
Μαγνησία  
Σκιάθος 

Η Σκιάθος είναι το πιο κοντινό στη στεριά 
από τα νησιά των Σποράδων. Απέχει 41 

ναυτ. μίλια από την πρωτεύουσα του νομού 
Μαγνησίας, το Βόλο και μόλις 2,4 μίλια από 

τις ακτές του νοτίου Πηλίου.   



Η Ιστορία της: 

 Το νησί της Σκιάθου πήρε το όνομά του από 
τους Πελασγούς που κατοίκησαν πρώτοι το 
νησί κατά την ελληνιστική περίοδο. 

 Τον 7ο αιώνα οι Χαλκιδείς, αφού δημιούργησαν 
αποικίες στην Χαλκιδική,  κατέκτησαν  το 
νησί  και έκτισαν  στα νοτιοανατολικά του 
λιμανιού πόλη οχυρωμένη με τείχος. 

 Το 14ο αιώνα δημιουργήθηκε στο βόρειο τμήμα 
του νησιού η μεσαιωνική πόλη Κάστρο.  

 Υπήρξε μέλος της  Α' 
Αθηναϊκής  Συμμαχίας  που είχε ως έδρα το 
νησί της Δήλου και που ιδρύθηκε το 478/7 
π.Χ.Την περίοδο αυτή το νησί είχε 
αυτονομία  και δημοκρατικό πολίτευμα. 

  Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 οι 
Τούρκοι πολιόρκησαν την πόλη και εισέβαλαν 
στο Κάστρο, σκοτώνοντας άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά. 
 Το νησί απελευθερώθηκε τελικά το 1829 
ύστερα από πολλούς αγώνες. 

  Mετά την μεταπολεμική περίοδο το νησί της 
Σκιάθου αναπτύσσεται πολύ γρήγορα 
οικονομικά και κοινωνικά με εκαντοντάδες 
χιλιάδες επισκέπτες απο το Εξωτερικό και την 
Ελλάδα. 



Η αρχιτεκτονική της:  
 Αν και τα τελευταία χρόνια η οικιστική 

ανάπτυξη είναι πολύ έντονη, η σκιαθίτικη 
λαϊκή αρχιτεκτονική δεν αλλοιώθηκε 
σημαντικά.Όμως, λίγα αρχοντικά σπίτια 
έχουν απομείνει στο νησί.  

 Τα σπίτια είναι μικρά, διώροφα, το ένα δίπλα 
στο άλλο κατασκευασμένα από πέτρα και 
ξύλο και βαμμένα εξωτερικά εξολοκλήρου με 
ασβέστη. Το παραδοσιακό Σκιαθίτικο σπίτι 
αποτελείται από 3 μέρη. Το ισόγειο, το σοφά 
και το επάνω πάτωμα.  

 Το ισόγειο χρησίμευε για την αποθήκευση 
κρασιού. Ο σοφάς είναι ο χώρος της κυρίας 
κατοικίας. 

  Εξωτερικά, τα σπίτια έχουν «φορούσια». Η 
στέγη, «τσατή», είναι σκεπασμένη με 
κεραμίδια και σπανιότερα με σχιστολιθικές 
πλάκες. 

  Τέτοια μορφή έχουν τα αρχοντικά της 
Σκιάθου, ενώ οι αγροτικές κατοικίες είναι 
απλούστερης αρχιτεκτονικής μορφής. Όσον 
αφορά τους δρόμους του νησιού, αυτοί είναι 
στενά πλακόστρωτα σοκάκια. 



Τα αξιοθέατά της: 

 Οι ομορφιές του νησιού 
και οι καθημερινές 
ασχολίες των κατοίκων 
και οι καλλονές του 
τόπου που περιγράφονται 
με λυρισμό από τον 
κοσμοκαλόγερο Παπαδιαμ
άντη κάνουν τη Σκιάθο,το 
προικισμένο από τη φύση 
νησί,ονειρεμένο 
προορισμό για κάθε 
επισκέπτη.  

