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ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

Η Καρδίτσα είναι το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα και έδρα του 

δήμου Καρδίτσας, ο οποίος είχε πληθυσμό 56.460 κατοίκους κατά την 

απογραφή του 2011. Στον δήμο περιλαμβάνονται τα δημοτικά 

διαμερίσματα Αγιοπηγής, Αρτεσιανού, Καρδίτσας, Καρδιτσομαγούλας, 

Παλαιοκκλησίου και Ρούσσου. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Καρδίτσα είναι πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού 

Καρδίτσας, του άλλοτε νομού Θεσσαλιώτιδας, της Θεσσαλίας. Κατά την 

απογραφή του 2011 το δημοτικό διαμέρισμα Καρδίτσας είχε πληθυσμό 

56.460 κατοίκους. Το 1950 αριθμούσε περίπου 14.000. 

Βρίσκεται στο μέσον σχεδόν της Θεσσαλικής πεδιάδας και παραρρέεται 

από παραπόταμο του Πηνειού λεγόμενος και "ποταμός της Καρδίτσας". 

Η πόλη συνοικίσθηκε επί Τουρκοκρατίας, το δε όνομά της αν και 

πολλοί θεωρούν σλαβικό εντούτοις είναι ελληνικό από το "καρυδίτσα" 

κατά την ιδιάζουσα μορφή του νεοθεσσαλικού ιδιώματος. 

Η πόλη φημίζεται για την καλή ρυμοτομία της, μια και είναι πεδινή, 

τους πολλούς πεζόδρομους και το πρώτο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Σε 

κεντρικό σημείο της πόλης βρίσκεται το υπέροχο άλσος του 

Παυσίλυπου, με τα ελεύθερα παγόνια, στην άκρη του οποίου δεσπόζει 

ο ιστορικός μητροπολιτικός ναός των Αγίων Αυτοκρατόρων 

Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη δυτική άκρη του άλσους έχει ανεγερθεί 

ο έφιππος ανδριάντας του Νικολάου Πλαστήρα. Κοντά στην πόλη 

υπάρχει επίσης το δάσος της Παπαράντζας (Χίλια Δέντρα), όπου 

βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Οι παλαιότερες θέσεις κατοίκησης έχουν επισημανθεί στις πεδινές 

περιοχές του νομού. Εκεί η εύφορη γη με τα άφθονα νερά ευνοούσε 

την εγκατάσταση, όπως το Καρποχώρι, η Σικυώνα, η Μύρινα, η 

Μαγούλα, η Μαγουλίτσα, ο Πρόδρομος, όπου εντοπίστηκαν δείγματα 

κεραμικής της 6ης χιλιετίας π.χ. Χαρακτηριστικό είναι το πήλινο 

ομοίωμα σπιτιού, με θαυμάσια γραπτή διακόσμηση, που βρέθηκε στο 

νεολιθικό οικισμό Μύρινα, με άνοιγμα στη στέγη για την εστία και 

στο δάπεδο δύο τρύπες, προφανώς για τους κίονες.  

 

Από τις αρχαιότερες πόλεις, η Άρνη, υπήρξε έδρα των Βοιωτών πριν 

από την εγκατάσταση των Θεσσαλών, δηλαδή πριν από το 1900 π.χ. 

Άρνη ήταν η κόρη του Αίολου και μητέρα του γενάρχη Βοιωτού. Στα 

Ιστορικά Χρόνια η πόλη μετονομάστηκε Κιέριο. Σύμφωνα με τις 

επιγραφές ταυτίζεται με την αρχαία θέση «Ογλά» , δυτικά από το 

χωριό Πύργος Κιερίου, πολύ κοντά στον Κουάριο ή Κουράλιο ποταμό 

(Σοφαδίτικο).  
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Σώζονται ερείπια από τα ισχυρά τείχη και από άλλα κτίσματα. Η Άρνη 

τοποθετείται στη θέση «Μακριά Μαγούλα». Το Κιέριο ήταν μια από τις 

τρεις σημαντικές πόλεις του σημερινού νομού (οι άλλες δυο ήταν η 

Μητρόπολη και οι Γόμφοι) και χαρακτηρίζεται πρώτη πρωτεύουσα της 

Θεσσαλιώτιδας, στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.χ. Τότε κόπηκαν και 

τα πρώτα χάλκινα και αργυρά νομίσματα. Εικονίζει το Δία και την 

Άρνη, κοριτσάκι να παίζει γονατιστή αστραγάλους. Στα ασημένια 

εικονίζεται και ο Ασκληπιός, η λατρεία του οποίου έχει τις ρίζες 

στη Θεσσαλία. Στην πόλη λάτρευαν και τον Ποσειδώνα Κουέριο, 

επίθετο που συσχετίζει το θεό με το ποτάμι, το νερό και τις πηγές. 

Επιγραφές σώζουν πληροφορίες για επιφανείς Κιέριους που έγιναν 

ταγοί, στρατηγοί, γραμματείς του Κοινού των Θεσσαλών, ιερομνήμονες 

στους Δελφούς, πρόξενοι σε άλλες θεσσαλικές πόλεις, και νίκησαν σε 

αγώνες. Μια επιγραφή του 1ου αιώνα π.χ. αναφέρεται σε δικαστική 

απόφαση του Κοινού των Θεσσαλών, όπου δικαιώθηκε το Κιέριο, σε 

εδαφική διαφορά με τη Μητρόπολη. Η Μητρόπολη βρισκόταν στη θέση 

του σημερινού ομώνυμου χωριού και έχει εντοπιστεί από ενεπίγραφο 

γωνιόλιθο σε σπίτι. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές δημιουργήθηκε με 

το συνοικισμό τριών μικρών οικισμών. Η πρώτη αναφορά στην πόλη 

διασώθηκε σε επιγραφή των Δελφών του 360 π.χ. όπου η πόλη 

συμμετείχε στην ανακατασκευή του ναού του Απόλλλωνα με το σεβαστό 

ποσό των 120 δρχ. Αργότερα συνοικίστηκαν άλλες γειτονικές πόλεις 

στη Μητρόπολη, όπως το Ονθύριο, οι Πολίχνες και η Ιθώμη, που είχε 

πάρει μέρος στον Τρωικό Πόλεμο με τους βασιλείς της Τρίκκης, 

Ποδαλείριο και Μαχάονα, τους γιους του Ασκληπιού. Τα παλαιότερα 

αργυρό νομίσματα της Μητρόπολης χρονολογούνται στις αρχές του 4ου 

αιώνα π.χ. και στα μέσα του 3ου αιώνα π.χ. κόπηκαν χάλκινα 

νομίσματα με την Αφροδίτη - κύρια. θεότητα - ή το περιστέρι, 

σύμβολο της θεάς. Στη Μητρόπολη λατρεύονταν επίσης ο Δίας, ο 

Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος και οι Μοίρες.  

 

 

Στη θέση «Επισκοπή», στην αριστερή όχθη του ποταμού Πάμισου, κοντά 

στο Μουζάκι, έχουν επισημανθεί τα ερείπια της αρχαίας πόλης 

Γόμφοι. Λείψανα από τα ισχυρό τείχη της έχουν επισημανθεί στην 

κορυφή του λόφου στα βόρεια της πόλης. Στα χρόνια του Φιλίππου Β' 

είχε μετονομαστεί σε Φιλιππόπολη. Τότε, γύρω στα 340 π.χ., έκοψε 

τα πρώτα αργυρά νομίσματα και αργότερα χάλκινα, με το όνομα 

Γόμφοι. Εδώ λάτρευαν το Δία Ακραίο - συναντάται και με το επίθετο 
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Παλάμνιος - και το Διόνυσο Κάρπιο. Το 198 π.χ. οι Γόμφοι 

περιέρχονται στο βασίλειο της Αθαμανίας, του Αμύνανδρου. Η 

Αθαμανία ήταν η περιοχή της κεντρικής Πίνδου που διαρρέεται από 

τον Άνω Αχελώο, τον αρχαίο Ίναχο. Περιελάμβανε το νοτιοανατολικό 

τμήμα της Ηπείρου και το δυτικό ορεινό τμήμα της Θεσσαλίας. 

Αθαμάνες και Μολοσσοί αποκαλούνται λαοί της Ηπείρου από το 

Στράβωνα. Η ορεινή περιοχή του νομού Καρδίτσας, όπου βρίσκονται τα 

χωριά της Αργιθέας, αποτελούσαν στην αρχαιότητα τμήμα της 

Αθαμανίας. Οι Αθαμάνες ήταν ένα από τα ελληνικά φύλα που 

εγκαταστάθηκαν εδώ τη 2η χιλιετία π.χ. και πήραν μέρος στις 

μετακινήσεις των Ελλήνων στα τέλη του 12ου αιώνα π.χ. ως τον 9ο 

αιώνα π.χ. Γενάρχης τους, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Απολλόδωρου, 

ήταν ο Αθάμας, βασιλιάς της Βοιωτίας, ο οποίος εγκαταστάθηκε στις 

πλαγιές της Πίνδου μετά από περιπλανήσεις και «φιλοξενήθηκε» από 

άγρια ζώα. Διώχθηκε από την πατρίδα του επειδή είχε σκοτώσει το 

γιο του - με την Ινώ - Λέαρχο.  

Στις αρχές του 4ου αιώνα π.χ. οι Αθαμάνες ήταν φίλοι των 

Λακεδαιμονίων, ενώ το 395 π.χ. συμμετείχαν στη συμμαχία Αθηναίων, 

Βοιωτών, Θεσσαλών και άλλων. Το 375 π.χ. συμμετείχαν στη Β' 

Αθηναϊκή Συμμαχία και στον Γ’ Ιερό πόλεμο, το 355 π.χ., συμμάχησαν 

με Θεσσαλούς, Μακεδόνες και άλλους Έλληνες εναντίον των Φωκέων. 

Γνωστοί βασιλείς των Αθαμάνων υπήρξαν ο Θεόδωρος και ο Αμύνανδρος. 

Στα χρόνια που κυβέρνησε ο Αμύνανδρος, η Αθαμανία υπήρξε 

σημαντικός πολιτικός και στρατιωτικός παράγων, λόγω της θέσης της 

ανάμεσα στην Αιτωλία και τη Μακεδονία. Στα 198 - 191 π.χ. τα όριά 

της είχαν επεκταθεί ανατολικά σε αρκετές θεσσαλικές πόλεις, την 

Τρίκκη, τη Φαλώρεια, το Αιγίνιο, τις οποίες ο Αμύνανδρος είχε 

αποσπάσει από το Φίλιππο Ε' της Μακεδονίας. Στην κρίσιμη για την 

ιστορία του έθνους μας μάχη της Πύδνας το 168 π.χ., Μολοσσοί και 

Αθαμάνες τάχθηκαν στο πλευρό του Μακεδόνα Περσέα, σε μια τελευταία 

προσπάθεια να αντισταθούν στους Ρωμαίους. Οι Έλληνες έχασαν τη 

μάχη και ο νικητής Αιμίλιος Παύλος επιδόθηκε σε λεηλασίες και 

καταστροφές. Αργότερα, το 48 π.χ., τις διαφορές Πομπηίου Καίσαρα 

στο ρωμαϊκό εμφύλιο πλήρωσαν οι Γόμφοι με λεηλασία, καταστροφές 

και θανατώσεις πολιτών. Επιγραφή του 165 π.χ., που βρέθηκε στους 

Δελφούς, αναφέρεται στο Κοινό των Αθαμάνων, το οποίο κράτησε 

τουλάχιστον ως το 80 π.χ., σύμφωνα με επιγραφή που βρέθηκε στη 

Λάρισα. Πρωτεύουσα των Αθαμάνων ήταν η Αργιθέα. Λείψανα έχουν 

εντοπιστεί κοντά στο ομώνυμο χωριό. Άλλες σπουδαίες πόλεις ήταν η 

Θευδορία ή Θεοδωρία (Θεοδωριανά Άρτας), η Τετραφυλία στην κοιλάδα 

του Αχελώου, η Ηράκλεια (Βουλγαρέλι ή Δροσοπηγή Άρτας), η Χαλκίδα 

(Χαλίκι Τρικάλων), το Πότναιο ή Πότνειο (στην περιοχή της Ελάτης 

Τρικάλων).  
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Ο χριστιανισμός επικράτησε νωρίς στην Καρδίτσα και το πανθεσσαλικό 

ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς, «παρά τον Κουράλιον», μετατράπηκε σε 

χριστιανική εκκλησία. Ανακαλύφθηκαν λείψανα παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής (5ου αιώνα), ρωμαϊκό ή παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό δάπεδο 

και χριστιανικοί τάφοι μεταγενέστεροι της βασιλικής. Η περιοχή 

δέχτηκε καταστροφικές επιδρομές από τους εχθρούς της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας και κυρίως από τους Βούλγαρους. Οι Γόμφοι και η 

Μητρόπολη ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλίας και ο 

Ιουστινιανός (527-565) ανακαίνισε την οχύρωση.  

Όταν κατέλαβαν το νομό οι Τούρκοι στα 1420, οι κάτοικοι 

αποσύρθηκαν στις δυσπρόσιτες πλαγιές των Αγράφων, εξασφαλίζοντας 

την ελευθερία τους. Οι κατακτητές αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν 

προνόμια, τα οποία ανανεώθηκαν με τη συνθήκη του Ταμασίου, το 1525 

- αφού δεν κατάφεραν να υποτάξουν τους κατοίκους. Με τη συνθήκη 

απαγορευόταν η εγκατάσταση Τούρκων στην περιοχή. Έτσι λειτούργησαν 

ονομαστές σχολές, όπως των Βραγκιανών, όπου δίδαξε ο Ευγένιος 

Γιαννούλης και φοίτησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Βραγκιανός 

δάσκαλος του Γένους Αναστάσιος Γόρδιος.  

