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φοιτητουπόλεις!

Ένας μικρός τουριστικός οδηγός
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Άγιος Νικόλαος

Ο Άγιος Νικόλαος είναι η πρωτεύουσα αλλά και το 
κοσμοπολίτικο κέντρο του νομού Λασιθίου. Χαρακτη-
ριστικό είναι το κλίμα που δεν πέφτει ποτέ κάτω από 
12ο C και το εύφορο έδαφος. Η περιοχή κατοικείται από 
τη Νεολιθική εποχή. Περί τα τέλη του 3ου αιώνα αποί-
κησαν την περιοχή λαοί από την Ασία και την Αφρική. 
Κατά την Μινωική περίοδο παρουσίασε σημαντική 
πολιτιστική ανάπτυξη, όπως όλες οι πόλεις της Κρή-
της, και το 1866 αποτέλεσε τον πυρήνα της επανάστα-
σης για την ανατολική Κρήτη. Πήρε το όνομά της από 
το εκκλησάκι που βρίσκεται στα βόρεια του λιμανιού. 
Σήμερα έχει 10.000 κατοίκους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Πρόκειται για μία πόλη που παρά την προσέλευση πολ-
λών τουριστών έχει κρατήσει το γραφικό χαρακτήρα 
και τη φυσική ομορφιά της. Θαυμάστε τη λίμνη Βου-
λισμένη για την οποία πίστευαν οι αρχαίοι ότι δεν είχε 
πάτο και ότι στα νερά της λούζονταν οι θεές Άρτεμις 
και Αθηνά και εντυπωσιαστείτε από το κανάλι που σχη-
ματίζει έξοδο στην θάλασσα. Επισκεφθείτε το Λαογρα-
φικό και το Αρχαιολογικό μουσείο. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Νικολάου, στην Κικρο-
πλατεία και κατά μήκος της παραλίας θα απολαύσετε 
ατέλειωτες βόλτες ανάμεσα σε πολλά μπαράκια, ταβέρ-
νες και καταστήματα. 

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η τουριστική υποδομή είναι πολύ καλή μια και ο του-

ρισμός αποτελεί βασική πηγή εσόδων της περιοχής. 
Συνεπώς, αν κινηθείτε εγκαίρως, δεν θα αντιμετωπί-
σετε κάποιο πρόβλημα στην αναζήτηση καταλύματος. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 200 ν. μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με πλοίο (12 ώρες)
•	 Με αεροπλάνο ως τη Σητεία (1.25΄ ώρα) και έπειτα 

οδικώς (65 χλμ.)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία 28410 90400
Λιμεναρχείο 28410 22312
Νοσοκομείο 28410 66000
Δήμος 28410 22357
 

Αγρίνιο

Η ονομασία του Αγρινίου πιθανόν οφείλεται στον ήρωα 
Άγριο, γιο του βασιλιά της Πλευρώνας Πορθάονα ή 
στον προστάτη των Αιτωλών Άγριο Απόλλωνα ή, τέλος, 
στα αρχαία «Αγριώνια» που τελούνταν προς τιμήν του 
Αγριώνιου Διονύσου. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
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η πόλη ήταν γνωστή με το όνομα «Βραχώρι». Το σημε-
ρινό Αγρίνιο κατοικήθηκε κυρίως από πρόσφυγες των 
ορεινών της Αιτωλίας, Ευρυτανίας και Ηπείρου. Κύρια 
πρόσοδος και πηγή πλούτου αποτέλεσε η ανάπτυξη 
της καπνοκαλλιέργειας και του καπνεμπορίου που την 
ανέδειξε σε οικονομική πρωτεύουσα του νομού. Είναι 
μια πόλη γεμάτη ζωντάνια, 80.000 περίπου κατοίκων, 
στην καρδιά του κάμπου της Αιτωλοακαρνανία. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Υπάρχουν κοντά πολλοί αρχαιολογικοί χώροι όπως 
το Θέρμο και άλλα. Υπάρχουν επίσης δύο μουσεία, 
το Λαογραφικό και το Αρχαιολογικό. Αξίζει να επισκε-
φθείτε το Φαράγγι της Κλεισούρας όπου βρίσκεται και 
το Μοναστήρι της Αγίας Ελεούσας. Πολύ κοντά βρίσκε-
ται το Μεσολόγγι με τα τόσα αξιοθέατα.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Το Αγρίνιο είναι φημισμένο για τους μεζέδες του και τη 
νυκτερινή του ζωή. Ουζερί, ταβέρνες, ψησταριές, εστι-
ατόρια, πλήθος καφενεία και καφετέριες καλύπτουν 
όλα τα γούστα και τις ηλικίες, ενώ μπαρ, κλαμπ, και 
άλλα νυκτερινά κέντρα δίνουν τον τόνο της νυκτερι-
νής ζωής. Τα περισσότερα βρίσκονται συγκεντρωμένα 
ψηλά στην οδό Παπαστράτου και στις οδούς Σμύρ-
νης, Ζέρβα και Μπότσαρη. Επίσης πολλά είναι τα προ-
γράμματα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του 
δήμου, της Γυμναστικής Εταιρίας, του Συλλόγου Γυναι-
κών, οι εκθέσεις της Παπαστράτειας Αίθουσας Τέχνης, 
οι παραστάσεις του Δημοτικού Περιφερειακού Θεά-
τρου. Υπάρχουν 6 στάδια και Δημοτικό Γυμναστήριο.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχει μεγάλη τουριστική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Στο Αγρίνιο θα βρείτε 
αρκετά ξενοδοχεία για να διαμείνετε. Δεν ισχύει το ίδιο 
για τα διαμερίσματα προς ενοικίαση. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 280 χλμ. 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ: 
• με αυτοκίνητο
• με ΚΤΕΛ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 26410 22520 
Νοσοκομείο 26410 57333 
Δήμος 26410 24495  
ΚΤΕΛ 26410 54444    

