
Βελιγράδι 
ΤΤο Βελιγράδι (σερβικά: Београд, που σημαίνει Λευκή Πόλη), είναι η πρωτεύουσα και 

μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Σάβου και Δούναβη, 

εκεί όπου η πεδιάδα της Παννονίας συναντά τα Βαλκάνια. Η κυρίως πόλη έχει πληθυσμό 

1,23 εκατομμύρια, ενώ πάνω από 1.750.000 άνθρωποι ζουν μέσα στα διοικητικά της όρια. 

Γεωγραφία 

Το Βελιγράδι βρίσκεται 117 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στη συμβολή 

των ποταμών Σάβου και Δούναβη. Ο ιστορικός πυρήνας του Βελιγραδίου, Καλεμέγκνταν, 

βρίσκεται στις δεξιές όχθες και των δύο ποταμών. Από το 19ο αιώνα η πόλη επεκτείνεται 

προς νότο και ανατολάς. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το Νόβι Μπέογκραντ (Νέο 

Βελιγράδι) χτίστηκε στην αριστερή όχθη του ποταμού Σάβου, συνδέοντας το Βελιγράδι με 

το Ζέμουν. Με την πόλη ενώνονται επίσης μικρότερες οικιστικές κοινότητες κατά μήκος του 

Δούναβη, όπως οι Κρνιάτσα, Κότεζ και Μπόρτσα, ενώ το Πάντσεβο, έντονα βιομηχανική 

δορυφορική πόλη, παραμένει ξεχωριστή. Η πόλη έχει μια αστική έκταση 360 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων, ενώ μαζί με τη μητροπολιτική της περιοχή καταλαμβάνει 3.223 τ.χλμ. Σε όλη 

την ιστορία το Βελιγράδι υπήρξε σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής. 

Ιστορία 

Προϊστορία 
Λίθινα εργαλεία, που βρέθηκαν στο Ζέμουν δείχνουν ότι η περιοχή γύρω από το Βελιγράδι 

κατοικήθηκε από νομάδες κυνηγούς-συλλέκτης κατά την Παλαιολιθική και τη Μεσολιθική 

περίοδο. Μερικά από αυτά τα εργαλεία ανήκουν στην πυριτολιθική Μουστιαία και 

σχετίζονται μάλλον με τους Νεάντερταλ παρά με τους σύγχρονους ανθρώπους. Εκεί έχουν 

επίσης ανακαλυφθεί εργαλεία των Ανώτερων Παλαιολιθικών πολιτισμών του Ωρινιάκ και 

της Λα Γκραβέτ, που φανερώνουν κατάληψη μεταξύ 50.000 και 20.000 χρόνια πριν. 

Αρχαία πόλη 
Αποδείξεις της πρώιμης γνώσης σχετικά με τη γεωγραφικήχ θέση του Βελιγραδίου 

προέρχονται από αρχαίους μύθους και θρύλους. Ο βράχος με θέα στη συμβολή των 

ποταμών Σάβου και Δούναβη έχει ταυτοποιηθεί ως ένα από τα μέρη της ιστορίας του 

Ιάσονα και των Αργοναυτών[1]. 

Μεσαίωνας 
Το 442 η περιοχή ερημώθηκε από τον Αττίλα. Το 471 καταλήφθηκε από το Θεοδώριχο το 

Μέγα, που προχώρησε στην Ελλάδα. Καθώς οι Οστρογότθοι έφυγαν στην Ιταλία, την πόλη 

ανέλαβαν οι Γέπιδες, αλλά το 539 ανακαταλήφθηκε από τους Βυζαντινούς. Το 577 περίπου 

100.000 Σλάβοι ξεχύθηκαν στη Θράκη και στο Ιλλυρικό λεηλαατώντας πόλεις και 

εγκαθιστάμενοι. 

