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  Η Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε το φράγμα στην περιοχή του Λιθότοπου, 

ώστε να συγκρατεί τα νερά του ποταμού Στρυμόνα και αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν μέρος 

αποθήκευσης νερού για την άρδευση της πεδιάδας του Νομού. Το 1982, λόγω της μείωσης 

της χωρητικότητας της λίμνης εξαιτίας των φερτών υλών από τον Στρυμόνα, 

κατασκευάστηκε νέο φράγμα. Η έκταση της 

λίμνης ποικίλλει από 54.250 έως 72.110 

στρέμ. ανάλογα με την εποχή. Θαυμασμό 

προκαλούν τα παραποτάμια δάση, τα 

νούφαρα, και η ποικιλία των ψαριών που 

αποτελούν και πηγή εισοδήματος για 

πολλούς κατοίκους της περιοχής. Η λίμνη 

τροφοδοτείται με νερό κυρίως από το 

Στρυμόνα και λιγότερο από τους Κερκινίτη 

και Κρούσια.  

  Η Κερκίνη προστατεύεται από τη σύμβαση 

Ραμσάρ και αποτελεί περιοχή του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 2000» ή «Natura 2000». Στην περιοχή της Κερκίνης 

συναντούμε πολλά είδη θηλαστικών όπως το τσακάλι, το λύκο, την αγριόγατα, τη βίδρα, τη 

νυφίτσα, το ζαρκάδι, το λαγό, το αγριογούρουνο κ.λ.π. Υπάρχουν 10 είδη αμφίβιων και 

περίπου 20 είδη ερπετών. Η ιχθυοπανίδα είναι επίσης πλούσια αφού υπάρχουν 30 είδη 

ψαριών με κυριότερα τα χέλια. Στην περιοχή γύρω από τη λίμνη έχουν καταγραφεί περίπου 

300 είδη πουλιών.  



 

  Η πόλη των Σερρών (53,2 χιλ.), η οποία 

έχει σχεδόν χτιστεί εξολοκλήρου από την 

αρχή μετά την πυρπόληση της πόλης από 

τους Βούλγαρους το 1913, είναι μία ωραία 

πόλη με πλατείς δρόμους, περιτριγυρισμένη 

από δάση και όμορφα πάρκα. Από το 

ερειπωμένο κάστρο που δεσπόζει πάνω στον 

πευκόφυτο λόφο του Κουλά, οι επισκέπτες 

μπορούν να απολαύσουν την υπέροχη θέα και 

ταυτόχρονα να εξερευνήσουν τα αναρίθμητα 

γραφικά μονοπάτια του πευκόφυτου λόφου. 

Στο δρόμο για τον λόφο του Κουλά, στην οδό 

Εξοχών, βρίσκεται και το πιο όμορφο πάρκο των Σερρών, το πάρκο της κοιλάδας των Αγ. 

Αναργύρων.. Πολλά νυχτερινά μαγαζιά και καφετέριες δίνουν ένα άλλο τόνο στην περιοχή, 

ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και προσφέρουν τη δυνατότητα για αξέχαστες στιγμές.Η πόλη 

παρουσιάζει μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς. Αθλητικοί, 

πολιτισμικοί και λαογραφικοί σύλλογοι συνυπάρχουν δημιουργικά, με κυριότερο πολιτιστικό 

παράγοντα της πόλης είναι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. 

   Η αρχαία πόλη της Αμφίπολης ( 111 χιλ.) 

χτίστηκε σε στρατηγικής σημασίας ύψωμα, 5 χμ 

από τη θάλασσα. Το μέρος το οποίο ανήκε στους 

Εδωνίτες της Θράκης αρχικά ονομαζόταν "Εννέα 

Οδοί", επειδή, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (ζ', 114), 

ο Ξέρξης καθώς περνούσε τις γέφυρες έθαψε 

ζωντανά εννέα νεαρά αγόρια και εννέα νεαρά 

κορίτσια. Το μέρος αποικήθηκε και ονομάστηκε 

Αμφίπολη από του Αθηναίους το 437π.Χ.  

   

  H Αλιστράτη (100 χιλ.) είναι κωμόπολη στον 

νομό Σερρών. Βρίσκεται στα ανατολικά όρια 

του νομού Σερρών, στην περιοχή της πρώην 

επαρχίας Φυλλίδας, ακριβώς στα όρια με τον 

Νομό Δράμας. Είναι γνωστή για το σπήλαιο 

Αλιστράτης και το φαράγγι του ποταμού 

Αγγίτη.. Είναι χτισμένη πάνω σε λόφους και 

περιστοιχίζεται από φυσικά πευκόφυτα τοπία, 

στις παρυφές του Μενοικίου όρους.  

  



Ο Αγγίτης (130χιλ.) είναι ο σπουδαιότερος 

παραπόταμος του Στρυμόνα. Αναφέρεται 

ήδη τον 5ο π.Χ. αιώνα από τον Ηρόδοτο και 

αργότερα (τον 1ο μ. Χ. αιώνα) από τον 

Αππιανό, ο οποίος περιγράφει τις μάχες 

που έγιναν το 42 π.Χ. κοντά στους 

Φιλίππους, στη διάρκεια ρωμαϊκού εμφύλιου 

πολέμου.  .Ο Αγγίτης είναι ο μεγαλύτερος 

από τους παραπόταμους του Στρυμόνα 

ποταμού, με περίπου 75 χλμ μήκος. Πηγές 

του ποταμού βρίσκονται στην πόλη της 

Δράμας (πηγές Αγ. Βαρβάρας), στα τενάγη των Φιλίππων αλλά και στο χωριό Αγγίτης 

Δράμας, όπου και οι ομώνυμες πηγές, οι οποίες δημιουργούν ένα καλαίσθητο σπήλαιο, το 

σπήλαιο Αγγίτη (Μααράς). Στο ύψος του χωριού Συμβολή, οι παραπάνω πηγές ενώνονται και 

από το σημείο αυτό, ο Αγγίτης ποταμός ξεκινά μία δαιδαλώδη διαδρομή ανάμεσα σε κάθετους 

βράχους, σχηματίζοντας το ομώνυμο φαράγγι του Αγγίτη, στην Αλιστράτη Σερρών. Αφού 

περάσει έξω από τα περίφημα Σπήλαια Αλιστράτης, και διανύσει 9 χιλιόμετρα μέσα από 

στενά περάσματα σχηματίζοντας μαιανδρισμούς, καταλήγει στο Σιδ. Σταθμό Αγγίστας του 

Δήμου Αλιστράτης, όπου υπάρχει το Παλαιό Γεφύρι. Από εκεί και αφού αφήσει πίσω του τη 

Λευκοθέα, συνεχίζει το ταξίδι του, ήρεμος πια, στις πεδιάδες της Φυλλίδας για να ενωθεί με 

το μεγάλο ποτάμι, τον Στρυμόνα.  

 

Στη βόρεια πλευρά του Aλή Mπαμπά, μέσα σε δάσος από 

οξυές και πεύκα, σε υψόμετρο 1600μ. βρίσκεται το 

χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά (81 χιλ.), δημιούργημα 

του Eλληνικού Oρειβατικού Συλλόγου (EOΣ) Σερρών.  

 

 

 

Κάθε χρόνο στις 8 του Γενάρχη στην Ν.Πετρα του Ν.Σερρών γιορτάζεται η ημέρα της 

Μπάμπως ή Βρεξούδια Σύμφωνα με τους 

λαογράφους το έθιμο έχει ρίζες 

αρχαιοελληνικές και θυμίζει τα θεσμοφόρια 

και περισσότερο τα Αώα που γίνονταν την 

ίδια εποχή . 

Το έθιμο ονομάστηκε μεταγενέστερα » 

Ημέρα της Γυναικοκρατίας» καθώς τον 

κυρίαρχο ρόλο έχουν οι γυναίκες, με τους 

άνδρες να παραμένουν στα σπίτια τους ή 

να παρακολουθούν από μακριά. 

  Η μέρα αυτή είναι μέρα τιμής στην 

γηραιότερη γυναίκα του χωριού (Mπάμπω) που εκτελούσε και χρέη μαμής . 

  Το έθιμο αυτό το έφεραν οι Θρακιώτισσες από την Πέτρα της Ανατολικής Θράκης και το 

γιορτάζουν κάθε χρόνο από to 1923, την εγκατάσταση τους στην Ν. Πέτρα Σερρών 



Κατά την ημέρα αυτή όλες οι παντρεμένες γυναίκες του χωριού κάτω από τους ήχους 

μουσικών οργάνων, (παλιότερα με τους ήχους της γκάιντας) μαζεύονται στην κεντρική 

πλατεία και από εκεί πορεύονται προς το σπίτι της μπάμπως για να της προσφέρουν τα δώρα 

τους που ήταν μια πετσέτα , παπούτσια διότι έτρεχε συνέχεια από σπίτι σε σπίτι για τις 

γέννες και έλειωνε πολλά καραμέλες κι τσουρέκι για το καλό του χρόνου. 

  Έπαιρναν ευχές γονιμότητας οι νιόπαντρες, και οι εγκυμονούσες ευχές για καλές γέννες. 

Γινόταν αναπαράσταση γέννας και στην συνέχεια η Μπάμπω  και το νεογέννητο αναχωρούσαν 

από το σπίτι με την συνοδεία όλων των γυναικών του χωριού και σχηματίζοντας πομπή και 

με σκωπτικά τραγούδια χορό και κρασί την περιφέρουν στην πλατεία . 

Κατά την διάρκεια όλων των παραπάνω δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς άντρας διότι τα 

δρώμενα είναι ακατάλληλα για αντρικά αυτιά. Αν παρ’ όλα αυτά τολμήσει κάποιος να 

πλησιάσει, τότε οι γυναίκες τον κυνηγούν ,τον καταβρέχουν και προσπαθούν να του βγάλουν 

ένα ρούχο, το οποίο στην συνέχεια θα δημοπρατήσουν. Μετά το πέρας της πομπής ακολουθεί 

γλέντι «κεκλεισμένων των θυρών» με σκωπτικά τραγούδια παραδοσιακά εδέσματα και πολύ 

κρασί  

 

  Ο επισκέπτης της λίμνης Κερκίνης και γενικότερα του Εθνικού Πάρκου, έχει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες στην ύπαιθρο και να 

γνωρίσει καλύτερα την περιοχή. 

Χρησιμοποιώντας τις χαρακτηριστικές 

βάρκες της λίμνης, οι οποίες ονομάζονται 

«πλάβες» ή κανό να έρθει σε άμεση επαφή με 

το υγρό στοιχείο. Να απαρατηρήσει τις 

φωλιές των 

πουλιών στο  

παρυδάτιο 

δάσος ( 

δέλτα του 

ποταμού Στρυμώνα) και να περιηγηθεί στις μεγάλες 

συγκεντρώσεις των φλαμίνγκο, πελεκάνων και κορμοράνων.  
 

 

Με άλογα, ποδήλατα , με μια απλή πεζοπορία ή 

χρησιμοποιώντας τζιπ 4 Χ 4 για τις  πιο δύσβατες 

περιοχές να κάνει το γύρω τις λίμνης και να 

επισκεφτεί του Εθνικό Πάρκο.  

 

  



   Η περιοχή της λίμνης Κερκίνης και τα γειτονικά βουνά, προσφέρουν αμέτρητες 

διαδρομές για πεζοπορία και ορειβασία. 

Πεζοπορία δίπλα στη λίμνη: Από 3 ως 13 

χλμ. μια  εύκολη επίπεδη διαδρομή σε 

χωματόδρομο χωρίς κίνηση, δίπλα στην 

λίμνη.  

 

Πεζοπορία στην Βόρεια όχθη : Απόσταση: 

5 χλμ. μια  επίπεδη διαδρομή μέσα στα 

δέντρα, τα καλάμια και τα λιβάδια..  

                                                    Πεζοπορία δίπλα στο ποτάμι: Απόσταση: 

13 χλμ.  

Πεζοπορία στο Ανατολικό ανάχωμα: 

Απόσταση: 22 χμλ.  

Ορειβασία στο όρος Κερκίνη.  Άνω Πορόια 

– Κορυφή 1750m – Άνω Πορόια.  

Ορειβασία στην κορυφογραμμή του όρους        

Κερκίνη  Στο μονοπάτι της 

κορυφογραμμής, δίπλα στα Ελληνο-

Βουλγαρικά σύνορα.. 

Πεζοπορία στην υψηλότερη κορυφή του 

όρους Κερκίνη  Νεοχώρι - Σιδηρόπετρα 

(2.031) - Νεοχώρι. 

Δυσκολία: Μέτρια - Δύσκολη. 

 

 

Ο γύρος της λίμνης     Είναι ακριβώς 60 χλμ. Ξεκινάμε από το χωριό Λιθότοπος στη 

συνέχεια θα κινηθούμε βόρεια, δηλαδή προς το χωριό Κερκίνη, έχοντας στα αριστερά μας τις 

πλαγιές του βουνού Κρούσια. Περνάμε τον οικισμό Κορυφούδι και φτάνουμε στο χωριό 

Κερκίνη. Στην Κερκίνη κάθε χρόνο, αρχές 

Ιουλίου, διεξάγεται με επιτυχία το "οικολογικό 

φεστιβάλ παρ' όχθην Κερκίνης", το οποίο 

διαρκεί 4 ημέρες και περιλαμβάνει μουσικές 

εκδηλώσεις, περιβαλλοντική ενημέρωση, 

εκθέσεις φωτογραφίας, οικολογικές δράσεις, 

αθλητικές συναντήσεις κ.ά. Από την Κερκίνη 

φτάνουμε στη Λιβαδιά, Αμέσως μετά τη Λιβαδιά 

βγαίνουμε στο δρόμο που ενώνει το Κιλκίς με τη 

Βουλγαρία.   

http://www.fragmakerkinis.gr/


                                         

Αν πάμε αριστερά θα ανηφορίσουμε στο όμορφο χωριό Άνω Πορρόια, που έχει υψόμετρο 

380 μ. και πληθυσμό 900 περίπου κατοίκων. 

Το χωριό αυτό διατηρεί κάποια παλιά 

μακεδονικά αρχοντικά και μας προσφέρει την 

ωραιότερη θέα στη λίμνη σε σχέση με όλα τα 

υπόλοιπα χωριά της περιοχής. Τα Άνω 

Πορρόια διαθέτουν μια πολύ δροσερή 

πλατεία, με άφθονα τρεχούμενα νερά και 

μπόλικα πλατάνια. Μετά τα Άνω Πορρόια ο 

δρόμος περνάει τα Κάτω Πορρόια, 

τη Μακρυνίτσα και τα Πλατανάκια, για να 

φτάσει στην Καστανούσσα. Στην Καστανούσσα 

κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, 

αναβιώνουν οι περίφημες "Αυγομαχίες", ένα 

ποντιακό πασχαλινό έθιμο. Από κει και πέρα 

μπαίνουμε στο Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα στα 

χωριά γύρω από τη λίμνη Δοϊράνη.  

 

 

 

    

  Από τη Λιβαδιά στρίβοντας δεξιά θα 

συναντήσουμε το Μανδράκι. Το χωριό 

διαθέτει και μόλο (όπου δένουν τα σκάφη τους 

οι ντόπιοι), δίπλα στον οποίο υπήρχε μέχρι 

πρόσφατα ένα παμπάλαιο ξενοδοχείο αλλά 

τώρα πια αυτό έχει καταρρεύσει. Μετά θα 

περάσουμε το Ακριτοχώρι, όπου μπορούμε να 

επισκεφθούμε το γυναικείο μοναστήρι του 

Τιμίου Προδρόμου. 

 

 

 

 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37708670.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/37708670.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/3071293.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/3071293.jpg
http://www.poroia.de/
http://www.makrynitsa.gr/
http://partetavouna.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/9589637.jpg


 

Ακολούθως περνάμε το χωριό Θρακικό και 

κάνουμε στάση στη Βυρώνεια. Εδώ θα 

επισκεφθούμε ένα μικρό και όμορφο ενυδρείο, 

που φιλοξενεί όλα τα ψάρια της λίμνης αλλά 

και κροκόδειλο και αλιγάτορα 

 

 

 

 

Στο χωριό αυτό συναντήθηκαν το 1913 ο 

βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ και ο Ελ. 

Βενιζέλος για να υπογράψουν τη συνθήκη 

ανακωχής με τη Βουλγαρία, όταν τελείωσε ο 

Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος.  

 

 

                                                                           

Από τη Βυρώνεια έχουμε δύο επιλογές: 

η μία είναι να συνεχίσουμε ως το Ν. 

Πετρίτσι  

 

 

 

 

και η άλλη να πάρουμε το δρόμο που περνάει τη 

γέφυρα πάνω από το Στρυμόνα και στη συνέχεια 

διασχίζει διαδοχικά τα χωριά Μεγαλοχώρι, 

Γόνιμο, Λιμνοχώρι, Χρυσοχώραφα και Νέα 

Ηράκλεια. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Constantine_at_war.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Constantine_at_war.jpg
http://www.dimosiraklias.gr/
http://www.dimosiraklias.gr/


                                

 

                                ΛΙΜΝΗ ΔΟΙΡΑΝΗ 
    

 

    

Το όνομά της προέρχεται πιθανώς, από τους αρχαίους Δόβηρες, που ήταν Παιονικό φύλο, 

εγκατεστημένο στην   περιοχή 

      Η Δοϊράνη βρίσκεται στα σύνορα της Ελλάδας 

με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας..Έχει επιφάνεια 43,1 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων από τα οποία τα 27,3 τετ. χλμ. 

Ανήκουν στην ΠΓΔΜ και τα 15,8 τετ. χλμ στην 

Ελλάδα. Οι δύο λαοί ξέρουν ότι μόνο μέσα από τη 

συνδιαχείριση μπορούν να τη φροντίσουν και να τη 

διατηρήσουν. Η λίμνη αποτελεί παράδειγμα 

συνύπαρξης και συνεργασίας Έχει μέγιστο βάθος 

4 μέτρα. Η Δοϊράνη σχηματίστηκε κατά την 

Προπαγετώδη Γεωλογική Περίοδο και αρχικά η 

έκτασή της ήταν 130τ.χ. και το βάθος της 10 

μέτρα. 

      Στη Δοϊράνη αναπτύσσεται ένας πολύ σημαντικός υγροβιότοπος που έχει περιληφθεί 

στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, καθώς δίνει προσωρινό καταφύγιο σε 36 σπάνια είδη 

πουλιών, μεταξύ των οποίων η λαγγόνα και ο αργυροπελεκάνος.Διαθέτει πλούσια 

ιχθυοπανίδα με σπάνια είδη ψαριών, όπως ο γουρουνομύτης, η φεροβελονίτσα 

το γυφτόψαρο κ.ά. Σήμερα ο πληθυσμός των ψαριών έχει ελαττωθεί, λόγω της 

έντονης αλιείας και της συνεχούς πτώσης της στάθμης. Στον υγροβιότοπο της Δοϊράνης 

διαβιούν και πολλά υδρόβια έντομα, όπως η λιβελούλα, και το μαλάκιο Dreissenia 

polymorpha. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CF%86%CF%84%CF%8C%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1


 

 

Το Κιλκίς (36,6 χιλ.) είναι πόλη της 

Κεντρικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα 

του ομώνυμου Νομού, είναι μία 

αναπτυσσόμενη επαρχιακή πόλη με 

αξιοσημείωτη βιομηχανική πρόοδο  

Μερικά απο τα πιο γνωστα αξιοθεατα του 

Κιλκίς είναι το σπήλαιο και η εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου καθώς και το 

αρχαιολογικό και πολεμικό μουσείο.  

   

 

Η Πικρολίμνη (49,6 χιλ.) είναι λίμνη 

της Μακεδονίας που βρίσκεται στο 

νότιο τμήμα της Περιφερειακής 

ενότητας Κιλκίς, κοντά στα σύνορα με 

την Περιφερειακή 

ενότητα Θεσσαλονίκης. Είναι αβαθής 

με μέσο βάθος το 1 μέτρο. Η έκταση 

της κυμαίνεται από 3,7 έως 4,5 τ.χ. 

Ο πυθμένας της αποτελείται από 

πηλό με θειούχες ενώσεις και νιτρικά 

άλατα. Υπάρχουν πηγές μεταλλικού 

νερού και, λόγω των πετρωμάτων 

έχει ιαματικές και καλλυντικές 

ιδιότητες. Στη λίμνη λειτουργεί 

Πηλοθεραπευτήριο και το καλοκαίρι η 

πηλοθεραπεία γίνεται εντός στη λίμνης στην ειδικά διαμορφωμένη όχθη 

 

  Η οροσειρά Μπέλλες (30,1 χιλ.) ή Κερκίνη 

βρίσκεται στην περιοχή της Μακεδονίας και 

ανήκει στην Ελλάδα (βορειοδυτικό τμήμα), στην 

ΠΓΔΜ (νοτιοανατολικό τμήμα) και την 

Βουλγαρία (νοτιοδυτικό τμήμα). Στο Ελληνικό 

τμήμα βρίσκεται στις περιφερειακές ενότητες 

Σερρών και Κιλκίς.Η οροσειρά βρίσκεται 

βορειοανατολικά της λίμνης Δοϊράνης και έχει 

μήκος περίπου 60 χλμ και πλάτος 7 με 9 χλμ. 

Το υψηλότερο σημείο της βρίσκεται στην κορυφή 

Ράντομιρ, στα 2.029 μέτρα. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Το Σκρά (70 χιλ.) είναι ένα μικρό χωριό στα βορειοδυτικά του νομού Κιλκίς, 

οπου απέχει 4 χλμ. από τα σύνορα με την Π.Γ.Δ.Μ. και βρίσκεται σε υψόμετρο 520 μ. στις 

πλαγιές του όρους Πάικο. Η περιοχή είναι κατάλληλη για φυσιολατρικές δραστηριότητες, 

ενώ αξιοθέατο αποτελούν και οι καταρράκτες με τη Σμαραγδένια λίμνη. 

 

 

   Το Όρος Πάικο (83,6 χιλ.) βρίσκεται στην 

Κεντρική Μακεδονία στα σύνορα των νομών 

Πέλλας και Κιλκίς με κορυφή την Γκόλα-Τσούκα σε 

υψόμετρο 1.650 μέτρα.Στα ανατολικά του έχει την 

κοιλάδα του Αξιού και έχει πλούσια βλάστηση με 

αρκετές πηγές.Αποτελεί δε και το μεγαλύτερο 

δάσος Καστανιάς της Ελλάδας.  

 

 

 

   

 

  Τα  Κρούσσια όρη (65,1 χιλ.) είναι 

χαμηλή οροσειρά της Κεντρικής 

Μακεδονίας, αποτελείται από δύο 

κύριους ορεινούς όγκους, το Δύσωρο 

όρος και το Μαυροβούνι. Η οροσειρά 

έχει κατεύθυνση από Βορειοδυτικά 

προς Νοτιοανατολικά και αποτελεί 

φυσικό όριο μεταξύ των νομών Κιλκίς 

και Σερρών.  

 

  



Η ψηλότερη κορυφή των ορέων είναι στο Μαυροβούνι, στα 1.179 μέτρα.Οι δυτικές πλαγιές 

των Κρουσσίων οριοθετούν τη λεκάνη απορροής του Γαλλικού, ενώ οι ανατολικές πλαγιές 

απορρέουν στον Στρυμόνα. Η οροσειρά είναι δασώδης σε μεγάλο τμήμα της και θαμνώδης. Η 

δασώδης βλάστηση αποτελείται κυρίως από βελανιδιές  

 

  Το καλοκαίρι η λίμνη αποτελεί 

τουριστικό θέρετρο της περιοχής Στα 

πεντακάθαρα νερά της μπορεί κανείς να 

κολυμπήσει ή να ασχοληθεί με άλλα 

υδάτινα σπορ. Η περιοχή προσφέρεται 

για περιπάτους και το ηλιοβασίλεμα στην 

λίμνη είναι ονειρεμένο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Στο χωριό της Δοϊράνης,  βρίσκεται ο παραδοσιακός σιδηροδρομικός σταθμός,  το 

επιβλητικό μνημείο στη μνήμη Βαλκανικών πολέμων και το μουσείο όπου στεγάζονται 

εκθέματα που αναδεικνύουν την ιστορία, τον 

πολιτισμό και το περιβάλλον της περιοχής. 

