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«Η Βόρεια Εύβοια μας ξανασυστήνεται ως 
ένας ξεχωριστός και υπέροχος τόπος»

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Μαζιώτη Θεοδώρα
Τσίτας Γεώργιος
Τσιτούμη Κωνσταντίνα



Σπάνια ορεινά τοπία, φαράγγια, καταρράκτες, καταπράσινοι 
κάμποι, δάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, γραφικοί οικισμοί 
πάνω στο κύμα μπροστά σε ζηλευτές παραλίες, με θέα που κόβει 
την ανάσα ……..
Όποιον οδηγό κι αν ανοίξεις, όσες φορές κι αν την αναζητήσεις 
στο διαδίκτυο, δυο λέξεις κυριαρχούν δίπλα στον τόπο «Βόρεια 
Εύβοια»… Επίγειος Παράδεισος!!! Αυτά βέβαια πριν από 
το καλοκαίρι του 21. Πριν από το μήνα που άλλαξαν τα πάντα στο 
πιο όμορφο, ίσως, κομμάτι του νησιού. πιο όμορφο, ίσως, κομμάτι του νησιού. 

Κάποια ταξίδια δε γίνονται για αναψυχή. Ωστόσο, 
συνταράσσουν την ψυχή και οι διαδρομές τους μένουν 
ανεξίτηλες στη μνήμη. Όπως το οδοιπορικό  μας  στην 
πολύπαθη Εύβοια τον Απρίλιο του 2022. Εκεί όπου οι πυρκαγιές 
του περασμένου Αυγούστου μετέτρεψαν την όαση σε έρημο. Εκεί 
όπου οι κάτοικοι προσπαθούν με περηφάνια, παρά τις 
αντιξοότητες να επιβιώσουν και να μην υποκύψουν στην 
εγκατάλειψη.







ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ



Πύργος Δροσίνη

Ο Πύργος Δροσίνη ή Πύργος 
Γουβών, βρίσκεται στις Γούβες, 
σε ένα χωριό κοντά στο 
Αρτεμίσιο, στη βόρεια Εύβοια. 
Πρόκειται για κτίσμα των αρχών 
του 19ου αιώνα, ενετικής 
αρχιτεκτονικής, χτισμένο σε 
ύψωμα όπου δεσπόζει σε όλη την 
περιοχή. Το οίκημα χρονολογείται περιοχή. Το οίκημα χρονολογείται 
μετά το 1800 και 
κατασκευάστηκε από τον 
Ιμπραήμ Αγά. 

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια τις εποχής είχε κάνει ένας σκλάβος που το ονομαζόταν Αχμέτ, 
μάλιστα λέγεται ότι σαν αντάλλαγμα ο Ιμπραήμ Αγάς του χάρισε την ελευθερία 
του. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ο πύργος πουλήθηκε στους 
Αλέξανδρο Θεσύλλα και Βαπτιστή Δρόσο, οι οποίοι με τη σειρά τους τον πούλησαν στον 
Κωνσταντίνο Πετροκόκκινο, παππού του Γεώργιου Δροσίνη.



Σε αυτόν τον πύργο, πέρασε 
πολλά καλοκαίρια της ζωής του, ο 
ποιητής Γεώργιος Δροσίνης. Εδώ 
έγραψε αρκετά από τα ποιήματά 
του, όπως το “Μοιρολόι της 
Όμορφης” που μιλάει για την 
αγαπημένη του Ευμορφία Κόλλια. 
Η Μορφούλα ήταν μια απλή 
χωριατοπούλα, και ο πρώτος 
νεανικός έρωτας του ποιητή. Το 
ποίημα το έγραψε όταν έμαθε ότι ποίημα το έγραψε όταν έμαθε ότι 
την πάντρεψαν με το ζόρι με έναν 
ξυλέμπορο και ότι πέθανε από 
μαρασμό.
Σήμερα, ο πύργος ανήκει στον 
δήμο Αρτεμισίου και στις 
αίθουσές του εκτίθενται έργα 
λαϊκής τέχνης από την ευρύτερη 
περιοχή.