   
 



Το Κάστρο, η παλαιά Καστροπολιτεία 

της Σκιάθου:   
 Το Κάστρο αποτελεί την 

σημαντικότερη ιστορική τοποθεσία 
της Σκιάθου και μία απο τις 
ομορφότερες ,πιο Θρησκευτικές 
και ενεργειακές περιοχές του 
νησιού. Ήταν η μεσαιωνική 
πρωτεύουσα της Σκιάθου και 
ιδρύθηκε περίπου στα μέσα του 
19ου αιώνα όταν οι Σκιαθίτες 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
την αρχαία πόλη της Σκιάθου 
λόγω των συνεχών πειρατικών 
επιδρομών και να μετακινηθούν 
στο βόρειο τμήμα του νησιού και 
να χτίσουν την Καστροπολιτεία 
τους στο Κάστρο.  

 



 Μπούρτζι: 

 Είναι μια μικρή πυκνόφυτη 
χερσόνησος μπροστά στο λιμάνι 
της Σκιάθου, κόβοντάς το στα 
δύο. Από τη μια το εμπορικό 
λιμάνι και από την άλλη το παλαιό 
λιμάνι όπου δένουν τα καΐκια, οι 
ψαρόβαρκες και τα μικρά 
ταξιδιωτικά σκάφη. 

 Παλαιότερα, το στενό βραχώδες 
μονοπάτι που συνέδεε τη 
χερσόνησο με την πόλη, 
καλύπτονταν από τη θάλασσα και 
η χερσόνησος ε\έμοιαζε με νησί. 
Τώρα υπάρχει πλατύς διάδρομος. 
Λέγεται Μπούρτζι γιατί κατά το 
παρελθόν ήταν φρούριο που 
κατασκευάσθηκε από τους 
Βενετσιάνους Ανδρέα και Ιερεμία 
Γκίζι, για να προστατέψουν την 
πόλη αλλά και για δική τους 
κατοικία, όταν καταλήφθηκα το 
νησί κατά το 1207.  



Τσουγκριά: 

Το νησί του Τσουγκριά βρίσκεται 
σε απόσταση λιγότερη των 3 
μιλίων από το λιμάνι της 
Σκιάθου. Είναι καταπράσινο, 
κατάφυτο με πεύκα και ελιές, 
διαθέτει δύο μικρές λιμνούλες 
καθώς και ένα ερειπωμένο 
πλέον ελαιοτριβείο. Τέσσερις 
καταπληκτικές αμμουδιές με 
υπέροχα νερά θα σας 
συνεπάρουν θα σας 
συνεπάρουν και θα σας 
προσφέρουν στιγμές 
αλυσμόνιτης ευδεμονίας.  



Ασέληνος:  

 Ο Ασέληνος απέχει από την πόλη 
της Σκιάθου περίπου 12 χιλιόμετρα 
και η πρόσβαση γίνεται είτε 
οδικώς είτε με καΐκι. Είναι από τις 
πιο δημοφιλείς παραλίες του 
βόρειου κομματιού του νησιού, 
προσελκύοντας εκείνους που 
αναζητούν στιγμές χαλάρωσης 
μακριά από τα κλασικά τουριστικά 
θέρετρα της Σκιάθου. Χρειάζεται 
ωστόσο προσοχή καθώς οι 
ευεργετικοί βοριάδες 
συνοδεύονται συχνά από μεγάλα 
κύματα. 

  
Χοντρή άμμος, βότσαλα, νερά 
κρυστάλλινα και υπέροχη, ανοιχτή 
θέα συνθέτουν το σαγηνευτικό 
ψηφιδωτό του Ασέληνου, που 
καθηλώνει με το επιβλητικό τοπίο 
του.  



 

 



Σπίτι-Μουσείο Παπαδιαμάντη: 

 Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες 
μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας, ο 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, γεννήθηκε και 
έζησε στη Σκιάθο. Τα έργα του, ως επί το 
πλείστον, περιστρέφονται γύρω από τις 
ομορφιές του νησιού και την καθημερινή 
ζωή των κατοίκων, διαποτισμένα με τον 
καθαρό και ποιητικό του λόγο. Το σπίτι όπου 
γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
στις 4 Μαρτίου 1851 δεν υπάρχει πια, αφού 
πουλήθηκε και οι αγοραστές του το 
κατεδάφισαν.  Αυτό το σπίτι βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 100 μέτρα από την 
παραλία της πόλης, σε ένα στενό δρομάκι 
που καταλήγει σε αδιέξοδο.   Γενικότερα, 
πρόκειται για ένα πολύ λιτό νησιώτικο σπίτι, 
ενώ θα δείτε και πολλά αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης του συγγραφέα.  