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα παλιά σύνεργα 

αλιείας που χρησιμοποιούσαν εδώ και αιώνες 

οι ψαράδες. και στην τόσο σημαντική για τον 

Ελληνισμό μάχη της Δοϊράνης στις 23 Ιουνίου 

1913. Κοντά στο χωριό είναι και τα συμμαχικά 

μνημεία του Α. Παγκοσμίου πολέμου και δίπλα 

στο συνοριακό σταθμό βρίσκεται το μικρό 

εκκλησάκι του Κυρίλλου και Μεθοδίου.  

 

 

 

 



 

 

 Τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιούνται παραλίμνιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με 

σημαντικότερη τα   Δοϊράνεια. 

Τα «Δοϊράνεια», λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο κατά τους 

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και έχουν πλέον καταξιωθεί 

θεσμικά και πολιτιστικά, στη συνείδηση των κατοίκων του 

Νομού, αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. 

Σκοπός των «Δοϊρανείων» είναι η συνύπαρξη λαϊκών εθίμων 

και πολιτιστικής δημιουργίας, κοινωνικής συνεύρεσης, 

ψυχαγωγίας και αθλητικής άμιλλας. Ενδεικτικό στοιχείο για 

τη σημαντικότητα των εκδηλώσεων είναι ο υψηλός αριθμός 

επισκεπτών, καθώς κατά μέσο όρο οι επισκέπτες ξεπερνούν 

τα 3.500-4.000 άτομα ετησίως, κατά τα τρία τελευταία έτη. 

Τα «Δοϊράνεια» αγκαλιάζουν όλους τους οικισμούς του 

Δήμου, διοργανώνοντας πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, όπως γιορτή των Μεταναστών, γιορτή Τρίτης 

Ηλικίας, ποντιακή βραδιά, γιορτή Καρπουζιού, γιορτή 

Γριβαδιού, παραλίμνιες αθλητικές εκδηλώσεις, αναβίωση 

παραδοσιακών γάμων, έκθεση Ζωγραφικής.  

 

   Κατά μήκος της λίμνης, περίπου 5 

χλμ, υπάρχει  η τοποθεσία «χίλια 

δένδρα». Όλο το μεγαλείο της φύσης 

παίρνει «σάρκα και οστά» εδώ. Οι 

αιωνόβιες βαλανιδιές, οι δρυς, οι 

φράξιες, οι πλάτανοι, οι ιτιές μαζί με 

άλλα δένδρα συνθέτουν ένα ειδυλλιακό 

τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για 

πολλούς επισκέπτες. Η περιοχή 

προσφέρετε για περιπάτους μέσα στο 

δάσος απολαμβάνοντας το «τραγούδι» των πουλιών που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. 

     Σε μικρή απόσταση από την τοποθεσία τα 

«Χίλια Δένδρα» βρίσκεται ο γραφικός οικισμός 

των Μουριών. Λίγα χλμ βόρεια από τις Μουριές 

είναι το χωριό Καβαλάρι, χτισμένο στους 

πρόποδες του Μπέλλες, πνιγμένο μέσα σε ένα 

πανέμορφο καταπράσινο τοπίο. Εκεί  

διοργανώνονται τα "Μουριώτικα", πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού της 

Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, από 8 ως 14 

Σεπτεμβρίου 



              ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ  

 
 

 

 

 
  Ονομασία Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, η Βόλβη ήταν Νύμφη, κόρη του Ωκεανού και της 

Τηθύος, που ζούσε στα νερά της λίμνης, την οποία και προστάτευε. Σύμφωνα με τον Αθήναιο, 

απέκτησε με τον Ηρακλή έναν γιό, τον Όλυνθο. Από αυτήν την Νύμφη πήρε το όνομά της η λίμνη 

Βόλβη. Ο Ξενοφών την αναφέρει με το όνομα Βολυκή  

   Η λίμνη Βόλβη, γνωστή παλαιότερα και 

ως Μπεσίκια (τουρκική ονομασία), βρίσκεται 

στον νομό Θεσσαλονίκης ανατολικά από την 

πόλη της Θεσσαλονίκης και δυτικά από την 

θάλασσα του Στρυμονικού κόλπου, στη 

λεκάνη της Μυγδονίας. Είναι διατεταγμένη 

σε σειρά με την λίμνη Κορώνεια και σε 

απόσταση 11,5 χλμ. από αυτήν. Η λίμνη 

Βόλβη αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη της 

Μακεδονίας και τη δεύτερη μεγαλύτερη της 

χώρας, με μέγιστο βάθος 23 μέτρα.  

   Η σημερινή γεωμορφολογία του χώρου 

διαμορφώθηκε πριν από 1.800.000 έτη, 

όταν ρήγματα στην προ-μυγδονική λεκάνη 

προκάλεσαν τη βύθισή της. Κατ' αυτό τον τρόπο διακόπηκε η επικοινωνία της με τη θάλασσα και 

δημιουργήθηκε μια μεγάλη λίμνη, η λίμνη της Μυγδονίας. Σταδιακά η έκταση της συνεχώς μίκραινε, 

ώσπου έμειναν οι δύο υπολειμματικές μορφές που είναι η Λίμνη Κορώνεια και η Λίμνη Βόλβη.  

 

  Η λίμνη Βόλβη είναι ένας από τους 11 ελληνικούς υγροτόπους που προστατεύονται από τη συνθήκη 

Ραμσάρ. Διαθέτει πλούσια ιχθυοπανίδα, που περιλαμβάνει 24 είδη ψαριών, ανάμεσά τους το ψάρι 

λιπαριά, που είναι ενδημικό της λίμνης και δεν συναντάται σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Στην 

περιοχή υπάρχουν 245 είδη πτηνών. Στη νότια πλευρά της λίμνης υπάρχει το μοναδικής οικολογικής 

αξίας παραλίμνιο δάσος της Απολλωνίας.  

 



Η Θεσσαλονίκη  (64,9 χιλ.) είναι η δεύτερη 

σε πληθυσμό και έκταση πόλη της Ελλάδας. 

Συχνά αναφέρεται η συμπρωτεύουσα της 

Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο δυτικό 

τμήμα της περιφερειακής ενότητας 

Θεσσαλονίκης, στο μυχό του Θερμαϊκού 

κόλπου. Περιβάλλεται στα ανατολικά από το 

δάσος του Σέιχ Σου. Νοτιοανατολικά της 

πόλης υψώνεται το όρος Χορτιάτης, φυσική 

οχύρωση και πηγή μέρους του νερού που 

χρησιμοποιείται για την ύδρευσή της. Βορειοδυτικά απλώνεται η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, που 

συμπληρώνει τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης σε ύδρευση. Βόρεια της πόλης υψώνεται το όρος Σιβρί 

που χωρίζεται από τον Χορτιάτη με το πέρασμα του Δερβενίου. Η πεδιάδα ευνόησε την οικονομική 

ανάπτυξη της πόλης και της γύρω περιοχής, καθώς σχηματίστηκε σταδιακά από τις προσχώσεις των 

ποταμών που διαρρέουν το νομό κι έτσι είναι ιδιαίτερα εύφορη. Οι τρεις αυτοί ποταμοί, ο Αξιός, ο 

Λουδίας και ο Γαλλικός, εκβάλλουν δυτικά της πόλης ενώ ακόμα νοτιότερα εκβάλλει ο Αλιάκμονας. Το 

Δέλτα του Αξιού αποτελεί υγροβιότοπο 22.000 στρεμμάτων ιδιαίτερης σημασίας, που προστατεύεται 

από τη Σύμβαση Ραμσάρ. Η θέση της πόλης στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας-Θράκης, η ύπαρξη του 

λιμανιού της ως φυσικής πύλης της περιοχής αυτής προς τη θάλασσα αλλά και η φυσική οχύρωσή της 

καθιστούν τη Θεσσαλονίκη αφενός σημαντικό στρατηγικό σημείο, αφετέρου εμπορικό, συγκοινωνιακό 

και πολιτισμικό σταυροδρόμι από την αρχαιότητα έως και τα σημερινά χρόνια.  

   Ο Λευκός Πύργος και τα Πέριξ, τα 

Μουσεία του Κέντρου: Το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού, το Μακεδονικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, τα Ανάκτορα του 

Γαλέριου, οι Βυζαντινοί Ναοί του κέντρου: ο 

πολιούχος Άγιος Δημήτριος, Παναγία 

Χαλκέων, ο παλαιοχριστιανικός ναός της 

Παναγίας Αχειροποιήτου, η εκκλησία της 

Του Θεού Σοφίας, οι Μονές Αγία Θεοδώρα 

και Βλατάδων, πλατεία Αριστοτέλους, Ρωμαϊκή Αγορά, Ροτόντα ν κλπ.  

 

Τα Λουτρά της Νέας 

Απολωνίας  (10,1 χιλ.) 

βρίσκονται στη  νότια 

πλευρά της λίμνης 

Βόλβη Στις 

εγκαταστάσεις των 

λουτρών γίνεται 

λουτροθεραπεία για 

ρευματισμούς, 

αρθριτικά, παθήσεις περιφερειακών νεύρων, γυναικολογικές παθήσεις, κατάγματα, διαστρέμματα. 

  



 

Στη νότια όχθη της Βόλβης, βρίσκεται ένα από τα τελευταία 

εναπομείναντα παραλίμνια δάση της Ευρώπης: το παραλίμνιο 

Δάσος της Απολλωνίας -το βασίλειο των γκρίζων ερωδιών- 

το οποίο έχει τεράστια οικολογική αξία, αφού είναι η μοναδική 

περιοχή στην Ελλάδα που φιλοξενεί μεικτές αποικίες γκρίζων 

ερωδιών και λευκοπελαργών. Επιπλέον, εδώ απαντάται ο 

μοναδικός συνδυασμός σκλήθρου και λεύκας (φυτοκοινωνία 

Alnopopuletum). Τέτοιες φυτοκοινωνίες που άλλοτε υπήρχαν 

σε πολλά ποτάμια της χώρας μας, σήμερα θεωρούνται πολύ 

σπάνιες. 

 

 Ο Σταυρός (20,5 χιλ) (ή Κάτω Σταυρός ή παλαιότερα Παραλία Σταυρού) είναι κωμόπολη στα 

ανατολικά του Νομού Θεσσαλονίκης και αποτελεί την έδρα του Δήμου Βόλβης.Περιβρέχεται από το 

Στρυμονικό Κόλπο και συνορεύει στα βόρεια με τα Βρασνά, δυτικά με τη Ρεντίνα και νότια με τη 

Βαρβάρα Χαλκιδικής.  
 

  Το Αισθητικό δάσος της Ρεντίνας (13,1 χιλ.) 

στις όχθες του Ρήχιου ποταμού που διαρρέει τα 

Στενά της Ρεντίνας δημιουργεί ένα τοπίο σπάνιου 

φυσικού κάλλους που δικαιολογημένα 

ανακηρύχτηκε σε Αισθητικό δάσος. Το στενό 

αυτό πέρασμα που δημιουργούν οι παρυφές του 

Χολομώντα και των Κερδυλλίων είναι επίσης 

γνωστό κι ως Μακεδονικά Τέμπη. 

   Το δάσος αυτό συγκροτείται από μεγάλα 

πλατάνια, κρανιές, ιτιές, φράξους, κισσούς, 

λυγαριές, ιππουρίδες, φτέρες και γαλατσίδες, 

είδη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς πολλά από αυτά χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα είτε για 

την παραγωγή φαρμάκων είτε για την κατασκευή διαφόρων αντικειμένων. 

    

 

Το Βυζαντινό Κάστρο της Ρεντίνας κτίστηκε κατά τους 

Βυζαντινούς χρόνους και επί εποχής Ιουστινιανού και είχε 

ιδιαίτερη στρατηγική σημασία καθώς από εδώ μπορούσαν να 

ελέγχουν την αρχαία Εγνατία οδό (όπου σήμερα διέρχεται η 

εθνική οδός Θεσσαλονίκης -; Καβάλας ) και αποτελούσε μία 

από τις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες της αρχαιότητας που 

συνέδεε την ανατολή με τη δύση.  

 

 

 

 

Η ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ (24,1 χιλ.)είναι μία παραθαλάσσια κωμόπολη του Δήμου Βόλβης στο 

βορειοανατολικό άκρο του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι ένα από τα πιό αξιόλογα καλοκαιρινά τουριστικά 

θέρετρα της Μακεδονίας. 



Αξιοθέατα: 

  Το Λαογραφικό Μουσείο Ασπροβάλτας. 

  Το Κέντρο πληροφόρησης για την παράκτια ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της 

Ιερισσού. 

  Ο Αρχαιολογικός χώρος στο "Λιοτόπι Ρουτσχέλη": κατά τις εργασίες διάνοιξης της σύγχρονης 

Εγνατίας οδού ανασκάφτηκε οικοδόμημα ύστερων κλασικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων. Πρόκειται 

για ένα αυτόνομο και οργανωμένο συγκρότημα έκτασης πλέον των 3,5 στρέμματα στις χαμηλές 

υπώρειες του Κερδυλλίου όρους, με εξαίρετη θέα στο Στρυμονικό κόλπου. 

   Ο Ναός Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας. Εντός του 

Ναού φυλάσσονται ιστορικές εικόνες που μετέφεραν οι 

μικρασιάτες ως κειμήλια: δύο εικόνες του Αγίου 

Γεωργίου και της Παναγίας του 16ου - 17ου αιώνα, την 

εικόνα του Αγίου Νικολάου, δύο χρυσοκέντητες εικόνες 

και τη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

  Τα Περιπατητικά μονοπάτια και διαδρομές στο 

Κερδύλλιο Όρος για ποδήλατα βουνού. 

   Το Φυσικό Πάρκο Αναψυχής Ασπροβάλτας. 

   Η Μονή του Αγίου Γεωργίου. Βρίσκεται στις δασόφυτες πλαγιές των Κερδυλίων, κοντά στον οικισμό 

της Ασπροβάλτας. Κτισμένη κατά το β΄ ήμισυ του 16ου αιώνα, η Μονή σήμερα έχει εγκαταλειφθεί. 

Διασώζεται το καθολικό, σταυροειδές με τέσσερις κολώνες, ίχνη της δυτικής και βόρειας κόρδας, 

καθώς και ο περίβολος. Η στέγη της Μονής καλύπτεται από σχιστόπλακες. Στο ιερό και στην πρόθεση 

διατηρούνται υπολείμματα τοιχογραφιών του 16ου αιώνα. 

Αθλητισμός: 

   Η Ασπροβάλτα κατά τους χειμερινούς μήνες αποτελεί για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, τον 

δημοφιλέστερο προορισμό για να εξασκηθεί κάποιος στο Σέρφινγκ ενώ θεωρείται και ένα από τα πιο 

αξιόπιστα μέρη στην Ελλάδα σχετικά με την ύπαρξη κυματισμού απαραίτητου για την εξάσκηση του 

αθλήματος. Δεν υπάρχει οργανωμένη σχολή εκμάθησης, είναι σύνηθες όμως τον χειμώνα όταν φυσάει 

νοτιάς να υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου στην παραλία της Ασπροβάλτας. 
 

Ο γύρος της λίμνης 

Πρώτος σταθμός είναι η Νέα Μάδυτος. 

Κάνοντας αριστερά στη διασταύρωση, θα 

βρεθούμε στο  ν παραλίμνιο χώρο αναψυχής, 

που είναι διαμορφωμένος με υγρόφιλα δασικά 

είδη. Ο ιερός ναός της Μονής Εσφιγμένου του 

1867 αξίζει μια επίσκεψη ενώ ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πρωτοποριακός 

βιολογικός καθαρισμός με τη μέθοδο των 

υδροφύτων (καλαμιών), που συνδυάζει την 

ανάπτυξη ενός μικρού υγροτόπου με τον 

καθαρισμό των αστικών λυμάτων του χωριού. 



  

  

Συνεχίζοντας ανατολικά επί της εθνικής οδού 

και λίγο πριν τη Ρεντίνα, συναντάμε τη γραφική 

εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, χτισμένη 

το 1869, με στέγη και τρούλο από πλάκες 

σχιστόλιθου.  

 

 

Στη διασταύρωση της Ρεντίνας στρίβουμε αριστερά και κατευθυνόμαστε προς τον οικισμό 

της Μικρής Βόλβης. Στη διαδρομή, περνάμε από το στρατόπεδο εκπαίδευσης των 

καταδρομέων, από το χείμαρρο της Βαμβακιάς και τελικά μπαίνουμε στο κυριότερο ψαροχώρι 

της λίμνης. Στη Μικρή Βόλβη έχει έδρα ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βόλβης «Αγία 

Παρασκευή» και στην ιχθυόσκαλα δημοπρατούνται τα ψάρια που μόλις αλιεύθηκαν.  

 Αφήνοντας τη Μικρή και κατευθυνόμενοι προς 

τη Μεγάλη Βόλβη (που ως οικισμός είναι μικρότερη!), 

περνάμε από το χώρο όπου φύεται ελαιώνας, στον 

οποίο θρυλείται ότι πολλές ρίζες χρονολογούνται 

από την βυζαντινή εποχή! Στην περιοχή σώζεται και 

ένας από τους παλαιότερους λαδόμυλους της 

Μεσογείου, μοναδικό δείγμα βυζαντινής 

κατασκευής, το Τζιμηλάρειον, που χρονολογείται από 

το 1324. Κοντά στο εργαστήριο ανασκάφηκε 

μονόχωρος ναός και εντοπίστηκε μικρός οικισμός. Στην ίδια περιοχή, στην κορυφή 

δυσπρόσιτου λόφου, εντοπίστηκε βυζαντινός οχυρωματικός περίβολος, υπόλειμμα κάστρου 

 Επόμενος σταθμός είναι ο χώρος αναψυχής 

δίπλα στη λίμνη, πριν από το χωριό 

Νυμφόπετρα. Συνεχίζοντας τη διαδρομή, 

σταματάμε λίγο έξω από το χωριό στα δεξιά 

και παρατηρούμε τον περίεργο γεωλογικό 

σχηματισμό από τον οποίο πήρε το όνομά του 

το χωριό.   

Πρόκειται για τις Νυμφόπετρες, έναν φυσικό 

σχηματισμό εντυπωσιακών βράχων, ο οποίος 

δημιουργήθηκε πριν εκατομμύρια χρόνια, από 

πίδακες γεωθερμικού ρευστού. Τοπικοί θρύλοι 

εξηγούν με φαντασία και μοναδικό τρόπο τη 

δημιουργία αυτών των βράχων: πρόκειται για 

γαμήλια πομπή που πέτρωσε από φθονερή 

κατάρα! 

http://www.strymonikos.net/portal/Ekdromes/Thriskeia/AgiaMarina
http://www.strymonikos.net/portal/Ekdromes/Poleis/MikriMegaliVolvi
http://www.strymonikos.net/portal/Ekdromes/Poleis/MikriMegaliVolvi


 Κατευθυνόμαστε προς το Σχολάρι, όπου κάνουμε μια 

στάση για να θαυμάσουμε τα πλατάνια των ερωδιών. 

Από τα Λαγκαδίκια στρεφόμαστε και πάλι ανατολικά. 

Περνάμε τα λουτρά της Νέας Απολλωνίας Σε 

απόσταση 2 περίπου km προς τα ανατολικά, σώζεται το 

κατώτερο τμήμα Οθωμανικού Λουτρού, σε ύψωμα με  

θέα στη λίμνη. Η περιοχή έχει 

ανακηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος. Η κατασκευή έχει 

οκταγωνικό σχήμα και χρονολογείται 

περί τον 15ο αιώνα. Στο βάθος του 

λουτρού εξακολουθεί να πηγάζει ζεστό 

νερό! Τέλος κατευθυνόμαστε προς τα 

χωριά του Στρυμονικού κόλπου 

Ολυμπιάδα , Σταυρός, Νέα Βρασνά και 

Ασπροβάλτα 

 

 

Στη λίμνη Βόλβη προσφέρεται πλούσια δράση με  

 windsurfing,                                                                                κανόε-καγιάκ, 

 

 

 

 

 

                          

   

 

 

 

                 Ιππασία                                                                ποδήλατο 



 

 

Πεζοπορία στην Λίμνη 

Βόλβη με ορνιθοπαρατήρηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεζοπορία Αη Γιώργης – 

Πλάκες .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεζοπορία σταΚερδύλλια 

Όρη ακριβώς πάνω απο 

την Ασπροβάλτα  

 

 

 

          

  

http://www.strymonikos.net/portal/FisikosPloutos/KerdiliaOri
http://www.strymonikos.net/portal/FisikosPloutos/KerdiliaOri
http://www.strymonikos.net/portal/Oikismoi/Asprovalta


                                                                                                                    

ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ 

  Η λίμνη Κορώνεια ή Λαγκαδά ίσως πήρε το όνομά της από την ομώνυμη νύμφη που αναφέρει 

ο Παυσανίας, στη Βοιωτία, ως τροφό του Διόνυσου ή από κάποιον από τους πολλούς ήρωες 

με το όνομα Κόρωνος. Πάντως έχει το ίδιο όνομα με την γνωστή από την ομώνυμη μάχη 

ομηρική πόλη της Βοιωτίας. 

 Η λίμνη Κορώνεια (ή Λίμνη Λαγκαδά) 

βρίσκεται στο Νομό Θεσσαλονίκης, στην 

λεκάνη της Μυγδονίας, στην επαρχία 

Λαγκαδά. Ονομάζεται επίσης και λίμνη 

Αγίου Βασιλείου. Η λίμνη τα τελευταία 

χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα 

αποξήρανσης. Πριν αρχίσει να έχει 

σοβαρές απώλειες υδάτων ήταν η 5η 

μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας σε έκταση. 

  Η λίμνη ήταν ενωμένη σε προϊστορικούς 

χρόνους με την Βόλβη, πλούσια σε ψάρια 

μέχρι τα μισά της δεκαετίας του ’60. Στα 1976 είχε έκταση περί τα 45.000 στρέμματα. Η 

αλόγιστη χρήση του νερού από τους γεωργούς και από τις δεκάδες βιομηχανίες, η ύπαρξη 

τοξικών βαφείων  στην παραλίμνια περιοχή, που μόλυναν τον υδροφόρο ορίζοντα και μέσω 

αυτού τη λίμνη, οδήγησε το 1999 στο άδειασμα της λίμνης.  Αναζωογονήθηκε με λίγα νερά 

μετά το 2000 για να ξανααδειάσει τον Ιούλιο του 2007. Τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς 

200 πουλιά, κυρίως φλαμίγκο βρέθηκαν νεκρά στη λίμνη λόγω της υπερσυγκέντρωσης 

τοξικών ουσιών από την πτώση της στάθμης του νερού 

  Η ελπίδα για την αναβίωση της λίμνης δεν έχει παρέλθει. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί εκ 

νέου νερό την λίμνη που θα φτάνει τα 4 μέτρα, αφού οι δύο χείμαρροι στο Σχολάρι και στα 

Λαγκαδίκια μπορούν να φέρουν το νερό της βροχής. Αποτελεί μαζί με τη λίμνη Βόλβη, 

σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ, υγρότοπο διεθνούς σημασίας με την ονομασία «Λίμνες 

Κορώνεια - Βόλβη». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82


   Ο Λαγκαδάς (31,1 χιλ.) Βρίσκεται στο κέντρο ενός 

εύφορου λεκανοπεδίου, οι δε κάτοικοι μέχρις πρότινος 

ασχολούνταν με την γεωργία και την αλιεία στη λίμνη 

Κορώνεια. Η αλλαγή όμως των συνθηκών της ζωής και η 

επέκταση της βιομηχανικής ζώνης μέχρι τα όρια του 

Λαγκαδά, έστρεψε τους κατοίκους προς τις βιομηχανικές 

και βιοτεχνικές δραστηριότητες. 

