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1. Πρόλογος εργασίας 

 

Στο µάθηµα της ερευνητικής εργασίας του πρώτου τετραµήνου επιλέξαµε να 

ασχοληθούµε µε το κάστρο του Πτελεού, ένα κάστρο που βρίσκεται πολύ κοντά µας , 

για το οποίο όµως γνωρίζουµε  δυστυχώς ελάχιστα. ∆ιαλέξαµε λοιπόν  αυτό το θέµα, 

επειδή θέλαµε να ενηµερωθούµε για το κάστρο, την ιστορία του και να κάνουµε 

προτάσεις για την τουριστική ανάδειξη και ανάπτυξή του. Η ακόλουθη εργασία  

χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες . Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην ιστορική 

αναδροµή του κάστρου, όπου θα πληροφορηθούµε για το πότε, πώς, από ποιους και 

για ποιόν λόγο χτίστηκε το κάστρο,  η δεύτερη στην κατάσταση του κάστρου σήµερα 

και η τρίτη στην τουριστική ανάδειξη και αξιοποίησή του, στις προτάσεις δηλαδή που 

κάναµε και που πιστεύουµε πως  θα βοηθήσουν να προβληθεί το κάστρο και να γίνει 

γνωστό και πέρα από την περιοχή του Πτελεού.  

 

 

2. Ενετικό Κάστρο Πτελεού – Ιστορική Αναδροµή  

 

Το κάστρο που διασώζεται  στην Περιοχή του Πτελεού είναι ένα ενετικό κάστρο , 

χτίστηκε δηλαδή κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, όταν την περιοχή του Πτελεού 

αλλά και την ευρύτερη περιοχή κατείχαν οι Βενετοί.  

 Αν και είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί  µε λεπτοµέρειες η ιστορία ενός µικρού 

τόπου, έτσι ώστε αυτή να είναι πάντοτε τεκµηριωµένη µε παραποµπές σε σοβαρές 

πηγές, χωρίς να παρουσιαστούν κενά χρονικά διαστήµατα στη ροή της ,έγινε εφικτό 

να καταγραφούν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την ιστορία του Πτελεού κατά 

την περίοδο της Ενετοκρατίας. 

Η επίσηµη Ενετοκρατία του Πτελεού  διήρκησε 150 χρόνια, από το 1319 µέχρι το 

1470 µε την κατάκτηση του από τους Τούρκους. Εκείνη την περίοδο  ολόκληρη η 

ηπειρωτική Ελλάδα,  από τον Όλυµπο µέχρι την Βοιωτία ήταν τουρκοκρατηµένη. Στο 

κάστρο του Πτελεού  ωστόσο κυµάτιζε η Βενετική σηµαία, η σηµαία της 

Γαληνότατης ∆ηµοκρατίας. Μόνο ο Πτελεός ανήκε ακόµη στο Χριστιανικό κόσµο.   

Στις 14 Ιουλίου 1470, τρεις µέρες µετά την πτώση της Χαλκίδας τα Τουρκικά 

στρατεύµατα πολιόρκησαν τον Πτελεό. Παρά την γενναία αντίσταση της 

Βενετσιάνικης φρουράς ο Πτελεός κατακτήθηκε, οριστικά πια, από τα στρατεύµατα 
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του Μωάµεθ του β’ του Πορθητή. Ιστορικές πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι ο 

Μωάµεθ µετέφερε όσους κατοίκους του Πτελεού δεν σκοτώθηκαν και τους 

συνοίκησε στην Κωνσταντινούπολη, µε σκοπό να αναπληρώσει το κενό που είχαν 

αφήσει όσοι την είχαν εγκαταλείψει λίγο πριν ή και µετά από την Άλωση στα 1453. 

Πριν ωστόσο γίνει µια αναλυτική περιγραφή του κάστρου θα πρέπει να αναφερθούµε 

και στους κατοίκους και στο τόσο σηµαντικό εµπορικό λιµάνι του Πτελεού.  

