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Οι Σποράδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που ανήκουν στον
νομό Μαγνησίας και αποτελούνται από τα νησιά Σκόπελο,
Σκιάθο, Αλόννησο και Σκύρο.
Η Σκόπελος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Σποράδων
με πληθυσμό γύρω στους 6.000 κατοίκους , έκταση 96
τ.χλμ. και το μήκος των ακτών της είναι 68 χλμ. Το
έδαφός της είναι ορεινό με σχεδόν τα τρία τέταρτα της
έκτασης να καλύπτονται από πεύκα.
Αποτελεί το πιο πράσινο νησί του Αιγαίου, το “πράσινο
και μπλε νησί” όπως ανακηρύχθηκε επίσημα από τον Διεθνή
Οργανισμό Βιοπολιτικής. Ένα, κυριολεκτικά, διαμάντι που
στολίζει το πέλαγος, ένα ιδανικό περιβάλλον όπου το
πράσινο των πεύκων και των πυκνών δασών σμίγει με το

γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού δημιουργώντας μια
εικόνα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Εκτός από τα πεύκα
υπάρχει πλούσια χλωρίδα με πολλά σπάνια φυτά να κοσμούν
τον φυσικό πλούτο του νησιού.
Το κύριο οδικό δίκτυο της Σκοπέλου καλύπτει μία απόσταση
35 χλμ. από τη χώρα ως το λιμάνι της Γλώσσας (Λουτράκι).
Καλό θα ήταν, για να απολαύσει κανείς όλα αυτά τα όμορφα
αξιοθέατα της Σκοπέλου, να έχει στη διάθεση του ένα
αυτοκίνητο ή μια μοτοσικλέτα. Αν κανείς δεν διαθέτει
δικό του μπορεί να ενοικιάσει ένα μεταφορικό μέσο στο
νησί ή να χρησιμοποιήσει τα τοπικά λεωφορεία ή τα ταξί.
Οι δρόμοι είναι σε καλή κατάσταση και η διαδρομή ανάμεσα
στα πευκοδάση είναι ιδιαίτερα σαγηνευτική.
Η φύση έχει προικίσει το νησί με ορισμένα χαρίσματα που
είναι δύσκολο να τα βρεις αλλού. Με ανεπτυγμένη
τουριστική υποδομή το νησί προσφέρει στον επισκέπτη την
ιδανική λύση για διακοπές τόσο για τον λάτρη της φύσης
και της περιπέτειας όσο και γι’ αυτόν της καλοπέρασης
και της νυχτερινής ζωής. Τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά
, η πλούσια βλάστηση, τα γραφικά χωριουδάκια, η
νυχτερινή ζωή, τα παραθαλάσσια ταβερνάκια, τα διάφορα
μαγαζιά με είδη ελληνικής τέχνης και χειροτεχνίας, οι
τοπικές νοστιμιές, τα μονοπάτια που είναι κατάλληλα για
πεζοπορία , οι πολυάριθμοι γραφικοί κολπίσκοι που είναι
ιδανικοί για ιστιοπλοΐα , οι ποικιλόμορφες παραλίες ,
είναι μερικά από αυτά που θα σας κάνουν να ερωτευτείτε
τη Σκόπελο.
Διασκέδαση
Μπαράκια όλων των ειδών, ροκάδικα, ελληνάδικα δίπλα στο
κύμα ή σκαρφαλωμένα στους βράχους, ταβέρνες και ουζερί
μέσα στα σοκάκια ή δίπλα στη θάλασσα , καφετέριες και
internet café , κέντρα με ζωντανή ελληνική μουσική,
κάνουν τη διασκέδαση της Σκοπέλου έντονη και
συναρπαστική.

Συγκοινωνία
Το κύριο οδικό δίκτυο της Σκοπέλου καλύπτει μία απόσταση
35 χλμ. από τη χώρα ως το λιμάνι της Γλώσσας (Λουτράκι).
Τα τοπικά λεωφορεία περνάνε πολύ κοντά από τις
περισσότερες παραλίες και τα δρομολόγιά τους είναι
τακτικά, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Υπάρχουν
επίσης και αρκετά ταξί. Οι δρόμοι είναι σε καλή
κατάσταση και η διαδρομή ανάμεσα στα πευκοδάση είναι
ιδιαίτερα σαγηνευτική.