Η περιοχή του Λαγκαδά έχει μέρη που μπορούν να 

καλύψουν κάθε προτίμηση για εκδρομή ή διασκέδαση. Είναι 

ιδανικό μέρος για γρήγορες εκδρομές για τους κατοίκους 

της Θεσσαλονίκης. Πολλοί προτιμούν τα Λουτρά του Λαγκαδά, ενώ άλλοι τις ταβέρνες της 

πόλης και των γύρω χωριών. Πολλοί κυνηγοί προτιμούν τα γύρω βουνά και τις παραλίμνιες 

περιοχές. Υπάρχουν επίσης πίστες καρτ και motocross. 

 Τα αναστενάρια 

Κάποτε ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κωστί 

έπιασε φωτιά. Καθώς ο ναός φλεγόταν, ακούστηκαν φωνές μέσα 

από τις φλόγες. Οι εικόνες «ζητούσαν βοήθεια». Κάποιοι 

κάτοικοι μπήκαν στην εκκλησία για να τις σώσουν και όταν 

βγήκαν έξω ούτε οι εικόνες ούτε οι άνθρωποι είχαν καεί. Οι 

αναστενάρηδες τιμούν αυτό το θαύμα κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου, 

περπατώντας οι ίδιοι πάνω στη φωτιά 

Έθιμο λατρευτικό, θρακιώτικο, που συνδέεται με τη γιορτή των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα «Αναστενάρια» λάμβαναν 

χώρα στη βορειοανατολική Θράκη, με επίκεντρο της εκδήλωσης 

τα χωριά Κωστί και Μπροντίβο. 

  Με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της περιοχής αυτής 

εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου και κυρίως στη Μακεδονία, 

όπου μαζί με τα άλλα έθιμά τους μετέφεραν και τα Αναστενάρια. Οι Αναστενάρηδες 

προσάρμοσαν το έθιμο, που έλκει την καταγωγή του στην Αρχαιότητα, ανάλογα με τις κατά 

τόπους ιδιαιτερότητες. 

Σήμερα αναβιώνει στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στην Αγία Ελένη και στην Κερκίνη 

Σερρών, στη Μελίκη Ημαθίας και στη Μαυρολεύκη της Δράμας. 

Η ονομασία δόθηκε από το αναστενάρι, το εικόνισμα που κρατούν σε όλη τη διάρκεια της 

γιορτής στα χέρια τους οι αναστενάρηδες. Προσεύχονται, χορεύουν και πυροβατούν σε 

αναμμένα κάρβουνα με γυμνά πόδια χωρίς να καίγονται. Όσοι συμμετέχουν, επικαλούνται 

τη βοήθεια των αγίων για να έχουν πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς 

και καλή υγεία 

  

 Ο Σοχός (43,8 χιλ.) είναι κωμόπολη του 

Νομού Θεσσαλονίκης και αποτελεί 

Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαγκαδά. 

Ασχολούνται με τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και το μικρεμπόριο.Το όνομα 

προέρχεται από τη συνένωση των 



ονομάτων των συνοικισμών "Όσσας" και "Χους": Στην περιοχή της αρχαίας Βισαλτίας, 

όπου βρίσκεται σήμερα ο Σοχός, υπήρχαν κάποιοι συνοικισμοί των οποίων τα ερείπια 

σώζονται μέχρι σήμερα. Μεταξύ των οικισμών αυτών ήταν η Όσσα και ο Χους, στον οποίο 

κατασκευάζονταν πολλά αγγεία από πηλό. 

Το Καρναβάλι του Σοχού 

Έθιμο πανάρχαιο 

  Οι Κουδουνοφόροι είναι ένα δρώμενο, που συνδέεται με την 

ευφορία της γης, και τελείται την περίοδο της Αποκριάς, με 

αποκορύφωμα το τριήμερο της Τυρινής και της Καθαρής 

Δευτέρας. Έθιμο πανάρχαιο, που τα χαρακτηριστικά του 

φανερώνουν καθαρά κατάλοιπα των εορτών της Άνοιξης, τα 

οποία είχαν σχέση με τη γονιμότητα και την καρποφορία της 

γης. Σύμβολο αυτής της διαδικασίας της φυσικής βλάστησης 

θεωρείται ο θεός Διόνυσος. 

Οι τραγόμορφοι Κουδουνοφόροι (Μέριου) του Σοχού 

Θεσσαλονίκης έχουν βαθιές ρίζες αφού είναι αρχέγονο 

κατάλοιπο από Διονυσιακές λατρείες και Βακχεία. Μέσα τους 

ενυπάρχει το "δέος" και η αρχέγονη ιερότητα του 

προχριστιανικού ενστίκτου και των συναισθημάτων. Οι Σοχινοί 

έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην επιτυχία του καρναβαλιού. Υποστηρίζουν, ότι θα πάει καλά η 

χρονιά μόνο αν θα γίνουν καλά καρναβάλια 

  Όλοι οι χωριανοί βγαίνουν στους δρόμους, στα καφενεία, μα οι 

περισσότεροι μαζεύονται στην πλατεία του χωριού. Ο επισκέπτης 

θα συναντήσει εκεί τα "καρναβάλια", που ενώ περπατούν αργά για 

να ακούγεται ο παράξενος ήχος των κουδουνιών τους, γυρίζουν 

δυο-δυο, τρία-τρία και κερνάνε φίλους και γνωστούς. Στην πλατεία 

τα νταούλια και οι ζουρνάδες δεν σταματάνε ούτε λεπτό. Όλος ο 

κόσμος, Σοχινοί και επισκέπτες, χορεύουν ασταμάτητα και τα 

καρναβάλια στη μέση του κύκλου, χοροπηδούν και κουνούν της 

ξύλινες γκλίτσες ή τα σπαθιά τους πειράζοντας όλους τους 

επισκέπτες.  

 

   

 

Ο Χορτιάτης (10,1 χιλ.) είναι βουνό του νομού 

Θεσσαλονίκης, ανατολικά της πόλης της 

Θεσσαλονίκης. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν 

Κισσός. Στους πρόποδες του βουνού βρίσκεται 

και η ομώνυμη κωμόπολη Σύμφωνα με τον 

Στράβωνα ο μυθικός βασιλιάς της Θράκης 

Κισσεύς έκτισε στους πρόποδες του σημερινού 

Χορτιάτη, την πρωτεύουσα του, η οποία πήρε 

το όνομα Κισσός. Με τη σειρά της, η πόλη 

έδωσε το όνομα στο βουνό.  



 

        ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ  

  

 Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η λίμνη πήρε το όνομα της από την πόλη Βοκερία. Στα λατινικά το 

όνομα σώθηκε από τον Τίτο Λίβιο παραφθαρμένο ως ‘’Lacus Begoritis’’ απ’ όπου προήλθε το 

Βεγορίτις–Βεγορίτιδα. Η λίμνη δεν είχε πάντα αυτό το όνομα. Από τους βυζαντινούς χρόνους 

και έπειτα, η λίμνη ήταν γνωστή ως λίμνη Οστρόβου, από την ομώνυμη πόλη. Με την αλλαγή 

του ονόματος του οικισμού σε Άρνισσα η λίμνη μετονομάστηκε και αυτή, αν και σε πολλούς 

σύγχρονους χάρτες προτιμήθηκε να προστίθεται και το όνομα της Κέλλης ή Κέλλας 

(μεσαιωνικός οικισμός). Εκτός από τις παραπάνω ονομασίες σε ορισμένες εκδόσεις ή χάρτες 

αναφέρεται σαν λίμνη του Αγίου Παντελεήμονα ή Πάτελι, τα παλαιότερα χρόνια. 
  Βρίσκεται στη Μακεδονία και τη μοιράζονται ο 

Ν. Πέλλας και ο Ν. Φλώρινας. . Περιβάλλεται 

από τα όρη Βέρνο, Βόρας και Βέρμιο και αποτελεί 

το χαμηλότερο σημείο του συμπλέγματος των 

λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτισας και Πετρών, των 

οποίων δέχεται τα νερά μέσα από σύστημα 

διωρύγων και σήραγγας. Είναι η βαθύτερη λίμνη 

της Ελλάδας. Το μέγιστο βάθος της είναι 70 μ. 

Γύρω της  αναπτύχθηκαν οικισμοί από την 

πρώιμη αρχαιότητα. Η περιοχή της λίμνης ήταν 

κατοικημένη ευρέως από την Νεολιθική Περίοδο 

έως και την εποχή του Σιδήρου 

  Έχει χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Κοινοτικού 

Ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Αποτελεί ένα τόπο 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και στις απόκρημνες όχθες του βρίσκουν  καταφύγιο πλήθος 

άριων πουλιών, μεταξύ αυτών, και το παγκοσμίως απειλούμενο κιρκινέζι. Η λίμνη αποτελεί 

ιδανικό ψαρότοπο με ποικιλία ψαριών 



 

Έδεσσα (26,9 χιλ.) σημαίνει πόλη των νεών. 

Καταρράκτες, ποτάμια, γέφυρες, υγρότοποι, 

λίμνες, παγωμένα βουνά, διαδρομές στην υδάτινη 

φύση της Ορεινής Πέλλας.Πάνω από 100 

γέφυρες μέσα στην πόλη της Έδεσσας, 

δημιουργούν μοναδικές διαδρομές. Την διαδρομή 

της φύσης, της παράδοσης, της ιστορίας και του 

πολιτισμού. Όλα μαζί δημιουργούν τους 11 

καταρράκτες της πόλης από τους οποίους μόνο 

οι 2 είναι ορατοί.Λίγο έξω από την Έδεσσα ο 

υγρότοπος Αγρα-Βρυτών-Νησίου και οι πηγές 

των ποταμών φιλοξενούν μοναδικά είδη πουλιών 

και ψαριών στην σκιά του Καϊμάκτσαλάν 

                                                                                

Ο παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός 

του Παλιού Αγίου Αθανασίου ή 

Τσέγανη (23 χιλ.), όπως ονομαζόταν 

παλιά είναι χτισμένος σε υψόμετρο 1200 

μέτρων, στους πρόποδες του όρους 

Βόρας, παρά το γεγονός, ότι πριν από 

μερικά χρόνια είχε νεκρώσει, αποτελεί 

πλέον τον πιο χειμερινό τουριστικο 

προορισμό της Βόρειας Ελλάδας. 

 

 

Τα Λουτρά Πόζαρ (46,9 χιλ.) βρίσκονται σε απόσταση 10 χλμ. από την Αριδαία με 

εντυπωσιακή φυσική ομορφιά και ιαματικά νερά.. 

Οι ιαματικές πηγές Λουτρών Λουτρακίου ή 

Λουτρών Πόζαρ, αναβλύζουν σε υψόμετρο 

360 -390 μ. 

Δημιουργούνται από το νερό της βροχής που 

εισχωρεί στο έδαφος και φτάνει σε μεγάλο 

βάθος, όπου θερμαίνεται, ανεβαίνει ψηλότερα 

και στην πορεία του εμπλουτίζεται με μέταλλα 

και άλλα συστατικά. 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού 

συνιστώνται για παθήσεις του κυκλοφοριακού 

και του αναπνευστικού συστήματος, 

ρευματοπάθειες, γυναικολογικές και δερματικές παθήσεις. Επίσης, ενδείκνυται η 

ποσιθεραπεία για παθήσεις ήπατος, νεφρών, χολής, πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος. 

 

 

  

 



Το φαράγγι εκτείνεται απο τα Ελληνικά σύνορα μέχρι τα Λουτρά, βρίσκεται το ρέμα 

Νικολάου. Σε μιας μοναδικού κάλλους περιοχή, με πλούσια άγρια και παρθένα βλάστηση και 

καταρράκτες. Πλακόστρωτα μονοπάτια, 

πεζούλια αλλά και δρομάκια, εκτείνονται 

παράλληλα με τον θερμοπόταμο με ζεστό 

νερό, αλλά και με το ποτάμι με το 

παγωμένο, γάργαρο νερό. Ειδικά 

διαμορφωμένες ξύλινες γέφυρες 

βοηθούν τον επισκέπτη να ακολουθήσει 

τα ορειβατικά μονοπάτια αλλά και να 

φτάσει στα σπήλαια.Στην περιοχή των 

Λουτρών βρίσκετε ένα μεγάλο 

σύμπλεγμα 16 σπηλαίων, ένα βάθρο 

50μ. και πολλά σπηλαιοκαταφύγια. 

Σχηματίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια, 

όταν η στάθμη των υδάτων ήταν στο επίπεδο 

των εισόδων των σπηλαίων, πρίν ακόμα 

σχηματιστεί η πεδιάδα της Αριδαίας. 

Συστηματικές ανασκαφές και εξερευνήσεις 

των σπηλαίων έφεραν στο φως άφθονες 

ενδείξεις για την παρουσία αυτόχθονου 

πληθυσμού. Υπάρχουν στοιχεία για την ζωή 

του πρωτόγονου ανθρώπου από εργαλεία και 

άλλα αντικείμενα που μαρτυρούν πως οι 

χώροι των σπηλαίων χρησιμοποιούνταν από 

τη Νεολιθική ή και Παλαιολιθική ακόμα 

εποχή. Σημαντικά ευρήματα έχουν βρεθεί, 

ανάμεσα τους, ένας ανθρώπινος σκελετός 

άγνωστης ηλικίας, τμήμα απολιθωμένου 

κρανίου καφετιάς αρκούδας URSUS CT. 

ARCTOS ηλικίας 10.000 χρόνων. Η αρκούδα των σπηλαίων ήταν στην... καλύτερή της φάση 

και πέρασε άλλα 30.000 χρόνια -μια που εξαφανίστηκε πριν από 10.000 χρόνια- σε ένα 

ιδανικό γι αυτή περιβάλλον στην Αρκουδοσπηλιά, μια από τις σημαντικότερες με 

παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. 

 

Ο Άγιος Παντελεήμονας (28,7 χιλ.) 

είναι κτισμένος στις όχθες της λίμνης 

Βεγορίτιδας και σε απόσταση 2,5 km 

από την λίμνη των Πετρών οι οποίες 

αποτελούν σημαντικούς υδροβιότοπους. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ:  Ο 

προϊστορικός οικισμός Αγίου 

Παντελεήμονα, η νεκρόπολη του Αγίου   

η ελληνιστική πόλη των Πετρών τα 

βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία.  



Η λίμνη σε συνδυασμό με τους γύρω ορεινούς όγκους της περιοχής (Βόρας και Βέρμιο) 

αποτελούν μία σύνθεση εξαιρετικού φυσικού κάλλους που προσφέρεται για πληθώρα 

τουριστικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων                                                                               

 Σημαντικά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα μπορεί να δει κανείς μεσα από προγράμματα 

οικοξεναγήσεων-οικοπεριηγήσεων. Συγκεκριμμένα . 

Να επισκευφθεί τον οικισμό της 

 Άρνισσας,   έναν ιστορικό παραλίμνιο 

οικισμό σημερινή πρωτεύουσα του Δήμου 

Βεγορίτιδας, που η ιστορία του  ξεκινάε ι 

από τη νεότερη και μέση εποχή του 

χαλκού (1500-1400 π.Χ.), οπότε και 

εμφανίζεται στους χάρτες των 

ιστοριογράφων. Στην Άρνισσα αναφέρεται 

και ο αρχαίος ιστορικός Θουκυδίδης, το 

424 π.Χ., ως Μακεδονική πόλη. Από την 

πλωτή προβλήτα της Άρνισσας υπάρχει η 

δυνατότητα με βάρκα να γίνει ο γύρος στο 

νησάκι, επίσκεψη στο τζαμί και στην  στον οικισμό της Περαίας  Το  ξωκλήσι  του Αι 

Θόδωρου γαντζωμένο στα βράχια με την σπηλιά του να 

αιωρείται  στην    απόκρημνη πλαγιά  γίνεται ένα με τη φύση  

και το γκρίζο των βράχων 

 

 

 

 

 

Να παρατηρήσει τις σπηλιές καρστικών σχηματισμών: Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία 

του προγράμματος περιήγησης, το θρυλικό «τρυποπέρασμα» μία σειρά καρστικών 

σχηματισμών κατά μήκος της ακτογραμμής της λίμνης, βόρεια της Περαίας καταλήγουν στη 

θέση Μπουρίνι και είναι συνδεδεμένοι με πολλούς θρύλους, μύθους και δοξασίες της 

περιοχής. 

 

 

 

 

  

 



 

Να κάνει μπάνιο στο διαμορφωμένο  χώρος (Πλαζ)  

της λίμνης  έναν πρόσφατα διαμορφωμένος 

παραλιακός χώρο μήκους περίπου 50μ. και 

πλάτους 20μ. με ομπρέλες.. Τα τελευταία χρόνια   

η έντονη παρουσία  καραβίδων δηλώνει ότι τα νερά 

είναι καθαρά σύμφωνα με τους ψαράδες της 

περιοχής 

 

 

Να ψαρέψει απο την 

προβλήτα μήκους 80 

μέτρων μέσα στην λίμνη 

η οποία  ενδείκνυται  για 

τη φιλοξενία 

δραστηριοτήτων  

ερασιτεχνικής αλιείας. 

 

 

 

 

Πολλά και τα πολιτιστικά δρώμενα που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή όπως η γιορτή του 

κερασιού  στον Άγρα, του ροδάκινου στην κοινότητα Βεγόρα, της πατάτας στο  Σκλήθρου τα 

Ρακοκάζανα  στον Αγίο Παντελεήμονα όπου έχουν ως στόχο από τη μια την ανάδειξει των 

τοπικών τους προϊόντων και από την άλλη αποτελούν  αφορμή για αντάμωμα των 

πολιτιστικών συλλόγων που με τη συνοδεία χάλκινων οργάνων προωθούν την τοπική μουσική 

και χορευτική παράδοση. 

 

 

     

  

https://www.google.gr/search?espv=2&biw=1366&bih=643&q=%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CE%BD%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%B9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwja9aXG0ePLAhVzb5oKHQ1qDF8QBQgXKAA


      ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Κατά τους αρχαίους χρόνους, οι Πρέσπες αποτελούσαν βασικότατο τμήμα της Αρχαίας 

Λύγκου, έφεραν δε τα ονόματα "Μικρά" και "Μεγάλη Βρυγηίς". Η σημερινή ονομασία 

"Πρέσπα" μαρτυρείται ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους 

Οι Πρέσπες Βρίσκονται στα βορειοδυτικά σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία και την 

FYROM. Αποτελούνται από την Μεγάλη 

Πρέσπα που χωρίζεται ανάμεσα στην 

Ελλάδα, την Π.Γ.Δ.Μ, και την Αλβανία,  σε 

υψόμετρο 852 μέτρων και την Μικρή 

Πρέσπα η οποία ανήκει κυρίως 

στην Ελλάδα (τα 43,5 περίπου τ.χλμ.) ενώ 

το μικρότερο τμήμα της(λιγότερο από 4 

τ.χλμ.), προς τα δυτικά, ανήκει 

στην Αλβανία σε υψόμετρο 857 μέτρων 

Λόγω της καθόδου της στάθμης του νερού 

στη Μικρή Πρέσπα, το μέρος που ανήκει 

στην Αλβανία, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. 

Σήμερα οι δύο λίμνες διαχωρίζονται από μια αβαθή λωρίδα αμμώδους γης, μήκους περίπου 

4 km και πλάτους 200–1000 m. Η λεκάνη των Πρεσπών σχηματίστηκε από τεκτονικές 

υφέσεις πιθανότατα κατά τη διάρκεια της Τριτογενούς γεωλογικής εποχής (1-70 

εκατομμύρια χρόνια πριν).  

Προστατεύεται από την Συνθήκη Ramsar ως υγροβιότοπος διεθνούς ενδιαφέροντος και 

από 1991, με τη βοήθεια της WWF,  δημιουργήθηκε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών που 

στήριξε τις προσπάθειες του τοπικού πληθυσμού να αναδείξουν και να προστατέψουν το 

φυσικό πλούτο της περιοχής τους.  

  



Η πόλη της Φλώρινας (37,9 χιλ.) αποτελεί 

οικονομικό κέντρο και εμπορικό σταυροδρόμι της 

ευρύτερης περιοχής. Η Φλώρινα βρίσκεται σε 

υψόμετρο 650 μ. και μορφολογικά παρουσιάζει 

πλούσιες εναλλαγές τοπίων, καθώς έχει ορεινό, 

ημιορεινό και πεδινό χαρακτήρα. Περιβάλλεται 

από μεγάλους ορεινούς όγκους, Βόρας 

(Καϊμακτσαλάν) 2.524 μ., Βαρνούντας (Περιστέρι) 

2.334 μ., και Βέρνον (Βίτσι) 2.128 μ. Η πόλη από 

πλευράς αρχιτεκτονικής έχει να επιδείξει 

χαρακτηριστικά δείγματα των περασμένων 

αιώνων, νεοκλασικής και μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής, επηρεασμένη από στοιχεία του 

τοπικού πολιτισμού, ενώ πολλά από τα κτίσματά της ανάγονται στην εποχή της 

τουρκοκρατίας. Τα νεοκλασικά κτήρια, αρχοντικά της Φλώρινας, δίπλα στις όχθες του 

ποταμού Σακουλέβα ο οποίος διασχίζει την πόλη, εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες και 

αποτελούν πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες, ζωγράφους, φωτογράφους και σκηνοθέτες.   

 Η παλιότερη ονομασία που είχαν δώσει στο Νυμφαίο (62,6 χιλ.) οι πρώτοι κάτοικοι του 

χωριού ήταν Νιβέστα, όνομα βλάχικης και προηγουμένως δωρικής προέλευσης, με τρεις 

ερμηνείες: «Νύφη» λόγω της ομορφιάς του χωριού (Νιβέστα) και της τοποθεσίας, 

«αθέατη» (ni vista) πιθανώς διότι 

βρισκόταν σε σημείο όπου δεν γινόταν 

εύκολα ορατό και «χιονάτη» ή «όπου 

μένει το χιόνι» (nives sta). Η τελευταία 

ονομασία κατά πάσα πιθανότητα είναι, 

εφόσον ετυμολογείται από την Δωρική-

Αιολική διάλεκτο και σημαίνει 

χιονισμένη.  

Είναι ένα από τα δέκα ομορφότερα 

χωριά της Ευρώπης, ενώ στον 

παγκόσμιο διαγωνισμό 

της U.N.E.S.C.O. διεκδίκησε το Διεθνές 

Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την 

άριστη διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος. Περικλείεται από 

δάσος οξιάς και διασχίζεται από λιθόστρωτα μονοπάτια και πετρόκτιστα σπίτια. Τα 

τελευταία χρόνια με τη συμβολή σημαντικών ατόμων που κατάγονται από το χωριό, όπως ο 

πρόεδρός του Νικόλαος Μέρτζος και η οικογένεια Μπουτάρη έχει γίνει πόλος έλξης 

αξιόλογου τουρισμού. 

