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ΓΓΓΖΖΖΟΟΟΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΕΕΕ   

 
Αθόμα ζομάμαη ηε ιαπηάνα θαη ημκ 

εκζμοζηαζμό μαξ, μόιηξ αθμύζαμε όηη 

επνόθεηημ κα πναγμαημπμηήζμομε με ημοξ 

θαζεγεηέξ μαξ εθδνμμή ζημκ ηενό βνάπμ ημο 

ζοκμηθηζμμύ ηεξ Νακαγίαξ, ζηεκ Ναιηά Νόιε 

ηεξ Ηαβάιαξ. Μ Οάββαξ εηδηθά, αζενάπεοηα 

κμζηαιγόξ μηαξ αιιμηηκήξ Ηαβάιαξ, δε 

θναηηόηακε απ ηε πανά, πμο ημο δόζεθε ε 

εοθαηνία γηα ζενγηάκη ζηα ακαημιηθά 

μμκμπάηηα ηεξ πόιεξ.  

 

Έηζη ιμηπόκ, πςνίξ κα πάζμομε πνόκμ λεθηκήζαμε με ημοξ δομ θαζεγεηέξ μαξ, μηα 

ζοκανπαζηηθή βόιηα ζε μηα πενζόκεζμ πμο ακ είπακ ζηόμα θαη ιαιηά ηα θαικηενίμηα ηεξ 

ζα μηιμύζακ γη αοηά πμο είδακ θαη άθμοζακ ζημ πέναζμα ημο πνόκμο. 

 

Λεθηκώκηαξ από ημκ 7μ αηώκα π., όηακ ανπίδεη ημ ηαλίδη ζηεκ ηζημνία ηεξ πόιεξ, ε 

Ηαβάια πενημνηδόηακε ζημ βνάπμ ηεξ Νακαγίαξ θαη πηίζηεθε από θαημίθμοξ ηεξ Θάζμο 

γηα κα ακηημεηςπίζμοκ απμηειεζμαηηθόηενα ηηξ ζναθηθέξ επηδνμμέξ. Πεκ μκόμαζακ 

Κεάπμιε θαη ημ όκμμα αοηό ημ θνάηεζε γηα πμιιμύξ αηώκεξ. Νμιύ ανγόηενα ημ 355 

π.. ηεκ θαηαιαμβάκεη μ Φίιηππμξ Β΄ θαη γκςνίδεη μεγάιε αθμή ςξ επίκεημ ηςκ 

Φηιίππςκ. 

 

 

Ανγόηενα ημ 50 μ.. θηάκεη ζηε Κεάπμιε μ 

Απόζημιμξ Ναύιμξ με ημ ζοκμδό ημο ημκ Οίια, από 

εδώ μεηέβε ζημοξ Φηιίππμοξ, ηδνύμκηαξ ηεκ πνώηε 

πνηζηηακηθή εθθιεζία ζηεκ Γονώπε. Ννώημξ δέθηεξ 

ημο θενύγμαηόξ ημο ήηακ ε Θοδία ε Φηιηππηζία, ε 

μπμία ήηακ ε πνώηε εονςπαία πμο βαθηίζηεθε  

πνηζηηακή μαδί με ηεκ μηθμγέκεηά ηεξ. 

 

Αθμιμύζεζακ πμιιά πνόκηα ζηςπήξ ςξ ημκ 8μ 

αηώκα. Πμ όκμμα ηεξ Κεάπμιεξ αιιάδεη θαη γίκεηαη 

νηζημύπμιε. Ε ηημεηηθή αιιαγή είπε ζθμπό κα 

εθθνάζεη ηεκ εογκςμμζύκε ημο νηζηηακηθμύ 

θόζμμο ζηεκ πόιε πμο πνςημδέπηεθε ημκ 



Απόζημιμ Ναύιμ. Ε νηζημύπμιε πάκηα έμεκε ημ ηειεοηαίμ μπονό ζηηξ επηδνμμέξ ηςκ 

Οιάβςκ, ώζπμο ζηα 1193 με ηεκ θαηάιοζε ημο βοδακηηκμύ θνάημοξ από ημοξ 

Φνάγθμοξ, ε πόιε πενκά ζηα πένηα ηςκ Θμμβανδώκ.  

