔÅÌÐÙÍ
                Ο Δήµος Τεµπών είναι                  

                      δήµος της περιφέρειας 
                              Θεσσαλίας που 
                            συστάθηκε µε το 

                                Πρόγραµµα 
                             Καλλικράτης από 

              την συνένωση των  
                             προϋπαρχόντων 

δήµων Κάτω Ολύµπου, 
Μακρυχωρίου, Γόννων και 

Νέσσωνος και της Κοινότητας 
Αµπελακίων. Η έκταση του νέου 

Δήµου είναι 576.95 τ.χλµ και ο 
πληθυσµός του 13.712 κάτοικοι, 
σύµφωνα µε την Απογραφή του 

2011. Έδρα του νέου δήµου 
ορίστηκε το Μακρυχώρι και ιστορική 

έδρα τα Αµπελάκια.

www.dimostempon.gr
e-mail: info@dimostempon.gr