 

Αλεξανδρούπολη

Η Αλεξανδρούπολη είναι η πρωτεύουσα του νομού 
Έβρου κτισμένη στη θέση της αρχαίας Σάλης. Στα 
βυζαντινά χρόνια έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο γιατί βρι-
σκόταν πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω της 
θέσης της έγινε μονοπάτι πολλών κατακτητών μέχρι 
την τουρκοκρατία και τέλος ερημώθηκε.
Το 1871 φθάνει στην περιοχή ο σιδηρόδρομος. Το 
λιμάνι δίνει καταφύγιο σε αγγλικά και ρώσικα πλοία 
και όλα τα εμπορεύματα της Θράκης μαζεύονται εδώ. 
Χαράσσονται δρόμοι φαρδιοί και κάθετοι προς την 
παραλία, έτσι ώστε όποιον και να ακολουθήσει κανείς 
να οδηγείται στη θάλασσα. Είναι ένα έργο-υπόδειγμα 
που σφραγίζεται το 1880 με την κατασκευή του φάρου 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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που είναι και το σύμβολο της πόλης. Το 1919 γίνεται η 
ένωση της Θράκης με την Ελλάδα.
Η οριστική όμως απελευθέρωση ήρθε στις 14 Μαΐου 
του 1920. Η πόλη ονομάσθηκε Νεάπολη αλλά γρήγορα 
μετονομάσθηκε σε Αλεξανδρούπολη προς τιμή του 
Βασιλιά Αλέξανδρου. Τα επόμενα χρόνια η πόλη στέ-
γασε τους χιλιάδες πρόσφυγες της Μικρασίας. Η Θράκη 
«κόπηκε» στα δύο με την Ανατολική Θράκη να παρα-
χωρείται στην Τουρκία και τη Δυτική στην Ελλάδα. 
Μετά την συνθήκη των Σεβρών η πόλη αναγεννήθηκε 
και έγινε συγκοινωνιακό σιδηροδρομικό ναυτιλιακό 
κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης. Με τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο η περιοχή περιέρχεται και πάλι στη βουλγα-
ρική κατοχή, σύντομα όμως με την απελευθέρωσή της 
επουλώνει τις πληγές της και παίρνει νέα πνοή. 
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Αλεξανδρούπο-
λης είναι αλματώδης. Σήμερα έχει 49.000 κατοίκους, 
οι οποίοι αναπτύσσουν έντονη οικονομική δραστη-
ριότητα στους τομείς του εμπορίου, της ναυτιλίας, 
των μεταφορών που ευνοούνται από τις αναπτυγμέ-
νες υποδομές επικοινωνίας που διαθέτει. Το λιμάνι 
αναβαθμίζεται και η σιδηροδρομική, αεροπορική και 
οδική σύνδεση με αναπτυγμένα κέντρα εντάσσονται 
στα διευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Ο φάρος είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης. 
Κατασκευάστηκε από γαλλική εταιρία τον Ιούνιο του 
1880 και είναι από τούς ψηλότερους φάρους της Ελλά-
δας, με 27 μ. ύψος και τόξο ορατότητας 23 μίλια. Δίπλα 
του βρίσκονται τα αγάλματα και οι προτομές των αγω-
νιστών του 1821, Δόμνας Βιζβίζη και Χατζηαντώνη. 
Προχωρώντας στο μεγάλο παραλιακό δρόμο που 
ξεκινά από εδώ, κάπου στο τέλος του θα συναντήσετε 
το μεγάλο πάρκο της πόλης. Βγαίνοντας από την πόλη 
προς τα δυτικά, θα συναντήσετε πανέμορφες παρα-
λίες. Εντυπωσιακά είναι τα νεοκλασικά κτίρια αλλά και 
τα τρία μουσεία (Εκκλησιαστικό, Ιστορικό-Λαογραφικό 
και Συλλόγου Αρχαιοφίλων) που δεν πρέπει να παρα-
λείψετε να επισκεφθείτε. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η Αλεξανδρούπολη είναι μια φιλόξενη πόλη που μπο-
ρεί να κάνει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη να ζήσει 
πολύ ευχάριστες στιγμές. Χιλιάδες είναι οι επισκέπτες 
που έρχονται όλο το χρόνο να απολαύσουν την όμορφη 
θάλασσα, τα μαγευτικά δειλινά, τα σπορ, και το καλό 
φαγητό. Ο μεγάλος παραλιακός δρόμος προσφέρεται 