 Τρεις λοιπόν περίπου αιώνες µετά την οµηρική εποχή, δηλαδή τον 6ο αιώνα π.X. 

περίπου  οι κάτοικοι της περιοχής του Πτελεού φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει την 

εγκατάσταση τους στο λόφο της  Γρίτσας και συγκεντρώνονται στον απέναντι λόφο, 

αυτόν που σήµερα πάνω του έχει το Βενετικό κάστρο, γνωστό µε το όνοµα 

‘’ Παλαιοχώρι’’. Στο λόφο του Βενετικού κάστρου πρέπει να έζησε το µεγαλύτερο 

τουλάχιστον µέρος των κατοίκων του Πτελεού της Γρίτσας, από το 500 π.Χ. περίπου 

µέχρι σχεδόν και το 1470 µ.Χ. Το γνωστό σήµερα ως Βενετικό κάστρο ήταν η 

Ακρόπολη του Πτελεού κατά την κλασσική και την ρωµαϊκή εποχή.  

Από την άλλη το  λιµάνι του Πτελεού  έπαιζε πολύ σηµαντικό εµπορικό ρόλο για την 

Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα.   Αφού καταστράφηκε το λιµάνι του Αλµυρού, το 1311, 

από τους Καταλανούς το λιµάνι του Πτελεού ήταν το µοναδικό εξαγωγικό κέντρο 

που είχε αποµείνει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία  και έτσι ο Πτελεός αποτελούσε ένα 

από τα σηµαντικά λιµάνια των Βενετών στο Αιγαίο Πέλαγος. 

 Το κάστρο χτίσθηκε κατά τον 12ο αιώνα, εξαιτίας διάφορων πειρατικών επιδροµών 

που γίνονταν στην παλιά παραλιακή πόλη και  επειδή από εκεί θα µπορούσαν οι 

Ενετοί να ελέγχουν καλύτερα το λιµάνι. 

Έτσι  πάνω στην κωνική κορυφή του λόφου, στην είσοδο του λιµανιού του, χτίστηκε 

λίγο µετά το 1204 ενετικό κάστρο διαστάσεων 8Χ8 µέτρα και αρκετά ψηλό. Το 

κάστρο είναι ένα σχεδόν κυβικό κτίσµα, καµωµένο από µικρούς ακανόνιστους και  

καστανόχρωµους σχιστόλιθους, δεµένους µε « πορτσελάνα » και χωρίς κανένα 

άνοιγµα σε κάποια από τις πλευρές του. Η είσοδος του βρισκόταν πολύ ψηλά για 

ασφάλεια κατά τις πολιορκίες  . Έµπαιναν στο κάστρο µε ξύλινη σκάλα, που την 

τραβούσαν πάνω σε καιρούς πολιορκίας. Γύρω του ήταν σπίτια και στρατώνες 

καταυλισµού. Οι Ενετοί όσο το κάστρο και όλος  ο λόφος ήταν υπό την κατοχή τους 

έχτισαν περίπου εκατόν πενήντα σπίτια από ξερολίθι, δηλαδή µόνο από πέτρες 

στοιβαγµένες η µια πάνω στην άλλη. Ωστόσο στις µέρες µας κανένα από αυτά τα 

σπίτια δεν έχει διατηρηθεί, παρόλο που υπάρχουν ακόµα τα θεµέλια. Επιπλέον , το 

κάστρο δεν λειτουργούσε µόνο ως καταφύγιο σε περίπτωση πολέµου αλλά και ως 
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σηµάδι, που βοηθούσε στον εντοπισµό του λόφου από άλλους Ενετούς που 

