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ΣΚΟΠΕΛΙΤΕΣ 



Η Σκόπελος είναι ένα από τα νησιά των Βορείων Σποράδων, το δεύτερο νησί στη σειρά 

μετά τη Σκιάθο. Έχει έκταση περίπου 96 τετρ. χλμ. και περίμετρο 67 χιλιόμετρα. Έχει δύο 

βουνά, το Παλούκι (565 μ. ύψος) και το Δελφί (680 μ. ύψος). 

Γεμάτη με πυκνά δάση που καλύπτουν σχεδόν το 80% της έκτασής της, θεωρείται το πιο 

πράσινο νησί του Αιγαίου. Έχει καλή τουριστική υποδομή, συγκεντρώνει όμως λιγότερο 

κόσμο από τη γειτονική κοσμοπολίτικη Σκιάθο και διατηρεί σε μεγαλύτερο βαθμό τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα της.  

Η Χώρα της Σκοπέλου είναι μια παραδοσιακή νησιώτικη πόλη με χαρακτηριστική 

αρχιτεκτονική και όμορφα καλντερίμια. Έχει κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Η Χώρα 

αλλά και ολόκληρο το νησί είναι γεμάτο από παλιές παραδοσιακές εκκλησίες, ξωκλήσια και 

μοναστήρια. Αναφέρονται 24 μοναστήρια 

Στη Βόρεια και ανατολική πλευρά της Σκοπέλου οι ακτές είναι βραχώδεις, ενώ στα νότια και 

δυτικά οι πλαγιές δημιουργούν τις υπέροχες καταπράσινες παραλίες του νησιού. Στη νότια 

πλευρά βρίσκονται οι περισσότερες παραλίες: ο Στάφυλος, το Βελανιό, ο Αγνώντας, το 

Λιμνονάρι, ο Πάνορμος, οι Αντρίνες, η Μηλιά, το Καστάνι, το Έλιος, η Αρμενόπετρα, ο Άγιος 

Ιωάννης στο Καστρί και πολλές άλλες, «πνιγμένες» στο πράσινο του πευκοδάσους. 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 Η Σκόπελος στους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Πεπάρηθος. Οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν 

Κρήτες από την Κνωσό. Κατά τη μυθολογία, αρχηγός των Κρητών ήταν ο Στάφυλος, γιος του 

Θησέα και της Αριάδνης.   

  Η Σκόπελος συμμετείχε σε όλους τους πολέμους, και ήταν αποικία των Αθηνών. Το 

πολίτευμα του νησιού ήταν Δημοκρατικό. Το νησί συμμετείχε επίσης στους Ελληνικούς 

Αθλητικούς αγώνες. Μάλιστα ο Αγνώντας, ένας Αθλητής της Πεπαρήθου το 569 π.Χ είχε 

κερδίσει στους αγώνες δρόμου και προς τιμήν του, ο σημερινός κόλπος του Αγνώντα πήρε 

το όνομα του. 

Ακόμη και στο μαντείο των Δελφών οι κάτοικοι της Πεπαρήθου είχαν αφιερώσει ένα 

άγαλμα του θεού Απόλλωνα , γιατί είχαν κερδίσει τους Κάρες σε μία μάχη. 

  Η Πεπάρηθος είχε επίσης σημαντικές αρχαίες πόλεις όπως η Κνωσσός, ο Πάνορμος και η 

Σελινούς. Σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα του κάστρου στον Πάνορμο σώζεται. Η Κνωσσός 

μετανομάστηκε σε Γλώσσα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9


  

Στους  βυζαντινούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας. Στα χρόνια της 

φραγκοκρατίας ήταν τμήμα του δουκάτου της Νάξου, αργότερα όμως την κατέλαβε ο 

Λικάριος, που υπηρετούσε τον βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο. Από τότε 

παράμεινε ελληνική ως το 1453, για να περάσει έπειτα στην κυριαρχία των Βενετσιάνων. 

  Καταφύγιο των πειρατών οι πολλοί όρμοι της. Το 1538 ο Τούρκος ναύαρχος Χαϊρεδιν 

Μπαρμπαρόσα κατέλαβε το νησί και έσφαξε τους κατοίκους του. Ξένοι περιηγητές, που 

επισκέφτηκαν το νησί κατά το 16ο αι. αφηγούνται πως ήταν ακατοίκητο. Αργότερα 

αποικίστηκε και πάλι αλλά γνώρισε πολλές επιδρομές πειρατών.            