Η Σκόπελος αρχίζει να κατοικείται από τα προϊστορικά
χρόνια. Το αρχαίο όνομα του νησιού ήταν Πεπάρηθος. Πήρε
το όνομά του από τον Πεπάρηθο, τον έναν από τους δύο
γιους του Διονύσου και της Αριάδνης και εγγονό του
μυθικού βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα.
Οι πρώτοι οικιστές του νησιού ήταν Κρήτες οι οποίοι με
αρχηγό τον Στάφυλο, τον άλλο γιό του Διονύσου, αποίκισαν
στο νησί γύρω στα 1600 π.Χ . Ο Στάφυλος έγινε ο πρώτος
βασιλιάς της Πεπαρήθου. Στο σημερινό όρμο Στάφυλο, από
όπου πήρε και το όνομά του, βρέθηκε το 1936 ο βασιλικός
τάφος στον οποίο υπήρχαν χρυσά κοσμήματα, αγγεία, καθώς
και το σπαθί του με τη χρυσή λαβή.
Από το 800 ως το 750 π.Χ το νησί ήταν υπό την κατάληψη
των Χαλκιδέων που είχαν δημιουργήσει τρεις αποικίες: την
Πεπάρηθο που κατείχε τη θέση της σημερινής χώρας, τον
Πάνορμο στη θέση που κατέχει σήμερα ο ομώνυμος όρμος και
τη Σελινούντα στο σημερινό Λουτράκι.
Στη συνέχεια το νησί πέρασε στα χέρια των Αθηναίων,
έπειτα των Μακεδόνων, για να καταλήξει, όπως και όλη η
Ελλάδα, στους Ρωμαίους το 146 π.Χ.
Το 2ο αιώνα μ.Χ. αναφέρεται για πρώτη φορά η ονομασία
Σκόπελος και από τότε καθιερώνεται. Το όνομα αυτό

οφείλεται πιθανότατα στο ότι υπάρχουν αρκετοί ύφαλοι και
σκόπελοι στις βόρειες ακτές του νησιού.
Μέχρι το 1453 υπήρξε τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Τη χρονιά αυτή περνάει στα χέρια των Ενετών μετά από
απόφαση των ίδιων των κατοίκων.
Το 1538 οι Τούρκοι με αρχηγό τον Πειρατή Μπαρμπαρόσα
καταλαμβάνουν το νησί, το λεηλατούν και σφάζουν τους
κατοίκους.
Κατά το 17ο αιώνα, το νησί ερημώθηκε για πολλές
δεκαετίες, για να κατοικηθεί και πάλι στις αρχές του
18ου αιώνα κυρίως από Θεσσαλούς και Μακεδόνες, οπότε και
η ζωή ξαναγύρισε στη Σκόπελο.
Το

1821

η

Σκόπελος

ήταν

από

αναμείχθηκαν στην επανάσταση,
κυρίως με ναυτική ενίσχυση.

τους

πρώτους

βοηθώντας

που

σημαντικά,

Το 1830 η Σκόπελος έγινε μέλος του νεοσύστατου Ελληνικού
κράτους.

Υπάρχουν αρκετά αξιοθέατα στο νησί τα οποία μπορούν να
εντυπωσιάσουν τον επισκέπτη. Μερικά από αυτά είναι τα
εξής:
● Οι πολυάριθμες εκκλησίες, τα ξωκλήσια και τα
μοναστήρια τα οποία συνολικά σε αριθμό υπερβαίνουν τα
365. Τα γνωστότερα μοναστήρια είναι αυτό της
Ευαγγελίστριας, του Τιμίου Προδρόμου, της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα και της Αγίας Βαρβάρας.
● Το γραφικό ξωκλήσι του Αϊ–Γιάννη στο Καστρί. Βρίσκεται
στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην κορυφή ενός
επιβλητικού βράχου ο οποίος ορθώνεται μέσα στη θάλασσα.
Για να φτάσει κανείς στο εκκλησάκι θα πρέπει πρώτα να