Γνωστή ήταν και η σχολή Φουρνά, με αξιόλογο εργαστήρι αγιογραφίας, 

όπως δείχνουν οι κατάγραφες εκκλησίες των Αγράφων. Οι Αγραφιώτες 

έδωσαν πρώτοι το σύνθημα της εξέγερσης το 1854 και η επανάσταση 

εξαπλώθηκε σε όλη τη Θεσσαλία. Μεγάλη μορφή του αγώνα υπήρξε ο 

Χριστόδουλος Χατζηπέτρος. Παρά την εξάπλωση της επανάστασης και 

τις πρώτες νίκες, οι Έλληνες έχασαν ακόμα μια ευκαιρία να 

επεκτείνουν το κράτος, εξαιτίας της στάσης της Αγγλίας και της 

Γαλλίας, που υποστήριξαν ανεπιφύλακτα την Τουρκία και άσκησαν 

πίεση στην ελληνική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των 

στρατευμάτων και την ήττα της 6ης Ιουνίου 1854. Προσαρτήθηκε στην 

Ελλάδα το 1881.  
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Η Καρδίτσα ήταν η πρώτη πόλη της Ευρώπης που απελευθερώθηκε από τα 

γερμανικά στρατεύματα κατοχής (2-9-1943). Η είδηση μεταδόθηκε σε 

όλες τις γλώσσες από το ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου: «Οι 

Έλληνες αντάρτες απελευθέρωσαν την Καρδίτσα. Είναι η πρώτη πόλη 

της Ευρώπης που απελευθερώνεται από δυνάμεις αντιστάσεως». 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η Καρδίτσα χαρακτηρίζεται από την αντίθεση της άγριας ομορφιάς της 

οροσειράς των Αγράφων και της 

ηρεμίας του ατελείωτου 

Θεσσαλικού κάμπου. Πολλές 

είναι οι περιοχές της που 

εντυπωσιάζουν με την ανόθευτη 

ομορφιά τους. Το μαγευτικό 

τοπίο της λίμνης Πλαστήρα που 

προσελκύει χιλιάδες 

επισκέπτες, η άγρια ομορφιά 

της ορεινής Αργιθέας, τα 

πανέμορφα ελατοδάση, οι 

διαδρομές στα παραδοσιακά 

χωριά, η περιήγηση στα όμορφα 

μοναστήρια και εκκλησίες, η 

πόλη της Καρδίτσας και άλλα 

αξιοθέατα προσφέρουν στον 

επισκέπτη πολλές ημέρες 

ευχάριστης παραμονήςΌσοι αγαπούν τη δράση μπορούν να διαλέξουν από 

μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων. Οι διαδρομές με αυτοκίνητο 

μέσα σε ελατοδάση είναι εντυπωσιακές. Οι πλαγιές των βουνών 

προσφέρονται για πορείες. Οι πιο τολμηροί μπορούν να απολαύσουν τη 

θέα από ψηλά με το αλεξίπτωτο πλαγιάς. Οι φίλοι του ποδηλάτου θα 

βρούνε όλη την απαραίτητη υποδομή ώστε να απολαύσουν τις 
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ατελείωτες διαδρομές του δάσους δίπλα στη λίμνη. Η λίμνη 

προσφέρεται για κανό, υδροποδήλατα ή μια απλή βαρκάδα με κουπιά. 

Σημειώστε πως απαγορεύονται αυστηρά εξωλέμβιοι ή άλλα μηχανικά 

μέσα κίνησης στο νερό. Οι φίλοι του ψαρέματος μπορούν να ψαρέψουν 

στη λίμνη ή σε ποτάμια. Ακόμη μπορείτε να ασχοληθείτε με κυνήγι ή 

σκοποβολή στα δυο σκοπευτήρια. Το μικρό και όχι καλά οργανωμένο 

ακόμη χιονοδρομικό κέντρο προσφέρει αρκετή διασκέδαση με το χιόνι 

κυρίως στα παιδιά. 

Η Καρδίτσα παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στον 

κάμπο υπάρχει έντονη η παρουσία του αυθεντικά πεδινού και ντόπιου 

στοιχείου, των Καραγκούνηδων. Πληθώρα παραδοσιακών στοιχείων 

εμφανίζονται μέσα από τις ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις και τα 

έθιμα που αναβιώνουν στα περισσότερα χωριά του κάμπου (Ρουγκάτσια, 

Σεργιάνι, Καραγκούνικος Γάμος). Στα ορεινά οι κάτοικοι ανέπτυξαν 

ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία, ήθη και έθιμα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η αργιθεάτικη δημοτική μουσική και οι χοροί, όπως ο 

"κλειστός χορός" που είναι ξεχωριστοί στην Ελλάδα. 

Ευρήματα μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία από τα 6000 π.χ. Η 

περιοχή αποτέλεσε τμήμα της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας μαζί με τις 

περιοχές της Φθιώτιδας, της Ιστιαιώτιδας και της Πελασγιώτιδας, 

την Θεσσαλική Τετράδα. Αναφορά στην περιοχή γίνεται και από τον 

Όμηρο, στην Ιλιάδα, όπου τρεις πόλεις (Ιθώμη, Τιτάνιο και Αστέριο) 

συμμετείχαν με πλοία τους στον Τρωικό πόλεμο. 

Κατά την Βυζαντινή περίοδο η Καρδίτσα γνώρισε αλλεπάλληλες 

εισβολές από Σλάβους, Βλάχους, Καταλανούς. Εξαιρετικό βυζαντινό 

μνημείο στην περιοχή, το κάστρο του Φαναρίου δεσπόζει στις παρυφές 

των Αγράφων αγναντεύοντας τον Θεσσαλικό κάμπο. 

Η περιοχή των Αγράφων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

ετυμολογία του ονόματος ίσως προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων 

καρά και γκουν (μαύρο χώμα, μαυροχωμίτης) ή καρά και Γιουνάν 

(μαύρος, γνήσιος Έλληνας) ή καρά και γκούνα (μαύρη γούνα). 

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του ντόπιου στοιχείου σ’ όλους τους 

αγώνες της ελληνικής ιστορίας. Ο Καραϊσκάκης, ο Κατσαντώνης, ο 

Δίπλας, οι Μπουκουβαλαίοι κ.ά. μεγάλωσαν ή έδρασαν στην περιοχή 

βοηθώντας στην απελευθέρωση της από τον Τουρκικό ζυγό, που ήρθε 

τελικά στα 1881. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν την απελευθέρωση χαρακτηρίζονται από την 

ανασυγκρότηση του τόπου και τον αγώνα για πρόοδο. Γνωστοί είναι 

άλλωστε και οι αγώνες των αγροτών για τη δίκαιη ανακατανομή της 

γης με αποκορύφωμα την εξέγερση στο Κιλελέρ (6-3-1910). 
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Η περίοδος της Ιταλογερμανικής κατοχής ανέκοψε την πορεία προόδου 

που παρουσιάστηκε κατά το μεσοπόλεμο. Σημαντικός παράγοντας στον 

απελευθερωτικό αγώνα κατά του Άξονα ήταν η μαζική συμμετοχή του 

πληθυσμού στην Αντίσταση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: το 

συμμαχικό αεροδρόμιο που λειτουργούσε στο οροπέδιο της Νεβρόπολης 

(η σημερινή λίμνη Ν. Πλαστήρα), στα Άγραφα ήταν το αρχηγείο του 

Ε.Λ.Α.Σ.. Στο χωριό Κορυσχάδες ήταν η έδρα της Προσωρινής 

Επαναστατικής Κυβέρνησης του βουνού. 

Την 12η Μαρτίου του 1943 η Καρδίτσα γίνεται η πρώτη ελεύθερη πόλη 

της σκλαβωμένης Ευρώπης, όταν οι αγωνιστές του Ε.Λ.Α.Σ., μετά την 

φυγή των Ιταλών στα Τρίκαλα, μπήκαν με σχηματισμό και βήμα 

παρέλασης στην πόλη. 

Από το 1944 η Καρδίτσα ανακηρύσσεται σε νομό και παύει να 

υφίσταται ως επαρχία Τρικάλων. 

Δημοτική Πινακοθήκη  

Η πινακοθήκη είναι ένα νέο κτίριο φτιαγμένο σύμφωνα με σύγχρονες 

μουσειολογικές προδιαγραφές. Στις τρεις αίθουσές της εκθέτονται 

έργα μεγάλων Καρδιτσιωτών ζωγράφων: Δ. Γιολδάση , Κ. Βαλταδώρου, 

Κ. Παύλου(Πωλ) και Γ. Γούλα, καθώς και συλλογές που κληροδοτήθηκαν 

από συλλέκτες. Περιοδικά, φιλοξενούνται εκθέσεις. Στο χώρο 

λειτουργεί βιβλιοθήκη και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Δίπλα στην 

Πινακοθήκη βρίσκεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο θα 

ανοίξει τις πύλες του στο κοινό το 2008, φιλοξενώντας πλήθος 

ευρημάτων από την περιοχή.  

Οι σπουδαιότεροι ζωγράφοι της Καρδίτσας 

Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους είναι ο Γιώργος 

Βαλταδώρος (1897-1930), ο οποίος ήταν οπαδός της τεχνοτροπίας που 

λέγεται «κυβισμός». Το έργα του δωρήθηκαν από τους κληρονόμους του 

στη Δημοτική Πινακοθήκη της Καρδίτσας. Ο Βαλταδώρος υπήρξε επίσης 

ποιητής και διηγηματογράφος. Θεωρείται πρωτοπόρος καλλιτέχνης στη 

χώρα μας. 

Άλλος πολύ μεγάλος ζωγράφος, γνωστός στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό, είναι ο Δημήτρης Γιολδάσης (1897 – 1993), ο οποίος 

απαθανάτισε με το χρωστήρα του την Καρδιτσιώτικη φύση και τη ζωή 

των ξωμάχων. Πάρα πολλοί πίνακές του βρίσκονται στη δημοτική 

Πινακοθήκη της Καρδίτσας (δωρήθηκαν από την κληρονόμο του κ. 

Στέλλα Γιολδάση) και σε ιδιωτικές συλλογές. 

Τρίτος σπουδαίος Καρδιτσιώτης ζωγράφος είναι ο Κώστας Παύλου ή Πωλ 

(1914-1962), του οποίου οι πίνακες κοσμούν τη Δημοτική Πινακοθήκη 

Καρδίτσας και ιδιωτικές συλλογές. Ο Παύλου, αν και πέθανε νέος, σε 
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ηλικία 48 ετών, άφησε σημαντικό έργο, κυρίως στην απεικόνιση 

τοπίων. 

Τέταρτος στη σειρά των Καρδιτσιωτών ζωγράφων είναι ο Γιώργος 

Γούλας. Ασχολήθηκε πολύ νέος με τη ζωγραφική και διακρίθηκε στη 

ρεαλιστική απεικόνιση Θεσσαλικών τοπίων, με αγροτικά θέματα, 

σκηνές από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων του μόχθου, παζάρια 

κ.α. Μεγάλο μέρος του έργου του είναι αφιερωμένο σε θέματα από την 

κατοχή (1941-44). 

Ο Βαλταδώρος, ο Γιολδάσης, ο Παύλου και ο Γούλας – κυρίως οι τρεις 

τελευταίοι – είναι οι ζωγράφοι που απαθανάτισαν στους πίνακές τους 

την Καρδιτσιώτικη φύση και τους ανθρώπους του μόχθου, ιστόρισαν 

ναούς της Καρδίτσας και άνοιξαν το δρόμο σε και πλειάδα νεότερων 

ζωγράφων, οι οποίοι σήμερα στεγάζονται στον “Εικαστικό Όμιλο 

Καρδίτσας”. 

 

Γιώργος Βαλταδώρος  

 

Δημήτρης Γιολδάσης  

 

Κώστας Παύλου  
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Γιώργος Γούλας 

 

Παυσίλυπο  

Το πάρκο Παυσιλύπου αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης για 

όλους τους Καρδιτσιώτες. Μια όαση πρασίνου και ηρεμίας στην καρδιά 

της πόλης, γεμάτο παγώνια που κινούνται ανάμεσα στους επισκέπτες, 

με όμορφη παιδική χαρά για τα παιδιά. Εξάλλου το όνομά του το 

μαρτυρά αυτό, Παυσίλυπο, εκεί που παύει η λύπη. Η ενοποίηση του 

πάρκου με την πλατεία Πλαστήρα δημιούργησε ένα ευρύχωρο χώρο όπου 

λαμβάνουν μέρος πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δίπλα στο πάρκο 

συναντάμε τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου (19ου 

αιώνα) με τοιχογραφίες του γνωστού Καρδιτσιώτη Ζωγράφου Δημήτρη 

Γιολδάση.  

 

 

Δημοτική Αγορά  

Στα νότια της κεντρικής πλατείας και σε απόσταση λίγων δεκάδων 

μέτρων βρίσκεται το εντυπωσιακό κτίριο της Δημοτικής Αγοράς. 

