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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
 

Αξιότιμε Κύριε-α Συνάδελφε. 
 

Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετατίθεστε στη ΙΙ Μ/Κ 
Μεραρχία Πεζικού. Το Στρατιωτικό, Πολιτικό προσωπικό και εγώ 
προσωπικά, σας ευχόμαστε καλή παραμονή στην πόλη της Έδεσσας 
και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. 
 

Η ΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού θα βρίσκεται στο πλευρό σας όπως και στο 
πλευρό οικογενείας σας και θα σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα - 
πρόκληση που θα αντιμετωπίσετε, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που 
θα υπηρετείτε στη Φρουρά. 
 

Στη Μεραρχία λειτουργεί το Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού, µε 
Τμηματάρχη τον Ανχη (ΠΖ) Γεώργιο Σαραντίδη, µε τον οποίο μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 23810-36490, (ΕΨΑΔ: 823-6490), 
για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης 
πληροφορίας που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας 
στη Φρουρά Έδεσσας. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr). 
 
 Με εκτίμηση 

 Ο 
 Διοικητής 
 ΙΙ Μ/Κ ΜΠ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Το έµβληµα της ΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ περιλαμβάνει την κεφαλή της 
θεάς Αθηνάς µε το δόρυ και την περικεφαλαία της. 

Συμβολίζει τη γνώση και την ισχύ, συνδυασμό µε τον οποίο η Μεραρχία 

φιλοδοξεί να επιτύχει την αποστολή της. 

ΡΗΤΟ: «ΕΣΤ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΗ» 

Η φράση «ΕΣΤ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΗ» προέρχεται από την 
απάντηση που έδωσαν κατά τον Ηρόδοτο οι Αθηναίοι στους Σπαρτιάτες 
όταν οι τελευταίοι ανησύχησαν, επειδή πληροφορήθηκαν οτι ο Ξέρξης, 
µετά την ήττα που υπέστη στη Σαλαµίνα το 480 π.Χ, προσπαθεί να 
διαιρέσει τους Έλληνες, προτείνοντας ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους ειρήνης 
στους Αθηναίους. 

«Επίστασθέ τε ούτω ει µη πρότερον ετυγχάνετε επιστάµενοι, εστ’ αν 
και είς περιή, Αθηναίων, µηδαµά οµολογήσοντας ηµέας Ξέρξη» 

«Μάθετε δε και τούτο, αν τυχόν δεν το γνωρίζετε προηγουµένως, 
εφ’όσον και ένας µόνο εκ των Αθηναίων παραµείνει στη ζωή, εµείς 
δεν πρόκειται να έλθουµε σε συµβιβασµό µε τον Ξέρξη». 
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Συγκρότηση της Μεραρχίας και Ιστορικές Περίοδοι Δράσης 

Η ΙΙ Μεραρχία Πεζικού συγκροτήθηκε στις 19η Μαρτίου 1897, στα 

Τρίκαλα, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του ελληνοτουρκικού πολέμου. Από τότε 

μέχρι σήμερα, η Μεραρχία συμμετείχε σ' όλους τους αγώνες του έθνους και µε 

το πνεύμα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας των αξιωματικών και οπλιτών της 

έγραψε λαµπρές σελίδες δόξας, κατά τη διάρκεια των παρακάτω επιχειρήσεων, 

στις οποίες συμμετείχε: 

α. Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.  
 

β. Στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο του 1912 - 13. 
 

γ. Στο Β΄ Βαλκανικό πόλεμο 1913. 
 

δ. Στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 1917 - 18. 
 

ε. Στην Εκστρατεία στην Ουκρανία 1919. 
 
στ. Στη Μικρασιατική εκστρατεία 1919 - 22. 

 
ζ. Στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο 1940 - 41. 

 
η. Στις Επιχειρήσεις 1946 - 49. 
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Πρόσφατη Ιστορική Περίοδος 

 
 Τον Οκτώβριο του 1952, η Μεραρχία μεταστάθμευσε από τη Θεσσαλία 

στην Έδεσσα, στο Στρατόπεδο Συνταγματάρχη «ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ». 

Το Σεπτέμβριο του 1976 αναδιοργανώθηκε σε 

Μεραρχία µε δύο (2) Μηχανοκίνητα Συντάγματα και 

μετονομάστηκε σε ΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. 

Την 1η Απριλίου 1979, μετά την αναδιοργάνωση των 

Μηχανοκινήτων Συνταγμάτων σε Μηχανοκίνητες 

Ταξιαρχίες πήρε τη σημερινή της μορφή. 

 
 Στις 5 Οκτωβρίου του 2009 η Μεραρχία μετονομάσθηκε σε ΙΙ Μ/Κ  ΜΠ 

«ΕΛΑΣΣΩΝ», ονομασία η οποία προήλθε από την ομώνυμη μάχη της 6ης 

Οκτωβρίου 1912, κατά την οποία η Μεραρχία κατέλαβε την Ελασσόνα, 

χαρίζοντας στο έθνος την πρώτη νίκη κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. 
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Ιστορία της Έδεσσας 
 

           Η Έδεσσα είναι πόλη της Κ. Μακεδονίας, έδρα του δήμου Έδεσσας και 

πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η πόλη είναι φημισμένη για τους καταρράκτες της και βρίσκεται 

πάνω στην αρχαία Εγνατία Οδό. 
 

 
Έκταση 

 
611.212 km2

 

 
Υψόμετρο 

 
320 m 

 
Πληθυσμός 

 
18.229 

 
Ταχ. κωδ. 

 
58200 

 
Τηλ. κωδ. 

 
(+30) 23810 

 
Πολιούχος 

 
Άγιος Λουκάς 

 
Ιστοσελίδα 

 
www.dimosedessas.gov.gr 

 
 

 «Πύργος μέσα στο νερό» σημαίνει κυριολεκτικά το όνομα της Έδεσσας 

από τα αρχαία χρόνια, λόγω του ότι η τότε πόλη είχε και έχει έντονο το υγρό 

στοιχείο [ποτάμια και καταρράκτες, για αυτό και οι ονομασίες της: Έδεσσα (βέδες 

στα φρυγικά ήταν το νερό ή πύργος στο νερό) και Βοδενά (voda στα σλαβικά είναι 

το νερό)]. Η πόλη ιδρύθηκε το 813 π.Χ. από τον Ηρακλείδη Κάρανο με το όνομα 

"Έδεσσα". Αργότερα όταν η Έδεσσα δέχθηκε ένα σλαβικό κύμα επικοισμού υπό 

την Οθωμανική Κατοχή μετονομάστηκε σε "Βοδενά". Το όνομα αυτό κυριάρχησε 

έως το 1912, όταν και η πόλη απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό. Από 

τότε έως και σήμερα ονομάζεται "Έδεσσα". 

 Ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Γνώρισε πλούσιο 

βιομηχανικό παρελθόν κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Ο πληθυσμός της 

πόλης είναι 18.229, ενώ αυτός του διευρυμένου Δήμου Έδεσσας ανέρχεται στους 

28.814 κατοίκους (απογραφή 2011). Επίσης μέχρι την ανακάλυψη των Βασιλικών 

Τάφων της Βεργίνας στην Ημαθία, από τον καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο, πολλοί 

πιστεύαν ότι οι Αρχαίες Αιγές βρίσκονται στον Αρχαιολογικό χώρο της πόλης. 
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Αρχαία χρόνια 

 Η πόλη κατοικήθηκε το 813 π.Χ. από τον πρώτο Μακεδόνα Βασιλιά τον 

Ηρακλείδη Κάρανο, και ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου. Η 

σημερινή πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας Ακρόπολης. Οι περιορισμένες, 

προς το παρόν, ανασκαφικές έρευνες έχουν αποκαλύψει το αρχαίο τείχος και 

τμήμα της αγοράς (Από την πόλη έφερε αποίκους ο Μέγας Αλέξανδρος και 

επανίδρυσε την παλαιότερη Ορχόη της βορειοδυτικής Μεσοποταμίας σε 

Έδεσσα). 

     Στα ρωμαϊκά χρόνια γνώρισε σχετική ακμή, καθώς βρισκόταν πάνω στην 

περίφημη Αρχαία Εγνατία Οδό, και σύμφωνα με τον ιστορικό Τίτο Λίβιο ήταν 

«πόλις ευγενής και αξιόλογος». Από την εποχή του Αυγούστου μέχρι το 250 μ.Χ. 

διέθετε δικό της νομισματοκοπείο, ένα από τα 9 που είχαν επιτρέψει οι Ρωμαίοι 

στη Μακεδονία. Ελάχιστες πληροφορίες σώζονται για την πόλη κατά τη 

μεσαιωνική περίοδο. 

     Το χρονικό διάστημα από το 985 έως το 995 υπήρξε πρωτεύουσα του 

βουλγαρικού βασιλείου ενώ κατά τη διάρκεια των βυζαντινο-βουλγαρικών 

πολέμων, το 1002 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β´ πολιόρκησε και κατέλαβε τα 

Βοδενά. 