 

Μη Πμύνθμη όμςξ δεκ άνγεζακ κα 

εηζβάιιμοκ ζηεκ πόιε. Πεκ θονηεύμοκ ημ 

1387 θαη ακαζέημοκ ηε δημίθεζή ηεξ 

ζημκ άιιμηε δεζπόηε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, 

Ιακμοήι Ναιαημιόγμ θαη ημ 1391 ηεκ 

θαηαζηνέθμοκ. 

Ηαηά ημ 15μ αηώκα αιιάδεη όκμμα θαη 

ακαθένεηαη πιέμκ ςξ Ηαβάια. Γύνς ζημ 

1530 ανπίδμοκ κα γίκμκηαη μεγάια ένγα.  

Ηαηά ημ 18 αηώκα ημ ιημάκη ηεξ Ηαβάιαξ 

ακαπηύζζεηαη απμθηά μεγαιύηενε  εμπμνηθή ζεμαζία. Πμ ειιεκηθό ζημηπείμ πιεζαίκεη 

θαη μη Έιιεκεξ παίδμοκ ζεμακηηθό νόιμ ζηεκ μηθμκμμία θαη ημ εμπόνημ ηεξ πενημπήξ. 

Οημ ηέιμξ ημο 19μο αηώκα ε ειιεκηθή θμηκςκία ηεξ Ηαβάιαξ είκαη πημ ηζπονή από πμηέ. 

Πμ εμπόνημ, ε καοηηιία, μη ηέπκεξ βνίζθμκηαη ζε ειιεκηθά πένηα θαη ε βημμεπακία 

αθμάδεη. 

 

Ε απειεοζένςζε ένπεηαη ηεκ 26ε ημο 1913,  όηακ ημ 

ακηηημνπηιηθό «Δόλα» με καύανπμ ημκ Ημοκημονηώηε 

θαηαιαμβάκμοκ ηεκ πόιε. 

Ανγόηενα ζηα 1922 με ηε Ιηθναζηαηηθή θαηαζηνμθή 

εγθαζίζηακηαη ζηεκ Ηαβάια 25000 πνόζθογεξ. Ιέπνη ημ 

1930, ε μηθμκμμηθή άκζεζε ηεξ Ηαβάιαξ θμνοθώκεηαη θαη ε 

πόιε γίκεηαη ημ μεγαιύηενμ θέκηνμ επελενγαζίαξ θαπκμύ 

ηεξ εονύηενεξ πενημπήξ. Ιεγάιεξ λέκεξ εηαηνείεξ θαπκμύ 

εγθαζίζηακηαη θαη ε θίκεζε ημο ιημακημύ πμιιαπιαζηάδεηαη.  

Πόηε ήηακ πμο μη μεγαιμθαπκέμπμνμη θαίγακ πηιηάνηθα γηα 

κ’ ακάρμοκ έκα ηζηγάνμ, θςηαγςγμύζακ θανάβηα γηα κα 

’πμοκ πημ όμμνθε ζέα από ηηξ βενάκηεξ ημοξ, ζηα γιέκηηα 

πμο θάκακ.  

Πόηε πμο ε θνάζε “ε 

θόνε μμο παίνκεη 

θαπκενγάηε” είπε 

κόεμα, γηαηί ημ 

επάγγειμα ήηακ 

θαημπονςμέκμ θη μ 

μηζζόξ ημο θαπκενγάηε ήηακ μηζζόξ δηεοζοκηή. 

 

 



Όμςξ ηα πνόκηα πμο αθμιμοζμύκ είκαη δύζθμια. Ε δηθηαημνία Ιεηαλά, μ Β 

Ναγθόζμημξ, μ εμθύιημξ, είπακ ζακ απμηέιεζμα κα ζοννηθκςζεί ημ θαπκεμπόνημ, ε 

ακενγία κα ςζήζεη πμιύ θόζμμ ζηε μεηακάζηεοζε, μεηώκμκηαξ έηζη ηεκ παιηά αίγιε ηεξ 

Ηαβάιαξ.  

  

Ανθεηά όμςξ με ηε ζεςνία. Ηαηνόξ κα πενάζμομε ζηεκ πνάλε. Κα δμύμε από θμκηά ηα 

ζαομάζηα μκεμεία πμο θμζμμύκ όια αοηά ηα πνόκηα ηεκ πόιε μαξ. 

Βάιαμε άκεηα παπμύηζηα, πήναμε ηηξ θςημγναθηθέξ μεπακέξ θαη ημ θέθη μαξ θαη 

λεθηκήζαμε!!! 