Βασισμένο στον αρχιτεκτονικό τύπο αγοράς της Ελληνιστικής και 

Ρωμαϊκής περιόδου αποτελεί μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα των αρχών 

του προηγούμενου αιώνα που έγινε γνωστό ως «Μοντέρνο Κίνημα». 

Σήμερα λειτουργεί σαν χώρος πολιτισμού, ψυχαγωγίας αλλά και σαν 

εμπορικό κέντρο.Ενδιαφέρουσα είναι η οδός Βάλβη, ο μοναδικός ίσως 

δρόμος που διατηρεί το χρώμα της παλιάς Καρδίτσας.  
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ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

Κεντρική Πλατεία – πεζόδρομοι 

Στο τέλος του ευχάριστου κεντρικού πεζόδρομου βρίσκεται η κεντρική 

πλατεία - τόπος συνάντησης, εκδηλώσεων, εμπορικών συναλλαγών, αλλά 

και της καθημερινής «βόλτας». Χαρακτηριστικό της πλατείας είναι το 

κτίριο του «Παλλάς», εξαιρετικό νεοκλασικό που χτίστηκε στα τέλη 

του 19ου αιώνα και αρχικά λειτούργησε σαν ξενοδοχείο. Προς τα 

δυτικά και στο τέλος του κεντρικού πεζόδρομου, βρίσκεται το 

νεοκλασικό κτίριο του ξενοδοχείου «Άρνη» που κτίσθηκε το 1920 από 

γάλλο αρχιτέκτονα.Από "πλατεία της αγοράς" μετονομάστηκε σε 

πλατεία Ελευθερίας, όταν η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στο ελληνικό 

κράτος, το 1881. Ήταν ανέκαθεν η κεντρική πλατεία της πόλης, την 

οποία διέσχιζε στα βόρεια ο σημαντικότερος εμπορικός δρόμος, η 

"μεγάλη οδός" (σημερινός πεζόδρομος Τερτίπη), ο οποίος συνέδεε το 

άλλοτε κέντρο της περιοχής, το Φανάρι, με την πρωτεύουσα της 

Θεσσαλίας, τη Λάρισα. 

Βρισκόταν στην "καρδιά" του εμπορικού κέντρου, το οποίο εκτεινόταν 

ανάμεσα στις σημερινές οδούς Ιεζεκιήλ, Χατζημήτρου, Διάκου και 

Καραϊσκάκη. Η ευθυγραμμισμένη πεταλόσχημη διαμόρφωση της, με τις 

πολύτοξες στοές των καταστημάτων, οφείλεται στην αποτέφρωση όλων 

των ξύλινων καταστημάτων της αγοράς τη νύχτα της 18ης Αυγούστου 

1881 και στο πολεοδομικό σχέδιο του 1884. 
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Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως ("Πλατεία Δικαστηρίων")  

 

Μέχρι τις αρχές του Μεσοπολέμου, στο χώρο αυτό πραγματοποιούταν το 

ζωοπάζαρο της εβδομαδιαίας αγοράς, η οποία καταλάμβανε ολόκληρο το 

κέντρο της πόλης.Γύρω από την πλατεία υπήρχαν τα μεγαλοπρεπή 

νεοκλασικά.Η περιοχή συγκέντρωνε τις σημαντικότερες δημόσιες 

λειτουργίες της πόλης.Στα δυτικά - πίσω από το σημερινό δικαστικό 

μέγαρο - στεγάζονταν κατά καιρούς το δημαρχείο και η εισαγγελία, 

στην προέκταση της οδού Πλαστήρα βρίσκονταν το φρουραρχείο και οι 

φυλακές, στη θέση του σημερινού δημαρχείου τα δημοτικά λουτρά.Η 

ονοματοθεσία της πλατείας ακολούθησε μεταπολεμικά την πολυκύμαντη 

ιστορική συγκυρία: προς τιμήν των Κυπρίων ηρώων "Μ. Καραολή και 

Ανδρ. Δημητρίου", το 1956, "Εθνικής Αντιστάσεως" μετά τη 

μεταπολίτευση, για να κυριαρχήσει τελικά το ονόμα  "Δικαστηρίων". 

 

 

 

Πλατεία Λάππα( Γιολδάση )  

Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, κοντά στο ναό του 

Αγίου Αλεξάνδρου, το οποίο άρχισε να κατοικείται στη δεκαετία του 

'50. Η περιοχή έχει δομηθεί στο σύνολό της τα τελευταία χρονια με 

σύγχρονες πολυκατοικίες, ομοιόμορφης σχετικά αισθητικής. Η πλατεία 

πήρε την ονομασία από την παρακείμενη οδό, η οποία μεταπολεμικά 

μετονομάστηκε από Κωνσταντινουπόλεως σε Δ. Λάππα, προς τιμήν του 

δημάρχου (1907-1914) Δημητρίου (Τσιάμη) Λάππα. Μετά την ανακαίνιση 

της οικίας του ζωγράφου Δ. Γιολδάση (2001), που βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση, η πλατεία μετονομάστηκε σε Γιολδάση. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης της πλατείας αποσκοπούσε στην 

εξυπηρέτηση ενός ευρέως φάσματος κοινωνικών και ψυχαγωγικών 

χρήσεων. Το άλσος, ο ανθόκηπος, η παιδική χαρά, ο χώρος ελεύθερου 

παιγνιδιού, οι περιμετρικοί πεζόδρομοι με τα ταβερνάκια 

δημιουργούν έναν ευχάριστο και ήρεμο τόπο ψυχαγωγίας σε πολύ μικρή 

απόσταση από το κέντρο της. 
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Παπαράτζα  

Το δροσερό άλσος της Παπαράτζας ή «Χίλια Δένδρα» είναι μόλις τρία 

χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Καρδίτσα. Χώρος αναψυχής για πολλά 

χρόνια συνεχίζει να είναι αγαπημένο σημείο των Καρδιτσιωτών, 

ειδικά το καλοκαίρι. Το αναψυκτήριο στο άλσος σας αποζημιώνει με 

εξαιρετικό φαγητό και άψογο σέρβις. 

               

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 

Μια συνήθεια που γίνεται πολιτική υλοποιείται κι εξυπηρετεί τους 

κατοίκους της Καρδίτσας και το περιβάλλον στο οποίο ζουν και 

μετακινούνται. 

 

Η πόλη της Καρδίτσας, με πληθυσμό 50.000 κατοίκους, είναι η πρώτη 

πόλη στην Ελλάδα στην οποία κατασκευάστηκε δίκτυο ποδηλατοδρόμων, 

αλλάζοντας έτσι τον κυκλοφοριακό χάρτη της. Αυτή η πρωτοπορία 

συναντά μια παράδοση χρόνων για τους Καρδιτσιώτες, οι οποίοι 

ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν το ποδήλατο ως βασικό μέσο κυκλοφορίας. 

Τα σχολεία, τα καφενεία και τα πάρκα περικυκλώνονται από τα 

ποδήλατα δίνοντας μια διαφορετική εικόνα στην πόλη. Αυτό οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στην τοπογραφία της πόλης, η οποία είναι ευνοϊκή 

για το ποδήλατο, δηλαδή απόλυτα πεδινή με ήπιες κλίσεις. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η χρήση του ποδηλάτου είχε ήδη αρχίσει να μειώνεται 

αισθητά, με αποτέλεσμα η ανάθεση της μελέτης για το δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων της πόλης από το Υπουργείο Μεταφορών στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2001 και αργότερα η εφαρμογή της να 

αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον των πολιτών. Το δίκτυο των 

ποδηλατοδρόμων σήμερα καλύπτει κεντρικές διαδρομές με μεγάλη 

ζήτηση, συνδέει και ταυτόχρονα αναδεικνύει τους πόλους της πόλης, 

περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις οχλήσεις από το 

θόρυβο. Παράλληλα, διευκολύνει την κίνηση των πεζών, αφού 

κατασκευάστηκε με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων κατά δύο μέτρα. Η 

πόλη, χάρη στο ποδήλατο, έχει δρόμους ζωντανούς, οι οποίοι είναι 

ειδικά διαμορφωμένοι για να διευκολύνουν τόσο τους ποδηλάτες όσο 
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και τους πεζούς. Το περπάτημα και το ποδήλατο είναι οι κυρίαρχοι 

τρόποι μετακίνησης των πολιτών και καλύπτουν το 60% του συνόλου 

των μετακινήσεων. 

 

Ωστόσο, η δημιουργία του ποδηλατοδρόμου οφείλει να συνδυάζεται με 

την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας κινητοποίησης και 

συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες σχεδιασμού για το ποδήλατο 

και γενικότερα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην πόλη. Για 

παράδειγμα, το σύστημα σήμανσης του ποδηλάτου, που έχει προστεθεί 

στην εικόνα της πόλης, είναι σαφές, απλό και λιτό. Επιπλέον, στην 

Καρδίτσα οι φορείς και το ΕΜΠ δεν επαναπαύονται αλλά προσπαθούν, 

μέσω ερωτηματολογίων, να καταγράφουν την ανταπόκριση του κόσμου 

απέναντι στο ποδήλατο όπως αυτό λειτουργεί σήμερα μέσω των 

ποδηλατοδρόμων. Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι της Καρδίτσας 

έχουν δεχτεί τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κι έχουν ένα 

σημαντικό κίνητρο να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να 

μετακινηθούν με τα ποδήλατα. 

 

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών για το ποδήλατο έχει 

στον πυρήνα της τους μαθητές. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο, σε συνδυασμό με το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό (καρτέλες με τα μέρη του ποδηλάτου, χάρτες με 

το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, βιβλία) και την ενημέρωση των καθηγητών, 

στοχεύει στο να κάνει τους ποδηλατοδρόμους φιλικούς προς τα παιδιά 

και ταυτόχρονα να τα βοηθήσει να κατανοήσουν την αξία τους. 

 

Το Ψήφισμα των αιρετών εκπροσώπων των ελληνικών πόλεων στο 

Συνέδριο της Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2005 υποδεικνύει την 

ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική υπέρ του ποδηλάτου: 

 

-Συμμετέχοντας στην κοινή ευρωπαϊκή εκστρατεία, να προωθήσουμε 

μελέτες για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο, ώστε να 

γίνουν οι πόλεις μας πιο ανθρώπινες και πιο πολιτισμένες. 

-Να κατασκευάσουμε ειδικές υποδομές για την ασφαλή και άνετη 

κίνηση του ποδηλάτου. 

-Να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τις υποδομές και τις 

διαμορφώσεις για τον πεζό και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

-Να ενισχύσουμε τη δημόσια συγκοινωνία. 

-Να αναμορφώσουμε τον οδικό χώρο έτσι ώστε να περιοριστούν οι 

ταχύτητες στις γειτονιές και γενικά οι δρόμοι να γίνουν πιο 

ασφαλείς και πιο ήσυχοι. 

 

Η μελέτη που έγινε από το ΕΜΠ υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή 

καθηγητή Θάνου Βλαστού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με 

θέμα «Ένταξη του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις» είναι μόνο η 
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αρχή. Η ένταξη του ποδηλάτου δεν είναι μόνο ζήτημα συγκοινωνιακού 

σχεδιασμού. Είναι ένα στοίχημα για διαφορετικές συμπεριφορές 

μετακίνησης σε μια διαφορετική πόλη, που συνοδεύεται από 

εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και βελτίωσης της εικόνας 

του ποδηλάτου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το ποδήλατο για κάθε 

πόλη που το φιλοξενεί είναι κατ’ αρχήν «φροντίδα» της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Η σωστή διαχείριση των ποδηλάτων μέσω τον τοπικών 

φορέων είναι η βάση για την προώθησή τους. 

 

Ο στόχος να αποτελέσει η πόλη πιλότος το παράδειγμα και για άλλες 

ελληνικές πόλεις αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα δίνοντας ελπίδα 

για βιώσιμη κινητικότητα. 

Η Καρδίτσα, πρωτοπόρος σήμερα όσον αφορά την κατασκευή υποδομών 

και τη χρήση ποδηλάτου, είναι στην Ελλάδα η πόλη του ποδηλάτου και 

προσφέρει το μοναδικό παράδειγμα του πώς είναι και πώς λειτουργεί 

μια πόλη όπου το ποδήλατο είναι παρόν 

 

 

 

Ο ποδηλατόδρομος και η σημασία του για την πόλη της Καρδίτσας 

H  Καρδίτσα διαθέτει σήμερα ένα δίκτυο 4ων χλμ. Ως ακραία σημεία 

στην περίμετρο της πόλης στα οποία θα καταλήγει το δίκτυο κορμού 

επιλέγηκαν οι εξής πόλοι : 

Συγκρότημα ΤΕΙ - Λυκείων  

Εθνικό Στάδιο  

Σιδηροδρομικός σταθμός  

Οι δύο πρώτοι πόλοι έχουν μεγάλη προσέλευση νέων, ο δε τρίτος 

επίσης θα γίνει τα επόμενα χρόνια ισχυρός πόλος έλξης. Το δίκτυο 

κορμού για το ποδήλατο που προτείνεται περιλαμβάνει τους παρακάτω 

δρόμους : 
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Καραϊσκάκη : Αποτελεί έναν κύριο πολεοδομικό άξονα για την πόλη 

ο οποίος συνδέει το σιδηροδρομικό σταθμό με το κέντρο.  