  Στην προεπαναστατική Ελλάδα, αποτέλεσε το λημέρι των αγωνιστών Νικοτσάρα και 

Γιάννη Σταθά. Ενσωματώθηκε επίσημα στην Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες Σποράδες, το 

1823. 

  Η ανεξαρτησία της Ελλάδος κυρήχτηκε το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου και τα 

όρια του νέου Ελληνικού κράτους χαράχτηκαν δυο χρόνια αργότερα με τη συνδιάσκεψη 

του Λονδίνου. Στα όρια του περιελήφθησαν και οι Βόρειες Σποράδες όπου τελείωναν τα 

βόρεια σύνορα του νεοσύστατου κράτους. 

  Στους Βαλκανικούς αγώνες και στη μικρασιατική εκστρατεία που ακολούθησε και που 

κατέληξε σε τραγωδία, η Γλώσσα και γενικότερα η περιοχή με τα στρατευμένα παιδιά της, 

υπήρξε παρούσα και κατέθεσε το δικό της φόρο αίματος. Δεκα πέντε Γλωσσιώτες έχασαν τη 

ζωή τους στη δεκαετία 1912-1922. Το ίδιο θα συμβεί και στον Ελληνοϊταλικό και 

Ελληνογερμανικό πόλεμο του 1940 - 1941. Εκτός αυτών που έπεσαν στο μέτωπο ή πέθαναν 

από τα τραύματα, υπήρξαν και αρκετοί που γύρισαν ανάπηροι στο νησί. 

  Το 1940, μια τρομερή επιδημία φυλλοξήρας κατέστρεψε για πάντα τα περίφημα αμπέλια 

του νησιού. 

   Στον πρώτο χρόνο της ιταλογερμανικής κατοχής, η Γλώσσα έγινε καταφύγιο για πολλούς 

από τους άνδρες του Συμμαχικού Εκστρατευτικού Σώματος, μετά την εισβολή των 

Γερμανών στην Ελλάδα το 1941. Ηταν τα συμμαχικά τμήματα που έπιασαν τα περάσματα 

του Ολύμπου, προκειμένου να καλύψουν κατά την αποχωρησή τους από τη Μακεδονία το 

Συμμαχικό Εκστρατευτικό σώμα. Οι άνδρες αυτοί, αποκομμένοι εν συνεχεία από τις 

μονάδες τους και για να αποφύγουν την  αιχμαλωσία, κρύφτηκαν στον Ολυμπο, πέρασαν 

ομάδες στο Πήλιο και από 'κει κατέφυγαν στις Σποράδες, όπου πίστευαν ότι θα βρούν 

τρόπο να περάσουν στα τουρκικά παράλια και στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή. Αυτοί οι 

http://skopelosweb.gr/skopelos/article/mythology_history
http://el.travelogues.gr/tag.php?view=1628


άνδρες βρήκαν κατ΄αρχήν στέγη και τροφή που τους προσφέραν απλόχερα οι κάτοικοι,και 

κατόπιν έπρεπε να βρεθούν καϊκια για τη μεταφορά τους.Τους πρώτους που έφτασαν στο 

Λουτράκι, περίπου εκατό αξιωματικούς και οπλίτες,τους έκρυψαν στα εξοχικά καλύβια και 

με ένα γλωσσιώτικο καράβι το "Αλμπέρτα"  τους προώθησαν προς την Τουρκία. Οσοι 

έφταναν στο νησί τους αναλάμβανε μια ομάδα που είχε δημιουργηθεί στη Γλώσσα, για να 

τους κατανέμει σε διάφορα καλύβια και να τους  

τροφοδοτεί, για όσο καιρό θα έμεναν στο νησί και στη συνέχεια σε συνεννόηση με τη 

Σκόπελο και τη Σκιάθο,φρόντιζαν για τη μεταφορά τους 

  

 Ακόμη και στα σύγχρονα χρόνια η Σκόπελος παρουσιάζει θαυμαστό πολιτισμό : Οι θρύλοι 

και η πλούσια παράδοση, όπως επίσης και τα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία, τα κάστρα 

και τα μοναστήρια, οι εκκλησίες με τα περίφημα τέμπλα το επιβεβαιώνουν. 

 

 

Ιστορικά μνημεία 
Τα ιστορικά μνημεία της Σκοπέλου είναι αρκετά, ωστόσο δεν είναι τόσο οργανωμένα όπως 

θα έπρεπε. Μπορείτε όμως να συνδυάσετε όμορφους περιπάτους, με αναζήτηση των 

χώρων αυτών, όπως για παράδειγμα οι λαξευτοί τάφοι στα Σεντούκια ,στην περιοχή Καρυά 

στο εσωτερικό του νησιού. 