Στην περιοχή δραστηριοποιείται η οργάνωση του Αρκτούρου με ένα περιβαλλοντικό κέντρο 

ενημέρωσης για την καφέ αρκούδα και τον λύκο ενάμισι χιλιόμετρο έξω από το χωρίο. Στις 

εγκαταστάσεις αυτές φιλοξενούνται 13 αρκούδες, οι οποίες έχουν κατασχεθεί από αρκουδιάρ 

ηδες και ζωολογικούς κήπους, και αρκετοί λύκοι αντίστοιχα —ζώα για τα οποία θεωρείται 

αδύνατη η επανένταξ η τους στο φυσικό περιβάλλον. Το κέντρο ενημέρωσης είναι ανοιχτό για 

το κοινό (έναντι συμβολικού εισιτηρίου) τους περισσότερους μήνες του έτους. Στην περιοχή 



έχουν δημιουργηθεί αρκετοί ξενώνες, 

όμως σχεδόν ποτέ δεν επαρκούν μια 

και η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη. Στο 

χωριό επίσης υπάρχει και το 

μισογκρεμισμένο στρατηγείο 

του Παύλου Μελά, ενώ το παλιό 

σχολείο του χωριού, η Νίκειος Σχολή, 

δωρεά του Νυμφαιώτη Ιωάννη Ζαν 

Νίκου (1875-1930), η οποία δε λειτουργούσε για πολλά χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών, 

αποτελεί πλέον Συνεδριακό κέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το Πισοδέρι (16,1 χιλ.) είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.420 μέτρων στις πλαγιές του 

όρους Βαρνούντα και αποτελεί τον πιο ορεινό οικισμό του Ν.Φλώρινας. Πρωτοαναφέρεται 

σε ένα οθωμανικό «τεφτέρι» του 1481 με την ονομασία Ipsoder και πληθυσμό 12 

οικογένειες.  

Από το Πισοδέρι καταγόταν η οικογένεια Κασομούλη που αγωνίστηκε στην Ελληνική 

επανάσταση του 1821, με σημαντικότερο 

αγωνιστή, τον Νικόλαο Κασομούλη, προτομή 

του οποίου, κοσμεί την πλατεία του χωριού.. 

Άλλος Πισοδερίτης αγωνιστής του 1821 ήταν 

ο Παπαδάμος.  

Το Πισοδέρι, με βλαχόφωνο πληθυσμό, 

διαδραμάτισε ρόλο στο Μακεδονικό Αγώνα. 

Στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, 

έθαψε το κεφάλι του Παύλου Μελά ο 

ιερέας Σταύρος Τσάμης στις 18 

Οκτωβρίου 1904.  

Σπουδαίος Μακεδονομάχος και παράγοντας 

του Ελληνισμού της περιοχής ήταν ο αδελφός του παπά-Σταύρου, Λάζαρος Τσάμης. 

Στο χωριό υπάρχει επίσης το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, που λειτουργεί από το 1050, 

καθώς και το κτίριο της Μοδέστειας Σχολής, που κατασκευάστηκε το 1903, αλλά σήμερα, 

αναπαλαιωμένο, λειτουργεί ως ξενώνας. Πολύ κοντά στον οικισμό, μόλις 2 χιλιόμετρα, 

λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο του Πισοδερίου, το οποίο απέχει 29 χιλιόμετρα από την 

πόλη της Φλώρινας. 

Η ονομασία του Αμυνταίου (71,9 χιλ.) το 15ο αιώνα 

ήταν Συροβίτσεβο. Η ονομασία αυτή με διάφορες 

παραλλαγές απαντάται έως την απελευθέρωση από 

τους Τούρκους. Εμφανίζεται και ως Σουροβίτσεβο, 

Σούροβιτς και τελικά Σόροβιτς. Το όνομα αυτό 

σχετίζονταν με την πηγή μεταλλικού νερού του 

γειτονικού Ξυνού Νερού . Μετονομάστηκε το 1928 σε 

Αμύνταιο, προς τιμήν του τοπικού άρχοντα 

της Λυγκηστίδας και στρατηγού του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, Αμύντα  

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%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CF%85%CE%BD%CF%8C_%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%A6%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1928
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85


  

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίτσι (46,4 χιλ.) 

βρίσκεται στην περιοχή Οξυά της Περιφερειακής 

Ενότητας Καστοριάς, στην ομώνημη κορυφή του 

όρους Βέρνο και σε υψόμετρο 1610 μ., μέσα σε 

πυκνό δάσος οξιάς. 

Το Χιονοδρομικό Κέντρο λειτουργεί από το 1985 

από το Σύλλογο Χιονοδρομίας Ορειβασίας 

Καστοριάς. Μαζί με το Χιονοδρομικό Κέντρο 

Λαϊλιά, είναι τα μοναδικά χιονοδρομικά στην 

Ελλάδα των οποίων η διαχείριση και λειτουργία 

παραμένει στα χέρια των συλλόγων. Κάθε χρόνο 

διοργανώνονται αγώνες καταβάσεων της 

κατηγορίας Παίδων, μέσα από το επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Χιονοδρομίας.  

 

 Στην Πρέσπα υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες πού μπορεί να κάνει κάποιος 

Βαρκάδα στη λίμνη 

Από τους Ψαράδες μπορείτε να νοικιάσετε 

πλάβες (βάρκες) και να κάνετε μία αξέχαστη 

βόλτα στα νερά της Μεγάλης Πρέσπας, όπου θα 

συναντήσετε την εκκλησία της 

Μεταμόρφωσης που χρονολογείται από στον 

12ο 

αιώνα, ενώ θα εντυπωσιαστείτε από το εκκλησάκι 

της Παναγίας της Ελεούσας που χρονολογείται στο 

1410 και είναι χτισμένο στην όχθη της λίμνης, πάνω 

σε ένα βράχο. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις 

μοναδικές εικόνες που είναι ζωγραφισμένες πάνω στα βράχια (βραχογραφίες) όπως επίσης και 

τα ασκηταριά της περιοχής.  

 

Η βαρκάδα στη λίμνη είναι ο καλύτερος τρόπος να 

παρατηρήσετε τα υδρόβια πουλιά και να δείτε τις 

αποικίες των πελεκάνων. 

 

 

 



Πεζοπορία 

Το μέρος προσφέρει μοναδικές διαδρομές, όπως η 

διαδρομή Ψαράδες – Βροντερό, μέσω του δασικού 

δρόμου. Οι πιο προχωρημένοι μπορούν να 

ακολουθήσουν το μονοπάτι προς το σημείο Ρότι, όπου 

βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της Μεγάλης Πρέσπας. 

Από εκεί η θέα της λίμνης είναι υπέροχη, καθώς 

απλώνεται μπροστά σας το μεγαλύτερο μέρος της και 

φαίνονται οι ακτές των γειτονικών χωρών. Μην 

παραλείψετε να επισκεφτείτε και το νησάκι του Αγίου 

Αχιλλείου, με τον ομώνυμο οικισμό, όπου θα συναντήσετε την Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. 

Κάθε Αύγουστο στις Πρέσπες διοργανώνονται οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις Πρέσπεια, με θεατρικές 

παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες και ημερίδες και 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αρχικά η προσέλευση 

του κόσμου στο νησί γινόταν με βάρκες και τη βοήθεια 

του στρατού, τα τελευταία όμως χρόνια έχει 

δημιουργηθεί γέφυρα και η προσέλευση είναι 

ευκολότερη. Φυσικά η γέφυρα είναι σημαντικότερη για 

τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού που πλέον δεν 

νιώθουν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο νομό μια και η 

πρόσβαση με βάρκα το χειμώνα ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη. 

Αναρρίχηση 

Σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό θα βρείτε σημεία στα οποία μπορείτε να εξασκήσετε το 

αγαπημένο σας άθλημα. Τα σημεία ποικίλουν σε δυσκολία. 

 

 

Κολύμβηση στην λίμνη 

Απολαύστε τα πεντακάθαρα νερά και το 

μαγευτικό τοπίο σε μία από τις φυσικές 

παραλίες της Μεγάλης Πρέσπας. 

 

 

 Χειμερινά σπορ 

Μόλις 40 λεπτά με αμάξι από τους Ψαράδες βρίσκεται 

το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας Πισοδερίου 

(38χλμ). Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο χιονοδρομικό 

κέντρο που βρίσκεται σε ένα τοπίο εκπληκτικής φυσικής 

ομορφιάς. Από την κορυφή του χιονοδρομικού η θέα 

προς τις λίμνες των Πρεσπών είναι απίστευτη, ενώ οι 

διαδρομές των πιστών ξεφεύγουν από τα τετριμμένα.  

http://www.hotel-philippos.gr/prespes-florina/
http://www.hotel-philippos.gr/prespes-psarades/


 

 

    ΛΙΜΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Οι εκδοχές για το πώς πήρε το όνομά της είναι διάφορες. Η πόλη της Καστοριάς ιδρύθηκε 

από τον Ορέστη προς τιμή της αδερφής του της Ηλέκτρας και οι κάτοικοί της για να τον 

τιμήσουν έδωσαν το όνομά του στην πανέμορφη λίμνη που μετρά 10.000.000 έτη ζωής. Άλλοι 

πάλι υποστηρίζουν ότι πήρε το όνομά της από τους κάστορες που ζούσαν σε αφθονία στην 

συγκεκριμένη περιοχή, ενώ άλλη εκδοχή είναι ότι ονομάστηκε έτσι προς τιμή του υιού του Δία, 

τον Μυθικό Διόσκουρο, Κάστορα. 

  Βρίσκεται στην βορειοδυτική 

Ελλάδα σε υψόμετρο 630 μ. πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Έχει 28 τετ. χλμ., λεκάνη απορροής 

253 τετ. χλμ. και είναι η ενδεκάτη σε 

μέγεθος λίμνη στην Ελλάδα. Το 

βάθος της κυμαίνεται από 8-12 

μέτρα και η μέση θερμοκρασία είναι 

22 βαθμοί Κελσίου. Χαρακτηριστικό 

της λίμνης είναι ότι παγώνει για 

περίπου δεκαπέντε μέρες το χρόνο.  

Το μήκος των ακτών της είναι 

περίπου 30    χιλιόμετρα 

   Η λίμνη διαθέτει πλούσια 

ορνιθοπανίδα καθώς στην περιοχή 

συναντώνται περισσότερα από 200 είδη πουλιών. Επίσης είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 

ιχθυοπανίδα και θεωρείται η δεύτερη πλουσιότερη λίμνη σε αλιέυματα της Ελλάδας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9


 

 

 

Η Καστοριά (3,5 χιλ.)  μια 

πόλη με πλούσια ιστορία ανά 

τους αιώνες, θεωρείται 

σήμερα μια από τις ωραιότερες 

πόλεις της Ελλάδας και 

καταφέρνει να διατηρεί 

αλώβητο τον παραδοσιακό της 

χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με τη παράδοση 

ιδρύθηκε από τον Ορέστη, 

προς τιμήν της αδελφής του 

Ηλέκτρας. 

Στην Καστοριά σώζονται έως 

σήμερα σημαντικότατα μνημεία 

του Βυζαντινού πολιτισμού, όπως τα τείχη και οι σχεδόν 80 Βυζαντινές εκκλησίες που έχει, 

τα οποία μαζί με την πραγματικά μαγευτική λίμνη της Καστοριάς δημιουργούν ένα αξεπέραστο 

σκηνικό, που είναι δύσκολο να του αντισταθεί και ο πιο απαιτητικός ταξιδιώτης.  

Άκμασε κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, από τότε άλλωστε παρατηρούνται και τα παλιά αρχοντικά, 

τότε κτίστηκαν και τα καταπληκτικά αρχοντικά, τα οποία έχουν συγκεράσει τον τοπικό 

χαρακτήρα με τη βυζαντινή αρχιτεκτονική. 

 

  Ένας λιμναίος προϊστορικός οικισμός στο 

Δισπιλιό (9. Χιλ.) που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα 

έξω από την Καστοριά , μαρτυρά πως η 

περιοχή κατοικούνταν από τα νεολιθικά 

χρόνια. 

Η πρώιμη φάση του τοποθετείται γύρω στο 

5.500 π.Χ. και είναι ένας από τους 

αρχαιότερους λιμναίους οικισμούς που έχουν 

ανακαλυφθεί στην Ευρώπη. Τις καλύβες που 

έφτιαχναν, κυκλικές και ορθογώνιες, τις 

στήριζαν πάνω σε πασσαλόπηκτες 

πλατφόρμες. Άλλα βρισκόταν μέσα στη λίμνη 

και άλλα έξω από αυτή. Υπολογίζεται ότι 

ζούσαν τρεις χιλιάδες άτομα. Ανάμεσα στα 

σημαντικά ευρήματα των ανασκαφών είναι μια 

ξύλινη πινακίδα , φλογέρες από κόκαλα 

πουλιών, από τα παλαιότερα μουσικά όργανα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ευρώπη και μια 

βάρκα από μονοκόμματο ξύλο. 

Από το 2000 στην περιοχή λειτουργεί υπαίθριο οικομουσείο, στους χώρους του οποίου έχει 



επιχειρηθεί μια πιστή αναπαράσταση του λιμναίου οικισμού. Τα αυθεντικά ευρήματα 

εκτίθενται στο κτίριο του μουσείου που βρίσκεται μέσα στο χωριό Δισ 

  Χιονοδρομική κέντρο Βίτσι 

( 91,8χιλ.) Στο όρος Βίτσι και σε κοντινή 

απόσταση από την πόλη της Καστοριάς (μόλις 22 

χλμ.), λειτουργεί το οργανωμένο χιονοδρομικό 

κέντρο του Συλλόγου Χιονοδρομίας Καστοριάς, 

σε υψόμετρο 1800 μέτρων. 

Είναι στα όρια των νομών Καστοριάς και 

Φλώρινας, κοντά στο χωριό Πολυκέρασο, σε μια 

εξαιρετική τοποθεσία που αποτελεί πόλο έλξης 

και για ομορφιά του τοπίου καθώς και την 

γραφικότητα των γύρω οικισμών. 

Το Βίτσι προστατεύεται ως καταφύγιο θηραμάτων και αποτελει ιδανικό βιότοπο για την 

απειλούμενη με εξαφάνιση αρκούδα. 

Η περιοχή έχει μείνει ανεπηρέαστη από την ανθρώπινη δραστηριότητα και διατηρεί την 

μοναδική ομορφιά της άγριας φύσης.  

 

Πολλές οι δραστηριότητες που μπορούν να λαβουν χώρα 

Ο μικρός γύρος της λίμνης 

Η βόλτα αυτή είναι ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν από πολύ κοντά τη λίμνη. Ο 

καλύτερος τρόπος για να χαρεί κάποιος το τοπίο είναι να κάνει τη διαδρομή αυτή με τα πόδια 

ή με ποδήλατο. Αφήνοντας τον διπλής κατευθύνσεως δρόμο που περνά από το  Ντολτσό, ο 

διαβάτης έχει μπροστά του 7 ειδυλλιακά χιλιόμετρα ακριβώς δίπλα στη λίμνη.  

Ο παραλίμνιος δρόμος είναι 

ασφαλτοστρωμένος αλλά πολύ στενός. Τα 

θεόρατα πλατάνια και οι ιτιές γέρνουν πάνω 

από τη λίμνη. Στην αρχή αυτής της 

διαδρομής, σκαρφαλωμένο πάνω στον 

βράχο, βρίσκεται το βυζαντινό εκκλησάκι 

του Αγίου  Νικολάου. Στο δρόμο συναντά 

κανείς περιπατητές και παρέες που 

ψαρεύουν με καλάμια  

 

 

 

   

Στο πλάτωμα μπροστά στην Μονή της Παναγίας 

Μαυριώτισσας στέκεται ένας πλάτανος 900 περίπου 

ετών, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της 

φύσης. Οι τοιχογραφίε  ς του 12ου αιώνα βρίσκονται στο 

εσωτερικό και στους εξωτερικούς τοίχους του καθολικού, 

καθώς και στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.  



 

Ο δρόμος συνεχίζεται με την ίδια πυκνή βλάστηση στην άκρη του και με κιόσκια, ιδανικά για 

πικ-νικ . Μετά το μεταβυζαντινό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που βρίσκεται 

επάνω  στο λόφο φτάνουμε στο τέλος του παραλίμνιου δρόμου, εκεί όπου βρίσκεται το κτίριο 

του Ναυτικού  Ομίλου. Μοναδική η θέα της λίμνης 

από το σημείο αυτό.  

Ο Ναυτικός Όμιλος δραστηριοποιείται με μεγάλη 

επιτυχία στην κωπηλασία. Συχνά βλέπει κανείς 

από το σημείο αυτό παιδιά να αθλούνται στην 

αποβάθρα ή να κωπηλατούν στα νερά της λίμνης. Η 

βόλτα συνεχίζεται στο αρχοντικό Τσιατσιαπά, ένα 

πανέμορφο αρχοντικό που χτίστηκε το 1754 και 

ολοκληρώνεται στην κορυφή του Αγίου Αθανασίου, 

στο Τσαρδάκι. 

 

Ο μεγάλος γύρος της λίμνης 

Ο μεγάλος γύρος της λίμνης. Η διαδρομή αυτή 

δίνει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να δει τη 

λίμνη σε όλο της το μεγαλείο. Ξεκινώντας 

κανείς από τη νότια έξοδο της πόλης και 

οδηγώντας παράλληλα με τη λίμνη, φτάνει στο 

Δισπηλιό που βρίσκεται σε απόσταση 7  χλμ. 

από την Καστοριά. Στη θέση Ντούχλο υπάρχει 

ενδιαφέρον σπήλαιο, που η πρόσβασή του 

γίνεται με σκαλοπάτια. 

 

Συνεχίζοντας μετά το Δισπηλιό στα 5 χιλιόμετρα, ο δρόμος περνά από τον οικισμό της 

Κρεπενής. Από εδώ ξεκινούσε, σύμφωνα με την παράδοση, το στοιχειό της Κρεπενής για να 

πάει στην Καστοριά να μπει στα σπίτια των νοικοκυραίων και να κάνει τις αταξίες του. 

 

Μια επίσκεψη στον ναό του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται έξω από το Μαυροχώρι, αξίζει 

τον κόπο. Η εκκλησία αυτή, του 16ου αιώνα, είναι το μοναδικό απομεινάρι του μοναστηριού 

που υπήρχε εδώ. Θαυμάσιες αγιογραφίες του 18ου αιώνα κοσμούν τον εξωτερικό τοίχο του 

νάρθηκα και ανάμεσά τους η εξαιρετική απεικόνιση της σφαγής των νηπίων. 

 

Η παραλία του Μαυροχωρίου, το «μουράγιο», 

προσφέρει μια θαυμάσια θέα στη λίμνη. Η προβλήτα 

πανέμορφη, με διαμορφωμένους χώρους πρασίνου 

και πλατάνια. Εδώ μπορεί κανείς να δοκιμάσει 

τοπικές νοστιμιές, όπως σαρμάδες 

(λαχανοντολμάδες με λάχανο τουρσί), γριβάδια πλακί 

και μαυροβινές χυλοπίτες. Από το Μαυροχώρι 

ξεκινάει τουριστικό καραβάκι που κάνει τον 

περίπλου της λίμνης  



 

Οδηγώντας βόρεια και παράλληλα με τη λίμνη 

φτάνουμε στην Πολυκάρπη που απέχει 1 χλμ. από το 

Μαυροχώρι και 14 χλμ. από την πόλη. Το χωριό 

προσφέρεται για παραλίμνιες πεζοπορίες, καθώς και 

για ωραίες βόλτες στον κάμπο όπου υπάρχουν 

φυτώρια μηλιάς. 

 

Συνεχίζοντας και στρίβοντας από τον κεντρικό δρόμο βρισκόμαστε σε δύο χωριά που 

προσφέρουν πανοραμική θέα στην Καστοριά. Στη Φωτεινή ξεχωρίζει το δάσος από 

βελανιδιές, που ονομάζεται «Κανιάκος» και καλύπτει έκταση 4.000 στρεμμάτων. Το 

κατάφυτο από δρυές και οξιές δάσος «Κουρί», που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση προσφέρει 

εξαιρετική θέα.  

 

Πολλές οι αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν γύρω από την 

λίμνη ή την ευρύτερη περιοχή 

  

Κωπηλασία, Κανόε-καγιάκ  

Το άθλημα της κωπηλασίας είναι στενά 

συνδεδεμένο με τη ζωή της πόλης, αφού 

στη λίμνη πραγματοποιούνται πανελλήνιοι 

και διεθνείς αγώνες, καθώς και κάθε 

είδους ναυταθλητικές εκδηλώσεις.  

 

 

 

Ιστιοπλοΐα Στην Καστοριά 

δραστηριοποιείται Λέσχη Ιστιοπλοΐας με 

ποικίλες εκδηλώσεις και διοργανώσεις 

αγώνων.  

Σκι στη λίμνη  

 

 

 

  

Ράφτινγκ στον ποταμό Σαραντάπορο στο 

Νεστόριο, στις πηγές του Αλιάκμονα 

 

 

 



 

 

Αναρρίχηση – Ορειβασία στις κορυφές του 

Γράμμου. Ανάβαση του φαραγγιού στον ποταμό 

Αλιάκμονα..  

.  

 

 

 

 

 

 

Πεζοπορία σε υπάρχοντα μονοπάτια στο Γράμμο.  

Ποδηλασία βουνού.  

 

 

 

Moto cross στις πίστες Ασπροκκλησιάς και 

Χιλιόδενδρου.  

Μοντελισμός στο Άργος Ορεστικό, όπου λειτουργεί 

μοντελοδρόμιο.  

 

 

 

 

Σκι στο χιόνι Οι εγκαταστάσεις των δύο 

χιονοδρομικών κέντρων Βιτσίου και Βίγλας 

Πισοδερίου, 

εξυπηρετούν τους 

συνεχώς αυξανόμενους 

λάτρεις των χειμερινών 

σπορ. 

 

 

 

 

Περιπατητικές Διαδρομές γύρω από τη λίμνη, στο 

Φαράγγι Κορομηλιάς, στους Αγίους Αναργύρους-

Πολυκέρασο,  



River-Party στο Νεστόριο.  

 

Το χωριό προήλθε από τη συνένωση 

αγροικιών το 1772. Οι εξεγερμένοι κατά των 

Τούρκων κάτοικοί του δήλωσαν «νέμστρα» 

(δεν φοβάμαι), και έδωσαν, έτσι, το όνομα 

Νεστράμι στο νέο οικισμό, που αργότερα 

μετονομάστηκε Νεστόριο. Ανάμεσα στα 

αξιοθέατα του χωριού είναι ο ναός των 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 1858 με 

θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο, οι μύλοι του 

Ράλλη και του Σερένη και η πλατεία του 

θρυλικού Αλέξανδρου Παπατέρπου, που διακρίθηκε στον ελληνοιταλικό πόλεμο του 1940-41.  

 

Το χωριό είναι πλέον διάσημο για το river party που γίνεται κάθε καλοκαίρι σε ένα 

μαγευτικό τοπίο, στον ποταμό 

Αλιάκμονα. Η γιορτή αυτή των 

νέων ξεκίνησε το 1974, όταν 

μια παρέα ομογενών, που 

κάθε καλοκαίρι επέστρεφαν 

για διακοπές στο χωριό, πήγε 

με ένα κασετόφωνο στις 

όχθες του ποταμού για ένα 

αποχαιρετιστήριο πάρτυ. Από 

τότε πολλά άλλαξαν, το κέφι 

όμως παραμένει το ίδιο. Το 

πρώτο 

παρασκευοσαββατοκύριακο του Αυγούστου, χιλιάδες επισκέπτες κατασκηνώνουν δίπλα στο 

ποτάμι. 

Συναυλίες γνωστών 

καλλιτεχνών, happenings, 

φωτιές, χοροί δίνουν το 

χρώμα σε αυτή τη 

συνάντηση των νέων. Από 

το Νεστόριο ξεκινά η 

περιπλάνηση στο Γράμμο, 

ένα τόπο ανεξερεύνητο, 

ιδανικό για περιπατητικές 

περιπέτειες. Ο 

επισκέπτης μπορεί να 

απολαύσει την πλούσια 

χλωρίδα και πανίδα, τα δάση από οξιές, έλατα και μαύρη πεύκη και να ανιχνεύσει τα θλιβερά 

ενθύμια της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. 