Τα ήθη και τα έθιμά της: 
 Η Σκιάθος αν και είναι ένα νησί με σύγχρονες 

υποδομές για τους επισκέπτες της, καταφέρνει να 
διατηρεί ήθη και έθιμα αιώνων πριν.  
 

 Η διάσημη Σκιαθίτικη ενδυμασία:Οι άντρες 
φορούσαν βράκες και φέσι με μακριά φούντα. Η 
γυναικεία ενδυμασία αποτελείται από: το πουκάμισο, 
φανέλα, κάλτσες, γουνάκι (μοιάζει με μικρό 
πουκάμισο, φτιαγμένο από τσόχα), μπαμπουκλί 
(γιλεκάκι με μανίκια από βελούδινο ύφασμα), 
κουζούκα (γιλέκο βελούδινο ή από στόφα, ανοιχτή 
μπροστά με στολίδια στο λαιμό), κωλοβόλι 
(μεσοφόρι), μαλλίνα (εσωτερικό φουστάνι), ζώνη 
(πάντα χρυσή, δενόταν απέξω από το μπαμπουκλί ), 
ζωνάρι (μεταξωτό μαντήλι που δένεται μπροστά) και 
μποκτσά (μεγάλο μάλλινο κροσσωτό μαντήλι που 
φοριόταν το χειμώνα). Την ενδυμασία συνόδευαν 
σκουλαρίκια μακριά με φλουριά, βραχιόλια, 
δαχτυλίδια, καρφίτσες, η κουλαϊνα (ένα περιδέραιο 
από χρυσή λεπτή αλυσίδα από όπου κρεμόταν χρυσά 
φλουριά).  
 

 Χορεύοντας και τραγουδώντας την 
Καμάρα: Τραγουδιέται από τις γυναίκες φορώντας 
την επίσημη φορεσιά τους. 
 

 Ο στολισμός του καραβιού του Άι Νικόλα:Στην 
Σκιάθο, εκτός από την λειτουργία στην εκκλησία, 
τοποθετούν και ένα στολισμένο καράβι μπροστά από 
το Μπούρτζι, ενώ και μικρότερα στολισμένα 
καραβάκια κοσμούν τα περισσότερα σπίτια.  
 



Ο τουρισμός της: 
Η Σκιάθος είναι το μοναδικό νησί στο 

Αιγαίο…  

 Διαθέτει πολλές σηματοδοτημένες 
πεζοπορικές διαδρομές  

 Προσφέρονται θαλάσσια σπορ(water-
ski, jet-ski, parasailing, watertubes, 
windsurfing). 

 Υπάρχει μία προστατευόμενη από 
διεθνείς συνθήκες λίμνη η Στροφυλιάς 
όπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
κοσμικής παραλίας Κουκουναριές. Στον 
ιδιαίτερου κάλλους υδροβιότοπο 
βρίσκουν καταφύγιο πολλά σπάνια 
είδη πουλιών ενώ όλο το τοπίο 
αναδεικνύει το μεγαλείο της φύσης.  

 Η Σκιάθος αριθμεί συνολικά 64 
παραλίες. Είναι όλες τους μοναδικές σε 
ομορφιά και αν θα έπρεπε να 
ξεχωρίσουμε μερικές θα επιλέγαμε τις 
Κουκουναριές, τα Λαλάρια, το Κάστρο, 
το νησάκι Τσουγκριά, τη  Τζανεριά, 
Αγία Παρασκευή, τη Μάραθα, το Κολιό 
και τον Μεγάλο Ασέληνο. 

 



 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθησή 
σας 

 

 

Αθανασιάδη Δανάη 

Αλεξανδρίδου Δήμητρα 

Βαλή Μαρία 

Βέτσικα Χρυσούλα 

 

 

 