Τους Βούλγαρους κατοίκους τους μετοίκησε στο Βολερόν, μεταξύ Νέστου και 

Έβρου, ενώ στον φρούραρχο Δραξάν επέτρεψε να κατοικήσει στη Θεσσαλονίκη. 

Τα Βοδενά στη συνέχεια αποστάτησαν και ο Βασίλειος τα ξαναπολιόρκησε το 

1015, μέχρις ότου οι κάτοικοι παρέδωσαν την πόλη, όπου και εγκατέστησε 

φρουρά, τους λεγόμενους "κονταράτους". 

Νεώτερη περίοδος 

 Το 1345 κατελήφθη για περίπου 40 χρόνια από τους Σέρβους του Δουσάν 

και το 1386 η πόλη ακολούθησε την τύχη της υπόλοιπης Μακεδονίας και 

υποτάχθηκε στους Οθωμανούς. Σε ρωσικό χρονικό της εποχής, αναφέρεται 

ολοκληρωτική καταστροφή από μεγάλο σεισμό το 1395, από τον οποίο και 

δημιουργήθηκαν οι περίφημοι καταρράκτες της. Το 1530 υπήρχαν στην πόλη 132 

χριστιανικά και 48 μουσουλμανικά νοικοκυριά. 

  

Πολλά στοιχεία για την πόλη κατά τον 17ο αιώνα παρέχει ο Τούρκος  

περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή που την επισκέφθηκε το 1668. Στο έργο του 

αναφέρει την έντονη παρουσία των Ελλήνων της πόλης. 
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 Το 1782 ιδρύθηκε το πρώτο γνωστό σχολείο της πόλης, το 

«Ελληνομουσείον». Στα αρχεία της Ιεράς Μητροπόλεως Βοδενών σώζεται το 

ιδρυτικό σιγίλλιο που υπογράφει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γνωστός 

Εδεσσαίος της εποχής, ήταν ο λόγιος και καθηγητής της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας στο Παρίσι, Μηνάς Μηνωίδης (1788- 1859) στον οποίο οφείλεται και η 

ανάπτυξη της Ολυμπιακής ιδέας.  

 Η Έδεσσα υπήρξε ακόμη και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένα σημαντικό 

αστικό και διοικητικό κέντρο της κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είχε ως επακόλουθο 

την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών. Παραδείγματα αποτελούν η ίδρυση 

του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου το 1872 και της φιλαρμονικής την δεκαετία του 

1900. Το αποκορύφωμα της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης σημειώνεται την 

εποχή του Μεσοπολέμου (1922- 1940). Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε η μουσική, με 

συχνές συναυλίες, οπερέτες και άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν 

τοπικές χορωδίες και φιλαρμονικές. Η παλιά μουσική παράδοση διατηρείται μέχρι 

τις ημέρες μας και στο τέλος κάθε καλοκαιριού ομάδες κανταδόρων διασχίζουν 

όλες τις γειτονιές της πόλης χαρίζοντας έναν ρομαντικό αποχαιρετισμό στην εποχή 

των διακοπών. 

 Εξίσου αξιόλογη είναι η λογοτεχνική παράδοση της πόλης. Στο Γυμνάσιο 

της πόλης φοίτησε ο Μενέλαος Λουντέμης και εικόνες από τη ζωή της πόλης 

επανέρχονται συχνά στα έργα του. Τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του, έζησε 

στην Έδεσσα, ο "Σταμ-Σταμ" (Σταμάτης Σταματίου), γνωστός για τις επιφυλλίδες 

του και τα διηγήματα του, που αντλούν ιδέες από τη ζωή του χωριού. Ο Σταματίου 

διετέλεσε επίσης Νομάρχης Πέλλας. 

 Από τους σύγχρονους λογοτέχνες κορυφαία θέση κατέχει ο ποιητής 

Μάρκος Μέσκος (1935-2019). Στο έργο του επανέρχονται συχνά αναμνήσεις από 

την παιδική και νεανική ζωή του στην Έδεσσα και σκηνές από τη φρίκη των 

πολέμων της δεκαετίας του 1940. Ξεχωρίζουν επίσης ο Σάκης Τότλης και ο 

ποιητής Βασίλης Παππάς. Αξιόλογοι επίσης είναι και οι νεότεροι Θόδωρος 

Σαρηγκιόλης, Τάκης Γκόντης, Ελευθερία Μπέλμπα (γενν. στην Αθήνα).  

 Οι κάτοικοι της Έδεσσας συμμετείχαν στην επανάσταση του 1821. 

Σπουδαίοι αγωνιστές της επανάστασης του 1821 ήταν ο Δημήτριος Τρούπκος και 

ο Παναγιώτης Ναούμ, ο οποίος συμμετείχε στις Εθνοσυνελεύσεις της Ερμιόνης, 

της Τροιζήνας, του Άργους και του Ναυπλίου, ως πληρεξούσιος, καθώς επίσης 

και οι αδερφοί του Δημήτριος και Αντώνιος Ναούμ, οι οπλαρχηγοί Νικόλαος 

Αθανασίου και Αναστάσιος Δημητρίου και ο αξιωματικός Δημήτριος 

Κωνσταντίνου. Τις δεκαετίες του 1860 και 1870 η Έδεσσα έγινε πεδίο 

συγκρούσεων μεταξύ Πατριαρχικών και Εξαρχικών. Οι Εξαρχικοί απαιτούσαν την 

τέλεση των εκκλησιαστικών ακολουθιών στη βουλγαρική γλώσσα και όταν το 

αίτημα απορρίφθηκε από το Μητροπολίτη Αγαθάγγελο και τον Τούρκο 

Καϊμακάμη, κατέλαβαν το 1870 το μητροπολιτικό ναό των Αγίων Αναργύρων και 

τον μετέτρεψαν σε εξαρχικό μέχρι το 1912. Κατά την περίοδο 1892-1894 

ολοκληρώνεται η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-

Μοναστηρίου και η Έδεσσα συνδέεται πλέον με τρένο με τη Θεσσαλονίκη, τη 
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Βέροια, τη Φλώρινα και το Μοναστήρι. 

Σύγχρονο Ελληνικό Κράτος 

 Κατά το Μακεδονικό Αγώνα πολλοί Εδεσσαίοι αγωνίστηκαν για την 

ελευθερία, όπως ο οπλαρχηγός Ιωάννης 

Τσίτσιος (καπετάν Βλάχος) και οι 

Μακεδονομάχοι Ιωάννης Γιούσμης, 

Παρίσης Παρίσης, Κωνσταντίνος 

Σαλάμπασης, Κωνσταντίνος Σιβένας, 

Αθανάσιος Φράγκου, Ιωάννης 

Χατζηνίκος και ο ιατρός Αργύριος 

Κιτάνος.  

 Ηγετικές μορφές της πόλης 

υπήρξαν επίσης, ο Ευάγγελος Κωφός 

και ο Δημήτριος Ρίζος. Κατά τη διάρκεια 

των Βαλκανικών Πολέμων, στις 18 

Οκτωβρίου του 1912 η πόλη 

απελευθερώνεται από τον Ελληνικό 

Στρατό και όλη η γύρω περιοχή 

εντάσσεται στο νέο Ελληνικό Κράτος. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί γιορτή για την 

πόλη και σε κάθε επέτειο της διοργανώνονται εκδηλώσεις και μαθητικές και 

στρατιωτικές παρελάσεις. 
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Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
 
 

 

Καταστροφή της πόλης 

 Η ευημερία της πόλης δέχθηκε ανεπανόρθωτο πλήγμα κατά τη δεκαετία του 

'40, με τη Γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο που ακολούθησε, Αν και η Έδεσσα 

δεν βομβαρδίστηκε στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, υπέστη τεράστια 

καταστροφή ακριβώς λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της κατοχής. Τον Σεπτέμβριο 

του 1944, οι Γερμανοί, σε αντίποινα για το φόνο ενός στρατιώτη τους, 

πυρπόλησαν τη μισή πόλη, αφήνοντας χιλιάδες άστεγους. Μεταξύ των κτιρίων 

που καταστράφηκαν περιλαμβανόταν το Αρρεναγωγείο (κτίσμα του 1862) και ο 

μητροπολιτικός ναός των Αγίων Ανάργυρων. 

Βιομηχανική ανάπτυξη 

 Στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχίζει να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά 

συστηματικά το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης, οι άφθονες 

υδατοπτώσεις. Στο «φρύδι» του βράχου κτίζονται εργοστάσια, τα οποία 

αξιοποιούν τη δωρεάν πηγή ενέργειας και φέρνουν οικονομική άνθηση. Πρώτο 

εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας ήταν του Τσίτση (1895). Ακολούθησαν η Άνω 

και Κάτω Εστία, το Κανναβουργείο και το ΣΕΦΕ.ΚΟ. Α.Ε. Ήδη από τη δεκαετία 

του 1910 και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, η Έδεσσα είχε 

αποκληθεί "Μάντσεστερ των Βαλκανίων" και ήταν, μαζί με τη Νάουσα, η κινητήρια 

δύναμη της βιομηχανίας στη Μακεδονία. 

