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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 ότι 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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ΣΥΝΤΟΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΙΙας ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ 

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 

   
 

 
 

 

 

Συγκρότηση της Μεραρχίας και Ιστορικές Περίοδοι ∆ράσης 

 Η ΙΙ Μεραρχία Πεζικού συγκροτήθηκε την 19η Μαρτίου 1897, στα  Τρίκαλα 

της Θεσσαλίας, 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. 
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          στ. Στη Μικρασιατική εκστρατεία 1919 - 22. 

 ζ. Στο Β’ Παγκόσµιο πόλεµο 1940 - 41. 

 η. Στις Επιχειρήσεις 1946 - 49. 

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) 

Mηχανοκίνητα Συνταγµάτα 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, πρώην Βοδενά (Voden), είναι πόλη της κεντρικής Μακεδονίας της 
Ελλάδας, πρωτεύουσα της οµώνυµης επαρχίας και του Νοµού Πέλλας. Ο 
πληθυσµός της πόλης της Έδεσσας είναι 18.229 (απογραφή 2011). 

Στην πόλη είναι έντονο το υγρό στοιχείο (ποτάµια και καταρράκτες), γι' αυτό και 
πριν το 1923, ονοµαζόταν Βόδεν ή Βοδενά (Voda στα Σλάβικα είναι το νερό). 

Το όνοµα της πόλης έχει φρυγική προέλευση και σηµαίνει "πύργος/πόλη µες στο 
νερό". 

Αρχαία Περίοδος 

Η πόλη κατοικείται από τα αρχαία χρόνια και µέχρι την ανακάλυψη των τάφων της 
Βεργίνας (1977) ταυτιζόταν µε τις αρχαίες Αιγές, πρώτη πρωτεύουσα του αρχαίου 
Μακεδονικού βασιλείου. Η σηµερινή πόλη είναι κτισµένη στη θέση της ακρόπολης 
της αρχαίας πόλης. Οι περιορισµένες, προς το παρόν, ανασκαφικές έρευνες έχουν 
αποκαλύψει το αρχαίο τείχος και τµήµα της αγοράς. 

Στα ρωµαϊκά χρόνια γνώρισε σχετική ακµή, καθώς βρισκόταν πάνω στην 
περίφηµη 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. 

Μεσαιωνική Περίοδος 

Ελάχιστες πληροφορίες σώζονται για την πόλη κατά τη µεσαιωνική περίοδο. Το 
691/692 µ.Χ. στην Πενθέκτη Οικουµενική Σύνοδο συµµετέχει ο Ισίδωρος, 
"ελάχιστος επίσκοπος Εδεσσηνών πόλεως". Στους αιώνες που ακολούθησαν την 
κάθοδο των Σλάβων στα Βαλκάνια χάνεται το όνοµα "Έδεσσα" και καθιερώθηκε η 
ονοµασία "Βοδενά". Ο Βυζαντινός συγγραφέας του 11ου αιώνα Σκυλίτζης 
αναφέρει: 

    Φρούριον δε τα Βοδενά επί πέτρας αποτόµου κείµενον, δι ής καταρρεί το της 
λίµνης του Οστρόβου ύδωρ, υπό γης κάτωθεν ρέον αφανώς και εκείσε πάλιν 
αναδυόµενον.     

Το χρονικό διάστηµα από το 985 έως το 995 µ.Χ. αποτέλεσε 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 στο φρούραρχο ∆ραξάν 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". 
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Το 1345 µ.Χ κατελήφθη για περίπου 40 χρόνια από τους Σέρβους του ∆ουσάν και 
το 1386 µ.Χ η πόλη ακολούθησε την τύχη της υπόλοιπης Μακεδονίας και 
υποτάχθηκε στους Οθωµανούς. Σε ρωσικό χρονικό της εποχής µαρτυρείται 
ολοκληρωτική καταστροφή από µεγάλο σεισµό το 1395 µ.Χ. από τον οποίο και 
δηµιουργήθηκαν οι περίφηµοι καταρράκτες της. 

Νεώτερη περίοδος 

Πολλά στοιχεία για την πόλη κατά τον 17ο µ.Χ αιώνα παρέχει ο Τούρκος 
περιηγητής Εβλιγιά Τσελεµπή που την επισκέφθηκε το 1668 µ.Χ. 