Το 1928, στη θαλάσσια περιοχή του 
Αρτεμισίου στη Βόρεια Εύβοια, εκεί 
που το 480 π.χ. έγινε η  ναυμαχία του 
Αρτεμισίου βρέθηκε ένα 
εντυπωσιακό αρχαίο άγαλμα που 
χρονολογείται από το 460πχ. 
Αναπαριστά τον Δία ή τον Ποσειδώνα 
σε υπερφυσικό μέγεθος. Το χάλκινο 
άγαλμα που ονομάστηκε «ο Θεός του 
Αρτεμισίου», εκτίθεται στο 

Ο ΔΙΑΣ/ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Αρτεμισίου», εκτίθεται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, 
ωστόσο ένα πιστό αντίγραφο του 
βρίσκεται  στην όμορφη παραλία στο 
Πευκί, δηλαδή κοντά στη θαλάσσια 
περιοχή που βρέθηκε.
Το άγαλμα έγινε ήδη ένα σημαντικό 
τοπόσημο στο Πευκί και συχνά πυκνά 
πραγματοποιούνται γύρω του 
πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.







Η «Μαυροελιά» του 
Αρτεμισίου (άνω των 2500 
ετών), είναι το μνημείο της 
φύσης που συνδέεται με την 
τοπική ιστορία.
Τα εμβληματικά δέντρα στον 
αρχαίο ελαιώνα, την περίοδο 
της τουρκοκρατίας έγιναν 
σημεία εκτέλεσης με 
απαγχονισμό ανυπότακτων 
κατοίκων των οικισμών , που 
υπήρχαν στους γύρω λόφους.

Τοπωνύμια 
όπως ΚΟΥΡΜΠΑΤΣΙ (βούρδουλας), ΠΡΕΤΟΡΙ (δικαστήριο), ΚΡΕΜΑΛΑ, ΜΑΥΡΟΜΑ
ΝΤΗΛΑ διατηρούν τη μνήμη της σκληρότητας των αγάδων του Αρτεμισίου και 
αποτελούν αποδείξεις της μαρτυρικότητας του τόπου.
Η λαϊκή παράδοση θέλει γύρω από την ελιά να θρηνούν μαυροφορεμένες μανάδες, 
γυναίκες , αδερφές των εκτελεσθέντων και δίνει στην ελιά το όνομα ΜΑΥΡΟΕΛΙΑ ή 
ΕΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ.
Ενώ σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο στο λόφο του Παλιοχωρίου μετά τη δύση του 
ηλίου, ακούγονται κραυγές και θρήνοι, μεταφέροντας ως τις μέρες μας τις μνήμες 
από τη μαρτυρική περίοδο της τουρκοκρατίας.

υπήρχαν στους γύρω λόφους.





ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ

Η Παναγία Ντινιούς είναι ένα 
μικρό εκκλησάκι στη Βόρεια 
Εύβοια όπου υπάρχει η 
θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας. Για το όνομα 
Παναγία Ντινιούς υπάρχουν 
δύο κύριες εκδοχές.



Η πρώτη εκδοχή σχετίζεται με την ιστορία 
της εικόνας, όπου σύμφωνα με την 
παράδοση Τούρκος Οθωμανός στρατιώτης 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
πυροβόλησε την εικόνα, στην προσπάθειά 
του να σκοτώσει κάποιο κυνηγημένο 
Έλληνα που κρύφτηκε καταφεύγοντας 
πίσω από αυτήν. Όμως η θαυματουργή 
εικόνα «επέστρεψε» τη σφαίρα στον 
αλλόθρησκο στρατιώτη και τον σκότωσε.
Η εκδοχή αυτή ενισχύεται από την ύπαρξη Η εκδοχή αυτή ενισχύεται από την ύπαρξη 
του σημείου της βολής του πυροβόλου 
όπλου του Τούρκου στο πρόσωπο της 
Παναγίας και ειδικότερα στο Μέτωπο.
Η «επιστροφή» της σφαίρας, έδωσε το 
όνομα στην Παναγία που ονομάστηκε 
Παναγία Ντινιούς ή Ντονιούς από την 
τουρκική λέξη «Donus» που σημαίνει 
«επιστροφή» (δηλαδή Παναγία της 
επιστροφής).



