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Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά την Τοπική Ιστορία του  διαμερίσματος των Γιαννιτσών

του νομού Πέλλας.  Η πόλη των Γιαννιτσών έχει  να διηγηθεί  την  εξελεγκτική της  πορεία,  την

συνολική  εικόνα  δράσης  και  ανάπτυξης  με  τα  ιστορικά,  πολιτικά,  κοινωνικά  και  πολιτιστικά

γεγονότα  που  έχουν  στιγματίσει  το  παρελθόν  και  διαμορφώνουν  το  παρόν.   Αναζητάμε  τα

αυθεντικά μηνύματα του παρελθόντος και θέλουμε να θυμηθούμε την πορεία και την εξέλιξη του

τόπου μας.  Κάθε συνοικισμός και κάθε σπίτι, διηγείται την δική του ιστορία και έτσι φτάνουμε

στην   διαμόρφωση  των  συνοικισμών  από  τους     κατοίκους.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ενσωματώνεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εξηγούμε

την έννοια της γενικής Ιστορίας και η ένδειξη της σημαντικότητας της. Στην συνέχεια εντάσσεται η

έννοια του τόπου και η έννοια της τοπικής ιστορίας.                                                 

 Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην Τοπική κοινότητα των Γιαννιτσών. Αναλύει

την γεωγραφική θέση της περιοχή και την προέλευση του ονόματός της πόλης. Έπειτα εστιάζει

στην  προέλευση  των  προσφύγων κατοίκων  της  πόλης, στην  ενασχόλησή  τους,   καθώς  και  τα

επαγγέλματα  που  κάνουν  ενώ  τέλος  στην  περιγραφή  του  περιβάλλοντος.  Γίνεται  μια  πλήρης

ανάλυση των συνοικισμών, του ονόματός τους  καθώς και τι περιλαμβάνει ο καθένας (σχολείο,

εκκλησία). Τέλος παρουσιάζονται τα μνημεία, τα μουσεία, οι Ιεροί Ναοί, καθώς και το εορτολόγιο

με  τοπικές,  εθνικές,  εκκλησιαστικές,  τοπικές  και  άλλες  γιορτές,  τα  ήθη  και  έθιμα.  

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ένα ερευνητικό ερώτημα, μια συνέντευξη

από τους κατοίκους των μεγαλύτερων συνοικισμών της περιοχής των Γιαννιτσών και την ιστορία

τους.  Τα  παραρτήματα  περιέχουν  φωτογραφίες  διαφόρων  πολιτιστικών  μνημείων  και  σημείων

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και τον χάρτη της πόλης.

Λέξεις κλειδιά: Γιαννιτσά, συνοικίες, τοπική ιστορία.
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Abstract

This thesis studies the local history of the department of Giannitsa in the prefecture of Pella. The
city of Giannitsa has to tell her evolutionary course, the total picture of action and growth with the
historical, political, social and cultural facts that have stigmatized the past and form the present.
We look for  the authentic  massages  of  the  past  and we want  to  remember  the  course  and the
evolution of our place. Each settlement and each house, tells it’s owns history and thus we reach in
the configuration of settlements from the residents.

In the first  chapter  of the thesis  incorporates the theoretical  frame in which we explain the
concept  of general  history and its  significance.  Then,  is  included the concept  of  place and the
concept of local history.

The second part  of  the thesis  is  devoted to  the local  community of  Giannitsa.  Analyzes  the
geographical location of the area and the origin of the city’s name. Then it focuses on the origin of
the refugees residents of the city, in their occupation as well as the professions that make and finally
in the description of the environment. There is a complete analysis of the settlements, their name as
well  as  what  includes  each  one  (school,  church).  Finally,  are  presented  the  monuments,  the
museums, the churches as well as the almanac with local, national, ecclesiastical and other feasts as
well as the customs.

The third and final chapter focuses on a research question, an interview with the inhabitants of
the larger settlements of the region of Giannitsa and their history. The annexes contain photographs
of different cultural monuments and points of particular interest as well as the map of city. 

Key words: Giannitsa, Districts, Local history.
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Εισαγωγή.

Τα πάντα είναι ιστορία. Τα παλιά κτήρια της γειτονιάς μας, τα ονόματα των δρόμων τα δημόσια

μνημεία η καταγωγή μας, οι μνήμες των ανθρώπων και οι ιστορίες που αφηγούνται, τα υλικά ή

άυλα  σημάδια  που  αφήνει  το  παρελθόν.

Η ιστορία ορίζει το πλαίσιο, στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με

τους άλλους. Μας δίνει μια ταυτότητα στο χώρο και στο χρόνο. Η σύγχρονη επιστήμη της ιστορίας

διαθέτει νέα αποτελεσματικότερα εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας του παρελθόντος, ένα από

αυτά είναι και η τοπική ιστορία. Με τον όρο τοπική ιστορία εννοούμε την ιστορία που ξεκινά από

τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες μιας τοπικής κοινωνίας, συνδέεται με τους τοπικούς θεσμούς και

ανατροφοδοτεί  την  τοπική  ταυτότητα  και  αυτογνωσία.  Η  τοπική  ιστορία  παράλληλα  μπορεί

ευκολότερα, λόγω έκτασης, να παρακολουθήσει μια τοπική εξέλιξη κάθετα μέσα στη διάρκεια του

ιστορικού χρόνου αναδεικνύοντας τις αλλαγές που βίωσε η τοπική κοινωνία. Μόνιμο ζήτημα για

την τοπική ιστορία είναι η χάραξη των ορίων σε σχέση με τη γενική ή τις θεματικές ιστορίες. Η

τοπική ιστορία προσπαθεί να ερμηνεύσει την γενική ιστορία, εξετάζοντας διάφορα ζητήματα από

ποικίλες πλευρές και θεματικές.

Βέβαια  αυτό  που  έχει  πραγματικά  σημασία,  είναι  αυτή  η  διαρκής  έρευνα,  το  ασταμάτητο

ψάξιμο, η χαρά του να βλέπει κανείς τα γεγονότα μέσα από πιο διευρυμένα κάθε φορά πλαίσια. Η

βίωση της αναζήτησης.

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο της τοπικής ιστορίας που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε χώρους, και έννοιες προσιτές, κοντινές και ακριβώς για αυτό

άγνωστες. Επειδή τις πιο πολλές φορές η εικόνα που έχει φτάσει σε μας, μέσω της γνώσης της

γενικής  ιστορίας,  για  ένα  γεγονός  του  τόπου  που  ζούμε,  είναι  διαφορετική  από  εκείνη  που

σχηματίζουμε όταν ασχοληθούμε οι ίδιοι με αυτό. Τα ειδικά βάρη αλλάζουν και όλα φωτίζονται με

πιο ουσιαστικό τρόπο. Το μεγαλύτερο κέρδος ίσως είναι η κατανόηση της συμβολής του ατόμου

στο ευρύτερο και τεράστιο ιστορικό ψηφιδωτό, όπου με τις μικρές του δυνάμεις διεκδικεί το ρόλο

και  την  πραγματική του διάσταση.  Τίποτα δεν είναι  ασήμαντο.  Όλα έχουν τη θέση τους  στην

καθημερινή ιστορική δυναμική. Η συνειδητοποίηση των παραπάνω μετατρέπει τον κάθε πολίτη σε

ενεργό μέλος στη διαμόρφωση της πολιτισμικής εικόνας.

Κεφάλαιο 1ο
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1. Ορισμός και διαστάσεις της Τοπικής Ιστορίας

1.1 Η έννοια του τόπου.
Η λέξη τόπος έχει  σαφή γεωπολιτική σημασία. Στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται για να

δηλώσει μια έκταση γης ακαθόριστου μεγέθους, ως συνώνυμο των λέξεων χώρος, θέση ή μέρος.

Ευρύτερα,  τόπος  μπορεί  να  είναι  η  διοικητική  περιφέρεια  (νομός,  επαρχία,  δήμος)  ή  μια

γεωγραφική ενότητα, συνήθως γύρω από ένα ορισμένο σημείο αναφοράς. Σπάνια (στη λογοτεχνία)

η λέξη τόπος  χρησιμοποιείται  ως  υποκατάστατο της  λέξης  κράτος  σε αντιδιαστολή με  εκείνον

κάποιου  άλλου  ή  κάποιων  άλλων.                                       

Η λέξη τόπος, φαίνεται να δηλώνει ότι για τον ορισμό της περιοχής μελέτης λαμβάνονται υπόψη

τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Αυτό ως ένα βαθμό είναι

κατανοητό,  αν  λάβει  κανείς  υπόψη  του  ότι  οι  αντιλήψεις  των  ανθρώπων  για  το  χώρο  τους

διαφέρουν από περιοχή σε  περιοχή  και  ανά χρονική περίοδο και,  επομένως,  δεν μπορούμε να

γνωρίζουμε με ακρίβεια τη χρήση του χώρου καθώς και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 6

διασυνδέσεις  των  οικιστικών  μονάδων  που  περικλείει,  τουλάχιστον  πριν  τον  ερευνήσουμε

διεξοδικά.

Ένας σύγχρονος κλάδος της αρχαιολογίας, η αρχαιολογία του τοπίου, ξεκινά την έρευνα του

παρελθόντος από το τοπίο για να καταλήξει στη μελέτη των θέσεων, τη χρονολόγησή τους και τον

καθορισμό  των  μεταξύ  τους  σχέσεων.  Ξεφεύγοντας  από  τις  συμβατικές  μεθοδολογίες  της

παραδοσιακής  αρχαιολογίας,  η  αρχαιολογία  του  τοπίου  δεν  περιορίζεται  στα  ευρήματα  μιας

ανασκαφής, αλλά μελετά όλο το χώρο που έλαβε κατά το παρελθόν χώρα η ανθρώπινη δράση

(κατοίκηση, γεωργία, κτηνοτροφία, κυνήγι, εμπόριο) δηλαδή το τοπίο. Θέματα όπως η ιστορία της

υπαίθρου, η εγκατάσταση των κατοίκων, οι πληθυσμιακές μεταβολές, η αγροτική οικονομία, οι

επιπτώσεις του κλίματος κτλ. καθορίζουν τις επιλογές των ανθρώπων που ζουν σε μια κοινωνία και

εξετάζονται για να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο προφίλ αυτής της κοινότητας (Φραγκούλης

&Φραντζή, 2010:12). 

1.1 Η έννοια της κοινότητας
Ο όρος «τοπική κοινότητα» είναι ασαφής τόσο ως προς την έκταση που εννοείται κάτω από τον

όρο «τοπική» όσο και ως προς την ποιότητα των σχέσεων που χαρακτηρίζουν το σύνολο των μελών

της. Μελετητές θεωρούν ότι ο όρος «κοινότητα» είναι θεμελιώδης για την τοπική ιστορία. Γενικά ή

ειδικά θέματα τοπικής ιστορίας εξετάζονται στο σύνολο μιας κοινότητας. Εδώ ωστόσο κρίνεται

απαραίτητη η  διευκρίνιση του όρου της τοπικής ιστορίας.

➔ Η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον πρώτο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπό
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αυτή την έννοια, η κοινότητα έχει συγκεκριμένα όρια, βάσει των ιδιοκτησιών των κατοίκων

ενός χωριού-πόλης και των συνοικισμών του αλλά και φυσικά όρια (ποτάμια, χαράδρες,

λόφοι…) που σηματοδοτούν την έκταση που μπορούν να καταλάβουν οι δραστηριότητες

των κατοίκων.  Ο πληθυσμός  μιας  τέτοιας  μονάδας  εξαρτάται  σε  μεγάλο βαθμό από τη

διαθέσιμη έκταση. Η έκταση που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες των κατοίκων μιας

οικιστικής μονάδας λέγεται ζωτικός χώρος.

➔ Η λέξη κοινότητα στην παραδοσιακή της έννοια, δηλώνει μια μικρή κοινωνία ανθρώπων,

τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της και το χώρο στον οποίο κατοικούν.

Κοντινή είναι και η χρήση της λέξης κοινότητα ως μια ανθρώπινη ομάδα με ορισμένους

δεσμούς,  όπως  η  κοινότητα  του  σχολείου.  Χρησιμοποιούμε  τον  όρο  «κοινότητα»  ή

«μαθητική  κοινότητα» για να  δηλώσουμε την κοινωνία  των μαθητών,  σε  διάκριση από

εκείνη των εκπαιδευτικών ή των γονέων, που έχει το δικαίωμα να εκλέγει τους δικούς της

αντιπροσώπους και να συμμετέχει στις αποφάσεις που την αφορούν.

➔ Στην  εποχή  της  παγκοσμιοποίησης,  η  έννοια  έχει  διευρυνθεί.  Χρησιμοποιείται  για  να

προσδιορίσει  ευρύτερους  σχηματισμούς  ή  ενώσεις  και  συνδέεται  με  την  ιδέα  της

προσέγγισης των λαών, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της ειρηνικής συνύπαρξης των

ατόμων και των πολιτισμών.

1.2 Η έννοια την Ιστορίας
Στην «αρχαιολογία της γνώσης» ο Foucault, επιχείρησε μια στρωματογραφική προσέγγιση

του ιστορικού νοήματος και ανέδειξε την ιστορικότητα, την αναδρομικότητα, την επιλεκτικότητα

και  τη σχετικότητα των εννοιολογικών κατασκευών,  των κοσμοθεωριών και  των περιγραφικών

αποφάνσεων αίροντας  την ψευδεπίγραφη αναφορικότητα (Foucault  1987;  Κόκκινος  2003).  Στο

πεδίο αυτό η ιστορική μνήμη και η χρήση της γλώσσας αποδίδουν εμπειρίες και βιώματα απλών

ανθρώπων,  την  καθημερινότητα  και  την  συνάρτησή  τους  με  την  ιστορία:  έτσι  η  μνήμη  μέσω

ανάκτησης της βιωμένης εμπειρίας μετασχηματίζεται σε νέα μορφή συνείδησης (Λιάκος 2011). Για

τους  παραπάνω λόγους  επιλέχθηκε  πέρα  από  την  παραδοσιακή,  αρχειακή,  ιστορική  έρευνα,  η

προφορική  ιστορία  και  η  συλλογή  συνεντεύξεων.

Η  προφορική  ιστορία  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  παρακολουθούμε  γεγονότα,

συναισθήματα,  στάσεις  και  τρόπους ζωής που έχουν μείνει  κρυμμένα από την ιστορία,  και  να

δημιουργούμε έτσι πιο ζωντανές εικόνες του παρελθόντος. Μπορεί να ζωντανέψει τις εμπειρίες

ανθρώπων και  να φέρει  με αυτό τον τρόπο κοντά τις  γενεές.  Μετά τις  ραγδαίες δημογραφικές

αλλαγές,  τις  σοβαρές κοινωνικές μεταβολές που συνέβησαν στην ελληνική ύπαιθρο, καθιστούν

ιδιαιτέρως σημαντική την προφορική παράδοση. Μέρος της προφορικής παράδοσης είναι και τα

τοπωνύμια, τα οποία μπορούν να παράσχουν ποικίλες πληροφορίες για την ιστορία του οικισμού
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και  της  περιοχής  (Τσότσος  2012).                          

