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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ (24-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017) 

 
Τα Λουτρά Πόζαρ - Η Λουτρόπολη της Αλμωπίας 
 

Στις 24 Ιουνίου 2017 επισκεφθήκαμε τα Λουτρά Πόζαρ (Λουτρακίου) που βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. 
βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους Καϊμάκτσαλαν, λίγα χιλιόμετρα 
από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα και σε κοντινή απόσταση από την Έδεσσα αλλά και από το ψηλότερο Ελληνικό 
χιονοδρομικό κέντρο  Βόρρας ( Καϊμάκτσαλαν). Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει 
την περιοχή. Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα 
βουνό, όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους.  
Οι εγκαταστάσεις του όλου συγκροτήματος είναι οργανωμένες σε μια μικρή λουτρόπολη με ξενοδοχεία, πισίνες, 
αποδυτήρια, εστιατόρια, μπαρ, προσφέροντας κάθε δυνατή εξυπηρέτηση στον λουόμενο. 
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Ιαματικές πηγές 
 
Οι ιαματικές πηγές Λουτρών Λουτρακίου ή Λουτρών Πόζαρ, αναβλύζουν σε υψόμετρο 360 -390 μ. 
Δημιουργούνται από το νερό της βροχής που εισχωρεί στο έδαφος και φτάνει σε μεγάλο βάθος, όπου θερμαίνεται, 
ανεβαίνει ψηλότερα και στην πορεία του εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα συστατικά. Οι θεραπευτικές ιδιότητες 
του νερού συνιστώνται για παθήσεις του κυκλοφοριακού και του αναπνευστικού συστήματος, ρευματοπάθειες, 
γυναικολογικές και δερματικές παθήσεις. Επίσης, ενδείκνυται η ποσιθεραπεία για παθήσεις ήπατος, νεφρών, χολής, 
πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος. 
 
Ντόμπρο Πόλε 
 
Το Ντόμπρο Πόλε "Καλή Πεδιάδα" βρίσκεται στο Άνω Λουτράκι, στον πλέον εγκαταλελειμμένο οικισμό, σε υψόμετρο 
1750μ. Σχηματίστηκε πάνω σε κρατήρα, από το ηφαίστειο που φιλοξενείται από κάτω του. 
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Το ξενοδοχείο  FILOXENIA  μας παρείχε μια ευχάριστη και άνετη διαμονή ενώ το βράδυ οι τοπικές ταβέρνες 
προσέφεραν τοπικά εδέσματα και φαγητά στους επισκέπτες της λουτρόπολης που δεν ήταν και λίγοι. Ο Σύλλογός μας 
προτίμησε την ταβέρνα ΤΣΟΛΙΑΣ όπου υπήρχε ζωντανή μουσική  και δεν θέλαμε και πολύ για να αρχίσει ο Βαγγέλης 
το μπουζουκάκι  και οι υπόλοιποι το τραγούδι και το χορό. 
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Στις 25 Ιουνίου 2017 επισκεφθήκαμε την περιοχή της Νάουσας. 
Η περιοχή αυτή του Βερμίου όπου σήμερα βρίσκεται η Νάουσα και όπου ο Ηρόδοτος τοποθετεί τους περίφημους 
"Κήπους του Μίδα" κατοικήθηκε από τα αρχαιότατα χρόνια από τους Βρίγες, που μετανάστευσαν απ' την Ασία στην 
Ευρώπη πριν ακόμη από τον Τρωικό Πόλεμο.  
 
Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και τον Στράβωνα, οι Βρίγες αυτοί καταδιώχτηκαν απ' τον Κάρανο, τον ιδρυτή του 
Μακεδονικού Κράτους, ενώ στη συνέχεια, άλλες Μακεδονικές φυλές ήρθαν και αναμίχτηκαν με τις Βριγο-Πελασγικές 
φυλές που είχαν μείνει και αποτέλεσαν έτσι τον πληθυσμό των ιστορικών χρόνων. 
 