για περίπατο και συνάντηση με φίλους για καφέ, ποτό ή 
και φαγητό στις πάρα πολλές καφετερίες, μπαρ, ταβέρ-
νες που υπάρχουν εδώ και στους γύρω πεζόδρομους. 
Στο τέλος  του  δρόμου αυτού βρίσκεται το κηποθέα-
τρο, όπου μπορείτε να απολαύσετε κάθε εβδομάδα 
θέατρο, χορό, παραδοσιακά συγκροτήματα, και πλήθος 
άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Όσο για τους λάτρεις 
της νυκτερινής διασκέδασης τα καφέ και τα κλαμπ είναι 
σίγουρο ότι θα τους ικανοποιήσουν.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η πόλη προσφέρει πλούσιο αριθμό ξενοδοχείων και 
ενοικιαζόμενων δωματίων. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 880 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
• Αεροπορικώς 
• Με αυτοκίνητο 
• Με τρένο 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2551 066.108 
Λιμεναρχείο 2551 026.468 
Νοσοκομείο 2551 074.000
Δήμος 2551 064.100
ΚΤΕΛ 2551 026.479
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Άμφισσα

Η Άμφισσα έχει ιστορία πολλών αιώνων. Στην αρχαιό-
τητα ήταν πρωτεύουσα του μικρού έθνους των Οζο-
λών Λοκρών. Κατά τη μυθική παράδοση η πόλη πήρε 
το όνομά της από την Άμφισσα, εγγονή του Αιόλου. 
Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή για τη διαμάχη της με 
την Αμφικτιονία των Δελφών σχετικά με την καλλιέρ-
γεια της ιερής πεδιάδας της Κρίσσας, η παραβίαση της 
οποίας προκάλεσε τoυς ιερούς πολέμους. Στον Πελο-
ποννησιακό Πόλεμο πήρε το μέρος των Σπαρτιατών. 
Το 338 π.Χ. ο Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας τιμώρησε 
τους κατοίκους γιατί καλλιεργούσαν μέρος από την 
ιερή γη των Δελφών. 
Οι Ρωμαίοι απέτυχαν να κυριεύσουν την περιοχή και 
γι’ αυτό της παραχώρησαν φορολογική απαλλαγή. 
Την εποχή της Φραγκοκρατίας η Άμφισσα έγινε πρω-
τεύουσα της Βαρωνίας των Σαλώνων (όνομα που 
πήρε τότε) και οι Φράγκοι έχτισαν ισχυρό κάστρο. 
Το 1394 καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Πήρε μέρος 
στην επανάσταση του 1821. Από εδώ ξεκίνησε η εξέ-
γερση της Στερεάς με το Δεσπότη Ησαΐα, τον Πανουργιά 
και τον Αθανάσιο Διάκο. Το 1824 συνήλθε εδώ η συνέ-
λευση των αντιπροσώπων της Ανατολικής Ελλάδας και 
οργανώθηκε ο Άρειος Πάγος (τοπική διοίκηση της Α. 
Στερεάς). Το 1825 λεηλατήθηκε από τους Τούρκους και 
απελευθερώθηκε οριστικά το Νοέμβριο του 1828. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το κάστρο, το οποίο σύμφωνα με την Μυθολογία κτί-
στηκε από τους Κύκλωπες, το Ρωμαϊκό Λουτρό που βρί-
σκεται δίπλα στο μητροπολιτικό ναό και το κτίριο των 
Πασάδων. Επισκεφθείτε τέλος την βυζαντινή εκκλησία 
του Σωτήρα και το Λαογραφικό μουσείο με τοπικές 