Υψηλάντου και Ιεζεκιήλ : Η Υψηλάντου αποτελεί κύριο εμπορικό 

άξονα. Είναι η πρώτη παράλληλη οδός της πεζοδρομημένης Λάππα, 

εφάπτεται του Παυσίλυπου και συνδέει το κέντρο με το Δημοτικό 

Στάδιο, έναν μεγάλο αθλητικό χώρο, σημαντικό πόλο έλξης νέων 

της πόλης.  

Εναλλακτικά πάντως προτείνεται και η Ιεζεκιήλ, δρόμος βέβαια 

χαμηλότερης πολεοδομικής σημασίας σε σχέση με την Υψηλάντου. 

Ως προς το είδος των ποδηλατοδρόμων η μελέτη προτείνει τη λύση της 

δημιουργίας μιας αμφίδρομης λωρίδας κίνησης των ποδηλάτων αντί των 

δυο στενότερων λωρίδων στις δύο πλευρές του δρόμου, ώστε η οδήγηση 

να είναι πιο άνετη και ασφαλέστερη για τον ποδηλάτη. 

Τρόπο ζωής για ένα μεγάλο ποσοστό Καρδιτσιωτών αποτελεί η 

καθημερινή χρήση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις τους εντός της 

πόλης, όπως προκύπτει από την έρευνα αξιολόγησης του δικτύου 

ποδηλατοδρόμων της Καρδίτσας που διεξήγαγε ερευνητική ομάδα του 

Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου στα πλαίσια του προγράμματος 

"ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" 2004 - 2006. Το ποδήλατο κατέχει ήδη το 22% 

στο ποσοστό των μετακινήσεων στην Καρδίτσα και μαζί με το 

περπάτημα αναδεικνύονται σε κυρίαρχους τρόπους μετακίνησης με 

συνολικό ποσοστό 60%. «Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΚΠ σχετικά 

με τη χρήση του ποδηλάτου αλλά και γενικότερα σχετικά με τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες στην Καρδίτσα είναι πολύ ενδιαφέροντα καθώς 

φαίνεται ότι οι ποδηλατοδρόμοι τελικά ενθάρρυναν πολλούς να 

χρησιμοποιούν εντατικότερα το ποδήλατό τους και άλλους να πάρουν 

το ποδήλατο. Καταγράφεται πολύ υψηλό ποσοστό χρήσης του ποδηλάτου 

όπως επίσης και πολύ υψηλό ποσοστό περπατήματος. Αυτό εδώ στην 

Καρδίτσα μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά έχοντας υπ' όψιν τι 

συμβαίνει σε άλλες πόλεις, μπορούμε να πούμε ότι η Καρδίτσα είναι 

μια πάρα πολύ ζωντανή πόλη, όπου ο κόσμος περπατάει και κάνει 

ποδήλατο. Όλοι ξέρουν ότι η Καρδίτσα είναι το μοναδικό ουσιαστικό 

αξιόλογο παράδειγμα πόλης με ποδήλατο. Η κινητικότητα επίσης είναι 

πολύ υψηλή, δηλαδή, οι κάτοικοι της Καρδίτσας μετακινούνται πολλές 

φορές την ημέρα, κάτι που δείχνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, 

γιατί το περιβάλλον είναι ελκυστικό. Βγαίνεις, συναντάς φίλους, 

περπατάς σχετικά με ασφάλεια, δεν υφίστασαι ιδιαίτερο θόρυβο, 

ρύπανση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Καρδίτσα γίνεται κάθε 

μέρα και πιο ζωντανή πόλη και το ποδήλατο έχει μπει για τα καλά 

στην καθημερινή της λειτουργία. 
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιούνται πολυάριθμες 

εκδηλώσεις σε μια προσπάθεια για να ξαναζωντανέψει η περιοχή. 

Εντυπωσιακά και τα πανηγύρια της περιοχής με τους μοναδικούς 

Αργιθεάτικους χορούς και τραγούδια. Στον Κάμπο, στην περιοχή του 

Παλαμά, αναβιώνουν τα «Ρουγκατσάρια», έθιμα του Δωδεκαημέρου, τα 

Λαζαριάτικα τραγούδια την Πέμπτη πριν του Λαζάρου, αλλά και ο 

Καραγκούνικος Γάμος την περίοδο της Αποκριάς. 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η γιορτή κρασιού στο Μεσενικόλα, 

όπου εορτάζεται η νέα σοδιά με χορό, τραγούδι και άφθονο κρασί, 

ενώ εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής διοργανώνονται σε πολλούς 

δήμους του Νομού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Καραϊσκάκεια». 

Ιδιαίτερος χορός της Αργιθέας είναι ο κλειστός χορός. Χορεύεται 

κυκλικά από άνδρες και γυναίκες σε δύο κύκλους με τους άνδρες να 

βρίσκονται εξωτερικά. Οι χορευτές πιάνονται αγκαζέ και στο 

ξεκίνημα ο χορός είναι αργός. Από τη μέση και μετά γίνεται πιο 

γρήγορος και οι χορευτές πιάνονται από το χέρι. Τα τραγούδια τα 

«κλειστά» είναι αφηγηματικά ή παραλογές με ιστορίες από την 

παράδοση ή τους θρύλους του τόπου με θέματα κυρίως τον έρωτα και 

την ξενιτιά. 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΔΕΣ 

Καραγκούνηδες αποκαλούνται οι κάτοικοι των πεδινών τμημάτων του 

Θεσσαλικού κάμπου και τους συναντάμε στους πληθυσμού του β.α 

τμήματος του νομού Καρδίτσας, σε ορισμένα χωριά των Φαρσάλων και 

των Τρικάλων. Η περιοχή αποτέλεσε τμήμα της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας 

μαζί με τις περιοχές της Φθιώτιδας, της Ιστιαιώτιδας και της 

Πελασγιώτιδας, την Θεσσαλική Τετράδα, μία πρώτης μορφής συμμαχία. 

Αναφορά στην περιοχή γίνεται και από τον Όμηρο, στην Ιλιάδα, όπου 

τρεις πόλεις (Ιθώμη, Τιτάνιο και Αστέριο) συμμετείχαν με πλοία. Η 

ετυμολογία του ονόματος ίσως προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων 

καρά και γκουν (μαύρο χώμα, μαυροχωμίτης) ή καρά και Γιουνάν 

(μαύρος, γνήσιος Έλληνας) ή καρά και γκούνα (μαύρη γούνα). 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Είναι  κοινά αποδεκτό ότι ανάλογα με το περιβάλλον που ζούμε 

διαμορφώνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και η καθημερινή διατροφή 

μας. Η προηγούμενη γενιά κατανάλωνε αυστηρά ότι παρήγαγε το χωράφι 

του γεωργού, ή την στάνη του κτηνοτρόφου. Κάθε σπιτικό παλιά 

προσπαθούσε να έχει ένα χωραφάκι να βγάζει καλαμπόκι και έναν χώρο 

όπου είχε τα ζώα τα οποία εκμεταλλεύονταν με κάθε τρόπο. 
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Η διατροφή τους λοιπόν ήταν λιτή (χόρτα, γαλακτοκομικά, 

δημητριακά, όσπρια, λαχανικά, ζυμαρικά, λάδι) ενώ συχνά απουσίαζε 

το κρέας, η στέρηση του οποίου τότε, μας ώθησε όπως φαίνεται στην 

ευρεία κατανάλωση του σήμερα. 

Το πρωινό μιας κοινής οικογένειας στα χωριά της Καρδίτσας ήταν 

είτε τραχανά με μπομπότα η πλιγούρι (δημητριακό πλούσιο σε φυτικές 

ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες) πάντα μέτριο σε ποσότητα για να 

φτάσει για όλα τα παιδιά, οικογένεια. 

Το συσσίτιο στο σχολείο περιελάμβανε: γάλα από σκονόγαλο, βούτυρο 

και τριγωνάκι τυρί από κονσέρβες με ψιλό σύρμα). Μετά το 1960 και 

επειδή τα παιδιά πήγαιναν σχολείο πρωί και απόγευμα, το μεσημέρι 

είχε και συσσίτιο φαγητού (μακαρόνια, πλιγούρι, μπακαλιάρο, 

φασολάδα). 

Στο μεσημεριανό φαγητό τους κυριαρχούσε το παραδοσιακό ζυμωτό 

χωριάτικο ψωμί (καθάρειο ή μπομπότα) ψημένο στη γάστρα με τα ξύλα, 

στη στόφα ή στο φούρνο. 

Από το ροκίσιο – καλαμποκίσιο αλεύρι οι Αργιθεάτισες της Καρδίτσας 

έφκιαναν ψωμί λειψό, ψωμί ανιβατό και τα περίφημα κραμποκούκια. 

Στο τραπέζι δεν έλειπαν ποτέ οι παραδοσιακές χωριάτικες πίτες της 

Καρδίτσας : κολοκυθόπιτες, γαλατόπιτες, ο πλαστός, ήταν πίτες οι 

οποίες γίνονται κατά βάση με σταρένιο αλεύρι. Η τραχανόπιτα 

γινόταν με στρώση στον πάτο του ταψιού νερουλής ζύμης από μπομπότα 

και επάνω απλώνονταν μισοβρασμένος γλυκός τραχανάς, ενώ στην 

κορυφή έβαζαν τσιγαριάδα, λίπα, βούτυρο ή λάδα. 

Ο διαδεδομένος πλαστός της Καρδίτσας, η χορταστική αλλά και 

εύγεστη χορτόπιτα η οποία αλλάζει όνομα και συνταγή από περιοχή σε 

περιοχή, περιέχει λάπατα, πράσα, τσουκνίδες, άνηθος, φέτα, σε 

συνδυασμό με ζυμάρι από καλαμποκίσιο αλεύρι. Αν τώρα αυτό 

συνδυαζόταν με ξινόγαλο, τότε για να το πούμε λαϊκά την κάνανε 

ταράτσα. 

Η διατροφή τόσο των Καρδιτσιωτών αλλά και ιδιαίτερα των αργιθεατών 

που ασχολούνταν σε μεγάλο βαθμό με την κτηνοτροφία, 

συμπεριλαμβάνει σε μεγάλες ποσότητες τυροκομικά προϊόντα: το γάλα 

και τα παράγωγά του (τσαλαφούτι, τυρί, μυζήθρα, βούτυρο, γιαούρτι, 

ξινόγαλο, κλωτσοτύρι, αρτιμή). 

Ιδιαίτερη γεύση είχε το τσαλαφούτι που είναι βρασμένο και 

αλατισμένο γάλα του Αυγούστου όπου ανακατώνεται κάθε μέρα και 

αφήνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες για να γίνει, και να δέσει όπως 

έλεγαν. Το έβαζαν με κομμάτια τυρί και στον τυρολόγο (τομάρι 
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κατσικίσιο ειδικά επεξεργασμένο και κατασκευασμένο, όπου το έλεγαν 

και τουλούμι). 

Λίγες και ξεχωριστές ήταν οι στιγμές που έμπαινε το κρέας στην 

διατροφή των Καρδιτσιωτών. Το κρέας το τρώγανε σε μεγάλες γιορτές 

Πάσχα, Χριστούγεννα αλλά και ξεχωριστές γιορτές του χωριού, της 

οικογένειας (γάμος, αρραβώνες, γεννητούρια). 

Συνήθιζαν δε να λένε: Σπίτι στην Καρδίτσα που δεν έχει γρούνι τα 

Χριστούγεννα κι αρνί ή κατσίκι το Πάσχα δεν είν’ καλό 

νοικοκυριό... 

Ξεχωριστή διάσταση δίνανε και τα γλυκά που χρησιμοποιούσαμε στην 

Καρδίτσα, αλλά και που μέχρι σήμερα τα αναπαράγουμε είτε στο σπίτι 

μας είτε αγοράζονται απέξω! 

Το χαρακτηριστικό της φιλοξενίας και ιδιαίτερα στα χωριά της 

Καρδίτσας, ήταν δυνατό. Δεν υπήρχε νοικοκυρά που να μην φύλαγε 

(από τα λιανοπαίδια της, κυρίως) ένα γλυκό του κουταλιού για τους 

περαστικούς ή τους μουσαφηρέους. 

Καρύδι, σύκο, κάστανο, κυδώνι, κολοκύθι, κεράσι, κράνο, δαμάσκηνο 

είναι μερικά από τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού. 

Ξεχωριστή διάσταση δίνανε οι νοικοκυρές στα γλυκά του ταψιού, τα 

οποία προοριζόντουσαν για ειδικές περιστάσεις. 

Κουραμπιέδες, ραβανί, χαλβάς, παντεσπάνι, είναι μερικά ακόμα γλυκά 

όπου οι γυναίκες τα ετοιμάζουν έως και σήμερα. 

Αυτά ήταν μερικά από τα παραδοσιακά φαγητά που έτρωγαν οι γονείς 

μου αλλά και μια ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε σε αντίξοες συνθήκες, 

τρώγοντας τόσο, όσο αρκούσε για να μεγαλώσουν. 

Η λιτή διατροφή που έκαναν τότε οι γονείς μας αλλά και των 

παππούδων μας σε συνδυασμό με τα φυσικά προϊόντα που παρήγαγε η 

φύση φαίνεται να είναι η λύση για την ευφορία του οργανισμού μας 

αλλά και για την μακροζωία. 

Είναι καλό να θυμόμαστε πως έχουμε ξεκινήσει, ώστε να εκτιμούμε το 

επίπεδο που έχουμε φτάσει, αλλά και να μας θυμίζει ότι δεν 

χρειαζόμαστε πάρα πολλά για να ζήσουμε, Αρκούνε λίγα και καλά. 