 Η Έδεσσα ήταν η δεύτερη πόλη στην παραγωγή μεταξιού. Είχε 

εκκοκκιστήρια βάμβακος και εργοστάσια ταπητουργίας, που γνώρισαν ιδιαίτερη 
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άνθηση. Τα υδροκίνητα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, με μεγάλη ακμή κατά το 

μεσοπόλεμο, ιδρύθηκαν ανάμεσα στο 1874 και το 1912 και επωφελήθηκαν από 

την κινητήρια δύναμη του νερού, τα χαμηλά ημερομίσθια και την πλούσια ντόπια 

παραγωγή πρώτων υλών. Στην Έδεσσα κάθε εργοστάσιο εκμεταλλεύεται και έναν 

καταρράκτη. Ο μηχανικός εξοπλισμός προέρχεται από την Ευρώπη ενώ η 

παραγωγή τους καταναλώνεται στην ευρύτατη περιοχή της τότε Ευρωπαϊκής 

Τουρκίας. 

Πολιτισμός 
 

 Η Έδεσσα αποτελούσε πυρήνα πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής από τα 

αρχαία χρόνια, και σήμερα η πόλη διαθέτει μια ποικιλία αμφιθεάτρων και 

αιθουσών συνεδρίασης. Όλο τον χρόνο η Έδεσσα δέχεται σε αυτούς τους 

χώρους μεγάλους συνθέτες και επιτυχείς παραστάσεις που την κατατάσσουν στις 

πιο "πολιτισμικές" πόλεις τις Μακεδονίας. 

 Στον πεζόδρομο της πόλης διοργανώνονται εκθέσεις και εκδηλώσεις άλλοτε 
για φιλανθρωπικό σκοπό και άλλοτε για διασκέδαση στις οποίες όλοι οι πολίτες 
συμμετέχουν, με επίκεντρο φυσικά την διασκέδαση. Επίσης στον χώρο του 
Παρθεναγωγείου στο Βαρόσι διοργανώνονται εκθέσεις ζωγραφικής είτε από 
τοπικούς καλλιτέχνες είτε από γνωστούς καλλιτέχνες από την υπόλοιπη Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στον χώρο του Βαροσίου και των καταρρακτών 
διοργανώνεται η ετήσια Ανθοέκθεση του Δήμου, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες 
επισκέπτες από όλη τη χώρα. 
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Φιλαρμονική 

 H Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Έδεσσας ανασυστάθηκε τον Μάιο του 

2016 με τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής και κυρίως, από άμισθους μικρούς και 

μεγάλους μουσικούς. 

 Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Έδεσσας δημιούργησε και διευθύνει 

ο Αρχιμουσικός κύριος Λάκης Σαμαράς. 

Εδεσσαϊκό Καρναβάλι 

 Το Εδεσσαϊκό Καρναβάλι καθιερώθηκε το 2004 έπειτα από απόφαση της 

δημοτικής αρχής. Έτσι κάθε χρόνο μια εβδομάδα εκδηλώσεων διοργανώνεται με 

συνεργασία του Δήμου και τοπικών χορηγών, που αποτελεί πυρήνα προσέλκυσης 

επισκεπτών από όλη την επικράτεια. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από 

δραστηριότητες, όπως παρελάσεις τυμπανιστών από όλη την Ελλάδα και από 

διοργανώσεις μουσικών εκδηλώσεων μέχρι αναβίωση εθίμων του παρελθόντος. 

Οι εκδηλώσεις αυτές εμπλουτίζονται και οργανώνονται καλύτερα με αποτέλεσμα 

την προέλκυση όλο και περισσοτέρων επισκεπτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδεσσαϊκό Καρναβάλι
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Ανθεστήρια Έδεσσας 

Τα Ανθεστήρια της Έδεσσας αποτελούσαν μια σημαντική τοπική εορτή με 

ρίζες από τη δεκαετία του 1950, όπου μια παρέλαση αρμάτων με θέμα την άνοιξη 

διοργανώνεται στα μέσα Μαΐου. Τα πρώτα Ανθεστήρια τελέστηκαν τον Μάιο 

1956. Μετά από διακοπή λόγω οικονομικής αδυναμίας του Δήμου, οργανώθηκαν 

και πάλι το 1969, 1970, 1971, αλλά οι οικονομικές δυσχέρειες δεν επέτρεψαν τη 

συνέχισή τους.  

Τα σύγχρονα Ανθεστήρια της Έδεσσας ξεκίνησαν οργανωμένα μέσα από 

ομάδες, συλλόγους, φορείς και επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του Δήμου Έδεσσας 

το 2017 με τριήμερη εκδήλωση προς τιμήν της εορτής των Ανθεστηρίων 

συνοδευόμενη με παρέλαση αρμάτων παρόμοια με αυτή του 1969 και έκτοτε 

συνεχίζει στο βασικό μοτίβο φύση, παράδοση, οικολογία και πολιτισμός.  
 

έτος 1972

έτος 2018 
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Μουσεία 

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Έδεσσας 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

 Το Λαογραφικό Μουσείο Πέλλας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2006 
και βρίσκεται στην οδό Ταβουλάρη αρ. 22, δίπλα στον ιστορικό ναό των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (1867) της Πέλλας. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Το Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο Πέλλας χτίστηκε το 1937 µε ντόπια 
ασβεστολιθική πέτρα. 
 Είναι διώροφο κτίριο µε εξωτερική σκάλα και χρησιμοποιήθηκε για κοινοτικό 
κατάστημα από το 1937 έως το 1991. 
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Η έκθεση περιλαμβάνει αντικείμενα από την αγροτική ζωή, την κτηνοτροφία, 
την σηροτροφία, την  υφαντουργία, την κηροπλαστική αλλά και την αστική ζωή της 
πόλης μαζί βέβαια µε τις εξαιρετικές τοπικές φορεσιές. 
 
 Επίσης το μουσείο διαθέτει συλλογή σπάνιων εκκλησιαστικών και 
εκπαιδευτικών βιβλίων, µε αρχαιότερο μια Παλαιά Διαθήκη του 1753. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τουριστικό Γραφείο Πληροφοριών (www.edessacity.gr) 
Πάρκο Καταρρακτών Έδεσσα 
Τ.Κ. 58200, Έδεσσα, Ν. Πέλλας 
Τηλέφωνο: +30 23810 20300 
 
► Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη - Κυριακή: 10:00 - 16:00 
 
Προσβασιμότητα: 
 Το Μουσείο βρίσκεται στην συνοικία Βαρόσι, κάτω από τον ιερό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, δίπλα ακριβώς στον ιερό Ναό της Αγίας 
Κυριακής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαογραφικό & Εθνολογικό 

Μουσείο Έδεσσας 
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 Το Λαογραφικό και Εθνολογικό 
Μουσείο ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία 
του Δήμου, για την ανάδειξη της 
καθημερινότητας της πόλης από τα αρχαία 
χρόνια έως τα τέλη του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου και διατηρεί άφθαρτη την 
καθημερινότητα στα χρόνια εκείνα όπου 
μπορεί κάποιος να δει τις παραδοσιακές 
ενδυμασίες και στολές ντόπιων και 
προσφύγων. Ο επισκέπτης μπορεί να 
θαυμάσει προϊόντα που κατασκεύαζαν οι 
ντόπιοι τεχνίτες καθώς επίσης και 
φωτογραφίες μοναδικής αξίας, εκείνης της 
εποχής.  

 

 

 

 

 Στο Μουσείο λειτουργεί καφετέρια με θέα τον κάμπο της Έδεσσας. Το μουσείο 
στεγάζεται σε πρόσφατο ανακαινισμένο αρχοντικό στην παλιά πόλη "Βαρόσι". 
 
 

Λαογραφικό & Εθνολογικό 

Μουσείο Έδεσσας 
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Βιομηχανικό Μουσείο Κανναβουργείου 

 Το Κανναβουργείο Έδεσσας είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής 
σχοινιών και σπάγκων στην Ελλάδα και το σημαντικότερο διατηρητέο 
βιομηχανικό μνημείο του νομού. Ιδρύθηκε το 1908 από τους: Εταιρεία Τότσκα και 
Σία και άλλους μικρότερους μετόχους. Το 2000 με πρωτοβουλία του Δήμου και 
ιδιώτη καθιερώνεται ο τίτλος "Βιομηχανικό Μουσείο Κανναβουργείου". Το 
Μουσείο αποτελείται από την μονάδα παραγωγής όπου ο μηχανολογικός και 
βιομηχανικός εξοπλισμός παραμένει άφθαρτος στις φθορές του χρόνου και 
μαρτυρά την καθημερινότητα σε ένα εργοστάσιο της εποχής το οποίο παρήγαγε 
μετάξι και ύφασμα με την βοήθεια των δωρεάν και άφθονων υδατοπτώσεων των 
Καταρρακτών που βοηθούσαν στην Υδροκίνηση του εργοστασίου. Ένα μέρος 
του εργοστασίου είχε μετατραπεί σε εστιατόριο και καφετέρια που πρόσφερε 
στους επισκέπτες τοπικά και διεθνή εδέσματα. Δυστυχώς ο χώρος είναι 
προσωρινά σφραγισμένος για λόγους ανωτέρας βίας από το 2014. 