βρισκόταν µακριά. Θα πρέπει να αναφέρουµε ακόµα πως οι Βενετοί είχαν αναπτύξει 

σε τέλειο  βαθµό και το σύστηµα αναµεταδόσεως  σηµάτων και επικοινωνίας µε 

φωτεινές αναλαµπές. Έτσι οι πύργοι « οι Βίγλες » , εκτός από την αµυντική τους 

αποστολή, χρησίµευαν  την εποχή εκείνη και ως σηµατοφορικοί σταθµοί, δηλαδή ως 

ειδικές κατασκευές οχυρών πύργων που µετέδιδαν φωτεινά σήµατα αναλαµπών τη 

νύκτα ή σχηµάτων καπνών τη µέρα , µε άναµα  φωτιάς στη στέψη της κορυφής του 

δώµατος. Τα εκπεµπόµενα σήµατα, λόγω του ύψους του πύργου , ήταν περίβλεπτα 

προς κάθε κατεύθυνση και αναµεταδιδόταν κατά τον ίδιο τρόπο από παρόµοιους 

πύργους µέχρις ότου φθάσουν στον τελικό αποδέκτη, που συνήθως ήταν 

στρατιωτικός ή πολιτικός άρχοντας , ο οποίος διαφέντευε την περιφέρεια.  

Επίσης, το κάστρο χρησιµοποιούταν για την παρατήρηση του κόλπου του Πτελεού, 

καθώς µπορούσαν να εντοπισθούν από µακριά καράβια κάθε είδους ,λόγω του ύψους 

του. Τέλος, λέγεται ότι υπήρχε ένα υπόγειο διάνοιγµα που ξεκινούσε από το λιµάνι 

και έφτανε στο κάστρο και το χρησιµοποιούσαν οι κάτοικοι για να φτάσουν 

γρηγορότερα και ασφαλέστερα στην κορυφή του λόφου. Ακόµα, πιστεύεται πως η 

τρύπα δίπλα από το κάστρο λειτουργούσε ως δεξαµενή αποθήκευσης νερού η οποία 

ήταν πολύ χρήσιµη διότι σε περιόδους πόλεµου οι πολιορκηµένοι µπορούσαν να 

εφοδιαστούν µε νερό πολύ εύκολα Παλιότερα στην είσοδο του λιµανιού υπήρχε ο 

Αλατόπυργος , πύργος για την αποθήκευση του αλατιού, που παράγονταν στην 

περιοχή.  

Για τη φύλαξη του ίδιου του λιµανιού αλλά και του κάστρου υπήρχαν 15 τοξότες οι 

οποίοι ήταν ντόπιοι κάτοικοι του Πτελεού. Υπήρχαν όµως και κάποιες φορές τις 

οποίες οι 15 τοξότες δεν ήταν αρκετοί για την ικανοποιητική φύλαξη του Κάστρου 

και του λιµανιού του Πτελεού. Για αυτό και το 1415 πάρθηκε η απόφαση ο ένας εκ 

των τεσσάρων λόχων, που έδρευαν στη Χαλκίδα και είχαν δύναµη εκατό ανδρών, να 

µετακινείται στον Πτελεό και να βοηθά στην προστασία του λιµανιού και του 

κάστρου. 
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3. Το Κάστρο Πτελεού σήµερα  

 

 

 

 

 

   Σήµερα  αν επισκεφτεί κανείς το κάστρο η εικόνα που θα αντικρίσει απέχει αρκετά  

από την µορφή που είχε το κάστρο στο παρελθόν. 

   Όπως αναφέρθηκε και στην ιστορική αναδροµή,  το Ενετικό αυτό κάστρο βρίσκεται 

πάνω στην κωνική κορυφή του λόφου, στην είσοδο του λιµανιού του Πτελεού. Το 

κάστρο χτίστηκε λίγο µετά το 1204, ήταν αρκετά ψηλό και οι διαστάσεις του ήταν 

8x8 µέτρα. Η είσοδός του βρισκόταν πολύ ψηλά για ασφάλεια κατά τις πολιορκίες 

και διέθετε ψηλή είσοδο και ξύλινη σκάλα. 