Συνοπτικά, τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Σκοπέλου είναι οι προαναφερθέντες 

λαξευτοί τάφοι στα Σεντούκια, το Ενετικό κάστρο στην Χώρα της Σκοπέλου, η παλιά 

Επισκοπή (επίσης στην Χώρα), ο αρχαιολογικός χώρος στην χερσόνησο του Σταφύλου , 

όπου βρέθηκε το περίφημο ξίφος του ομώνυμου βασιλιά της αρχαίας Πεπαρήθου , ο 

οποίος όμως δεν είναι οργανωμένος, οι Πύργοι που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της 

Γλώσσας και αποτελούσαν αρχαίες αγροικίες, το Ασκληπιείο, το θεραπευτήριο της αρχαίας 

Πεπαρήθου, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά του λιμανιού της Χώρας, τα αρχαία τείχη που 

σώζονται στον Πάνορμο και τέλος τα απομεινάρια των ρωμαϊκών λουτρών στο Λουτράκι. 

Πύργοι 

Στην ίδια εποχή χρονολογούνται και οι διάσπαρτες Αγροικίες- Πύργοι που βρίσκονται 

κυρίως στα πλατώματα της βόρειας ορεινής πλευράς της Γλώσσας, ανάμεσα στα 

ερημοκλήσια και σε καλύβια με τους εγκαταλελειμμένους πια φούρνους για την 

επεξεργασία των δαμάσκηνων. Τα οχυρωμένα αρχαία αγροτόσπιτα στο Μαυραγάνι, στο 

Ελληνικό, στη Σεντούκια, στον Πρίονα, στον Αη Γιώργη, στο Δίτροπο σχετίζονται με την 

καλλιέργεια σιτηρών, με την παραγωγή κρασιού και λαδιού και προσέφεραν προστασία 

από τους πειρατές και τους ξένους εισβολείς. 

Πάνορμος 



Ο Πάνορμος, στη θέση του σημερινού ομώνυμου οικισμού, διέθετε οχυρωμένη Ακρόπολη, 

πάνω στο λόφο «Παλαιόκαστρο», τα τείχη της οποίας, με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

τοιχοδομία τους, σώζονται σε άριστη κατάσταση. Αρκετά λείψανα άλλων κτισμάτων 

διατηρούνται ορατά στις πλαγιές του λόφου. 

Ένα όμορφο μονοπάτι οδηγεί από την Ακρόπολη στο Σπήλαιο του Πανός, μοναδικό στη 

Σκόπελο μνημείο της λατρείας του Θεού. Η περιοχή αυτή προσφέρει μια από τις καλύτερες 

δυνατότητες δημιουργίας οργανωμένου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου και ήδη έχει 

ενταχθεί σε σχετικά προγράμματα.  

                                            

Αρχαία Σελινούς, Ρωμαϊκά Λουτρά 

Στο λιμάνι του Λουτρακίου , επίνειο της Γλώσσας- υπήρχε η τρίτη αρχαία πόλη της αρχαίας 

Πεπαρήθου, η Σελινούς. 

Από την αρχαία πόλη σώζεται μόνο ένα τμήμα των νοτιοανατολικών τειχών του 5ου-4ου αι. 

και λείψανα αρχαίου κτιρίου της ίδιας εποχής. 

Επίσης, ΝΑ της παραλίας του Λουτρακίου λειτουργούσαν ρωμαϊκά λουτρά, από τις 

εγκαταστάσεις των οποίων έχει απομείνει κυρίως το μωσαϊκό δάπεδο που βρίσκεται το 

μισό μέσα στη θάλασσα 

Πολιτιστικά 

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ή "ΠΡΩΤΟΤΡΥΪΤΙΑ" 

Η 1η Σεπτεμβρίου, στη Σκόπελο, εθεωρείτο ως η πρώτη ημέρα του έτους. Άλλωστε είναι η 
εκκλησιαστική «πρωτοχρονιά». Επίσης ονομαζόταν και «Πρωτοτρυϊτιά» ή " Πρωτοτρυγιτιά" 
επειδή εκείνη την ημέρα άρχιζε ο τρύγος. Η νοικοκυρά είτε αφήνει από το προηγούμενο 
βράδυ έξω από το σπίτι ένα ποτήρι με νερό είτε πάει πρωί στη βρύση και γεμίζει μια 
κανάτα. Επιστρέφοντας, πριν μπει στο σπίτι θα αναφωνήσει " Καλημέρα σπίτι" μπαίνει 
μέσα με το δεξί πόδι αφού πρώτα έχει τοποθετήσει στο κατώφλι του σπιτιού ένα ρόδι το 
οποίο και θα πατήσει. Στη συνέχεια ραντίζει με το νερό στις τέσσερις γωνίες του σπιτιού 
λέγοντας " Όπως τρέχει το νεράκι έτσι να τρέχει και το καλό στο σπίτι μας" Μετά, έριχναν 
μια πέτρα για να είναι γεροί αυτοί που κατοικούν το σπίτι σαν την πέτρα. Μπορεί επίσης 
αντί για νερό να χρησιμοποιηθεί αγιασμός ο οποίος φυλάγεται όλο το χρόνο για τη στιγμή 