 



 

 

    
    ΛΙΜΝΕΣ  

              ΚΑΙ  

         ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

 
 

 

 

 

  



    ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 
 

   Αρχικά το Κάνοε το χρησιμοποιούσαν οι Ινδιάνοι της Β. Αμερικής για τη μετακίνηση στις λίμνες 

και τα ποτάμια από όπου προκύπτει και η ονομασία 

Καναδικό Κάνοε.  Έφτιαχναν τα κανό από ελαφρύ ξύλινο 

σκελετό, που τον έντυναν με  

φλοιούς δένδρων και τα στεγανοποιούσαν με ρετσίνι.  

 

 

 

 

 

Τα Καγιάκ τα χρησιμοποιούσαν οι Εσκιμώοι της Γροιλανδίας τα οποία αρχικά ήταν από δέρματα. Η 

χρήση των σκαφών και στις δύο περιπτώσεις σκοπό είχε 

τη μετακίνηση εμπορευμάτων και την ανεύρεση τροφής.Τα 

κανό ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

κατασκευαστών τους και στη νομαδική τους ζωή. 

Συνήθως χωρούσαν έναν ή δύο κωπηλάτες και κάποιο 

φορτίο. Ήταν μάλιστα τόσο ελαφριά, ώστε ο κωπηλάτης 

μπορούσε να μεταφέρει πάνω στο κεφάλι του το κανό του 

αρκετά χιλιόμετρα, όταν οι συνθήκες τον ανάγκαζαν να 

βγει από το νερό. Υπήρχαν όμως και πολεμικά κανό που 

χωρούσαν πολύ περισσότερα άτομα. 

Στην Ευρώπη έγιναν γνωστά το 19ο αιώνα, όταν ένας Βρετανός δικηγόρος, ο John  

MacGregor, μελέτησε τα σκάφη αυτά, σχεδίασε ένα δικό του και άρχισε να γυρίζει στα ποτάμια 

και τις λίμνες της Ευρώπης.  

Τον Ιούνιο του 1924 να παρουσιάζεται ως άθλημα επίδειξης 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.  

 Το 1933 διοργανώνεται το 1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Ήρεμων Νερών στη Πράγα  

το 1934 εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.  

το 1936 γίνεται η πρώτη επίσημη πρεμιέρα του Κάνοε-Καγιάκ 

Flatwater στην 11η Ολυμπιάδα στο Βερολίνο με τη συμμετοχή 

μόνο στις κατηγορίες ανδρών 

το 1946 γίνεται και η είσοδος των γυναικείων κατηγοριών.  

 Το Κάνοε-Καγιάκ Σλάλομ ενώ κάνει τα πρώτα του βήματα το 

1932 στην Ελβετία το ξέσπασμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 

καθυστερεί την ανάπτυξή του.  

 

http://ingolden.gr/in/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9/


Ξαναεμφανίζεται στο προσκήνιο το 1949 με τη διοργάνωση του 1ου Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος Σλάλομ στη Γενεύη. 

 Για πρώτη φορά εντάσσεται στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα το 1972. 

 Μετά από μία 20ετή απουσία από το επίσημο Ολυμπιακό πρόγραμμα επανεμφανίζεται στην 

Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης το 1992 στο τεχνητό στίβο καθιερώνεται ως Ολυμπιακό Άθλημα.  

Στην Ελλάδα η ιστορία του κανόε καγιάκ ξεκινά το 1987 με υπουργική απόφαση που αναθέτει 

την ανάπτυξη και την εποπτεία του αθλήματος στην Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδίαμε τη 

δημιουργία ειδικής επιτροπής κανόε καγιάκ. Το 1990 και το 1991 διοργανώνονται στα Ιωάννινα 

το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, οι Μεσογειακοί Αγώνες και το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κανόε 

καγιάκ Flatwater. Ταυτόχρονα συγκροτείται η Εθνική Ομάδα Flatwater και ξεκινά με δειλά 

βήματα η ελληνική παρουσία σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. 

 Τον Σεπτέμβριο του 1998 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναγνωρίζεται 

η Ελληνική Ομοσπονδία κανόε καγιάκ και ξεκινά με γοργούς ρυθμούς το δεύτερο Ολυμπιακό 

Άθλημα, το Κανόε Καγιάκ Σλάλομ. Η διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος κανόε 

καγιάκ σλάλομ τον Δεκέμβριο του 1999 στο Εθνικό Προπονητικό Κέντρο του Ευήνου αποτελεί 

σταθμό στη προσπάθεια αυτή, ενώ η συμμετοχή των αθλητών ξεπερνά όλες τις προσδοκίες.  

Το 2010 ήταν η χρονιά που Έλληνες αθλητές διακρίθηκαν σε 

παγκόσμιο επίπεδο, 

καθώς η  

Αθηνά Αλεξοπούλου  

και η             

   Αλεξάνδρα 

Μπαρδακλή                  

 

κατέκτησαν την 8η θέση στον τελικό του Κ2 στα 1000 μέτρα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που 

έγινε στο Πόζναν της  Πολωνίας.  

 

                            Τα Ολυμπιακά αγωνίσματα 

Δύο είναι τα σχετιζόμενα με το κανόε καγιάκ Ολυμπιακά αγωνίσματα: το σπριντ 

flatwater και το σλάλομ. 

  

 

Το κανόε καγιάκ flatwater είναι ένα αγώνισμα 

ταχύτητας, δύναμης και αντοχής πολύ 

συναρπαστικό. Σκοπός ενός αγώνα κανόε καγιάκ 

Flatwater είναι να διανυθεί μια προκαθορισμένη 

απόσταση χωρίς κανένα εμπόδιο, στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 



 

Το κανόε καγιάκ σλάλομ είναι ένα 

συναρπαστικό αγώνισμα που διεξάγεται σε ειδικά 

διαμορφωμένες πίστες φυσικές ή τεχνητές. Σκοπός ενός 

αγώνα σλάλομ είναι το γρήγορο πέρασμα ενός ορμητικού 

άγριου ποταμού μίας διαδρομής που καθορίζεται από 

πόρτες, χωρίς λάθη, στο συντομότερο δυνατό χρόνο.  

Ολυμπιακή Κατηγορία είναι μόνο η Ατομική. 

                        

Διαφορές Κάνοε και Καγιάκ 

Τα κανό και τα καγιάκ σήμερα φτιάχνονται από μια ποικιλία υλικών και έχουν πολλές 

διαφορετικές χρήσεις. Κυριαρχούν τα μοντέρνα πλαστικά και το φάιμπερ γκλας. Το μήκος τους 

κυμαίνεται από δυόμισι έως τέσσερα μέτρα και χρησιμοποιούνται κυρίως για αναψυχή και 

άθληση. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, για κατέβασμα ποταμών – whitewater και περιήγηση – 

touring και για έναν ή περισσότερους κωπηλάτες.  

Κάνοε 

Τα κανόε είναι ελαφριά, μακρόστενα σκάφη χωρίς καρίνα, που κινούνται με τη μυϊκή δύναμη 

ενός ή περισσοτέρων κωπηλατών. Χρησιμοποιεί κουπί με μία κουτάλα, το οποίο είναι ανάλογο 

με το ύψος του και κωπηλατεί μόνο από τη μία πλευρά. Το Κάνοε δεν έχει πηδάλιο, η πορεία 

κρατιέται με το κουπί. 

Ο συμβολισμός που διεθνώς χρησιμοποιείται για το Κάνοε είναι το C – Canoe. 

Υπάρχουν οι εξής τύποι σκαφών:  

      

Μονοθέσιο Κάνοε – C1,                διθέσιο Κάνοε – C2,                   τετραθέσιο Κάνοε -C4 – μόνο  

                                                                                                           στο Flatwater.        

Καγιάκ 

Τα καγιάκ είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα κανόε, με 

μυτερή πλώρη και πρύμνη και συνήθως με ένα μόνο 

άνοιγμα. Εκεί κάθεται ο κωπηλάτης που 

χρησιμοποιεί διπλό μονοκόμματο κουπί, με τα πόδια 

απλωμένα και χωμένα στο μπροστινό μέρος. Έτσι, το 

κορμί του από τη μέση και πάνω φαίνεται να αποτελεί  

προέκταση του σκάφους. Στα σκάφη Flatwater 

χρησιμοποιείται πηδάλιο με το οποίο ο αθλητής 

κατευθύνει το σκάφος με το πόδι του. O συμβολισμός που διεθνώς χρησιμοποιείται για το 

Καγιάκ είναι το Κ -Kayak.                                               



         ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 
Η «γέννηση» της κωπηλασίας 

Στα βάθη της αρχαιότητας έχει τις ρίζες της η Κωπηλασία. Στην Ιλιάδα περιγράφεται το 

ξεκίνημα του ελληνικού στόλου με ιδιαίτερη έμφαση 

στον ρυθμό των κωπηλατών. Στην Οδύσσεια 

αναφέρεται ότι οι Φαίακες επέλεξαν πλήρωμα 

πενήντα δύο εκλεκτών κωπηλατών για την 

επάνδρωση καινούργιου σκάφους. Ήταν τόσο καλοί 

μάλιστα ώστε δεν χρειάζονταν ούτε πηδαλιούχο, 

ούτε πηδάλιο. Το 296 μ.χ. μετάλλιο του 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ παριστά τετράκωπο 

λέμβο ενώ το 973 μ.χ. οχτώ βασιλείς της Σκοτίας, 

Αγγλίας και Ουαλλίας επανδρώνουν οχτάκωπο 

λέμβο με πηδαλιούχο τον βασιλέα Έντγκάρ ο 

οποίος μόλις είχε στεφθεί βασιλιάς της 

Βρετανίας και κάνουν διαδρομή στον ποταμό 

Ντή για να τον τιμήσουν. Το 1715 αρχίζει ο 

αρχαιότερος αγώνας στον Τάμεση «δια το 

χιτώνιον και έμβλημα του Ντόγκετ». Ο Ντόγκετ 

διάσημος ηθοποιός της εποχής έγινε αφορμή για 

την δημιουργία στη συνέχεια πολλών αναλόγων 

αγώνων. Το 1829 γίνεται η πρώτη επίσημη 

συνάντηση των οχτακώπων των πανεπιστημίων 

Κέιμπρίτζ και Οξφόρδης στον ποταμό άμεση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η ίδρυση της που 

έχει έδρα την Λοζάννη, επισφραγίζεται το 1892 ενώ τον αμέσως επόμενο χρόνο 

διοργανώνεται το πρώτο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 

Η κωπηλασία στην Ελλάδα 

Το 1885 ιδρύεται ο Όμιλος Ερετών (ερέτης = 

κωπηλάτης) με έδρα το Φάληρο. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο Όμιλος Ερετών ήταν ο πρώτος αθλητικός όμιλος 

στην Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά ο ίδιος Όμιλος 

διοργανώνει επίσημους αγώνες τους πρώτους από 

κάθε άλλο άθλημα στην Ελλάδα. Το 1906 θα γίνουν οι 

πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες ενώ το 1927 ιδρύεται η 

Ελληνική Ένωση Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων η 

οποία αναλαμβάνει την εποπτεία της κωπηλασίας και 

ιστιοπλοίας που μέχρι τότε ήταν στον έλεγχο του 

ΣΕΓΑΣ. Στην περίοδο της κατοχής από την 

Ε.Ε.Φ.Ν.Σ φεύγει η ιστιοπλοία ενώ εμφανίζεται πλέον με την σημερινή της ονομασία 

ΕΚΟΦΝΣ (Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων). Η ΕΚΟΦΝΣ 

που αριθμεί σήμερα περισσότερα από 40 σωματεία από όλη τη χώρα διοργανώνει το 1970 

την πρώτη διεθνή διοργάνωση στην Ελλάδα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που είναι 

και το πρώτο στην ιστορία της Κωπηλασίας  



 

Αγωνίσματα και κατηγορίες  

Τα αγωνιστικά σκάφη της κωπηλασίας χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Τα σκίφ όπου ο 

αθλητές ή οι αθλήτριες κρατούν από δυο κουπιά. Οι τύποι του σκίφ είναι τρεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το απλό σκίφ (1Χ) με ένα κωπηλάτη-τρια.          Το διπλό σκίφ (2Χ) με δυο κωπηλάτες-τριες. 

 

 

  

 

 

 

  

                                    Το τετραπλό σκίφ (4Χ) με τέσσερις κωπηλάτες-τριες. 

 

Η άλλη κατηγορία είναι αυτή που οι κωπηλάτες -τριες κρατούν από ένα κουπί και 

περιλαμβάνει τέσσερις τύπους: 

Την Δίκωπο χωρίς πηδαλιούχο (2-) με δυο 

αθλητές 

 Την δίκωπο με πηδαλιούχο (2+) με τρεις 

αθλητές 

  

 

 

 

 

Την τετράκωπο με πηδαλιούχο (4+) με 

πέντε αθλητές 

  

 



Την οχτάκωπο με πηδαλιούχο (8) με εννέα 

αθλητές 

 

 

 

 

 

 

Η αγωνιστική απόσταση είναι 2000μ. και όλες οι κατηγορίες γίνονται σε στίβο 6 διαδρομών. 

Η κωπηλασία στο Παραολυμπιακό πρόγραμμα 

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων (Πεκίνο 2008) μπαίνει το 

άθλημα της κωπηλασίας και θα συμμετέχει με τα εξής 

αγωνίσματα: 

-Τετράκωπος μετά πηδαλιούχου (4+), μικτό= 2άνδρες και 2 

γυναίκες. 

-Διπλό σκίφ (2Χ) με σταθερό κάθισμα, μικτό=1 άνδρας και 1 

γυναίκα.  

-Σκίφ ανδρών (1Χ) με σταθερό κάθισμα.  

-Σκίφ γυναικών (1Χ) με σταθερό κάθισμα. 

Η αγωνιστική απόσταση είναι 1000μ. και όλες οι κατηγορίες 

γίνονται σε στίβο 6 διαδρομών. 

 

 

 

  



 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ 

Το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, βρίσκεται στα όρια του Δήμου Νευροκοπίου και απέχει 44χλμ. 

από την πόλη της Δράμας. Ο δήμος Νευροκοπίου ή δήμος Κάτω Νευροκοπίου είναι δήμος του 

νομού Δράμας. 

Απλώνεται σε μία 

πολύ μεγάλη έκταση 

καταλαμβάνοντας όλο 

το βορειοδυτικό 

τμήμα του νομού. Ο 

δήμος Νευροκοπίου 

καταλαμβάνει 

συνολικά έκταση 872 

τ.χλμ. και είναι ο 

μεγαλύτερος σε 

έκταση δήμος της 

Ελλάδας. Αποτελείται 

από 16 τοπικές 

κοινότητες και μία 

δημοτική κοινότητα 

και έχει συνολικό 

πληθυσμό 7.860 

κατοίκους (απογρ. 2011). Έδρα του είναι το Κάτω Νευροκόπι. Ο δήμος Κάτω Νευροκοπίου είναι η 

περιοχή της Ελλάδας όπου σημειώνονται συνήθως οι χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τους 

χειμερινούς μήνες.  

ΦΑΛΑΚΡΟ ΟΡΟΣ 

 Το Φαλακρό (παλαιότερα Μποζ Νταγ, τούρκ. γκρι 

βουνό) είναι βουνό του νομού Δράμας με υψόμετρο 

2.232 μέτρα. Είναι το ψηλότερο βουνό της 

ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο Φαλακρό 

λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο λίγο πιο πάνω από 

το χωριό Βώλακας. Βόρεια εκτείνεται έως το 

Βουλγαρικό έδαφος, λίγο νοτιότερα από το χωριό Μπάσλαινη στην επαρχία Άνω Τζουμαγιάς 

(Μπλαγκόεβγκραντ). Στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η ψηλότερη κορυφή είναι το Μπαΐρι 

Τσιπλάκη με 1.090 μ. 

  

 

  

http://www.snowreport.gr/falakro/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8E%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%B5%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%B5%CE%B2%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84


                                                           

 

                                                    ΠΙΣΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 

ΠΙΣΤΩΝ: 20χλμ. 

Οι πίστες έχουν ως εξής:  

Πίστα Ίσιδα: Πίστα αρχαρίων, με μήκος 230μ. 

Πίστα Καλλιρρόη: Πίστα αρχαρίων δίπλα στην Ίσιδα, με μήκος 160μ. 

Πίστα Ηδωνός 1: Πολύ καλή κόκκινη πίστα, μήκους 1.000μ., στα δεξιά του ομώνυμου συρόμενου 

αναβατήρα που οι ντόπιοι αποκαλούν «παππού». 

Πίστα Ηδωνός 2: Παρόμοια με την προηγούμενη, αλλά στα αριστερά του ομώνυμου συρόμενου 

αναβατήρα. 

Πίστα Ηδωνός 3 (δυτική): Ακολουθεί πορεία ανοιχτή προς τα αριστερά του «παππού» στο 

μεγαλύτερο μέρος της. Είναι κόκκινη, έχει μήκος 1.300μ. και καταλήγει στο πάρκινγκ του 

χιονοδρομικού. 

Πίστα Ηδωνός 4 (βορινή): Κατεβαίνοντας από τον «παππού» ακολουθείς δεξιά ανοιχτή πορεία 

που, αφού κάνει τη δική της τροχιά, καταλήγει στο μέσον της. 

Πίστας Ηδωνός 1: Έχει μήκος 1.400μ., είναι κόκκινη και είναι από τις ομορφότερες πίστες του 

Φαλακρού.  

Πίστα Νέστος 1: Από τις ευκολότερες πίστες του χιονοδρομικού κέντρου με μήκος 500μ. Είναι 

πράσινη, βρίσκεται στα δεξιά του ομώνυμου συρόμενου αναβατήρα, ακριβώς πίσω από τις σχολές 

σκι. Είναι η ιδανικότερη συνέχεια -μετά τα baby lifts - για τους αρχάριους. 

  



 

Πίστα Νέστος 2: Στα αριστερά του ίδιου συρόμενου, με αρκετά ανοιχτή πορεία, ώστε να φτάνει σε 

μήκος τα 700μ. Ιδανική και αυτή για αρχάριους. 

Πίστα Πανοραμική (συνδετική): Μπλε πίστα-δρόμος που ξεκινά από την κορυφή του συρόμενου 

Μέστα και έπειτα από 1.000μ. καταλήγει στη βάση του διθέσιου εναέριου. 

Πίστα Χιονότρυπα: Κόκκινη πίστα στα δεξιά του συρόμενου Γέτας. Έχει μήκος 900μ. και το όνομά 

της φυσικά το πήρε από τη χιονότρυπα, που βρίσκεται μέσα στα όρια της πίστας. 

Πίστα Ανδροκλής: Μαύρη πίστα, η οποία ανοίχτηκε πέρυσι, με μήκος 2.200μ. Ξεκινά από τη βάση 

του συρόμενου Γέτας και πέφτοντας σε ένα «λούκι» καταλήγει στη βάση της διθέσιας καρέκλας. 

Μιλάμε για το «καμάρι» του Φαλακρού. Αφού εγκριθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας 

(FIS), η πίστα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για αγώνες σούπερ γιγαντιαίου σλάλομ, μοναδική στη χώρα 

μας. 

Πίστα Λυκούργος 1: Μπλε πίστα μήκους 600μ., στα δεξιά του ομώνυμου συρόμενου. Στην κορυφή 

αυτής της πίστας καταλήγει ο τετραθέσιος αποσυμπλεκόμενος. Εκεί βρίσκεται και το καινούργιο 

σαλέ με την υπέροχη θέα στα 2.110μ. 

Πίστα Λυκούργος 2: Μαύρη πίστα μήκους 1.300μ. Ξεκινά από τη βάση του ομώνυμου συρόμενου 

και ακολουθώντας αριστερή πορεία, όπως βλέπουμε το lift, καταλήγει στο μέσον της πίστας 

Ανδροκλής. 

Πίστα Λυκούργος 3: Κόκκινη πίστα μήκους 1.800μ. Ξεκινά από τη βάση του συρόμενου και αφού 

περάσει κάτω από τη διθέσια καρέκλα ακολουθεί αριστερή πορεία καταλήγοντας στην αφετηρία του 

τετραθέσιου. 

Πίστα Λυκούργος 4: Μαύρη πίστα που 

ξεκινά από την κορυφή του συρόμενου 

Λυκούργου, με αριστερή κατεύθυνση, 

και καταλήγει μέσα στην πίστα 

Ανδροκλής. Έχει συνολικό μήκος 

1.700μ. 

Πίστα Δρυάς: Πράσινη πίστα-δρόμος 

480μ., που χρησιμοποιείται ως 

συνδετική από τον συρόμενο Λυκούργο 

για τον συρόμενο Γέτα. Το ομώνυμο 

baby lift έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό: 

να συνδέει αντίστροφα τον Γέτα με τον 

Λυκούργο, μόνο που εάν δεν πάρετε 

αρκετή φόρα, θα χρειαστεί να περπατήσετε για μερικά μέτρα. 

Πίστα Δύσυρον 1: Μαύρη πίστα 1.200μ. με πορεία ανάμεσα στη διθέσια καρέκλα. Στην αρχή 

κατεβαίνει από δεξιά και μετά περνά ανάμεσα στους πυλώνες και ακολουθεί αριστερή πορεία μέχρι 

να καταλήξει στη βάση του διθέσιου. 

Πίστα Δύσυρον 2: Μαύρη πίστα 750μ., που ξεκινά από την κορυφή της διθέσιας καρέκλας και 

καταλήγει στη βάση του τετραθέσιου αναβατήρα. Πραγματικά απολαυστική πίστα με θέα προς τα 

σαλέ και το πάρκινγκ του χιονοδρομικού. 

Πίστα Λούκι: Μπλε πίστα που ξεκινά από το μέσον της Δύσυρον 1 και καταλήγει στη βάση του 

συρόμενου Μέστα. 

Πίστα Ζυγάντης: Ξεκινά από την κορυφή του τετραθέσιου και αφού περάσει δίπλα από την πίστα 

Λυκούργος 1 ακολουθεί αριστερή πορεία με κατεύθυνση παράλληλη με τους πυλώνες της 

τετραθέσιας και καταλήγει στην αφετηρία της. 



  

                      ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ Χ.Κ.ΦΑΛΑΚΡΟΥ 

1. ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ 

ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ 

ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 

(ΕΑ1)_''Zυγάντης'' 

Θέση: Οροπέδιο 

Αγ.Πνεύματος-Κορυφή 

Χιονότρυπα, Αφετηρία: 

υψόμετρο 1.725μ, 

Τερματισμός:  υψόμετρο 

2.100μ. 

2. ΔΙΘΕΣΙΟΣ 

ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ 

 (ΕΑ2)_''Δίσυρον'' 

Θέση: Κορυφή 1.996μ-Βόρειο 

ανατολικό όριο, Αφετηρία: 

υψόμετρο 1.615μ, Τερματισμός:  υψόμετρο 1.996μ. 

3. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ1)_''Γέτας'' 

Θέση Πλαγιά Προφήτη Ηλία, Αφετηρία: υψόμετρο 2.040μ, Τερματισμός:    υψόμετρο   2.225μ. 

4. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ2)_''Λυκούργος'' 

Θέση : Πλαγιά Χιονότρυπας, Αφετηρία : υψόμετρο 1.956μ, Τερματισμός :        υψόμετρο 2.108μ. 

5. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ3)_''Νέστος'' 

Θέση : Πλαγιά Β.Α του οροπεδίου Αγ.Πνεύματος, Αφετηρία : υψόμετρο 1.740μ, Τερματισμός : 

υψόμετρο 1.811μ. 

6. ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΣΑΥ_''Ηδωνός-παππούς'' 

Θέση : Πλαγιά Κοριτσομαγούλας, Αφετηρία : υψόμετρο 1.727μ, Τερματισμός : υψόμετρο 1.999μ.  

 

7. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ- ΠΙΣΤΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Υπάρχουν συνολικά εννέα 

αναβατήρες: ένας τετραθέσιος 

αποσυμπλεκόμενος, ένας διθέσιος, 

τέσσερις συρόμενοι και τρία baby 

lifts .  

