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ΔΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



Ο Ν . Σερρών , νομός της Μακεδονίας,με πρωτεύουσα την πόλη των Σερρών .Είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Μακεδονίας και δέκατη της Ελλάδας. Ο 
πληθυσμός της ανέρχεται σε 58.287 κατοίκους. Ανατολικά συνορεύει με τους νομούς 
Δράμας και Καβάλας και δυτικά με τους νομούς Θεσσαλονίκης  και Κιλκίς. Στα βόρεια 
συνορεύει με τη Βουλγαρία και με τα(Σκόπια).

Η λίμνη Κερκίνη , σημαντικός προστατευόμενος υδροβιότοπος με το τεχνητό φράγμα 
και τα Άνω Πορόια.Η Κερκίνη είναι μια τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με την 
δημιουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα.

Η Άργιλος ήταν αρχαία παραλιακή πόλη της Μακεδονίας. Βρίσκεται επί της σημερινής 
Εθνικής Οδού Ασπροβάλτας – Καβάλας, μεταξύ των σύγχρονων οικισμών της 
Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης και των Νέων Κερδυλίων.

Το σπήλαιο της Αλιστράτης είναι επισκέψιμο σπήλαιο της Κεντρικής Μακεδονίας και 
απέχει 6 χιλιόμετρα από το ομώνυμο χωριό. Έχει μήκος περίπου 3 χιλιόμετρα, από τα 
οποία το 1 χιλιόμετρο είναι επισκέψιμο.





Η πόλη των Σερρών υπήρξε η πιο οχυρωμένη πόλη της περιοχής λόγω της στρατηγικής 
γεωγραφικής της θέσης. Στα βόρεια της πόλης των Σερρών, πάνω σε λόφο γνωστό με 
την επωνυμία Κουλάς, βρίσκεται η αρχαία και βυζαντινή ακρόπολη.Το Λαογραφικό 
Μουσείο των Βλάχων στεγάζεται σε 3όροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης των Σερρών.
Το κτίριο αποτελείται από τρία επίπεδα : το ημιυπόγειο που είναι χώρος διδασκαλίας 
παραδοσιακών χορών, τον πρώτο όροφο (αναπαράσταση οντά βλάχικου σπιτιού με 
μιντέρια, υφαντά, σοφράδες και τζάκι) και τον δεύτερο όροφο που είναι καθαρά χώρος 
εκθεμάτων.Το Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσανων λειτουργεί από το 1979 και 
περιέχει εκθέματα σχετικά με τις παραδόσεις των Σαρακατσάνων. Το 1987 τιμήθηκε με 
το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Μουσείου της Χρονιάς. Το μουσείο αρχικά βρισκόταν σε μια 
παλιά οικία των Σερρών αλλά από το 1997 έχει εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο κτίριο.Στην 
πόλη λειτουργεί το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Κατασκευάστηκε το 1998 με 
προδιαγραφές ασφαλείας μέχρι και για αγώνες επιπέδου Formula 3. Είναι η μεγαλύτερη 
πίστα στην Ελλάδα και η μοναδική στη χώρα που πληρεί τις κατασκευαστικές 
προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) και της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού (FIM).







Η Αμφίπολη ήταν αρχαία πόλη χτισμένη στην ανατολική Μακεδονία, στις όχθες του ποταμού 
Στρυμόνα,ο σύγχρονος οικισμός της Αμφίπολης έχει σήμερα 147 κατοίκους . Ο Λέων της 
Αμφίπολης είναι έργο επιτάφιας πλαστικής του 4ου αιώνα π.Χ., μνημείο πολεμικής δόξας και 
πράξης.Στήθηκε προς τιμή του Λαομέδοντα από τη Λέσβο, ενός από τους αξιολογότερους 
τριηράρχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου που εγκαταστάθηκαν στην Αμφίπολη .

Το οχυρό Ρούπελ βρίσκεται ανάμεσα στα όρη Άγκιστρο και Μπέλες, πολύ κοντά στα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας, κατά 
μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ονόματι “Γραμμή Μεταξά”, με συνολικό ανάπτυγμα 
καταφυγίων 1.849 μέτρα και μήκος στοών 4.251 μέτρα.

Σας καλούμε να ανακαλύψετε την ιστορία του Νομού Σερρών, τα μουσεία, τα 
μοναστήρια, τα έθιμα, τα παραδοσιακά προϊόντα, τις αθλητικές δραστηριότητες, τα 
αξιοθέατα, τα Λουτρά, τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Μάθετε για τη 
λίμνη Κερκίνη, με την πλούσια πανίδα και το μαγευτικό περιβάλλον.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

                                                                         ΔΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



          ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Λεάνα Παπαγεωργίου



Τα Πυργαδίκια Χαλκιδικής ιδρύθηκαν το 1925 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή από 
πρόσφυγες που έφτασαν στην Χαλκιδική από το χωριό Άφθονή, που βρίσκονταν στο 
νησί του Μαρμαρά στον Εύξεινο πόντο. Είναι κτισμένο στη θέση αρχαίας πόλης, με το 
όνομα Πυλωρός. Η ονομασία του χωριού μάλλον προέρχεται από πύργο που βρισκόταν 
στην ακτή «Κάμπος» και ονομαζόταν «αγρός της περί Γαρδικείας» και ανήκε σε μετόχι 
του Αγίου Όρους. Μαζί έφεραν και την εικόνα της πολιούχου, Παρθένου Μαρίας της 
Καστρέλλας όπου γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Στον οικισμό βρίσκεται και ο ναός του 
Αγίου Δημητρίου, στον οποίο το χωριό οφείλει το δεύτερο όνομά του « Άγιος Δημήτριος» 
Περιλαμβάνει και τους οικισμούς του Αγίου Προδρόμου και της Άσσας. Έχει πληθυσμό 
περίπου 600 κατοίκους που ασχολούνται κυρίως με την αλιεία, τη γεωργία και τον 
τουρισμό. Ο πληθυσμός όμως, γίνεται πολύ μεγαλύτερος κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, στην πλαγιά ενός λόφου, στον Συγγιτικό κόλπο, 
μεταξύ των δύο χερσονήσων του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας. Όλα τα σπίτια του 
χωριού βλέπουν το γραφικό λιμάνι του χωριού και τον Σιγγιτικό κόλπο. 





Η γενική του εικόνα θυμίζει νησί. Θα έλεγα ότι είναι ένα Ψαροχώρι αφημένο στον χρόνο. Το 
κέντρο του χωριού είναι η μικρή πλατεία του περιτριγυρισμένη από ταβέρνες και καφέ κάτω 
από τα πλατάνια. Μια πλατεία όπου εγώ περνάω τα παιδικά μου χρόνια μέσα από 
παιχνίδια, βόλτες με ποδήλατα , καυγάδες, γέλια με όλα τα παιδιά του χωριού, μία πολύ 
καλή μικρή παρέα όπου κάθε χρόνο κάνει καινούργιες γνωριμίες με παιδιά από όλα τα μέρη 
του κόσμου και της Ελλάδας. Στην πλατεία βρίσκεται και το μοναδικό Σούπερ ο «Σάκης». 
Λίγο πιο πέρα μπορείς να κάνεις την βόλτα σου στον «Μόλο» με τον ακίνητο φάρο και να 
θαυμάσεις τα καΐκια, την ηρεμία, τα φώτα της Σιθωνίας και το υπέροχο φεγγάρι που χάνεται 
στην θάλασσα. Μπορείς να περπατήσεις και να πας στα «Πλωτά» όπου είναι αραγμένες 
βάρκες και καΐκια, να συναντήσεις ερασιτέχνες ψαράδες. Μία καλή βόλτα με ποδήλατα είναι 
ο γύρος του περιφερειακού όπου θαυμάζεις αμφιθεατρικά την παραλία του Κάμπου και 
αγναντεύεις τον Άθω. Περιβάλλεται από παραλίες, που έχουν μπλε σημαίες και φημίζονται 
για τα καταγάλανα καθαρά νερά τους όπως του Σαλονικιού, του Κάμπου και τα τρία 
Γυαλάκια όπου κολυμπάς ανάμεσα σε μπαρμπούνια, κεφάλους, γαριδούλες και χταπόδια. 
Τα Πυργαδίκια απέχουν από την Θεσσαλονίκη 100 χιλιόμετρα. 