Ιστορικό ανήκειν 

• Βασίλειο της (Σίρμιας) 1282–1325 

• Βασίλειο της Ουγγαρίας 1325–1404 



• Δεσποτάτο της Σερβίας 1404–1427 

• Βασίλειο της Ουγγαρίας 1427–1521 

• Οθωμανική Αυτοκρατορία 1521–1688 

• Μοναρχία των Αψβούργων 1688–1690 

• Οθωμανική Αυτοκρατορία 1690–1717 

• Μοναρχία των Αψβούργων 1717–1739 

• Οθωμανική Αυτοκρατορία 1739–1789 

• Μοναρχία των Αψβούργων 1789–1791 

• Οθωμανική Αυτοκρατορία 1791–1804 

• Επαναστατική Σερβία 1804–1813 

• Οθωμανική Αυτοκρατορία 1813–1815 

• Πριγκιπάτο της Σερβίας 1815–1882 

• Flag of Serbia (1882–1918).svg 1882–1915 

• Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία 1915–1918 

• Flag of Serbia (1882–1918).svg 1918 

• Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας 1918–1941 

• Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας 1941–1944 

• Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 1944–1992 

• Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 1992–2003 

• Σερβία και Μαυροβούνιο 2003–2006 

• Σερβία 2006– 

Διοίκηση 

Το Βελιγράδι είναι εδαφικά ξεχωριστή μονάδα της Σερβίας, με τις δικές της αυτόνομες 

αρχές. Η Δημοτική Συνέλευση του Βελιγραδίου έχει 110 μέλη, εκλεγόμενα για τετραετή 

θητεία. Ένα 13μελές Δημοτικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο από τη Συνέλευση και 

προεδρευόμενο από το δήμαρχο και τον αναπληρωτή του έχει τον έλεγχο και την εποπτεία 

της Δημοτικής Διοίκησης, που διαχειρίζεται τις καθημερινές διοικητικές υποθέσεις. 

Διαιρείται σε 14 Γραμματείες, που καθεμιά έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, όπως η 

κυκλοφορία ή τη υγειονομική περίθαλψη, καθώς και πολλές επαγγελματικές υπηρεσίες, 

οργανισμούς και ινστιτούτα[2]. 

Δήμοι 
Η πόλη υποδιαιρείται σε 17 δήμους. Παλαιότερα ήταν ταξινομωμένοι σε 10 "αστικούς" 

(ευρισκόμενους εν όλω ή εν μέρει μέσα στα όρια της κυρίως πόλης) και 7 "προαστιακούς" 

δήμους, των οποίων τα κέντρα είναι μικρότερες πόλεις. Με τη νέα διοικητική νομοθεσία 

του 2010 παραχωρήθηκε σε όλους το ίδιο καθεστώς με τη διαφορά ότι οι προαστιακοί 

(εκτός από το Σουρτσίν) έχουν ορισμένες αυτόνομες αρμοδιότητες, σχετικές κυρίως με τις 

κατασκευές, τις υποδομές και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας[3]. 

 

 

 

 



 

Δήμος 
Έκταση 

(km2 
Πληθυσμός 

(2002) 
Αξιολόγηση 

(2011) 
Είδος 

Μπαράγιεβο (Barajevo) 213 24.641 27.110 προαστιακός 

Τσουκαρίτσα (Čukarica) 156 168.508 181.231 αστικός 

Γκρότσκα (Grocka) 289 75.466 83.907 προαστιακός 

Πηγή: Απογραφή της Σερβίας 

 

 

Κλίμα 

Το Βελιγράδι βρίσκεται στην υγρή υποτροπική κλιματική ζώνη με τέσσερις εποχές και 

ομοιόμορφα κατανεμημένο υετό. Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες ποικίλλουν από 1,4 °C 

τον Ιανουάριο μέχρι 23,0 °C τον Ιούλιο, με μέσο ετήσιο 12,5 °C. Υπάρχουν, κατά μέσο όρο, 

31 ημέρες το χρόνο, που η θερμοκρασία ξεπερνάτρα τους 30 °C και 95 που ξεπερνά τους 25 

°C. Το Βελιγράδι δέχεται περίπου 690 χιλιοστά υετού το χρόνο, με υγρότερα τα τέλη της 

άνοιξης. Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας είναι 2.112. 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 

Υψηλότερη 

Μέγιστη °C (°F) 
20.7 23.9 28.8 32.2 34.9 37.4 44.5 42.5 37.5 30.7 28.4 22.6 
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1. (Σερβικά, Αγγλικά) Σύνταγμα της Σερβίας. 

2. Πύργος Νεμπόισα, Δημόσια επιχείρηση «Belgrade Fortress» 

3. «REPUBLICKI ZAVOD ZA STATISTIKU - Republike Srbije». Αρχειοθετήθηκε από το 

πρωτότυπο στις 12 Φεβρουαρίου 2009. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2010. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B1