 

Υπαίθριο Μουσείο Νερού 
 

Μέσα στο πάρκο καταρρακτών, ο 
πλακόστρωτος δρόμος οδηγεί στο 
Υπαίθριο Μουσείο Νερού. Υπάρχουν 
αναστηλωμένα βιομηχανικά κτίρια, 
κανάλια με νερό, νερόμυλοι και 
μηχανές που μαρτυρούν την 
υδροκίνητη ιστορία της πόλης.  
Δίπλα στους Καταρράκτες είναι σε 
λειτουργία το πρώτο ενυδρείο με 
ενδημικά ψάρια γλυκού νερού της 
Ελλάδας. Επίσης για διευκόλυνση 
πρόσβασης στο Βιομηχανικό Μουσείο 
Κανναβουργείου υπάρχουν δυο 

δημοτικοί υπαίθριοι ανελκυστήρες κατά μήκος του βράχου που οδηγούν στο 
εργοστάσιο. 

Μύλος της Γεύσης 

 Αναστηλωμένο κτήριο με εσωτερικό μύλο το οποίο στεγάζει μια σειρά από 
παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα με κύριο συστατικό το νερό. 

Μύλος του Νερού 

 Αναστηλωμένη βιοτεχνία συνδεδεμένη μέσω σχοινιών με εξωτερικό Μύλο ο 
οποίος γυρίζει αναπαραστατικά συγκεκριμένες μέρες, περισσότερο κατά την 
διάρκεια γιορτών. 

Μύλος του Νερού

Υπαίθριο Μουσείο Νερού 
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Ενυδρείο - Ερπετάριο 

 Το Ενυδρείο - Ερπετάριο Καταρρακτών παρουσιάζει μια ποικιλία από 
ενδημικά ψάρια λίμνης και ερπετά ξηράς. Είναι η μεγαλύτερη συλλογή ερπετών 
στην Ελλάδα. 

 

 

Μπατάνι 

 Αναστηλωμένη Βιομηχανία που σήμερα στεγάζει κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών. 

Υπαίθριος Κινηματογράφος 

 Ο Υπαίθριος Κινηματογράφος Καταρρακτών είναι σε λειτουργία μόνο στην 
θερινή περίοδο και παρουσιάζει ταινίες και σειρές με φόντο τους καταρράκτες. 

Σησαμοτριβείο 

 Αναστηλωμένο κτήριο το οποίο κρατά ζωντανή την καθημερινότητα της 
Έδεσσας μέσω εικονικής πραγματικότητας στο εσωτερικό του. 

Ενυδρείο - Ερπετάριο
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡΧΑΙΑ 

ΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 Η Αρχαία πόλη της Έδεσσας ιδρύθηκε το 815 π.Χ. από τον βασιλιά της 

Μακεδονίας Κάρανο. 

 

  Από την οχύρωση της αρχαίας πόλης έχει αποκαλυφθεί η νότια πύλη των 

τειχών, που εντάσσεται στα όρια ορθογώνιου πύργου µε εγγεγραµµένη κυκλική 

αυλή στο εσωτερικό του, καθώς και το τείχος αριστερά και δεξιά της σε µήκος 60 

και 130 µ. αντίστοιχα. Η πύλη και το τείχος σώζονται σε ύψος 4-5 µ. 

 

 Η αρχική περίοδος κατασκευής τους τοποθετείται στα πρώιμα 

ελληνιστικά χρόνια. Έχουν όμως επιδιορθωθεί στα υστερορωµαικά και στα 

παλαιοχριστιανικά χρόνια µε διαφορετικούς τρόπους δόµησης. 

 
Προσβασιμότητα: 
 
 Από την πόλη της Έδεσσας οδικώς, ακολουθείτε την έξοδο προς 

Θεσσαλονίκη Ε/86 και στο δεύτερο (2) χιλιόμετρο στρίβετε αριστερά. 

 Από την πόλη της Έδεσσας µε περπάτημα, διάρκειας είκοσι (20) 

λεπτών ξεκινάτε από το πάρκο Καταρρακτών ακολουθώντας το παραδοσιακό 

καλντερίμι, που περνάει µέσα από το Υπαίθριο Μουσείο Νερού. 
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ΒΑΡΟΣΙ 
 

 Στα αρχαία χρόνια η Έδεσσα ήταν οχυρωµένη σε δύο επίπεδα. Στην 
κάτω πόλη, αρχαία Έδεσσα - Λόγγος και την ακρόπολη. 

 
 Κατά τους βυζαντινούς χρόνους η κάτω πόλη παράκµαζε και ο οικισμός 
οργανώνεται στην άνω πόλη, σηµερινή θέση. Μετά την άλωση από τους 
Τούρκους, το 1389, ο οικισμός επεκτείνεται έξω από τα τείχη, δηµιουργώντας 
νέες συνοικίες, κυρίως αλλόθρησκες, ενώ οι χριστιανοί παραµένουν µέσα και 
γύρω από τον αρχαιότερο πυρήνα σε τρεις µεγάλες συνοικίες. 

 

Προσβασιμότητα: 
 
 Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης και µπορείτε να επισκεφθείτε 
την συνοικία πεζοί. 

ΒΑΡΟΣΙ 
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ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) 
  

 Tο όρος Bόρας δεν αποτελεί πόλο έλξης µόνο για τους φυσιολάτρες και 
τους ορειβάτες. Είναι το ψηλότερο Κέντρο Χειμερινών σπορ της Ελλάδας µε 
εγκαταστάσεις που αρχίζουν από τα 2.018µ. και καταλήγουν στα 2.480µ. Kάθε 
χρόνο χιλιάδες χιονοδρόμοι επισκέπτονται τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του 
χιονοδρομικού κέντρου Καϊμακτσαλάν, ενώ η εθνική ομάδα και οι περισσότερες 
σχολές σκι ξεκινούν εκεί την προετοιμασία τους. Οι  πίστες  του  είναι  από τις 
μεγαλύτερες σε µήκος στην Ελλάδα και ικανοποιούν όλα τα γούστα των 
χιονοδρόμων, κυρίως όμως φημίζονται για το μεγάλο πλάτος τους και τις ήπιες 
κλίσεις τους. Το χιονοδροµικό διαθέτει στο σύνολό του έξι (6) αναβατήρες, έναν 
εναέριο και πέντε συρόμενους, οι πίστες αριθμούν το σύνολο των δώδεκα (12),  
ενώ το συνολικό µήκος των πιστών είναι δεκατέσσερα (14) χλµ. Επίσης έχει 
δημιουργηθεί ένα (1) Snowboard Fun Park (Πίστα µε τούμπες και άλματα) για τους 
φανατικούς του Snowboard, και µια πίστα Snowmobile. 
 
 Tο χιονοδροµικό κέντρο Καϊμακτσαλάν απέχει µόλις 49 χιλιόμετρα από 
την πόλη της Έδεσσας, ακολουθώντας τη διαδροµή Έδεσσα – Άρνισσα – Άγιος 
Αθανάσιος, ενώ µπορείτε να επιλέξετε τη διαδροµή Έδεσσα – Λύκοι – Κερασιά 
που απέχει µόλις 39 χιλιόμετρα. 
 
Πληροφορίες 
Τηλ: 23810 32000 
 
Μεταφορά 

 Έδεσσα - Κερασιά - Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν ή εναλλακτικά Έδεσσα – 
Λύκοι  - Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν απόσταση 39 Km. 

 Έδεσσα – Άρνισσα – Αγ. Αθανάσιος – Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν ή 
 εναλλακτικά Έδεσσα – Άρνισσα – Παναγίτσα – Αγ. Αθανάσιος – Χ.Κ. 
 Καϊμακτσαλάν απόσταση 49 χλμ (Μετά τον Αγ. Αθανάσιο αργός δρόμος 
µε  στροφές). 

χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν 
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 Από και προς Λουτρά Αριδαίας µέσω Κερασιάς απόσταση 39 Km. 