Η δεύτερη εκδοχή, εξίσου σημαντική που όμως δεν φαίνεται να επικράτησε, 
αποδίδει με κάποια φωνητική παρήχηση ή παράφραση αλλοιωμένη την τοπική 
ιδιομορφία του χώρου, επειδή λίγα μέτρα από την εκκλησία υπάρχει ένα ρέμα 
με νερά από τοπικές πηγές που λέγεται, μέχρι σήμερα, δινιόρεμα.
Έτσι, η Παναγία Ντινιούς, ορισμένοι μάλιστα την αποκαλούν, ακόμα και σήμερα 
Παναγία Δινιούς, οφείλει την προσωνυμία της από τη θέση της κοντά στο 
δινιόρεμα.





Ο ΤΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΩΡΕΩΝ
Ο Ταύρος των Ωρεών βρέθηκε την 25η Αυγούστου του 1965, στη θάλασσα, σε βάθος 
2,5 μ, κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης του λιμανιού. Ο βορειοευβοέας ερευνητής 
Αλ. Καλέμης γράφει: «Μέχρι τότε η προεξέχουσα της άμμου πλάτη του Ταύρου, 
φαινόταν σαν ένας λείος λευκός βράχος, ιδανικός για το χτύπημα χταποδιών. 
Προφανώς, κατά τη λεηλασία της Ωρεού από τον Άτταλο (199π.χ.), αφού 
αποσπάστηκαν τα χρυσά κέρατα και τα μπροστινά πόδια του Ταύρου, το υπόλοιπο 
ογκώδες μαρμάρινο γλυπτό δεν κατέστη δυνατόν να φορτωθεί σε πλοίο και 
εγκαταλείφτηκε στην ακτή.».Είναι ένα μοναδικό έργο του αρχαιοελληνικού κόσμου, 
που ακόμα και σήμερα κρατά «αιχμάλωτο» τον θεατή του με την ομορφιά της 
πλαστικότητάς του και με την «ζωντάνια» της φόρμας του στο πεντελικό μάρμαρο.
Η τοποθέτηση του στο βάθρο ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1966.Η τοποθέτηση του στο βάθρο ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1966.



Πρόκειται για ένα ολόγλυφο ανάθημα φυσικού μεγέθους που παριστάνει ταύρο σε 
στάση επίθεσης. Είναι κατασκευασμένος από λευκό πεντελικό μάρμαρο και ζυγίζει 
περίπου 4,8 τόνους.  Οι διαστάσεις του γλυπτού είναι 3,20 μ. μήκος, σωζόμενο 
ύψος 1,30 μ. και πλάτος 0,75 μ. Οι διαστάσεις του βάθρου είναι 3,20 μ. μήκος, 1,30 
μ. ύψος και 1,15 μ. πλάτος. Η κατασκευή του χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα και 
κατά πάσα πιθανότητα κατασκευάστηκε σε κάποιο αττικό εργαστήριο και έπειτα 
μεταφέρθηκε στους Ωρεούς. Ενδεχομένως, ήταν ανάθημα σε ιερό ή ίσως κοσμούσε 
κάποιο ταφικό μνημείο ενός επιφανούς πολίτη των Ωρεών.
Μια τρίτη εκδοχή είναι ότι υπήρξε το σύμβολο της αρχαίας πόλης ή αποτελούσε 
αφιέρωμα στην ίδρυση της Ευβοϊκής συμπολιτείας, σύμβολο ολόκληρης της 
Εύβοιας, εκπρόσωπο της τέχνης και της δύναμης του νησιού.











Το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου ιδρύθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου. Μέχρι σήμερα, 80 
Οικογένειες από τον Άγιο, αλλά και τα άλλα χωριά, έχουν δωρίσει διάφορα 
αντικείμενα όπως : Γεωργικά εργαλεία, οικιακά έπιπλα και σκεύη, είδη προικός, 
διάφορα κέρματα, φωτογραφίες, παλαιά πρωτότυπα έγγραφα κλπ.

Λαογραφικό Μουσείο Αγίου





ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού στα Λουτρά Αιδηψού προσελκύουν 
εδώ και πολλά χρόνια πλήθος κόσμου, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, που 
αναζητούν θεραπεία και ανακούφιση.
Το νερό που αναβλύζει από τη γη (είναι σχεδόν καυτό) διανύει μερικά μέτρα 
διαβρώνοντας τα βράχια και καταλήγει σ' ένα μικρό καταρράκτη που 
χύνεται στην κρύα θάλασσα.