φορεσιές, οικιακά σκεύη και εργαλεία.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Γενικότερα η περιοχή της Φωκίδας ελκύει τουρίστες 
λόγω του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών αλλά και 
της υπέροχης φυσικής ομορφιάς της. Υπάρχει η δυνα-
τότητα τόσο για εξορμήσεις και ορειβασία στα ορεινά 
της περιοχής αλλά και για θαλάσσια σπορ και ιστιο-
πλοΐα στα παράλια. Στην πόλη της Άμφισσας θα βρείτε 
κάποια μπαρ, καφετέριες αλλά και πολλά ταβερνάκια.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Θα βρείτε ξενοδοχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας αλλά και 
κάποιες πανσιόν. Η ξενοδοχειακή υποδομή της πόλης 
είναι καλή και αναπτύσσεται συνεχώς.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 200 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
• Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ
•	 Με τρένο 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία 2265 079.400 
Νοσοκομείο 2265 028.400 
Δήμος 2265 028.913
ΚΤΕΛ 2265 028.226

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Αργοστόλι

Το Αργοστόλι είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλλονιάς από 
την εποχή που το νησί βρισκόταν υπό Βενετοκρατία. 
Βρίσκεται στην περιοχή της Αρχαίας Κράνης που ήταν 
μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις-κράτη της Κεφαλλο-
νιάς. Η περιοχή κατοικείται πάνω από 50.000 χρόνια και 
κατά καιρούς υπέστη την κυριαρχία Φράγκων, Ρώσων, 
Βενετσιάνων, Τούρκων και ΄Άγγλων. Καταστράφηκε 
από σεισμό το 1953 και ξαναχτίστηκε διατηρώντας την 
έντονη φυσιογνωμία των κτιρίων της. Σήμερα αποτελεί 
μία γραφική πόλη με έντονο βενετσιάνικο χαρακτήρα 
και έχει μόλις 9.000 κατοίκους.
 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Η γέφυρα του Δραπάνου και ο Οβελίσκος, το Ιστορικό 
και Λαογραφικό μουσείο, η επιβλητική Κοργιαλένιος 
βιβλιοθήκη, το Αρχαιολογικό μουσείο, οι Καταβόθρες 
όπου θα απολαύσετε ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο 
(τα νερά της θάλασσας εξαφανίζονται σε ρωγμές του 
εδάφους) και η μονή του Αγίου Γερασίμου σε απόσταση 
3 χλμ. από την πόλη.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Ταβέρνες, εστιατόρια και πολλά ουζερί κατά μήκος της 
μαρίνας, ενώ στα στενά και στο κέντρο της πόλης σας 
περιμένουν μπαράκια και κλαμπ με μοντέρνους ήχους, 
ελληνικούς και ξένους. Στις χρυσαφένιες κοντινές 
παραλίες, Μακρύς και Πλατύς Γιαλός, θα απολαύσετε 
το κολύμπι και θα βρείτε τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
όλα τα θαλάσσια σπορ.
 
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η πόλη του Αργοστολίου διαθέτει έναν πλούσιο αριθμό 
ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
• Με αεροπλάνο (1 ώρα). Το αεροδρόμιο βρίσκεται 8 

χλμ. νότια της πόλης.
• Με πλοίο από Κυλλήνη (2.45΄ ώρες). Αθήνα-Κυλλήνη 

297 χλμ.
•		Με ΚΤΕΛ από Αθήνα μέσω Κυλλήνης. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  26710 22200 
Λιμεναρχείο  26710 22224
Νοσοκομείο  26710 24641
Δήμος  26710 22230
ΚΤΕΛ  26710 22281