Οι επιμέρους διακρίσεις της (όπως γενική, εθνική ή τοπική ιστορία) απορρέουν από την

οπτική γωνία θεώρησης του γνωστικού αντικειμένου και της ιστορικής πραγματικότητας, καθώς τα

γεγονότα περιγράφονται,  αναλύονται  και  αξιολογούνται  από τον ερευνητή με βάση την οπτική

γωνία από την οποία ενδιαφέρεται να τα προσεγγίσει (Ασωνίτης & Παππάς 2006). Μέσα σε αυτό

το πλαίσιο η τοπική ιστορία αποτελεί ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης του ανθρώπινου παρελθόντος

από την άποψη  της  κλίμακας,  καθώς  ο  χώρος  αναφοράς  της  τοποθετείται  μεταξύ  της  γενικής

ιστορίας και της οικογενειακής ή της βιογραφίας. Το ενδιαφέρον της τοπικής ιστορίας εστιάζεται

λοιπόν σε  έναν περιορισμένο χώρο αναφοράς και  η  προσοχή της  στρέφεται  κυρίως σε  μικρές

κοινωνικές  ομάδες.                             

Το τοπωνύμιο ως προϊόν γλωσσικής πράξης εντασσόμενο μέσα σε ένα ιστορικό - πολιτικό

πλαίσιο, αποτελεί μια ιστορική έννοια με πολυδιάστατη σημασιολογική φόρτιση. Στο εννοιολογικό

αυτό σεσημασμένο προστίθεται και η διαδικασία μετονομασίας των τοπωνυμίων, ανάμεσα μάλιστα

σε διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες. Όπως συμπεραίνει ο Κόκκινος (2003) «… δεν υπάρχουν

ουδέτερες  ιστορικές  έννοιες,  λόγω  του  γεγονότος  ότι  πρόκειται  για  ιστορικά  προσδιορισμένες

διανοητικές κατασκευές με συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο ανάδυσης και εγγενές ιδεολογικό

φορτίο, οι οποίες προκύπτουν από τον ατέρμονα διάλογο παρόντος – παρελθόντος και έρχονται να

εκφράσουν  νέα  ιστορικά  μορφώματα».                          

Οι  γραπτές πηγές μπορούν να εμπλουτισθούν από την προφορική συνέντευξη, ηχητικές

μαρτυρίες, φωτογραφικό υλικό, αρχεία ραδιοφωνικών σταθμών, κινηματογραφικές πηγές, παλαιά

αντικείμενα καθημερινής χρήσης (Ασωνίτης & Παππάς 2000). Οι πηγές πληροφόρησης μπορούν

να είναι :  δημοσιευμένα άρθρα, βιβλία, τοπικός Τύπος, έγγραφα των κατά τόπους πνευματικών

ιδρυμάτων,  λογοτεχνικά έργα με ταξιδιωτικό περιεχόμενο.   Η τοπική Ιστορία,  αποτελεί  βασικό

εργαλείο για την κατανόηση της γενικής ιστορίας και την εμπέδωση της χρησιμότητας της. Ως

πεδίο έρευνας η τοπική Ιστορία, διαγράφει μια πορεία από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από

τα κοντινά στα μακρινά, από τα τωρινά στα περασμένα, από τα αισθητά στα νοητά (Ανδρέου &

Βαμβακίδου 2006).

1.3 Τοπική Ιστορία
Θέλοντας  να  διατυπώσουμε  έναν  ορισμό  για  την  τοπική  ιστορία  θα  μπορούσαμε  να

υποστηρίξουμε ότι η τοπική ιστορία εξετάζει:

1)  την  Ιστορία  μιας  μικρής  περιοχής  που  η  έκτασή  της  καθορίζεται  με  βάση  τα  ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του τοπίου της. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ορατά, όταν τα παραβάλλουμε με τα

χαρακτηριστικά των άμεσα γειτονικών περιοχών της, τα οποία ασκούν ορατή επίδραση στη ζωή

 11 Από 45



Συνοικίες και πληθυσμοί στα Γιαννιτσά του σήμερα.

των κατοίκων της,

2) την Ιστορία μιας μικρής κοινωνίας ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν σε μια γεωγραφική περιοχή

και έχουν κοινές μνήμες, παραστάσεις και συνήθειες εμφανώς διακριτές από εκείνες των κατοίκων

γειτονικών περιοχών,

3) την Ιστορία των γεγονότων και των προσώπων που σχετίζονται με τη μικρή αυτή περιοχή, τα

οποία επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την ιστορική της εξέλιξη,

4)  την  Ιστορία  όλων των καταλοίπων της  ανθρώπινης  δραστηριότητας  που  βρίσκονται  σε  μια

συγκεκριμένη περιοχή, τα οποία είναι ορατά από τα μέλη μιας κοινότητας ανθρώπων που κατοικεί

εκεί,  ανεξάρτητα από το αν οι  άνθρωποι  αυτοί  έχουν άμεση σχέση συγγένειας ή καταγωγής ή

κοινής  διαμονής  με  αυτούς  που τα δημιούργησαν (Παπαγιανόπουλος  κ.ά.  1999∙Φραγκούλης &

Φραντζή 2010).

 1.4 Τοπική ιστορία και σύγχρονη κοινωνία

Στη  σύγχρονη  εποχή  της  παγκοσμιοποίησης,  της  Ενωμένης  Ευρώπης  και  της

πολυπολιτισμικότητας, η τοπική ιστορία αποτελεί για το σημερινό πολίτη όχι μόνο έναν τρόπο

διαμόρφωσης ιστορικής και εθνικής συνείδησης αλλά και έναν από τους άξονες διαμόρφωσης μιας

νέας ταυτότητας, η οποία συνδυάζει τα παλιά με τα καινούρια στοιχεία. Η τοπική ιστορία αποτελεί

ένα  μέσο  άμυνας  ενάντια  στην  πολιτισμική  αλλοτρίωση  αλλά  και  έναν  τρόπο  ανάπτυξης  της

εκτίμησης και αποδοχής της διαφορετικότητας (Ανδρέου & Βαμβακίδου 2006).

Η τοπική ιστορία δεν προάγει τον τοπικισμό. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων τοπικής

ιστορίας αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στη νοοτροπία, στις αντιλήψεις και στον τρόπο

ζωής κοινωνικών, γεωγραφικών, θρησκευτικών και άλλων ομάδων. Ο εμπλουτισμός του πεδίου της

τοπικής ιστορίας με στοιχεία αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας των άλλων,

συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, συστατικά στοιχεία της οποίας είναι η αγωγή

για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ισότητα των φύλων και των φυλών (Ανδρέου 1998).

Κεφάλαιο 2ο

1. Ιστορία των Γιαννιτσών
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2.1 Προέλευση ονόματος πόλης
Η περιοχή  των   Γιαννιτσών  μέχρι  και  τον  14ο  αιώνα  μ.Χ  ονομαζόταν  «Βοττιαία».  Οι

Bοτταίοι ήταν αυτοί που κατοίκησαν πρώτοι στην περιοχή των Γιαννιτσών, και εκδιώχθηκαν από

τους  Mακεδόνες  τον  7ο  αιώνα  π.X.  Στην  συνέχεια   πιθανώς  επειδή  η  περιοχή  ήταν  εύφορη,

εμφανίζεται η ονομασία «Καμπανία» όπως και η Καμπανία της Ιταλίας. Τα Γιαννιτσά κατοικούνται

από την Αρχαιότερη Νεολιθική Περίοδο (τέλη 7ης αρχές 6ης χιλιετίας), όπως έχουν δείξει έρευνες

του 1989-2002. (Ελευθέριος Χ. Χαραλαμπίδης)

Το  όνομα  «Γιαννιτσά»  το  έχουν  κι  άλλες  πόλεις,  ωστόσο  μερικοί  προσπάθησαν  να

αποδώσουν την ονομασία:

Ο Μυστριώτης θεωρεί πως η λέξη «Γιαννιτσά», προέρχεται από τη λέξη «Γιουνανιτσά» που

σημαίνει η πόλη των Ιώνων. Οι Τούρκοι όταν είδα τους Παλλαίους τους παραλλήλισαν με Ίωνες

γιαυτό και τους ονόμασαν

• «Γιουνάννιδες.  Γιουνάν  (  Έλληνες)  <  Γιουνανητσά  <  Γενητσά.  

Ο Χαζτηδάκης υποστηρίζει πως το όνομά «Γιαννιτσά» είναι Ελληνικό και προέρχεται από υο

αντίστοιχο «Γιάννης» που συναντάται με το «Γεννιτσέας». Έχει ρίζα Ελληνική και συναντάται σε

όλα τα μέρη της Ελλάδας π.χ στην Πελοπόννησο.

• Γιάννης < Γιαννιτσέας < Γιαννιτσός. Γ. Γιαννιτσός. Γ. Χατζηδάκης.

Ο  Οικονόμου  δίνει  μια  καινούρια  ερμηνεία  για  την  προέλευση  του  ονόματός  της  πόλης.

Υποστηρίζει  ότι  η  τοπωνυμία  «Γιαννιτσά»,  έχει  τις  ρίζες  της  στην  Τούρκικη  γλώσσα.  Η λέξη

προέρχεται από το τούρκικο «Γενιτζέ» που σημαίνει «Νεάπολη» σε αντίθεση με το «Εσκιτζέ» που

σημαίνει «Παλαιόπολη».

• Ιανιτζά ή Γιαννιτζά, πραφθαρμένο σε Γενιτζέ Leake.

• Τούρκικο Jenice (νέος τόπος) σε αντίθεση με το διπλανό χωριό Escice (παλαιός τόπος)

Ερευνητές και ιστορικοί πιστεύουν οτι ιδρύθηκε το 1385 από τον 1ο Τούρκο στρατηλάτη

τον Γαζή Αχμέτ Εβρενός. Κατέλαβε την πόλη και την ονόμασε «Γενιτζέ» «Νέα πόλη» ή «Γενιτζέ

Βαρδάρ»  ή  «Βαρδάρ  Γενιτζεσί»  που  σημαίνει  η  νέα  πόλη  του  Βαρδάρη,  καθιστώντας  την

ορμητήριο για κατάκτηση των υπολοίπων γειτονικών χωρών των Βαλκανίων.  Yenije-i Vardar ή

Vardar-Yenijesi κατα τους Τούρκους, παζάρ κατά τους σλαβόφωνους.                                         

Ωστόσο επικρατέστερη θεωρεία είναι το «Γενητζέ - Βαντάρ» που επικρατεί μετά τον 16ο
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αιώνα.  Το όνομα  Γενητζέ  εμφανίζεται  και  μόνο  του.  Ενα χωριό  κοντά  στα  Γιαννιτσά,  η  Αξός

(Παλαιόν) και το Ποντοχώρι, λεγόταν Εσκητζέ, δηλαδή «παλιά πόλη». Επιπλέον η Ξάνθη, κατά την

εποχή της ανάπτυξης της Γενισαίας, λεγόταν «Εσκετζέ». Ένας μύθος ισχυρίζεται ότι οι Οθωμανοί

ονόμασαν «Γενητζέ» που σημαίνει «Νέα πόλη» μερικές περιοχές που τους έδωσαν μεγάλη αξία.

Σ’ αυτή την  θεωρία, υπήρξε μια διαφορετική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το όνομα

προέρχεται από το ανθρωπωνυμικό «Γιαννιτσάς»(τα δίκαια του Γιαννιτσά), από έναν υποθετικό

βυζαντινό  προνοιάριο  (ιδιοκτήτη)  σύμφωνα  και  με  πολυάριθμα  παραδείγματα  (Λαγκαδά,

Μεσημέρη, Σκυλίζη,  Καβάσιλα,)  που αφθονούν στη Μακεδονία.  Η Γενισαία πάντως συνδράμει

στην  πρώτη  εκδοχή.                                                             

Η μετονομασία της πόλης σε «Γιαννιτσά» έγινε στις 2 Μαρτίου του 1926.  

2.2 Η γεωγραφία των Γιαννιτσών
Η περιοχή των Γιαννιτσών, βρίσκεται στο κέντρο της Μακεδονίας στους νότιους πρόποδες

του όρους Πάικου, πάνω σε μία φυσική δίοδο που συνέδεε την ακτή του Θερμαϊκού κόλπου με την

ορεινή χώρα της δύσης. Είναι χτισμένα στις λοφώδεις υπώρειες του όρους Πάϊκου ανάμεσα σε 2

χαμηλές κοιλάδες . Απέχουν 50 χλμ από την Θεσσαλονίκη και είναι η πρώτη πόλη που συναντά ο

ταξιδιώτης  στη  διαδρομή  του  επί  της  Εγνατίας  οδού.  Είναι  πρωτεύουσα  της  Επαρχίας  των

Γιαννιτσών.                                    

Σήμερα, η πόλη φαίνεται να καταλαμβάνει τα πρώτα χαμηλά υψώματα αυτής της διόδου,

ενώ  μπροστά  της  απλώνεται  ο  μεγάλος  κάμπος  της  Κεντρικής  Μακεδονίας,  που  λέγεται  και

Κάμπος των Γιαννιτσών. Στην Προϊστορική Εποχή ήταν μια περιοχή χωρίς σταθερές ακτές και με

ποικιλία φυσικών διαμορφώσεων, καθώς το φυσικό ανάγλυφο του τόπου είναι ένα φυσικό στεφάνι

από βουνά, απ΄όπου έρχονται ποταμοί που ενώνονται μεταξύ τους. Η μεγάλη φυσική κοιλότητα,

που σήμερα είναι μια εύφορη πεδιάδα, υπήρξε κατά καιρούς θάλασσα, λιμνοθάλασσα, λίμνη και

βάλτος.                                        

Τα Γιαννιτσά είναι η μεγαλύτερη πόλη του Νομού Πέλλας και  ανήκει στην Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια πόλη με πάνω από 8.500 χρόνια ιστορίας. Είναι η πρωτεύουσα

του  Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας. Η περιοχή  βρίσκεται επί της ιστορικής Εγνατίας Οδού στο

κέντρο  της  Μακεδονίας,  σε  υψόμετρο  40  μ.,  ανάμεσα  στο  όρος  Πάικο  και  στον  Κάμπο  των

Γιαννιτσών,  βόρεια  της  περιοχής  της  αποξεραμένης  λίμνης  των  Γιαννιτσών.  Είναι  δήμος  που

περιλαμβάνει τα χωριά Αρχοντικό, Ασβεσταριό, Ελευθεροχώρι, Λεπτοκαρυά, Μεσιανό, Παραλίμνη

και Πενταπλάτανο καθώς τα δημοτικά του διαμερίσματα είναι οι Αμπελιές και το Μελίσσι.
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2.3 Πληθυσμός
Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή των Γιαννιτσών κατοικείται από τα τέλη της 7ης-αρχές 6ης

χιλιετίας. Τα Γιαννιτσά φαίνεται να κατοικούνται και κατά την εποχή του χαλκού 3.200-1.100 π. Χ,

την εποχή του σιδήρου 1.100 - 750 π. Χ. Από τυχαία ευρήματα και ανασκαφές διαπιστώνεται πως

κατοικούνται  και  στα  Ελληνιστικά  χρόνια.                                