Αιδηψός - Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑ
Ένα από τα σωζόμενα 
ευρήματα της ρωμαϊκής 
περιόδου είναι τα 
λουτρά στη “Σπηλιά του 
Σύλλα” Ολόκληρο το 
κτίσμα έχει καλυφθεί 
από τις αποθέσεις των 
θειούχων υδάτων που 
αναβλύζουν στην 
περιοχή και δίνει την περιοχή και δίνει την 
εντύπωση ότι πρόκειται 
για είσοδο σπηλιάς.

Στην είσοδο της “σπηλιάς” βρίσκονται δύο ογκώδη βάθρα αγαλμάτων με 
επιγραφές προς τιμήν των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Ανδριανού και Σεπτίμιου
Σεβήρου αφιερωμένες από το δήμο Ιστιαίας. Το πρώτο φέρει και μεταγενέστερη 
επιγραφή προς τιμήν του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Βυζαντίου. Η 
“σπηλιά” συνδέθηκε με το Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα, ο οποίος επισκεπτόταν τα 
λουτρά για θεραπεία.





Το δάσος που λαχτάριζες
ώσπου ναν το περάσεις,
τώρα ναν το ξεχάσεις
διαβάτη αποσπερνέ……..





Εάν βρεθεί κανείς στη Βόρεια Εύβοια, θα δει 
ανάμεσα στις καμένες εκτάσεις γης, να 
ξεπροβάλλει η ζωή. Βλαστάρια φυτών αρχίζουν 
δειλά να αναγεννιούνται, μερικές μόλις 
εβδομάδες μετά από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Αυγούστου. 
Από τον συνολικό αριθμό των 508.000 
στρεμμάτων που κάηκαν, τα 275.000 
στρέμματα αφορούσαν δάση και τα 34.000 
στρέμματα καλλιέργειες ελιάς. Η υπόλοιπη 
καμένη έκταση αφορά κυρίως άλλες αγροτικές καμένη έκταση αφορά κυρίως άλλες αγροτικές 
καλλιέργειες και θαμνώδεις εκτάσεις. Μονάχα 
στην Εύβοια, σύμφωνα με ανάλυση του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, 
έχει καταστραφεί το ένα τρίτο των δασών. 
Η «επόμενη μέρα» μας βρίσκει 
συντετριμμένους, μα όχι άπραγους. Ανάμεσα 
στις περιουσίες που καταστράφηκαν, στα 
χιλιάδες ζώα που χάθηκαν και στις δασικές 
περιοχές που παραδόθηκαν στις φλόγες, 
υπάρχει η ελπίδα. Και η ανάγκη ουσιαστικών 
μέτρων δράσης και πρόληψης.





H OMAΔΑ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ     Γ1
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛ.–ΜΑΡ.    Γ1
ΚΑΒΑΛΛΙΝΗ ΡΕΓΓΙΝΑ    Γ1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ.   Γ1
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      Γ1
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Γ1
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΖΩΗ      Γ1
ΚΡΑΣΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ    Γ2
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ      Γ2
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Γ2
ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Γ2

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     Γ3
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. – ΕΦΡ.  Γ3
ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ.  Γ3
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Γ3
ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ3
ΜΗΛΕΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔ. –ΠΑΝΑΓ. Γ4
ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Γ4
ΝΤΟΝΤΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ Γ4
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  Γ4
ΠΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  Γ4
ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ   ΕΛΕΝΗ Γ4ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Γ2

ΠΟΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Γ2
ΤΖΑΝΤΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       Γ2
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ3
ΑΝΤΩΝΕΑ ΑΝΤΙΓ.-ΜΑΡΚΕΛΛΑ Γ3
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ3
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ3
ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓ.-ΝΕΚΤ. Γ3
ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     Γ3
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΝΑ    Γ3

ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ   ΕΛΕΝΗ Γ4
ΣΑΡΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ4
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΈΛΑΝΑ Γ4
ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ ΑΛΚΗΣΤΗ  Γ4
ΦΟΥΝΤΑΝΑ ΕΛΒΙΡΑ  Γ4
ΝΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Γ4
ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ4
ΜΙΖΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ4
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ4
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ3