ανέβει τα εκατό σκαλοπάτια που είναι λαξευμένα στο
βράχο, τα οποία ανέβηκε και η ηθοποιός Meryl Streep στην
πασίγνωστη ταινία “Mamma Mia”.
● Η αρχαία πόλη της Πεπαρήθου στη χώρα της Σκοπέλου, ο
Πάνορμος κοντά στον ομώνυμο όρμο και η Σελινούντα και τα
Ρωμαϊκά λουτρά στο σημερινό Λουτράκι. Τα ερείπια των
αρχαίων αυτών πόλεων διακρίνονται ακόμη και σήμερα.
● Τα περίφημα Σεντούκια που είναι αρχαίοι λαξευτοί τάφοι
στο βουνό Καρυά.
● Η Επισκοπή, ένα Βενετσιάνικο κάστρο που χρονολογείται
γύρω στα 1200 μ.Χ. και προοριζόταν για έδρα του
Επισκόπου Σκοπέλου , αλλά η κατασκευή του σταμάτησε όταν
έγινε η κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους.
● Το Ασκληπιείο , αρχαίος ναός του 4ου αιώνα π.Χ.
απομεινάρια του οποίου διακρίνονται ακόμα και σήμερα.
● Το Ενετικό κάστρο, στην κορυφή της χώρας της Σκοπέλου
● Το σπίτι–μουσείο του γνωστού συγγραφέα Παύλου Νιρβάνα
● Το λαογραφικό μουσείο Σκοπέλου στο οποίο θα δείτε
παραδοσιακές ενδυμασίες και άλλα εκθέματα μέσα από τα
οποία προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
H Χώρα (Σκόπελος). η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό
τμήμα. Τα πλακόστρωτα σοκάκια , τα σπίτια που είναι
χτισμένα αμφιθεατρικά το ένα δίπλα στο άλλο με τις
κεραμιδένιες σκεπές και τις βεράντες γεμάτες λουλούδια,
τα πολυάριθμα εκκλησάκια διάσπαρτα μέσα στα στενά είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά της χώρας.
Ο Αγνώντας. Μια μικρή παραθαλάσσια
ψαροταβέρνες και όμορφη παραλία.

περιοχή

με

Ο Πάνορμος. Ένας μικρός οικισμός με πολλά εστιατόρια,
ψαροταβέρνες και με μια μεγάλη όμορφη παραλία.
Το Νέο Κλήμα (Έλιος). Μία πευκόφυτη, μαγευτική περιοχή
δίπλα στη θάλασσα. Το γραφικό του λιμανάκι με την
οργανωμένη μαρίνα που μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη
αναψυχής, τα νεόκτιστα σπίτια και η υπέροχη παραλία με

τις διαφορετικές αποχρώσεις φυσικού κάλλους, είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά του οικισμού.
Το παλιό Κλήμα, ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά του
νησιού. Χαρακτηριστικό του τα παλιά πέτρινα σπίτια
κτισμένα αμφιθεατρικά και τα γραφικά του καλντερίμια.
Η Γλώσσα , το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τη χώρα ,
χτισμένη στη πλαγιά του βουνού. Χαρακτηριστικό του
χωριού είναι τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα σπίτια με τα
κεραμίδια και τα μικρά ξύλινα μπαλκόνια και η εκπληκτική
του θέα προς το Αιγαίο.
Το Λουτράκι, που είναι το επίνειο της Γλώσσας. Ένας
παραθαλάσσιος οικισμός με όμορφη παραλία και με
αρχαιολογικό ενδιαφέρον μιας και εκεί υπάρχουν τα
ερείπια από τα Ρωμαϊκά Λουτρά καθώς και τα ερείπια της
αρχαίας πόλης “Σελινούντα”.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Το νησί της Σκοπέλου διαθέτει τρίαλιμάνια. Τα 2 κύρια
λιμάνια είναι της Γλώσσας (Λουτράκι) και της Σκοπέλου
(χώρα). Υπάρχει και ένα τρίτο λιμάνι, αυτό του Αγνώντα
το οποίο χρησιμοποιείται ως βοηθητικό σε ορισμένες
περιπτώσεις