Έρευνες των τελευταίων χρόνων έδειξαν πως η πόλη δεν ιδρύθηκε από τους Τούρκους αλλά

προϋπήρχε στα υστεροβυζαντινά χρόνια. Τα Γιαννιτσά ως πόλη αναφέρονται για πρώτη φορά το

1430  οπότε  η  ιστορία,  ως  έννοια  της  πόλης  ξεκινάει  με  την  αρχή  της  Τουρκοκρατίας.  

Κατά την απογραφή που έγινε το 2011 ο πληθυσμός στην περιοχή υπολογίζεται σε 31.983

κατοίκους ενώ ο συνολικός πληθυσμός του δήμου ξεπερνάει τους 63.122 κατοίκους. Σημαντικά

κέντρα  του  δήμου  είναι  η  Κρύα  Βρύση,  ο  Νέος  Μυλότοπος,  η  Πέλλα,  οι  Γαλατάδες,  η

Καρυώτισσα,  και  η  Αραβησσός.  Η  Δημοτική  Ενότητα  Γιαννιτσών  περιλαμβάνει  και  τα  χωριά

Αρχοντικό,  Ασβεσταριό,  Δαμιανό,  Ελευθεροχώρι,  Λεπτοκαρυά,  Μεσιανό,  Παραλίμνη  και

Πενταπλάτανο,  ενώ  δημοτικά  του  διαμερίσματα  είναι  οι  Αμπελιές  και  το  Μελίσσι.  

Η πόλη κι η ευρύτερη περιοχή των Γιαννιτσών κατοικείται από τα τέλη της 7ης-αρχές 6ης

χιλιετίας  (νεολιθική  εποχή),  κατοικούνται  και  κατά  την  εποχή  του  χαλκού  (3.200-1100πχ).

Ακολουθεί η εποχή του σιδήρου (1.100-750). Στην εποχή αυτή χρονολογείται το νεκροταφείο, με

ανδρικές,  γυναικείες  και  παιδική  ταφή.  Επίσης  η  πόλη  των  Γιαννιτσών   κατοικείται  και  στα

ελληνιστικά  χρόνια.                                      

 Στην περιοχή έχουν εγκατασταθεί Έλληνες από την Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία, τον

Πόντο και τον Καύκασο. Εν έτη 2018 η πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης αποτελείτε από Έλληνες.

Έδρα Γιαννιτσά

Έκταση 668,58km2

Δήμος Πέλλας

Αριθμός κατοίκων 63,122 (απογραφή 2011)

Γιαννιτσών 29,789

Δημοτική Ενότητα: 34.229

Δημοτική  Κοινότητα Γιαννιτσών 31,983 (2011)

Αποκ. Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Κεντιρκής Μακεδονίας

Περιφερειακή  Ενότητα Πέλλας
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Γεωγραφική θέση Μακεδονία

Νομός Πέλλας

2.3.1 Χωρισμός
Η πόλη είναι χωρισμένη σε 5 ενορίες. Την ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μητρόπολη) ,

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μαζί με το παρεκκλήσιο της Αγίας Αικατερίνης, Αγίων Πέτρου και

Παύλου, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής.

2.4 Συνοικίες και πληθυσμοί

Εισαγωγή

 Ο καθηγητής  Β. Δημητριάδης αναφέρει ότι στην περιοχή των Γιαννιτσών υπήρχαν κατά το

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, 10 Μουσουλμανικές συνοικίες με 1483 σπίτια και 4 Χριστιανικές

συνοικίες  με  925  σπίτια.  Σύνολο  ο  πληθυσμός  ήταν  7.500  οι  Μουσουλμάνοι  και   5.600  οι

Χριστιανοί. 

 Η σύνθεση του πληθυσμού δεν  είναι  αμιγής.  Συνυπάρχουν πολλοί  πληθυσμοί  μεταξύ τους

διαφόρου καταγωγής  και  προέλευσης.  Η ντόπιοι  κάτοικοι  είναι  λιγότεροι  από τους  πρόσφυγες

κατοίκους της πόλης. Υπήρξε αύξηση του πληθυσμού κατά τα τέλη του 19ου αιώνα που οφείλεται

στην  εγκατάσταση  των  Μουσουλμάνων  προσφύγων  στην  πόλη.                       

 Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας η πόλη των Γιαννιτσών αποτελούνταν από 4 συνοικίες:

Παλιάς αγοράς, Χαζνέ Μητρόπολης και Αγίου Κωνσταντίνου. Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν

11 Μουσουλμανικές  και  5  Χριστιανικές  συνοικίες.  Οι  Τούρκικοι  συνοικισμοί,  βρίσκονταν  στο

νότιο τμήμα της πόλης κοντά στην Εγνατία. Οι χριστιανικές συνοικίες ήταν ο «Κάτω Μαχαλάς»

που  βρισκόταν  ανατολικά  από  την  κεντρική  πλατεία   με  99  σπίτια.  Η  Συνοικία  «Τζουμρά»

(Περιοχή  Αγίου  Κωνσταντίνου)  στην  βορειοανατολική  πλευρά  της  πόλης  με  131  σπίτια.   Η

«Μπουτσάβα»  με 228 σπίτια και ευκατάστατες Χριστιανικές οικογένειες. Τελευταία Χριστιανική

συνοικία και η μεγαλύτερη με 440 σπίτια ήταν ο «Επάνω Μαχαλάς» ή αλλιώς «Βαρόσι».Στις αρχές

του  20ου  αιώνα  αναφέρεται  και  το  «Πορόϊ»  που  βρισκόταν  πέρα  από  το  Βαρόσι.  

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή δημιουργήθηκαν και οι νέοι συνοικισμοί. Ο συνοικισμός

των Καρυωτών, ο συνοικισμός της Νέας Τραπεζούντας (Τσαλί) και ο συνοικισμός της (Μ)πάφρας.

Στην δημοσιευμένη βιβλιογραφία οι συνοικίες των Γιαννιτσών που συναντάμε και υπάρχουν

από την εποχή της ανταλλαγής πληθυσμών μέχρι και σήμερα, είναι η συνοικία της Στράντζας, η
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συνοικία  της  Νέας  Τραπεζούντας,  η  συνοικία  Καραμανλίδικα,  η  συνοικία  (Μ)πάφρας

και  ο  Συνοικισμός  Καρυωτών.                                             

 Οι συνοικίες αυτές χτίστηκαν λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών με σκοπό άνθρωποι από την

ίδια περιοχή να εγκατασταθούν μαζί. Είναι οι μόνες χριστιανικές συνοικίες με ιστορία στην πόλη

των Γιαννιτσών.  Οι  υπόλοιπες  ήταν μουσουλμανικές  συνοικίες.  Άλλες  από αυτές  χάθηκαν ενώ

άλλες μετονομάστηκαν αλλά ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι της πόλης αναφέρονται σε αυτές με την

τούρκικη ονομασία πχ το Χαζνέ. Άλλε συνοικίες είναι τα σφαγεία και ο συνοικισμός Γιαννιτσών.

2.4.1 Ιστορικά στοιχεία

Οι  περισσότεροι  ερευνητές  τοποθετούν  την  κατάληψη  της  περιοχής  των  Γιαννιτσών  στη

δεκαετία του 1380. Τη συναρτούν με μία στρατιωτική προσωπικότητα, τον Γαζή Εβρενός,  που

θεωρείται ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην επικράτηση των Οθωμανών στη Μακεδονία. Πολέμησε

στις  μάχες του Κοσσυφοπεδίου (1389) και  της Νικόπολης (1396),  ενώ κατέλαβε την Κόρινθο.

Καταγόταν από το Μπαλικεσίρ (Παλαιόκαστρο) μεταξύ Περγάμου και Προύσας και η παράδοση

τον θέλει γιο ενός χριστιανού εξωμότη , του Ornos (Ουρανού), κυβερνήτη της Προύσας. Πέθανε

στα  Γιαννιτσά  και  ετάφη  το  1417.                                                  

Οι σουλτάνοι του χάρισαν εδαφικές εκτάσεις, από τις οποίες η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη

ήταν η περιοχή των Γιαννιτσών, που ορίστηκε ως «βακούφι». Καθώς η οθωμανική ιστοριογραφία

δεν έχει πολλές ομοιότητες με την ευρωπαϊκή, εμφιλοχωρούν σ’ αυτήν πολλές ιστορίες, όπως η

θανάτωση του γιου του Εβρενός από τον ίδιο, επειδή αυθαδίασε στο Σουλτάνο σε ένα κυνήγι στα

λουτρά της Πέλλας, αλλά και ο τρόπος, που η αχανής κτηματική έκταση των Γιαννιτσών δόθηκε

στον Εβρενός: Είτε ότι του είπαν ότι η γη, που μπορεί να περικλείσει σε μια μέρα τρέχοντας με ένα

άλογο είναι δική του, οπότε φρόντισε να έχει διαθέσιμα άλογα σε κάθε χωριό και μπόρεσε να

διατρέξει με φρενήρη καλπασμό το σύνολο του κάμπου των Γιαννιτσών, είτε ότι του είπαν ότι

δικαιούται γη, που μπορεί να περικλεισθεί στο τομάρι μιας αγελάδας, οπότε δημιούργησε μια λεπτή

κλωστή με ειδική επεξεργασία και κατάφερε το ίδιο. Τα αρχεία του ιεροδικείου της Θεσσαλονίκης

μαρτυρούν  ότι  η  «ηγεμονία»  του  Εβρενός  έφτανε  στο  χωριό  Άδενδρο  της  Θεσσαλονίκης  και

κάλυπτε  πρακτικά  μεγαλύτερο  χώρο  από  την  επαρχία  Γιαννιτσών.  Τα  Γιαννιτσά  ήταν  η

πρωτεύουσα αυτής της παραγωγικής και στρατηγικής χώρας.

2.4.2 Οι συνοικίες

Στο  δεύτερο  μισό  του  19ου  αιώνα  τα  οθωμανικά  Γιαννιτσά  χωρίζονται  σε   δεκατέσσερις
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συνοικίες  από  τις  οποίες  οι  τέσσερις  κατοικούνται  από  χριστιανούς,  οι  υπόλοιπες  δέκα  είναι

μουσουλμανικές και μία, η Παλιά Αγορά στην Εγνατία είχε μόνο καταστήματα και επιχειρήσεις,

βρυσοδεψεία,  ιχθυοπωλεία και  μανάβικα. Οι μουσουλμάνοι  απέφευγαν τα μη πεδινά εδάφη,  οι

χριστιανικές  συνοικίες  συνενώνονταν  κάθε  χρόνο  σε  μια  συμπαγή  κοινότητα  που  εκτείνονταν

ανατολικά από την κεντρική πλατεία Γκόνου Γιώτα με τον Κάτω (Ζίρ) Μαχαλά, συνεχίζει με την

Τζουμρά στην βορειοανατολική πλευρά της πόλης, που σήμερα βρίσκεται το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο

και κατέληγε η συνικία Μπουτσάβα, μετέπειτα Ααγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και Βαρόσι ή

Επάνω (Βαλά) Μαχαλά στα βορινά προς τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τη Μητρόπολη,

Τα Γιαννιτσά ήταν χωρισμένα σε συνοικισμούς ακόμη από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Οι

πρόσφυγες αρχικά είχαν εγκατασταθεί σε συγκεκριμένες περιοχές, με βάση τον τόπο καταγωγής

τους. Ο πόλη ήταν χωρισμένη σε συνοικίες μουσουλμανικές και χριστιανικές. Αργότερα όμως ο

διαχωρισμός άρχισε να μην υφίσταται λόγω των μεικτών γάμο που γινόντουσαν στην περιοχή.

Το  1912  είναι  η  περίοδος  -  ορόσημο  για  τις  ριζικές  δημογραφικές,  περιβαλλοντικές,

πολιτισμικές  αλλαγές  στην  περιοχή  των  Γιαννιτσών.  Όταν  τα  Γιαννιτσά  ελευθερώνονταν,

δημιουργούνταν σταδιακά οικιστικός χώρος για τους Έλληνες πρόσφυγες που διώκονταν από τον

Πόντο,  την  Ανατολική  Θράκη,  Ανατολική  Ρωμυλία,  τη  Μικρά  Ασία  και  την  Καππαδοκία.

Η πόλη των Γιαννιτσών είναι μια προσφυγούπολη. Έχει αξιοσημείωτη ποικιλία καταγωγής,

ηθών και εθίμων, εντεταγμένες οι διαφορές μέσα στην ποικιλομορφία του ελληνικού πολιτισμού.

Σε αυτό τον τόπο, οι διαφορές συγχωνεύονται και οι νέε πρακτικές ενσωματώνονται στο εθιμικό,

τυπικό  χαρακτήρα.                                    

  Αν περιηγηθεί κανείς στην πόλη και παρατηρήσει τις οδούς θα δει πως ένα μεγάλο μέρος οι

περισσότερες είναι αφιερωμένες σε πόλεις και σε πρόσωπα τα οποία έχουν αφήσει ιστορία πέρα

από τον Ελλαδικό χώρο αλλά αποτελούν ένδειξη Ρωμιοσύνης.                                                      

Συγκεκριμένα στην περιοχή εγκαταστάθηκαν σε 44 συνοικισμούς 7.000 οικογένειες ενώ το

σύνολο των ατόμων ξεπερνούσε τις  24.000.  Χτίστηκαν αγροτόσπιτα,  που μπορούμε ακόμη να

εντοπίσουμε στην περιοχή του συνοικισμού Καρυωτών αλλά και στα γύρω χωρία όπως στην Αξό,

την Αραβυσσό και τον Νέο Μυλότοπο. Οι προσφυγικοί συνοικισμοί δημιουργήθηκα όχι με κάποιο

σαφές  πολεοδομικό  σχέδιο,  αλλά  όπως  ακριβώς  το  επέβαλλε  η  κατάσταση.  

2.4.3 Συνοικία Νέα Στράντζα
Οι  Στραντζαλιώτες  που  έφτασαν  με  τον  πρώτο  διωγμό  από  τους  Τούρκους  το  1912,

εγκαταστάθηκαν στα εγκαταλελειμμένα από τους Τούρκους σπίτια και δημιούργησαν την συνοικία

της Νέας Στράντζας στην περιοχή του Πύργου του Ρολογιού. Οι Στραντζαλιώτες  ασχολούνται
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κυρίως με την γεωργία και την παρασκευή κάρβουνου.                                                  

Σήμερα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, υπάρχει ο συνοικισμός, στον οποίο εγκαταστάθηκαν

οι πρόσφυγες της Στράντζας με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Τα σπίτια που βρήκαν να μείνουν,

χτίστηκαν από το κράτος. Σπίτια μικρών διαστάσεων,  κατάλληλα να στεγάσουν οικογένειες και να

ικανοποιήσουν  τις  βασικές  ανάγκες  των  ενοίκων  για  στέγαση.