  Σήµερα ένα µέρος της βάσης του κάστρου έχει καταστραφεί, κάποια τείχη έχουν 

πέσει και η είσοδος του κάστρου έχει καλυφθεί από χώµατα. Η αλλοίωση αυτή δεν 

οφείλεται σε πολέµους καθώς οι πόλεµοι που πραγµατοποιήθηκαν δεν ήταν 

καταστροφικοί αν και ο Πτελεός το 1470  υποδουλώθηκε στους Τούρκους. 

  Σύµφωνα όµως µε όσα καταγράφτηκαν,  οι Οθωµανοί δεν αλλοίωσαν την εικόνα 

του κάστρου, γιατί δεν ασχολήθηκαν µε αυτό, αλλά τους ενδιέφερε κυρίως το λιµάνι 

του Πτελεού, από το οποίο θα είχαν οικονοµικά οφέλη. Οι αλλοιώσεις ίσως 

οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή(δυσµενείς 

συνήθως), αλλά κυρίως και στην έλλειψη πρόνοιας για την προστασία του κάστρου 

από τους κατοίκους της περιοχής και από την τοπική εξουσία. 
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   Από την επίσκεψή µας στο κάστρο παρατηρήσαµε ότι δίπλα στο κάστρο υπήρχε και 

υπάρχει µία δεξαµενή η οποία βοηθούσε πολύ τους κατοίκους να εφοδιάζονται µε 

νερό. Η δεξαµενή διασώζεται σε πολύ καλή κατάσταση και οι αλλοιώσεις που έχει 

υποστεί οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Επίσης κάτω από το κάστρο υπήρχαν 

Ενετικά σπίτια, τα οποία σήµερα δεν διασώζονται. Αν επισκεφτεί κάποιος το κάστρο 

µπορεί να δει µόνο τα θεµέλια τους. Εξερευνώντας κανείς την περιοχή γύρω από το 

κάστρο θα ανακαλύψει τρεις καµάρες οι οποίες ίσως να χρησιµοποιούνται σαν 

λατρευτικός χώρος, ένα είδος ναού, όπως επίσης σε ένα χωράφι κατοίκου της 

περιοχής του Πτελεού  διασώζονται θεµέλια του Αλατόπυργου, του πύργου που 

βρισκόταν δίπλα στο Ενετικό κάστρο και όπως προαναφέρθηκε χρησίµευε για την 

συγκέντρωση και φύλαξη του αλατιού. 

   Ο Πτελεός είναι ένα πολύ όµορφο µέρος και το λιµάνι του ένα από τα 

σηµαντικότερα της περιοχής µας, αλλά αν οι κάτοικοι του Πτελεού προστάτευαν το 

κάστρο περισσότερο, σήµερα η εικόνα του κάστρου θα βρισκόταν σε καλύτερη 

κατάσταση και ίσως το κάστρο αποτελούσε έναν πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικό 

αξιοθέατο , αλλά και  συχνό τουριστικό προορισµό. 

 

 

3. Τρόποι προβολής και τουριστικής αξιοποίησης του Κάστρου 

 Στην ακόλουθη ενότητα θα αναφερθούµε στην ελλιπή µέχρι σήµερα προβολή του 

κάστρου, αλλά και θα κάνουµε κάποιες προτάσεις για το πώς θα µπορούσε το κάστρο 

Πτελεού να γίνει πιο γνωστό και να αξιοποιηθεί περισσότερο . 