Αν πραγματικά θέλετε να περάσετε λίγο χρόνο σε ένα τόπο ξεχασμένο στον χρόνο 
όπως αυτούς που περιγράφουν τα βιβλία μας τα Πυργαδίκια είναι αυτός ο τόπος!!! 

                                       



                         Κουκέσι (Αλβανικά:Kukës) ΣΕΛΙΣΑ ΝΤΕΜΙΡΑΪ



Το Κουκέσι (Αλβανικά:Kukës) είναι πόλη στη Δημοκρατία της Αλβανίας. Η πόλη 
αυτή έχει πολλά αξιοθέατα που μπορείς να επισκεφθείς!! 

Αξιόλογες  λίμνες και πολλά βουνά , που είναι αξιοθαύμαστα, όπως η λίμνη Kulla 
Lumes, η λίμνη Liqeni I Kukës.
 



Βουνά όπου πρέπει σίγουρα να πάει να θαυμάσει κάποιος αν βρέθει στο Kukës, είναι το 
βουνό Korabi και  το βουνό Mali Gjallices .

 



Ας αφήσουμε τώρα τα βουνά και τις λίμνες και ας περάσουμε στο φαγητό!

Στο Kukës το εθνικό φαγητό τους είναι το tashqebab, το οποίο είναι σούπα με 
ψιλοκομμένο κρεμμύδι και μικρά κομμάτια μοσχαρίσιου κρέατος.

 Εστιατόρια τα οποία αξίζει να επισκεφτείς το εστιατόριο Bar Restorant "Kulla e 
Lumës", Lugina e Drinit, Pizzeria Jamaica και το εστιατόριο Creperi EliBes. 

Φημησμένα ξενοδοχεία για διαμονή ειναι το Hotel Gjallica, το Hotel America και το 
Hotel ''LUMA''. 

To Kukës είναι ένα από τα πιό ωραία μέρη της Αλβανίας που μπορεί να επισκευτεί 
κάποιος. Πολύ ωραία ρεστοράν, πανέμορφα τοπία στην φύση, βουνά, λίμνες. Πολύ 
εξυπηρετικά ξενοδοχεία για διαμονή!! Γενικά ο τόπος αυτός είναι μια πολύ καλή 
επιλογή για μια διήμερη εκδρομή. 

Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα!!! 

                                                                            Σελίσα Ντεμιράι 



                        ΛΟΦΟΣ -  ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΟΒΑΣ



Το χωριό μου ονομάζεται Λόφος, βρίσκεται στο νομό Πιερίας 10 χιλιόμετρα από 
την Κατερίνη σε υψόμετρο 300 μέτρων από την θάλασσα στους πρόποδες του 
Ολύμπου .

Το χωριό μου είναι αγροτικό χωριό. Την άνοιξη είναι πολύ όμορφα όταν ανθίζουν 
οι κερασιές. Από το χωριό μου οδικός μπορεί να πας και στην θάλασσα αλλά και 
να ανέβεις στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας τον Όλυμπο. Το χωριό μου έχει τα 
πάντα όπως καφέ-πίτσα κλπ. Στο κέντρο του χωριού είναι η κοινότητα μαζί μετά 
το σχολείο οπού υπάρχουν αρχαία από μια ανασκαφή. 

Στο χωριό μου μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα 

όπως πεζοπορία ,ποδήλατο και να περάσεις όμορφα.σΑς
Σας περιμένω στο όμορφο χωριό μου  στην 

επόμενή σας εξόρμηση !!!   

                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΟΒΑΣ



ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ



Τα Ιωάννινα είναι μια μοντέρνα πόλη χτισμένη δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα. Κάθε χρόνο 
για πολλούς τουρίστες αποτελεί αγαπημένος προορισμός. Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
είναι τα εξής:

Λίμνη Παμβώτιδα

Το πιο γνωστό αξιοθέατο της πόλης. Αγαπημένη συνήθεια των κατοίκων είναι η βόλτα 
γύρω από τη λίμνη με τα πόδια ή το ποδήλατο. Επιπλέον μπορείτε να απολαύσετε τον 
καφέ σας στις καφετέριες της περιοχής με θέα τη λίμνη.



Νησάκι των Ιωαννίνων
Όταν βρεθείτε στα Ιωάννινα μην παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι στο φημισμένο 

νησί της λίμνης Παμβώτιδας! Ένα νησί διαφορετικό από τα συνηθισμένα, καθώς όχι μόνο αποτελεί 

το μοναδικό κατοικημένο νησί λίμνης στην Ευρώπη, αλλά επιπλέον, είναι και το μοναδικό νησί στον 

κόσμο χωρίς όνομα!

Ρολόι των Ιωαννίνων

Σημείο συνάντησης το κεντρικό ρολόι στην πλατεία Δημοκρατίας. 

Το ξεχωριστό στο είδος του αυτό κτίσμα έχει γίνει στις μέρες μας 

σήμα κατατεθέν της παραλίμνιας πόλης, κι ένα από τα πιο 

αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Ηπείρου.



Το κάστρο των Ιωαννίνων

Σημείο αναφοράς για τα Ιωάννινα, το κάστρο (χτίστηκε το 528 µ.Χ) είναι μια μικρή 

ζωντανή πόλη μέσα στην πόλη που το παρελθόν, η παράδοση αλλά και ο θρύλος την 

έχουν γεμίσει ιστορίες, πολλές εκ των οποίων γραμμένες με μελανά χρώματα. 

Αποτέλεσε οικονομικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο αναφέρεται ήδη από 

τα χρόνια του Ιουστινιανού.



Σπήλαιο Περάματος

Ένα από τα πιο ξακουστά σπήλαια της Ελλάδας, μόλις 5 χλμ. από τα Ιωάννινα, 

ανακαλύφθηκε κατά τύχη το 1940! Ένα ασβεστολιθικό υπόγειο 14.800 τ.μ. (η τουριστική 

διαδρομή είναι 1.100µ.) που αποτελείται από πολλές διαδοχικές αίθουσες και διαδρόμους 

στολισμένους με πάνω από 19 είδη σταλακτιτών, σταλαγμιτών, και «κουρτινών» και άλλων 

σπηλαιολογικών ευρημάτων, που όλα μαζί μοιάζουν με ένα υπαίθριο μουσείο γλυπτικής! 

Πάνω από 1.500.000 χρόνια πέρασαν μέχρι να φτάσει στη σημερινή του γεωλογική μορφή.



Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου 

Βρέλλη

Ένα μοναδικό στην Ελληνική επικράτεια 

μουσείο κέρινων ομοιωμάτων που 

βρίσκεται από το 1995 στο Μπιζάνι, μόλις 

12 χλμ. από το κέντρο των Ιωαννίνων. 

Περνώντας την πόρτα του αρχοντικού 

ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής μας οδηγεί 

σ’ ένα ταξίδι με χρονομηχανή πίσω στην ιστορία μέσα από πιστές αναπαραστάσεις 150 έργων 

Τέχνης σε φυσικό μέγεθος, δημιουργίες του αείμνηστου Παύλου Βρέλλη. Η «βιωματική» ξενάγηση 

αφορά σε τρεις ξεχωριστές θεματικές ενότητες: την προεπαναστατική, την επαναστατική και τα 

ειδικά αφιερώματα, ενώ λίγο πριν επανέλθουμε στο σήμερα, «τρυπώνουμε» νοερά στο εργαστήριο 

του δημιουργού!