Η πρώτη από τις οδούς με τα περισσότερα σπίτια είναι η οδός Κωνσταντινίδη. Το γωνιακό σπίτι

από την δεξιά πλευρά του δρόμου, έχει διαστάσεις 7Χ7 και χωρίζεται σε μόνο δύο δωμάτια! Είναι

χτισμένο  το  1929.                                                   

 Οι Στραντζαλιώτες έχουν δικό τους σύλλογο ο οποίος ονομάζεται «Νέα Στράντζα». Ο σύλλογος

βρίσκεται από το απέναντι από το Μνημείο του Γαζή Εβρενός στο έτερο Μνημείο του Πύργου του

Ρολογιού.   Όπως κάθε  πολιτιστικός  σύλλογος,  αναλαμβάνει  τις  εκδηλώσεις  που αφορούν τους

«Στραντζαλιώτες» οι οποίες γίνονται στο 3ο Αγαθοβούλιο δημοτικό σχολείο Γιαννιτσών.

2.4.4 Συνοικισμός Αγίας Παρασκευής
 Ο συνοικισμός της Αγίας Παρασκευής αποτελεί και αυτός με τη σειρά του ακόμη έναν από τους

έντεκα  συνολικά  οικισμούς  της  περιοχής  των  Γιαννιτσών.  Πρόκειται  για  μια  περιοχή  σχετικά

αραιοκατοικημένη, καθώς οι κάτοικοί της είναι ελάχιστοι αν και η τοποθεσία της βρίσκεται αρκετά

κοντά στο κέντρο της πόλης. Στην περιοχή υπάρχει η εκκλησία της Αγίας από την οποία πήρε το

όνομά του ο συνοικισμός, αλλά και πολλά ακόμη δημόσια κτήρια και δημοτικά γήπεδα και πολλές

άλλες εγκαταστάσεις, όπως το κλειστό γυμναστήριο των Γιαννιτσών και το γήπεδο της τοπικής

ομάδας  «Αναγέννηση  Γιαννιτσών».                                                

2.4.5 Σφαγεία
Ο συνοικισμός  των Σφαγείων των  Γιαννιτσών  αποτελεί  μία  από τις  πιο  πυκνοκατοικημένες

περιοχές  της  πόλης,  με  τον  αριθμό  των  κατοίκων  να  ξεπερνάει  περίπου  το  ένα  τέταρτο  του

συνολικού της πληθυσμού. Η περιοχή πήρε το όνομά της από τα Δημοτικά Σφαγεία που βρίσκονταν

στον τόπο αυτόν παλιότερα. Η έκτασή της είναι σχετικά μεγάλη και περιλαμβάνει πολλά πάρκα,

πλατείες,  εστιατόρια,  ταβέρνες,  δημοτικά  σχολεία  καθώς  και  το  Γενικό  Νοσοκομείο  των

Γιαννιτσών.

2.4.6 Συνοικισμός Αγίου Κωνσταντίνου (Μπουτσάβα)
Η συνοικία «Μπουτσάβα» βρίσκεται γύρω από τον ομώνυμο λόφο με τα αιωνόβια πλατάνια,

βορειοανατολικά στο υψηλότερο σημείο των Γιαννιτσών από τη θάλασσα, με θέα όλη την πεδιάδα
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και τα βουνά. Το κλίμα είναι ηπιότερο από τα νότια πεδινά  και πιο εύφορα εδάφη κοντά στη λίμνη.

Η ποιότητα του αέρα είναι πολύ καλή και το νερό είναι καθαρό, τρεχούμενο από τις πηγές του

Πάικου.  Τηρούνται  οι  στοιχειώδεις  κανόνες  υγιεινής,  γι΄ αυτό  και  η  επιδημία  χολέρας  που

προσέβαλε τους μουσουλμανικούς μαχαλάδες το 1839 δε θα επεκταθεί στη Μπουτσάβα.              

Υπήρχαν 228 σπίτια  τα  περισσότερα από τα οποία  επικοινωνούσαν μεταξύ τους  με  κρυφές

πόρτες  για  έκτακτους  λόγους  αλληλεγγύης.  Εκατό  κατοικίες  βρίσκονταν  στη  Λεωφόρο  της

Εκκλησίας  (Klisa Caddesi)  στη  σημερινή  οδό  του  Χρήστου  Διδασκάλου  -  Οικονόμου  και

προέκταση Μαγκριώτη.  Το γεγονός  ότι  πολλά σπίτια  της  συνοικίας  βρίσκονταν σε  ανώνυμους

ακόμα δρόμους, είναι ένδειξη της ανοικοδόμησης στη συνοικία που μεγάλωνε καθώς καινούρια

σπίτια  χτίζονταν  στα  γειτονικά  χωράφια  και  αμπέλια.                                   

Χάνια,  καρροποιεία  και  αργότερα  σιδεράδικα  και  αλευρόμυλοι  βρίσκονταν  στην  οδό

Μπουτσάβα, σημερινής Εθνικής Αντίστασης, που συνέχιζε στη Λεωφόρο με τα Πλατάνια ή στην

προέκταση ανατολικά προς τον δρόμο της Βρύσης με τα Πλατάνια, προς ταΣφαγεία. Το 1897,στα

δυτικά  όρια  της  Μπουτσάβα,  χτίζονται  πολλά  σπίτια  στον  δρόμο  Καρανλίκ  Μπαμπά

(Νεκροταφείου) σήμερα είναι οι Οδοί Χατζηδημητρίου και Μητροπόλεως.

2.4.7 Παλιά Αγορά
Η  πρώτη  σαφής  μαρτυρία  για  τα  Γιαννιτσά  είναι  γύρω  στο  1430.  Ο  ιστορικός  Ιωάννης

Αναγνωστάκης αναφέρει ότι όταν κατακτήθηκε η Θεσσαλονίκη από τους Τούρκους, επειδή είχε

ερημώσει, ο σουλτάνος έφερε χίλιες Τουρκικές οικογένειες από τα Γιαννιτσά και κατοίκησαν την

Θεσσαλονίκη.  Υπάρχει  επίσης  μία  παράδοση  που  αναφέρει  ότι  κοντά  στο  εκκοκκιστήριο  το

Δίνα(που είναι το τζαμί του Ισκεντέρ Μπέη) υπήρχε μία εκκλησία μέχρι το 1500, η εκκλησία της

Αγίας Παρασκευής. Όταν οι Τούρκοι έκαναν τα Γιαννιτσά "ιερή πόλη" έδιωξαν τους Χριστιανούς

από αυτή την γειτονιά και τους έστειλαν στα γειτονικά χωριά με αποτέλεσμα γύρω στα 1500-1510

να  χτιστεί  το  τζαμί.                             

Οι  ανασκαφές  του  Παύλου  Χρυσοστόμου  αποδεικνύουν  ότι  πράγματι  υπήρχε  αυτός  ο

Βυζαντινός οικισμός, ένα χωριουδάκι το οποίο οι Τούρκοι το "ξήλωσαν" έναν αιώνα αφότου ήρθαν,

προκειμένου  να  κάνουν  τα  Γιαννιτσά  τόπο  προσκύνησης  για  να  έρχονται  μουσουλμάνοι  από

παντού,  να  προσκυνούν  τους  τάφους  των  μεγάλων  Τούρκων  κατακτητών.

Σύμφωνα με μία υπόθεση που στηρίζεται όχι σε ανασκαφικά αλλά σε ιστορικά δεδομένα πρέπει

να υπήρχε μία βυζαντινή πόλη η οποία λεγόταν Βαρδάριον. Οι βυζαντινοί εγκατέστησαν στην πόλη

μεταξύ των άλλων του λεγόμενους Βαρδαριώτες για να αντιμετωπίσουν τις Σλαβικές επιδρομές. Η

υπόθεση  όμως  αυτή  ούτε  επαληθεύτηκε  αλλά  ούτε  και  διαψεύστηκε.

Επειδή δεν ξέρουμε πως ήταν ο οικισμός, πρέπει να αναζητήσουμε το κέντρο του σε δύο τόπους.
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Ο πρώτος τόπος  έχει  σχέση με την  Εγνατία οδό που περνάει  από την παλιά αγορά.  Δεν είναι

καθόλου  τυχαίο  πως  οι  Βούλγαροι,  πολλά  χρόνια  αργότερα ονομάζουν  τα  Γιαννιτσά "Παζάρι"

(Πάζαρ) όπως και οι Τούρκοι ονόμασαν τα Γιαννιτσά "Γενιτσέ Βαρδάρ" δηλαδή «Νέα πόλη» κοντά

στον  ποταμό  Βαρδάρη.                                       

 Απ'  όλα  τα  παραπάνω  φαίνεται  ότι  δημιουργήθηκε  ένα  μικρό  εμπορικό  κέντρο,  κάποια

συγκεκριμένη περίοδο, στην περιοχή της παλιάς αγοράς Γιαννιτσών. Αλλά γι’ αυτό το εμπορικό

κέντρο δεν έχουμε στοιχεία γιατί δεν βρέθηκαν ακόμη τάφοι ή μνημεία.

2.4.8 Φιλίππειο
Το  δεύτερο  κέντρο  πρέπει  να  το  αναζητήσουμε  στην  περιοχή  του  μεγάλου  πάρκου  του

Φιλιππειου.  Εκείνος  ο  λόφος  σε  μία  παλιά  φωτογραφία  που  σώζεται  έχει  πολλά  παράξενα

σπασίματα,  που  δείχνουν  ότι  πρέπει  να  υπάρχουν  κάποιες  κατασκευές  αλλά  αν  δεν  γίνουν

ανασκαφές δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κατασκευές είναι. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε

σίγουροι για κάτι Βυζαντινό στα Γιαννιτσά. Για το μόνο που μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι

ότι  το μέρος αυτό αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον στα Βυζαντινά χρόνια εξαιτίας του θέματος των

Σλάβων.

Τα Γιαννιτσά είναι ένας τόπος, για τον οποίο κατά καιρούς, διάφοροι Σλάβοι ιστορικοί έχουν πει

ότι  σ'  αυτό  το  μέρος  είχαν  πρωτοεγκατασταθεί  Σλαβικές  φυλές.  Κάνοντας  μία  ανάλυση  των

ιστορικών πηγών που έχουν διασωθεί, προκύπτει ότι η περιοχή των Γιαννιτσών δέχτηκε κάποιους

εποίκους,  που δεν ήταν όμως Σλάβοι στην καταγωγή, αλλά πρόσφυγες απ'  όλη την Βαλκανική

Χερσόνησο,  τους  οποίους  το  Βυζαντινό  κράτος  εγκατέστησε  βόρεια  της  τότε  λίμνης  των

Γιαννιτσών  και  τους  είχε  κατά  κάποιον  τρόπο  "φόρου  υποτελείς".

Κατοίκησαν εδώ δύο φυλές : Οι Σαγουδάτοι και οι  Δραγουβήτες. Οι Σαγουδάτοι έμειναν στην

περιοχή του πλατέως. Και οι Δραγουβήτες έμειναν προς την πλευρά της Βέροιας. Οι φυλές αυτές

επειδή ζούσαν ένα σκηνίτη-βίο, ήσαν κτηνοτρόφοι, ασχολούνταν με την λίμνη, δεν ανέπτυξαν έναν

δικό τους πολιτισμό. Άλλοτε έδιναν τους φόρους στους Βυζαντινούς και άλλοτε στους Βουλγάρους.

Οι  Βούλγαροι  τότε  είχαν  δημιουργήσει  ένα  μεγάλο  κράτος  στην  περιοχή  της  Πρεσλάβας.

Όταν  αποφάσισαν  οι  Βυζαντινοί  αυτοκράτορες  τον  9ο  με  10ο  αιώνα  να  διώξουν  του

Βουλγάρους,  εγκατέστησαν  στην  περιοχή  Βαρδαριώτες  που  ήταν  ένα  φύλο  φιλικό  προς  το

Βυζάντιο.  Τους Βαρδαριώτες άλλοι τους έλεγαν Τούρκους άλλοι Πέρσες, ενώ στην ουσία ήταν

Τουρκομενικά  ή  Ουγγρικά  φύλα.                         

Όποια και αν ήταν η καταγωγή τους, ήσαν αντίπαλοι των Σλάβων. Τους εγκατέστησαν λοιπόν

στην περιοχή από την Δοϊράνη ως τα Γιαννιτσά και από τότε σταμάτησε να υπάρχει Σλαβικός

κίνδυνος  στην  περιοχή.  Όταν  αργότερα  έγιναν  οι  μεγάλες  μάχες  του  Βασιλείου  του
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Βουλγαροκτόνου  με  το  κράτος  του  Σαμουήλ,  τον  10ο  αιώνα  στην  Πρέσπα,  αυτή  η  περιοχή

αποδεδειγμένα δεν ήταν μέσα στην ζώνη των επιχειρήσεων.

2.4.9 Συνοικισμός Καψάλη
Ο συνοικισμός Καψάλη αποτελεί έναν ακόμη ιστορικό οικισμό της περιοχής των Γιαννιτσών.

Βρίσκεται σχετικά μακριά από το κέντρο της πόλης και περικλείει ένα από τα δύο στρατόπεδα της

περιοχής.

Στην  περιοχή  βρίσκονται  τα  Λουτρά,  καθώς  και  το  τζαμί  του  Σεΐχη  Ιλαχή  δύο  σπουδαία

αξιοθέατα της πόλης με πληθώρα επισκεπτών καθημερινά. Τα λουτρά αποτελούν το παλιότερο

τούρκικο μνημείο των Γιαννιτσών και βρίσκονται στην οδό Στράντζης. Χρονολογούνται στα τέλη

του 14ου αιώνα και βρίσκονται στο δυτικό τομέα της πόλης επί της κεντρικής οδού Στράντζης και

σε απόσταση λίγων μέτρων από το μαυσωλείο του Γαζή Εβρενός. Κτίστηκαν στο χρονικό διάστημα

1481-1512  και  θεωρείται  ένα  από  τα  ιδρύματα  του  σεΐχη  Ιλαχή  διδασκάλου  και  πνευματικού

ανθρώπου που ανήκε στις τάξεις των δερβίσηδων. Βρίσκεται στο στρατόπεδο Καψάλη. Από την

άλλη  το  τζαμί  χτίστηκε  από  τον  Αχμέτ  μπέη  Εβρενόσογλου  και  πρόκειται  για  ένα  μικρών

διαστάσεων τζαμί  που το ένα τμήμα του έχει  κατεδαφιστεί  ενώ  ο μιναρές του διατηρείται σε

αρκετό ύψος.

2.4.10 Συνοικία Καραμανλίδικα                                  
Καππαδόκες ήρθαν στα Γιαννιτσά αλλά δεν εγκαταστάθηκαν στην πόλη παρά στα γύρω

χωριά. Υπάρχει η  συνοικία Καραμανλίδικα η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την συνοικία της

Νέας Τραπεζούντας. Οι οικογένειές που εγκαταστάθηκαν εκεί κατάγονται από το Προκόπι, κάποιοι

από το Σιβρί Χισάρ ενώ εγκαταστάθηκαν και Αραβησσιώτες. Οι Καραμανλήδες ασχολούνται με

την γεωργία και την κτηνοτροφία.   