 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

 

 Οι καταρράκτες της Έδεσσας δεν υπήρχαν πάντα, όπως είναι σήμερα. Έως 
τα τέλη του 14ου αι ο κυρίως όγκος νερού συγκρατιόταν σε µία μικρή λεκάνη στα 
δυτικά της πόλης. Τότε τα νερά (έπειτα πιθανώς από κάποιο γεωλογικό ή καιρικό 
φαινόμενο) αποφασίζουν να διέλθουν την πόλη και να χυθούν, θεαματικά από το 
βράχο της µε συνέπεια να δημιουργηθούν πολλά μικρά ποτάμια και παράλληλα να 
καταργηθεί η λίμνη απ' όπου προήλθαν. Πολλοί περιηγητές του 17ου & 18ου αι 
περιγράφουν την εικόνα της πόλης µε έναν βράχο από όπου πέφτουν τα νερά από 
πολλούς καταρράκτες. 
 
 Αποτελούν το βασικό πόλο έλξης επισκεπτών της πόλης και είναι ένα από 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μακεδονίας. Σε αριθμό οι καταρράκτες είναι 
δώδεκα εκ των οποίων μόνο οι τέσσερις είναι θεατοί λόγω της πλούσιας 
βλάστησης. Στα μονοπάτια του πάρκου των Καταρρακτών συγκαταλέγεται η 
λιθόστρωτη διαδρομή προς την Αρχαία Έδεσσα μέσα από τον κάμπο της πόλης. 
Η δίοδος αυτή αποτελούσε τμήμα της αρχαίας Εγνατίας οδού που ένωνε την 
Αρχαία Έδεσσα με την ακρόπολη της Έδεσσας. 
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Πάρκο των Καταρρακτών 

 

Μέσα από τη Έδεσσα ρέουν 
4  4  ποτάμια, τα οποία 

σχηματίζουν 12 καταρράκτες. 
Οι  Οι δώδεκα καταρράκτες της 

Έδεσσας βρίσκονται στην 
άκρη της ακρόπολης της 
πόλης σε ένα πάρκο που 
εκτείνεται σε 100.000 τ.μ. το 
οποίο είναι γνωστό στους 
ντόπιους και ως «φρύδι της 

πόλης». Οι δύο από τους καταρράκτες είναι επισκέψιμοι. Ανάμεσά τους 
βρίσκεται το δημοτικό τουριστικό περίπτερο ΠΙΣΙΝΕΣ που είναι σε λειτουργία 
αδιάκοπτα από το 1953. Το όνομα του οφείλεται στις πισίνες που 
δημιουργήθηκαν από τους Γερμανούς το 1942 για την τοπική τουριστική 
ανάπτυξη και διαμόρφωσαν το χώρο. Προπολεμικά, στην περιοχή βρίσκονταν 
νεκροταφεία και η πρόσβαση στους καταρράκτες ήταν δύσκολη. Σκαλοπάτια 
και μονοπάτια οδηγούν ακόμη και πίσω από τους καταρράκτες. Το νερό των 
Καταρρακτών προέρχεται από τις πηγές του υγροτόπου Άγρα - Βρυττών - 
Νησίου οι οποίες τροφοδοτούνται από τα χιόνια του Καϊμακτσαλάν ενώ η ροή 
τους είναι ελεγχόμενη από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ στον Άγρα 
και στον Εδεσσαίο. 

Ο μεγάλος καταρράκτης, γνωστός ως Κάρανος, έχει ύψος 70 μέτρα και το 
βράδυ φωταγωγείται. Ο διπλός Καταρράκτης είναι διπλάσιος σε μήκος από τον 
Μεγάλο Καταρράκτη διότι χωρίζεται σε δυο καταρράκτες οι οποίοι τροφοδοτούν 
το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η κάτω από τον βράχο. Η πρόσβαση και θέαση του 
καταρράκτη γίνεται κυρίως από το Πάρκο των Καταρρακτών. 

 

Πάρκο των Καταρρακτών 

Πάρκο των Καταρρακτών 
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Αρχαία Έδεσσα - Λόγγος 

 

 Η αρχαία πόλη στην τοποθεσία "Λόγγος". Βυθισμένα στο πράσινο 
αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν την καθημερινότητα στα αρχαία χρόνια. 
Προτού την ανακάλυψη των βασιλικών τάφων της Βεργίνας το 1977 από τον 
Μανώλη Ανδρόνικο πολλοί πίστευαν ότι οι αρχαίες Αιγές βρίσκονταν εδώ. 
Υπάρχουν μελέτες και σχέδια για μελλοντική πρόσβαση στον χώρο μέσω 
τελεφερίκ από το Πάρκο των Καταρρακτών. 

 

Ψηλός Βράχος 

 Ο Ψηλός Βράχος με θέα στον κάμπο της Έδεσσας είναι εστιατόριο 
(Δημοτικής Λειτουργίας) το οποίο βρίσκεται στην άκρη του γκρεμού δίπλα στην 
Ιερά Μητρόπολη. 

Αρχαία Έδεσσα - Λόγγος

Ψηλός Βράχος 
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 Η τοποθεσία Κιουπρί (που σημαίνει γέφυρα στα τουρκικά), στην δυτική 
είσοδο της πόλης, με πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Τουρκοκρατίας, το οποίο 
υπήρχε απο την ρωμαϊκή εποχή και από όπου εικάζεται ότι περνούσε η αρχαία 
Εγνατία Οδός, το ομώνυμο πάρκο, το δημοτικό Κολυμβητήριο και το δημοτικό 
κλειστό Γυμναστήριο. Η περιοχή περιγράφεται από την Αγγλίδα περιηγήτρια 
Mary Walker (1863) ως ειδυλλιακός τόπος εκδρομής. 
 

Ρολόι της Πόλης 

 Το πέτρινο Ρολόι της πόλης, κατασκευασμένο περί το 1905, βρίσκεται 
δίπλα στο κινηματοθέατρο του φιλοπρόοδου συλλόγου "Μέγας Αλέξανδρος", ο 
οποίος βρίσκεται προς το παρόν (Αύγουστος 2019) εκτός λειτουργίας αλλά 
λειτουργεί από Εδεσσαίους εθελοντές.  

Παλαιά Μητρόπολη 

  

Η βυζαντινή εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου 
ή Αγίας Σοφίας, παλαιός μητροπολιτικός ναός, στη 
συνοικία Βαρόσι. Κτίσμα του 14ου αιώνα, με 
κίονες κορινθιακού ρυθμού, προφανώς από 
παλαιότατο αρχαίο ναό στο ίδιο σημείο. 

Κιουπρί 

         Κιουπρί 

Παλαιά Μητρόπολη 

Ρολόι της Πόλης
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 Η παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι, στην οποία σώζονται τα παλαιότερα 
σπίτια της Έδεσσας (ορισμένα από τις αρχές του 19ου αιώνα). Ολόκληρη η 
συνοικία έχει κηρυχθεί διατηρητέα, αλλά τα περισσότερα κτίσματα κινδυνεύουν 
άμεσα με κατάρρευση. Έως σήμερα πολλές βιοτεχνίες έχουν στεγαστεί σε 
ανακατασκευασμένα κτήρια. Επίσης η γνωστή οικία "Τσάμη" πλέον στεγάζει 
χώρο συνεδριάσεων. Κατά την δεκαετία του 1990 αφότου οι περισσότεροι 
κάτοικοι της παλιάς πόλης (Βαρόσι) είχαν αφήσει τα οικήματα τους για να μείνουν 
σε πιο ασφαλές μέρος, ο Δήμος αποφασίζει την διεκδίκηση του οικισμού και 
δημοπρατεί ένα σχέδιο ανάπλασης του οικισμού το οποίο είχε βραβευθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινάει να αποκατασταθεί τις φθορές του χρόνου και να 
προσπαθεί να γίνει ο οικισμός μέρος του Πάρκου των Καταρρακτών. 
 

