
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 

Ιστορική αναδρομή 
 

Πρόκειται για το άλλοτε κεφαλοχώρι του κάμπου της Ημαθίας που μέχρι το 1952 
έφερε το όνομα Γιδάς. Το παλιό χωριό το πρωτοσυναντάμε σε γραπτές πηγές ήδη από τον 
18ο αιώνα με το όνομα Γιδάς. Αποτελούσε το ιστορικό κέντρο της πεδιάδας, η οποία από την 
Τουρκοκρατία ονομαζόταν Ρουμλούκι, που σημαίνει Ρωμιότοπος – Ελληνότοπος, και 
αποτελούνταν από 40 περίπου χωριά. 

 

 
 
Η παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών της περιοχής αυτής θεωρείται κατάλοιπο 

στρατιωτικής ενδυμασίας, της οποίας το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο πρωτότυπος 
κεφαλόδεσμος, το κατσούλι, που φτιάχνεται από τρία μαντήλια και αναπαριστά αρχαία 
περικεφαλαία. Θεωρείται σημάδι γνήσιας ελληνικής καταγωγής και οι γυναίκες της περιοχής 
καυχώνται, ότι το κατσούλι, τους το δώρισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Σύμφωνα με την παράδοση 
όταν κατά τη διάρκεια της απουσίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε εκστρατεία, εισέβαλαν στην 
περιοχή αυτή επιδρομείς, οπότε η ολιγάριθμη φρουρά άρχισε να υποχωρεί, οι γυναίκες πήραν 
τα όπλα, πολέμησαν γενναία και έδιωξαν τον εχθρό. Όταν λοιπόν επέστρεψε ο Μέγας 
Αλέξανδρος και πληροφορήθηκε το κατόρθωμά τους, διέταξε τους άνδρες του να βγάλουν τις 
περικεφαλαίες τους και να τις δώσουν στις γυναίκες, οι οποίες από τότε την φορούν με 
καμάρι και αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής. 

Μοσχόπουλος Ιωάννης 

  
 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μετονομασία του Δήμου  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, εν Γιδά τη 2αν του μηνός Απριλίου του έτους 1952 
Λαβόν υπόψην 

 
1. Ότι η πόλις του Γιδά, έδρα ομώνυμου Δήμου, τυγχάνει κέντρο εμπορικόν και 
συγκοινωνιακόν, επιπροσθέτως δε και μιας κατ’ εξοχήν γεωργικής περιφέρειας της 



χώρας, είναι η μητρόπολις του κάμπου που όστις ευρίσκεται μεταξύ Βέροιας, Κατερίνης 
και Γιαννιτσών υπό το όνομα περιφέρεια Ρουμλουκιού, έχουσα 40 – 45 χιλιάδας 
κατοίκους, της οποίας πρωτεύουσα τυγχάνει η πόλις του Γιδά. 

 
2. Ότι η πόλις του Γιδά καθ’ η πολύ πλησίον της γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
είναι η μόνη ήτις δέον νa φέρη το όνομα του μεγάλου αυτού τέκνου της Μακεδονίας, 
την ονομασία του οποίου ουδεμία πόλις ή χωρίον της Ελλάδος φέρη. 

 
3. Ότι αι γυναίκαι της πόλεως Γιδά και περιφέρειάς της, μέχρι πρότινος ενεδύοντο την 
περικεφαλαίαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου η δε ενδυμασία έχει την καταγωγήν της εκ 
των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

 
4. Ότι η νυν προέλευσιν της πόλεως ουδεμίας ιστορικήν προέλευσιν έχει παρά τας 
ιστορικάς αναζητήσεως προσθέτη δε τυγχάνη και κακόηχος. Ιδόν και το άρθρον 8 
κώδικος της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας.  

 
Αποφαίνεται ομοφώνως 

 
Όπως η πόλις του Γιδά μετονομασθή εις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ. 

 

« Σχέδιο Καλλικράτης », 2010  
 

  
 
 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και προήλθε από την συνένωση των Δήμων Αλεξάνδρειας, 
Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος. 

Οι πρώην Δήμοι ορίζονται ως Δημοτικές Ενότητες, έδρες 
Αντιδημάρχων. 

Έδρα του Δήμου είναι η Αλεξάνδρεια.  
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες : 

Αλεξάνδρειας, ( οικισμοί : Σχοινά, Νησελίου και Καψόχωρας ), Πλατέος, 
Κορυφής (οικισμός Παλαιοχωρίου ) και Μελίκης, πληθυσμός μεγαλύτερος 
των 2.000 κατοίκων. 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες : 
Βρυσακίου, Καμποχωρίου, Λουτρού, Νεοχωρίου, Νησίου, Καβάσιλας, 
Σταυρού, Ξεχασμένης, (οικισμός Ραψομανίκης), Κεφαλοχωρίου, Επισκοπής, 
(οικισμός Καλοχωρίου ), Παλαιού Σκυλλιτσίου, Νεόκαστρου, Αγκαθιάς, 
(οικισμός Τριλοφιάς), Προδρόμου, (οικισμοί Αγίας Τριάδας, Νέου 
Προδρόμου), Κυψέλης, Τρικάλων, Αράχου, Λιανοβεργίου, Πρασινάδας, 
(οικισμοί Κυδωνέας, Νησελουδίου), Πλατάνου, πληθυσμός μικρότερος των 
2.000 κατοίκων. 