Ιτς Καλέ

Το Ιτς Καλέ βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων και σήμερα θεωρείται το πιο ζωντανό 
αρχαιολογικό πάρκο της Ηπείρου. Ο όρος « Ιτς Καλέ» έχει τουρκική προέλευση και 
σημαίνει «εσωτερικό κάστρο». Μέσα στο Ιτς Καλέ βρισκόταν τα ανάκτορα του Αλή Πασά.

                                                                                            Μουσείο Αργυροτεχνίας

Λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο, 
εντός του κάστρου Ιωαννίνων.Η 
μακραίωνη παράδοση της 
αργυροχοΐας στα Ιωάννινα 
αποκαλύπτεται στους επισκέπτες 
μέσα από οπτιακουστικές 
διαδραστικές διαδρομές που τους 
μυούν στα στάδια κάθε τεχνικής 
και διακόσμησης.



Μουσείο Αλή Πασά

Οι επισκέπτες του Μουσειακού Συγκροτήματος έρχονται σε άμεση επαφή με εκπληκτικά 
έργα τέχνης της Ηπειρώτικης ασημουργίας: όπλα, κοσμήματα, χρηστικά αντικείμενα, 
κεραμικά από τον 17ο εώς τις αρχές του 20ου αιώνα, παραδοσιακές φορεσιές της Ηπείρου, 
αναπαράσταση χειμωνιάτικου οντά, αναπαράσταση του πνιγμού της Κυρα-Φροσύνης, 
σπήλαια όπου παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έργα 
ζωγραφικής, λιθογραφίες και αντικείμενα λαογραφικού ενδιαφέροντος.
                                                                

Με επίκεντρο τα Ιωάννινα μπορεί κανείς να 
συνδυάσει  εκδρομές σε βουνό ή θάλασσα. Να δει 
ιστορικά, θρησκευτικά και μη μνημεία, να κάνει 
αθλητικές δραστηριότητες και να γευτεί τις ομορφιές 
και τις γεύσεις της περιοχής. Να ζήσει και να 
ενθουσιαστεί από τις εμπειρίες που θα αποκομίσει.

   



ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ  - ΚΑΛΑΜΩΤΟ -ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Τα Νέα Καλίνδοια (πρώην Καλαμωτό),το χωριό μου, είναι ένα πεδινό χωριό του δήμου 

ΛΑΓΚΑΔΑ της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, πεντακοσίων περίπου κατοίκων. Βρίσκεται 5 χλμ. ανατολικά του 

Ζαγκλιβεριού και 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Το παλιό του όνομα 

είναι «Καρί – Γκιολ» που σημαίνει «Λίμνη με καλάμια», απ’ όπου πήρε το πρώην όνομα 

του. Οι κάτοικοι του χωριού είναι Πόντιοι, Μικρασιάτες, Σαρακατσάνοι, Θρακιώτες και 
ντόπιοι, που ήρθαν και κατοίκησαν στο χωριό μετά το 1922. Τα περισσότερα σπίτια 

περιβάλλονται από μεγάλης έκτασης αυλές. Χαρακτηριστικό όλων των κατοίκων  είναι η 

ευγένεια και η ξεχωριστή φιλοξενία. Το χωριό παράγει σιτηρά, καπνό και κτηνοτροφικά 

προϊόντα, κυρίως τυροκομικά. Στην περιποιημένη και μεγάλη πλατεία του χωριού 

βρίσκεται το πρώην κοινοτικό κατάστημα και ο επισκέπτης μπορεί να δει ένα αντίγραφο 

της επιγραφής των Αρχαίων Καλινδοίων, καθώς και ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα, 

κυρίως αρχιτεκτονικά μέλη από τα Καλίνδοια. Δυστυχώς σήμερα δεν λειτουργεί ούτε το 

Νηπιαγωγείο αλλά ούτε και το Δημοτικό Σχολείο. Έτσι τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο στο 

διπλανό χωριό, δηλαδή στο Ζαγκλιβέρι.
 



Χιλιόδεντρα
Τα Χιλιόδεντρα είναι ένα ιστορικό δάσος που, κατά την παράδοση, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος 
έκανε εκστρατεία εναντίον των Περσών, στάθμευσε στα αρχαία Καλίνδοια, εκεί όπου σήμερα 
βρίσκεται το χωριό Καλαμωτό ( Νέα Καλίνδοια). Εκεί οι στρατιώτες του έδεσαν τα άλογα τους σε 
ένα χώρο με πολλά μικρά δέντρα, τα οποία με τον καιρό μεγάλωσαν και δημιουργήθηκε έτσι ένα 
μεγάλο δάσος από βελανιδιές, το οποίο από τους ντόπιους ονομάζεται «χιλιόδεντρα». Σύμφωνα 
με την παράδοση και πάλι, το δάσος αυτό ανανεώθηκε αργότερα, ώστε η σημερινή ηλικία των 
βελανιδιών να φθάνει τα 700-750 έτη. Στη δυτική πλευρά του δάσους υπήρχε μια πανύψηλη και 
επιβλητική βελανιδιά, την οποία ονόμαζαν «του βασιλιά το Δέντρο», γιατί λέγεται ότι σ’ αυτήν ο 
Αλέξανδρος έδεσε το δικό του άλογο. Η παράδοση αυτή ξαναζωντάνεψε  ύστερα από την 
ανεύρεση της επιγραφής των Καλινδοίων το 1892, με την αναφορά σ’ αυτήν του ονόματος του 
Αλέξανδρου και πολλών εταίρων του. Το πιθανότερο είναι ότι τα χιλιόδεντρα ήταν μία 
«καλινδήθρα», δηλαδή χώρος συγκέντρωσης αλόγων, αφού είναι γνωστό ότι τα Καλίνδοια, με 
τον εύφορο κάμπο τους, αποτελούσαν σημαντικό αλογότοπο. Αναφέρεται μάλιστα ότι οι κάτοικοι 
της περιοχής έδωσαν μια ίλη ιππικού στον Αλέξανδρου.





Τα αρχαία Καλίνδοια

Ο αρχαιολογικός χώρος της Καλαμωτού βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νότια του χωριού. Ο 
χώρος είναι γνωστός στους ντόπιους  με την ονομασία «Τούμπες» ή «Καστέλλια». Η αρχαία 
πόλη εκτείνεται σε μεγάλη έκταση και εντοπίζεται κυρίως στα δύο χαρακτηριστικά υψώματα 
της περιοχής (τούμπες), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σε χαμηλό κοίλο αυχένα αλλά και 
σε μεγάλη ακτίνα γύρω απ’ αυτά, προς τα βόρεια δηλαδή, νότια και κυρίως δυτικά, ενώ στα 
ανατολικά των υψωμάτων και αμέσως μετά το ποτάμι Βασμούρα, που διασχίζει την περιοχή, 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρέπει ν’ αναζητηθούν τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης. 
Η μικρότερη από τις δύο τούμπες, η οποία βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο ποτάμι, καλύπτει 
προϊστορικό οικισμό, όπως φαίνεται από τις επιφανειακές ενδείξεις και τα διάφορα τυχαία 
ευρήματα(όστρακα αγγείων, πήλινα αντικείμενα, λίθινα προϊστορικά εργαλεία κλπ.). Η 
μεγαλύτερη τούμπα, στα νοτιοδυτικά  της πρώτης, σχηματίζει στην επιφάνειά της ένα μεγάλο 
και χαρακτηριστικό πλάτωμα. Από τις επιφανειακές ενδείξεις αλλά και από μικρή ανασκαφική 
τομή που διενεργήθηκε το 1983, προκύπτει ότι αυτή κατοικήθηκε από τα αρχαϊκά ακόμη 
χρόνια και αποτέλεσε τον πυρήνα της πόλης, όπου ήταν χτισμένα και τα σημαντικότερα 
δημόσια οικοδομήματα. Στη δυτική και βορειοδυτική της απότομη παρειά διακρίνονταν 
παλαιότερα τμήματα οχυρωματικού περιβόλου, χτισμένου με ογκώδες γωνιόλιθους.    