Παραδοσιακά φαγητά 

Φημισμένα είναι τα ουζερί της 

Καρδίτσας με την ποικιλία των 

μεζέδων σε ψαρικά και κρέατα, το 

ντόπιο τσίπουρο και κρασί. Στο 
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Δημοτικό αναψυκτήριο του Παυσίλυπου, στο ομώνυμο πάρκο, μπορείτε 

να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το τσίπουρό σας μέσα σε ένα 

καταπράσινο περιβάλλον στο κέντρο της πόλης. Στην Παπαράτζα, ένα 

δροσερό άλσος στις παρυφές της πόλης, το αναψυκτήριο θα σας 

ανταμείψει με το περιβάλλον του και το ξεχωριστό φαγητό. Στη μικρή 

αναρυθμιστική λίμνη, 12 χλμ. από την Καρδίτσα, υπάρχουν πολλές 

ταβέρνες. Ταβέρνες με ωραία θέα προς την Καρδίτσα έχουν αρκετά 

χωριά, όπως ο Άγιος Γεώργιος, το Μοσχάτο, η Πορτίτσα, τα Κανάλια 

κ.λπ. Νόστιμο φαγητό θα βρείτε και στην περιοχή Τσαρδάκι (κοντά 

στη Ι.Μ. Κορώνας), καθώς και δίπλα στη λίμνη, στις πλαζ Λαμπερού 

και Πεζούλας. Η περιοχή της λίμνης, σαν η πιο τουριστική περιοχή, 

προσφέρει πολλές επιλογές σε φαγητό και ποτό. Δοκιμάστε ντόπια 

κρέατα, πέστροφα, παραδοσιακές πίτες και γλυκά, σε ταβέρνες με θέα 

τη λίμνη, το βουνό, ή μέσα σε παραδοσιακά χωριά. Στις πλατείες των 

χωριών υπάρχουν ψησταριές με ντόπια κρέατα και σπιτικά φαγητά. 

Πολλές από αυτές είναι καταπληκτικές και πολύ φτηνές.  

Παραδοσιακές γεύσεις: 

 Η Καρδίτσα έχει παράδοση στο τσίπουρο, στο κρασί στις πίτες και 

στα γλυκά του κουταλιού. 

Τον Ιανουάριο φτιάχνουν την πρωτοχρονιάτικη κρεατόπιτα και τα 

Γιαπράκια (λαχανοντολμάδες) 

Το παραδοσιακό γλυκό της αποκριάς είναι το κανταΐφι και το 

παραδοσιακό φαγητό της αποκριάς είναι το μπουρανί (χόρτα, αλεύρι, 

νερό, λάδι). 

Την 25η Μαρτίου τιμούν τον μπακαλιάρο με σπανάκι στο φούρνο. 

Το Πάσχα παραδοσιακή βλάχικη μαγειρίτσα απ´ το λιβάδι την 

«μπατζαβούσα» ή μαγειρίτσα «καλαμπακιώτικη» 

Τον Μάιο φτιάχνουν καταπληκτικά τυριά, παραδοσιακό γαλοτύρι 

ξινοτύρι, γιαούρτι. 

Ο Αύγουστος είναι ευλογημένος μήνας γιατί έχει πολλούς καρπούς, 

φρούτα και είναι ιδανική εποχή για πίτες όπως «μπατζίνα», 

«πλαστός», ψωμιά και γλυκά του κουταλιού όπως γλυκό μανταρίνι, 

γλυκό αχλάδι, γλυκό καρπούζι, λικέρ καρύδι, βύσσινο και 

τριαντάφυλλο. 

 Τον Σεπτέμβριο φτιάχνουν μουσταλευριά με αλεύρι και από γλυκά 

κυδώνι πελτέ. 

Όλες τις εποχές τιμούν την καρυδόπιτα, τις ψητές πέστροφες, τα 

κρασιά και τα τσίπουρα. 



23 

TΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Στην περιφερειακή ενότητα (νομό) Καρδίτσας η λίμνη Πλαστήρα είναι 

ο δημοφιλέστερος προορισμός. 

Το σημαντικότερο τμήμα του αμπελώνα της Καρδίτσας και το 

μεγαλύτερο οινικό ενδιαφέρον υπάρχει στη δημοτική ενότητα 

Πλαστήρα, που φιλοξενεί και τη ζώνη του ερυθρού οίνου ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) 

Μεσενικόλας, η οποία έχει πάρει το όνομά της από το χωριό 

Μεσενικόλας, που έχει επίσης ονοματίσει και την ερυθρή ποικιλία 

αμπέλου μαύρο Μεσενικόλα. 

Αμπέλια, οινοποιεία και αποστακτήρια υπάρχουν επίσης στις 

δημοτικές ενότητες Ιθώμης, Ιτάμου, Καρδίτσας, Μενελαΐδας, 

Μητρόπολης και Μουζακίου. Ονομαστή για τα αμπέλια και το κρασί της 

είναι και η Δαφνοσπηλιά Καλλιφωνίου. 

Από το 2008 ο αμπελώνας της Καρδίτσας παράγει τους οίνους ΠΓΕ 

Καρδίτσα (Τοπικός Οίνος Καρδίτσας). 

Από το 2011 και από αμπέλια της περιοχής του δήμου Μουζακίου 

μπορεί να παράγεται το Τσίπουρο Μουζακίου. 

Οι οινόφιλοι που ενδιαφέρονται για οινοτουρισμό στην Καρδίτσα θα 

πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στο δρόμο του κρασιού 

των Αγράφων στις περιοχές της Λίμνης Πλαστήρα και του Μουζακίου. 

Η πολύ νεώτερη τεχνητή λίμνη και η λουτροπηγή στο Σμόκοβο, τα 

κάστρα Καλλιθήρου (Σέκλιζας) και Φαναρίου και τα πολλά μοναστήρια 

όπως της Κορώνας, της Πέτρας, της Πελεκητής και της Σπηλιάς 

(Κοίμησης Θεοτόκου) είναι επίσης κάποιοι από τους ενδιαφέροντες 

προορισμούς στην περιοχή της Καρδίτσας. 

Αθλητισμός 

Η Καρδίτσα έχει ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο βρίσκεται δίπλα 

στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας, που είναι και το γήπεδο της 

Αναγέννησης, και στο Κλειστό Κολυμβητήριο. Στο γυμναστήριο αυτό 

πραγματοποιούνται αγώνες χάντμπολ, βόλεϊ και μπάσκετ. Την ευθύνη 

του γυμναστηρίου έχει ο Δήμος Καρδίτσας και συγκεκριμένα ο ΟΑΚΧΑ 

(Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων και Χώρων Άθλησης Καρδίτσας). 

Στα πλαίσια των Μεσογειακών Αγώνων 2013 είχε ενταθεί η κατασκευή 

νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Το 

έργο είναι ήδη υπό κατασκευή και σύντομα θα γίνει η θεμελίωση του.
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Αθλητικές δραστηριότητες στο 

νομό Καρδίτσας 

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

Οι φυσιολάτρες ορειβάτες και οι 

λάτρεις του περιπάτου στη φύση, 

είναι βέβαιο ότι θ' αποζημιωθούν 

με τον καλύτερο τρόπο. Οι 

πλαγιές των βουνών προσφέρονται 

για πολλών ειδών πορείες σύντομης, ή μεγάλης διάρκειας, όπως 

επίσης και για άλλοτε ευκολότερες κι άλλοτε δυσκολότερες 

διαδρομές. Ο ορειβατικός - χιονοδρομικός όμιλος Καρδίτσας δίνει 

σχετικές πληροφορίες ενώ λειτουργεί και το ορειβατικό καταφύγιο 

στη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα.  

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ) 

Πολλές κορυφές είναι ιδανικές για πτήση σε διαμορφωμένες πίστες 

στις κορυφές Τέμπλα ή Αγκώνας (Νεράιδα) και Κουφόλογγος (Κρυονέρι) 

που προσφέρονται για ένα ολοκληρωτικό αγνάντεμα της καταπράσινης 

φύσης, των γραφικών οικισμών και των γαλάζιων νερών της λίμνης. 

Πίστες υπάρχουν ακόμη στην περιοχή Μουζακίου πριν από την Πορτή, 

στον Ελληνόπυργο και στην περιοχή Αγίου Γεωργίου. Ο τοπικός 

σύλλογος οργανώνει πολλές εξορμήσεις. 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ 

Στην Καρδίτσα κυκλοφορούν πολλές μοτοσικλέτες. Οι κάτοχοι και 

αναβάτες τους ενώθηκαν σε σύλλογο που τον ονομάζουν ΣΜΟΚ. Μεταξύ 

των άλλων σκοπών τους είναι η διάδοση της ιδέας του 

μοτοσικλετισμού και της ασφαλούς οδήγησης. Οι δραστηριότητές τους 

είναι πλούσιες. Πραγματοποιούν πολλές εκδρομές σε όλη την Ελλάδα, 

οργανώνουν αγώνες στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα και συμμετέχουν 

σε αγώνες άλλων περιοχών. Επίσης οργανώνουν happenings κάθε 

καλοκαίρι στη λίμνη Πλαστήρα. 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ 

Αποτελεί τη νέα πρόκληση για τον επισκέπτη της λίμνης. Στην 

περιοχή θα βρείτε τον απαραίτητο εξοπλισμό για ν' απολαύσετε τις 

ατέλειωτες - με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας - διαδρομές, στους 

δρόμους πλάι στη λίμνη, στο γεμάτο έλατα και βελανιδιές δάσος, στο 

βουνό όπου έμπειροι οδηγοί αναλαμβάνουν την περιήγηση του 

επισκέπτη.  
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ΣΚΙ 

Οι λάτρεις του σκι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από το μικρό αλλά 

συνεχώς εξελισσόμενο χιονοδρομικό κέντρο Καραμανώλη που προσφέρει 

ειδικά στα παιδιά αρκετή διασκέδαση με το χιόνι. Βρίσκεται στην 

ανατολική πλαγιά του όρους "Βουτσικάκι" σε υψόμετρο 1530 μ. και 

απέχει 28 χλμ. από την Καρδίτσα. Η περιοχή επίσης προσφέρεται και 

για σκι αντοχής στους δασικούς δρόμους της. Διαθέτει μικρό 

συρόμενο αναβατήρα, σκούτερ χιονιού, ενοικιαζόμενα πέδιλα. 

ΙΠΠΑΣΙΑ 

Στη θέση "Κεραμίδι" μετά τη διασταύρωση προς το χωριό Μορφοβούνι 

στο δρόμο προς Κρυονέρι, λειτουργεί το Saloon, υπεύθυνος του 

οποίου είναι ο κ. Χρήστος. Στις εγκαταστάσεις του, μικροί και 

μεγάλοι επισκέπτες μπορούν ν' απολαύσουν έναν περίπατο με άλογα 

στην περιοχή της λίμνης.  

ΨΑΡΕΜΑ 

Στη λίμνη Πλαστήρα το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο με καλάμι και 

ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας. Περιμετρικά τα 

λίμνης υπάρχουν πολλά σημεία κατάλληλα για ψάρεμα με καλάμι. 

Απαγορευτικές ζώνες υπάρχουν κοντά στο Φράγμα και τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Τα κυριότερα αλιεύματα της λίμνης είναι: ο 

κορέγονος, το λαυράκι, το γριβάδι, ο κυπρίνος, το ασπρόψαρο, η 

πλατίτσα, το γλήνι και οι αμερικάνικες πέστροφες. Το ψάρεμα με 

καλάμι για τα περισσότερα αλιεύματα επιτρέπεται όλο το χρόνο εκτός 

από τον μήνα Μάιο. Καλύτερα περίοδος ψαρέματος είναι η 

καλοκαιρινή. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο διοργανώνεται διαγωνισμός 

ψαρέματος με συμμετοχή δεκάδων ερασιτεχνών ψαράδων στη Μαγούλα 

Μορφοβουνίου. Άφθονο επίσης είναι το ψάρεμα σε πολλά ποτάμια της 

περιοχής.  

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ - ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 

Οργανωμένοι χώροι για σκοποβολή υπάρχουν στο χωριό Ρούσσο, σε 

απόσταση 7 km από την Καρδίτσα, στη Σέκλιζα, στη Νεράιδα και στην 

περιοχή Λούτσες Νεοχωρίου. Σκοπευτήριο λειτουργεί με ευθύνη του 

Σκοπευτικού Ομίλου Λίμνης Ν. Πλαστήρα όπου κατά διαστήματα 

διοργανώνονται αγώνες σκοποβολής. Ο σκοπευτικός σύλλογος θα σας 

δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η τοξοβολία γίνεται σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. Παράλληλα 

γίνονται και μερικά μαθήματα για να γνωρίσει ο επισκέπτης το 

άθλημα.  
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ΔΡΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 

Τα υδροποδήλατα και κανό στις πλαζ της λίμνης, δίνουν την ευκαιρία 

μιας άμεσης επαφής με τα πεντακάθαρα γαλάζια νερά της λίμνης και 

προσφέρεται για άθληση, ψάρεμα αλλά και ρομαντική βόλτα. Το 

υδροποδήλατο είναι ένα πρωτότυπο είδος καταμαράν, αβύθιστο και 

ασφαλές πλέει με όλες τις καιρικές συνθήκες. Μια εκδρομή με το 

υδροποδήλατο μένει αξέχαστη στον επισκέπτη της λίμνης, καθώς 

μπορεί να απολαύσει της ομορφιές της, να φωτογραφίσει τα υπέροχα 

τοπία της και να μαγευτεί από το μεγαλείο της φύσης.  