Συνοικία  (Μ)πάφρας                             

Καραμανλήδες  από  την  (Μ)Πάφρα  όπου  μαζί  με  τους  Πόντιους  που  είχαν  την  ίδια

καταγωγή, δημιούργησαν την συνοικία της (Μ)Πάφρας. Η συνοικία αυτή βρίσκεται στα ανατολικά

του  πεζόδρομου.  Η ασχολία  αυτών  είναι  κυρίως  η  γεωργία  και  η  αλιεία.  Πολλοί  από  αυτούς

ωστόσο  έχουν  αλλάξει  επαγγέλματα  και  ασχολίες  και  έχουν  και  μεγάλη  θέση  στην  πόλη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  κύριος Παπαδόπουλος ο οποίος τότε ήταν δήμαρχος τον

Γιαννιτσών.                                      
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2.4.11 Συνοικία Νέας Τραπεζούντας (Τσαλί)
«Ο  ήλιος,  χαμηλώνοντας,  ρόδιζε  τις  χιονισμένες  κορυφές  του  Ολύμπου,  χρύσιζε  τους

νερόλακκους που είχε αφήσει εδώ κι εκεί η χθεσινή βροχή στο λασπωμένο κάμπο, που απλωνόταν

ως πέρα σταχτής, άχαρος, έρημος…». Είναι οι πρώτες γραμμές από τα «Μυστικά του Βάλτου» της

Πηνελόπης  Δέλτα,  μια  λογοτεχνική  απεικόνιση του Μακεδονικού Αγώνα στον τότε  βάλτο των

Γιαννιτσών. ( Μυστικά του Βάλτου, Πηνελόπη Δέλτα)                                                                 

Με  τον  πόλεμο  τότε  η  πόλη  έγινε  για  τα  καλά  Ελληνική.  Ο  σημερινός  χαρακτήρας  των

Γιαννιτσών, ωστόσο, η έντονη δραστηριότητα συλλόγων και πολιτιστικών ομίλων, οφείλεται κατά

κύριο  λόγο  στην  παρουσία  προσφύγων.                                   

Οι  Πόντιοι  που  ήρθαν  και  εγκαταστάθηκαν  στην  πόλη,  ήρθαν  κατά  κύματα  μετά  τη

Μικρασιατική καταστροφή το 1922, το 1937, και το 1939. Οι οικογένειες ήταν Πόντιοι Ελληνικής

καταγωγής που μετακινήθηκαν από την Θεσσαλονίκη ενώ η κύρια καταγωγή τους ήταν κυρίως η

Τραπεζούντα,  τα  Νότια  παράλια  της  Μαύρης  θάλασσας  (Εύξεινος  πόντος)  αλλά  έχουμε  και

Πόντιους από τη Σαμψούντα, την Κερασούντα καθώς και άλλα χωριά του Πόντου. Δημιούργησαν

την συνοικία της Νέας Τραπεζούντας  στην περιοχή «Τσαλί». Χτίστηκε και κατοικήθηκε καθαρά

και μόνο από τους πρόσφυγες. Η συνοικία βρίσκεται στην Βόρεια πλευρά των Γιαννιτσών κοντά

στο Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μητρόπολη).                                            

Στη  συνοικία  της  Νέας  Τραπεζούντας  έχει  ιδρυθεί  από  το  1942  ο  ποντιακός  πολιτιστικός

σύλλογος  «Εύξεινος  Λέσχη  Γιαννιτσών»  και  είναι  καθαρά  Ποντιακός.  Λειτουργούν  χορευτικά

τμήματα και τμήματα χορωδίας. Αναλαμβάνει εκδηλώσεις που αφορούν την συνοικία του Τσαλιού

όπως τα Ζωοδόχεια την ημέρα της εορτής της Ζωοδόχου πηγής, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας

των ποντίων με τραγούδια, χορούς και εδέσματα. Επίσης ο σύλλογος αναλαμβάνει τον στολισμό

της πλατείας της Νέας Τραπεζούντας τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ο σύλλογος διαθέτει επίσης

και  ένα  μεγάλο  αρχείο  με  φωτογραφίες  από  την  ζωή  των  πόντιων  προσφύγων  κατοίκων  της

περιοχής.  Εκεί  θα  δεις  σήμερα  και  το  μνημείο  των  προσφύγων,  στην  πλατεία  της  Νέας

Τραπεζούντας.  

2.4.12 Μητρόπολη
Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στο Βόρειο τομέα των Γιαννιτσών, στην

παλιά  συνοικία  «Βαρόσι»  και  χτίστηκε  κατά  την  περίοδο  1858-1867.  Τα  θυρανοίξια

χρονολογούνται  το  έτος  1867  ενώ  κατά  άλλους  ερευνητές  το  1860.  Το  βέβαιο  είναι  ότι  η

κατασκευή της επιτράπηκε με σουλτανικό φιρμάνι του 1858, το οποίο αναφέρει:

«…επειδή οι Έλληνες αυτοκρατορικοί μου υπήκοοι που διαμένουν στη συνοικία «Βαρός» της

κωμοπόλεως των Γενιτσών δεν έχουν ιερά για την εκτέλεση των ιεροτελεστιών τους, ικετεύουν και

εκλιπαρούν  να  τους  παραχωρηθεί  η  υψηλή  μου  άδεια  να  χτίσουν  και  να  οικοδομήσουν  μια

εκκλησία… επάνω σε  ιδιόκτητα  οικόπεδα τους,  που  βρίσκονται  στο  παραπάνω χωριό,  μήκους
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τριάντα  δύο  πήχεων,  πλάτους  είκοσι  τεσσάρων  και  ύψους  δέκα.  Παρέχοντας  την  υψηλή  και

αυτοκρατορική μου άδεια για την ανέγερση και κατασκευή κατά τον τρόπο αυτό της εκκλησίας που

αναφέρθηκε, εξεδόθη αυτοκρατορική μου διαταγή…». (Σουλτανικό φιρμάνι 1858)

Οι κάτοικοι με προσωπική εργασία και δωρεά υλικού και χρημάτων κατάφεραν μέσα σε ένα

σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουν την κατασκευή της.  Και  όταν τελείωσε το νερό,

χρησιμοποιήθηκε κρασί,  λέει  η  παράδοση.  Στα  δύσκολα  χρόνια  που ακολούθησαν  η εκκλησία

δέθηκε με την ιστορία της πόλης. Κατά το Μακεδονικό Αγώνα, τη Μάχη των Γιαννιτσών 1912 και

την Κατοχή στάθηκε σύμβολο πίστης και δύναμης.

1.4.13 Συνοικισμός Καρυωτών

Πρόσφυγες από τις Καρυές ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρεια Θράκη), νότιο τμήμα της σημερινής

Βουλγαρίας,  ήρθαν το 1925 στην πόλη και  δημιούργησαν το 1922.  Το σχέδιο της  κυβέρνησης

Ελευθέριου Βενιζέλου προέβλεπε  κατασκευή οικιών που θα υποδέχονταν τους πρόσφυγες και το

1924  εγκαταστάθηκαν  οι  πρώτοι  κάτοικοι.  

Οι πρόσφυγες προέρχονται από τις Καρυές Ανατολικής Ρωμυλίας(Βόρεια Θράκη),νότιο τμήμα

της σημερινής Βουλγαρίας. Οι   Καρυές ήταν η δεύτερη σε μέγεθος κωμόπολη με 4000 περίπου

κατοίκους. Το 1924 το 80% δηλαδή το 3000 περίπου των  Καρυωτών που  εκπατρίστηκαν βίαια,

εγκαταστάθηκαν στα Γιαννιτσά. Μαζί με τα βάσανα  τις  πίκρες και  τις  ταλαιπωρίες έφεραν τα

έθιμα και τις συνήθειές τους. Η εργατικότητά που τους χαρακτήριζε τους βοήθησε να ενταχθούν

στο  νέο  περιβάλλον  και  να  προοδεύσουν.                                      

 Οι Θράκες υπήρξαν από τους αρχαιότερους Ευρωπαϊκούς λαούς. τον συνοικισμό Καρυωτών. Οι

Καρυώτες διατήρησαν και διατηρούν ακόμη έναν καθαρό πατροπαράδοτο τρόπο ζωής και ιδιαίτερα

κατά το διάστημα μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Ανέπτυξαν τις πατροπαράδοτες τέχνες τη γεωργία

και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.                                       Στον συνοικισμό των Καρυωτών

υπάρχει πολιτιστικός σύλλογος «Ανατολική Ρωμυλία Καρυωτών Γιαννιτσών». Ο σύλλογος κάθε

χρόνο διοργανώνει εκδηλώσεις καθώς αναλαμβάνει και αναβίωση εθίμων των Καρυωτών.

2.4.14 ΟδόςΜαδύτου    
                                                 

Εγκατάσταση έχουμε και από Μαδυτινούς της Ανατολικής Θράκης  οι οποίοι έφτασαν την πόλη

το 1922. Μια οδός της περιοχής πήρε το όνομά της λόγω αυτής της μετακίνησης και ονομάστηκε

οδός Μαδύτου. Ασχολούνται κυρίως με την αλιεία, το εμπόριο και την γεωργία.

 24 Από 45



Συνοικίες και πληθυσμοί στα Γιαννιτσά του σήμερα.

      Μικρότερο αριθμό εγκατάστασης έχουμε από Αρσιανούς,  από την Άρσο της  Ανατολικής

Θράκης  οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

                                                       

2.5 ΙεροίΝαοί             
                                 

Οι  Ναοί  των  Γιαννιτσών  την  περίοδο  του  1070  και  την  περίοδο  της  τουρκοκρατίας

υπάγονταν στην Επισκοπή Βοδενών η οποία το 1767 προσαρτήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Μετά την απελευθέρωση και από το 1922 η Επισκοπή Βοδενών μετονομάστηκε με πατριαρχική

απόφαση σε     «Ιερά Μητρόπολης Εδέσσης και Πέλλης» ενώ από το 1967 σε «Εδέσσης, Πέλλης

και  Αλμωπίας».                           

Το  διάστημα  1924  μέχρι  το  1932  η  περιοχή  των  Γιαννιτσών  αποσπάστηκε  σε  Νέα

Μητρόπολη,  την  Μητρόπολη  «Γενιτσών  και  Γουμενίσης»  με  έδρα  τα  Γιαννιτσά  με  σκοπό  να

αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των αρχιερέων που κατέφευγαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική

καταστροφή.

2.5.1 Ιερός Ναός αγίου Αθανασίου Πενταπλατάνου (Πυλωρυγίου)

Ο ναός του Αγίου Αθανάσιο βρίσκεται βορειοδυτικά των Γιαννιτσών. Συμπεριλαμβάνεται

στους ενοριακούς ναούς των Γιαννιτσών γιατί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε για

τους υπόδουλους Έλληνες ο μόνος τόπος χριστιανικής λατρείας. Ο ναός έχει χαρακτηριστεί από το

Υπουργείο  Πολιτισμού  ως  διατηρητέο  ιστορικό  μνημείο.                                  

Ο  ναός  δεν  πανηγυρίζει  την  γιορτή  του  Αγίου  Αθανασίου  αλλά  της  Μεταμορφώσεως,

δηλαδή 6 Αυγούστου. Πρόκειται για την ημέρα που χορηγήθηκε η άδεια ανακαινίσεως του ναού

μετά την πυρπόληση από τους Τούρκους. Ο ναός λειτούργησε ως ενοριακός ναός του χωρίου μέχρι

το 1966. έπειτα μετονομάστηκε σε Ιερός Ναός των Αγίων Αρτεμίου και Γερασίμου όπου η μνήμη

τους τιμάται στις 20 Οκτωβρίου όπου συνδέεται με την ημέρα απελευθέρωσης των Γιαννιτσών.

2.5.2 Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών (Μητρόπολη)

Ο ναός ανεγέρθηκε με την συνδρομή Ελλήνων κατοίκων της πόλης, οι διάστασης του ναού

έγιναν  λίγο  μεγαλύτερες  από  τις  προκαθορισμένες.  Δεν  υπάρχει  ακριβή  χρονολογία  για  την

ολοκλήρωση  της  ανέγερσης  του  ναού  αλλά  χρονολογείται  ότι  χτίστηκε   το  1858-1867.  
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Η  εκκλησία  ανέγειρε  «Μητροπολιτικό  μέγαρο»  το  οποίο  φιλοξενεί   ποιμαντικές  και

εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  όπως  τα  κατηχητικά  και  η  σχολή  βυζαντινής  μουσικής.  Στα

ανατολικά  του  ναού  λειτουργεί  από  το  1978  το  ίδρυμα  Παιδικής  προστασίας   «Παναγιά  η

Οδηγήτρια».  Επίσης  υπάρχει  μια  μεγάλη  αίθουσα  τελετών  και  βοηθητικοί  χώροι.  

ένας  μύθος  λέει  πως  όταν  τελείωσε  το  νερό  κατά  το  χτίσιμο,  χρησιμοποιήθηκε  κρασί.  Έχει

χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1987. Ανήκει

στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας. Είναι η παλαιότερη ενορία των Γιαννιτσών.

Η μεγαλύτερη  γιορτή  της  Μητρόπολης  είναι  η  γιορτή  του  15αύγουστου,  η  γιορτή  της

Παναγίας. Η λειτουργία γίνεται έξω από την εκκλησία και γίνεται και μια μικρή περιφορά της

εικόνας γύρω από τον Ναό.

2.5.3 Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Η πρώτη προσπάθεια ανέγερσης του ναού ήταν μια επιστολή του Αρχιερατικού Επίτροπου

Γιαννιτσών Μελετίου Κοτρόζου ο οποίος ενημέρωσε το Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης για

την θεμελίωση του ναού από τους σχηματικούς (Βουλγάρους). Ο ναός ωστόσο ανεγέρθηκε το 1908

όπου ήταν ο Ιερός Ναός Κυρίλλου και Μεθόδιου και μετά την απελευθέρωση της πόλης πήρε την

σημερινή  επωνυμία  του  ως  Ιερός  Ναός  των  Αγίων  Κωνσταντίνου  και  Ελένης.  Στον  ναό

εκκλησιάζονταν  από  το  1924.  Βρίσκεται  ανατολικά  της  πόλης  των  Γιαννιτσών  και  χτίστηκε

τρίκλιτη βασιλική και την περίοδο 1952-1953 επεκτάθηκε σε πεντάκλιτη. Γιορτάζει στις 21 Μαΐου.

Η  μεγαλύτερη  γιορτή  της  εκκλησίας  είναι  ο  εορτασμός  των  Αγίων  Κωνσταντίνου  και

Ελένης  στις  21  Μαϊου.  Γίνεται  ακολουθία  και  στην  συνέχεια  στο  προαύλιο  του  ναού

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με χορευτικά και χορωδίες της πόλης.