Θαλαμωτός  Τάφος Καλινδοίων

Ο τάφος που βρέθηκε στο χωριό είναι ένας διθάλαμος τάφος με προθάλαμο και δύο 
επάλληλους θαλάμους. Μία μικρή αλλά επιμελημένη μαρμάρινη είσοδος με κανονική 
δίφυλλη και μαρμάρινη πόρτα, οδηγούσε από τον προθάλαμο στον επάνω θάλαμο. Το 
δάπεδο του επάνω θαλάμου αποτελείται από πέντε στη σειρά, καλά αρμοσμένες 
μαρμάρινες πλάκες, οι οποίες δημιουργούσαν την οροφή του κάτω κρυφού θαλάμου, 
στον οποίο δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Η κατασκευή του θαλάμου αυτού είναι 
ιδιαίτερα πολυτελής αφού και οι τέσσερις κάθετες πλευρές του έχουν επικαλυφθεί με 
χοντρές και καλά λειασμένες μαρμαρόπλακες. Στον τάφο, βρέθηκαν πέντε τουλάχιστον 
ταφές που χρονολογούνται από τις αρχές του 3ου μέχρι και τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα. 
Τα κτερίσματα του τάφου ήταν άωτα σκυφίδια, λύχνοι, πινάκια, μυροδοχεία, θραύσματα 
χάλκινων επιχρυσωμένων στεφανιών κ.ά.





Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καλινδοίων

Τέλος στα Νέα Καλίνδοια (Καλαμωτό)  βρίσκεται και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Καλινδοίων, όπου υπάρχουν τα απολιθώματα από τις συστηματικές παλαιοντολογικές 
ανασκαφές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν 
σαρκοφάγα ζώα: ύαινα, λύκος, μαχαιρόδοντας, φυτοφάγα ζώα: ιπποπόταμος, ρινόκερος, 
ιπποειδή, τρία είδη από ελαφίδες, πρωτόγονος βίσωνας και μικροθηλαστικά: τρωκτικά. 
Εντοπίστηκε το 2002 χαυλιόδοντας μαμούθ του Νότου που είναι πρόγονος του τριχωτού 
μαμούθ, αλλά αντιπρόσωπος θερμού κλίματος που έζησε στην περιοχή των Καλινδοίων 
πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο στη σειρά των μαμούθ αφού το 
ύψος του στους ώμους μπορούσε να ξεπεράσει τα 4 μέτρα.

Τα Καλίνδοια δεν έχουν μόνον εξέχουσα ιστορία, όπως αποδεικνύεται από τον πλούτο των 
αρχαίων ευρημάτων, αλλά και πλούσια προϊστορία, όπως αποδεικνύεται από τα 
απολιθώματα.

 



ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ

             
          ΤΕΝΕΔΟΣ



Η Τένεδος είναι νησί του Αιγαίου, που απέχει 52 μίλια από την είσοδο των στενών των 
Δαρδανελλίων και μόλις 3 μίλια δυτικά από την ακτή της Τρωάδας, που ανήκει στην 
Τουρκία. Έχει έκταση μόλις 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 2.500 κατοίκων, εκ 
των οποίων πλέον, μόνον οι 20-25 Έλληνες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1


Η Τένεδος χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από τους Τούρκους ως ναυτική 
βάση και τόπος εξορίας. Επιπλέον, εκεί βρισκόταν ένα ιερό του Απόλλωνα.

Κατά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών το νησί, που κατοικούνταν 

κατ' απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία από Έλληνες, παραχωρήθηκε στην 

Ελλάδα. Μετά την ήττα όμως της Ελλάδας στο Μικρασιατικό Πόλεμο και την 

πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ακολούθησε, κατά την 

υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης η Τένεδος, μαζί με την Ίμβρο, 

προσαρτήθηκαν στην Τουρκία. Τα δύο νησιά θα απολάμβαναν καθεστώς 

αυτονομίας, ωστόσο, οι όροι της συνθήκης δεν τηρήθηκαν. Περιουσιακά 

στοιχεία των Ελλήνων δημεύτηκαν, ναοί καταστράφηκαν και το ελληνικό 
σχολείο έκλεισε. Σήμερα απομένουν μόλις λίγες δεκάδες ηλικιωμένοι 
Έλληνες.



Το παραδοσιακό πιάτο του νησιού είναι το Κεμπάπ, ευρύτερα γνωστό ως 

το νοστιμότερο φαγητό της Τουρκίας.        



ΠΟΥΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ



Η Καλαμπάκα είναι πόλη του Νομού Τρικάλων και πρωτεύουσα του Δήμου 
Μετεώρων. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος του Θεσσαλικού κάμπου. Είναι 
χτισμένη δίπλα στο σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων, ενώ κοντά της 
περνάει ο Πηνειός ποταμός. Κατά μία, μη επιβεβαιωμένη, εκδοχή, ταυτίζεται με το 
αρχαίο Αιγίνιο.

Η πόλη της Καλαμπάκας έχει ηπειρωτικό κλίμα στο πλαίσιο του μεσογειακού. Ο 
χειμώνας είναι υγρός και δριμύς ενώ το καλοκαίρι υγρό και θερμό. Το φθινόπωρο 
και η άνοιξη είναι βροχερές, με αρκετό κρύο και υγρασία.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%89%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82_(%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BD


Στο κέντρο της Ελλάδος και στο βορειοδυτικό μέρος του θεσσαλικού κάμπου, 

εκτείνεται ο χώρος των Μετεώρων, περιμετρικά της ιστορικής πόλης της 

Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων, κρατώντας ίσες αποστάσεις από τη 

πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα. Το συγκρότημα των Μετεώρων δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά μια ομάδα υψηλών και απόκρημνων βράχων που έχουν σαν 

επιστέγασμα τα Μοναστήρια, τις Σκήτες, τα Κελλιά και Ασκητήρια του Ορθόδοξου 

Μοναχισμού και χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα. Σαν φυσικό φαινόμενο είναι 
μοναδικό σ' ολόκληρο το κόσμο. Η δημιουργία αυτών, λένε οι ειδικοί, ανάγεται 
στη λεγόμενη τριτογενή περίοδο που χάνεται στην εποχή των 60.000.000 χρόνων. 

Το τοπίο δημιουργεί θαυμασμό με φόβο, χαρά και έκσταση. Από τη θέα των 

βράχων νιώθει κανείς ότι βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, αντικρίζοντας 

παράλληλα το κάμπο διαπιστώνει μια ιδανική ισορροπία μεταξύ του υψηλού και 
του ωραίου, σε πλήρη αρμονία. Η τοποθεσία αυτή έγινε στο πέρασμα του χρόνου 

όαση πνευματική και μαγνήτης για χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες, προσκυνητές.

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=13209


Η ονομασία ΜΕΤΕΩΡΑ δεν συναντιέται στους αρχαίους χρόνους. Για πρώτη φορά 
χρησιμοποιείται από τον κτήτορα της ιεράς μονής Μεταμορφώσεως Οσιο Αθανάσιο τον 
Μετεωρίτη, ο οποίος το 1344μ.Χ. ονόμασε Μετέωρα τον "Πλατύ Λίθο" ονομασία που 
επικράτησε αργότερα σε όλους τους βράχους Μετεώρων. Η μοναστική πολιτεία με την 
πάροδο του χρόνου μεγαλώνει, τα μοναστήρια γίνονται 24 και ενισχύονται από διάφορες 
δωρεές, σε διάφορες εποχές. Μεγάλη άνθηση ο μοναχισμός είχε τον 17ο αιώνα, ενώ 
σήμερα λειτουργούν 6 μοναστήρια όπου οι λίγοι μοναχοί τους αγωνίζονται για την 
επιβίωση και ανασυγκρότησή τους.