CANYONING 

Canyoning σημαίνει διάσχιση φαραγγιών. Στο Μέγα Ρέμα κοντά στην Ι. 

Μ. Αγίου Γεωργίου, υπάρχει όμορφο μικρό φαράγγι ιδανικό για 

διάσχιση και εξάσκηση για μικρούς και μεγάλους σε ηλικία, λάτρεις 

του αθλήματος. Ο βαθμός δυσκολίας της διαδρομής του είναι μικρός. 

Η διάσχιση αρχίζει με περπάτημα μέσα από λαξευμένους από το νερό 

βράχους και στη συνέχεια ακολουθούν 8 rappel από 4 -14 μέτρα το 

καθένα. Κατά τα διάρκεια της κατάβασης οι συμμετέχοντες στη 

διάσχιση περνούν μέσα από «λιμνούλες» με μέγιστο βάθος 1 μέτρο. Η 

δραστηριότατα διαρκεί 4 - 5 ώρες.  

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ  Ι.Χ. ή JEEP 

Οι διαδρομές μέσα σε δάση με έλατα είναι μοναδικής ομορφιάς. 

Μπορείτε να επισκεφτείτε την περιοχή με συμβατικό αυτοκίνητο, να 

περιπλανηθείτε στα δάση της περιοχής της λίμνης, ή να επιχειρήστε 

εξορμήσεις προς την Αργιθέα. Εάν διαθέτετε jeep ή άλλο όχημα 4Χ4 

μπορείτε να πάτε σε μέρη απρόσιτα για τους περισσότερους 

επισκέπτες. Συνδυάστε επισκέψεις σε μοναστήρια, αναβάσεις σε 

παρατηρητήρια, (ιδίως στην περιοχή της λίμνης) ή περάστε λίγο 

χρόνο σε κάποιο χωριό. Η επαφή με τους φιλόξενους κατοίκους είναι 

μια ευχάριστη έκπληξη. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ 

Δημοτική Αγορά  

Το δημοτικό κτίριο  της νέας αγοράς  κτίστηκε στις  πρώτες 

δεκαετίας του   αιώνα και ανακαινίστηκε τελευταία.  Στα νότια της 

κεντρικής πλατείας και σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων βρίσκεται 

το εντυπωσιακό κτίριο της Δημοτικής Αγοράς. Βασισμένο στον 

αρχιτεκτονικό τύπο αγοράς της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου 

αποτελεί μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα των αρχών του προηγούμενου 

αιώνα που έγινε γνωστό ως «Μοντέρνο Κίνημα». Σήμερα λειτουργεί σαν 

χώρος πολιτισμού, ψυχαγωγίας αλλά και σαν εμπορικό κέντρο. Το 

Κτίριο της Δημοτικής Αγοράς είναι ένα κτίριο μνημειακού και 
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επομένως συμβολικού χαρακτήρα. Ως αρχιτεκτονικό μνημείο αποτελεί 

"πολιτιστική" κληρονομιά  της Καρδίτσας. 

Το Κονάκι στον Πρόδρομο Καρδίτσας 

Το Κονάκι Προδρόμου είναι ένα λιθόκτιστο κεραμοσκεπές κτίριο με 

συμμετρική οργάνωση των όψεων και κάτοψη σε σχήμα σταυρού. Είχε 

δύο ορόφους εκτός από την περιοχή της απόληξης του κλιμακοστασίου, 

όπου υπήρχε τριώροφος πύργος – παρατηρητήριο.  

 Κατασκευάστηκε στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. σαν 

κατοικία του Τούρκου Εκρέμ Μπέη  

 Το 1912 το κτίριο περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο  

 Το 1923 παραχωρήθηκε στην Κοινότητα Προδρόμου από το Υπουργείο 

Γεωργίας για να λειτουργήσει ως δημοτικό σχολείο  

 Κατά τη διάρκεια του σεισμού των Σοφάδων το 1954, κατέρρευσαν 

οι πάνω όροφοι του κτιρίου, αλλά συνέχισε να χρησιμοποιείται 

ως σχολείο μόνο το ισόγειο  

 Το 1986 κηρύχθηκε Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο  

 Το 1987 παραχωρήθηκε από την Κοινότητα Προδρόμου στο Υπουργείο 

Πολιτισμού και αναστηλώθηκε το 1989 από την 5η Εφορεία 

Νεωτέρων Μνημείων Θεσσαλίας  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας φιλοξενεί πολύ σημαντικά 

ευρήματα της περιοχής καταγράφοντας το χαρακτήρα του πολιτισμού 

της  μέσα από μια ιστορική διαδρομή που καλύπτει χρονικά όλες τις 

περιόδους της Προϊστορίας και Ιστορίας από την Παλαιολιθική και 

Νεολιθική εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα αρχαιολογικά ευρήματα  αρχαίων πόλεων της περιοχής 

που αναφέρονται στις φιλολογικές πηγές και επιβεβαιώνονται μέσα 

από τις επιγραφικές μαρτυρίες. Η έκθεση είναι δομημένη κατά 

χρονολογική σειρά και με θεματικές ενότητες, αποσκοπώντας στην 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση του παρελθόντος με αναφορές στον 

ιδιωτικό και δημόσιο βίο, στις καθημερινές δραστηριότητες, την 

αισθητική, τη λατρεία, το εμπόριο, την οικονομία και το θάνατο ως 

φυσική κατάληξη. Πρόθεση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Καρδίτσας είναι να συστήσει  την πόλη στους επισκέπτες και στους 

κατοίκους της. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την προσέγγιση 

περισσότερων κατηγοριών του κοινού, όπως μαθητές, ΑΜΕΑ και άλλες 

κοινωνικές ομάδες. Στο πωλητήριο του Μουσείου διατίθενται έντυπες 

εκδόσεις αρχαιολογικού περιεχομένου, κατάλογοι εκθέσεων, καθώς και 

ακριβή αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων. Η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Καρδίτσας αποτελέσει μια αισθητική εμπειρία για τους 

επισκέπτες και θα δώσει τα δικά της ερεθίσματα. Το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Καρδίτσας αποτελεί ένα ίδρυμα, στο οποίο εκτίθενται και 

γίνονται γνωστά τα αρχαιολογικά ευρήματα που προέρχονται από την 
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περιοχή του νομού Καρδίτσας. Η έκθεση είναι δομημένη κατά 

χρονολογική σειρά και με θεματικές ενότητες, αποσκοπώντας στην 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση του παρελθόντος με αναφορές στον 

ιδιωτικό και δημόσιο βίο, τις καθημερινές δραστηριότητες, την 

αισθητική, τη λατρεία, το εμπόριο, την οικονομία και το θάνατο ως 

φυσική κατάληξη. 

 

 

 

Κάστρο Καλλιθήρου 

Το κάστρο του Καλλιθήρου κτισμένο στην νοτιοανατολική πλευρά του 

λόφου του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται 9 χλμ. νοτιοδυτικά της 

Καρδίτσας. Το πάχος του τείχους είναι περίπου δύο μέτρα. Το κάστρο 

έχει καταρρεύσει σχεδόν εξολοκλήρου. Σώζονται μόνο οι κατώτερες 

σειρές των λίθων σε καλή κατάσταση και σε όλο του το μήκος. Το 

τείχος περιλαμβάνει πύργους στις τέσσερις γωνίες και από έναν 

ενδιάμεσο πύργο στην βόρεια, την ανατολική και τη δυτική πλευρά. 

 

Αρχαιολογική Αποθήκη Κέδρου 

 

Η Αρχαιολογική Αποθήκη Κέδρου είναι η πρώτη αποθήκη στη Θεσσαλία 

που γίνεται προσιτή στο κοινό. Μπορεί να δει κανείς αρχαία 

αντικείμενα κυρίως από την αρχαία πόλη της Όρθης.H Αποθήκη 

περιλαμβάνει αντικείμενα και από άλλες θέσεις που εμπίπτουν στα 

όρια του Δήμου Μενελαΐδος. Τα αρχαία αντικείμενα συνοδεύουν 

επεξηγηματικές πινακίδες. Ο ευπρεπισμός της Αποθήκης ου Κέδρου δεν 

έγινε μόνο για να πληροφορήσει,  αλλά για να δείξει τη συνέχεια 

της κατοίκησης της περιοχής. Δημιουργήθηκε ένας χώρος που θα δώσει 

τις αφορμές και τα ερεθίσματα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων μέσα από τα οποία μπορεί να δοθεί διέξοδος στη 

δημιουργική ενεργητικότητα των νέων της περιοχής. Είναι ένα χώρος 

ζεστός που πρέπει να τον αγκαλιάσουν με δημιουργική διάθεση οι 

εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης του Ν. Καρδίτσας 

και να τον κάνουν έναν από τους χώρους δράσης τους. 

Μητρόπολη Καρδίτσας 

 

Η Μητρόπολη είναι ένα χωριό του Δήμου Καρδίτσας. Η παλαιά ονομασία 

είναι Παλιόκαστρο. Ο επισκέπτης που θα πάει από την Καρδίτσα στην 

λίμνη Πλαστήρα, θα περάσει την Μητρόπολη που απέχει μόλις 8 χλμ. 

από την Καρδίτσα. Ο οικισμός της Μητρόπολις αποτελεί κηρυγμένο 

αρχαιολογικό χώρο επίσημα από το 1964 με Υπουργική απόφαση. 

Συγκεκριμένα έχουν βρεθεί δυο Ρωμαϊκά λουτρά – σε ένα από τα οποία 

υπάρχει ψηφιδωτό που απεικονίζει την αρπαγή της Ευρώπης από το Δια 

http://wp.me/p6lhq-UA
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5801
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- οικιστικά λείψανα από την κλασική και ρωμαϊκή περίοδο, κεραμικός 

κλίβανος και πολλά άλλα. Η Μητρόπολη υπήρξε κέντρο αγγειοπλαστικής 

κατά την αρχαιότητα, πράγμα που αποδεικνύεται από τους πολλούς 

κεραμικούς κλίβανους που βρέθηκαν μέσα στον ιστό του αρχαίου 

οικισμού. 

  

Αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα 
 

Ο αρχαιολογικός ναός του Απόλλωνα είναι το  μοναδικό μνημείο στην 

Θεσσαλία , το οποίο δίνει σημαντικά στοιχεία στους αρχαιολόγους 

σχετικά με την Λατρεία του Απόλλωνα. Είναι μνημειακός περίπτερος 

ναός, ο οποίος κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα π.χ. Το 

κτίριο έχει πέντε κίονες στις στενές του πλευρές και ένδεκα στις 

μακρές, ενώ το βάρος της σκέπης υποβάσταζε μια εσωτερική ξύλινη 

κιονοστοιχία κατά μήκος του σηκού. Ψηλότερα οι τοίχοι του σηκού 

είχαν κτιστεί με ωμά πλιθιά. Τα κεραμίδια ήταν πήλινα, κορινθιακού 

τύπου και κατέληγαν στις μακρές σε τριγωνικά ακροκέραμα με 

ανάγλυφη φυτική διακόσμηση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 

αρχιτεκτονικής του ναού είναι η ανάγλυφη διακόσμηση του εχίνου των 

κιονόκρανων με φυτικά κοσμήματα, το σχέδιο των οποίων 

διαφοροποιείται από κιονόκρανο σε κιονόκρανο. 

 

Μυκηναϊκός θολωτός τάφος Γεωργικού – Ξυνονερίου 
 

Βρίσκεται σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου νοτιοανατολικά της 

αρχαίας Μητρόπολης. Πρόκειται για τον καλύτερα διατηρημένο θολωτό 

τάφο ολόκληρης της Θεσσαλίας, αφού σώζεται ακέραιη η θόλος του. 

Είναι από τους μεγαλύτερους θολωτούς τάφους με διάμετρο 8,80 μ και 

ύψος 8,95 μ. 

 

ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ 

Κάθε χώρα, κάθε πόλη και νομός έχει και τα δικά του ήθη-έθιμα. Τα 

οποία εορτάζονται με πολλούς τρόπους. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Σε  χωριά της Καρδίτσας το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου  ρίχνουν 

θυμίαμα στα τζάκια περιμένοντας τον ερχομό του αρχηγού 

Καλικάντζαρου. Το ίδιο γίνεται και την επόμενη ημέρα, καθώς 

έρχονται και οι υπόλοιποι καλικάντζαροι. Τα μεσάνυχτα της 

παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται το «τάισμα» της βρύσης, κάτι 

που σε κάποια χωριά γίνεται παραμονή Πρωτοχρονιάς. Συνηθίζετε να 

πάνε οι κοπέλες τα χαράματα των Χριστουγέννων στην πιο κοντινή 

βρύση «για να κλέψουν το «άκραντο νερό». Το λένε άκραντο, δηλαδή, 

αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σε όλη τη διαδρομή. Αλείφουν τις 

βρύσες του χωριού με βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει το 

νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι τον καινούργιο χρόνο και 

όπως γλυκό είναι το μέλι, έτσι γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για 

να έχουν καλή σοδειά, όταν φτάνουν εκεί, την «ταΐζουν» με διάφορες 

λιχουδιές, όπως βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. 
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Μάλιστα, έλεγαν ότι όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή θα 

στεκόταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη 

στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, «κλέβουν νερό» και γυρίζουν 

στα σπίτια τους πάλι αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι από το άκραντο 

νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του 

σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια. Την δεύτερη 

ημέρα των Χριστουγέννων, σε πολλά σημεία του νομού, γιορτάζουν την 

«γουρνοχαρά», καθώς την ημέρα εκείνη σφάζουν τα γουρούνια που 

έχουν θρέψει σχεδόν ένα χρόνο πριν. Το λίπος το λιώνουν και το 

χρησιμοποιούν στην μαγειρική, φτιάχνουν λουκάνικα ενώ τα παλιά 

χρόνια από το δέρμα του γουρουνιού έφτιαχναν παπούτσια τα οποία τα 

χρησιμοποιούσαν στα χωράφια, τα λεγόμενα «γουρνοτσάρουχα». Ακόμα, 

τα παιδιά της γενιάς εκείνης έφτιαχναν μπάλες.  