 BABY LIFT 1 _''Καλλιρρόη'' 

 BABY LIFT 2_''Ίσιδα'' 

 BABY LIFT 3 _''Συνδετικό''  

 

 

 



 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 
 

Ο Βόρας ή Καϊμακτσαλάν 

είναι το τρίτο ψηλότερο 

βουνό της Ελλάδας και 

βρίσκεται στο βόρειο τμήμα 

του νομού Πέλλας έως τα 

όρια με το νομό Φλώρινας. 

Συνεχίζεται και πέρα από 

τα σύνορα στην πλευρά της 

ΠΓΔΜ.  

 

     Η ψηλότερη κορυφή είναι 

το Καϊμάκτσαλαν ή Καϊμάκι 

με 2.524 μέτρα. Ο Βόρας 

συνδέεται δυτικότερα με τα 

βουνά Πίνοβο (2.156 

μέτρα) και Τζένα (2.182 

μέτρα), τα οποία αποτελούν 

τμήμα της ίδιας οροσειράς. 

Καλύπτεται από δάση 

δρυός, οξιάς και πεύκης. 

Στον Βόρα λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο. Στην ψηλότερη κορυφή του υπάρχει μικρή εκκλησία, 

μνημείο Σέρβων πεσόντων του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.Βόρεια της Όρμας Αλμωπίας εκτείνεται 

το Μαύρο Δάσος του Βόρα με πυκνή βλάστηση. 

 

Το όνομα 

της 

ψηλότερης κορυφής, Καϊμακτσαλάν, σημαίνει Γη "Απαλή σαν Κρέμα”.Κατά την Ελληνική μυθολογία, 

στο Βόρα κατοικούσε ο Βορέας, ενώ κατά τον Ελλάνικο, ο Βορέας ήταν η προσωποποίηση του 

όρους Βόρα της Μακεδονίας. Οι δυο γιοι του Βορέα, Καλάις και Ζήτης πήραν μέρος στην 

Αργοναυτική Εκστρατεία ως Αργοναύτες.  

    

 

 

  



         Το χιονοδρομικό περιλαμβάνει διαφόρων ειδών πίστες.  

 

 3 μπλε (μικρής δυσκολίας)  

 6 κόκκινες (μέτριας δυσκολίας) και εξαιρετικό απάτητο για τους λάτρεις του είδους!!! 

 

 Στο σύνολο οι αναβατήρες είναι 6:  

 

•    Μετερίζι, αρχική (συρόμενος) ,  

•    Σαραντόβρυση 1 (συρόμενος) ,  

•    Σαραντόβρυση 2 (2θεσιος 

εναέριος) ,  

•    Κρέμαση (Άγκυρα ) + 2 baby lift  

 

Η περιοχή είναι πολύ γνωστή για τον 

Παλαιό Άγιο Αθανάσιο που αποτελεί τουριστικό 

αξιοθέατο για τους περισσότερους μήνες του έτους, 

εκεί μπορεί να βρείτε κάθε είδους επιθυμία από 

εξοχικά , ταβέρνες , ξενοδοχεία έως και βόλτα με 

άλογο. 

  Όπως όλα τα Χιονοδρομικά στην χώρα μας , 

διαθέτουν ασθενοφόρο , ερπησθιοφόρο που μπορεί να 

μεταφέρει τραυματίες , είτε με χρήση μηχανήματος είτε 

με ατομική χρήση από άνθρωπο . Είναι παντού 



οριοθετημένες οι πίστες για την ασφάλεια των χιονοδρόμων και υπάρχει και τηλέφωνο έκτατης 

ανάγκης που λειτούργει όλο το 24ωρο . Το χιονοδρομικό κέντρο καλύπτεται σε κάθε σημείο με 

σήμα κινητής τηλεφωνίας ανεξαρτήτως εταιρίας.  

 

Μπορείτε να φτάσετε στο χιονοδρομικό κέντρο από την Έδεσσα ακολουθώντας τις πιο κάτω 

διαδρομές: 

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – 49 ΧΛΜ 

Η διαδρομή αυτή είναι πρώτης προτεραιότητας εκχιονισμού, από Αντιπεριφέρεια Πέλλας και Δήμο 

Έδεσσας. 

Από Έδεσσα ακολουθείτε την διαδρομή προς Φλώρινα – Καστοριά και σε 18 χλμ περίπου, στρίβετε 

δεξιά προς Άρνισσα-Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Μετά από λίγο στη διχάλα που θα συναντήσετε όποια 

κατεύθυνση και αν ακολουθήσετε θα σας οδηγήσει στο Χιονοδρομικό Κέντρο (ακολουθείτε 

πινακίδες προς Άγιο Αθανάσιο). 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ – 37 ΧΛΜ 

Η διαδρομή αυτή είναι δεύτερης προτεραιότητας 

εκχιονισμού. 

Μέσα από την Έδεσσα αναζητείτε την διαδρομή προς 

Λύκους (8 χλμ) και εν συνεχεία προς Κερασιά (6 χλμ). 

Από Κερασιά ακολουθείτε τον δρόμο προς Χιονοδρομικό 

(22 χλμ) Προσοχή, στα μισά της διαδρομής Κερασιάς-

ΧΚΒ, υπάρχει στα δεξιά σας μεγάλος ασφάλτινος δρόμος 

προς Αριδαία, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται, μην 

μπερδευτείτε. Επίσης υπάρχουν snowbus από 

Θεσσαλονίκη που ανεβαίνουν συνήθως τα 

σαββατοκύριακα, η τιμή είναι στα 15 ευρώ. 

  Τέλος, στην κορυφή του  και επί της γραμμής των 

συνόρων, υπάρχει το   εκκλησάκι του  Προφήτη Ηλία που 

αποτελεί μνημείο του 1ου Παγκοσμίου πολέμου. 

Μπορείτε να το επισκεφτείτε με μια διαδρομή διάρκειας 

15 λεπτών από το τέλος του αναβατήρα Κρέμαση.  
                                 

                               
 



                                         ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙ      

 

Στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Βερμίου σε 

υψόμετρο1.530 μέτρων, βρίσκεται το 

Εθνικό Χιονοδρομικό κέντρο Σελίου. 

Χρονιά πρόσημο αποτελεί το 1934, όταν 

έλαβαν χώρα σε αυτήν την τοποθεσία οι 

πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Χιονοδρομίας. 

Ωστόσο, το χιονοδρομικό ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 1955, όταν 

τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας της 

χώρας, μία εναέρια καρέκλα μήκους750 

μέτρων, που έφτανε σε υψόμετρο 1.600 

μέτρων, ενώ 13 χρόνια αργότερα έφτασε στα 1.730 επεκτεινόμενη κατά 500 μέτρα.  

Το όνομά του το πήρε με Βασιλικό Διάταγμα στις 4 Φεβρουαρίου 1972. Αποτελεί το παλαιότερο 

χιονοδρομικό της χώρας και το μεγαλύτερο της Βόρειας Ελλάδας, οι πολλαπλές πίστες του, οι άριστες 

συνθήκες χιονιού, ο ελεύθερος ορίζοντας και η εύκολη πρόσβαση από τη  Βέροια και την Νάουσα το 

καθιστούν ένα από τα πιο εύκολα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. 

Η κορυφή του βουνού αγγίζει τα 1.900 μέτρα προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα προς τον 

χιονισμένο Όλυμπο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο χιονοδρομικό κέντρο. 

Διαθέτει επτά αναβατήρες σύγχρονης κατασκευής: έξι μονοθέσιους συρόμενους και έναν διθέσιο 

εναέριο καθώς και τρία baby lifts,με συνολική δυνατότητα εξυπηρέτησης 6.200  

  



 

 

 

 

 

Οι 17 πίστες καταβάσεων(μήκους από 

100μ έως 2.000μ)διαφέρουν ως προς τα 

επίπεδα δυσκολίας προκειμένου να τις 

απολαμβάνουν τόσο οι αρχάριοι όσο και 

οι έμπειροι σκιέρ. Ακόμη, υπάρχουν 2 

πίστες δρόμων αντοχής, αλλά και 

πολυάριθμες διαδρομές για σκι ή 

snowboard εκτός πίστας. 

 Τέλος, οι πίστες προσφέρονταν για 

αγώνες χιονοδρομίας, ενώ είναι 

αναγνωρισμένες από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Χιονοδρομίας(FIS).        

 

Η πρόσβαση στο νομό Θεσσαλονίκης, 

μπορεί να γίνει με τη χρήση αυτοκινήτου 

μέσω του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Η 

απόσταση από την Θεσσαλονίκη είναι 

103 χλμ, δηλαδή 1 ώρα και 29 λεπτά. 

 

 

 

 

                



 

               ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΛΙΑ 

 
Στη βόρεια πλευρά του 

Αλή Mπαμπά, μέσα σε 

δάσος από οξιές και 

πεύκα, σε υψόμετρο 1600μ. 

βρίσκεται το χιονοδρομικό 

κέντρο του Λαϊλιά, 

δημιούργημα του Ελληνικού 

Ορειβατικού Συλλόγου 

(EOΣ) Σερρών. Απέχει 

από την πόλη των Σερρών 

είκοσι επτά (27) χιλ. και ο 

δρόμος που το συνδέει με 

την πόλη είναι 

ασφαλτοστρωμένος και 

εκχιονίζεται καθημερινά , στις περιόδους των χιονοπτώσεων.  

Διαθέτει μια βασική χιονοδρομική πίστα συνολικού μήκους χιλίων (1000)μ. και πλάτους 60μ. η οποία 

εξυπηρετείται από ένα συρόμενο χιονοδρομικό αναβατήρα, μήκους 850μ,που μπορεί να μεταφέρει 

επτακόσια (700) άτομα την ώρα. Τελευταία, έγινε επέκταση του αναβατήρα αυτού κατά άλλα 200μ , 

ώστε να φθάνει μέχρι την κορυφή του βουνού (υψόμετρο 1850 μ.). Υπάρχει ένας ακόμη μικρός 

συρόμενος αναβατήρας, μήκους 200μ για αρχάριους.  

 

 

  



 

Στην αφετηρία της πίστας γίνονται ενοικιάσεις σύνεργων του σκι για τους μη οργανωμένους 

ερασιτέχνες. Για τους αρχάριους , λειτουργούν στο χιονοδρομικό κέντρο ιδιωτικές Σχολές εκμάθησης 

της τεχνικής του σκι, 

στην οποία διδάσκουν 

έμπειροι καθηγητές. Με 

φωτισμό που έχει 

τοποθετηθεί στην πίστα, 

προσφέρεται αυτή και για 

νυκτερινό σκι. 

H θέα των σκιέρ, στη 

φωτιζόμενη πίστα, μέσα 

στο δάσος οξιάς και 

έλατου, είναι 

φαντασμαγορική. 

Στο τέρμα της  

χιονοδρομικής  πίστας  

υπάρχει και λειτουργεί ένα ωραιότατο σύγχρονο χιονοδρομικό περίπτερο-ΣAΛE-,με εστιατόριο, 

αναψυκτήριο και κοιτώνες, που διαθέτει κεντρική θέρμανση. 

Στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αγώνες καταβάσεων και δρόμου 

αντοχής, πανελλήνιοι, περιφερειακά πρωταθλήματα, τοπικοί και άλλοι χιονοδρομικοί διεθνείς αγώνες. 

Το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί κάθε Παρασκευή-Σάββατο- Κυριακή και όλες τις αργίες. 

Είναι ένα από τα αξιολογότερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, το οποίο κάθε Σαββατοκύριακο, 

συγκεντρώνει πάρα πολλούς λάτρεις του σκι, τόσο ερασιτέχνες όσο και αθλητές, όχι μόνο Σερραίους 

αλλά και από όμορους Νομούς, κυρίως της Θεσ/νίκης. 

Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή χιόνωση, που διαρκεί 3 1/2 με 4 μήνες (τέλος Νοεμβρίου με μέσα 

Μαρτίου),η οποία σε συνδυασμό με την πολύ καλή κατάσταση των πιστών και την κατάφυτη περιοχή 

στην οποία βρίσκονται, δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις προσέλκυσης του κόσμου, ενισχυόμενου 

αυτού και από την εύκολη πρόσβαση , λόγω του πολύ καλού, βατού και σύντομου οδικού δικτύου.  

  



 

H μαζική εξυπηρέτηση διανυκτερεύσεων, αν εξαιρέσουμε τους λίγους κοιτώνες του Σαλέ, που 

εξυπηρετεί κυρίως αθλητές, 

και τις  λίγες κλίνες για 

ογδόντα (80) άτομα του 

ορειβατικού καταφυγίου του 

EOΣ, το οποίο είναι κτίριο 

τριώροφο, σε άριστη 

κατάσταση με κεντρική 

θέρμανση, γίνεται από τα 

ξενοδοχεία της πόλης των 

Σερρών. Για τη φιλοξενία στο 

καταφύγιο απαιτείται 

προσυνεννόηση με τον EOΣ. 

Το  καταφύγιο απέχει από την 

πίστα περίπου τρία (3) χιλ.. 

Υπάρχουν μεγαλόπνοα σχέδια για ξενοδοχειακή υποδομή, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους 

αναψυχής, κατασκευή νέων πιστών, δρόμων αντοχής κλπ. ώστε ο Λαϊλιάς να καταστεί ένα από τα πιο 

σύγχρονα Αθλητικά κέντρα, εφάμιλλο αυτών της Ευρώπης. Έργα μεγάλα, που όμως δεν θα αργήσουν 

να υλοποιηθούν, αρκεί να δοθεί η προτεραιότητα. Οι Σερραίοι τρέφουν μια παραδοσιακή λατρεία για το 

δάσος αυτό του Λαϊλιά, το φυλάγουν σαν κόρη οφθαλμού, και το χαίρονται όλες τις εποχές του έτους, 

γιατί είναι κοντινό, πολύτιμο και πάντοτε πανέμορφο. Είναι ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε επέμβαση που 

θα μπορούσε να τραυματίσει αυτόν το μοναδικό σε τελειότητα πνεύμονα πρασίνου που υπάρχει στο 

Νομό. Το έχουν σημαία τους και υπερηφανεύονται γι’ αυτό. 

 

 

 

  



            

           ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 

Πάνω από τετρακόσια χρόνια στέκει αγέρωχο κρατώντας στη μνήμη το παλιό του όνομα 

ΣΚΟΥΤΕΡΝΑ. Το 1928 μετονομάστηκε σε κοινότητα Ελατούσας και το 1929 παίρνει το σημερινό του 

όνομα Ελατοχώρι από 2 έλατα στη 

θέση ποτάμι αλλά και σε όλο το δάσος. 

Από τα χωριά του κάμπου συνέρρεε 

πλήθος κόσμου για την κατεργασία 

των σκουτιών (χοντρό ύφασμα, 

μάλλινα υφαντά). Το Ελατοχώρι με 

προεδρικό διάταγμα (111/2009) 

χαρακτηρίστηκε ως μαρτυρικό χωριό. 

Οι Γερμανοί έκαψαν το διώροφο 

σχολείο και όλες τις κατοικίες του 

παλιού οικισμού, μόνο η εκκλησία του 

Αγ.Νικολάου δεν κάηκε χάριν του 

παπα-Νικόλα όπου έπεισε τον διοικητή Λόχνερ να μην καταστραφεί. Το Ελατοχώρι βρίσκεται σε 

850μ. υψόμετρο στον Ορεινό όγκο των Πιερίων που κατοικούσαν οι Μούσες και κατά την παράδοση 

ονομαζόταν «Κοιλάδα του Παλατιού».  

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου το συναντάμε στη βορειοανατολική πλευρά των Πιερίων 

Ορέων, στη θέση "Παπά Χωράφι", και σε υψόμετρο 1450μ. Βρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία 

με καταπληκτική θέα προς τον Όλυμπο και τον Αλιάκμονα. Απέχει μόλις 8 χλμ. από το γραφικό 

χωριό Ελατοχώρι, 36 χλμ. από την Κατερίνη ,474 χλμ. από την Αθήνα, 105χλμ από την Θεσσαλονίκη 

και 120χλμ από την Λάρισα.  

 

  



 

Αν και είναι ένα σχετικά καινούριο χιονοδρομικό κέντρο, έχει γίνει δημοφιλή στους λάτρεις των 

χειμερινών σπορ, οι οποίοι και κατακλύζουν τις πίστες του. Γεγονός που οφείλεται τόσο στις άρτιες 

υποδομές του κέντρου όσο και στην υπέροχη φύση που το περιβάλει. Οι εγκαταστάσεις του 

Χιονοδρομικού Κέντρου περιλαμβάνουν 10 πίστες με κυμαινόμενη υψομετρική διαφορά και με 

διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ώστε να ικανοποιούνται τόσο οι έμπειροι και απαιτητικοί σκιέρ, όσο και 

οι αρχάριοι που πρωτοδοκιμάζουν τις δυνατότητές τους στο δημοφιλέστερο χειμερινό σπορ. Επίσης, 

λειτουργεί μια πίστα για snowboard και μια για έλκηθρα. Το συνολικό μήκους που έχουν οι πίστες και 

το δίκτυο των χιονοδιαδρόμων που τις συνδέει μεταξύ τους, ξεπερνάει τα 12.000 μ. Σήμερα το 

Χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου διαθέτει ένα διθέσιο εναέριο αναβατήρα "ΔΙΑΣ" μήκους 1287 μ. 

με δυνατότητα μεταφοράς 1200 

ατόμων ανά ώρα ο οποίος 

εξυπηρετεί δύο πίστες την ΚΛΕΙΩ 

και η ΕΡΑΤΩ. Μετά τον εναέριο 

αναβατήρα υπάρχουν συρόμενοι 

αναβατήρες: 

1. Ο "ΑΠΟΛΛΩΝ" που εξυπηρετεί 

δύο πίστες την ΚΛΕΙΩ και την 

ΠΟΛΥΜΝΙΑ. 

2. Ο "ΕΡΜΗΣ" ο οποίος εξυπηρετεί 

πέντε πίστες: την ΚΛΕΙΩ, την 

ΠΟΛΥΜΝΙΑ, την ΤΕΡΨΙΧΩΡΗ, 

την ΟΥΡΑΝΙΑ και την 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Λειτουργεί επίσης 

πίστα SNOWBOARD μήκους 500 

μ. Ακόμη υπάρχουν εγκατεστημένα 

και δύο BABY LIFT, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται στην βάση του χιονοδρομικού κέντρου, και το 

δεύτερο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην περιοχή "ΛΙΘΑΡΙΣΤΡΑ" μήκους 200 μ. για 

αρχάριους.  

 

 

 

 

 

  



 

Στην βάση του Χιονοδρομικού κέντρου υπάρχει, ένα καινούργιο διώροφο σαλέ, το οποίο διακρίνεται 

για την μοντέρνα αισθητική του, η οποία εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Επίσης, υπάρχουν 

καταστήματα πώλησης 

και ενοικίασης 

εξοπλισμού και ειδών 

χιονοδρομίας και σχολή 

σκι. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι στο χιονοδρομικό 

κέντρο λειτουργεί και 

ένα πλήρως εξοπλισμένο 

ιατρείο για πρώτες 

βοήθειες με μόνιμο 

γιατρό σε καθημερινή 

βάση.  

 

 

 

ΠΙΣΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΗΚΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Κλειώ Δύσκολη - Πολύ δύσκολη 3050μ 282μ 

Ερατώ Πολύ εύκολη 650μ 200μ 

Καλλιόπη Δύσκολη 650μ 112μ 

Πολύμνια Πολύ εύκολη 5800μ 170μ 

Ουρανία Δύσκολη 850μ 180μ 

Τερψιχόρη Εύκολη 1320μ 204μ 

Θάλεια Α' Πολύ εύκολη 150μ 20μ 

Θάλεια Β' Πολύ εύκολη 150μ 10μ 

Snowboard   500μ   

Ελκήθρων   700μ   

 

                



 

 ΠΙΣΟΔΕΡΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Το Πισοδέρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.420 

μέτρων στις πλαγιές του όρους Βαρνούντα και 

αποτελεί τον πιο ορεινό οικισμό του 

Ν.Φλώρινας. Το Πισοδέρι ανήκει στον δήμο 

Πρεσπών και ο πληθυσμός του σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011 είναι 7 κάτοικοι. 

Επίσης, είναι γνωστό για τις μάχες του 

Δημοκρατικού Στρατού κατά τον Εμφύλιο. Στο 

χωριό υπάρχει το μοναστήρι της Αγίας 

Τριάδας, που λειτουργεί από το 1050, καθώς 

και το κτίριο της Μοδέστειας Σχολής, που κατασκευάστηκε το 1903, αλλά σήμερα, αναπαλαιωμένο, 

λειτουργεί ως ξενώνας. Πολύ κοντά στον οικισμό, μόλις 2 χιλιόμετρα, λειτουργεί το χιονοδρομικό 

κέντρο του Πισοδερίου, το οποίο απέχει 29 χιλιόμετρα από την πόλη της Φλώρινας.  

Το Χ.Κ. Βίγλας Πισοδερίου βρίσκεται στην θέση Βίγλα και απέχει από την Φλώρινα 18 χλμ και από την 

Θεσσαλονίκη 178 χλμ. 

Διαθέτει δύο σαλέ, 4 αναβατήρες, 10 πίστες και λειτουργεί μια νέα πίστα, η μεγαλύτερη σε μήκος στην 

Ελλάδα (2100μ.) με Ολυμπιακές προδιαγραφές. Σε λειτουργία είναι η ολοκαίνουργια πίστα, Πισοδέρι 

2, μήκους 2300μ και πλάτους 50μ. Την πίστα εξυπηρετεί ο καινούργιος διθέσιος αναβατήρας με 

ενδιάμεσο σταθμό.                                                                                                                          Η 

πρόσβαση στο Χ.Κ. Βίγλας Πισοδερίου γίνεται πολύ άνετα μέσω της Εγνατίας οδού (Βέροια - Κοζάνη - 

Πτολεμαϊδα - Φλώρινα) που είναι και πάλι ανοικτή ύστερα από τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

Εκτιμώμενος χρόνος από Θεσ/νίκη 2,5 ώρες. 

 



 

 

Το χιονοδρομικό κέντρο ολυμπιακών 

προδιαγραφών διαθέτει εννέα 

πίστες 13 χλμ. συνολικά οι οποίες 

εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες 

χιονοδρόμων αθλητών και είναι 

εγκεκριμένες από τον F.I.S. 

(International Ski Federation). Οι 

πίστες είναι φυσικά οριοθετημένες 

από δέντρα σε δασώδεις πλαγιές και 

από την κορυφή τους μπορούν οι 

επισκέπτες να θαυμάσουν την 

φανταστική θέα στις λίμνες Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα. Επίσης διαθέτει πέντε αναβατήρες, τρεις 

εναέριους και δύο συρόμενους για παιδιά (Baby lift) και αρχάριους. Στο χιονοδρομικό λειτουργεί 

σχολή εκμάθησης χιονοδρομίας (Ski) με έμπειρους δασκάλους καθώς και κατάστημα ενοικίασης 

εξοπλισμού ski, snow tubing, 

έλκηθρα και Snowmobile. Η 

ποσότητα του χιονιού είναι πολύ 

μεγάλη και εξαιρετικής ποιότητας, 

καθώς στην Φλώρινα οι χειμώνες 

είναι παρατεταμένοι και με έντονες 

χιονοπτώσεις. Επίσης υπάρχει 

χιονοστρωτήρας για το άμεσο 

στρώσιμο των διαδρόμων.  

 

 

Η νύχτα δεν σταματά την διασκέδαση στην Bίγλα, 

με την βοήθεια προβολέων το χιονοδρομικό 

κέντρο λειτουργεί και το βράδυ ενώ πολλές 

φορές χιονοδρόμοι πραγματοποιούν 

καταβάσεις με πυρσούς δημιουργώντας μια 

μαγική εικόνα για μικρούς και μεγάλους. Η 

κεντρική πίστα φωτίζεται και λειτουργεί για 

νυχτερινό ski από τις 21:00 έως και τη 01:00, 

Σαββατοκύριακα και αργίες.  