Η ιστορία της Καλαμπάκας είναι από μόνη της ένα αξιοθέατο της Περιόχης.Το 10ο αίωνα 
μ.Χ. ήταν γνωστή ως Σταγοί, βυζαντινό φρούριο και επισκοπή. Από τα μεσαιωνικά 
μνημεία της σώζεται μόνο η Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν κτίσμα του 
τέλους του 11ου ή αρχών του 12ου αιώνα, που χτίστηκε πάνω στα υπολείμματα 
παλιότερης εκκλησίας της ύστερης αρχαιότητας. Υπολείμματα αρχαίου ελληνικού ναού -
πιθανόν του θεού Απόλλωνα- έχουν ενσωματωθεί στον τοίχο της παλιότερης και 
γνωστότερης εκκλησίας της πόλης, αφιερωμένης στην Παναγία.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%AF_(%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85


Οι Σταγοί μνημονεύονται για πρώτη φορά στο έργο Διατύπωσις του βυζαντινού 
αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ του Σοφού (886-812). Το 1163 υπήρξε αναφορά στο κάστρο 
των Σταγών. Το 1204 οι Σταγοί περιήλθαν στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Στο τέλος του 
13ου αιώνα περιήλθαν στο Δουκάτο των Νέων Πατρών. Το 1334 καταλήφθηκαν εκ 
νέου από το Δεσπότη της Ηπείρου Ιωάννη Β΄ Ορσίνι και στη συνέχεια περιήλθαν 
πάλι για λίγο υπό τον έλεγχο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%A4%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%9F%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Το 1348 καταλήφθηκαν από τους Σέρβους του Στέφανου Δουσάν. Έφθασαν επί της 
βασιλείας του αδελφού του, Βασιλιά Συμεών Ούρεση. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τη 
Θεσσαλία η Καλαμπάκα τέθηκε υπό τη διοίκηση του Πασά της Λάρισας και αργότερα 
του Σαντζακίου των Τρικάλων.

Ονομάστηκε «Καλαμπάκα» πριν έξι ή επτά αιώνες. Είναι λέξη τουρκικής προέλευσης 
και σημαίνει «ισχυρό φρούριο»

Κάποια από τα αξιοθέατα της περιοχής είναι η Μονή Μεγάλου Μετεώρου, η Μονή 
Βαρλαάμ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών, το Μουσείο Γεωλογικών 
Σχηματισμών Μετεώρων, η Μονή Άγιας Τριάδος, η Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου, η Ιερά 
Μονή Ρουσσάνου, η Ιερή Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά και το Μουσείο της 
Παιδείας

Αν θέλετε να επισκεφτείτε κάτι διαφορετικό και κάτι απερίγραφτο η Καλαμπάκα είναι η 
κατάλληλη εκδρομή για να απολαύσετε τις Ημέρες χαλάρωσεις σας δίπλα από τα 
Μετέωρα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD_%CE%9F%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1




ΒΕΛΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ



Το Κιλκίς είναι πόλη της Μακεδονίας. Είναι κτισμένη στους πρόποδες του λόφου 
του Αγίου Γεωργίου. Σήμερα κοντά στην πόλη έχει αναπτυχθεί η Βιομηχανική 
περιοχή στο Σταυροχώρι. Στο Κιλκίς υπάρχει αρχαιολογικό, πολεμικό, λαογραφικό 
και εκκλησιαστικό μουσείο. Σημαντικότερο αξιοθέατο του νομού Κιλκίς είναι το 
σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Μέσα 
σε αυτό βρέθηκαν απολιθωμένα δόντια και οστά που ανήκουν σε μικροθηλαστικά. 
Καθώς εκεί δεν υπάρχει ρεύμα αέρα δημιουργούνται, πέτρινα Κοραλία, σταλαγμίτες 
και σταλακτίτες. Αποτελείται από 6 ευρύχωρους και επισκέψιμους θαλάμους. Ένα 
άλλο σημαντικό αξιοθέατο του νομού Κιλκίς είναι ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος 
Κρουσσιών. Βρίσκεται κοντά στις πηγές του Γαλλικού ποταμού στο χωριό 
Ποντοκερασιά. Είναι σημαντικός προορισμός για τους φυσιολάτρες, αλλά και για 
όσους ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα. Μερικά από τα παραδοσιακά 
τοπικά προϊόντα είναι τα γλυκά του κουταλιού, τα ζυμαρικά και τα γαλακτοκομικά. 
Επίσης έχει πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια.





ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ



Το Καζακστάν, είναι η ένατη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και το μεγαλύτερο 
περίκλειστο κράτος του κόσμου με έκταση 2.724.900χλμ, αλλά μόλις 63η στον 
πληθυσμό.Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Ατάνα.

Στις 19 Μαρτίου 2019 η πόλη μετονομάστηκε σε Νερσουλτάν προς τιμήν του 
πρώτου προέδρου του Καζακστάν.Επίσημες γλώσσες της χώρας είναι η καζακική 
και η ρωσική.Επίσης γειτονεύει με ένα μεγάλο τμήμα της Κασπίας θάλασσας.
Σύμφωνα με εκτίμηση του 2014,το Καζακστάν είχε πληθυσμό 18 εκατομμυρίων 
κατοίκων.Στην χώρα κατοικούν Ουζμπέκοι,Γερμανοί,Τάταροι και Ουιγούροι.

Οι καζάκοι αυξάνονται συνεχώς στις απογραφές,ενώ οι Ρώσοι μειώνονται σε 
αριθμό μετά το 1970,αλλά ξεπερνούν τα 2.000.000 άτομα.Το Καζακστάν 
επιτρέπει επίσημα την ανεξιθρησκία,με τους μουσουλμάνους να αποτελούν το 
70% του πληθυσμού το 25% είναι χριστιανοί και το υπόλοιπο 4% είναι άλλων 
θρησκευμάτων ή άθεοι.



Ενώ βρίσκεται στην Ασία,ένα μικρό τμήμα,αυτό δυτικά του ποταμού Ουράλη,
βρίσκεται στην Ανατολική Ευρώπη.Το Καζακστάν ήταν η τελευταία Σοβιετική 
δημοκρατία που ανακήρυξε την ανεξαρτησία της κατά διάρκεια της διάλυσης της 
Σοβιετικης Ένωσης το 1991.Τον Μάρτιο του 2002 απαγορεύτηκε η έκδοση νέων 
φύλλων απο την εφημερίδα Ρεσπούμπλικα για τρείς μήνες.



Το Αλμάτι, το νέο Ντουμπάι όπως έχει χαρακτηριστεί η νεότευκτη πρωτεύουσα 
του Καζακστάν με τους φουτουριστικούς ουρανοξύστες, οι επιβλητικοί ορεινοί 
όγκοι, οι λίμνες με τα εξωπραγματικά νερά και οι αχανείς έρημοι στην επαρχία, 
συνθέτουν ένα σκηνικό που αν μη τι άλλο μπορεί να σε βάλει στο τρυπάκι να το 
ξανασκεφτείς. 



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΙΓΝΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Πέλλα: Η λίμνη Βεγορίτιδα, ο Υγρότοπος και τα ποτάμια Λουδίας και Αλμωπαίος 
είναι ομορφιές που πρέπει να επισκεφτείτε. Σίγουρα όμως η καρδιά του 
τουρισμού στην Πέλλα (διαθέτει ξενοδοχεία, ξενώνες κλπ.) χτυπά στις πλαγιές του 
Καϊμακτσαλάν με το χιονοδρομικό κέντρο και στα Λουτρά Πόζαρ, φημισμένα για 
τις ιαματικές τους ιδιότητες.

Η Πέλλα είναι νομός της Ελλάδας που βρίσκεται στη Μακεδονία και ανήκει στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συνορεύει στα βόρεια με την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στα ανατολικά με το νομό Κιλκίς, 
στα νότιoανατολικά με το νομό Θεσσαλονίκης, στα νότια με τoυς νομoύς Ημαθίας 
και Κοζάνης και στα δυτικά με το νομό Φλώρινας.



Εκτός από τα εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς τοπία, ο νομός έχει να 
επιδείξει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους όπως αυτός της Αρχαίας 
Πέλλας και αρκετά ιστορικά μνημεία.