ΘΕΩΦΑΝΙΑ 

Στις 5 Ιανουαρίου, παραμονές των Θεοφανίων, συναντάμε ακόμη και 

σήμερα τα Ρογκάτσια ή Ρογκατσάρια. Ένα έθιμο που οι ρίζες του 

χάνονται στην αρχαιότητα. Οι συμμετέχοντες στο έθιμο, ντυμένοι με 

προβιές ζώων και ζωσμένοι με κουδούνια, τριγυρίζουν το χωριό και 

λένε τα κάλαντα, διαφορετικά για τον καθένα, με διάθεση 

πειράγματος και σατιρισμού. Από πίσω ακολουθούν «ο γαμπρός με τη 

νύφη» και στο τέλος έρχεται ο «παπάς» που διώχνει αυτούς τους 

καλικάντζαρους. 

ΠΑΣΧΑ 

Το βράδυ της Ανάστασης και αφού ο ιερέας δώσει το Άγιο Φως 

συνηθίζεται, σε πολλά χωριά, ανάμεσα στα οποία είναι το 

Μορφοβούνι, ο Μεσενικόλας και το Κρυονέρι, οι νεότεροι να βάζουν 

φωτιά στον «αφανό». Ο «αφανός» είναι ομοίωμα του Ιούδα, φτιαγμένο 

από θημωνιά και κέδρα. Την ώρα που καίγεται, ψάλλουν όλοι μαζί το 

«Χριστός Ανέστη». Αυτό ακριβώς συμβολίζει και αυτή η κίνηση, την 

Ανάσταση και εν συνεχεία την Ανάληψη του Χριστού στον ουρανό. Το 

απόγευμα της Κυριακής, στο Μορφοβούνι, μετά τον Εσπερινό οι 

κάτοικοι συγκεντρώνονται στην πλατεία για τον «χορό της αγάπης». 

Εκεί σχηματίζουν τέσσερις χορούς (δύο οι άνδρες και δύο οι 

γυναίκες) και καθώς χορεύουν τραγουδούν το «Σήμερα Χριστός 

Ανέστη», ένα παραδοσιακό τραγούδι της περιοχής. Μετά, συνήθως, 

ακολουθεί γλέντι με παραδοσιακές ορχήστρες. Τη δεύτερη μέρα του 

Πάσχα, συναντάμε σε αρκετά χωριά, τα Σίγνα. Πρόκειται για ένα 

καθαρά θρησκευτικό έθιμο, καθώς μετά τη λειτουργία σχηματίζεται 

μία πομπή με τα λάβαρα, τις εικόνες και τα εξαπτέρυγα, που κάνει 

τον κύκλο του χωριού. Στην πομπή συμμετέχουν οι ιερείς, οι ψάλτες 

και οι πιστοί που κρατάνε λαμπάδες και καθ' όλη την διαδρομή 

ψέλνουν το «Χριστός Ανέστη». 

ΓΑΜΗΛΙΑ ΕΘΙΜΑ 

Το έθιμο του γάμου ξεκινάει λίγο πριν την ώρα που το ζευγάρι 

ετοιμάζεται να πάει στην εκκλησία. Στο σπίτι της νύφης, οι 
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βλάμηδες της πάνε τα παπούτσια και βάζουν μέσα χρήματα. Στη 

συνέχεια,  στην εξώπορτα του σπιτιού η μητέρα της νύφης  της δίνει 

ένα πιατάκι μικρό με νερό στο οποίο πρέπει οι καλεσμένοι να 

βουτήξουν το χέρι τους κάνοντας ευχές για το ζευγάρι. Έπειτα η 

νύφη πρέπει να πιεί τρεις γουλιές από το πιατάκι με το νερό και 

αφού το ακουμπήσει στο έδαφος να το σπάσει με το πόδι της μπροστά 

στην πόρτα. Παρόμοια διαδικασία με το πιατάκι ακολουθεί  και ο 

γαμπρός. Οι βλάμηδες έπαιρναν τα προικιά της νύφης και τα πήγαιναν 

στο σπίτι του ζευγαριού. Αφού τελείται το μυστήριο του γάμου 

ακολουθεί γλέντι με φαγητό και χορό. Μετά το γλέντι η νύφη 

πηγαίνει στο σπίτι όπου θα συζήσει με τον άντρα της. Εκεί την 

υποδέχεται η πεθερά και της δίνει να φάει κάτι γλυκό (συνήθως 

λουκούμι ή γλυκό του κουταλιού). Τέλος, της δίνει ένα μήλο στο 

οποίο τοποθετούνται χρήματα από τους καλεσμένους. Η νύφη παίρνει 

το μήλο και το πετάει προς τα πίσω. Αυτό θεωρείται ως γούρι για 

όποιον το πιάσει. 

Διασκέδαση στην Καρδίτσα: 

Στον τομέα του θεάτρου, λειτουργούν η Θεατρική Σκηνή (κάνει το 

χειμώνα καθημερινές παραστάσεις) και το Περιφερειακό Θέατρο. Το 

Θεατρικό Εργαστήρι, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του δήμου 

Καρδίτσας εκτός από μαθήματα θεατρικής αγωγής, ανεβάζει 

περιστασιακές παραστάσεις. Θεατρικές παραστάσεις ανεβαίνουν κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού στο Θέατρο της Μητρόπολης από θεατρικά 

σχήματα από όλη την Ελλάδα. Η περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα 

συγκεντρώνει τους θερινούς μήνες με το φεστιβάλ της. Καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες σε ένα ειδυλλιακό τοπίο και υπό το φως του φεγγαριού 

και των αστεριών χαρίζουν μοναδικές στιγμές στους λάτρεις της 

μουσικής. Στον Μεσενικόλα, η γιορτή κρασιού δίνει την ευκαιρία 

στους ντόπιους και τους επισκέπτες να γιορτάσουν τη νέα σοδειά με 

χορό, τραγούδι και άφθονο κρασί. Ενδιαφέρον έχει και ο διαγωνισμός 

διηγήματος Αντώνη Σαμαράκη που οργανώνεται από το Πολιτιστικό 

Κέντρο "Α. Σαμαράκης" στο Μορφοβούνι. Κατά την περίοδο του 

Δεκαπενταύγουστου έχουμε έναν οργασμό από εκδηλώσεις τοπικών φορέων 

και συλλόγων, πανηγυριών, ανταμωμάτων καθώς και θρησκευτικών 

πανηγυριών. Μοναδικό είναι το πανηγύρι στην Ι.Μ. Σπηλιάς τον 

Δεκαπενταύγουστο. Στον κάμπο έχουμε τα Λαϊκά Δρώμενα στον Παλαμά, 

με χαρακτηριστικά τα "ρουγκατσάρια" ή "ρουγκάτσια", έθιμα του 

δωδεκαήμερου, τα Λαζαριάτικα τραγούδια την Πέμπτη πριν του Λαζάρου, 

τα Χελιδονίσματα την 1η Μαρτίου και τα Τιτάνια με πλούσιες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με ξεχωριστό τρόπο γιορτάζονται οι 

απόκριες στο δήμο Σοφάδων με κυνήγι θησαυρού και παρέλαση αρμάτων. 

Εντυπωσιακός και ο καραγκούνικος γάμος την περίοδο της Αποκριάς στο 

δήμο Παλαμά. 

 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1993 και είναι Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η ίδρυσή της ήταν αποτέλεσμα δύο 

σημαντικών δωρεών προς το Δήμο Καρδίτσας: της Ελισάβετ Γιαννίκα 

το 1993 και της Στέλλας Γιολδάση ένα χρόνο μετά. Οι συλλογές 

αυτές αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα γύρω από τον οποίο 
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δημιουργήθηκε μια ήδη εκτεταμένη συλλογή έργων. Διαθέτει το 

σύνολο σχεδόν του εντοπισμένου και σωζόμενου έργου του Γιώργου 

Βαλταδώρου, ένα εξαιρετικά πλούσιο δείγμα των έργων του Δημήτρη 

Γιολδάση, μια σημαντική ενότητα έργων του Κώστα Παύλου (Πωλ), τη 

συλλογή του Απόστολου Κάρκα, πολλά έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που 

συνήθως έχουν μια σχέση καταγωγής από την Καρδίτσα ή από τη 

Θεσσαλία γενικότερα καθώς και ελάχιστα γλυπτά και φωτογραφίες. Η 

δράση της επικεντρώθηκε σε ένα πρόγραμμα εναλλασσόμενης 

επιμέλειας περιοδικών εκθέσεων και παρουσίασης τμημάτων της 

συλλογής της. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας έχει επίσης 

επιμεληθεί σειρά εντύπων, τα πρώτα χρόνια, που παρουσιάζουν, 

υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν θεωρητικά, τις εκθεσιακές της 

δραστηριότητες. Έχει εκδώσει εξ' άλλου δύο μονογραφίες: A) Ένα 

λεύκωμα για τον Δημήτρη Γιολδάση (1998) και Β) ένα αφιέρωμα στο 

εικαστικό έργο του Γιώργου Βαλταδώρου. 

Τα πρώτα οκτώ χρόνια στεγάστηκε στον εκθεσιακό χώρο του 

"Λαογραφικού Μουσείου Λάμπρου και Ναυσικά Σακελλαρίου". Στις 31 

Αυγούστου του 2002 εγκαινιάστηκε το καινούριο κτίριο, το οποίο 

βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Β. Τζέλλα και Βασιαρδάνη, 

δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην περιοχή του παλιού 

Νοσοκομείου. Το καινούριο κτίριο της Πινακοθήκης υλοποιήθηκε με 

την συνχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του 2ου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) με συμμετοχή 75% και του Δήμου 

Καρδίτσας με συμμετοχή 25%. Το κτίριο αυτό διαθέτει τρεις 

αίθουσες για μόνιμη έκθεση της συλλογής της πινακοθήκης. Μία 

αίθουσα με έργα του Δημήτρη Γιολδάση, την αίθουσα Καρδιτσιωτών 

καλλιτεχνών όπου εκτίθενται έργα διαφόρων καλλιτεχνών που ανήκουν 

σε διαφορετικές γενιές, έχουν διαφορετικούς προβληματισμούς, 

έχουν όμως όλοι μια σχέση καταγωγής ή διαμονής με την Καρδίτσα 

και την αίθουσα της συλλογής του Απόστολου Κάρκα με έργα 

σύγχρονης ελληνικής παραστατικής τέχνης. Η Δημοτική Πινακοθήκη 

διαθέτει επίσης: 

Μία αίθουσα περιοδικών εκθέσεων 

Μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

Μια αίθουσα πωλητήριο και 

Μια αίθουσα βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο 

Στο χώρο αυτό θα συνεχίσει η Δημοτική Πινακοθήκη το έργο της, 

ακολουθώντας κυρίως τους ίδιους άξονες και πεδία δραστηριοποίησης 

και στοχεύοντας στον ουσιαστικό εμπλουτισμό της δράσης της καθώς 

στο εξής θα μπορεί να αξιοποιεί τις επιπλέον δυνατότητες που της 

προσφέρει ένα κτίριο σύγχρονο και καμωμένο σύμφωνα με τις 

σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές. 

 

 

 ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "H Αθηνά" 

 

Σύλλογος που ιδρύθηκε το 1927 και κατά τη διάρκεια της πολύχρονης 

και ανοδικής πορείας του συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο του 
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πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Καρδίτσας 

και της ευρύτερης περιοχής. Είναι ένα κατ' εξοχήν πνευματικό 

ίδρυμα που σήμερα διαθέτει 21.000 τόμους βιβλίων, ένα σημαντικό 

αριθμό παλαιτύπων (εκδόσεις προηγούμενων αιώνων) καθώς και πλήρες 

αρχείο τοπικών εφημερίδων. Παράλληλα με την πολιτική βιβλίου 

οργανώνει διαλέξεις με θέματα σύγχρονου προβληματισμού, 

παρουσιάζει συγγραφείς και το έργο τους. Για την πολύτιμη 

προσφορά της βραβεύτηκε το 1987 από την Ακαδημία Αθηνών.  

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Η Δημοτική βιβλιοθήκη Καρδίτσας με τη σταδιακή ανάπτυξή της 

κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας με απτά αποτελέσματα, καθιερώνοντας 

μια σημαντική θέση στους κατοίκους της πόλης και του νομού. 