Οι υπέροχες παραλίες της Σκοπέλου με τα καταγάλανα
κρυστάλλινα νερά , τα βότσαλα ή την άμμο, πολυσύχναστες
ή ερημικές μπορούν να συναρπάσουν τον κάθε επισκέπτη του
νησιού. Ας τις γνωρίσουμε λοιπόν:
Μηλιά: Άμμος και ψιλό βοτσαλάκι συνθέτουν τη μεγαλύτερη
παραλία του νησιού. Μια από τις ομορφότερες παραλίες,
οργανωμένη με ομπρελοκαθίσματα , θέα το νησάκι “Δασιά”
που στέκει ακριβώς απέναντι και υπό τους ήχους της
μουσικής του beach bar.
Καστάνη:
Παραλία
με
άμμο,
οργανωμένη
με
ομπρελοκαθίσματα, beach bar, και με τα πεύκα να στέκουν
ακριβώς δίπλα.
Νέο Κλήμα (Έλιος) : Μεγάλη παραλία με άμμο και βότσαλο,
με πεντακάθαρα νερά και οργανωμένη με ομπρελοκαθίσματα .
Εστιατόρια και ουζερί βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.
Χόβολο: Αποτελεί συνέχεια της παραλίας του Νέου Κλήματος
με ψιλή άμμο και με διάφορες αποχρώσεις του νερού.
Πρόκειται για μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού.
Αρμενόπετρα: Απομονωμένη και ήσυχη παραλία με βότσαλο
και δροσερά νερά.
Άγιος Ιωάννης: Παραπλεύρως από το εξωκλήσι του Αγίου
Ιωάννη στη βόρεια πλευρά του νησιού βρίσκεται μια μικρή
αμμώδης παραλία οργανωμένη με ομπρελοκαθίσματα. Πολύ
κοντά υπάρχει μία καντίνα. Η περιοχή ενδείκνυται και για
ψαροτούφεκο.
Περιβολιού: Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού και
συνδυάζει άγρια ομορφιά και καταγάλανα νερά.

Λουτράκι: Αρκετά μεγάλη παραλία, με άμμο και βότσαλο,
οργανωμένη με ομπρελοκαθίσματα και με διάφορα
καταστήματα , εστιατόρια και καφετέριες σε μικρή
απόσταση.
Πάνορμος: Παραλία με βότσαλο, απότομα νερά, οργανωμένη
με ομπρελοκαθίσματα και εστιατόρια μπροστά στη θάλασσα.
Αγνώντας: Μικρή παραλία με ψιλό βότσαλο και με ταβέρνες
μπροστά στο κύμα.
Λιμνονάρι: Ένας μικρός απάνεμος κόλπος με λευκή αμμώδης
παραλία, οργανωμένη με ομπρελοκαθίσματα και με ταβέρνες
κοντά στη θάλασσα.
Στάφυλος: Παραλία με άμμο και βότσαλο, οργανωμένη με
ομπρελοκαθίσματα και beach bar.
Βελανιό: Αφού διασχίσετε την παραλία Στάφυλος και
περάσετε ένα μικρό μονοπάτι βρίσκεστε στο Βελανιό.
Πρόκειται για την επίσημη παραλία γυμνιστών. Μία όμορφη
παραλία με άμμο και βότσαλο.
Γλυστέρι: Βρίσκεται σε ένα μικρό κολπίσκο στη
βορειοανατολική πλευρά του νησιού κοντά στη χώρα της
Σκοπέλου. Πρόκειται για βοτσαλωτή παραλία
ομπρελοκαθίσματα και ταβέρνα δίπλα στο κύμα.

