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Κάστρα και Γεωγραφία 

 Τα κάστρα δημιουργήθηκαν στη μεσοβυζαντινή και την υστεροβυζαντινή περίοδο, δηλαδή στη διάρκεια της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας.  Άρχισαν να χτίζονται κυρίως από τον 7ο αιώνα, όταν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία 
ξεκίνησαν διάφορες επιδρομές που κατέστρεψαν πολλές πόλεις. Σκοπός τους ήταν ο έλεγχος στρατηγικών θέσεων και 
περασμάτων, η άμυνα των ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, αλλά και η αποθήκευση της αγροτικής παραγωγής, η 
παροχή στέγης στον τοπικό άρχοντα και η παροχή καταφυγίου για τους κατοίκους σε περιόδους κινδύνου.Τα κάστρα 
χτίζονταν στην ακρόπολη της περιοχής, έτσι ώστε οι στρατιώτες της  περιοχής να έχουν καλή ορατότητα για να είναι 
έτοιμοι να αποκρούσουν τυχόν επιθέσεις από εχθρούς. Για λόγους άμυνας λοιπόν άλλαξε ο τρόπος δόμησης των 
πόλεων.  
Τα κάστρα χτίζονταν: 
1)Σε υψώματα (φυσικά οχυρωμένα μέρη.)  
2)Κοντά στη θάλασσα  
3)Σε τοποθεσίες με θέα και εποπτεία της περιοχής για να βλέπουν τους εχθρούς από μακριά ή σε κλεισούρες  
4)Σε απότομο έδαφος με λίγα σπίτια, χτισμένα άτακτα, το ένα δίπλα στο άλλο,δεν ακολουθούσε κάποιο ρυμοτoμικό 
σχέδιο αλλά προσαρμοζόταν στη μορφή του εδάφους. Οι άρχοντες και οι οικογένειές τους κατοικούσαν μαζί με τους 
στρατιώτες μέσα σε κάστρα, που στην αρχή ήταν ξύλινα και αργότερα πέτρινα. Τα κάστρα περιβάλλονταν από 
τάφρους και προστατεύονταν από παχιά τείχη. Οι στρατιώτες κρατούσαν σκοπιά πάνω στους ψηλούς πύργους. Σε 
περίπτωση κινδύνου, οι χωρικοί καταφεύγανε μέσα στα κάστρα. Σε αντάλλαγμα, συντηρούσαν τις τάφρους και τα 
τείχη ή έκοβαν ξύλα.  
 Ο Ακροκόρινθος είναι βράχος ύψους 579 μέτρων που δεσπόζει στην πεδιάδα της Κορίνθου. Στους πρόποδές του 
ήταν χτισμένη η Αρχαία Κόρινθος. Ο βράχος, λόγω της μορφολογίας του, χρησιμοποιήθηκε από τα αρχαία χρόνια ως 
κάστρο (ακρόπολη). 

 
 



 
  
Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία: 
 Ο Ακροκόρινθος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση 
κάστρα της Πελοποννήσου. Η περίμετρος των τειχών του φτάνει τα 
3 χιλιόμετρα. Αν και η τελική μορφή του κάστρου οφείλεται σε 
ανακατασκευές και προσθήκες επί Τουρκοκρατίας, το μεγαλύτερο 
μέρος των εργασιών οχύρωσης πραγματοποιήθηκε στη μεσοβυζαντινή 
εποχή και πιο συγκεκριμένα κατά τον 12ο αιώνα. 
 Η βυζαντινή οχύρωση ακολούθησε την χάραξη των αρχαίων 
τειχών στο φρύδι του βράχου και ενσωμάτωσε τμήματά τους που είναι 
ορατά μέχρι σήμερα.  
 Στη δυτική πιο ευπρόσβλητη πλευρά του λόφου, από όπου γινόταν και η είσοδος στο κάστρο, προστέθηκε 
εξωτερικός περίβολος. Στο τμήμα αυτό του λόφου, ο εσωτερικός περίβολος διαμορφωνόταν σε ημικυκλικό σχήμα με 
δυο ισχυρούς προμαχώνες στα άκρα του, σύμφωνα με την αρχαία σχεδίαση, και ενδιάμεσα τους έξι πύργους, δυο 
μικρότερους και τέσσερις πιο ισχυρούς. Οι δυο κεντρικοί προστάτευαν την επιβλητική πύλη της εσωτερικής γραμμής. 
Ανεξάρτητοι ισχυροί πύργοι υπήρχαν και εντός του κάστρου, στη νοτιοδυτική και βορειοανατολική κορυφή του 