 

Το καλοκαίρι οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ιππασία, να πραγματοποιήσουν περιηγήσεις σε 

πανέμορφες διαδρομές στο βουνό ενώ παράλληλα η περιοχή είναι ιδανική για τους λάτρεις της 

ορειβασίας, του ποδηλάτου βουνού (mountain bike) και για διαδρομές με οχήματα 4χ4.  

Στο χιονοδρομικό κέντρο 

λειτουργεί το ορειβατικό - 

χιονοδρομικό καταφύγιο Βίγλας 

με δυνατότητα φιλοξενίας 

επισκεπτών σε ένα 

παραδοσιακό περιβάλλον με 

σύγχρονες ανέσεις, ενώ 

παράλληλα λειτουργεί καφέ και 

εστιατόριο με παραδοσιακές 

συνταγές και ζεστή ατμόσφαιρα. 

Μπροστά ακριβώς από το 

χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται 

ένα από τα πιο όμορφα σαλέ 

που υπάρχουν στα ελληνικά 

βουνά, το ιδιωτικό σαλέ "TOTTIS", το οποίο λειτουργεί όλο το χρόνο και έχει θεά προς το βουνό και 

τις πίστες του σκι. Το σαλέ αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα για να καλύψει όλες τις ανάγκες εστίασης 

και αναψυχής. Τρία μπαρ και ένα εστιατόριο βρίσκονται στην διάθεση των επισκεπτών.  

Στο χωριό Πισοδέρι από το  οποίο ξεκινά ένας από τους αναβατήρες του χιονοδρομικού κέντρου 

υπάρχει πληθώρα καταλυμάτων μεταξύ αυτών Ξενοδοχεία, Ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καθώς 

επίσης ταβέρνες, εστιατόρια και μπαρ. Στο χωριό Πισοδέρι βρίσκεται η αφετηρία ενός από τους 

αναβατήρες του χιονοδρομικού κέντρου παρέχοντας άμεση πρόσβαση στους επισκέπτες οι οποίοι 

επιλέγουν το χωριό για την διαμονή τους. Στην Φλώρινα οι επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου 

Βίγλας, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα Ξενοδοχείων - Ξενώνων, τα οποία 

προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενώ παράλληλα συνδυάζουν το μαγευτικό τοπίο της πόλης.  

          

 

 

  



               ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΤΣΙ  

Στο όρος Βίτσι και σε κοντινή απόσταση από την πόλη 

της Καστοριάς (μόλις  22 χλμ.), λειτουργεί το 

οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο του Συλλόγου 

Χιονοδρομίας Καστοριάς, σε υψόμετρο 1800 μέτρων. 

Είναι στα όρια των νομών Καστοριάς και Φλώρινας, 

κοντά στο χωριό Πολυκέρασο, σε μια εξαιρετική 

τοποθεσία που αποτελεί πόλο έλξης και για ομορφιά του 

τοπίου καθώς και την γραφικότητα των γύρω οικισμών. 

Το Βίτσι προστατεύεται ως καταφύγιο θηραμάτων και 

αποτελεί 

ιδανικό βιότοπο για την απειλούμενη με 

εξαφάνιση αρκούδα. 

Η περιοχή έχει μείνει ανεπηρέαστη από την 

ανθρώπινη δραστηριότητα και διατηρεί την 

μοναδική ομορφιά της άγριας φύσης. 

 

Στο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου, οι φίλοι του 

σκι θα βρουν 3 πίστες Σκι (1000-1400-1850 μ). 

 Πιο αναλυτικά οι πίστες είναι: 

 

 κεντρική: Ντινογιάννη 1000μ αφιερωμένη σε 2 

αθλητές της Καστοριάς που χάσανε τη ζωή τους.  

 

 πλευρική : Αρκούδα 2500μ στα νότια 

 

 

 

 πλευρική : Φώφη 1300μ Βόρεια 

 

 

 

 πίστα snowboard 1000μ 

 Πίστα Αρχαρίων με Baby-Lift 

 Διαδρομές ειδικά για Snowboard 



 

                                     

 

 

 

 

                      

                                 

 

                            Χάρτης πιστών και Αναβατήρων 

 

 

Το κεντρικό συρόμενο λίφτ 1000μ 

(ανεξάρτητο και έξω από την πίστα, 

σε δική του όμορφη διαδρομή μέσα 

στα δέντρα) και 

baby lift (150μ). 

 

Στον χώρο του χιονοδρομικού 

κέντρου λειτουργεί 

Snow-Bar για καφέ και ποτό με θέα 

στις πίστες και επιπλέον ντόπια 

τσίπουρα με εξαιρετικούς σπιτικούς 

μεζέδες.  

Για εκείνους που μετά τα τσίπουρα θα έχουν "ανοίξει για τα καλά την όρεξή τους" στους 

κοντινούς οικισμούς Οξυάς, 

Βυσσινιάς και Πολυκέρασου 

λειτουργούν ωραίες παραδοσιακές 

ταβέρνες.  

Οι Διεθνείς αγώνες Π-Κ των 

Αλπικών Αγωνισμάτων στο Βίτσι 

της Καστοριάς ολοκληρώθηκαν με 

επιτυχία στις 21-22 Φεβρουαρίου 

2015. Το αγωνιστικό επίπεδο ήταν 

πολύ υψηλό και στα δύο αγωνίσματα 

της γιγαντιαίας και τεχνικής 

κατάβασης ενώ επίσης συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από τις γειτονικές Βαλκανικές 

χώρες.  

 

 

  



                          

                          ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 

 

Μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον στο 

βορειοδυτικό τμήμα του νομού Γρεβενών, 

σε  απόσταση 42 χλμ. από την πρωτεύουσα 

του νομού, στην καρδιά της αθάνατης Πίνδου 

, βρίσκεται το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο 

Βασιλίτσας, σε μια από τις χαρισματικές γωνιές 

της Πίνδου, αξεπέραστης ομορφιάς και γοητείας, 

σε απόσταση 42 χλμ. από τα Γρεβενά, στο χωριό 

Σμίξη. Άλλος ένας λόγος που το έχει κάνει αγαπητό 

είναι το πολύ όμορφο τοπίο που το περιβάλλει, αλλά 

και την ειδυλλιακή διαδρομή μέσω της οποίας φτάνει 

κανείς στα 2246 μέτρα, ανάμεσα από πανύψηλα 

ρόμπολα και μαυρόπευκα.  

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού βρίσκονται στις ψηλότερες πλαγιές του 

όρους Λίγγος και έχει μεγάλη σεζόν χρονικής διάρκειας αφού τα χιόνι είναι πολύ έως την άνοιξη. 

Διαθέτει δυο εναέριους αναβατήρες συνολικού μήκους 1.800 μέτρων, baby lift, 3 κυλιόμενους 

αναβατήρες, 12 πίστες συνολικού μήκους 

7.500 μέτρων, τη μεγαλύτερη πίστα αρχαρίων 

στην Ελλάδα (3.860μ.), πίστα χιονοσανίδας, 

καταστήματα ενοικιάσεως εξοπλισμού και 

σχολές σκι, ξενώνα καθώς και δυο σαλέ. 49 

χλμ. χωρίζουν το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο 

Βασιλίτσας από την πόλη των Γρεβενών.  

  



 

 

Η δημιουργία και 

λειτουργία του, 

οφείλεται στις 

προσπάθειες των 

ανθρώπων του 

Χιονοδρομικού 

Ορειβατικού Συλλόγου 

Γρεβενών που 

πίστεψαν και 

κατάφεραν να 

υλοποιήσουν, 

ουσιαστικά ένα όνειρο 

τους. Το μεγαλείο της 

Πίνδου παρότρυνε στις 

αρχές του 1975 μια 

παρέα ρομαντικών 

ανθρώπων, να 

δημιουργήσουν τον Χιονοδρομικό Ορειβατικό Σύλλογο για να υλοποιήσουν τότε μια ουτοπία. Και τα 

κατάφεραν πιέζοντας την κεντρική εξουσία να χρηματοδοτήσει τον πρώτο συρόμενο αναβατήρα στο 

διάσελο Βασιλίτσας - Γομάρας μήκους 1060 μ. σε υψόμετρο 1788 - 2060 μ. ( υψομ. Διαφ. 272 μ. ). 

Ο αναβατήρας αυτός μεταφέρει 800 χιονοδρόμους την ώρα και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η 

τοποθέτηση και η κατασκευή του αποτελεί υπόδειγμα γιατί η πίστα έχει δεχθεί ελάχιστες 

παρεμβάσεις και η ποσότητα και η ποιότητα του χιονιού είναι εξαιρετική. 

Στην δυναμικότητα του είναι 14 πίστες, μέτριας και μεγάλης δυσκολίας, οι οποίες εξυπηρετούνται από 

6 αναβατήρες (2 εναέριους και 4 συρόμενους). 

Όλοι οι αναβατήρες εξυπηρετούν πίστες διαφόρων δυσκολιών και κλίσεων συνολικού μήκους 22 χλμ., 

που δεν έχουν δεχθεί εξωτερικές παρεμβάσεις, έχουν διατηρήσει την φυσική ομορφιά και αποτελούν 

το μεγάλο πλεονέκτημα της Βασιλίτσας.  

 



 

 

Δύο πίστες του κέντρου έχουν χαρακτηρισθεί από την F.I.S Ολυμπιακών προδιαγραφών, πίστα Δίας ( 

στον διθέσιο ) μήκους : 1000 μ. - υψομετρικής διαφοράς 289 μ.(1814 -2103) GS - SL και πίστα 

Τυμφαία  α) μήκους : 760 μ. υψομετρικής διαφοράς 254 μ. (1780 -2034 ) και β) μήκους 950 μ. 

υψομετρικής διαφοράς 290 μ.( 1744 -2034 ).  

Για τους φανατικούς του νυκτερινού σκι υπάρχει πίστα που φωτίζεται.  

Στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού περιλαμβάνεται, σαλέ για καφέ και ποτό και ξενώνας για την 

διαμονή των φανατικών του σκι. 

Η Βασιλίτσα μαγεύει και προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες από πολλά μέρη της Ελλάδας. 

Για να φτάσει κανείς στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας ακολουθεί τη διαδρομή από Γρεβενά 

προς Βάλια Κάλντα και στα μισά της διαδρομής στρίβει με κατεύθυνση το χωριό Σμίξη. Πάνω από το 

χωριό βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. 

 

 

                                          

  



                                             ΠΙΣΤΕΣ  

 

 

Ονομασία Τύπος Μήκος 

Στρούγκα Δύσκολη - Μέτρια (κόκκινη+μπλε) 1040 μ. 

Γαλανή Δύσκολη - Μέτρια (κόκκινη+μπλε) 1060 μ. 

Δρόμος (περιφερειακή) Εύκολη (πράσινη) 1680 μ. 

Πηγές Πολύ Δύσκολη - Δύσκολη (μαύρη - κόκκινη) 1060 μ. 

Δίας (αθλητική) Πολύ Δύσκολη - Δύσκολη (μαύρη - κόκκινη) 1000 μ. 

Λίμνες Δύσκολη - Μέτρια (κόκκινη+μπλε) 1850 μ. 

Δίστρατο Δύσκολη - Μέτρια (κόκκινη+μπλε) 1630 μ. 

(Ελιμεία Διθέσιου) Δύσκολη (κόκκινη) Συνδέει τον αναβατήρα 

ελιμεία με την βάση του διθέσιου  

700 μ. 

Ελιμεία 1 Δύσκολη - Μέτρια (κόκκινη+μπλε) 1100 μ. 

Ελιμεία 2 Δύσκολη - Μέτρια (κόκκινη+μπλε) 1100 μ. 

Δάσος Δύσκολη - Μέτρια (κόκκινη+μπλε) 2052 μ. 

Δρόμος Εύκολη (πράσινη) 2080 μ. 

Μιγδάνης Δύσκολη (κόκκινη) 850 μ. 

Αννίτσα Πολύ Δύσκολη - Δύσκολη (μαύρη - κόκκινη) 920 μ. 

Σαμαρίνα Πολύ Δύσκολη - Δύσκολη (μαύρη - κόκκινη) 1020 μ. 

Στρατιώτης Δύσκολη (κόκκινη) 1080 μ. 

Baby Lift 1  Εκμάθησης για αρχάριους 360 μ.  

Baby Lift 2  

 

Εκμάθησης για αρχάριους 

 
 

170 μ. 

 
 

 

 

 

                



 

                 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ  

 

Το χιονοδρομικό κέντρο ‘‘3-5 Πηγάδια’’ 

βρίσκεται στον νομό Ημαθίας, στην δυτική 

πλευρά του όρους Βέρμιο. Έχει ύψος 1430-

2005 μ. και απέχει 17 χιλιόμετρα από την πόλη 

της Νάουσας.  Μπορεί να φτάσει εκεί κανείς 

εύκολα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, 

καθώς υπάρχει ασφαλτωμένος δρόμος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθέτει πίστες κάθε βαθμού δυσκολίας και πίστες δρόμων αντοχής, 

εναέρια διπλή καρέκλα, 5 συρόμενους αναβατήρες και baby lifts. 

Επίσης προσφέρει ποικίλες 

δραστηριότητες, όπως 

ορειβασία, πεζοπορία, ορεινή 

ποδηλασία, αιωροπτερισμό και 

αλεξίπτωτο πλαγιάς. 

Τα 3-5 Πηγάδια είναι το μόνο 

χιονοδρομικό κέντρο           

της χώρας που διαθέτει           

σύστημα τεχνικής χιόνωσης. 

 

 

Στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια 

πραγματοποιούνται συχνά αγώνες και 

πρωταθλήματα. Ο πιο πρόσφατος 

αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 

20 Φεβρουαρίου 2016 (25ο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ορειβατικού Σκι).  
  



 
 
 
 

Το χιονοδρομικό ονομάστηκε 

έτσι γιατί στην βάση του, 

χαμηλά δηλαδή στα 1.430 

μέτρα υψόμετρο υπάρχουν 

τρεις πηγές, ενώ ψηλότερα 

στα 1.800 μέτρα υπάρχουν 

πέντε πηγές κάτι που οι 

περισσότεροι δεν γνωρίζουν 

και αναρωτιούνται πού 

βρίσκονται αυτά τα ‘‘πηγάδια’’.  
 

Οι χιονοδρομικές πίστες, 

κάθε βαθμού δυσκολίας, 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

για αθλητική αλλά και 

τουριστική χιονοδρομία. Το χιονοδρομικό κέντρο  3-5 Πηγάδια, εκτός από τα 

χειμερινά σπορ, προσφέρεται και για ορειβασία, πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, 

αιωροπτερισμό και αλεξίπτωτο πλαγιάς.  Σύνολο αναβατήρων: 7  

Σύνολο πιστών: 10  

Συνολικό μήκος πιστών: 9 χλμ. 
 

                      ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ 
 

 Διθέσιος Εναέριος 

Μήκος: 1.500μ. Υψόμετρο βάσης: 1.430μ. 

Υψόμετρο κορυφής: 2.005μ. Υψομετρική 

διαφορά: 575μ. Άτομα ανά ώρα: 1.000 

 Σ1 Κάτω (Μονοθέσιος Συρόμενος) 

Μήκος: 600μ. Υψόμετρο βάσης: 1.445μ. 

Υψόμετρο κορυφής: 1.576μ. Υψομετρική 

διαφορά: 131μ. Άτομα ανά ώρα: 900 

 Σ2 Παράδεισος (Μονοθέσιος 

Συρόμενος) 

Μήκος: 400μ. Υψόμετρο βάσης: 1.430μ. 

Υψόμετρο κορυφής: 1.490μ. Υψομετρική 

διαφορά: 60μ. Άτομα ανά ώρα: 900 

 



 

 Σ3 Μέσης Αριστοτέλης 

(Μονοθέσιος Συρόμενος) 

Μήκος: 805μ. Υψόμετρο βάσης: 

1.490μ. Υψόμετρο κορυφής: 

1.785μ. Υψομετρική διαφορά: 

295μ. Άτομα ανά ώρα: 900 

 Σ4 Κορυφής Αριστοτέλης 

(Μονοθέσιος Συρόμενος) 

Μήκος: 750μ. Υψόμετρο βάσης: 

1.765μ. Υψόμετρο κορυφής: 

2.005μ. Υψομετρική διαφορά: 

240μ. Άτομα ανά ώρα: 600 

 Baby Lift (Μονοθέσιος 

Συρόμενος) 

          Μήκος: 200μ. 
 

 

                                ΠΙΣΤΕΣ 
Αριστοτέλης 1 

ΚΟΚΚΙΝΗ (Μέτριας δυσκολίας) Μήκος: 1900μ. Υψομετρική διαφορά: 575μ. Εγκεκριμένη 

από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS) για αγώνες διεθνούς επιπέδου. 

Αριστοτέλης 2 

Εξυπηρετείται από τον αναβατήρα "Σ4 

Κορυφής Αριστοτέλης". ΚΟΚΚΙΝΗ (Μέτριας 

δυσκολίας) Μήκος: 750μ. 

Αριστοτέλης 3 

ΚΟΚΚΙΝΗ (Μέτριας δυσκολίας) Μήκος: 

850μ. 

Φίλιππος 

ΜΑΥΡΗ (Δύσκολη) Μήκος: 2000μ. 

Παράδεισος 

ΜΠΛΕ (Εύκολη) Μήκος: 2500μ. 

Παράδεισος Πλατό 

ΠΡΑΣΙΝΗ (Πολύ εύκολη) Μήκος: 400μ.  

Φίλιππος Πλατό 

ΜΠΛΕ (Εύκολη) Μήκος: 650μ. 

Λούκι 

ΚΟΚΚΙΝΗ (Μέτριας δυσκολίας) Μήκος: 

800μ. 

Αρχαρίων 

ΠΡΑΣΙΝΗ (Πολύ εύκολη) 2 πίστες αρχαρίων με μήκος 200μ. η καθεμία και οι οποίες 

εξυπηρετούνται από ένα baby lift. 

Δρόμων Αντοχής 

Πίστες δρόμων αντοχής που διαθέτουν με μήκος 3 χλμ., 5 χλμ. και 10 χλμ. 

Εγκεκριμένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS) για αγώνες διεθνούς επιπέδου. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ήθη και έθιμα  

των περιοχών στις οποίες  

        κατανέμονται   

 τα χιονοδρομικά κέντρα       

βορείου Ελλάδος. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Τα βασικότερα χιονοδρομικά κέντρα της β.Ελλάδος είναι τα εξής: 

 
 Το χ.κ Σέλι, τα 3-5 πηγάδια και το χρυσό ελάφι στον νομό Ημαθίας. 

 Το χ.κ Βασιλίτσας στα Γρεβενά  

 Το χ.κ καιμακτσαλάν στην Πέλλα  

 Το χ.κ φαλακρού στο νομό Δράμας.  

 Το χ.κ Παγγαίου στην καβάλα  

 Το Βίτσι στην Καστοριά  

 Το χ.κ λαϊλιάς στις Σέρρες  

 Το χ.κ βίγλας στην Φλώρινα .  

 

Στους παραπάνω νομούς κυρίως του χειμερινούς μήνες λαμβάνουν χώρα ποικίλα ήθη 

και έθιμα τα οποία προέρχονται από την αρχαία εποχή και διατηρούνται μέχρι σήμερα 

έχοντας μεγάλη απηχήσει οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στις παραπάνω περιοχές για να 

θαυμάσουν από κοντά τις εκδηλώσεις. 

 

Νομός Ημαθίας (Χιονοδρομικό κέντρο Σελίου)  

 
«Το τραγούδι της χελιδόνας» 

Ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό έθιμο των Αντιγονιδών είναι το τραγούδι της χελιδόνας. 

Σύμφωνα με την παράδοση οι μαθητές την 1η Μαρτίου έφτιαχναν ένα ξύλινο πορτρέτο 

ενός χελιδονιού και ενός καλαθιού. Το καλάθι το χρησιμοποιούσαν για να βάζουν την 

αμοιβή τους από κάθε σπίτι που 

επισκέπτονταν λέγοντας το τραγούδι με 

την επιστροφή των χελιδονιών. Η ιδέα 

αυτού του εθίμου είναι το καλωσόρισμα 

της καινούργιας εποχής. 

 

« Τα Ρουγκάτσια » 

Τα Ρουγκάτσια, είναι ένα έθιμο που 

παλιότερα γινόταν σε όλα τα χωριά αλλά 

σήμερα έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Μία ομάδα 

νέων του κάθε χωριού ντυνόταν με 

ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές 

(φουστανέλα) κι αποτελούσαν το Ρουγκάτσι του χωριού. Η ομάδα αυτή με τη συνοδεία 

μουσικών οργάνων γύριζε σε όλα τα γειτονικά χωριά και χόρευε από την Πρωτοχρονιά 

μέχρι και την ημέρα τον Φώτων (6 Ιανουαρίου). Ο χορός κρατούσε όλη την ημέρα και η 

ομάδα γύριζε από σπίτι σε σπίτι, όπου τους προσφέρονταν κρασί και μεζέδες. Εάν δύο 

ομάδες από διαφορετικά χωριά ανταμώνανε τυχαία στο δρόμο έπρεπε να πολεμήσουν 

με τα ξύλινα σπαθιά που κρατούσαν στα χέρια τους. Οι ηττημένοι περνούσαν κάτω από 

τα υψωμένα σπαθιά των νικητών σε ένδειξη υποταγής. Την ημέρα των Φώτων η ομάδα 

γύριζε στο χωριό από το οποίο καταγόταν και χορεύοντας στα σπίτια του χωριού 

ολοκληρώνονταν το έθιμο. 

 



Νομός Γρεβενών (Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας) 

 
<<Τα Κόλιαντα>>  

Στις αρχές του Δεκέμβρη και μέχρι την 

23η Δεκεμβρίου, τα νεαρά αγόρια 

ανεβαίνουν καθημερινά σε ύψωμα και 

αναγγέλλουν τη Γέννηση του Χριστού 

φωνάζοντας «κόλιαντα» (κάλαντα). Την 

παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά 

λένε τα κάλαντα κρατώντας τον «τουρβά» 

(σάκο), για να βάλουν μέσα τα δώρα 

(ψωμάκια, ξηρούς καρπούς) που θα λάβουν 

από τους νοικοκυραίους, και τις 

«τσουμπανίκες» (κοντάρια με στρογγυλή απόληξη). Η τσουμπανίκα χρησίμευε για το 

ανακάτεμα, το «σιούμπισμα», της φωτιάς στα σπίτια που επισκέπτονταν. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης, τραγουδούσαν «Κόλιαντα μπάμπω μ’ κόλιαντα, κι εμένα 

μπάμπω μ’ κλούρα, κι εμένα την τρανύτερη και τώρα και του χρόνου. Κι αν δε μας 

δώσεις κόλιαντα δώσ’ μας ένα σιουτζιούκι, να’ ναι τρανό, να’ ναι χοντρό, να’ ναι 

ζαχαρωμένο. Κι αν δεν έχεις κι σιουτζιούκι, δώσ’ μου τη θυγατέρα σ’ να τη φιλώ, να την 

τσιμπώ να μι ζισταίν’ τα βράδια». 

<<Τα Σούρβα>>  

Για την αναγγελία του Νέου Έτους, τα νεαρά αγόρια χτυπούν την καμπάνα της 

εκκλησίας φωνάζοντας «Σούρβα». Σούρβα στη Θράκη ονομάζουν την κρανιά, το 

φυλλοβόλο δένδρο με πλούσιο φύλλωμα και σκληρό ξύλο. Λέγεται ότι από ξύλο κρανιάς 

κατασκευάσθηκε ο Δούρειος Ίππος. Τα παιδιά, αντί για κοντάρια, κρατούσαν κλαριά 

από κρανιές και μ’ αυτά χτυπούσαν τους περαστικούς στη πλάτη για να μεταδώσουν τη 

δύναμη τους. Τα χτυπήματα συνοδευόταν με τις λέξεις « Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, 

γερό σταυρί … ». 