αυτή. Το " αμποδιακό" ( έτσι λέγεται το έθιμο αυτό) στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
γίνεται και με εικόνα χωρίς τη χρήση ροδιού . Πρόκειται μάλλον για εκχριστιανισμό του 
εθίμου. 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

ΜΠΡΑΜΔΕΣ 
 
Οι "Μπράμδες" είναι παραδοσιακή αποκριάτικη μεταμφίεση της Σκοπέλου. Φορούν καλά 
μαντήλια και τοπικές ενδυμασίες (φουστανέλες, βράκες, τουαλέτες της εποχής) καθώς και 
πολλά τσαπράζια ασημένια. Γυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά και τραγουδούν το επικό 
τραγούδι της "Βλάχας". -Άντε να πάμε Βλάχα στον πέρα καφενέ Να σε τρατάρω Βλάχα 
σουμάδα κι αργιλέ -Δε θέλω τη σουμάδα ούτε τον αργιλέ Μον θέλω ένα λουκούμι κι ένα 
γλυκό καφέ... Οι «Μπράμδες» μαζεύονται την Κυριακή της Τυρινής στις πλατείες της 
Παναγίας Παπαμελετίου, στο Γυφτόρεμα, στο Μύλο, στον Αι - Γιάννη και στο Χριστό 
τραγουδούν και χορεύουν ενώ οι νοικοκύρηδες τους κερνούν ρυζόγαλο γαλακτομπούρεκο 
και άφθονο κρασί . 
 
ΤΡΑΤΑ 
Επίσης την Κυριακή της Τυρινής τελείται και το έθιμο της "τράτας" κατά το οποίο 
μασκαράδες μουντζούρηδες σκαρώνουν με καλάμια ένα καΐκι -την τράτα- και περνάνε από 
γειτονιά σε γειτονιά λέγοντας ευτράπελα (πιρπάσκα) τραγούδια αυτοσχεδιάζοντας και 
πειράζοντας τους παρευρισκόμενους. Το μπουλούκι που ακολουθεί την τράτα με τους 
"τραταραίους" αποτελείται από μασκαράδες που τραγουδούν, πίνουν και κερνιόνται 
ρυζόγαλο από τις νοικοκυρές ενώ κατά το σούρουπο η πορεία αυτή καταλήγει στην 
παραλία όπου και θα "φουντάρουν" στη θάλασσα την τράτα τους. Το γλέντι και οι χοροί 
συνεχίζονται στα σπίτια μέχρι τις πρωινές ώρες. Πρόκειται για έθιμο που μάλλον 
αναπαριστά τους κουρσάρους που παλιότερα λυμαίνονταν τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά και 
αποτελούσαν τον φόβο και τον τρόμο των κατοίκων. Την Δευτέρα η οποία λέγεται "Καθαρή 
Δευτέρα" στη Σκόπελο συνηθίζουν να σχηματίζουν με λουλάκι στο μέτωπό τους έναν 
σταυρό και στο αυτί τους κρεμούν ένα κλωνί ζουμπούλια μυρωδάτα. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ 

ΔΡΑΚΟΝΤΟΣΧΙΣΜΑ 
Σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος Ρηγίνος, ο προστάτης του νησιού, κυνήγησε και 
σκότωσε τον Δράκο (ο οποίος εξολόθρευε τους ανθρώπους που έρχονταν στο νησί) στην 
περιοχή ανάμεσα στον Στάφυλο και στον Αγνώντα. Το μέρος όπου το βουνό χωρίστηκε και 
το έδαφος υποχώρησε με αποτέλεσμα ο Δράκος να πέσει στον γκρεμό και να σκοτωθεί, 
ονομάζεται Δρακοντόσχισμα. 
 
Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΕΤΡΑ 
Στο βόρειο μέρος της Σκοπέλου, στη θέση Καλόγερος, υπάρχει μια μεγάλη όρθια πέτρα 
μέσα στη θάλασσα, που τη λένε Καλογεροπετρα, επειδή μοιάζει και στο χρώμα αλλά και 
στο σχήμα με καλόγερο. Εδώ υπήρχαν άλλοτε μετόχια της μονής Προδρόμου και ζούσαν σ' 
αυτά καλόγεροι. Η παράδοση λέ ει ότι κάποτε ένας απ' αυτούς γλίστρησε από το γκρεμό 
και έπεσε στη θάλασσα κι από τότε βγήκε στο μέρος αυτό η πέτρα. 
 
 



 
Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ 
 
Ένας θησαυρός λένε ότι υπάρχει στο Παλούκι, το βουνό που υψώνεται απέναντι από την 
πόλη. Κάποιος ονειρεύτηκε να πάει να βρει το θησαυρό, αλλά να μην το πει σε κανένα. 
Αυτός, επειδή φοβήθηκε, πήρε μαζί του κάποιον άλλον. Στο μέρος, όμως, που τού είπε το 
όνειρο έσκαψε και βρήκε ένα καζάνι με κάρβουνα. 
 
ΡΟΥΒΟΙ ΚΑΙ ΜΠΑΜΠΑΚΟΚΩΛΟΙ 
 
Κάποτε οι Σκοπελίτες μάλωσαν με τους Σκιαθίτες για το νησί Τσουγκριά, που βρίσκεται 
μπροστά στο λιμάνι της Σκιάθου. Επειδή η πόλη της Σκοπέλου είναι εκτεθειμένη στο βοριά, 
ήθελαν οι Σκοπελίτες να μεταφέρουν το νησάκι και να το βάλουν μπροστά στο λιμάνι τους, 
να τους προστατεύει. Σκέφτηκαν λοιπόν και, αφού έδεσαν έντερα από ζώα, έφτιαξαν ένα 
μεγάλο σκοινί και άρχιζαν να τραβούν την Τσουγκριά. Γι αυτό σήμερα τους Σκοπελίτες τους 
λένε ρουβούς (δηλ. χαζούς). Οι Σκιαθίτες τότε έπεσαν στη θάλασσα και κρατούσαν το νησί 
τους να μην τους το πάρουν. Για να μη βουλιάξουν όμως και πάνε στον πάτο βούλωσαν τον 
πισινό τους με μπαμπάκι. Έτσι μέχρι σήμερα τους έχει μείνει το όνομα μπαμπακόκωλοι.  
 
ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ 
 
Στα Σεντούκια, λένε ότι κάποιος δράκος είχε κρύψει ένα θησαυρό. Λένε ότι ήταν θαμμένος 
εκεί που χτυπάει η πρώτη ακτίνα του ηλίου, όταν ανατέλει, μια ορισμένη εποχή του 
χρόνου. Πολλοί προσπάθησαν να τον βρουν και γι' αυτό το λόγο κατέστρεψαν τις αρχαίες 
σαρκοφάγους της περιοχής. 
 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΥ 
 
Μια παράδοση λέει ότι στο νησί του Σταφύλου υπάρχει θησαυρός. Για το λόγο αυτό η 
κορυφή του νησιού έχει ανασκαφεί από τα παλιά χρόνια. Ακόμα και αρχαία κτήρια έχουν 
καταστραφεί από τη θησαυρομανία των κατοίκων. 
 
 
 
ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ 
 
Στο Γλυφονέρι, στη θέση Σταυρός, λένε ότι υπάρχει θησαυρός κάτω από μια πέτρα. Για να 
βρεθεί όμως πρέπει να σκοτωθούν πρώτα δυο δίδυμα αδέλφια. 
 
ΔΑΣΕΙΑ 
 
Παρόμοια είναι η παράδοση για το θησαυρό στο νησάκι Δασειά, απέναντι από την περιοχή 
Αντρίνες στον Πάνορμο. Εκεί υπήρχε βαθύ πηγάδι, που το φύλαγε ένας Αράπης καθισμένος 
σε μαρμαρένιο σκαμνί μ' ένα τσιμπούκι στο στόμα. Στο πηγάδι ήταν κρυμμένος ένας 
μεγάλος θησαυρός, αλλά για να τον πάρει κανείς έπρεπε να σκοτωθεί κάποιο συγγενικό 
του πρόσωπο. Πριν από αρκετά χρόνια, κάποιος ονειρεύτηκε τον Αράπη να του λέει: "Αν 
θέλεις να γίνεις πλούσιος έλα στου Αράπη το σκαμνί στη Δασειά. Πρέπει όμως, να δώσεις 
ένα δικό σου πρόσωπο". Αυτός συμφώνησε με τον αδερφό του να πάνε για ξύλα στη 
Δασειά. Πήγαν στο νησάκι και γύρισε μόνο ο ένας αδελφός. Ο άλλος αδελφός και ο τότε 
αστυνόμος του νησιού βρέθηκαν πλούσιοι... 