 

ΛΛΛΓΓΓΚΚΚΑΑΑΓΓΓΕΕΕΟΟΟΕΕΕ    ΟΟΟΠΠΠΕΕΕΚΚΚ   ΝΝΝΑΑΑΘΘΘΖΖΖΑΑΑ   ΝΝΝΜΜΜΘΘΘΕΕΕ   
 

Οηεκ Ναιηά Νόιε ή αιιηώξ ζηε ζοκμηθία ηεξ Νακαγίαξ, μ επηζθέπηεξ, μπμνεί κα 

ζαομάζεη θηίνηα, πιαθόζηνςηα θαη μκεμεία, πμο ζαννείξ πςξ έπμοκ λεθύγεη από θάπμημ 

παιηό ζθμκηζμέκμ βηβιίμ. Λεθηκώκηαξ ιμηπόκ ηεκ πενηήγεζε μαξ από ηεκ μδό Θ. 

Νμοιίδμο ζοκακηάμε έκα οπένμπμ ηζιαμηθό θμμρμηέπκεμα.  

 

  

ΓΓΓΘΘΘΓΓΓΚΚΚΕΕΕ    ΑΑΑ: Πη είκαη αοηό ημ οπένμπμ θηίνημ;  

ΆΆΆΚΚΚΚΚΚΑΑΑ::: Πμ Ζμανέη. Δεκ είκαη ηέιεημ; 

ΓΓΓΘΘΘΓΓΓΚΚΚΕΕΕ    ΑΑΑ: Νακέμμνθμ. Νμημξ ημ έπηηζε; 

 

 

ΆΆΆΚΚΚΚΚΚΑΑΑ: Μ Ιεπμέη Αιή. Πμ 1817. Ανπηθά λένεηξ πνεζημμπμηήζεθε ςξ ηενμδηδαζθαιείμ 

θαη πηςπμθμμείμ. Οήμενα είκαη έκα πμιοηειέζηαημ λεκμδμπείμ ζε ελέπμοζα ζέζε πμο 

ζα δήιεοακ πμιιέξ Γονςπασθέξ πώνεξ.   

 

ΓΓΓΘΘΘΓΓΓΚΚΚΕΕΕ    : Γκςνίδεηε ηεκ ηζημνία ημο Ιεπμεη Aιή; 

 

Ζδνοηήξ ηεξ Αηγοπηηαθήξ δοκαζηείαξ μ Ιεπμέη Αιή, γεκκήζεθε 

ζηεκ Ηαβάια ημ 1769. Ήηακ γημξ ημο αιβακηθήξ θαηαγςγήξ 

αγνμθύιαθα θαη ''δενβέκαγα'' Ζμπναήμ θαη παηέναξ ημο 

πενηβόεημο Ζμπναήμ ηεξ Γιιεκηθήξ Γπακάζηαζεξ.       

 Πμ 1805 θαηέιαβε, με ηεκ έγθνηζε ημο ζμοιηάκμο, ημ αλίςμα ημο 

  Βαιή ηεξ Αηγύπημο με ημ βαζμό ημο παζά.  

Πμ 1817 ίδνοζε ζηεκ Ηαβάια έκα ηενάζηημ μηθμδόμεμα, ημ Ζμανέη, 

ςξ ηενμδηδαζθαιείμ ανπηθά θη ανγόηενα ςξ θηιακζνςπηθό 

ίδνομα.  

Μ Ιςπάμεη Άιε, ακηέδναζε εκενγά ζηεκ Γιιεκηθή 

Γπακάζηαζε ημο 1821 θαη ζομθώκεζε ζηεκ εθζηναηεία ημο 

γημο ημο Ζμπναήμ εκακηίμκ ηεξ Νειμπμκκήζμο.  

 



 

Νμηέ δε ιεζμόκεζε ηε γεκέηεηνά ημο. Όζμη ζομπαηνηώηεξ ημο Ηαβαιηώηεξ θαηέθεογακ 

ζηεκ Αίγοπημ, έβνηζθακ πνμζηαζία. Νέζακε ζηεκ Αιελάκδνεηα ζηηξ 2 Αογμύζημο 1849, 

ζε ειηθία 80 εηώκ θαη θεδεύηεθε με αθάκηαζηεξ εθδειώζεηξ πέκζμοξ όιςκ ηςκ 

θαημίθςκ. 