2.5.4 Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών

Η ενορία του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος ιδρύθηκε από Έλληνες πρόσφυγες της

Στράντζας  και  Μάδυτο.  Το 1918 ο Μητροπολίτης  Βοδενών Κωνσταντίνος  Α'  έδωσε την άδεια

ιδρύσεως του ναού. Ο ναός λειτούργησε 26 χρόνια και μετά πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς. Ο

ναός ανεγέρθηκε ξανά και τα εγκαίνια έγιναν στις 24 Μαρτίου του 1957. Σήμερα δίπλα στον ναό

στεγάζεται το «Γεύμα Αγάπης» όπου διανέμεται φαγητό στους άπορους τη πόλης, τα γραφεία του

ναού καθώς λειτουργούν και φροντιστηριακά μαθήματα για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και

λυκείου. Επίσης λειτουργούν σχολές αγιογραφίας, πυρογραφίας και ξυλογλυπτικής και εξυπηρετεί

τα κατηχητικά και τις ποιμαντικές δραστηριότητες της ενορίας.
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2.5.5 Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Η ενορία  ιδρύθηκε  στις  31/12/1971  επί  Αρχιερατείας  του  Μητροπολίτου  Εδέσσης,  Πέλλης,

Αλμωπίας Κύρου Καλλινίκου με διάταγμα της κυβερνήσεως. Η ανέγερση του ναού με το όνομα

τον Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ήταν επιθυμία του Μητροπολίτη Εδέσσης και Πέλλης κύρου

Διονυσίου Β' ο οποίος ήθελε να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην εορτή των Αγίων Αποστόλων. Επί

αρχιερατείας του Μητροπολίτη Καλλίνικου οι Άγιοι ονομάστηκαν οι πολιούχοι των Γιαννιτσών.

Στον ναό από το 2004 λειτουργεί του παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά Κριμαίας. Η ενορία γιορτάζει

στις  29  Ιουνίου.                                    

Την ημέρα εορτασμού των Αγίων, 29 Ιουνίου, γίνεται περιφορά της εικόνας.

2.5.6  Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής.

Το 1995 ιδρύθηκε και η 5η ενορία των Γιαννιτσών, η ενορία της Αγίας Παρασκευής. Η απόφαση

πάρθηκε  από  τον  Μητροπολίτη  Εδέσσης,  Πέλλης  και  Αλμωπίας  κυρός  Χρυσόστομος.  Ο ναός

υπήρξε παλαιότερα ως τζαμί. Λειτούργησε ως μοναστηριακός ναός για 40 χρόνια. Τον Ιούνιο του

2012  εγκαινιάστηκε  ο  νέος  ναός  της  Αγίας  Παρασκευής  δίπλα  στον  παλιό.  Γιορτάζει  στις  26

Ιουλίου.

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής κάποτε ήταν τζαμί, πιθανόν μαυσωλείο. Το αρχικό του κτίριο

ήταν μόνο το μπροστινό μέρος του σημερινού ναού, κτίριο οκταγωνικό με 3,5μ. η κάθε πλευρά και

το  ύψος  του  τρούλου  7μ..  Υπήρχε  και  τούρκικος  μιναρές  κολλητά  και  μπροστά  που  βέβαια

αργότερα  γκρεμίστηκε.  Το  1947  μετατράπηκε  σε  εκκλησία  έπειτα  από  δωρεά  του  αείμνηστου

Αρχιμανδρίτη  και  Μακεδονομάχο Νίκανδρο Παπαϊωάννου στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης  και

Πέλλης. Αργότερα λειτούργησε ως μοναστήρι ενώ τα διπλανά κτήρια ήταν τα κελιά των μοναχών.

Τα  τελευταία  χρόνια  έγιναν  διάφορες  διορθώσεις  και  προσθήκες  καθώς  και  καινούργιο

καμπαναριό. 

Οι αγιογράφοι που έκανα τις αγιογραφίες είναι : Κάρλας, Βύρων και Αβραμίδης. Ο ναός έχει

τέμπλο  ξυλόγλυπτο  με  αξιόλογες  εικόνες  από  μοναχούς  της  Ιεράς  Μονής  Παρακλήτου. 

Η  Αγία  Παρασκευή  γιορτάζει  στις  26  Ιουλίου  και  στον  Ναό  γίνεται  ακολουθία  από  την

προηγούμενη ημέρα.
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2.5.7 Ο Ουνιτικός ναός Αγίων Πέτρου και Παύλου.

Το 1863 εκδόθηκε φιρμάνι ανεγέρσεως του Ουνιστικού ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου στα

Γιαννιτσά ο οποίος εγκαινιάστηκε το 1865.

2.6 Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στην Τουρκοκρατούμενη Μακεδονία αρχίζει να κατευθύνεται προς το ελληνικό

κράτος το διάστημα 1896-1886 μέσω του συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων και

από  το  1887  μέσω  της  Επιτροπής  προς  ενίσχυσιν  της  Ελληνικής  Εκκλησίας  και  Παιδείας.  

Η  λειτουργία  του  σχολείου  ήταν  ευθύνη  μιας  Εφοροεπιτροπής  της  κάθε  χριστιανικής

κοινότητας.  Η  επιτροπή  κρατούσε  την  σφραγίδα  του  σχολείου  και  φρόντιζε  για  θέματα  που

αφορούσαν την στέγαση και την συντήρηση του κτιρίου καθώς και την πληρωμή των δασκάλων

και  την  εξερεύνηση  των  πόρων.                                                      

Η  εκπαίδευση  στην  περιφέρεια  άρχισε  να  λειτουργεί  το  1914  ως  μια  οργανωμένη  πλέον

υπηρεσία  και  περιλαμβάνει  χωρία  και  κωμοπόλεις  τεσσάρων  νομών:  Πέλλης  (περιφέρεια

Γιαννιτσών),  Ημαθίας,  Θεσσαλονίκης  (περιφέρεια  Κουφαλίων  και  Χαλκιδόνας)  και  Κιλκίς

( περιφέρεια Παιονίας).                                                                        

Στην πόλη των Γιαννιτσών, σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, φαίνεται πως το πρώτο σχολείο

που  χτίστηκε  ήταν  αυτό  πίσω  από  τον  Ιερό  Ναό  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  (Μητρόπολη),

ταυτόχρονα με τον Ναό την περίοδο 1858-1860 στην χριστιανική συνοικία, γνωστή ως Βαρόσι.

Έπειτα από το 1913 μέχρι το 2006 ιδρύθηκαν 10 ακόμη δημοτικά σχολεία σε διάφορες συνοικίες

της περιοχής.

2.6.1 Νηπιαγωγεία

Στην πόλη των Γιαννιτσών, λειτουργούν  22 νηπιαγωγεία από τα οποία τα 10 στεγάζονται σε

ιδιόκτητα κτίρια και τα 12 σε ενοικιαζόμενους χώρους.                                        

2.6.2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σήμερα  στην  πόλη  λειτουργούν  4  Γυμνάσια,  3  Γενικά  Λύκεια,  2  Επαγγελματικά  Λύκεια,

Εσπερινό  Επαγγελματικό  Λύκειο,  Σχολείο  δεύτερης  ευκαιρίας,  Εργαστήριο  Ειδικής
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μουσικό σχολείο καθώς και τμήματα ένταξης στο

3ο Γυμνάσιο και το 1ο ΕΠΑΛ.

Εκτός  όμως  από   σχολεία,  όσον  αφορά  την  εκπαίδευση  λειτουργούν  φροντιστήρια  για  την

εκμάθηση ξένων γλωσσών, ωδεία καθώς και διάφοροι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι.

2.7 Οικονομία

Τα Γιαννιτσά είναι κατεξοχήν μια περιοχή της Ελλάδας που η οικονομία της είναι αγροτική.

Ο βάλτος  έχει  δώσει  πολλά πλεονεκτήματα στην  οικονομία  της  πόλη  όσο και  στις  ευρύτερες

περιοχές.   Από το  1950 κρίνεται  απαραίτητη  η  αναδιάρθρωση  των καλλιεργειών κυρίως  των

σιτηρών αλλά και πιο προσοδοφόρα προϊόντα οπωροκηπευτικά βαμβάκια καπνού και τεύτλα.

Ανάπτυξη  κτηνοτροφίας  με  την  εκτροφή  εγχώριων  και  εισαγόμενων  μοσχιδίων  οδήγησε  στην

καλλιέργεια ζωοτροφικών φυτών στη θέση της σιτοκαλλιέργειας.  (Σοφία Τζιετζίδου, Αναστασία

Τακουτή)  

Μετά  το  Β'  παγκόσμιο  πόλεμο  η  πόλη  των  Γιαννιτσών  βρήκε  μεγάλη  ανάπτυξη,  μέσω της

αγροτικής  παραγωγής.  Η διανομή γεωργικού κλήρου σε γεωτεχνικούς  βοήθησε στην εισαγωγή

νέων ιδεών στην γεωργία της εποχής και πολλοί από αυτούς δημιουργούν πρότυπα αγροκτήματα.

Με αυτό τον τρόπο εισάγεται το εμπόριο καπνού , το σπαράγγι, τα ακτινίδια, καινούριες ποικιλίες

αμπελιών και πολλά ακόμη καινούρια προϊόντα. Έπειτα στην περιοχή αρχίζουν να καλλιεργούνται

ροδάκινα, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι και βιομηχανική ντομάτα. Η μεγάλη  ανάπτυξη συνοδεύεται από

την μηχανική υποστήριξη πράγμα που ήταν απαραίτητο για τους γεωργούς με ελκυστήρες, διάφορα

αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμό.

Καθώς  η  γεωργία  και  η  τεχνολογική  πρόοδος  της  εποχής  εξελισσόταν,  υπήρξε  ταχεία  και

δυναμική  βιομηχανική  ανάπτυξη  που  συντελεστικέ  με  ελάχιστη  κρατική  υποστήριξη  η

μηχανοποίηση των μέσων παραγωγής του πρωτογενούς  τομέα και  η  συνακόλουθη παραγωγική

αύξηση των αγροτικών προϊόντων κυρίως δημητριακών, βαμβακιού, καπνού οπωρικών έστρεψαν

τους  επενδύτες  στο  σχεδιασμό  καθ  την  οργάνωση  των  πρώτων  βιομηχανιών  μεταποίησης  .

Δημιουργούνται εργοστάσια επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων όπως ροδάκινα, βαμβάκι, ντομάτα

και βιομηχανίες παραγωγής αγροτικών μηχανημάτων, συνεργεία και μηχανουργία.  Αυτό είχε ως

αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη την ανακατανομή του αγροτικού πληθυσμού την ανάπτυξη

εργατικής  τάξης  και  την  ενίσχυση  των  εμπορευματικών  δραστηριοτήτων.   

Οι  κύριες  ασχολίες  τόσο  των  γηγενών,  όσο  και  των  προσφύγων,  ήταν  η  γεωργία  και  η

κτηνοτροφία. Σήμερα  στην  περιοχή  ένα  σημαντικό  μέρος  του  πληθυσμού   ασχολείται  με  τη
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γεωργία, τη βιομηχανία και τα εργοστάσια παραγωγής φρούτων και λαχανικών. Η γεωργική και

βιομηχανική  παραγωγή  δεν  έχει  σταματήσει  και  εξελίσσεται  όλο  και  περισσότερο.

Σήμερα  οι  κάτοικοι  είναι  γιατροί,  δικηγόροι,  τραπεζικοί,  εκπαιδευτικοί.  Μεγάλο  μέρος  του

πληθυσμού  είναι  μάστορες,  οικοδόμοι,  αυτοκινητιστές,  μηχανικοί,  έμποροι  και   βιοτέχνες.

Σημαντικός αριθμός κατοίκων ασχολείται με την γεωργία. Εκτός από τους κατοίκους που έχουν

σχέση με το δασικό περιβάλλον, μερικοί εργάζονται στην καθαριότητα της πόλης, στο βιολογικό

καθαρισμό, στην  ύδρευση της πόλης και στο πράσινο, αυτά ανήκουν επίσης στα επαγγέλματα που

έχουν σχέση με  τον  φυσικό περιβάλλον.   Η εμπορική  κίνηση σήμερα εκτείνεται  σε  ολόκληρη

σχεδόν την έκταση της πόλης με κυρίους άξονες την λεωφόρο Χατζηδημητρίου και τον πεζόδρομο

Ελευθέριου Βενιζέλου με πάνω από 500 ενεργές επιχειρήσεις, βιομηχανίες βιοτεχνίες και εμπορικά

μαγαζιά.  Τα στενά γύρω από τη Βενιζέλου γεμίζουν τα βράδια από τη νεολαία της πόλης και της

γύρω περιοχής.

2.8 Μνημεία – Μουσεία

 Οθωμανικά μνημεία Γιαννιτσών

2.8.1 Μαυσωλείο Γαζή Εβρενός
Ο αρχικός πυρήνας το κτιρίου, ο χώρος που φιλοξενούσε τον τάφο του Γαζή Εβρενός, ταυτίζεται

με τον βορειοδυτικό χώρο του μνημείου.  Ο χώρος είναι τετράγωνος με την μορφή μονόχωρου

τουρμπέ, με τρούλο και τέσσερις πλευρές ανοιχτές, διαμορφωμένες με τόξα, ανάγεται στις πρώτες

δεκαετίες  του 15ου αιώνα. Το κτίριο επεκτείνεται,  καθώς εξακολουθούν να ενταφιάζονται στον

χώρο κι άλλα μέλη της οικογένειας. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο τάφος ανακατασκευάζεται και οι

τοίχοι  διακοσμούνται  με τοιχογραφίες.  Ο κύκλος των εργασιών κλείνει  το 1910 παίρνοντας τη

σημερινή μορφή.

2.8.2 Λουτρό Γαζή Εβρενός
Την περίοδο 1385-1395 ο Γαζή Εβρενός χτίζει το λουτρό και ανήκει στην κατηγορία των διπλών

λουτρών, με ξεχωριστούς χώρους για άνδρες και γυναίκες.
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2.8.3 Τέμενος Ισκεντέρ Μπέη
Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο δισέγγονος του Γαζή Εβρενός, Ισκεντέρ Μπέης  ανακαινίζει το πιο

εντυπωσιακό σε μέγεθος τρουλαίο τέμενος της πόλης το οποίο αρχικά ήταν χτισμένο από τον Γαζή

Εβρενός.

2.8.4 Mescit
Το τετράγωνο κτίριο με το ανοικτό πέρασμα στο ισόγειο και τον όροφο, χρονολογείται κοντά

στον  16ο  αιώνα.  Πιθανόν  να  λειτούργησε  ως  ένα  μικρό  τέμενος-mescit,  έχοντας  τον  χώρο

προσευχής στον όροφο και αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος κτιρίων.

2.8.5 Πύργος του Ρολογιού
Ο πύργος του ρολογιού κατασκευάζεται από Εμίρ Σερίφ Αχμέτ Εβρενόσογλου το 1753. Στο

εσωτερικό του διαμορφώνονται πέντε πατώματα. Μια σκάλα οδηγούσε στον πυργίσκο, όπου μια

καμπάνα χτυπούσε στις ώρες της ημέρας.