Εκτεταμένα ερείπια στην περιοχή μεταξύ της σημερινής Νάουσας και των γειτονικών χωριών της πεδιάδας ενισχύουν 
την εκδοχή ότι η σημερινή Νάουσα αναπτύχθηκε στο χώρο μιας σημαντικής πόλης της αρχαιότητας, που βρισκόταν 
μεταξύ της Βέροιας και της Έδεσσας. Το όνομα της πόλης αυτής, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες απόψεις των 
αρχαιολόγων ήταν Μίεζα. Κατά τους τοπικούς μύθους, τα τρία τέκνα του μυθικού βασιλιά της περιοχής Βέρη, έδωσαν 
τα ονόματά τους οι μεν κόρες του στις δύο σημαντικές πόλεις της Ημαθίας, Βέροια και Μίεζα, ενώ ο γιος του 
Όλγανος μεταμορφώθηκε σε ποτάμιο θεό και έδωσε το όνομά του στο ποτάμι Αράπιτσα. Μια προτομή του Ολγάνου, 
που αποκαλύφθηκε τυχαία στην περιοχή του Κοπανού και χρονολογείται στο 2ο αι. μ.Χ., υπάρχει στο Μουσείο της 
Βέροιας. 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Μίεζας (γνωστός περισσότερο με το όνομα των Λευκαδίων), ο οποίος σήμερα 
περιλαμβάνεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, στα όρια του Δήμου Ανθεμίων, είχε ήδη εντοπισθεί από το 19ο αιώνα, 
από το γάλλο περιηγητή Delacoulonche και το δανό αρχιτέκτονα Kinch, αλλά έγινε αντικείμενο συστηματικής έρευνας 
μετά το 1950, με τις εργασίες του τότε εφόρου αρχαιοτήτων Φώτη Πέτσα.  Έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη οικισμών από 
την ύστερη εποχή του Χαλκού, την εποχή του Σιδήρου, την κλασική, αλλά και την ελληνιστική εποχή, που είναι και η 
σπουδαιότερη από πλευράς διασωζομένων μνημείων (τέλος 4ου αι.-168 π.Χ.). Μεταξύ των πολλών διάσπαρτων 
αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής σημαντικότερα θεωρούνται οι μοναδικοί μεγάλοι Μακεδονικοί τάφοι (της 
"Κρίσεως", των Λύσωνος και Καλλικλέους, των Ανθεμίων, του Kinch και άλλοι) και η Σχολή του Αριστοτέλη στο 
Νυμφαίο της Μίεζας, ενώ σχετικά πρόσφατα ήρθε στο φως το αρχαίο θέατρο της πόλης και ανασκάπτεται από την 
αρχαιολογική υπηρεσία η Αγορά της. 
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Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας 

Τόπος με παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι τα απομεινάρια της Σχολής του Αριστοτέλη, λίγο πιο κάτω από την σημερινή 
Νάουσα, στη θέση Ισβόρια. Είναι το μέρος με τα τρεχούμενα νερά και τα βαθύσκιωτα σπήλαια που αναφέρουν οι 
αρχαίοι συγγραφείς, όπου ο μέγιστος φιλόσοφος της αρχαιότητας δίδαξε το μεγαλείο της κλασσικής Ελληνικής 
σκέψης και τα ιδανικά της Πλατωνικής φιλοσοφίας στον γιο του Βασιλέα της Μακεδονίας Φιλίππου Β', τον Αλέξανδρο 
και τους άλλους ευπατρίδες της Μακεδονικής Αυλής. Η συνάντηση αυτών των δύο μέγιστων προσωπικοτήτων του 
αρχαίου κόσμου στο Νυμφαίο της Μίεζας έμελλε να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της ανθρωπότητας, και 
ολόκληρου του Δυτικού Πολιτισμού. 
 
Ο χώρος που καταλαμβάνει το Νυμφαίο, δηλαδή το ιερό το αφιερωμένο στις Νύμφες, είναι ένα πολύ εντυπωσιακό 
φυσικό τοπίο, όπου τα αρχαία λείψανα - ο τοιχοβάτης μιας διώροφης στοάς με ιωνικούς κίονες σε σχήμα Π - 
συνδυαζόμενα με τρεις φυσικές σπηλιές που υπάρχουν εκεί, αποτελούν τον κύριο χώρο της σχολής. Η κάθετη 
επιφάνεια του βράχου, όπου φαίνονται οι οπές για τη στήριξη των δοκαριών της στέγης, αποτελούσε το πίσω μέρος 
της σκιερής στοάς, που χτίστηκε τότε (350 π.Χ. και μετά), όπου δίδασκε ο Αριστοτέλης «τον ηθικόν και πολιτικόν 
λόγον (Πλούταρχος VII, 668) στους νεαρούς βλαστούς των Μακεδόνων ευγενών. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Βέροιας υπάρχουν κεραμίδες και πήλινες σίμες από τη στέγη της στοάς. Το τοπίο όπου ο Δάσκαλος περιδιάβαζε με 
τους μαθητές του στα παρόχθια, γεμάτα από πυκνή βλάστηση μονοπάτια, ενώ γύρω τους ανάβλυζαν από τις πηγές 
και κυλούσαν ήρεμα δροσερά ρυάκια, συμπληρώνεται λίγο πιο πέρα με ένα ακόμη μεγαλύτερο σπήλαιο, με δύο 
λαξευμένες εισόδους, και σαφή λατρευτική χρήση. 
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Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους 
 
 

                    
 

                    
   

       Στο Πολιτιστικό Κέντρο μας υποδέχθηκε ο υπεύθυνος κ. Α. Παξιμαδάκης  
με τους συνεργάτες  του. Το κτίριο είναι σύγχρονο πλήρως εναρμονισμένο με 
το περιβάλλον. Στην αίθουσα των προβολών παρακολουθήσαμε ταινία 
σχετική με την αρχαιολογία του χώρου ενώ η άρτια και κατατοπιστική 
ενημέρωση του κ. Παξιμαδάκη μας μετέφερε στη εποχή που οι δύο μεγάλες 
προσωπικότητες της αρχαιότητας, Αριστοτέλης και Μ. Αλέξανδρος, έζησαν 
και μεγαλούργησαν. 
 