 Για να αναδείξουµε λοιπόν το γεγονός ότι το κάστρο δεν είναι γνωστό µοιράσαµε  σε 

κατοίκους του Πτελεού, της Σούρπης και του Bόλου ερωτηµατολόγιο µε τα εξής 

ερωτήµατα: 

 

α)   Γνωρίζετε κάτι για το κάστρο Πτελεού ;  

       Εάν ναι. Τι ; 

β) Γνωρίζετε από ποιόν πότε και για ποιο λόγο κτίστηκε το κάστρο; 

γ) Πιστεύετε πως η τουριστική αξιοποίηση του κάστρου είναι αρκετή ή θα       

µπορούσαν να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες  ; 
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Σύµφωνα µε την έρευνα  από τους 20 ερωτηθέντες οι 12 γνώριζαν κάτι  σχετικά µε το 

κάστρο και από τους 12 οι 5 ήταν κάτοικοι του Πτελεού, ενώ οι 7 ήταν κάτοικοι της 

Σούρπης . Οι 8 ερωτηθέντες που ήταν κάτοικοι του Βόλου όχι µόνο δεν ήξεραν κάτι 

για το κάστρο,  αλλά δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή του.  

Τα αποτελέσµατα λοιπόν της έρευνας έδειξαν πως η τουριστική αξιοποίηση του 

κάστρου είναι µηδαµινή και πως  θα έπρεπε να γίνουν σηµαντικές προσπάθειες,   

ώστε να αξιοποιηθεί και να προβληθεί τουριστικά το κάστρο, κάτι το οποίο θα 

οδηγούσε  και στην προβολή της ευρύτερης περιοχής, µε σηµαντικά οικονοµικά 

οφέλη.  

 

Προτάσεις τουριστικής αξιοποίησης και προβολής 

 

Ένας σύγχρονος τρόπος προβολής του κάστρου είναι το διαδίκτυο. Αρχικά µε τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κτλ.), η προβολή του σε τοπικές 

ενηµερωτικές ιστοσελίδες στις οποίες δεν αναγράφεται τίποτα σχετικά µε το κάστρο, 

αλλά και σε τουριστικές ιστοσελίδες, όταν δηλαδή κάποιος αναζητά τουριστικές  

πληροφορίες για την περιοχή πχ. διαµονή ή αξιοθέατα που θα µπορούσε να 

επισκεφτεί, θα έπρεπε να βρίσκει πληροφορίες και για το κάστρο . 

Επίσης στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου που βρίσκεται σε κοντινή χιλιοµετρική 

απόσταση από την περιοχή του Πτελεού υπάρχει αεροδρόµιο στο οποίο καταφθάνουν 

πολλοί τουρίστες από διάφορες χώρες και στο οποίο σήµερα δεν υπάρχει καµία 

πληροφόρηση για το κάστρο του Πτελεού, που να προκαλέσει το ενδιαφέρον τον 

τουριστών να το επισκεφτούν. Θα µπορούσε να µοιράζεται φυλλάδιο κατά προτίµηση 

δίγλωσσο σε όσους αποβιβάζονται στο αεροδρόµιο, το οποίο θα τους ενηµέρωνε 

κυρίως για την ύπαρξη του κάστρου, αλλά  και για το πώς θα µπορούσαν να το 

επισκεφθούν.  
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             PTELEOS CASTLE  
 

                             
                  
Ο Πτελεός ήταν πάντοτε ένα από τα σηµαντικά λιµάνια των Βενετών στο Αιγαίο πέλαγος. Το κάστρο χτίσθηκε 

κατά τον 12ο αιώνα εξαιτίας διάφορων πειρατικών επιδροµών που γίνονταν στην παλιά παραλιακή πόλη και  

επειδή από εκεί θα µπορούσαν οι Ενετοί να ελέγχουν καλύτερα το λιµάνι. 

 Πάνω στην κωνική κορυφή του λόφου, στην είσοδο του λιµανιού του, χτίστηκε λίγο µετά το 1204 ενετικό κάστρο 

διαστάσεων 8x8 µέτρα και πολύ ψηλό. Η είσοδός του βρισκόταν πολύ ψηλά για ασφάλεια κατά τις πολιορκίες. 