λόφου. 
 Φάσεις επισκευής και συμπλήρωσης των τειχών 
πραγματοποιήθηκαν και από τους Φράγκους 
κατακτητές μετά την κατάληψή της πόλης το 1210, 
όπως η ανακατασκευή εκ θεμελίων του πύργου της 
νοτιοδυτικής κορυφής. Στο πρώτο μισό του 15ου 
αιώνα., θα πρέπει επίσης να αποδοθεί και η πρώτη 
φάση μιας ακόμη γραμμής οχύρωσης (α΄ γραμμή 
οχύρωσης) που προστέθηκε στην δυτική πλαγιά του 
λόφου. Με την νέα αυτή προσθήκη, ο εξωτερικός 
βυζαντινός περίβολος μετατράπηκε στην ενδιάμεση 
γραμμή οχύρωσης (β΄γραμμή οχύρωσης). 



 
 
 Κατά την μεταβυζαντινή εποχή, επί Τουρκοκρατίας, πραγματοποιήθηκαν επισκευές σε τμήματα του κάστρου, 
καθώς και μετασκευές με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της οχύρωσης σύμφωνα με τη νέα πολεμική τεχνολογία των 
πυροβόλων όπλων. Οι επεμβάσεις αυτές διακρίνονται σε διάφορα σημεία του κάστρου, όπως στην ενίσχυση του 
πάχους της β΄ γραμμής οχύρωσης, στην προσθήκη κανονιοθυρίδων και τυφεκιοθηρίδων στα τείχη και στην 
διαμόρφωση των δωμάτων των πύργων σε πλατφόρμες πυροβολικού στον εσωτερικό περίβολο (γ΄ γραμμή οχύρωσης). 
 Κατά την α΄Οθωμανική περίοδο (1458-1687) πήρε και την σημερινή του μορφή ο πύργος στη νοτιοδυτική 
κορυφή του λόφου, ο οποίος διαμορφώθηκε με την προσθήκη δυο περιβόλων σε ακρόπολη, ενώ στα χρόνια της 
ενετοκρατίας (1687-1715) αποδίδονται επεμβάσεις στις πύλες της α΄και β΄ γραμμής οχύρωσης, καθώς και η 
κατασκευή τάφρου και διατειχίσματος έξω από τα δυτικά τείχη.  

Ιστορική Πορεία του Κάστρου  
 Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ιδιοκτήτης της περιοχής ήταν ο θεός Ήλιος. Τα κτήματα κάτω από τον 
Ακροκόρινθο (όπου αργότερα κτίστηκε η Κόρινθος) τα παραχώρησε στον γιο του Αιήτη, αλλά τον Ακροκόρινθο που 
ήταν το προνομιούχο σημείο της περιοχής, 240 στρέμματα τον χάρισε στην θεά Αφροδίτη. Η Αφροδίτη δεν 
συγκινήθηκε καθόλου από αυτό το δώρο, αφού ήταν 
σαφώς καλύτερα στον Όλυμπο. Προς τιμήν της θεάς, 
έχτισε η Μήδεια ένα ναό στη κορυφή του 
Ακροκορίνθου. Ήταν ένα ταπεινό και λιτό κτίσμα 
αλλά η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν έφτασε 
εκεί το νερό. Αυτό ήταν κατόρθωμα του Σίσυφου, του 
παμπόνηρου βασιλιά της Κορίνθου, όταν μια φορά 
είδε τον Δία να απαγάγει την κόρη του Ασωπού. Είπε 
στον Ασωπό πού κρύβονταν, με αντάλλαγμα να λύσει 
το πρόβλημα λειψυδρίας στον λόφο. Έτσι ο Βράχος 
απέκτησε την πρώτη του κρήνη την Πειρήνη. 



 
 