 
ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ 
 
Στη Σκόπελο το ξεμάτιασμα λέγεται λιόκορμο. Ρίχνουν μια εικόνα μικρή ή ένα σταυρό σ' 
ένα ποτήρι νερό κι αν υπάρχει μάτιασμα, βγαίνουν φυσαλίδες. Ρίχνουν επίσης τρία 
κομμάτια κάρβουνο κι αν πάνε στον πάτο υπάρχει πάλι μάτιασμα, ενώ αν μείνουν στην 
επιφάνεια δεν υπάρχει. Επίσης ρίχνουν τρεις σταγόνες λάδι, που διαλύονται στο νερό, ή 
καίνε ένα σπίρτο, που πηγαίνει στο πάτο, αν ο άνθρωπος είναι ματιασμένος. Υπήρχαν 
παλαιότερα ξεματιάστρες, στις οποίες είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη. Φημισμένη γιάτρισσα 
στη Σκόπελο ήταν η μανού του Παύλου Νιρβάνα Κυρατσώ, που θεράπευε χωρίς χρήματα. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ 

6 Αυγούστου στη Μονή της Μεταμόρφωσης της Σωτήρος 15 Αυγούστου γίνεται πανηγύρι 

στη Γλώσσα με πολλή χορό και τραγούδι 4 Δεκεμβρίου στη Μονή της Αγίας Βαρβάρας. Μην 

ξεχάσετε να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις με θέμα τη μουσική, που ξεκινούν από τα μέσα 

του Αυγούστου και τελειώνουν με τη γιορτή του δαμάσκηνου στα τέλη του ίδιου μήνα. 

Αξιοθέατα 

Ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα του νησιού είναι το μεσαιωνικό κάστρο το οποίο χτίστηκε 

πάνω στα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας αλλά και ο Αϊ Γιάννης στο Καστρί, ένα μικρό 

εκκλησάκι πάνω σε βράχο, γνωστό από τις σκηνές της ταινίας ''Mama Mia''. Άλλα αξιοθέατα 

του νησιού ειναι το σπίτι-μουσείο του συγγραφέα Παύλου Νιρβάνα, το Λαογραφικό 

μουσείο στη Χώρα με συλλογή από παραδοσιακές φορεσιές και χειροποίητα μοντέλα 

παλιών πλοίων και τέλος τα Σεντούκια, τάφοι στο όρος Καρυά από την ύστερη Ρωμαϊκή 

περίοδο. Ακόμα υπάρχει μεγάλος αριθμός εκκλησιών,360 στον αριθμό, από τις οποίες οι 

120 βρίσκονται στη Χώρα. 

Αϊ Γιάννης 

Το γνωστό σε όλους μας εκκλησάκι της ταινίας Mama-Mia, που αρκετά ζευγάρια από 

Ελλάδα και εξωτερικό επιλέγουν το μέρος αυτό για το γάμο τους. Λίγο δίπλα από το βράχο 

υπάρχεικαι όμορφη μικρή παραλία για μπάνιο. 

 



Λαογραφικό Μουσείο 
Βρίσκεται στη Χώρα και θα δείτε στο εσωτερικό του μία μεγάλη συλλογή από 
παραδοσιακές φορεσιές, φωτογραφίες και χειροποίητα μοντέλα παλιών πλοίων. Το 
εισητήριο κοστίζει 3 ευρώ. 
 

Φάρος στο Γουρούνι 

Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους φάρους σε όλη την Ελλάδα. Βρίσκεται στο 

βόρειο τμήμα του νησιού και απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τη Γλώσσα. 

Κατασκευάστηκε το 1889 και έχει ύψος περίπου 18 μέτρα. Το 1996 το Υπουργείο 

Πολιτισμού το έχει χαρακτηρίσει ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Αν το επισκεφθείτε 

προσοχή στα φίδια που υπάρχουν στο χώρο του φάρου. 

Σπίτι-Μουσείο Παύλου Νιρβάνα 
Στο σπίτι του παύλου Νιρβάνα (πραγματικό όνομα Πέτρος Αποστολίδης) φιλοξενείται το 
ιστορικό μουσείο του νησιού με στοιχεία από την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 
 

Κέντρο Φωτογραφίας 
Στη Χώρα της Σκοπέλου θα βρείτε το κέντρο φωτογραφίας που διοργανώνει διάφορες 
εκθέσεις όπως και κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Φωτογραφίας και άλλες εκδηλώσεις. 
 