2.8.6 Τέμενος Αχμέτ Μπέη
Το τέμενος  αναφέρεται  ως  «μέγας  τόπος  προσκυνήματος»,  καθώς  σε  αυτό  ενταφιάστηκε  ο

Σεΐχης Ιλαχή, λόγιος και άγιος του 15ου αιώνα

2.8.7 Λουτρό Σεϊχ Ιλαχή
Χτισμένο στα τέλη του 15ου αιώνα από τον Αχμέτ μπέη, προς τιμήν του Σεϊχ Ιλαχή είναι γνωστό

από τον Εβλιγιά Τσελεμπί για τις ιαματικές του ιδιότητες. Πρόκειται για το μονό λουτρό με τους

χώρους του διατεταγμένους στην σειρά. Διαθέτει αποδυτήρια, χλιαρό, ζεστό χώρο και δεξαμενή.

2.8.8 Το Ηρώο των Γιαννιτσών
Το «μαύρο άγαλμα» όπως  συνηθίζεται να λέγεται το Ηρώον των Γιαννιτσών φιλοτεχνήθηκε

από τον γλύπτη Γρηγόριο Ζευγώτη και τοποθετήθηκε το 1927 παραπλεύρως της Εγνατίας οδού,

όπου βρίσκεται  μέχρι  σήμερα. Το σύμπλεγμα,  παριστάνει το φτερωτό χρόνο που γράφει στους

δέλτιους της ιστορίας του ηρωικούς πεσόντες. Στα πόδια στέκεται η μητέρα Ελλάδα όπου κρατάει

στην  αγκαλιά  της  τον  σκοτωμένο  γιο-στρατιώτη.  Το  μνημείο  στάθηκε  ως  φόρος  τιμής  των

πεσόντων  των  βαλκανικών  πολέμων  1912-13  και  ιδιαίτερα  για  του  νεκρούς  της  μάχης  των

Γιαννιτσών 20 Οκτωβρίου 1912.
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2.8.9 Μνημείο Ομαδικού Τάφου
Στον Ομαδικό Τάφο είναι θαμμένοι οι εκτελεσθέντες Γιαννιτσιώτες της 14ης Σεπτεμβρίου 1944.

Το μνημείο βρίσκεται στην οδό 14ης Σεπτεμβρίου δίπλα στην Πλατείας Μάγγου. Αποτελείται από

μία  ανάγλυφη  στήλη  γυναικείας  μορφής  που  θρηνεί.  Υπάρχει  μια  μαρμάρινη  στήλη,  όπου

αναγράφονται τα ονόματα των νεκρών. Το μνημείο ανεγέρθηκε από το Δήμο Γιαννιτσών το έτος

1976.

2.8.10 Φιλίππειο
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της πόλης και βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Μέσα στο

πάρκο έχει  τοποθετηθεί το άγαλμα του Φιλίππου και λειτουργεί καφετέρια – εστιατόριο . Κοντά

βρίσκεται  και  το  Ανοιχτό  Δημοτικό  Θέατρο  Γιαννιτσών.  Στο  συγκεκριμένο  θέατρο

πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, συναυλίες μουσικής, θεατρικές παραστάσεις.

2.8.11 Λουδίας Ποταμός
Ο Ποταμός Λουδίας έχει  μήκος 37 χλμ.  Και   ρέει  σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα

Γιαννιτσά. Οι πηγές του βρίσκονται στο Βέρμιο και το Πάικο και εκβάλλει στον Θερμαϊκό κόλπο.

Έχει  μεγάλη  αξία  για  την   περιοχή,  καθώς  συνεισφέρει  στην  οικονομία  της  πόλης  και  τη

δυνατότητα  για  περιβαλλοντική  έρευνα  και  εκπαίδευση.                                 

Η  ηρεμία  πλέον  των  νερών  του  είναι   πλεονέκτημά.  Λόγω αυτής  της  ηρεμίας,  ο  ποταμός

χρησιμοποιείται ως χώρος για κωπηλασία και κανό-καγιάκ από το 1980 . Έχουν διεξαχθεί πολλοί

αγώνες και το 2004 χρησιμοποιήθηκε ως το προπονητικό κέντρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της

Αθήνας.

2.8 Μουσεία

2.8.12 Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1997 με σκοπό

την  προβολή  της  τοπικής  ιστορίας  και  λαογραφίας.  Η  είσοδος  στο  μουσείο  είναι  δωρεάν.  

Υπάρχει  μια  αίθουσα  ιστορίας,  όπου  παρουσιάζεται  η  εξέλιξη  των  Γιαννιτσών  από  τους

προϊστορικούς  χρόνους  έως  το  Μακεδονικό  Αγώνα  καθώς  και  τη  Μάχη  των  Γιαννιτσών.  Μια

αίθουσα  με  τις  παραδοσιακές  στολές  όπου  εκτίθενται  οι  παραδοσιακές  ενδυμασίες  των

Γιαννιτσιωτών. Ακόμη μια είναι αυτή στην οποία εκτίθενται αντικείμενα από τη ζωή των κατοίκων

κατά  τη  προβιομηχανική  περίοδο  καθώς  και  σύγχρονες  κατασκευές  όπου  αναπαριστούν

παραδοσιακά  επαγγέλματα.  Σε  αυτή  μπορεί  κάποιος  να  παρατηρήσει  τις  δραστηριοτήτες  των
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κατοίκων της πόλης. Η αίθουσα αυτή χαρακτηρίζεται και ως η “αίθουσα των αναμνήσεων”. Στην

τελευταία  αίθουσα  εκτίθενται  ένας  αργαλειός,  υφαντά,  κεντήματα  και  άλλα  εκθέματα  που

συμπληρώνουν  την  εικόνα  του  παραδοσιακού  σπιτιού   των  Γιαννιτσών.  Στον  διάδρομο

παρουσιάζεται  φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες και έντυπα των Γιαννιτσών.

2.9 Εορτολόγιο

2.9.1 20 Οκτωβρίου 1912 – Απελευθέρωση των Γιαννιτσών,

Η πόλη γιορτάζει την απελευθέρωση της από τους Τούρκους κατακτητές. Την ημέρα αυτή στα

Γιαννιτσά  γίνεται  τιμητική  παρέλαση  από  μαθητές  και  στρατιώτες,  εκκλησιαστική  λειτουργία

καθώς επίσης και γιορτές στα σχολεία και εκδηλώσεις του Δήμου.

2.9.2 28η Οκτωβρίου – Επέτειος του ΟΧΙ

Η Επέτειος γιορτάζει το ΟΧΙ που είπαν οι Έλληνες στους Ιταλούς στις 28 Οκτωβρίου του 1940,

με  συνέπεια  την  είσοδο  της  Χώρας  στο  Β΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο  καθώς  και  την  έναρξη  του

Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940. Έτσι κάθε χρόνο η 28η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως επίσημη

εθνική  γιορτή.  Στα  Γιαννιτσά  πραγματοποιείται  μαθητική  και  στρατιωτική  παρέλαση  στον

Πεζόδρομο.

2.9.3 25η Μαρτίου

Η Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στις 25 Μαρτίου 1821. Η 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή

των Ελλήνων. Ως Θρησκευτική λόγω του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ως Εθνική λόγω της

Επανάστασης.  Το  έθνος  γιορτάζει  τον  λυτρωμό  από  την  σκλαβιά  του.  Πραγματοποιούνται
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εκδηλώσεις  εορτασμού με  μαθητικές  και  στρατιωτικές  παρελάσεις  στον  Πεζόδρομο  της  πόλης

καθώς και εκδηλώσεις.                                                                         

Στην περιοχή των Γιαννιτσών και στα χωριά της περιοχής πιστεύουν πως την παραμονή εκείνης

της ημέρας ανοίγουν τα ουράνια. Στις 23 του μήνα γιορτάζουν την γιορτή του Αγίου Γεωργίου.

Περισσότερο οι βοσκοί και και οι γεωργοί είναι αυτοί που  πανηγυρίζουν την γιορτή.

2.9.4 17 Νοέμβρη – Εξέγερση του Πολυτεχνείου

'Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 με κατάληψη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών από

φοιτητές  και  σπουδαστές  έληξε   το  πρωί  της  17ης  Νοεμβρίου.  Εκείνη  την  ημέρα

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στα σχολεία καθώς επίσης δεν γίνονται και τα μαθήματα.

2.9.5 Η 14η του Σεπτέμβρη

Στις  14 Σεπτέμβρη γίνεται  εκδήλωση στον Ομαδικό Τάφο των Γιαννιτσών.  Τιμάται  η θυσία

κατοίκων της πόλης καθώς και η αντίσταση του Ελληνικού λαού προς τους κατακτητές. Την ημέρα

εκείνη γίνεται κατάθεση στεφάνων, απαγγελία ποιημάτων από μαθητές σχολίων και μουσική από

την φιλαρμονική της πόλης.

2.9.6 Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου

Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι γιορτή των Χριστιανικών Εκκλησιών, και γιορτάζεται στις 15

Αυγούστου.. Είναι μια από τις επίσημες αργίες στην Ελλάδα. Στα Γιαννιτσά γιορτάζει ο Ιερός Ναός

Κοιμήσεως της Θεοτόκου και γίνεται λειτουργία στην Εκκλησία της Μητρόπολης.

2.9.7 Καθαρά Δευτέρα

Ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, και δηλώνει το τέλος των Απόκρεων. Οι

Χριστιανοί καθαρίζονταν πνευματικά και σωματικά και σημαίνει την έναρξη της νηστείας για το

Πάσχα. Την ημέρα αυτή συνηθίζεται το πέταμα του Χαρταετού. Στις κατασκηνώσεις στο Βουνό

Πάικο (Γιαννιτσά) γίνονται εκδηλώσεις με τραγούδια, χορούς και νηστίσιμα εδέσματα.  
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2.9.8 Γενοκτονία Ποντίων

Στην πλατεία της Νέας Τραπεζούντας, στην περιοχή «Τσαλί», στις 19 Μαΐου γίνεται τιμητική

εκδήλωση για την γενοκτονία των Ποντίων. Αρχικά γίνεται η καθιερωμένη ακολουθία στον Ιερό

Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μητρόπολη) και έπειτα κατάθεση στεφάνων στο Μαύρο άγαλμα και

ακολουθεί  ομιλία  από υπεύθυνους  ποντιακών συλλόγων.  Τέλος  ακούγονται  τραγούδια  από την

χορωδία  του  συλλόγου  και  γίνεται  αναπαράσταση  του  χορού  «Σέρρα»  που  χόρευαν  τότε  οι

στρατιώτες.

2. Κεφάλαιο 3ο 

Ερευνητικό εργαλείο

3.1 Συνέντευξη

Είναι  η  πιο  διαδεδομένη μέθοδος  συλλογής  δεδομένων  στις  ποιοτικές  έρευνες.  Είναι  η

διαδικασία όπου το ένα άτομο κάνει τις ερωτήσεις κι ένα άλλο απαντάει. Χρησιμοποιείται κυρίως:

α) για συλλογή - καταγραφή εμπειριών, β) για συλλογή απόψεων και  γνώμης, γ) για καταγραφή

συναισθημάτων: Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην καταγραφή συναισθηματικών αντιδράσεων, δ) για

καταγραφή γνώσεων, ε) για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων ή ιστορικού υλικού: οι ερωτήσεις

στοχεύουν στην άντληση πληροφοριών όπως ηλικία, εκπαίδευση, επάγγελμα κ.ά., ή πληροφορίες

για  την  καταγραφή  ιστορικού  για  κάποιο  θέμα.  Όλες  οι  χρήσεις  των  ερωτήσεων  μπορεί  να

αναφέρονται στο παρελθόν, το παρόν ή και το μέλλον. Επίσης, πολύ συχνά χρειάζεται ο ερευνητής

να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τους συμμετέχοντες για την απάντηση που έδωσαν αμέσως

πριν. Αυτό γίνεται με ένα είδος ερωτήσεων που λέγονται «διευκρινιστικές ερωτήσεις» και είναι

αυτές  οι  ερωτήσεις  που  ρωτούν  το  γιατί  σε  μια  απάντηση  που  δόθηκε.  Χρησιμοποιούνται

ερωτήσεις της μορφής πως, που τι, γιατί, πότε, για ποιο λόγο, κ.λπ.

3.2 Έρευνα

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, κλήθηκα να κάνω και μια έρευνα η οποία είχε την βάση

της σε μια συνέντευξη την οποία έπρεπε να πάρω από μερικούς  κατοίκους  των Γιαννιτσών οι

οποίοι  μένουν  σε  διαφορετικούς  συνοικισμούς.                              
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Τα ερευνητικά ερωτήματα  που τους τέθηκαν αφορούσαν α) ποια έθιμα συναντούν σε κοινό

χώρο και μεικτές δράσεις οι διαφορετικοί πληθυσμοί, β) ποια καταγωγή-προέλευση κυριαρχεί στην

καθημερινή  ζωή  τους  και  ποια  ταυτότητα  αισθάνονται  πιο  ισχυρή  την  οικογενειακή,  την

γεωγραφική,  την θρησκευτική,  την  εθνική,  την ευρωπαϊκή.  Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα των

συνεντεύξεων,  όλοι  οι  συνεντευξιαζόμενοι  εστίασαν  στις  τοπικές  παραδόσεις  της  πόλης  των

Γιαννιτσών καθώς και στα ήθη-έθιμα που κατάφεραν να επιβιώσουν στην διάρκεια των χρόνων,

στις  εκδηλώσεις  και  τα  πανηγύρι.  Τέλος,  έντονη  ήταν  και  η  αίσθηση  της  οικογενειακής  και

θρησκευτικής ταυτότητας τις  οποίες υπηρετούν στο έπακρον σε σχέση με όλες τις  υπόλοιπες.  

Στο σημείο αυτό να αναφέρω πως η συνέντευξη πάρθηκε από κατοίκους οι οποίοι μένουν σε

προσφυγικούς συνοικισμούς της πόλης των Γιαννιτσών και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για

τον οποίο οι περισσότεροι απάντησαν πως αισθάνονται πιο ισχυρή ταυτότητα την οικογενειακή –

γεωγραφική.

3.2.1 Συνέντευξη

Κουσίδου Αναστασία

-Καλησπέρα  Γιαγιά!  Θα  ήθελα  να  σου  κάνω  μερικές  ερωτήσεις!

-Ρώτα  με!                           

-Τι ηλικία έχεις;

-83!

-Με τι ασχολείσαι;

-Στο σπίτι. Όταν ήμουν νέα δούλευα στα χωράφια!

-Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Αρχικά θέλω να μου πεις, από που είσαι;

-Είμαι από την Γερακώνα, ένα χωρίο στο νομό Κιλκίς

-Πότε ήρθες στα Γιαννιτσά και γιατί;

-Ήρθα πολύ νέα. Γνώρισα τον παππού σου οποίος ήταν από εδώ και μείναμε εδώ στο Τσαλί.