 
 Ο Ακροκόρινθος οχυρώθηκε για πρώτη φορά από τον τύραννο Περίανδρο και τον πατέρα του τον Κύψελο τον 
7ο-6ο αιώνα π.Χ. και σιγά-σιγά εξελίχθηκε σε Ακρόπολη. Οι Μακεδόνες τον 4ο αιώνα π.Χ. επισκεύασαν και 
ενίσχυσαν τα τείχη. Το 146 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμμιος Αχαϊκός κατέστρεψε την Κόρινθο και την 
ακρόπολή της, όταν κατέλαβε την Ελλάδα. Ο Ιούλιος Καίσαρας επισκεύασε το κάστρο το 44 π.Χ.. 
 Μία ακόμα επισκευή γίνεται τον 6ο αιώνα επί βασιλείας Ιουστινιανού και κάποιες προσθήκες παρατηρούνται 
μέχρι και τον 12ο αιώνα.  
 Το 1210 το κάστρο καταλαμβάνεται από τους Φράγκους αφού προηγουμένως ο υπερασπιστής του Λέων 
Σγουρός αυτοκτόνησε πηδώντας έφιππος από τα τείχη. Οι Φράγκοι πραγματοποιούν πολλές επισκευές.  
 Στη συνέχεια ο Ακροκόρινθος αλλάζει χέρια. Παραχωρείται διαδοχικά στις ιταλικές οικογένειες Γκραβίνα και 
Ατσαγιόλι για να καταλήξει τελικά, το 1395, στον Θεόδωρο Παλαιολόγο, Δεσπότη του Μυστρά που κληρονόμησε το  
κάστρο από τον θανόντα πεθερό του Νέριο Α’ Ατσαγιόλι, Δούκα των Αθηνών. Ο Θεόδωρος το πούλησε για 
οικονομικούς λόγους στους Ιωαννίτες Ιππότες που το κρατούν μέχρι το 1404 και του το επιστρέφουν.  
 Το 1458 ο Μωάμεθ Β' ο Πορθητής κατέλαβε το κάστρο που το υπερασπιζόταν ο Βυζαντινός Ματθαίος Ασάν. 
Το 1687 το κάστρο περνά στα χέρια των Ενετών οι οποίοι το επισκευάζουν και του δίνουν τη σημερινή του μορφή. 
Λίγα χρόνια μετά, το 1715, οι Τούρκοι πολιορκούν τον Ακροκόρινθο και τον καταλαμβάνουν. Το κάστρο παρέμεινε 
σε αυτούς μέχρι το 1827 οπότε και παραδόθηκε στους Έλληνες. 



 
 

Γεωλογική Εξέταση Του Ακροκόρινθου 
Γενικές Πληροφορίες: 

 Μέσο Μήκος βράχου:1.000 μέτρα 
 Έκταση: 250 στρέμματα 
 Ύψος βράχου: 579 μέτρα 

  
 
 Το υπέδαφος της Ακροκορίνθου αποτελείται από 

ανοικτότεφρους ασβεστόλιθους ενίοτε ερυθρίζοντες, με 

κονδύλους ή ενστρώσεις πυριτολίθων. Αυτοί εμφανίζονται 

παχύ-στρωματώδεις έως λεπτο- στρωματώδεις ενώ κατά θέσεις 

είναι δολομιτιωμένοι. Εντός αυτών αναπτύσσεται η 

σχιστοκερατολιθική διάπλαση η οποία αποτελείται από 

κερατολίθους, ψαμμίτες, αργίλους φαιές έως πράσινες μάργες 

και οφιολιθικά σώματα. 
 

 

 

 



 

Αειφορική Προσέγγιση Του Ακροκόρινθου 
 

ΧΛΩΡΙΔΑ: ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ 
 Στις περιοχές όπου το πέτρωμα είναι ασβεστολιθικό κυριαρχούν τα 

έλατα, ενώ στα αμμώδη εδάφη της Φλαμπουρίτσας τα μαυρόπευκα. Όμως στο 
οροπέδιο το δάσος έχει υποχωρήσει υπό την πίεση της κτηνοτροφίας αφήνοντας 
μεγάλα λιβάδια με σκόρπιες γκορτσιές, αγριοκορομηλιές και είδη με αγκαθωτά, 
τριχωτά ή δύσοσμα φύλλα που δεν προσφέρονται για βόσκηση.  

Η χλωρίδα του βουνού έχει τέτοια ποικιλότητα ενδημικών φυτών, ώστε 
πολλά αγριολούλουδα του βουνού στη βοτανική έχουν το χαρακτηριστικό 
επίθετο cylleneus. Μερικά από αυτά είναι: Aster cyllenaeus. αστεροειδές 

αγριολούλουδο της αλπικής ζώνης που 
συναντάμε προς την κορυφή. Adonis 
cyllenaeus, μεγάλο λουλούδι που μοιάζει με 
ανεμώνη. Verbascum cyllenaeum, είδος φλώμου, Taraxacum cyllenaeum, είδος 
αγριοράδικου. Anthemis arvensis, είδος μαργαρίτας. Galium cyllenaeum, σπάνιο 
είδος αγριοριξάρας κ.ά.  

Επίσης έχουν παρατηρηθεί είκοσι περίπου σπάνια ή υπό εξαφάνιση είδη. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται μερικά είδη αγριογαρύφαλλων, βαλεριάνας και κολχικών. 