Μεσσαιωνικό Κάστρο (13ου αιώνα) 
Χτισμένο στο ψηλότερο σημείο της Χώρας πάνω στα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας. 
 

Παλαιόκαστρο 
Πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο στον Πάνορμο, θα δείτε τα τείχη της ακρόπολης που 
ξεχωρίζουν. Ακόμη από τον χώρο της ακρόπολης ξεκινά και μονοπάτι για τη Σπηλιά του 
Πανου. Ο Πανος προστάτης των αγροτών ήταν ένας θεός που συμβολίζει τη δύναμη της 
Γεννησης και της φύσης. 
 
Σεντούκια 
Τα σεντούκια είναι τάφοι βασιλιάδων και πειρατών από την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο στο 
όρος Καρυά. Η πρόσβαση στο σημείο των τάφων γίνεται μέσω μονοπατιού μίας περίπου 
ώρας. Ο χώρος των Σεντουκιών επίσης αποτελεί και ένα από τα σημεία στη Σκόπελο που 
χαρίζουν όμορφη θέα προς την Αλόννησο. 
 

Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δανειστική Βιβιοθήκη του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Περσεύς Αθηναίος 
Το μουσείο κτίσθηκε  το 1926 και αναπαλαιώθηκε το 2007 από Σκοπελίτες Μαστόρους και 
βρίσκεται στη Γλώσσα με δωρεάν είσοδο και στο εσωτερικό του θα βρείτε αντικείμενα της 
καθημερινής ζωής της Σκοπέλου και διάφορα άλλα αντικείμενα. Οι επισκέπτες, είναι 
ευπρόσδεκτοι να χαρούν τα εκθέματα, να  μελετήσουν στην Βιβλιοθήκη, να 
χρησιμοποιήσουν  Η/Υ, να διαβάσουν ή και να γεμίσουν γαλάζιο με την θέα από τον 
«Εξώστη του Αιγαίου» και να απολαύσουν ένα κέρασμα στο αίθριο.  
 



Αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου της αρχαίας Πεπαρύθου 
Βρίσκεται στη Χώρα της Σκοπέλου όπου υπάρχει ο ναός που είναι αφιερωμένος στον 
Ασκληπιειό που ανακαλύφθηκε το 1961. 
 
Βράχος Δρακόσχισμα 
Η πρόσβαση στο σημείο γίνεται μέσω θάλασσας αλλά και από τον δρόμο μπορείτε να δείτε 
τον βραχο. Σύμφωνα με τον θρύλο ένας δράκος πριν 800 χρόνια εμφανίστηκε στο νησί και 
σκότωσε όλους τους κατοίκους του νησιού. Ετσι ο Αγιος Ριγίνος αποφάσισε να τον 
εξοντώσει και έτσι φοβήθηκε και έφυγε πηδώντας στη θάλασσα και έτσι ο βράχος πήρε το 
όνομα του.  

 

Δρακόσχισμα Σκόπελος | image FlickrCC Son of Groucho 

Κατοικία του Βακρατσά 
Πρόκειται για ένα κτίριο του 18ου αιώνα που βρίσκεται στη Χώρα και χρησιμοποιείται ως 
μουσείο με παραδοσιακές φορεσιές και αντικείμενα της καθημερινής ζωής της Σκοπέλου.   
 

Στάφυλος 
Δίπλα από την παραλία όπου και βρίσκονταν το παλάτι του βασιλιά Στάφυλου θα βρείτε τα 
συντρίμια του παλατιού που σώζονται μέχρι σήμερα. Αλλα αντικείμενα που βρέθηκαν όπως 
το στέμα, το ένα σπαθί και κοσμήματα θα τα βρείτε στο μουσείο του Βόλου. 
 

Η αρχιτεκτονική 

 

 

 

 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Στη Σκόπελο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αρχιτεκτονική των σπιτιών, η οποία δεν υπάγεται σε έναν ενιαίο τύπο· στην 



πραγματικότητα μπορεί κανείς να διακρίνει τέσσερις βασικούς αρχιτεκτονικούς τύπους: 

εκείνον με τις βενετσιάνικες επιρροές, τον πηλιορείτικο, μακεδονικό, τον αγροτικό και τον 

νεοκλασικό. 