 

 

ΈΈΈΦΦΦΕΕΕ: Ηαη αοηό ηo θηίνημ πημ πάκς ηη είκαη; 

ΟΟΟΑΑΑΒΒΒΒΒΒΑΑΑΟΟΟ::: Αοηό νε Έθε είκαη ημ ζπίηη ημο Αιή. Δεκ ημ ήλενεξ;   

ΈΈΈΦΦΦΕΕΕ::: Όπη δεκ ημ ήλενα 

 

ΟΟΟΑΑΑΒΒΒΒΒΒΑΑΑΟΟΟ: Αθνηβώξ μπνμζηά από ηεκ αοιή ημο ζπηηημύ ημο Ιεπμέη Αιή βνίζθεηαη ημ 

μπνμύηδηκμ άγαιμα ημο, μ θαβαιάνεξ, ςξ 

εκζύμημ εκόξ από ημοξ ιάηνεηξ θαη εοενγέηεξ 

ηεξ πόιεξ. Όιμξ αοηόξ μ πώνμξ πμο βιέπεηξ 

ζημκ μπμίμ είκαη πηηζμέκμ ημ ζπίηη ακήθεη ζηεκ 

Αηγοπηηαθή θοβένκεζε.  

 

 

 

ΑΑΑΚΚΚΚΚΚΑΑΑ:Θίγμ μεηά ηεκ πιαηεία βνίζθεηαη έκαξ 

από ημοξ  πημ όμμνθμοξ καμύξ ηεξ πόιεξ με ηεκ 

πημ μαγεοηηθή ζέα, μ Ζενόξ Καόξ Ημημήζεςξ ηεξ 

Θεμηόθμο. Οημ ζεμείμ πμο είκαη πηηζμέκε ε 

εθθιεζία, βνηζθόηακ έκα γοκαηθείμ μμκαζηήνη 

από ημ μπμίμ ζώδεηαη μόκμ ημ θαμπακανηό. Γηα 

ηεκ εηθόκα ηεξ Νακαγίαξ μάιηζηα ιέγεηαη πςξ 

είκαη ζαομαημονγή θαη ζογθεκηνώκεη θάζε πνόκμ 

πηιηάδεξ ηάμαηα.    

Ηάπμημξ αιιόζνεζθμξ πμιιά πνόκηα πνηκ είπε μπεη ζηεκ 

εθθιεζία θαη ηεκ έθιερε, ζηα πένηα ημο ε εηθόκα έγηκε δομάνη, 

αοηόξ θμβήζεθε θαη ηεκ πέηαλε θάης. Οηα πένηα ηεξ γοκαίθαξ 

πμο ηεκ βνήθε έγηκε λακά εηθόκα από θιμηό λύιμο θαη μέπνη θαη 

ζήμενα οπάνπμοκ άζπνα ζεμάδηα ηνηγύνς. Ηάπμημη 

οπμζηενίδμοκ όηη είκαη αζπνίιεξ από ημ δομάνη.  

 

Ηαη ζημ ηέιμξ ηεξ ενζμκήζμο ηεξ Ναιηάξ 

Νόιεξ, λεπνμβάιεη μ Φάνμξ. Πμπμζεηεμέκμξ ζε 

έκα ζεμείμ μαγεοηηθό, είκαη από ηηξ πημ 

αγαπεμέκεξ γςκίεξ ηεξ πόιεξ, ηδακηθή γηα  

 



θςημγναθίεξ θαη νμμακηηθέξ βόιηεξ.  

 

Αθνηβώξ θάης από ημκ Φάνμ, ζηα «βναπάθηα» ηεξ Νακαγίαξ, βνίζθεηαη έκαξ πώνμξ 

ηδακηθόξ γηα νηρμθίκδοκμοξ θμιομβεηέξ θαη δεηκμύξ ρανάδεξ.  

 

 

ΓΓΓΓΓΓΩΩΩΞΞΞΓΓΓΖΖΖΑΑΑ::: Φηάζαμε θαη ζηεκ θμνοθή ημο βνάπμο… Γθεί δεζπόδεη ημ θνμύνημ ηεξ 

Ηαβάιαξ, ημ μπμίμ απμηειεί ημ πημ ζεμακηηθό ηζημνηθό μκεμείμ θαη αλημζέαημ.  