-Μένατε από πάντα εδώ;

-Ναι. Ο παππούς σου από τότε που γεννήθηκε έμενε στο Τσαλί κι εγώ ήρθα εδώ σαν νύφη.

-Εφόσον  ο  παππούς  έμενε  εδώ  άρα  ήταν  πρόσφυγας  πόντιος.

-Ναι!  Οι  γονείς  του  ήταν  από  την  Ρωσία  και  μετά  ήρθαν  εδώ  στα  Γιαννιτσά.

-Θυμάσαι μήπως μερικά έθιμα που έκαναν οι πόντιοι ή μερικά στα οποία συναντιόντουσαν και

άλλοι πληθυσμοί; όπως οι Καραμανλήδες και οι Θρακιώτες;

-Οι πόντιοι έχουν πολλά ήθη-έθιμα. Είναι πιστοί στις παραδόσεις.

-Μπορείς να μου πεις μερικά;
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-Οι  πόντιοι  χορεύουν  και  τραγουδάνε.  Και  όταν  χαίρονται  και  όταν  στεναχωριούνται.  Όταν

μαζεύονται σε καφενεία, σε συλλόγους ακόμη και στα σπίτια πάντα υπάρχει μια λύρα και κάποιο

τραγούδι.

-Είναι κάποιο έθιμο;

-Είναι παράδοση. Είναι αυτό που λέμε οι πόντιοι «το Παρακάθ» ή «Μουχαπέτ».

-Εξήγησε μου τι είναι αυτό;

-Είναι αυτό που μαζεύονται όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και κάποια στιγμή θα αρχίσουν να θυμούνται

παλιές ιστορίες... τότε ένας θα ξεκινήσει το τραγούδι. Όλοι λένε από έναν στοίχο στο τραγούδι.

-Και μετά;

-Μετά κάθονται με τις ώρες και τραγουδούν το ένα τραγούδι μετά το άλλο.

-Αυτό είναι όλο;

-Ναι. Αυτό είναι. Συζήτηση, μουσική, τραγούδι, φαγητό και ποτό!

-Ωραία γιαγιά! Υπάρχει κάποιο έθιμο που να γίνεται και να συναντιούνται κι άλλοι πληθυσμοί;

-Το πανηγύρι της Ζωοδόχου πηγής!

-Μίλησέ μου γιαυτό.

-Το πανηγύρι γίνεται για να γιορτάσουν την Ζωοδόχου πηγή. Γιαυτό είναι και το εκκλησάκι στην

πλατεία.

-Τι γίνεται σε αυτό;

-Το κάνει ο σύλλογος πάνω από 30 χρονιά. Το εκκλησάκι δεν ήταν πάντα. Το έφτιαξαν πριν λίγα

χρονιά.  Εκεί  5  ημέρες  μετά  το  Πάσχα  γίνεται  λειτουργία  από  τους  ιερείς  της  εκκλησίας  και

περιφορά  της  εικόνας  της  Ζωοδόχου  πηγής  γύρω  από  την  πλατεία  

-Μετά;

-Και μετά ο σύλλογος προσφέρει στους ανθρώπους διάφορα ποντιακά φαγητά.

-Τι φαγητά;

-Ποντιακά. Σορβά, οτία, πισία, πιροσκί.

-Έρχονται  και  άλλοι  στο  πανηγύρι  ή  μόνο  αυτοί  που  μένουν  στην  συνοικία;

-Όλα τα Γιαννιτσά έρχονται. Είναι ένα πανηγύρι που το κάνει ο σύλλογος και είναι ποντιακό με

ποντιακό γλέντι στο τέλος. Χορεύουν όμως και άλλοι σύλλογοι όχι μόνο ποντιακά.

-Υπάρχουν κι άλλα που θυμάσαι και γίνονται ακόμη;

-Απο παλία είναι και οι Μαμώεροι (Μωμόγεροι)

-Πες μου λίγα λόγια...

-Αυτού  ντύνονται  με  στολές  και  χορεύουν  μπροστά  με  τα  όργανα  και  πίσω  είναι  ο  κόσμος.

Ξεκινούσαν από το πνευματικό κέντρο και με χορό εφταναν μέχρι τον πεζόδρομο και ο κόσμος

ήταν από πίσω. Χόρευε και τραγουδούσε.

-Και μετά;
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-Πήγαιναν στον πεζόδρομο και έκαναν ένα μικρό σκετς (θέατρο).

-Και σε αυτό πηγαίνουν όλοι οι Γιαννιτσιώτες;

-Ναι όσοι θέλουν και μπορούν να τραγουδήσουν και να χορέψουν άμα γνωρίζουν.

-Ωραία  γιαγιά!  Να  σε  ρωτήσω  κάτι  ακόμη,  ποια  ταυτότητα  αισθάνεσαι  πιο  ισχυρή;  Την

οικογενειακή, την γεωγραφική, την θρησκευτική, την εθνική, την ευρωπαϊκή ή κάποια άλλη;

-Για έμενα πρώτα είναι η οικογένεια μου, τα παιδιά μου, οι νύφες μου και τα εγγόνια μου.

-Και μετά;

-Ο τόπος μου. Εγώ είμαι Μικρασιάτισσα, όχι πόντια. Μέτα από τόσα χρόνια αισθάνομαι πόντια

άλλα  πάντα  έχω  και  την  Μικρά  Ασία  μέσα  μου.

-Η θρησκεία;

-Και η θρησκεία. Είμαι χριστιανή ορθόδοξη,

-Ωραία γιαγιά! Ευχαριστώ

-Παρακαλώ.

3.3 Ήθη – Έθιμα

Τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου, μαρτυρούν τις βαθύτερες ανησυχίες των ανθρώπων όπως αυτές

αποτυπώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Παραμένουν ζωντανά μέσα στον χρόνο, όσο και αν η

ζωή έχει αλλάξει. Θυμίζουν στους παλιούς και διδάσκουν στους νεότερους, άλλες εποχές, δύσκολες

αλλά και πιο ανθρώπινες. Ακόμη και σήμερα κόντρα στους καιρούς και τις συνήθειες κρατάνε

ζωντανές τις παραδόσεις και τις μεταφέρουν από γενιά σε γενιά.

3.3.1 Τα «Κόλιντα»

Στο νομό Πέλλας αναβιώνει το έθιμο την παραμονή των Χριστουγέννων με το άναμμα της

φωτιάς,  το  λεγόμενο  «Κόλιντα  Μπάμπω».  Την  παραμονή  των  Χριστουγέννων  τα  παιδάκια

μαζεύουν  κλωνάρια,  ξύλα,  παλέτες  και  μπάλες  από  αγκάθια  τα  οποία  χρησιμεύουν  για  να

ζωντανεύουν την φωτιά.

Σύμφωνα με τους εντόπιους κατοίκους του νομού το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου ο βασιλιάς

Ηρώδης διέταξε τη σφαγή όλων των αρσενικών νηπίων κάτω από την ηλικία των 2 ετών  ώστε να

μην χάσει ον θρόνο από τον μεσσία που θα ερχόταν. Το έθιμο έχει άμεση σχέση με την σφαγή των

μικρών παιδιών και γιαυτό τον λόγο οι κάτοικοι ανάβουν φωτιές και φωνάζουν «κόλιντε μπάμπω»

που σημαίνει «σφάζουν τη γιαγιά». Η φωτιά δηλαδή ενημερώνει τους κατοίκους να προφυλαχθούν

όχι μόνο από τον βασιλιά αλλά και από το κακό που ίσως παραφυλάει για τον καινούριο χρόνο.
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Στην  ανατολική  Ρωμυλία  γιορτάζουν  τα  «κολιντούδια».  Τα  ξημερώματα  της  παραμονής  τα

πρώτα  «κολιντούδια»  πηγαίνουν  στο  σπίτι  μιας  νοικοκυράς  κακαρίζοντας  όπως  η  κότα  και  η

νοικοκυρά ρίχνει σπόρους για να πάει καλά η σοδειά.  Κι εδώ φωνάζουν «Κόλιντα Μπάμπου».

Παίρνουν  γλυκίσματα  που  τους  κερνούν  και  λίγα  λεφτά.  Το  βράδυ  γη  φωτιά  ανάβει  σε  κάθε

γειτονιά για να ζεσταθεί ο μικρός χριστός.

3.3.2 Τα πρωτοχρονιάτικα έθιμα

Τα πρωτοχρονιάτικα έθιμα του Πόντου δίνουν την ευκαιρία στους πρόσφυγες να μάθουν  να

γιορτάζουν με περισσή ευλάβεια και να καλοπιάνουν τον άγιο της πρωτοχρονιάς. Οι γιορτές της

χριστιανοσύνης  δεν  τους  αφήνουν  ασυγκίνητους  καθώς  τα  κάλαντα  παρουσιάζουν  αρκετές

ιδιαιτερότητες με την μελωδία του σκοπού. Υπάρχει έντονη επιρροή από τα βυζαντινά χρόνια ενώ

την εποχή της σκλαβιάς τα κάλαντα δημιουργούσαν ξεχωριστή συγκίνηση.

3.3.3 Οι Μωμόγεροι

Είναι ένα ποντιακό λαϊκό έθιμο που και γίνεται το δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων. Οι ρίζες

του  εθίμου βρίσκονται  στους  προ-χριστιανικούς  χρόνους  και  αργότερα  οι  Πόντιοι  του  έδωσαν

χριστιανικό χαρακτήρα.

Άνθρωποι ντύνονται με προβιές, μάσκες, στολές  φουστανελοφόρων και φορούσαν κουδούνια.

Το  κεντρικό  πρόσωπο  του  εθίμου   είναι  ο  Μωμόγερος  ο  οποίος  εισβάλει  στα  σπίτια  των

νοικοκύρηδων  τους  βάζει  σε  περιπέτειες  και  τους  εξαπατάει.  Η  απαγωγή  της  νύφης  παίζει

σημαντικό ρόλο. Το ζευγάρι σμίγει με τα δεσμά του γάμου και στη συνέχεια μπαίνουν ξανά μέσα

στον θίασο. Υπάρχει συνοδεία ποντιακής λύρας και νταουλιού, χοροί και τραγούδια.

Ο εορτασμός γίνεται για τον εξορκισμό και την αποπομπή των πονηρών πνευμάτων και των

νεκρών ψυχών  οι οποίες σύμφωνα με μύθους, ανεβαίνουν πάνω στην γη για να βλάψουν τους

ζωντανούς.

Έθιμα Καρυωτών Ανατολικής Ρωμυλίας

Την παραμονή των Χριστουγέννων κάθε σπίτι έπρεπε να έχει στο τραπέζι εννέα φαγητά. Ο 

λόγος που γίνεται αυτό είναι για να έχει το τραπέζι πολλά φαγητά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

Μια άλλη ερμηνεία λέει ότι τα εννέα φαγητά συμβολίζουν τα μέρη που επισκέφθηκαν ο Χριστός, η 
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Παναγία και ο Ιωσήφ κατά το διωγμό του Ηρώδη. Στο τραπέζι αφήνουν λίγο από όλα τα φαγητά 

για τις ψυχές και τα βάζουν κάτω από τα εικονίσματα, για να τα ευλογήσει ο Χριστός.

Τα φαγητά είναι η πίτα, το μέλι, το κρασι, το σαραγλί, το καρπούζι, το πεπόνι, το μήλο, το 

σκόρδο και το κρεμμύδι. Το κάθε ένα από τα φαγητά έχει μια διαφορετική ερμηνεία για τους 

Καρυώτες και συμβολίζει κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα το μέλι είναι για να κουβαλάνε τα μέλι

της οικογένειας πολλά πράγματα στο σπίτι όπως κάνουν και οι μέλισσες ενώ το καρπούζι για να 

είναι γλυκιά η παραγωγή.

Άλλη εκδοχή υποστηρίζει πως τα 9 φαγητά είναι λαδερά και  ξερή τροφή όπως χαλβάς, οι ελιές, 

η άζυμη πίτα, το λάχανο, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες, οι ντομάτες, το τουρσί και το αλατοπίπερο. Σε 

πολλά χωριά, ο νοικοκύρης ασήμωνε το τραπέζι βάζοντας ένα ποσό κάτω από το τραπεζομάντιλο. 

Τα χρήματα τα έπαιρνε όποιος ξέστρωνε το τραπέζι. Συνήθως βάζουν τα παιδιά να το κάνουν για να

πάρουν και τα χρήματα.

3.3.4 Το έθιμο της «Κουνιάς»

Το έθιμο έχει τις ρίζες του στα αρχαία χρόνια, κατά τις γιορτές των ανθεστηρίων  και προέρχεται

από  το  χωριό  «Καρυές»  της  Ανατολικής  Ρωμυλίας.  Σήμερα  διατηρείται  από  του  Κρυώτες

κατοίκους των Γιαννιτσών μετά τον ξεριζωμό του από την Ανατολική Ρωμυλία το 1924-1925. Στην

περιοχή των Καρυών της Ανατολικής Ρωμυλίας,η κούνια, γινόταν για το καλό, για υγεία και για

καλή  σοδειά.                                                   

Τα  παλικάρια  κάνουν  μεταξύ  τους  διαγωνισμό  για  το  ποιος  θα  καταφέρει  να  κάνει  τους

περισσότερους  γύρους  στην  κούνια,  κι  έτσι  προκαλούντο  θαυμασμό  όλων  και  ιδιαίτερα  το

θαυμασμό  και  ενδιαφέρον  των  κοριτσιών.                                  

Το έθιμο αναβιώνει  στο συνοικισμό Καρυωτών στην πόλη των Γιαννιτσών,  όπου στήνονται

στην σειρά πολλές κούνιες και υπάρχει και μουσική υπόκρουση από γκάιντα και νταούλι για να

διασκεδάζει ο κόσμος.

3.4 Συζήτηση

Αντικείμενο της ιστορίας είναι η ζωή των λαών και της ανθρωπότητας. Το να συλλάβει κανείς

άμεσα  και  να  εκφράσει  με  λέξεις,  δηλαδή  να  περιγράψει  τη  ζωή  όχι  μόνο  ολόκληρης  της

ανθρωπότητας μα ενός μόνο λαού, μας φαίνεται ακατόρθωτο. Κατά συνέπεια ποια γεγονότα πρέπει

να αποσιωπήσει  ο  ιστορικός  και  σε ποια να επιμένει,  πόσα είναι  καλύτερα να τα περάσει  στα
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γρήγορα και  πως  να  τα  εκφράσει  και  να  συνδέσει  μεταξύ τους  είναι  ένα  δύσκολο εγχείρημα.

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος σημειώνει, ότι η ιστορία δεν πρέπει ν΄ αναμειγνύεται με τον

μύθο: «Η ιστορία κάθε έθνους σύγκειται ή από μύθους ή από γεγονότα τα οποία έχουν κάποιαν

υπόσταση αλήθειας, συνυφάνθησαν όμως τόσο με το μύθο, ώστε διάκριση της ιστορίας από αυτά

αποβαίνει αδύνατος».
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