 Την Άνοιξη παρατηρούνται κίτρινοι και μωβ κρόκοι (crocuw oliveri, siaberi), 
κίτρινοι και μώβ αγριομενεξέδες (viola graeca, mercurei), ανεμώνες του βουνού 
(anemone blanda), αγριομαργαρίτες και μπέλες. Το καλοκαίρι συναντώνται 
αρωματικά φυτά της ελληνικής γής (τσάι, ρίγανη) που ευωδιάζουν στις πλαγιές.  

 

Ανθισμένοι κρόκοι την Άνοιξη 

 
Ανθισμένες μαργαρίτες και παπαρούνες 



 
 

Οι φθινοπωρινοί κρόκοι, τα κυκλάμινα και τα μανιτάρια χρωματίζουν το βουνό 
μετά τις βροχές. Κάτω από τα υψηλόκορμα δέντρα των δασών ξεφυτρώνουν μανιτάρια 
όλων των χρωμάτων και ειδών: Οι φαγώσιμες 
ελατομανίτες Pleurotus ostreatus, οι ίσκες 
(Ungulina fomentaria), ξυλοβόρα μανιτάρια που 
ζουν παρασιτικά κολλημένα στους κορμούς και τα 
πορτοκαλόχρωμα σκαρολάχανα (Polyporus 
sulfureus) στα πεσμένα κούτσουρα των αιωνόβιων 
δέντρων της Φλαμπουρίτσας, τα πρασινομπλέ 
μελανομανίταρα (Russula cyanoxantha), οι 

αιματόχρωμες φαρμακομανίτες (Russula emeticus), οι κίτρινες κανθαρέλες 
(Cantharelus cibarius) στο δάσος της Καρυάς, τα λυκόπορδα (Lycoperdon), 
μανιτάρια σαν φούσκες που η αρχικά λευκή τους σάρκα γεμίζει με σπόρους που 
εκτινάσσονται σα σκόνη, οι σαν απολεπισμένες ομπρέλες λεπιότες (Lepiots 
procera), ο εντυπωσιακός υγροσκοπικός αστερίσκος (Geaste hygrometricus), 
σφαιρικό μανιτάρι που ανοίγει σε σχήμα αστεριού στο έδαφος, όταν ο καιρός είναι 
υγρός κ.α.. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις μαγιάτικες μορχέλες (Μorchella 

sp) ένα 
από τα 
πιο 
νόστιμα 

μανιτάρια, που οι ντόπιοι ονομάζουν καλογεράκια.  
 

 

 

Είδος μανιταριού στις ρίζες δένδρου 

 
Η χλωρίδα του Ακροκορίνθου όπως  

τη φωτογράφησαν  
οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Νίκαιας 



 
ΠΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 

 Ασβός και κουνάβι 

 Αλεπού και νυφίτσα 

 Οχιά (ερπετά) 

ΗΜΕΡΑ ΖΩΑ: 

 πουλιά 

 σκαντζόχοιρος και τυφλοπόντικας 

 λαγός και χελώνα  

 Οι αλεπούδες, οι νυφίτσες, τα κουνάβια, οι ασβοί, οι σκαντζόχοιροι, οι λαγοί, οι πέρδικες, οι τυφλοπόντικες 
είναι μερικοί από τους μόνιμους κατοίκους της Κυλλήνης. Τα τελευταία χρόνια έχει θεαθεί και αγριόγατος στο δάσος 
της Καρυάς, αν και πιστευόταν ότι έχει εξαφανιστεί μετά τον πόλεμο. Διαβαίνοντας τη 
Φλαμπουρίτσα συχνά το χώμα είναι σκαμμένο από τα αγριογούρουνα που ζητούν 
τροφή. Εκεί μπορεί να συναντήσει κανείς και ένα είδος μικρού ασιατικού άγριου 
χάμστερ, που κατ  εξαίρεση ζει σε λίγα μέρη στα ανατολικά Βαλκάνια. Είναι ο 

cricetulus migatorius, που μοιάζει με ευτραφές ποντίκι 
χωρίς τη μακριά ουρά και διαθέτει ένα ζευγάρι "τσέπες", 
εξωτερικά από τα μαγουλά του, που τις γεμίζει με 
πευκοβελόνες για να τις φάει ήσυχα στη φωλιά του. 

 Από τα δηλητηριώδη φίδια υπάρχουν στη Ζήρεια η οχιά και ο σαπίτης. Φωλιάζουν 
και μερικά από τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας, φιδαετοί, βραχοκιρκίνεζα, 
γεράκια, κοράκια, καλιακούδες. χουχουριστές κ.α.. Στην Κόρινθο μπορεί να συναντήσει 
κανείς τους αετομάχους, στρουθιόμορφα με γαμψό ράμφος και στα δάση χαρακτηριστικά 
πουλιά όπως την ελατοπαπαδίτσα και τους δρυοκολάπτες. 