Ε ζεμενηκή αθνόπμιε ηεξ Ηαβάιαξ 

θηίζηεθε ζημ μεγαιύηενμ μένμξ ηεξ ημ 

πνώημ ηέηανημ ημο 15μο αηώκα. 

Δηαδέπηεθε ηε Βοδακηηκή Αθνόπμιε ηεξ 

νηζημοπόιεςξ – πμο είπε θαηαζηναθεί 

ημ 1391 μαδί με ηεκ οπόιμηπε πόιε 

εκζςμαηώκμκηαξ ζηεκ θαηαζθεοή ηα 

ενείπηα ηεξ. Νηζακόηαηα από ηεκ 

παιηόηενε Βοδακηηκή Αθνόπμιε κα 

πνμένπμκηαη μ θεκηνηθόξ θοιηκδνηθόξ 

πύνγμξ θαζώξ θαη ε δελαμεκή. 

Μη Πμύνθμη μεηά ηεκ ακαθαηάιερε ημο θάζηνμο, 

ημκ Αύγμοζημ ημο 1425 αθμιμοζώκηαξ ημ 

πανάδεηγμα ηςκ Βεκεηώκ, ζοκέδεζακ θακμκηθά 

ηεκ αθνόπμιε με ηα ηείπε ηεξ πενζμκήζμο, 

δεμημονγώκηαξ έηζη ημκ ελςηενηθό πενίβμιμ.  

Ιεηά ημκ 16μ αηώκα ε αθνόπμιε ζοκδέζεθε 

ζηεκά με ηεκ ηζημνία ηεξ Ηαβάιαξ. Οηεκ 

μηθμδμμηθή δναζηενηόηεηα ηεξ επμπήξ ημο 

Ομοιεσμάκ ημο Ιεγαιμπνεπμύξ, πμο ηόζα 

πνμζέθενε ζηε κέα πόιε, μπμνεί κα απμδμζεί ημ 

θηίζημμ ηεξ θοιαθήξ, ε απμζήθε μάιιμκ ηςκ πονμμαπηθώκ θαη ηνμθίμςκ.  

 Οήμενα ζημ πώνμ ημο ελςηενηθμύ πενηβόιμο ιεηημονγεί οπαίζνημ ζέαηνμ γηα μμοζηθέξ, 

ζεαηνηθέξ, πμνεοηηθέξ θαη εθδειώζεηξ θάζε είδμοξ. Δηαζέηεη ακαροθηήνημ ζημ 

εζςηενηθό ημο όπςξ επίζεξ θαη πςιεηήνημ πιενμθμνηαθώκ θαη ακαμκεζηηθώκ εηδώκ. 

 

ΙΙΙΑΑΑΞΞΞΖΖΖΚΚΚΑΑΑ: Πειεηώκμκηαξ ημκ πενίπαηό 

μαξ είδαμε θαη θάηη πμο μαξ θάκεθε 

γκώνημμ. Ηάηη ζακ ηα πενίπιμθα 

νςμασθά οδναγςγεία 

Πμ Ιεζαηςκηθό Ρδναγςγείμ, έκα από ηα 

πημ εκηοπςζηαθά μκεμεία ηεξ Ηαβάιαξ, 

ζώδεηαη έςξ ζήμενα αθέναημ θαη ζε 

πμιύ θαιή θαηάζηαζε. Πμ Ναιηό 

Ρδναγςγείμ ζογθαηαιέγεηαη ζηα μεγάια 



δεμόζηα ένγα πμο εθηέιεζε μ Ομοιηάκμξ Ομοιεσμάκ Μ Ιεγαιμπνεπήξ με ημ βεδίνε ημο 

Ζμπναήμ Ναζά.   

Ηηίζηεθε πάκς ζε έκα ημήμα εκόξ βοδακηηκμύ δηαηεηπίζμαημξ θαη ημο παιαημύ 

οδναγςγείμο. Πμ δηαηείπηζμα, ένγμ αμοκηηθό ημο αοημθνάημνα Ακδνόκηθμο Β’ ημο 

Ναιαημιόγμο (1306), πνεζίμεοε ηαοηόπνμκα θαη ςξ  οδναγςγείμ, θαζώξ ζημ 

πιεζηέζηενμ πνμξ ηεκ πόιε ημήμα ήηακ δηεοζεηεμέκμξ εζςηενηθά οδναγςγόξ. 