με

Η Σκόπελος λόγω της τοποθεσίας και της μορφολογίας του
εδάφους της παράγει εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Τα
πιο φημισμένα είναι το αγνό λάδι που είναι υπέροχο τόσο
στην ποιότητα όσο και στη γεύση, το χρώμα και το άρωμα,
το μυρωδάτο μέλι, η φημισμένη Σκοπελίτικη στριφτή
τυρόπιτα, το ντόπιο τυρί από τις γίδες φυλής “Σκοπέλου”
που θεωρούνται από τις καλύτερες ράτσες γίδας στον
ελληνικό χώρο, τα αποξηραμένα δαμάσκηνα, τα χαϊμαλιά που
είναι τα γλυκά του γάμου και έχουν ως βάση την

αμυγδαλόψιχα καθώς και τα υπέροχα γλυκά κουταλιού από
αμύγδαλο, κυδώνι, κεράσι και δαμάσκηνο.
Αναζητήστε
επίσης
τα
παραδοσιακά
προϊόντα
αγγειοπλαστικής, τα χειροποίητα μαχαιράκια και
ξυλόγλυπτα καθώς και τα είδη υφαντικής τέχνης ,
ασπροκεντήματα και υφαντά.

Χρήσιμες Πληροφορίες
Το νερό στα νησιά των Σποράδων είναι πόσιμο.
Στη Σκόπελο υπάρχουν 3 καταστήματα τραπεζών:
Εθνική, Alpha και Πειραιώς και 5 ΑΤΜ: Εθνικής,
Alpha, Πειραιώς, Εμπορικής και Eurobank.
Φαρμακεία υπάρχουν στη Χώρα και στη Γλώσσα.
Υπάρχει Κέντρο Υγείας στη Χώρα και ιατρεία στο Νέο
Κλήμα και στη Γλώσσα.

Μερικά χρήσιμα τηλέφωνα:

Κέντρο Υγείας Σκοπέλου: +30 24240 22222
Ιατρείο Νέου Κλήματος: +30 24240 33000
Ιατρείο Γλώσσας: +30 24240 33504
Αστυνομία: +30 24240 22235
Πυροσβεστική: +30 24240 24199
Λιμεναρχείο Σκοπέλου: +30 24240 22180
Λιμεναρχείο Γλώσσας: +30 24240 33033
ΚΕΠ Σκοπέλου: +30 24240 29064
ΚΕΠ Γλώσσας: +30 24240 34480
Λαογραφικό Μουσείο: +30 24240 23494
Ταχυδρομείο: +30 24240 22203
Εθνική Τράπεζα: +30 24240 22691
Τράπεζα Πειραιώς: +30 24240 22384
Alphabank: +30 24240 22700

Για να επισκεφτείτε τη Σκόπελο μπορείτε να επιλέξετε
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Από Αθήνα:
1. με αεροπλάνο μέχρι Σκιάθο και μετά με ιπτάμενο
δελφίνι ή φεριμπότ για το λιμάνι της Γλώσσας ή της
Σκοπέλου.
2. οδικώς με ΙΧ ή λεωφορείο από την πλατεία Κάνιγκος
και το ταξιδιωτικό γραφείο “Αλκυών” (Ακαδημίας 97,
τηλ. 2103843220) ως το λιμάνι του Αγίου
Κωνσταντίνου και από κει με ιπτάμενο δελφίνι ή
φέριμποτ για το λιμάνι της Γλώσσας ή της Σκοπέλου.
Τα δρομολόγια των λεωφορείων είναι συγχρονισμένα
με τα δρομολόγια των πλοίων και των δελφινιών.

Από Θεσσαλονίκη:

1. με αεροπλάνο μέχρι τη Σκιάθο και από εκεί με

ιπτάμενο δελφίνι ή φέριμποτ για το λιμάνι της
Γλώσσας ή της Σκοπέλου
2. οδικώς μέχρι το λιμάνι του Βόλου

Από Βόλο: με ιπτάμενο δελφίνι ή φέριμποτ
Από Άγιο Κωνσταντίνο: με ιπτάμενο δελφίνι ή φέριμποτ
Από Κύμη: με φέριμποτ
Για εσάς που ταξιδεύετε από το εξωτερικό μπορείτε να
διαλέξετε μια προγραμματισμένη πτήση προς Αθήνα ή
Θεσσαλονίκη ή μια εκμισθωμένη πτήση (charter) για το
αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου (Βόλος) ή για Σκιάθο και
από εκεί με ιπτάμενο δελφίνι ή φέριμποτ για το λιμάνι
της Γλώσσας ή της Σκοπέλου.