Επισκεφθείτε: Τον αρχαιολογικό χώρο στην Πέλλα, το Πάρκο των 
Καταρρακτών, το Πέτρινο ρολόι και την παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι 
στην Έδεσσα, το Λαογραφικό και Εθνολογικό μουσείο , το Υπαίθριο 
Μουσείο Νερού αλλά και την αρχαία πόλη επίσης στην πόλη της Έδεσσας, 
τα μουσουλμανικά μνημεία στα Γιαννιτσά, τους προϊστορικούς οικισμούς 
στην Άψαλο, τους παλαιοχριστιανικούς ναούς στην Αριδαία, το 
χιονοδρομικό κέντρο κ.α.





                       ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΧΩΛΙΔΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ



Η Ρουμανία των θρύλων και των παραμυθιών είναι μια χώρα διαφορετική: Δεν 
πρόκειται απλά για μια χώρα με ωραία βαλκανικά τοπία, γραφικά χωριά και 
ιδιαίτερη λαϊκή μουσική. Είναι μια μεγάλη και πλούσια σε αξιοθέατα χώρα, με 
πληθώρα μεσαιωνικών πόλεων και οικισμών, που συναγωνίζονται επάξια τις 
αντίστοιχες της κεντρικής Ευρώπης. Έχει επίσης υπέροχα και καλοδιατηρημένα 
κάστρα, καταπληκτική φύση, ενδιαφέρουσα λαογραφία και το πλουσιότερο 
φολκλόρ της Ευρώπης. Με αυτό το ταξίδι θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
μοναστήρια της Μολδοβλαχίας και τις μεσαιωνικές πόλεις των Καρπαθίων, θα 
"ζήσουμε" το μυστήριο του Κόμη Δράκουλα, θα μάθουμε για τους θρύλους των 
Καρπαθίων και της Τρανσυλβανίας.





ΓΕΩΡΓΙΑ   ΝΙΝΟ ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΙ



Γεωργία - ένα κράτος στην Ευρασία, τον Καύκασο, στην ανατολική ακτή 
της Μαύρης Θάλασσας. Συνορεύει με τη Ρωσία στα βόρεια, την Τουρκία και 
την Αρμενία στα νότια και το Αζερμπαϊτζάν στα νοτιοανατολικά. Η 
διηπειρωτική χώρα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Δυτικής Ασίας, αν και κοινωνικοπολιτικά και πολιτιστικά 
τμήμα της Ευρώπης.

     Η Γεωργία είναι μια χώρα του αρχαίου πολιτισμού. Αυτή η περιοχή 
κατοικήθηκε από ανθρώπους ήδη από 1,7 - 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το 
γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι το 1999 στα νοτιοανατολικά 
της Γεωργίας, Κ. Homo erectus (κρατημένο ανθρώπινο) κρανίο και κάτω 
γνάθο ενός αρχαγγέλου που βρέθηκε στην περιοχή Dmanisi. Σήμερα, οι 
κάτοικοι του Dmanisi θεωρούνται οι παλαιότεροι κάτοικοι της ευρασιατικής 
ηπείρου και μάλιστα ονομάζονται «οι πρώτοι Ευρωπαίοι».





Η Γεωργία διακρίνεται από μια ποικιλία αρχιτεκτονικών κατασκευών, οι 
οποίες έχουν γίνει θησαυρός της χώρας. Υπάρχουν πολλοί μοναδικοί 
αρχιτεκτονικοί ναοί σε μεγάλες και μικρές πόλεις ή χωριά, με περίπλοκες 
λεπτομέρειες και εκπληκτικές τοιχογραφίες. Εκκλησίες-μοναστήρια που 
χτίστηκαν την πρώτη χιλιετία διατηρούνται ακόμη, γεγονός που δείχνει ότι η 
τεχνολογία κατασκευής αναπτύχθηκε πολύ στη Γεωργία.

      Ένα σημαντικό μέρος του γεωργιανού πολιτισμού είναι η λαϊκή μουσική, 
η οποία είναι μοναδική στον κόσμο. Η γεωργιανή λαογραφία χαρακτηρίζεται 
από πολυφωνία, που είναι το αποκορύφωμα της λαϊκής μουσικής σκέψης.

       Δεν είναι τυχαίο που το 2001 η UNESCO αναγνώρισε το γεωργιανό 
πολυφωνικό τραγούδι ως μνημείο του άυλου παγκόσμιου πολιτισμού και το 
συμπεριέλαβε στον κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς..



Το γεωργιανό κρασί κερδίζει σιγά σιγά παγκόσμια αναγνώριση.

Μέχρι 4000 ποικιλίες αμπέλων είναι γνωστές στον κόσμο. Υπάρχουν 
περίπου 500 τοπικές ποικιλίες αμπέλου στη Γεωργία.Διακεκριμένα υψηλής 
ποιότητας αμπέλια της Γεωργίας είναι: Rkatsiteli, Saperavi, Mtsvane, 
Khikhvi, Kisi, Chinese, Tsolikouri, Tsitska, Krakhuna, Alexandrouli, Ojaleshi, 
Chkhaveri, Aladasturi και άλλοι.
Η Τιφλίδα είναι η πρωτεύουσα της Γεωργίας από τον 5ο αιώνα. Η ίδρυση της 
πόλης έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Σύμφωνα με τον μύθο, η κατασκευή της 
Τιφλίδας ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά Βαχτάνγκ 
Γκοργκασάλι. Η πόλη είναι χτισμένη σε αποθέματα ζεστού μεταλλικού νερού και 
ως εκ τούτου το όνομά της. Η πρωτεύουσα της Γεωργίας έχει γίνει μια από τις 
πιο σημαντικές πόλεις σε ολόκληρο τον Καύκασο. Ανάμεσα στα αξιοθέατα της 
Τιφλίδας είναι τα Mtatsminda, ο ναός Metekhi, που βρίσκεται στην κορυφή ενός 
βράχου και έχει θέα στον ποταμό Mtkvari, Narikala - τα ερείπια ενός φράχτη 
φρουρίου, ναός Sioni και πολλά άλλα.





ΒΟΛΟΣ - ΜΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Ονομάζομαι Νίκος και κατάγομαι από τον πανέμορφο Βόλο!

 Ο Βόλος είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Θεσσαλίας και πρωτεύουσα του νομού 
Μαγνησίας. Είναι μια σύγχρονη πόλη η οποία παρέχει πλήθος δραστηριοτήτων στους 
επισκέπτες της, ενώ σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται και το Πήλιο, με τα υπέροχα γραφικά 
χωριά του.

  Η πόλη αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, καθώς βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο 
της Ελλάδας και διαθέτει το τρίτο σε μέγεθος λιμάνι στη χώρα. Η οικονομία του Βόλου 
στηρίζεται στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τον τουρισμό.

 Αξίζει να επισκεφτείτε την πόλη και να κάνετε μια βόλτα στην όμορφη παραλία της και να 
απολαύσετε το τσιπουράκι σας στα ταβερνάκια της περιοχής. Κάντε το μπάνιο σας στις 
παραλίες του Βόλου οι οποίες είναι όλες βραβευμένες με γαλάζια σημαία. Επισκεφτείτε τους 
πολλούς αρχαιολογικούς χώρους της γύρω περιοχής και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία, ενώ 
μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Εντομολογικό Μουσείο Βόλου, το μοναδικό στα Βαλκάνια, 
με τη μεγαλύτερη πεταλούδα της Ν. Αμερικής.  

 Ανηφορίστε προς το Πήλιο και αφεθείτε στη μαγεία της φύσης να σας παρασύρει.



Η παραλία του Βόλου και στο βάθος ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης



    Το αρχαιολογικό μουσείο του Βόλου                   Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, πολιούχου 
της πόλης.



                  Το μαγικό βουνό των Κενταύρων, το Πήλιο



ΝΙΚΗ ΜΑΝΤΗ - ΔΡΟΠΟΛΗΣ -Β.ΗΠΕΙΡΟΣ



Ο τόπος καταγωγής μου είναι ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Κάτω Επισκοπή. 
Βρίσκεται στη Βόρεια Ήπειρο, στην περιοχή της Δρόπολης. 