Γύρω του ήταν σπίτια και στρατώνες καταυλισµού. Παλιότερα στην είσοδο του λιµανιού υπήρχε ο Αλατόπυργος, 

πύργος για την αποθήκευση του αλατιού, όπως πιστεύεται, που παράγονταν στην περιοχή  

 

English  

 Pteleos was always one of the major ports of the Venetians in the Aegean Sea. The castle was built in the 12th 

century due to various pirate raids that took place in the old seaside town and from there  the Venetians could  

control the port better. On the top of the conical hill at the entrance of the harbor it was built shortly after 1204 a 

Venetian castle dimensions 8x8 meters and very tall. The entrance was very high for safety during sieges.. Around 

it, there had been houses and Settlements. Previously at the entrance of the port there was Alatopyrgos. 

Alatopyrgos is believed to have been a tower for storage of salt produced in the region. 

 
 

 

 

 

Πολύ σηµαντικό θα ήταν επίσης τα σχολεία του Νοµού να διοργανώνουν διδακτικές 

επισκέψεις στον χώρο του κάστρου, για να το γνωρίσουν οι µαθητές καλύτερα και να 

µεταφέρουν και σε άλλους  τα όσα είδαν και άκουσαν σχετικά µε το κάστρο.  

Αρκετές παρεµβάσεις θα έπρεπε να γίνουν ωστόσο και στον ίδιο τον αρχαιολογικό 

χώρο.  

Πρώτα απ όλα ο δρόµος που οδηγεί στο κάστρο. O ∆ήµος Πτελεού (που υπήρχε ως 

το 2011) ξεκίνησε τη διαδικασία για την αναγνώριση του δρόµου, που οδηγεί στο 

Ενετικό Κάστρο που βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο του ∆ήµου, ως κοινόχρηστου, 
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προκειµένου να αναδειχτεί το σηµαντικότερο αρχαιολογικό και τουριστικό αξιοθέατο 

της περιοχής.  

Ο αγροτικός δρόµος που υφίσταται είναι ο µοναδικός που εξυπηρετεί την πρόσβαση 

στο κάστρο είναι χωµάτινος µε έντονα στοιχεία διάβρωσης από τα βρόχινα νερά 

ιδιαίτερα στα πρώτα 250 µ., τα οποία καθιστούν δύσκολη τη διέλευση ακόµη και 

αγροτικών αυτοκινήτων.  

Το κάστρο είναι κηρυγµένο ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, από την Εφορεία  

Βυζαντινών Μνηµείων και προστατεύεται από τις διατάξεις της αρχαιολογικής 

νοµοθεσίας “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς”. 

Η πρόταση για την αναγνώριση του δρόµου θα  βοηθήσει σίγουρα στην αναβάθµιση 

του αρχαιολογικού µνηµείου και στην καλύτερη πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτό. 

Επίσης στον χώρο του κάστρου θα βοηθούσε στην πληροφόρηση  των επισκεπτών η 

ανάρτηση µιας ενηµερωτικής πινακίδας στην είσοδο του χώρου, όπως γίνεται στους 

περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους . Η πινακίδα αυτή πρέπει να περιέχει 

συνοπτικές πληροφορίες για το κάστρο π.χ. ποτέ χτίστηκε,  από ποιους  και ποια ήταν 

οι χρήση του. 

Ακόµα και η βελτίωση του φωτισµού του κάστρου θα βοηθούσε στην προβολή του, 

καθώς στις απογευµατινές ώρες, όπου το κάστρο δεν έχει φωτισµό οι τουρίστες-

αρχαιολάτρες δεν µπορούν να διακρίνουν το κάστρο από µακριά. Θα έπρεπε λοιπόν 

το κάστρο να φωτιστεί  µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν οι τουρίστες και 

γενικότερα οι κάτοικοι της περιοχής να µπορούν να το βλέπουν και  από µακριά όπως 

γίνεται και σε πολλούς  ανάλογους ιστορικούς χώρους π.χ το κάστρο του Πλαταµώνα 

ή το κάστρο των Ιωαννίνων.  