Το 1782 µ.Χ ιδρύθηκε το πρώτο γνωστό σχολείο της πόλης, το 
«Ελληνοµουσείον». Στα αρχεία της Μητρόπολης Εδέσσης (τότε Βοδενών) σώζεται 
το ιδρυτικό σιγίλιο που υπογράφει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

Τις δεκαετίες του 1860 και 1870 µ.Χ 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 µ.Χ το µητροπολιτικό ναό των Αγίων Αναργύρων και τον 
µετέτρεψαν σε εξαρχικό µέχρι το 1912 µ.Χ. 

Κατά τα έτη 1892-1894 µ.Χ ολοκληρώνεται η κατασκευή της σιδηροδροµικής 
γραµµής Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου και η Έδεσσα συνδέεται πλέον µε τρένο µε 
τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, τη Φλώρινα και το Μοναστήρι. 

Στα τέλη του 19ου µ.Χ 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 Σεφέκο. 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. 

Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων, η Έδεσσα απελευθερώθηκε από τον 
ελληνικό στρατό στις 18 Οκτωβρίου του 1912. Στην οικονοµική ανάπτυξη του 
µεσοπολέµου προσέφεραν σηµαντικά οι 2.500 περίπου πρόσφυγες που 
εγκαταστάθηκαν στην πόλη µε την ανταλλαγή των πληθυσµών το 1923-24. Πολλοί 
από αυτούς είχαν αστική προέλευση και ίδρυσαν βιοτεχνίες. Τη δεκαετία του '30, 
εποχή πλήρους ακµής, λειτουργούν θέατρα, κινηµατογράφοι, φιλαρµονική και 
εκδίδονται 4-5 εφηµερίδες. Στην έντονη πολιτιστική κίνηση πρωτοστατεί ο 
σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος», που ιδρύθηκε το 1922 και συνεχίζει µέχρι και 
σήµερα. 

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. Το Σεπτέµβριο 
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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 Αναργύρων. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Έδεσσα βρέθηκε στη δίνη του εµφυλίου πολέµου 
και, κατά περιόδους, κατακλύστηκε από προσωρινούς πρόσφυγες των γύρω 
χωριών, τα οποία εκκενώνονταν για στρατιωτικούς λόγους. Όταν έληξαν οι 
συγκρούσεις, το 1949, η πόλη προσπάθησε να επουλώσει τα τραύµατα, αλλά οι 
οικονοµικές συνθήκες είχαν αλλάξει. Η εµφάνιση των συνθετικών υφασµάτων 
(νάιλον, [ραγιόν]) που ήρθαν από την Αµερική επέφερε σκληρό ανταγωνιστικό 
κτύπηµα στις ελληνικές κλωστοϋφαντουργίες. Ο εξηλεκτρισµός της χώρας 
αφαίρεσε από τις βιοµηχανίες της Έδεσσας το συγκριτικό πλεονέκτηµα των 
υδατοπτώσεων. 

Επιπλέον, το τεράστιο ρεύµα αστυφιλίας της δεκαετίας του '50 και του '60 
κατέστησε πολύ πιο επικερδή την εγκατάσταση των βιοµηχανιών στα δυο µεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), όπου είχε συσσωρευθεί το 50% 
του πληθυσµού της χώρας. Τα εργοστάσια της Έδεσσας άρχισαν να παρακµάζουν 
και να κλείνουν τη δεκαετία του 1960. Το 1972, τα 4 µεγάλα είχαν κλείσει και 
απόµεινε να υπολειτουργεί µόνο το ΣΕΦΕΚΟ ως τη δεκαετία του '90, ενώ χιλιάδες 
εργάτες αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στη ∆υτική Γερµανία, το Βέλγιο, την 
Αυστραλία. 

Η Έδεσσα σήµερα 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, τα παλιά εργοστάσια της Έδεσσας έχουν γκρεµιστεί 
(Τσίτση) ή έχουν µεταβληθεί σε χώρους εστίασης (Κανναβουργείο). Οι µικρές 
µονοκατοικίες µε τους ανθισµένους κήπους δίπλα στα ποταµάκια έχουν δώσει τη 
θέση τους σε πενταόροφες πολυκατοικίες. Ωστόσο, η πόλη διατηρεί ακόµη γωνιές 
πρασίνου, µε σηµαντικά πάρκα µέσα στο κέντρο, και διασχίζεται πάντα από µικρά 
ποταµάκια που της προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χρώµα. 