Μη «Ηαμάνεξ» όπςξ απμθαιείηαη δηαθμνεηηθά ημ Ναιηό Ρδναγςγείμ, ζοκδέμοκ ηε 

βναπώδε πενζόκεζμ ηεξ Νακαγίαξ με ημοξ απέκακηη ιόθμοξ. 

Πμ κόηημ ημήμα ημο μκεμείμο επηζθεοάζηεθε ημ 1818 ζύμθςκα με πιίκζηκε επηγναθή 

ζηε δοηηθή πιεονά ημο. 

Οήμενα ημ Ναιηό Ρδναγςγείμ βνίζθεηαη ζε πμιύ θαιή θαηάζηαζε θαη ε ζοκηήνεζή ημο 

μιμθιενώζεθε μέζα ζημ 2008. 

 

Νςξ ζα ηειείςκε ε βόιηα μαξ; Φοζηθά με κόζηημμ θαγεηό, πμο άιιςζηε θαζ’ όιε ηε 

δηάνθεηα ηεξ λεκάγεζήξ, μαξ έζπαγακ ηε μύηε έκα ζςνό γεοζηηθέξ ιηπμοδηέξ.  

Ε πενηπιάκεζε μαξ δοζηοπώξ ηειεηώκεη εδώ.  

Γάκ βνεζείηε θαη  ζεηξ ζηεκ πόιε ηεξ Ηαβάιαξ έκαξ πενίπαημξ ζηα δνμμάθηα ηεξ 

παιηάξ πόιεξ είκαη θάηη πενηζζόηενμ από επηβεβιεμέκμξ. Λεθηκώκηαξ από ημ όμμνθμ 

ζθηενό πώνμ ηεξ πιαηείαξ Ηαναμιή ακεβείηε ηεκ μδό Νμοιίδμο πενάζηε από ημ Ζμανέη 

θαη ηεκ αοιή ημο Ιεπμέη Αιή θαη θηάζηε μέπνη ημκ θάνμ ώζηε κα ζαομάζεηε ηεκ 

θαηαπιεθηηθή ζέα. Μιμθιενώζηε ηε δηαδνμμή ζαξ έπμκηαξ ςξ πνμμνηζμό ημ θάζηνμ θαη 

ημ παιηό οδναγςγείμ (Ηαμάνεξ) πμο βνίζθεηαη πνμξ ηεκ άιιε μενηά ηεξ πόιεξ. Πα 

επηβιεηηθά μκεμεία θαη μη ηζημνηθμί ηόπμη δέκμοκ εθπιεθηηθά με ηα κεόηενα μηθήμαηα 

δεμημονγώκηαξ έκα ηδακηθό ζύκμιμ. Όια είκαη ημπμζεηεμέκα αμθηζεαηνηθά θαη ζε 

ζοκδοαζμό με ημ θοζηθό θάιιμξ ηεξ πενημπήξ δμμμύκ μηα μμκαδηθή εηθόκα πμο 

ομκήζεθε από πμιιμύξ δςγνάθμοξ θαη θαιιηηέπκεξ.  

Ακηηιαμβάκεζηε ιμηπόκ όηη μηα πενηήγεζε ζηεκ παιηά πόιε δε ζα ζαξ αθήζεη ζε θαμηά 

πενίπηςζε αζογθίκεημοξ… 

 

 

ΒΒΒΖΖΖΒΒΒΘΘΘΖΖΖΜΜΜΓΓΓΞΞΞΑΑΑΦΦΦΖΖΖΑΑΑ:::      

   
 Ζζημνηθά ημπςκομηθά Ηαβάιαξ, Ηώζηαξ Μνθακίδεξ 

 Γλςνασζηηθόξ Νμιηηηζηηθόξ Ούιιμγμξ Νακαγίαξ «Πμ Ηάζηνμ» 

 Γηθόκεξ ηνηάκηα πνόκςκ από ηε δςή ηεξ Ηαβάιαξ, Βαζίιεξ Α. Ιαηεκηδίδεξ 

 Βόιηα ζηεκ Ηαβάια ημο πζεξ, Γοζομηα Νέγημο 

 Νενηδηαβαίκμκηαξ ηεκ πόιε ηεξ Ηαβάιαξ ζημ πώνμ θαη ζημ πνόκμ, Θεμμκή 

Ζςάκκα, Θηάναξ Δεμήηνημξ 

 http://11dim-kaval.kav.sch.gr 
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