Θα έπρεπε ωστόσο να αναφέρουµε ότι στην περιοχή του κάστρου του Πτελεού 

γίνονται ετήσιες µουσικές συναυλίες, κυρίως το καλοκαίρι, όπως   τον  Αύγουστο του 

2012 που διοργανώθηκε ένα τριήµερο µουσικών εκδηλώσεων στον Πτελεό (Πηγάδι 

και Κάστρο)  µε την ευθύνη της Οµάδας για τον Πολιτισµό, το Περιβάλλον, την 

Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Οικονοµία «ΑΙΟΛΙΣ». Ωστόσο αυτές οι 

πρωτοβουλίες θα έπρεπε να γίνονται πιο συχνά και όχι µόνο το καλοκαίρι και να 

προβάλλονται µέσω του τύπου και του internet, για να πραγµατοποιηθεί µεγαλύτερη 

προσέλευση ανθρώπων,  µε  άµεσο αποτέλεσµα την εντονότερη τουριστική του 

αξιοποίηση.  
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4. Επίλογος  

 

Μέσω της εργασίας µας προσπαθήσαµε να ενηµερωθούµε για την ιστορία του 

Ενετικού κάστρου Πτελεού, συγκεντρώνοντας  πληροφορίες από βιβλία που έχουν 

γραφτεί για την ιστορία του Πτελεού και από έρευνα  που κάναµε στο διαδίκτυο. Ο 

κύριος στόχος µας ήταν να  γνωρίσουµε πρώτα απ όλα εµείς  την  ιστορία του  τόπου 

µας , να αναδείξουµε ένα σηµαντικό µνηµείο της και να την γνωστοποιήσουµε  στους 

συµµαθητές µας .   
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      Βιβλιογραφία – Πηγές 
 

1. Αχαιοφθιωτικά Γ’, Πρακτικά του Γ’ συνεδρίου Αλµυριώτικων σπουδών, 

∆ήµος Αλµυρού (Β τόµος), Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας 

Φθιώτιδας 13-15 Οκτωβρίου 2000 Αλµυρός 2007- Κώστας Λιάπης : 

Ιστορικές αναδροµές και παραδόσεις από το αρχαίο και µεσαιωνικό Πτελεό. 

2. Ο Πτελεός της Θεσσαλίας 3000 χρόνια ιστορίας, Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, 

Έκδοση ∆ήµου Πτελεού 2009 

3. Η Μαγνησία και το Πήλιο στον ύστερο  Μεσαίωνα (1204-1423), 

Παπαθανασίου Απόστολος , Βόλος 1998 

 

Ιστοσελίδες 

1.   http://www.pteleos.gok.gr 

2. http://almyrosinfo.gr 

3. www.almyros-city.gr 

4. www.ενετικάκάστρα=>ρυθµός,µέγεθος,χρήση 

5. www.bpeiratis.blogspot.gr 

6. www.almyros.gr 

7. www.almyros.gr/παρεµβάσεις-στο-κάστρο-τουΠτελεού-an 

8. http://nikaskostas.blogspot.gr 

9. www.almyrosinfo.pigadi.blogspot.gr 
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                                   Οµάδες  Εργασίας 

 

    Οµάδα 1η  

1. Ραχιώτη Μαρία 

2. Σκούρας Βασίλης 

3. Παπαλεξοπούλου Βασιλική-Ασηµένια 

4. Ντούµας Κωνσταντίνος 

5. Τσαµπάζη Όλγα 

Οµάδα 2η  

1. Μπερέκος ∆ηµήτρης  

2. Χρυσικός Χρήστος 

3. Παπαδηµητρίου Τατιάνα-∆έσποινα-Αγάπη 

4. Ντόκος Γιάννης 

5. Μπαλλολί Κωνσταντίνος-Εναίας 

Οµάδα 3η  

1.Τσιοκάρα Ξένια-Χριστίνα 

2. Ντόκου Κατερίνα 

3. Τακτικού Κατερίνα 

4. Μαλλιαρός Παύλος 

 

 