Η ανάπτυξη της πόλης βασίζεται πλέον στον τριτογενή τοµέα (δηµόσιες υπηρεσίες 
και τουρισµό).  
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ Έ∆ΕΣΣΑΣ 

Η Αρχαία πόλη της Έδεσσας ιδρύθηκε το 814 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 πρώϊµα 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. 
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ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 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.Καϊµάκτσαλαν ή εναλλακτικά Έδεσσα-
Λύκοι-Χ.Κ.Καϊµάκτσαλαν απόσταση 39 Km (εύκολος και γρήγορος δρόµος). 
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Έδεσσα-Άρνισσα-Αγ.Αθανάσιος-Χ.Κ.Καϊµάκτσαλαν ή εναλλακτικά  Έδεσσα-
Άρνισσα-Παναγίτσα-Αγ.Αθανάσιος-Χ.Κ.Καϊµάκτσαλαν απόσταση 49 Km (Μετά 
τον Αγ.Αθανάσιο αργός δρόµος µε στροφές) 

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.  

Για τον σηµερινό επισκέπτη θα ήταν λίγο δύσκολο να αντιληφθεί τι συνέβαινε µόλις 
λίγες δεκαετίες πίσω, όπου οι καταρράκτες ήταν ένα άσηµο µέρος. Λίγο κρυµµένοι 
πίσω από τις λαπούες, λίγο κρυµµένοι πίσω από την ακατάσχετη βλάστηση, λίγο 
εγκαταλελειµµένοι εκεί στην άκρη του βράχου, εθεωρείτο εγχείρηµα, µία µικρή 
ίσως περιπέτεια, να κατέβει κανείς τα δύσβατα µονοπάτια της εποχής για να τους 
χαζέψει ... ή να τους φωτογραφίσει. 
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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 αστική ζωή της πόλης 
µαζί βέβαια µε τις εξαιρετικές τοπικές φορεσιές. 

Eπίσης το µουσείο διαθέτει συλλογή σπάνιων εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών 
βιβλίων, µε αρχαιότερο µια Παλαιά ∆ιαθήκη του 1753.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τουριστικό Γραφείο Πληροφοριών 

Πάρκο Καταρρακτών Έδεσσας 
Τ.Κ. 58200, Έδεσσα, Νοµός Πέλλας 

Τηλέφωνο: +30 23810 20300 

 
► Ηµέρες και Ώρες Λειτουργίας 
     
     Τρίτη-Κυριακή: 10:00 - 18:00 

Προσβασιµότητα:  

Το Μουσείο βρίσκεται στην συνοικία Βαρόσι, πιο κάτω από τον ιερό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου,δίπλα ακριβώς στον ιερό Ναό της Αγίας 
Κυριακής.  
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ 

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 ΥΠΕΧΩ∆Ε 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 ∆ίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000 . ∆ίπλα 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. 
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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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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
 

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. ∆ικαιολογηµένα, 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.  
 

 
 
 
 
 
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 
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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. 
Στην Γιορτή Κερασιού, µε τις εκθέσεις προϊόντων θα εµπλουτίσεται 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 - 
Cherries on line  
 
Προσβασιµότητα:  

1. Οδικός άξονας Έδεσσας-Φλώρινας. 
2. 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). 
 
 

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 µαρµελάδων 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 
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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 εµπλουτίσεται 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. 
 
 

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 ∆εκέµβριο, 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 
∆ιαδροµή Θεσσαλονίκη - Μεσηµέρι 
 
Οδηγίες για το πως θα µεταβείτε στην Πιπεριά από την Θεσσαλονίκη, πατήστε 
∆ιαδροµή Θεσσαλονίκη - Πιπεριά 
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Οδηγίες για το πως θα µεταβείτε στην Πιπεριά από την Έδεσσα, πατήστε 
∆ιαδροµή Έδεσσα - Πιπεριά 
 
Μεταφορά:  
Με Ι.Χ., είτε µε το ΚΤΕΛ Έδεσσας, πληροφορίες 23810 23511 
 
 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

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- ΛΑΦ 

 
 

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 ∆αβάκη 8, 8 διαµερίσµατα 
 

   ► ΣΟΑ Γιαννιτσών επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, 8  διαµερίσµατα. 
 