<<Γουρνοχαρά >> 

Την ημέρα των Χριστουγέννων, τελείται στα χωριά των Γρεβενών το σφάξιμο του 

γουρουνιού. Οι οικογένειες έτρεφαν καλά τον χοίρο ώστε να παχύνει και να έχει πολύ 

κρέας. Η σφαγή και το γδάρσιμο του ζώου γινόταν από έμπειρα άτομα γιατί το δέρμα 

του σφαγίου έπρεπε να διατηρηθεί λείο για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στη 

κατασκευή «γουρουνοτσάρουχων» (παπουτσιών). Το κομμένο σε κομμάτια κρέας το 

έβραζαν με πράσα και μπαχαρικά και έφτιαχναν λουκάνικα. Το λίπος (το παστό) το 

έλιωναν και το διατηρούσαν σε δοχεία για όλο το χρόνο. Πολλές φορές έβαζαν μέσα 

στο λιωμένο λίπος (λίγδα) κομμάτια βρασμένου κρέατος (καβουρμάς) και το κρατούσαν 

μέχρι το καλοκαίρι. Με το κεφάλι και τα πόδια του χοίρου έφτιαχναν πατσά. 

<<Ρουγκουτσάρια>>  

Το έθιμο ρογκατσάρια ή ρουγκουτσάρια, που αναβιώνει την Πρωτοχρονιά, έχει τις 

ρίζες του στην εποχή της τουρκοκρατίας. Τα αγόρια του χωριού μεταμφιέζονται σε 

γυναίκες (μπούλες) και σε τσολιάδες (καπεταναίους). Άλλες αμφιέσεις που είναι 

διαδεδομένες είναι αυτές του ιερέα (με ράσο και βασιλικό στο χέρι), του ρουγκουτσάρη 

(βάφεται μαύρος και φοράει κουδούνια) και της νοσοκόμας. Οι καπεταναίοι ενοχλούν με 

πειράγματα τις γυναίκες, χορεύουν, τραγουδούν ( «Άγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης 

ξημερώνει, Βασίλη μ' πόθεν έρχεσαι, και πόθεν κατεβαίνεις. Από τα ξένα έρχομαι και 



στα δικά σας πάω ...») και επισκέπτονται τους νοικοκυραίους. Οι χωρικοί τους 

προσφέρουν κρέας, λουκάνικα, κρασί, τα οποία τα μαγειρεύουν και τα τρώνε το βράδυ 

στο γλέντι. 

«Ανδρομάνα»  

Πρόκειται για ένα σπάνιο έθιμο που αναβιώνει στη Δεσκάτη Γρεβενών την πρώτη 

Παρασκευή μετά το Πάσχα. Η «Ανδρομάνα» συμβολίζει την Παναγία, που υπέφερε με 

τον θάνατο του γιού της, αλλά και την Άνοιξη, την αναγέννηση της φύσης. Το έθιμο έχει 

τις ρίζες του στη τουρκοκρατία. Στη κεντρική πλατεία του χωριού, 20 άτομα χορεύουν 

κυκλικά αργούς παραδοσιακούς χορούς. Τα τραγούδια (πχ. «τα Λειβάδια») αναφέρονται 

στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς και στο πόθο για την λευτεριά. Στο τέλος, 

χορεύεται η Ανδρομάνα, ένας γρήγορος, εύθυμος χορός, από άνδρες που σχηματίζουν 

μια ανθρώπινη πυραμίδα. Έξι άνδρες σηκώνουν στη πλάτη τους 5 άνδρες και αυτοί με 

τη σειρά τους 4 άνδρες και άλλοι 3 στη κορυφή της πυραμίδας. Κατά τη διάρκεια του 

χορού της Ανδρομάνας, τραγουδιέται το «ώρα καλή σου Πασχαλιά και τώρα και του 

χρόνου ...» και οι συμμετέχοντες αποχαιρετούν με τον τρόπο αυτό το Πάσχα. 

<<Ανακατωσάρια>>  

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, στη κεντρική πλατεία των Γρεβενών 

πραγματοποιείται ένα τριήμερο αποκριάτικο μουσικό «πάρτυ». Από το 1900 μέχρι το 

1975, το τριήμερο αυτό γλεντούσαν στη πόλη ανάβοντας τεράστιες φωτιές. Με τη 

θέσπιση του θεσμού των «Ανακατωσαρίων» το 2001 μέχρι σήμερα διοργανώνονται 

διάφορες εκδηλώσεις μουσικού κυρίως περιεχομένου με βαλκανικούς ήχους, 

πρωτοτυπία, μαύρη ατμόσφαιρα, μελαγχολία και πολύ τρέλα. Δεν πρόκειται για 

αποκριάτικη παρέλαση με χορούς αλλά για μια μουσική διαδρομή, μια δυναμική αναβίωση 

της παράδοσης με νέα στοιχεία προσαρμοσμένα στο σήμερα. Ο επισκέπτης ακολουθεί 

τη μουσική στους δρόμους της πόλης με μπάντες χάλκινων πνευστών, ομάδες 

κρουστών, δεξιοτέχνες μουσικούς …, τρώγοντας πίτες και μανιτάρια και πίνοντας μέχρι 

πρωίας. 

 

Νομος Πέλλας (Χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν) 
 

<< Κόλιντα Μπάμπω>> 

Κάθε χρόνο προπαραμονή των Χριστουγέννων στις 23 Δεκεμβρίου στην Πέλλα, 

αναβιώνει το έθιμο της «Κόλιντα Μπάμπω» όπου κάτοικοι σε κάθε περιοχή του Νομού, 

σε πόλεις και χωριά ανάβουν φωτιές και φωνάζουν “ΚΟ-ΚΟ-ΚΟΟΟΟΛΙΝΤΑ 

ΜΠΑΜΠΩ”!!! Τα έθιμο των φωτιών έχει πολλές ερμηνείες. Η επικρατέστερη όλων 

έχει να κάνει με την σφαγή του 

Ηρώδη. Σύμφωνα λοιπόν με την 

παράδοση, το βράδυ αυτό ο 

βασιλιάς Ηρώδης διέταξε την 

σφαγή όλων των αρσενικών 

νηπίων μέχρι 2 χρονών. Οι 

κάτοικοι ανάβουν φωτιές με την 

οποία προειδοποιούν τον κόσμο 

να προφυλαχτεί από τον 

βασιλιά... 

...αλλά και από κάθε τι μπορεί να 



αντιπροσωπεύει το κακό προκειμένου να προφυλαχτεί για τον υπόλοιπο χρόνο. 

Ταυτόχρονα πηδώντας πάνω από τις φωτιές οι πιο τολμηροί φωνάζουν «Κόλιντα 

μπάμπω» που στα εντόπια σημαίνει «σφάζουν γιαγιά». 

Άλλη ερμηνεία έχει να κάνει με τον μικρό Ιησού, όπου οι φωτιές φροντίζουν να 

ζεστάνουν την ατμόσφαιρα περιμένοντας τον γέννησή του. 

<<Το έθιμο της Καμήλας>> 

Το έθιμο τελείται στις 7 και 8 Γενάρη στην Πετρούσα Ν. Δράμας.  Η εικονική καμήλα 

με τη συνοδεία ομάδας τελεστών τελεί το ευετηριακό δρώμενο με κορύφωση εικονική 

σπορά και θερισμό καθώς και σατυρική αναπαράσταση τοπικού γάμου. Ο συμβολισμός 

αυτού του καρτερικού ζώου με την απαράμιλλη αντοχή στην πείνα και τη δίψα κάτω από 

αντίξοες συνθήκες, δείχνει τις περιπέτειες του ανθρώπου μέσα στη ζωή και το χρόνο 

και την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να παλεύει κόντρα στις ελλείψεις και τις 

στερήσεις 

<<Μωμόγεροι>> 

Λαϊκό σατυρικό ευετηριακό δρώμενο με προθεατρική μορφή. Τελείται από τους 

Πόντιους με παραλλαγές στους νομούς Δράμας και στο Θρυλόριο Ν. Ροδόπης. 

Αναπαρίσταται στις αυλές των σπιτιών και στις πλατείες τις ημέρες του Δωδεκαημέρου 

μεταξύ 17 Δεκεμβρίου και 1ης Ιανουαρίου. Κύριο πρόσωπο ο Μωμόγερος η Κιτί Γοτσάς 

με θίασο συντελεστών όπως η νύφη και ο γαμπρός ,ο Αλής ο πατέρας ,ο γιατρός, ο 

οργανοπαίχτης, ο κουμπάρος, ο χωροφύλακας, δυο μικροί διάβολοι , η έγκυος γυναίκα 

και η συνοδεία. Όλοι οι συντελεστές φορούν κουδούνια όπως προβιές και δέρματα 

τράγων. Κεντρικό πρόσωπο του θιάσου των τελεστών ο Μωμόγερος ή Κιτί γοτσάς ή 

Πορδαλάς ο οποίος με τη δύση του ήλιου εισβάλλει με την ακολουθία του στα σπίτια 

του χωριού και εμπλέκει τους σπιτονοικοκύρηδες σε περιπέτειες εξαπατώντας τους . 

Η απαγωγή της νύφης παίζει και εδώ καθοριστικό ρόλο καθώς μετά από αλλεπάλληλες 

εικονικές συμπλοκές μεταξύ των τελεστών ,το νέο ζευγάρι, η νύφη και ο γαμπρός 

κατορθώνουν να σμίξουν ,στεφανώνονται μάλιστα από τον παπά που εισέρχεται στο 

τέλος στο θίασο επιβάλλοντας την τάξη. Με τη συνοδεία ποντιακής λύρας και νταουλιού 

, χορεύοντας και διασκεδάζοντας τα μωμογέρια, εγκαταλείπουν το σπίτι για να 

επισκεφτούν το επόμενο όπου θα προβούν σε ανάλογους ,νέους αυτοσχεδιασμούς και 

μιμικές πράξεις . 

<<Μπαμπούγερα>>  

Μια παρέα ζωόμορφων κουδουνοφόρων μεταμφιεσμένων είναι οι πρωταγωνιστές του 

δρωμένου που τελείται στις 6 Γενάρη στην Καλή Βρύση Δράμας .Τα Μπαμπούγερα , με 

τεράστια κουδούνια κρεμασμένα στη μέση κάνουν αισθητή την παρουσία τους καθώς 

δημιουργούν εκκωφαντικό θόρυβο κυνηγώντας τους παρευρισκομένους στα σοκάκια του 

χωριού και φοβερίζοντας τους με σκωπτικά πειράγματα. Στη σατυρική αναπαράσταση 

γάμου που ακολουθεί αφού προηγουμένως ακολουθηθούν όλες οι φάσεις του γάμου, 

όπως ξύρισμα γαμπρού ,ντύσιμο νύφης ,αποχαιρετισμός συγγενών και μεταφορά 

προίκας η γαμήλια πομπή με τη συνοδεία γκάιντας και νταιρέδων καταλήγει στην 

πλατεία όπου δίνεται η ευκαιρία στον υποδυόμενο τον παπά που παντρεύει το ζευγάρι 

να σατιρίσει τον γάμο με ευτράπελες παραινέσεις στους νεόνυμφους Ακολουθεί η 

ξαφνική αρπαγή της νύφης από τα Μπαμπούγερα που όμως γρήγορα απελευθερώνεται. 

Ακολουθεί γλέντι και χορός μέχρι αργά το βράδυ. 



<<Η γιορτή της Μπάμπως >>   

Mιά καθαρά γυναικεία γιορτή η γιορτή της Μπάμπως, η ημέρα της μαμής, στις 8 

Γενάρη,ανήμερα της Αγίας Δόμνας, γιορτάζεται στο Βώλακα και την Πετρούσα Δράμας, 

αλλά και σεόλη την περιοχή της Β.Ελλάδος, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την 

Αν.Ρωμυλία και την Α.Θράκη και τη συναντάμε συχνά και σαν «Γυναικοκρατία». Κατά τη 

διάρκεια όλης της ημέρας η γυναίκα συμπεριφέρεται ως απόλυτη δύναμη, ο άνδρας 

διακωμωδείται και περιορίζεται σε ρόλους παραδοσιακά γυναικείους και γι αυτό 

επικεντρωμένους μέσα στο χώρο του σπιτιού. Το πανηγύρι των γυναικών δίνει τη 

δυνατότητα για γλέντι, χορό, οινοποσία, κεράσματα που συνοδεύονται με ευχές για 

τεκνοποιία, υγεία, καλή χρονιά και σοδειά. Οι γυναίκες στολίζουν τη Μπάμπω και της 

προσφέρουν ως δώρα το καλάθι με τα μαντήλια, τις κάλτσες, τις παντούφλες, αλλά 

κυρίως σαπούνι και πετσέτα. Το γιορτινά στολισμένο κάρο με την Μπάμπω και τη 

συνοδεία των γυναικών γυρνά όλο το χωριό χαιρετώντας και μοιράζοντας ευχές και 

καραμέλες ώστε η νέα χρονιά νάναι και καλή και γλυκιά. Το γλέντι και ο χορός που 

ακολουθεί κρατά ως το πρωί στα καφενεία, στις πλατείες, στους δρόμους του χωριού 

πάντοτε μόνο από τις γυναίκες, ενώ το κρασί, οι πίτες και τα φαγητά προσφέρονται 

άφθονα σε όλους τους παρευρισκόμενους. 

 

Νομός Δράμας (Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού) 
 

<<Ονειρούπολη>>  

Σε μια έκταση 20 περίπου στρεμμάτων στον καταπράσινο Δημοτικό Κήπο της Δράμας, 

το παραμυθένιο σκηνικό που στήνεται εκεί συνδέεται με την κεντρική πλατεία της 

πόλης, στην οποία δημιουργείται ένας ακόμα γιορτινός τόπος για μικρούς και μεγάλους. 

Στον χώρο της Ονειρούπολης οι 

επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα 

ξύλινα σπιτάκια που φιλοξενούν πληθώρα 

δωρεάν δράσεων για τα παιδιά, να 

διασκεδάσουν με το πλούσιο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα, να ταξιδέψουν με τα τρενάκια 

στο παραμυθένιο χωριό και να 

απολαύσουν ποικιλία από ροφήματα και 

εδέσματα. Εξέχουσα θέση στη φετινή 

διοργάνωση κατέχει το «Δάσος Των 

Ευχών και Της Ελπίδας», ένας μαγικά 

διαμορφωμένος χώρος περιμετρικά μιας καρδιόσχημης λίμνης, όπου οι επισκέπτες 

μπορούν να συμμετάσχουν στις φιλανθρωπικές δράσεις που φιλοξενούνται εκεί. 

Μουσικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα αναβιώνουν καθημερινά, δίνοντας 

κάθε φορά μια διαφορετική γιορτινή νότα, μαγεύοντας τουε επισκέπτες όλων των 

ηλικιών.Η Δράμα φοράει τα καλά της, το “άρωμα Χριστουγέννων” απλώνεται σε όλη την 

πόλη και ο κάθε δρόμος φιλοξενεί το δικό του παραμύθι. 

 

 

http://drama.e-citymap.gr/%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%bc%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%b1/


Νομός Καστοριάς (Χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου) 

 
<<Ραγκουτσάρια>>  

Το κέφι και το ξεφάντωμα του Καστοριανού καρναβαλιού είναι πλέον γνωστά σε 

όλους. Τα Ραγκουτσάρια, όπως ονομάζονται τα καρναβάλια, γιορτάζονται από τις 6 

μέχρι τις 8 Ιανουαρίου και διατελούν αναβίωση των αρχαίων Διονυσιακών τελετών, 

που γίνονταν από αρχαιοτάτων χρόνων και σύμφωνα με τους ντόπιους είναι γιορτή που 

σκοπό έχει να ξεχάσουν τα προβλήματα της χρονιάς.Οι εκδηλώσεις των καρναβαλιών 

αποτελούν κορύφωση των εορτών για την πόλη, γιατί συνδυάζονται με τις εορτές του 

δωδεκαημέρου. Στα Ραγκουτσάρια παίρνουν μέρος όλοι οι Καστοριανοί, αλλά και πολλοί 

ξένοι που παρευρίσκονται εκείνες τις 

μέρες στην πόλη και ξεχύνονται όλοι 

στους δρόμους και στα σοκάκια, 

γιορτάζοντας με χορούς, τραγούδια, 

πειράγματα και με άφθονο κρασί.Ακόμη 

παίρνουν μέρος πολλές ορχήστρες με 

χάλκινα όργανα, αποτελούμενες από 5 

έως 12 άτομα. Αν βρεθείτε στην Καστοριά 

την περίοδο των εκδηλώσεων θα νιώσετε 

τι θα πει ξεφάντωμα και σίγουρα η όλη διαδικασία δεν θα σας αφήσει αδιάφορους. 

 

 

Νομός Σερρών (Χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά) 
 

<<Έθιμο του Μπαμπόγερου>> 

Το παραδοσιακό έθιμο του Μπαμπόγερου αναβιώνει την Κυριακή της Τυρινής και την 

Καθαρά Δευτέρα, στο χωριό Φλάμπουρο Σερρών, συμβολίζοντας το καλό και την 

υγεία. Η εμφάνισή του είναι ξεχωριστή, αν και τρομακτική. Είναι ντυμένος με μαύρα ή 

καφέ δέρματα αιγοπροβάτων και από τη μέση του κρέμονται διαφορετικού μήκους 

κουδούνια. Διακρίνονται μόνο τα μάτια του, αφού στο κεφάλι του φοράει ένα μαύρο, 

τεράστιο μυτερό καπέλο περίπου τριών μέτρων, στολισμένο με χάντρες, κορδέλες και 

μαντίλια, τη λεγόμενη «μπαμπουσάρκα».Η ξεχωριστή αυτή ενδυμασία αποτελεί ένα 

στοιχείο με πολλούς συμβολισμούς, σχετικούς με το πνεύμα της υγείας και της 

ευημερίας των κατοίκων. Νωρίς το πρωί, ο «Μπαμπόγερος», αφού πάρει την ευλογία 

της μάνας του, κατευθύνεται στην εκκλησία για να πάρει τη χάρη της Αγίας Άννας, της 

ομώνυμης εκκλησίας του χωριού, 

ενώ στη συνέχεια επισκέπτεται 

κάθε σπίτι του χωριού με σκοπό να 

σκορπίσει το κακό και να φέρει 

τύχη και υγεία. Το έθιμο του 

«Μπαμπόγερου» ολοκληρώνεται 

την Καθαρά Δευτέρα, με ένα μεγάλο 

γλέντι που στήνεται στην πλατεία 

του χωριού, δίνοντας στους 

επισκέπτες την ευκαιρία να 

θαυμάσουν τον μοναδικό χορό των 



«Μπαμπόγερων», αλλά και την ευκαιρία να δοκιμάσουν νηστίσιμα εδέσματα. 

 

 

<<Το Γαϊτανάκι>> 

Από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται αυτούσια ως τις μέρες μας, το γαϊτανάκι είναι ένας 

χορός που δένει απόλυτα με το χρώμα και το κέφι της Αποκριάς. Το γαϊτανάκι πέρασε 

στην Ελλάδα από πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας και έδεσε απόλυτα με 

τα άλλα τοπικά έθιμα, αφού η δεξιοτεχνία των χορευτών αλλά και ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας του δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο!  

Δεκατρία άτομα χρειάζονται για να στήσουν το χορό. Ο ένας κρατά ένα μεγάλο στύλο 

στο κέντρο, από την κορυφή του οποίου ξεκινούν 12 μακριές κορδέλες, καθεμιά με 

διαφορετικό χρώμα.  

Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομά τους στο έθιμο. Γύρω από το 

στύλο, 12 χορευτές κρατούν από ένα γαϊτάνι και χορεύουν μαζί, σε 6 ζευγάρια, 

τραγουδώντας το παραδοσιακό 

τραγούδι. Καθώς κινούνται γύρω από 

το στύλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται 

με το ταίρι του κι έτσι όπως γυρνούν 

πλέκουν τις κορδέλες γύρω από το 

στύλο δημιουργώντας χρωματιστούς 

συνδυασμούς. Ο ένας χορευτής 

περνάει τη μια φορά μέσα και την άλλη 

από έξω από τον άλλον και έτσι οι 

κορδέλες πλέκονται πολύχρωμες 

πάνω στο κοντάρι δημιουργώντας διάφορα χρωματιστά σχέδια.Όταν πια οι κορδέλες 

τυλιχτούν γύρω από το στύλο και οι χορευτές χορεύουν όλο και πιο κοντά σε αυτόν, 

τότε ο χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι μένει να θυμίζει το αποκριάτικο 

πνεύμα. Πιθανόν ο κυκλικός αυτός χορός να υποδηλώνει τον κύκλο της ζωής, από την 

χαρά στην λύπη, από τον χειμώνα στην άνοιξη, από την ζωή στον θάνατο και το 

αντίθετο. 

 

Νομός Φλώρινας (Χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου) 
 

<<Φωτιές>> 

Στις 23 προς 24 Δεκεμβρίου γίνεται το άναμμα της φωτιάς στις γειτονιές της 

Φλώρινας. Οι κάτοικοι μαζεύουν μήνες πριν τα ξύλα που θα χρησιμοποιήσουν και  



κρατάνε μυστικό το μέρος όπου φυλάσσονται. Η φωτιά σχετίζεται με την αρχαία λατρεία 

του θεού Ήλιου καθώς και με την Γέννηση του Σωτήρος. Αναφέρεται δε στους 

βοσκούς που κράτησαν ζεστό τον Ιησού στη φάτνη. Η νύχτα των φωτιών είναι μια 

μεγάλη υπαίθρια γιορτή με χορό, τραγούδι και εδέσματα. Στις 24 Δεκεμβρίου, τα παιδιά 

λένε τα κάλαντα στις γειτονιές και παίρνουν ξηρούς καρπούς και χριστόψωμα 

(«κολατσίνα») ως φιλοδώρημα. Την Πρωτοχρονιά ανάβουν και πάλι φωτιές ως 

προτροπή για τη γρήγορη έλευση του Νέου Χρόνου. Δύο νέοι μεταμφιέζονται σε νύφη 

και γαμπρό και γυρίζουν στα σπίτια συγκεντρώνοντας φαγώσιμα που τα προσφέρουν στη 

συνέχεια στην εκκλησία ή σε άπορες οικογένειες. 

 

<<Έθιμο της Σούρβας>> 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναβιώνει το έθιμο της σούρβας ή στόλβας 

(φιλοδώρημα για τα κάλαντα) που είναι κατάλοιπο της γυναικοκρατίας. Νέοι άνδρες 

στροβιλίζουν τρεις φορές στον αέρα με το σκαμνί την γιαγιά του κάθε σπιτιού, 

φωνάζοντας «σούρβα μπάμπω και του χρόνου». Την ημέρα των Θεοφανείων αντί για τη 

γιαγιά σηκώνουν ψηλά τα παιδιά λέγοντας «στόλβη μπάμπω... και του χρόνου». Με τον 

τρόπο αυτό εύχονται τα καλύτερα για το Νέο Έτος. Το φιλοδώρημα αντιστοιχεί σε 

χρήματα ή/και φρούτα. 

<<Έθιμο των Τζαμαλαρίων >> 

Ανήμερα των Θεοφανείων, μετά τον αγιασμό των υδάτων στη λίμνη, τελείται στην 

Άρνισσα το έθιμο των Τζαμαλαρίων. Μια ομάδα ανδρών μεταμφιέζονται σε διαφορετικά 

πρόσωπα (καπετάνιος, ζιζάνιο, νύφη, παινευτής ... κλπ), πειράζονται μεταξύ τους και 

κυκλοφορούν στις γειτονιές χορεύοντας και πίνοντας με τη συνοδεία παραδοσιακών 

οργάνων. 

 

 

 

 