Η Δημοτική βιβλιοθήκη βαδίζει σταθερά καλύπτοντας τα εξής πεδία: 

ΕΡΕΥΝΑ: Βοηθάει με το έντυπο υλικό της την παροχή πληροφοριών 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης και η μεγάλη προσέλευση του 

αναγνωστικού κοινού δίνει τη δυνατότητα να τονιστεί ότι είναι ο 

ίδιος ο χώρος του βιβλίου. Συστεγάζεται μαζί τη "Λαϊκή βιβλιοθήκη 

Η Αθηνά" που περιέχει παλιά και σύγχρονα βιβλία, καθώς και βιβλία 

Καρδιτσιωτών συγγραφέων. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και παιδικό 

τμήμα. 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Οι παιδικές βιβλιοθήκες του δήμου Καρδίτσας αποτελούν για τα 

παιδιά της πόλης μια σημαντική εμπειρία εξοικείωσης με το βιβλίο 

που τους παρέχεται σ' ένα περιβάλλον καλαίσθητο, προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες τους και με ποικίλα ερεθίσματα ώστε να καλλιεργηθεί 

με ευχάριστο τρόπο η αγάπη τους για το βιβλίο. Δέχονται παιδιά 

ηλικίας από 6 έως 14 ετών και διαθέτουν βιβλία όλων των θεματικών 

κατηγοριών του πίνακα Π.Χ. Το πρόγραμμα "Η πόλη στα παιδιά", 

πραγματοποιείται ανελλιπώς από το 1985 και περιλαμβάνει δανεισμό 

βιβλίων , μορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά 

προγράμματα τα οποία αφορούν πρωτίστως τα παιδιά, αλλά 

απευθύνονται συχνά και σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Γίνεται 

συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και προσωπικό άλλων 

κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων. Επίσης, συντηρούνται σε υψηλό 

επίπεδο οι συλλογές σε βιβλία και παιδαγωγικό υλικό που είναι 

διαθέσιμα στα παιδιά. Οι δραστηριότητες των παιδικών βιβλιοθηκών 

περιλαμβάνουν:  

Δανεισμούς βιβλίων 

Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Βιβλιοπαιχνίδια 
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Επιτραπέζια παιχνίδια 

Παιδαγωγικά παιχνίδια (Σταυρόλεξα, κουίζ, παιχνιδόλεξα) 

Κατασκευές & ζωγραφική 

Εκπαιδευτικά προγράμματα (προβολή slides, video) 

Αφηγήσεις, αναγνώσεις παραμυθιών 

Ώρα παιχνιδιού 

  

Στην Καρδίτσα λειτουργούν οι εξής παιδικές βιβλιοθήκες: 

Συνοικίας Αγίας Παρασκευής (Δραγατσανίου & Ευζώνων) 

Συνοικίας Αγίου Γεωργίου (στο τέρμα της οδού Σαμαροπούλου) 

Συνοικίας Λάκα Μαντζιάρα (Λαχανά και Ιθάκης) 

Συνοικίας Αγίου Φανουρίου (πλατεία του Αγίου Φανουρίου) 

Συνοικίας Σεισμόπληκτα Καμινάδων (τέρμα της οδού Αφάτου) 

Πάρκου Παυσίλυπου (οδού Γαρδικίου στο πάρκο του Παυσιλύπου) 

Πλατείας Δημ. Γιολδάση (πρώην πλατεία Δ. Λάππα). 

Συνοικίας Αγίου Νικολάου (επί της οδού Παναγίας Πελεκητής στο 

πάρκο Αγ.Νικολάου) 

Δημοτικού Διαμερίσματος Αρτεσιανού (στην κεντρική πλατεία) 

Δημοτικού Διαμερίσματος Καρδιτσομαγούλας (δίπλα στο δημοτικό 

σχολείο) 

Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοκκλησίου (στην κεντρική πλατεία) 

Η νυχτερινή έξοδος για τους περισσότερους ανθρώπους ειδικά στις 

νεαρότερες ηλικίες συνδυάζεται με επισκέψεις σε bars, clubs, cafe, 

μπουζούκια, ταβέρνες κ.λπ. Από αυτά υπάρχουν πάρα πολλά στην 

Καρδίτσα και για όλα τα γούστα.  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ    

Στην Καρδίτσα λειτουργούν δύο Δημοτικοί Κινηματογράφοι. Ένας 

Χειμερινός κι ένας Θερινός. Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο που 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, λειτουργεί το χειμώνα, είναι ένας 

άνετος ζεστός χώρος με πολύ καλό ήχο, ενώ οι ταινίες του είναι 

πάντα πρώτης προβολής. Στον ίδιο χώρο γίνονται επίσης και άλλες 

εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το θέαμα, όπως π.χ. το φεστιβάλ 

ερασιτεχνικού θεάτρου. Ο Θερινός κινηματογράφος άρχισε να 

λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2005 και την περίοδο από Μάιο 

μέχρι τον Σεπτέμβριο στη συνοικία των Καμινάδων και αυτός επίσης 

με πολύ καλές ταινίες, αλλά σπάνια πρώτης προβολής μιας και το 

καλοκαίρι δεν κυκλοφορούν νέες ταινίες.        

ΘΕΑΤΡΑ    

Μέσα στο 2005 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Θέατρο "Όψεις". Είναι 

μια μη κερδοσκοπική εταιρία που πέρα από τις παραστάσεις δικού της 

θιάσου, οργανώνει και παραστάσεις άλλων θιάσων. Βρίσκεται στην Οδό 

Γαρδικίου 8 (πίσω από το Παυσίλυπο) και το τηλέφωνό του είναι 

24410 80971   Η Θεατρική Σκηνή Καρδίτσας. Λειτουργεί κι αυτή σε 

δικό της χώρο, το πολιτιστικό κέντρο, όλο το χειμώνα ανεβάζοντας 
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επιλεγμένα έργα. Βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 72 και έχει τηλέφωνο 

24410 76204Το θέατρο δεν είναι για τους πολλούς, ούτε για τους 

λίγους, είναι για τον καθένα ξεχωριστά. 

Το "Θεατρικό Εργαστήρι" εκπαιδευτικών Νομού Καρδίτσας ξεκίνησε από 

εκπαιδευτικούς που ένιωθαν την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, 

έρευνα και συμμετοχή στην εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων. Είναι 

μια πρωτοβουλία "βάσης" που άρχισε να υλοποιείται το φθινόπωρο του 

2000, αρχικά στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Καρδίτσας σε ετήσια βάση. Σήμερα έχει δική του οντότητα, 

αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Καρδίτσας ως νομικό πρόσωπο μη 

κερδοσκοπικό, με διαρκή επιμορφωτικό και ερευνητικό χαρακτήρα και 

ενώνει εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και φοιτητές χωρίς να έχει 

συνδικαλιστικές ή συντεχνιακές επιδιώξεις. Διοργανώνει ημερίδες, 

σεμινάρια, συνέδρια, διασκέψεις, πιλοτικά προγράμματα σε Σχολεία, 

συνεργασίες με Πανεπιστήμια, καλλιτεχνικούς οργανισμούς, φορείς 

του ΥΠΕΠΘ, Δήμους και Νομαρχίες. Συνεργάζεται με το Πανελλήνιο 

Δίκτυο Εκπαιδευτικών για το θέατρο στην εκπαίδευση. 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών διανύουν ήδη τον 5ο 

χρόνο λειτουργίας και προσφοράς στην Καρδίτσα. Δημιουργήθηκαν στις 

αρχές του 2000.Η ιδέα για τη δημιουργία τους ξεκίνησε από τη 

διαπίστωση της ανάγκης για εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου στους 

γονείς και ιδιαίτερα στις μητέρες. Τα κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων: 

Εργαστήρια 

Μουσικοκινητικής Αγωγής 

Θεατρικής Αγωγής 

Εικαστικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

  Στα πλαίσια της ατομικής και δημιουργικής απασχόλησης:  

 Ατομικά - Ομαδικά παιχνίδια 

 Κατασκευές - Χειροτεχνίες 

 Λογοτεχνία 

 Δραματοποίηση - Κουκλοθέατρο 

 Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

 Διάφορες άλλες δραστηριότητες (μαγειρική, κηπουρική κα) 

   ΣΤΟΧΟΙ 

 Η προσφορά πλούτου ερεθισμάτων. 

 Να βοηθήσουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους 
ικανότητες 
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 Να αποτελέσουν χώρους όπου τα παιδιά θα συναντούν φίλους και 
θα επικοινωνούν μαζί τους 

 Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που παρέχονται να έχουν τη μορφή 
παιχνιδιού και όχι μαθήματος 

 Να ανήκει στα παιδιά η επιλογή αντικειμένου το οποίο θα 

ασχοληθούν, τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσουν και τον 

χρόνο που θα αφιερώσουν. 

 Να αποφορτίσουν το πιεσμένο πρόγραμμα των εργαζομένων γονέων 
στο σπίτι. 

 Να στηρίξουν τις εργαζόμενες μητέρες στη φύλαξη των παιδιών 
τους πέραν του σχολικού ωραρίου. 

Το Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσας, που οργανώνεται από το 

1983 στην Καρδίτσα, αποτελεί κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός και 

υλοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Ευθυμιάδη. 

Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος κορυφαίες χορωδίες από κάθε γωνιά 

της Γής, διακεκριμένες ορχήστρες και σπουδαίοι σολίστ. Το Φεστιβάλ 

Καρδίτσας διαθέτει ένα κανονισμό μοναδικό ίσως σε παγκόσμια 

κλίμακα, γιατί εξασφαλίζει την ταυτόχρονη πραγματοποίηση πολλών 

πρώτων εκτελέσεων κατόπιν παραγγελίας σε Έλληνες συνθέτες 

βοηθώντας έτσι την σύγχρονη Ελληνική δημιουργία. Ακόμη, 

εξασφαλίζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκτελεστών που έρχονται από 

κάθε γωνιά της Ευρώπης και της οικουμένης. Θεωρείται το 

σημαντικότερο ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με πολλή 

μεγάλη συμμετοχή ξένων χορωδιών. Οι πρωτοτυπίες του Φεστιβάλ σε 

παγκόσμια κλίμακα είναι: 

1.Οι χορωδίες που λαμβάνουν μέρος οφείλουν να παρουσιάσουν έργα 

συγκεκριμένων εποχών κάτω από τον έλεγχο Διεθνούς Επιτροπής που 

απαρτίζεται από αναγνωρισμένης αξίας ξένους και Έλληνες Μαέστρους, 

αντιπροσώπους των διαφόρων μουσικών σχολών. 

Στο τέλος κάθε βραδιάς σε ειδική συζήτηση με την Κριτική Επιτροπή 

οι διευθυντές των χορωδιών δέχονται υποδείξεις για βελτίωση κ.λπ. 

2.Οι χορωδίες υποχρεώνονται να εκτελούν και να ερμηνεύουν μεταξύ 

των άλλων και έργα αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής, γρηγοριανής και 

σύγχρονης ελληνικής μουσικής. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Arni Hotel Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Αριθμός Δωματίων: 31  

Περίοδος Λειτουργίας: Ιαν-Δεκ 

Περιγραφή:Το μέγαρο Άρνη είναι το ιστορικό σύμβολο της Καρδίτσας. 

Χτισμένο το 1921, έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού 

ως έργο τέχνης... 

Κατηγορία: 4 Αστέρια 

Kierion Hotel Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Αριθμός Δωματίων: 74  

Περίοδος Λειτουργίας: Ιαν-Δεκ 

Περιγραφή Το Kierion Hotel είναι ένας ιδανικός τόπος διαμονής 

κόσμημα της Καρδίτσας, που συνδυάζει την άνεση & την διασκέδαση με 

την ζεστή, φιλική  φιλοξενία... 

Κατηγορία: 3 Αστέρια 

Avra Hotel Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Αριθμός Δωματίων: 32  

Περίοδος Λειτουργίας: Ιαν-Δεκ 

Κατηγορία: 3 Αστέρια 

Καραϊσκάκη 42. Διαθέτει 25 δωμάτια - 45 κρεβάτια, Κλιματισμό , 

τηλέφωνο , TV , bar , εστιατόριο Τηλ.. 24410 21523 , 72144 , 40863 

Thessalikon Grand Hotel Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

3ο χλμ. Καρδίτσας - Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσα,  

Δήμος Καρδίτσας, Νομός Καρδίτσας 

 Πολυτελείς δωμάτια Σουίτες 

 Συνεδριακοί χώροι Αίθουσες δεξιώσεων 

 Πισίνα Spa Hamam Sauna Jacuzzi 

 Cafe Bar Restaurant Parking Internet 

 

Astron Hotel  Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Ιεζεκιήλ 97. Διαθέτει 78 κρεβάτια Τηλ. 24410 23551 - 3 FAX. 24410 

2355 



 

Πηγές:  

http://www.karditsa-net.gr/ 

http://www.e-karditsa.gr/ 

http://www.jaba.gr 

http://www.karditsanews.gr 

http://paliokastro.blogspot.com 

http://www.karditsa.gr 

http://el.wikipedia.org 

http://www.karditsa-city.gr 

http://www.karditsa.org 

http://www.guide-of-greece.gr 
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ΜΑΘΗΤΕΣ  

1η ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΚΑΡΙΜΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ  

ΡΙΖΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

ΖΕΥΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  

2η ΟΜΑΔΑ  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ  

ΒΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  

ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  

3η ΟΜΑΔΑ 

ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ  

ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΝΤΑ  

ΜΑΝΔΑΛΙΑ ΒΑΣΙΑ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΕΦΑ  

4η ΟΜΑΔΑ  

ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ  

ΣΔΡΑΚΑ ΚΑΛΗ  

ΣΔΡΑΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  

ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  