Δάσος Γαβαλιώτισσας - Χίλια Πεύκα 

 Το Δάσος Γαβαλιώτισσας - Χίλια Πεύκα βρίσκεται βορειοανατολικά της 
Έδεσσας σε απόσταση 1500μ από το κέντρο της πόλης. Εκεί υπάρχει ο 
Φυσιολατρικός Όμιλος Έδεσσας ο οποίος στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο μέσα 
στο δάσος πλησίον του Αμφιθεάτρου Γαβαλιώτισσας, Στα Χίλια Πεύκα λειτουργεί 
αθλητικό κέντρο με γήπεδα Μπάσκετ- Βόλεϊ και παράλληλα πίστα ποδηλασίας 
ΜΤΒ. Την περιοχή διασχίζει ο σιδηρόδρομος ενώ πολλά είναι και τα περιπατητικά 
μονοπάτια προς το Κλησοχώρι, την Αρχαία Έδεσσα, την Μεσαιωνική Έδεσσα, 
τον Άγιο Λουκά, το 606 και τον πυρσό. Στην περιοχή κάθε χρόνο οργανώνονται 
αθλητικοί ποδηλατικοί αγώνες καθώς και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Βαρόσι 

Κατοικίες της πόλης 
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Μικροί Καταρράκτες 

 Οι Μικροί Καταρράκτες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, στο πάρκο 
"Αγγέλης Γάτσος" όπου παλιά κινούσαν πολλούς νερόμυλους. Δεσπόζουν 
στην καταπράσινο πάρκο Μικρών Καταρρακτών με πολλά καφέ όπου οι 
παρεμβάσεις πεζοδρόμησης έχουν δημιουργήσεις πολλαπλές διαδρομές για 
περπάτημα και ποδήλατο. Στο πάρκο Μικρών διοργανώνονται πολλές 
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μικροί Καταρράκτες

Αμφιθέατρο Γαβαλιώτισσας 

Δάσος Γαβαλιώτισσας
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Κανναβουργείο 
 

 Το Κανναβουργείο βρίσκεται στον ανατολικό τομέα του πάρκου των 
Καταρρακτών και αποτελεί τμήμα του "Υπαίθριου Μουσείου Νερού". Ήταν 
πρότυπη βιομηχανική μονάδα και το μεγαλύτερο Κανναβουργείο στην Ελλάδα. 
Από το 2000 έως το 2014 στέγαζε το 
Βιομηχανικό Μουσείο της πόλης αλλά 
επίσης μετά την ανάπλαση του ένα μέρος 
του εργοστασίου επίσης στέγαζε το 
εστιατόριο και την καφετέρια του 
πολυχώρου αυτού. Η πρόσβαση στο 
εργοστάσιο γινόταν από τον λιθόστρωτο 
δρόμο που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες 
κατά την διάρκεια λειτουργίας του σαν 
εργοστάσιο και από τις λιθόστρωτες 
σκάλες κατά μήκος του βράχου. Από το 
1997, 2 υπαίθριοι ανελκυστήρες 
τοποθετήθηκαν από τον δήμο για 
διευκόλυνση της πρόσβασης στο εργοστάσιο. Η λειτουργία του αναστάλθηκε το 
2014. 
 

Γενί Τζαμί 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Μνημείο Μικρασιατών 

Το μαρμάρινο Μνημείο Μικρασιατών, αφιερωμένο στην αρχαία Πέργαμο. 
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μέσα στο πάρκο "Σπηλιά". 

Γενί Τζαμί

Κανναβουργείο 

To Γενί Τζαμί, έργο πιθανά του 1875, 

που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1937 και 

στέγασε το αρχαιολογικό μουσείο της 

πόλης (τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν 

στις 8 Δεκεμβρίου 1942). 
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 
 

 Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας χτίσθηκε το 1865 και δεσπόζει στον 
κάμπο της Έδεσσας, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος του οικοδομικού 
υλικού που χρησιμοποιήθηκε είναι από τα τείχη της αρχαίας πόλης και από 
ρωμαϊκούς ενεπίγραφους βωμούς. 
 

 

ΛΙΜΝΗ – ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΓΡΑ 
 

 Η παρατήρηση πουλιών (Birdwatching) είναι γνωστή σε πολλά µέρη 
του κόσμου και εκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται µε αυτή. 
 
 Έξι (6) χιλιόμετρα από την Έδεσσα και σε υψόμετρο 470 μέτρων από 
την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται η λίμνη και ο υγροβιότοπος Άγρα – 
Νησίου και Βρυττών. Πρόκειται για λίμνη έκτασης 5.972 στρεμμάτων που 
υδροδοτείται από τις πηγές του ποταμού Εδεσσαίου. Μια τεχνητή λίμνη γλυκού 
νερού που σε μεγάλο βαθµό καλύπτεται από υδρόβια βλάστηση, ενώ βόρεια 
συνορεύει µε απόκρημνους βράχους. Πάνω από 250 διαφορετικά είδη πτηνών 
ζουν περιοδικά µέσα στον υδροβιότοπο. 
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 Η λίμνη του Άγρα έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως τόπος 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κι επειδή πολλά από τα είδη της πανίδας είναι 
σπάνια ή απειλούμενα, προστατεύονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Ο υγρότοπος και η γύρω περιοχή έχουν ενταχθεί στο δίκτυο των Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας µε βάση την οδηγία για τη διατήρηση των πουλιών. 
 

 Επίσης έχουν συμπεριληφθεί στις 
περιοχές που προτείνονται για ένταξη 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
προστατευόμενών περιοχών NATURA 
2000. Δίπλα στην λίμνη λειτουργεί 
Τουριστικό Περίπτερο µε τοπική 
κουζίνα και εξαιρετική πέστροφα. Στον 
υδροβιότοπο Άγρα - Νησίου - Βρυττών 
πραγματοποιούνται οργανωμένες 
περιηγήσεις µε βαρκάδα καθώς και 
παρατηρήσεις πουλιών. 

 
 

 
Επίσης, µπορείτε να 
περιηγηθείτε µε αυτοκίνητο 
ακολουθώντας την περιμετρική 
διαδροµή της λίµνης, 
χρησιμοποιώντας το δίκτυο 
δρόµων και μονοπατιών. Εξίσου 
γοητευτικό είναι να διασχίσετε 
τον υγρότοπο µε το τρένο. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

ΓΙΟΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 
 

 Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κερασιού, όπως έχει μετονομασθεί η "Γιορτή  

Κερασιού", είναι μια πετυχημένη γιορτή που πραγματοποιείται τα τελευταία είκοσι 

χρόνια στον Άγρα, µε σκοπό να προβάλλει το εξαιρετικό κεράσι της περιοχής. 

 

 Στο δήµο Έδεσσας παράγεται περίπου το 60% των κερασιών του 

νομού Πέλλας. Δικαιολογημένα, λοιπόν, η πόλη γιορτάζει και τιμά το γλυκό αυτό 

φρούτο! Για πολλούς, θεωρείται η πιο γλυκιά γιορτή του χρόνου και 

πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. 

 
 Η περιοχή και οι κάτοικοί της υποδέχονται τη νέα σοδειά µε µια φιλόξενη 

και παραδοσιακή γιορτή, γεµάτη κέφι, µε παραδοσιακούς ρυθµούς και πολλά 

πολιτιστικά δρώµενα. Με τη συµµετοχή όλων των επίσηµων φορέων, µε λαϊκά και 

έντεχνα ακούσµατα, µε παραδοσιακή µουσική και χορούς αλλά και µε πολλές 

ακόµα δραστηριότητες, στήνεται ένα πανηγύρι που παρασύρει ολόκληρη την πόλη 

στους χαρούµενους ρυθµούς του. 
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 Στην Γιορτή Κερασιού µπορείτε να δοκιµάσετε διάφορες ποικιλίες 

κερασιού αλλά και πολλές συνταγές των κατοίκων που τα σερβίρουν και τα 

απολαµβάνουν µε το δικό τους µοναδικό τρόπο! Γευτείτε  το  υπέροχο  γλυκό  του  

κουταλιού, τις κομπόστες και τα παραδοσιακά λικέρ που φτιάχνουν οι ντόπιοι, 

ενημερωθείτε για την παραγωγή του υπέροχου αυτού φρούτου και γνωρίστε από 

κοντά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων. 

 Με τις εκθέσεις προϊόντων θα εμπλουτίσετε ακόμα περισσότερο τις 

εμπειρίες σας ενώ, παράλληλα, θα βρείτε ενημερωτικά περίπτερα και κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιού. 

 
 Οι οικισμοί που ασχολούνται κυρίως µε την παραγωγή κερασιών  

είναι οι εξής: Άγρας, Αγία Φωτεινή, Βρυττά, Καρυδιά, Κερασιά, Κλησοχώρι, 

Καισαριανά, Λύκοι, Μαργαρίτα, Μεσημέρι, Νησί, Πλατάνη, Προάστιο, Ριζάρι, 

Σάµαρι, Σωτήρα, και Φλαμουριά. 

 

Πληροφορίες  σχετικά µε  ηλεκτρονική  παραγγελία  κερασιών από  την Έδεσσα 

θα βρείτε στην Cherries on line  (www.cherriesonline.gr) 
 

Προσβασιµότητα: 

 Οδικός άξονας Έδεσσας - Φλώρινας. 

 Σιδηροδροµικός Σταθµός Έδεσσας (23810 23510). 

 

Μεταφορά: 

 Με αυτοκίνητο: 5 χλµ από την Έδεσσα, επιλέγοντας τον οδικό άξονα 

Έδεσσας - Φλώρινας. 

 Με τρένο: Σιδηροδροµικός Σταθµός Έδεσσας. (23810 23510). 
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ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΛΟΥ 
 

 Η Γιορτή Μήλου είναι µια πετυχημένη γιορτή που πραγματοποιείται τα 

τελευταία δέκα χρόνια στην Άρνισσα, στα τέλη Σεπτέμβρη, µε σκοπό να προβάλλει 

τα εξαιρετικής ποιότητας µήλα της περιοχής. 