  Η περιοχή της Δρόπολης έχει συνολικά 34 χωριά αραδιασμένα στην πλαγιά 
του βουνού λες και είναι νιφάδες πιασμένες χέρι-χέρι έτοιμες για χορό.

  Ο επισκέπτης στην περιοχή μας θα απολαύσει τη φυσική ομορφιά τα γραφικά 
αυτά χωριά με τα σπίτια χτισμένα από πέτρα. Το χειμώνα τα χωριά αυτά είναι 
άδεια με λίγους κατοίκους. 

  Το καλοκαίρι όμως, γεμίζουν κόσμο και το καθένα οργανώνει το πανηγύρι του 
με τα κλαρίνα και τους παραδοσιακούς χορούς.  

(Καλό καλοκαίρι) 😊





ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ    ΔΡΑΜΑ



Στο κέντρο της Δράμας, νότια του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας, εντοπίστηκε ο 
προϊστορικός οικισμός του «Αρκαδικού» ο οποίος, από τα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ, 
αποτέλεσε τον πρώτο οικιστικό πυρήνα της πόλης.

Κατά την αρχαιότητα, εξακολουθεί να υπάρχει ανθρώπινη εγκατάσταση στην περιοχή, ενώ 
το όνομα της πόλης εικάζεται πως ήταν Δραβήσκος.

Αργότερα υπάρχουν αναφορές για άλλες ονομασίες της πόλης όπως Δύραμα (χωρισμός 
του οικισμού από το ρέμα στα δύο) και Ύδραμα λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.

Κατά την μεσοβυζαντινή εποχή η Δράμα ακμάζει και αναπτύσσεται σε ισχυρό κάστρο 
μεγάλης στρατηγικής σημασίας και εμπορικού ενδιαφέροντος. Ερείπια της βυζαντινής 
οχύρωσης της πόλης, που χρονολογείται τον 10ο αι. μ.Χ., σώζονται στο ιστορικό κέντρο 
της.

Ωστόσο, τα όρια της πόλης επεκτείνονται έξω από τα βυζαντινά τείχη στο χριστιανικό 
«Βαρώσι» αλλά και σε μουσουλμανικές συνοικίες, όπως μαρτυρεί ο Οθωμανός περιηγητής 
του 17ου αι. Εβλιγιά Τσελεμπή. 



Σπουδαίο μνημείο της εποχής αυτής είναι το μουσουλμανικό τέμενος «Ακ Μεχμέτ Αγά 
Τζαμί» το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Δικαστηρίων κοντά στα βυζαντινά τείχη της 
πόλης. Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή, έχει διαμορφωθεί η αγορά της πόλης γύρω απ’ 
το χείμαρρο που διέσχιζε τότε το κέντρο της ανάμεσα στη χριστιανική και τη 
μουσουλμανική περιοχή.

Σοβαρή αλλαγή στην πόλη σημειώνεται μετά το 1870 όταν η παραγωγή και το 
εμπόριο του καπνού προκαλούν την αύξηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της 
εμπορικής κίνησης. Μεγάλοι καπνεμπορικοί οίκοι ιδρύουν παραρτήματα στη Δράμα, 
κτίζονται καπναποθήκες και δημιουργούνται νέες συνοικίες όπως αυτή της Αγίας 
Βαρβάρας. Ακριβώς στην περιοχή, όπου είναι σήμερα και το ομώνυμο πάρκο, ο 
επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το ειδυλλιακό τοπίο της πόλης με το μεγάλο πλούτο 
της σε τρεχούμενα νερά που σχηματίζουν μικρές λίμνες και καταρράκτες που 
κινούσαν άλλοτε πολλούς νερόμυλους. Γύρω απ’ το πάρκο μπορεί να θαυμάσει 
κανείς τις καπναποθήκες που σώζονται, και που κατασκευάστηκαν από το 1876 
έως και το 1925, σημάδια της οικονομικής ευρωστίας της Δράμας κατά τα τέλη του 
19ου αι.



Η σημαντικότερη παλιά καπναποθήκη με το όνομα Spierer έχει σήμερα 
μετατραπεί  στο πολυτελές ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel.

Στις μέρες μας, η πόλη της Δράμας παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
καθώς αποτελεί το διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του Νομού. Η 
συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στην πόλη ευνοεί την ανάπτυξή της καθώς ο 
πληθυσμός της αυξάνεται από νέους κατοίκους που προέρχονται από την 
περιφέρεια.



ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΚΑΤΕΡΙΝΗ



Η Κατερίνη βρίσκεται στη Μακεδονία, στο πιερικό ύψωμα ανάμεσα στα Πιέρια Όρη και τον 

Θερμαϊκό κόλπο και αποτελεί την πρωτεύουσα του νομού Πιερίας.

Σύμφωνα με τον Felix Beaujour, η Κατερίνη παλιά ονομαζόταν Κατερί (KATHERI) και ήταν η 

αρχαία πόλη Άτερα ή Άτηρα ( HATERA).  Σε μια άλλη εκδοχή η Κατερίνη οφείλει το όνομά της σ’ 

ένα μικρό εξωκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης. Στο πέρασμα των χρόνων επικράτησε η λαϊκή 

ονομασία Κατερίνη, αντί της λόγιας Αικατερίνη.

Τα τελευταία χρόνια η Κατερίνη γνωρίζει ραγδαία τουριστική κίνηση και οικιστική ανάπτυξη ενώ 

περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξή της έδωσε η λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου Κατερίνης το 

2009 και η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης το 2008.



Στο κέντρο της Κατερίνης βρίσκεται το δημοτικό πάρκο, το στολίδι του δήμου, όπου μπορείτε 

να χαλαρώσετε ή να απολαύσετε τον περίπατό σας μέσα στο πράσινο και τα εντυπωσιακά 

σιντριβάνια. Στο πάρκο πραγματοποιούνται  καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές 

προβολές και φεστιβάλ. Το 1990 ιδρύθηκε το Λαογραφικό Μουσείο Ένωσης Ποντίων 

Πιερίας, όπου εκτίθενται κειμήλια από τις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου.

Οι παραλίες του Κορινού, της Παραλίας, και της Ολυμπιακής Ακτής (ή Κατερινόσκαλας) 

αποτελούν πόλους έλξης για πολλούς τουρίστες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.



Αξιοθέατα Κατερίνη & Γύρω Περιοχή  Στις  παρυφές  του  Ολύμπου, 10  περίπου  χιλιόμετρα  

νότια  της  Κατερίνης,  βρίσκεται  ο εντυπωσιακός ο  αρχαιολογικός  χώρος  Δίον ή  «πόλη του 

Διός» όπου καλύπτει μία έκταση 1.500 στρεμμάτων.  Μερικά από τα μνημεία που μπορείτε να 

θαυμάσετε είναι τα ιερά  Ολυμπίου Διός και Δήμητρας, η έπαυλη Του Διονύσου, το ελληνιστικό 

θέατρο του Δίου, το ρωμαϊκό θέατρο και το Ασκληπιείο. Δέκα  χιλιόμετρα  βόρεια της Κατερίνης, 

ανακαλύφθηκε ο  αρχαιολογικός  χώρος  της  Πύδνας,  στον  οποίο  αποκαλύφθηκαν  

αρχαιολογικά  ευρήματα  μεγάλης  ιστορικής  σημασίας. Στα νότια, χτισμένο σε στρατηγική θέση 

δεσπόζει το επιβλητικό Ενετικό  ιστορικό  κάστρο  του  Πλαταμώνα στο οποίο 

πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.Μόλις 8 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης θα 

συναντήσετε το χωριό Παραλία, γνωστό και ως Παραλία Κατερίνης. 