Η ενετική κυριαρχία επηρέασε κατ’αρχήν την τοπική αρχιτεκτονική, όπως και την 

αρχιτεκτονική των εκκλησιών , αφού τότε χτίστηκαν πολλές από τις εκκλησίες του νησιού. 

Αργότερα, οι λαϊκές κατοικίες επηρεάστηκαν από τον πηλιορείτικο , μακεδονικό τύπο, λόγω 

της επαφής με το Πήλιο, αλλά και λόγω των μεταναστών από τη Μακεδονία. 

Στην Χώρα της Σκοπέλου συναντάμε πολλά σπίτια μακεδονικού τύπου, διώροφα ή 

τριώροφα με ξύλινες στέγες σκεπασμένες με σχιστολιθικές πλάκες. Συνήθως η πρόσοψη 

του τελευταίου ορόφου είναι κατασκευασμένη με «τσασμά», δημιουργώντας τα γνωστά 

σαχνισιά με πολλά παράθυρα. 

Στην Χώρα συναντάμε και κάποια λιθόκτιστα σπίτια, όπως και στους άλλους οικισμούς του 

νησιού, τα οποία έχουν από ένα έως τρία πατώματα και με μπαλκόνια που στην άκρη τους 

έχουν ένα ξύλινο αποχωρητήριο. 

Ο νεοκλασικός τύπος έκανε την εμφάνιση του μετά την ένωση με το νέο ελληνικό κράτος. 

Τότε στα πλούσια σπίτια που ανήκαν σε εμπόρους ή καραβοκύρηδες, προστέθηκαν 

νεοκλασικά στοιχεία, όπως προσόψεις με μαρμάρινα περιθυρώματα, με διακοσμητικά 

στοιχεία κτλ. 

Στο εσωτερικό τους τα σπίτια στη Σκόπελο είναι πιο πλούσια από αυτά της Γλώσσας και του 

Κλήματος, τα οποία υπάγονται κατά βάσει στον αγροτικό τύπο. 

Αυτό που ξεχωρίζει κανείς είναι τα αντικείμενα από πορσελάνη, τα υαλικά και τα ξύλινα 

έπιπλα, όπως καναπέδες και κασέλες. 

Πολλά από τα διακοσμητικά αυτά αντικείμενα τα έφεραν ναυτικοί από τα ταξίδια τους και 

συνήθως οι νοικοκυρές τα στόλιζαν στον στόλιο,  έναν χώρο στο πάνω μέρος της 

εσωτερικής σκάλας και αποτελούσαν δείγμα της οικονομικής ευρωστίας της οικογένειας. 

Το αξιόλογο βιβλίο Σπίτια της Σκοπέλου, Επισημάνσεις σε μία λαϊκή αρχιτεκτονική, του 

γνωστού αρχιτέκτονα Marc Held, αφιερωμένο στους τεχνίτες και τους χωρικούς που 

έπλασαν το νησί μέσα στους αιώνες, προσφέρει μιαν εποπτεία του πυρήνα της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής του νησιού.  

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Στη Σκόπελο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αρχιτεκτονική των σπιτιών, η οποία δεν υπάγεται σε έναν ενιαίο τύπο· στην 

πραγματικότητα μπορεί κανείς να διακρίνει τέσσερις βασικούς αρχιτεκτονικούς τύπους: 

εκείνον με τις βενετσιάνικες επιρροές, τον πηλιορείτικο, μακεδονικό, τον αγροτικό και τον 

νεοκλασικό. 

Η ενετική κυριαρχία επηρέασε κατ’αρχήν την τοπική αρχιτεκτονική, όπως και την 

αρχιτεκτονική των εκκλησιών , αφού τότε χτίστηκαν πολλές από τις εκκλησίες του νησιού. 



Αργότερα, οι λαϊκές κατοικίες επηρεάστηκαν από τον πηλιορείτικο , μακεδονικό τύπο, λόγω 
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του τελευταίου ορόφου είναι κατασκευασμένη με «τσασμά», δημιουργώντας τα γνωστά 
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Στην Χώρα συναντάμε και κάποια λιθόκτιστα σπίτια, όπως και στους άλλους οικισμούς του 

νησιού, τα οποία έχουν από ένα έως τρία πατώματα και με μπαλκόνια που στην άκρη τους 
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Ο νεοκλασικός τύπος έκανε την εμφάνιση του μετά την ένωση με το νέο ελληνικό κράτος. 

Τότε στα πλούσια σπίτια που ανήκαν σε εμπόρους ή καραβοκύρηδες, προστέθηκαν 

νεοκλασικά στοιχεία, όπως προσόψεις με μαρμάρινα περιθυρώματα, με διακοσμητικά 
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