 Στην Άρνισσα η µηλιά καλλιεργείται για περισσότερα από 50 χρόνια. Τα 

µήλα διατηρούνται πολύ εύκολα και εκτός του ότι τρώγονται σαν φρέσκα φρούτα, 

χρησιμοποιούνται και για την κατασκευή µμαρμελάδων και άλλων αποξηραμένων 

γλυκισμάτων.  

 Ο χυµός τους µπορεί να προσφερθεί σαν ποτό, ενώ όταν συμπυκνωθεί και 

είναι πολύ γλυκός µπορούµε να πάρουμε από αυτόν ένα υδατάνθρακα που 

χρησιμοποιείται για τις καραμέλες. 

 Η περιοχή και οι κάτοικοι της Άρνισσας υποδέχονται τη νέα σοδειά µε 

µια φιλόξενη και παραδοσιακή γιορτή, γεµάτη κέφι, µε παραδοσιακούς ρυθµούς 

και πολλά πολιτιστικά δρώµενα. Τη διοργάνωση αναλαµβάνει ο Αγροτικός 

Συνεταιρισµός  Άρνισσσας  µε  την  συµµετοχή  πολλών  πολιτιστικών 

συλλόγων της περιοχής, µε λαϊκά και έντεχνα ακούσµατα, µε παραδοσιακή 

µουσική και χορούς. 

 Στη Γιορτή Μήλου µπορείτε να δοκιμάσετε διάφορες ποικιλίες µήλου αλλά 

και πολλές παραδοσιακές συνταγές εδεσμάτων που φροντίζουν να φτιάξουν οι 

κάτοικοι της Άρνισσας την ημέρα αυτή για τους επισκέπτες. Γευτείτε όλες τις 

ποικιλίες µήλων, τις κομπόστες και χυμούς που φτιάχνουν οι ντόπιοι, 

ενημερωθείτε για την παραγωγή του υπέροχου αυτού φρούτου και γνωρίστε από 

κοντά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων. 

 Στη Γιορτή Μήλου, µε τις εκθέσεις προϊόντων θα εμπλουτίσετε ακόμα 

περισσότερο τις εμπειρίες σας ενώ, παράλληλα, θα βρείτε ενημερωτικά περίπτερα 

και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιού. 

 Οι οικισµοί που ασχολούνται κυρίως µε την παραγωγή µήλων είναι οι εξής: 

Άρνισσα, Κερασιά, Περαία, Ζέρβη, Άγιος Αθανάσιος, Πλατάνη,  και Παναγίτσα. 
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 
 

 Οι δύο τελευταίοι µήνες του χρόνου είναι αφιερωµένοι στην παραγωγή 

του τσίπουρου. Ολόκληρη η Έδεσσα γιορτάζει στο γλυκό αναβρασµό, καθώς το 

"φρέσκο ύδωρ" βράζει µέσα στα παραδοσιακά καζάνια και οι κάτοικοι πρώτοι 

παίρνουν  µυρωδιά  από  τις εκπλήξεις  και  τις υποσχέσεις  της  νέας παραγωγής! 

 

 Εδώ οι γιορτές δεν µετριούνται µε τη µέρα αλλά... µε το μήνα! Έτσι, τον 

Νοέμβριο στον οικισμό Μεσημέρι οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις µε 

παραδοσιακά γλέντια, μουσική και χορούς, µε παραδοσιακές φορεσιές και 

συνταγές και φυσικά πολύ τσίπουρο! 

 

 Τον Δεκέμβριο, η Πιπεριά παίρνει την σκυτάλη και συνεχίζει τη γιορτή µε 

αντίστοιχα δρώμενα και ισάξιο κέφι. Νέα παιδιά σας κερνούν σπιτικά εδέσματα, 

μαγειρεμένα από τις γυναίκες των οικισμών ενώ στα στέκια τα πιρούνια  ανάβουν! 

 
Αν ποτέ βρεθείτε στην Έδεσσα αυτή την εποχή, η χαρά της γιορτής που 
οργανώνεται κάθε χρόνο για το τσίπουρο... θα σας μεθύσει! 

 

 

Προσβασιμότητα: 

 Οδηγίες για το πως θα µεταβείτε στο Μεσηµέρι από την Θεσσαλονίκη, 

πατήστε Διαδροµή Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι (http://www.ktelpellas.gr) 

 Οδηγίες για το πως θα µεταβείτε στην Πιπεριά από την Θεσσαλονίκη, 

πατήστε Διαδροµή Θεσσαλονίκη – Πιπεριά (http://www.ktelpellas.gr) 

 Οδηγίες για το πως θα µεταβείτε στην Πιπεριά από την Έδεσσα, πατήστε 

Διαδροµή Έδεσσα – Πιπεριά (http://www.ktelpellas.gr) 
 

Μεταφορά: 

 Με Ι.Χ., είτε µε το ΚΤΕΛ Έδεσσας, πληροφορίες 23810 - 23511 
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ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

 Η Ανθοκομική Έκθεση Έδεσσας είναι µια περιβαλλοντική εκδήλωση, 
ένας τόπος εκπαίδευσης και αγάπης για το πράσινο αλλά και γνώσης για τα 
παιδιά και τους μεγάλους που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Μαϊου. 

 Η ανθοέκθεση λαμβάνει χώρα στο πάρκο Καταρρακτών και αποτελεί το 
πανηγύρι των λουλουδιών για την πόλη της Έδεσσας. Είναι µια Έκθεση που µε τα 
χρόνια παρουσίασε σημαντική εξέλιξη ως προς τις δραστηριότητές της αλλά και 
στη συμβολή της ανάπτυξης της αγάπης για τα λουλούδια και το περιβάλλον των 
πολιτών. 
 
 Στο πάρκο Καταρρακτών στήνονται περίπτερα πώλησης από 
συµµετέχοντες φυτωριούχους από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ενώ κατά τη διάρκεια της 
ανθοέκθεσης πραγματοποιούνται μουσικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και αναφορές στην παράδοση (Ανθεστήρια, έκθεση σκιάχτρων 
κλπ). 
 
Προσβασιμότητα: Η Ανθοέκθεση πραγματοποιείται στο πάρκο των 
Καταρρακτών. 
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ΣΟΑ - ΛΑΦΕ 
 

ΛΑΦ Έδεσσας 
 

Λειτουργεί στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζεται το Στρατηγείο της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ 
και εξυπηρετεί τα στελέχη της Φρουράς σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα. 

 

ΣΟΑ - Ξενώνες 
 

Στην περιοχή του Ν. Πέλλας υπάρχουν τα παρακάτω ΣΟΑ: 
 
► ΣΟΑ Έδεσσας, επί της οδού Φιλίππου 40 - 42, 11 διαμερίσματα. 
 
► ΣΟΑ Σκύδρας, επί της οδού Δαβάκη 8, 8 διαμερίσματα 
 
► ΣΟΑ Γιαννιτσών επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, 8 διαμερίσματα. 
 
► Επίσης  στην οδό  Φιλίππου 42  στη  Έδεσσα  υπάρχουν 2 ξενώνες που 

 διατίθενται στο προσωπικό σύμφωνα µε τις υφιστάμενες διαταγές. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23810-36440, 23810-36445, 23810-36446 

 
 

ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

Το 1ο ΕΓ της Μεραρχίας και το γραφείο Μέριμνας Προσωπικού σε συνεργασία 

µε τον τοπικό τύπο και τα μεσιτικά γραφεία της περιοχής παρέχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την εύρεση από τα νεοτοποθετηµένα στελέχη 

των κατάλληλων οικιών για τη στέγαση και εγκατάστασή τους στην πόλη της 

Έδεσσας.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑ 

 
α/α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail 

1 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 27 23810-23270  

2 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΚΑΠ. ΑΚΡΙΤΑ 30 23810-23258 

mail@2dim- 
edess.pel.sch.gr 

3 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 23810-23495  

4 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 23810-23360  

5 
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 103 23810-23560  

6 
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΚΑΡΑΝΟΥ 30 23810-23393 

mail@6dim- 
edess.pel.sch.gr 

7 
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ 15 23810-25009  

8 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
Δ. ΠΕΤΡΙΤΣΗ 30 23810-27037 

mail@8dym- 
edess.pel.sch.gr 

9 
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ 15 23810-20222  

10 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 23810-25228 
mail@dim-eid- 

edess.pel.sch.gr 

11 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΡΥΔΙΑΣ 
ΚΑΡΥΔΙΑ 23810-92775  

12 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙ 23810-22675  

13 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 
ΚΕΡΑΣΙΑ 23810-92776  

14 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 23810-35312  

15 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 23810-22676  

16 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΝΗΣΙΟΥ 
ΝΗΣΙ 23810-92756  

17 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 
ΡΙΖΑΡΙ 23810-91341  

18 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΩΤΗΡΑ 
ΣΩΤΗΡΑΣ 23810-35263  

19 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 23810-99001  

20 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΙΑ 23810-22866 
mail@1gym- 

edess.pel.sch.gr 

21 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 89 23810-24285 
mail@2gym- 

edess.pel.sch.gr 

22 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΑΡΕΚΑ 23810-25838 
mail@3gym- 

edess.pel.sch.gr 
 

23 
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 93 
23810-23554 

23810- 
23131 

mail@1lyk- 
edess.pel.sch.gr 

 

24 
2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 18 
23810-28188 

23810- 
27457 

mail@2lyk- 
edess.pel.sch.gr 

25 1ο ΤΕΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 22 23810-23646 
mail@1tee- 

edess.pel.sch.gr 

26 2ο ΤΕΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΑΡΕΚΑ 23810-23747 
mail@2tee- 

edess.pel.sch.gr 
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Οδική Συγκοινωνία 
 
 Θεσσαλονίκη-Έδεσσα > Η σύνδεση Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, γίνεται 
οδικά ακολουθώντας τον αυτοκινητόδρομο Ε 86 (Θεσσαλονίκης-Έδεσσας), 
χιλιομετρικής απόστασης 89 km και διάρκειας περίπου μίας (1) ώρας και τριάντα 
(30) λεπτών. 
 