 
 

 Τα θηλαστικά είναι σπονδυλωτά ζώα και αλλιώς λέγονται τετράποδα ή μαστοφόρα. 
Ονομάστηκαν θηλαστικά γιατί θηλάζουν τα μικρά τους. Η νυχτερίδα επίσης, παρόλο που 
πετάει είναι θηλαστικό.Τα άγρια θηλαστικά ζώα που υπάρχουν στον Ακροκόρινθο  είναι τα 
εξής:  
ΑΣΒΟΣ: Το μήκος του είναι περίπου 65εκ. Έχει άκρα με δάχτυλα εφοδιασμένα με νύχια με 
τα οποία σκάβει λαγούμια στο έδαφος. Το τρίχωμά του είναι πυκνό και τραχύ. Είναι 
νυκτόβιο και τρέφεται με έντομα, ρίζες, φρούτα, μικρά σπονδυλωτά. Διαδεδομένο στην Ευρώπη και στην Ασία. 
Δυστυχώς οι αγρότες κυνηγούν αλύπητα τον ασβό γιατί τρώει τα σταφύλια και τα πουλερικά, αλλά οι βλάβες που 
προκαλεί αντισταθμίζονται από τη ζημία που προκαλεί στα τρωκτικά. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να σταματήσει 
η καταδίωξή του.  

 ΟΧΙΑ: Εμφανίζεται κυρίως στη Βαλκανική χερσόνησο. Βόρεια εξαπλώνεται στη βορειοανατολική Ιταλία, νότια 
Αυστρία, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ρουμανία. Φθάνει νότια στην Πελοπόννησο 
και τις Κυκλάδες. Υπάρχει, επίσης, στην νοτιοδυτική Ασία.  

 

ΠΟΥΛΙΑ: Απ' όλα τα ζώα μόνο τα πουλιά έχουν φτερά. Ένα 
μεγάλο πουλί, όπως ο κύκνος, έχει περισσότερα από 25.000 φτερά 
και πούπουλα, ενώ το μικροσκοπικό κολιμπρί έχει πάνω από 1.000. 
.ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ: Μικρόσωμο θηλαστικό, με μήκος 25-30 εκ. 
που προτιμά τις δασώδεις περιοχές που δεν είναι υπερβολικά υγρές. 
Το σώμα του είναι σκεπασμένο με σκληρά αγκάθια και τρέφεται με καρπούς, έντομα, μικρά 

ποντίκια, αβγά και φίδια. Το χειμώνα πέφτει σε νάρκη και πολλαπλασιάζεται τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους 
το θηλυκό γεννά 3-7 μικρά. 
ΧΕΛΩΝΑ: Έχει μήκος 30 εκ. και βάρος δύο κιλά. Τρέφεται με φυτά, 
έντομα, σκουλήκια και σαλιγκάρια. Στα μέσα του καλοκαιριού οι θηλυκές 
γεννούν 4-12 άσπρα αυγά, σχεδόν σφαιρικά, τα οποία παραχώνουν στο 
έδαφος και τα εγκαταλείπουν. 
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Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κάστρο Ακροκορίνθου. Ανακτήθηκε 10/4/2017 από 
«http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=15661» 



 
 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και συνέθεσαν την εργασία είναι: 
 

1 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

20 ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

2 ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΩΜΑΪ 21 ΜΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3 ΓΑΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 22 ΜΠΕΖΙΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 
4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ-

ΝΑΥΣΙΚΑ 
23 ΜΠΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

5 ΓΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24 ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
6 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25 ΝΤΡΙΖΑΡΙ ΜΑΡΚΟ 
7 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 26 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
8 ΚΑΛΟΥΣΤΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

ΕΛΕΩΝΟΡΑ 
9 ΚΑΝΑΝΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΤΙΤΙΚΑ 
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
11 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΡΑΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
12 ΚΑΣΣΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 31 ΣΠΥΡΟΛΛΑΡΙ ΗΛΙΑΝΑ 
13 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 32 ΤΑΜΙΖΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
14 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 33 ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
15 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
16 ΚΟΤΖΑΪΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 35 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
17 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
36 ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ 

18 ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 37 ΧΙΟΝΗ ΑΛΚΜΗΝΗ 
19 ΚΟΥΛΑΣ - 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38 ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΛΙΝΤ 

 
 