 ► Επίσης στην οδό Φιλίππου 42 στη Έδεσσα υπάρχει 1 ξενώνας που 
διατίθεται στο προσωπικό σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαταγές. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23810-36440, 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 οικίων για τη στέγαση και εγκατάστασή τους στην πόλη της Έδεσσας. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

     

α/α ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail 

1 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΑΡΧ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ 27 23810-23270   

2 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΠ. ΑΚΡΙΤΑ 30 23810-23258 mail@2dim-

edess.pel.sch.gr 

3 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 23810-23495   

4 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 23810-23360   

5 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 103 23810-23560   

6 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΡΑΝΟΥ 30 23810-23393 mail@6dim-

edess.pel.sch.gr 

7 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΙΩΝ 15 23810-25009   

8 8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ 

∆. ΠΕΤΡΙΤΣΗ 30 23810-27037 mail@8dym-
edess.pel.sch.gr 

9 9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΙΩΝ 15 23810-20222   

10 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 23810-25228 mail@dim-eid-

edess.pel.sch.gr 

11 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ 

ΚΑΡΥ∆ΙΑ 23810-92775   

12 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙ 23810-22675   

13 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑ 23810-92776   

14 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 23810-35312   

15 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 23810-22676   

16 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΗΣΙΟΥ ΝΗΣΙ 23810-92756   

17 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 

ΡΙΖΑΡΙ 23810-91341   

18 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΩΤΗΡΑ ΣΩΤΗΡΑΣ 23810-35263   

19 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 23810-99001   

20 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΙΑ 23810-22866 mail@1gym-
edess.pel.sch.gr 

21 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 89 23810-24285 mail@2gym-
edess.pel.sch.gr 

22 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΑΡΕΚΑ 23810-25838 mail@3gym-
edess.pel.sch.gr 

23 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 93 23810-23554 23810-

23131 
mail@1lyk-

edess.pel.sch.gr 

24 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 18 23810-28188 23810-

27457 
mail@2lyk-

edess.pel.sch.gr 

25 1ο ΤΕΕ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 22 23810-23646 mail@1tee-
edess.pel.sch.gr 

26 2ο ΤΕΕ Ε∆ΕΣΣΑΣ 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  
∆ρόµος µε ελεγχόµενα ∆ιόδια, 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 ∆ιαδροµή 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 
∆υτικά/Καβάλα/2, µπείτε στον αυτοκινητόδροµο Ε 90/Κόµβος Ξάνθης ∆υτικός 
και συνεχίστε για να ακολουθήσετε τον Ε 90, στρίψτε αριστερά  στην οδό 
∆ιαδροµή 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 ∆ιαδροµή 
20/E853/E90/E92/Οδός Γράµµου, στρίψτε δεξιά στην οδό ∆ιαδροµή 
6/E92/Ιωαννίνων-Τρικάλων και συνεχίστε για να ακολουθήσετε τον ∆ιαδροµή 
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 ∆ιαδροµή 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.   
 
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 µίας (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 να 
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φτάσετε 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 Αλεξανδρούπολης 25510 26 479 
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων  26510 25 014 & 26 211 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

   

ΑΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381051738 2381051743 

2 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381051707 
3 ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 23810 51714 
4 ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ 100 
5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2381022044 

6 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 199 

7 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381027441-6 
8 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ  Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381022966 
9 ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381037224 

10 ΒΛΑΒΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2381025555 
11 ΟΤΕ 2381021599 
12 ∆ΥΟ 2381027510 
13 ΕΛΤΑ 2381026032 
14 ΟΣΕ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381023581 
15 ΟΣΕ ΑΓΡΑ 2381092098 
16 ΟΣΕ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 2381031200 
17 ΟΣΕ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 2381089204 
18 ΚΤΕΛ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381023511 
19 ΚΤΕΛ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 2384021249 
20 ΚΤΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2382022317 
21 ΚΤΕΛ ΣΚΥ∆ΡΑΣ 2381089222 

22 ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ Ε∆ΕΣΣΑΣ 2381023392 2381022904 

ΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

23 Τηλεφωνικό Κέντρο 23810 36300 
23810 24896 

24 FAX 23810 22551 
25 e-mail 2mkmp@army.gr 

 
 