 Αθήνα - Έδεσσα > Η σύνδεση Αθήνα - Έδεσσα γίνεται οδικά 
ακολουθώντας τον αυτοκινητόδρομο  Ε 75 ( Νέα Εθνική οδός Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης ), προσοχή 
Δρόμος µε ελεγχόμενα Διόδια, πάρτε την έξοδο στο Α2/Ε 90/ Εγνατία οδός 
προς Κοζάνη/Βέροια, στην συνέχεια πάρτε την έξοδο 14 προς Βεργίνα/Βέροια, 
στρίψτε δεξιά στην οδό Διαδροµή 4 και συνεχίστε στην οδό Περιφερειακής 
Βέροιας, τέλος ακολουθείστε την οδό Βέροιας-Έδεσσας και στη συνέχεια 
Έδεσσας-Νάουσας. Χιλιομετρική απόσταση 553 km και διάρκεια περίπου έξι (6) 
ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά. 
 
 Αλεξανδρούπολη - Έδεσσα > Η σύνδεση Αλεξανδρούπολης - Έδεσσας 
γίνεται οδικά ακολουθώντας την οδό Εγνατίας Οδού - Αλεξανδρούπολης, στη 
συνέχεια πάρτε τη βοηθητική οδό προς Ε   90, πάρτε την έξοδο προς Ξάνθη. 
 
Δυτικά/Καβάλα/2, µπείτε στον αυτοκινητόδρομο Ε 90/Κόμβος Ξάνθης    Δυτικός 
και  συνεχίστε  για  να  ακολουθήσετε  τον  Ε  90,  στρίψτε  αριστερά   στην      οδό 
Διαδροµή 2/E90/Καβάλας-Ξάνθης, πάρτε την έξοδο στο A2/E90/Εγνατία Οδός 
προς Αθήνα, πάρτε την έξοδο 22 προς Θεσσαλονίκη, συνεχίστε στην οδό Ε 
89/Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Χιλιομετρική απόσταση 391 km και διάρκεια  
περίπου τέσσερις (4) ώρες και πενήντα (50) λεπτά. 
 
 Ιωάννινα - Έδεσσα > Η σύνδεση Ιωάννινα - Έδεσσα γίνεται οδικά  
κατευθυνόμενοι βορειοδυτικά στρίψτε αριστερά στην οδό Διαδροµή 
20/E853/E90/E92/Οδός Γράμμου, στρίψτε δεξιά στην οδό Διαδροµή 
6/E92/Ιωαννίνων-Τρικάλων και συνεχίστε για να ακολουθήσετε τον Διαδροµή 
6/E92, συνεχίστε στην οδό E90/Γρεβενών - Ιωαννίνων (σήματα για 
Γρεβενά/Μηλιά και στρίψτε δεξιά στην οδό A2/E90/Εγνατία Οδός, πάρτε την 
έξοδο προς Φλώρινα/Κοζάνη/Πτολεμαΐδα/ Λάρισα, µπείτε στον E90/Εγνατία 
Οδός, στρίψτε αριστερά στην οδό Παλαιά Εθνική Οδός Βέροιας-Κοζάνης, 
στρίψτε δεξιά στην οδό Διαδροµή 30/E65/Εγνατίας Οδού - Συνοριακού 
Σταθμού Νίκης και συνεχίστε για να ακολουθήσετε τον E65/Εγνατίας Οδού - 
Συνοριακού Σταθμού Νίκης, τέλος βγείτε στον/στην E86/Έδεσσας - Φλώρινας. 
Χιλιομετρική απόσταση 243 km και διάρκεια περίπου τρεις (3) ώρες και (40) 
σαράντα λεπτά. 
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Σιδηροδρομική Συγκοινωνία 
 
 Θεσσαλονίκη - Έδεσσα > Η σύνδεση Θεσσαλονίκη - Έδεσσα γίνεται µε 
αμαξοστοιχία που περνά από τις πόλεις Βέροια, Νάουσα, Σκύδρα. Το 
σιδηροδρομικό δίκτυο είναι νέο και σε περίπτωση που το επιλέξετε θα απολαύσετε 
µια διαδροµή µέσα από την φύση, διάρκειας μιας (1) ώρας και δεκαπέντε (15) 
λεπτών.  
Τηλέφωνα επικοινωνίας για τα δρομολόγια Ο.Σ.Ε. Θεσσαλονίκης 2310 517 517 
& 2310 517 513, Ο.Σ.Ε. Έδεσσας  23810 23 510. 
 
 Αθήνα - Έδεσσα > Η σύνδεση Αθήνα - Έδεσσα δεν γίνεται απευθείας, 
αλλά µε άμεση ανταπόκριση  στο  Πλατύ  Ημαθίας.  Οι  αμαξοστοιχίες είναι  
σύγχρονες και 
µπορείτε να ταξιδέψετε νύχτα επιλέγοντας µία δίκλινη ή τετράκλινη κουκέτα και  
ναφτάσετε στον προορισμό σας νωρίς το πρωί, αφού η διαδροµή διαρκεί περίπου 
επτά (7) ώρες και τριάντα (30) λεπτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα δρομολόγια 
Ο.Σ.Ε. Αθηνών 210 52 98 829. 
 
 Αλεξανδρούπολη - Έδεσσα > Η σύνδεση Αλεξανδρούπολη - Έδεσσα δεν 
γίνεται απευθείας, αλλά η αμαξοστοιχία φτάνει µέχρι την  Θεσσαλονίκη,  όπου  η  
διαδροµή διαρκεί πέντε (5) ώρες εάν επιλέξετε την γρήγορη αμαξοστοιχία και έξι 
(6) ώρες µε την αργή, στην συνέχεια επιβιβάζεστε σε άλλη αμαξοστοιχία από τον 
σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης µε τελικό προορισμό την Έδεσσα. Από 
εκεί η διαδροµή διαρκεί µία (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας για τα δρομολόγια Ο.Σ.Ε. Αλεξανδρούπολης 25510 26 395 & 
25510 27 906. 
 
 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
 
ΚΤΕΛ Έδεσσας 23810 - 23 511 
Ο.Σ.Ε. Έδεσσας 23810 - 23 510 
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 2310 - 595 435 
ΚΤΕΛ Αθηνών 210 - 5150 025 
ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης    25510 - 26 479 

 ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 26510 - 25 014 & 26 211 
  



Ενημερωτικός Οδηγός Φρουράς Έδεσσας 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

ΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381051738 2381051743 

2 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381051707 

3 ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 23810 51714 

4 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 100 

5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2381022044 

6 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 

199 

7 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381027441-6 

8 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381022966 

9 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381037224 

10 ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2381025555 

11 ΟΤΕ 2381021599 

12 ΔΟΙ 2381027510 

13 ΕΛΤΑ 2381026032 

14 ΟΣΕ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381023581 

15 ΟΣΕ ΑΓΡΑ 2381092098 

16 ΟΣΕ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 2381031200 

17 ΟΣΕ ΣΚΥΔΡΑΣ 2381089204 

18 ΚΤΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381023511 

19 ΚΤΕΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2384021249 

20 ΚΤΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2382022317 

21 ΚΤΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ 2381089222 

22 ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΔΕΣΣΑΣ 2381023392 2381022904 

ΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

23 Τηλεφωνικό Κέντρο 
23810 36300 
23810 24896 

25 e-mail 2mkmp@army.gr 
 

Το Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού της IIας Μ/Κ ΜΠ είναι πάντα στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε πληροφορία με την προσδοκία ότι θα μπορέσουμε να 
σας εξυπηρετήσουμε. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 

23810-36490 

ΕΨΑΔ: 823-6490 

Σας ευχόμαστε καλή εγκατάσταση και παραμονή στην πόλη της Έδεσσας. 

Σύνταξη-Επιμέλεια 
ΙΙ Μ/Κ ΜΠ Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού 