 
 

http://www.naoussa.gr/photos/big/n_aristotel02.jpg
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Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως 

 
Αμέσως μετά τον πολυχώρο της Σχολής Αριστοτέλους ξεναγηθήκαμε στο μεγαλύτερο Μακεδονικό τάφο της Κρίσεως. 
 
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και μνημειακότερο γνωστό Μακεδονικό τάφο, που ήρθε στο φως τυχαία το 1954 και 
αποκαταστάθηκε δομικά μόλις το 1998 , ενώ συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού του διακόσμου. 
Είναι ο μόνος Μακεδονικός τάφος με διώροφη πρόσοψη, στην οποία εναλλάσσονται ο δωρικός ρυθμός κάτω και ο 
ιωνικός επάνω. Τέσσερις δωρικοί ημικίονες και δύο παραστάδες στις γωνίες κρατούν το επιστύλιο και τη δωρική 
ζωοφόρο. Πάνω από το γείσο και από μια πολύχρωμη ζώνη με φυτική διακόσμηση αναπτύσσεται η ιωνική ζωφόρος, 
όπου ανάγλυφα εικονίζεται ο αγώνας Ελλήνων και βαρβάρων. Η παράσταση πιθανώς παραπέμπει στην πρόσφατη 
για την εποχή κατασκευής του τάφου αναμέτρηση των Μακεδόνων με τους Πέρσες. Στον όροφο, ανάμεσα στους έξι 
ιωνικούς ημικίονες και στις δύο παραστάδες ανοίγονται επτά ψευδοπαράθυρα, ενώ διατηρούνται μόνο ελάχιστα 
τμήματα του αετώματος. Εσωτερικά ο τάφος χωρίζεται σ' ένα στενό, αλλά ψηλό προθάλαμο και στον κυρίως ταφικό 
θάλαμο. 
 
Η ζωγραφική παράσταση της πρόσοψης είναι μοναδική, εντάσσεται στη σφαίρα των θρησκευτικών δοξασιών των 
Ελλήνων και παραπέμπει στον πλατωνικό διάλογο του Γοργία. Αποτελείται από τέσσερις αυτόνομους πίνακες που 
αναπτύσσονται ανάμεσα στους δωρικούς ημικίονες. Αριστερά της κεντρικής εισόδου του τάφου, σε δύο πίνακες, 
εικονίζονται ο νεκρός που οδηγείται από τον Ερμή Ψυχοπομπό στους Κριτές του Κάτω Κόσμου, τον Αιακό και τον 
Ραδάμανθυ, οι οποίοι καταλαμβάνουν τους δύο πίνακες στα δεξιά της εισόδου. Ο νεκρός, ντυμένος με κοντό χιτώνα 
και θώρακα, είναι ο μόνος που δεν υπομνηματίζεται επιγραφικά, προφανώς επειδή ήταν πολύ γνωστό πρόσωπο στην 
κοινωνία της Μίεζας. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον Μιεζαίο στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου Πευκέστα. Οι 
μετόπες κοσμούνται με εξαιρετικές ζωγραφικές παραστάσεις από τη μυθική μάχη των Λαπιθών με τους Κενταύρους. 
Το σύνολο θυμίζει έντονα τέμπλο ορθόδοξου ναού! 
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Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στη Νάουσα επισκεφτήκαμε το Οινοποιείο Δαλαμάρα όπου ξεναγηθήκαμε στους 
χώρους  και φυσικά δοκιμάσαμε και αγοράσαμε τις ποικιλίες των κρασιών τους. Είναι ένα οργανωμένο, καλαίσθητο 
οινοποιείο με φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον. 
Μετά επισκεφθήκαμε το χώρο θυσίας των Ναουσαίων γυναικών την άνοιξη του 1822 και καταλήξαμε για φαγητό στο 
Άλσος Αγίου Νικολάου  το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλ. από το κέντρο της Νάουσας και είναι μια όαση με τα 
τεράστια πλατάνια του, τις πηγές της Αραπίτσας με τα άφθονα νερά, τα δρομάκια περιπάτου, τα ταβερνάκια. Ένας 
χώρος ξεκούρασης και ψυχικής ευφορίας. Στην επιστροφή μας κάναμε στάση για καφέ και τα ωραία ρεβανί στη Βέροια.   
Θα πρέπει να τονίσουμε την άρτια οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος της εκδρομής μας από το τουριστικό 
γραφείο ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΣ. Θερμές ευχαριστίες στον Αθανάσιο Κωσταρέλλο και στον οδηγό Γιάννη για την ασφαλή 
οδήγηση. 
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Μνημείο  θυσίας Ναουσαίων Γυναικών 
 

«Διαβάτη, στάσου με ευλάβεια στη μνήμη των 

νεκρών. Μέσα στο βάραθρο που ξανοίγεται 

μπροστά σου, βρήκαν ένδοξο και ηρωικό θάνατο οι 

γυναίκες και τα παιδιά της Νάουσας, για την 

ελευθερία και την ανεξαρτησία του Ελληνικού 

έθνους, στις 22 Απριλίου 1822». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