Τοποθετημένο κοντά στις ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου, πίσω από μια 

εκτεταμένη αμμουδιά έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο με 

ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα ψυχαγωγίας.Ο οικισμός της Ολυμπιακής 

Ακτής, σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την πόλη της Κατερίνης αποτελεί έναν 

κοσμοπολίτικο τουριστικό προορισμό που κατακλύζεται κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες 

επισκέπτες. H οργανωμένη αμμώδης ακτή, η οποία εκτείνεται σε μήκος αρκετών 

χιλιομέτρων, βραβεύεται κάθε χρόνο με τη γαλάζια σημαία της Ευρώπης.



 Διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές, όπως χώρους άθλησης, θαλάσσια σπορ, 

πεζοδρόμους, πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία, παρκινγκ, ιατρείο.Στην 

Ολυμπιακή Ακτή, θα βρείτε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και ταβέρνες 

καθώς και πλούσια νυχτερινή ζωή. Συνδέεται με την ακτή της Παραλίας με φωταγωγημένη 

παραλιακή λεωφόρο, με παράλληλο ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο.





ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΙΛΚΙΣ



Με τα τρία βουνά, Πάικο, Μπέλλες και Κρούσια να τον αγκαλιάζουν, με τις λίμνες και τα 
φυσικά του σπήλαια, ο Νομός Κιλκίς προσφέρεται για όσους θέλουν να ζήσουν στιγμές 
στη φύση. Στην πόλη του Κιλκίς βρίσκεται το σπήλαιο του Αγ. Γεωργίου.

Στη βάση του βουνού Μπέλλες απλώνεται η λίμνη Δοϊράνη. Ιδανική για να χαρείς το 
ψάρεμα στα καθάρια νερά της. Μαγευτική είναι και η παραλιακή διαδρομή της μέχρι την 
περιοχή των Χιλίων Δένδρων.

Στο νότιο τμήμα του Νομού βρίσκεται η Πικρολίμνη, γνωστή από την αρχαιότητα για τις 
θεραπευτικές της ιδιότητες, στις όχθες της οποίας λειτουργεί οργανωμένο κέντρο 
πηλοθεραπείας.

Δυτικά διασχίζει το νομό ο μεγαλύτερος ποταμός της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Αξιός.

Ανατολικά κυλά ο Γαλλικός ποταμός που ξεκινά από την οροσειρά των Κρουσίων.

Στα Κρούσια βρίσκεται και ο μοναδικός στα Βαλκάνια, Βοτανικός κήπος.

Στην Αξιούπολη με το φράγμα και τη λίμνη μεταλλείου υπάρχει Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
ενώ στο δρόμο από Σκρα προς Κούπα συναντά κανείς τους χαρακτηριστικούς καταρράκτες 
με τα μοναδικά απολιθώματα και τις γαλάζιες λίμνες. 



Στο Νομό Κιλκίς βρίσκονται σημαντικοί τόποι λατρείας.

Στην ιστορική και γραφική Γουμένισσα βρίσκεται η Μονή της Παναγίας 
με καθολικό ναό του 11ου αιώνα. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 
που βρίσκεται εδώ, καθιστά το ναό σημαντικό λατρευτικό κέντρο.

Στις πλαγιές του όρους Πάικου βρίσκεται η Μονή του Οσίου Νικοδήμου 
του Αγειορίτου. Ξακουστό είναι το αγιογραφείο της μονής με την 
εξαιρετική ποιότητα χειροποίητων εικόνων.

Μέσα σε ένα ειρηνικό τοπίο δεσπόζει το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης, με πυρήνα τον παλιό ναό του Αγίου Γεωργίου, 
που διατηρεί ένα ιδιαίτερα αξιόλογο βυζαντινό διάκοσμο με ξυλόγλυπτα 
και εικόνες.





Η περιοχή κατοικείται από την πρώιμη εποχή του σιδήρου και αυτό 
αποδεικνύεται από την πληθώρα των ανασκαφικών ευρημάτων που 
εκτίθενται στο αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης του Κιλκίς.

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Τούμπας και της Ευρωπού είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντες με σημαντικά ευρήματα. Μεταξύ τους συγκαταλέγεται και ο 
γνωστός αρχαϊκός Κούρος της Ευρωπού του 6ου π.Χ. αιώνα.

Επισκέψιμος είναι και ο αρχαιολογικός χώρος του Παλατιανού της ρωμαϊκής 
περιόδου. Σημαντική ανακάλυψη αποτελούν τα τέσσερα μαρμάρινα 
αγάλματα και η αποκάλυψη ταφικού ηρώου.

Το Γυναικόκαστρο οφείλει το όνομα του στα ερείπια βυζαντινού κάστρου 
που δεσπόζει στην περιοχή και κτίστηκε το 14ο αιώνα.



ΣΕΡΡΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΛΙΑΡΑ



Οι Σέρρες (αρχαία ελληνικά: Σίρις , μεσαιωνικά ελλ.: Σέρραι) είναι πόλη της Μακεδονίας, 

έδρα του δήμου Σερρών και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην 

Κεντρική Μακεδονία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Μακεδονίας και 

δέκατη της Ελλάδας και σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 

58.287 κατοίκους. Απέχει 89 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 587 χιλιόμετρα από την 

Αθήνα. Οι Σέρρες αναφέρονται πάντα στον πληθυντικό. Όταν αναφέρονται στην αιτιατική, 

αρκετοί από τους ντόπιους χρησιμοποιούν τον τύπο: «τας Σέρρας» (της Καθαρεύουσας), 

αντίθετα με τη χρήση στη Δημοτική (τις Σέρρες). Υποστηρίζεται επίσης και η άποψη πως το 

όνομα της πόλης δεν είναι «οι Σέρρες» αλλά «τα Σέρρας».Στο παρελθόν, υπήρχαν στις 

Σέρρες πολλοί βυζαντινοί ναοί ο οποίοι κάηκαν το 1913.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


Στη θέση τους υπάρχουν σήμερα προσκυνητάρια όπως η Παναγία των 

Βλαχερνών, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Βλάσιος, η Αγία Επίσκεψη, ο Άγιος 

Αθανάσιος, οι Δώδεκα Απόστολοι, η Αγία Ελεούσα, ο Άγιοι Αθανάσιος και 

Κύριλλος, οι Τρεις Παίδες και το Ταξιαρχούδι. Κάποιοι άλλοι ναοί ξανακτίστηκαν-

αναστηλώθηκαν πρόχειρα χωρίς να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική όπως η Παναγία 

Λιόκαλη, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Συμεών, η Αγία Κυριακή, η Αγία Φωτεινή, οι 

Μεγάλοι Ταξιάρχες και ο Άγιος Παντελεήμονας. Στον λόφο Κουλά υπάρχει η 

Βυζαντινή. Επίσης άλλα αρχαία   μνημεία που μπορείτε να επισκοπείτε είναι   Η 

Ακρόπολη Σερρών (Κουλάς), Ναός Αγίου Νικολάου της Ακρόπολης , Ναός Αγίου 

Νικολάου  και πολλά άλλα .  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD


Σημαντικά κτήρια  είναι το Διοικητήριο Σερρών , ο Παλιός Ορφέας - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών , το Θέατρο Αστέρια , η Οικία Μαρούλη , το Νεοκλασικό κτίριο Μάλλιου , 

το Κτίριο Νάσιουτζικ και η Οικία Ουμβέρτου Αργυρού . επίσης οι Σέρρες έχει και 

αρκετά μουσεία ,το   Μουσείο Παλαιάς Μητρόπολης Σερρών ,το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Σερρών (Μπεζεστένι) ,το Εκκλησιαστικό Κειμηλιαρχείο Ιεράς 

Μητροπόλεως Σερρών, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών ,το  Λαογραφικό 

Μουσείο Βλάχων και το Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων. Κάποια πολύ 

ομορφα αξιοθέατα είναι η λίμνη κερκίνη   ,το σπηλαίο αλιστράτης Σερρών , η Ιερά 

Μονή τιμίου Προδρόμου , το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαΐλιά , το Φαράγγι Αγγίτη 

και το Λέων Αμφιπόλεως.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD




        ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΟΙ   ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  ΣΤ2