Άρτα

Η Άρτα, πρωτεύουσα του νομού Άρτας, είναι χτισμένη 
στην ίδια θέση που κατά την αρχαιότητα υπήρχε μια από 
τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδας, η Αμβρακία. Η 
Αμβρακία δεν έλαβε μέρος στον Τρωικό πόλεμο γιατί 
πιθανότατα είχε κατακτηθεί από τους Δωριείς, ενώ ο 
Τρωικός ήταν πόλεμος των Αχαιών. Το 625 π.Χ. εγκατα-
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στάθηκαν εδώ Κορίνθιοι, οπότε γνώρισε μεγάλη οικο-
νομική ακμή και στρατιωτικοναυτική ισχύ. Κατά τους 
Περσικούς πολέμους έλαβε μέρος με εφτά πλοία στη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας και με πεντακόσιους οπλίτες 
στη μάχη των Πλαταιών. Κατά μία άποψη, στην Αμβρα-
κία δημιουργήθηκε το πρώτο δημοκρατικό καθεστώς 
μερικές δεκαετίες πριν απ’ την δημοκρατία της Αθήνας. 
Το 189 π.Χ. την κατέλαβαν οι Ρωμαίοι, ύστερα από σθε-
ναρή αντίστασή της και την απογύμνωσαν από όλα της 
τα καλλιτεχνήματα ενώ αργότερα, μετά το 31 π.Χ. εγκα-
τέστησαν τον πληθυσμό της στη Νικόπολη. Οι Γότθοι, 
οι πειρατές και τελικά οι Βούλγαροι (10ος 11ος αιώνας) 
κατέστρεψαν τη Νικόπολη. Αρκετοί κάτοικοι της έφτι-
αξαν νέες κατοικίες πάνω στα ερείπια της Αμβρακίας, 
βρίσκοντας για το χτίσιμό τους πρόχειρο οικοδομικό 
υλικό. Η νέα αυτή πόλη είναι η Άρτα. Πιθανόν οφείλει 
το όνομα της στους Ρωμαίους που κυριαρχούσαν επί 
αιώνες στην περιοχή. Το 1204 έγινε πρωτεύουσα του 
Δεσποτάτου της Ηπείρου. Το 1449, ύστερα από συμ-
φωνία που εξασφάλιζε στους κατοίκους όρους αξιο-
πρεπούς διαβίωσης, η Άρτα παραδόθηκε στους Τούρ-
κους. Η τουρκοκρατία στην Άρτα κράτησε 432 χρόνια 
όπου σ’ αυτή την περίοδο ανέπτυξε μεγάλο εμπόριο με 
τις γύρω πόλεις και το εξωτερικό και έγινε ένα από τα 
μεγαλύτερα ελληνικά εμπορικά κέντρα. Στις 24 Ιουνίου 
1881 οι Τούρκοι αποχώρησαν και η Άρτα ενώθηκε με τη 
λοιπή Ελλάδα.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το Γεφύρι της Άρτας, το σύμβολο της πόλης, γνωστό 
για την αρχιτεκτονική του αλλά και για το μύθο που 
θέλει τον πρωτομάστορα να θάβει τη γυναίκα του στα 
θεμέλια για να το «στεριώσει» ο οποίος έγινε ακόμα και 
δημοτικό τραγούδι. Το αρχαίο θέατρο του Πυθίου της 
Αμβρακίας, το κάστρο, κτίσμα των Κομνηνών, η Πανα-
γιά των Βλαχερνών, ο Πλάτανος της Άρτας όπου στα 
χρόνια του Αλή Πασά μαρτύρησαν Έλληνες πατριώτες, 
η Ιερή Οδός της Αμβρακίας και άλλα πολλά.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η νυχτερινή ζωή θεωρείται καλή, κυρίως λόγω των φοι-
τητών. Θα βρείτε πολλές καφετέριες και μπαράκια στο 
κέντρο της πόλης. Ακόμα υπάρχουν πολιτιστικοί σύλ-
λογοι με πλούσια δράση και θεατρική δραστηριότητα, 
αθλητικοί σύλλογοι και υπαίθριο θέατρο στο κάστρο. 

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η πόλη έχει αρκετά καλή τουριστική υποδομή. Θα 

βρείτε αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάποια ξενο-
δοχεία.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 338 ή 360 χλμ. μέσω Ρίου-
Αντιρρίου.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (3 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  26810 80132
Νοσοκομείο  26810 22222
Δήμος  26810 74444
ΚΤΕΛ  26810 27348

Βόλος

Μεγάλος είναι ο αρχαιολογικός πλούτος στην περιοχή, η 
οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή από τη μυθολογική παρά-
δοση για τους Κενταύρους του Πηλίου και την Αργοναυ-
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τική εκστρατεία. Οι περίπου 40 οικισμοί που βρέθηκαν 
αποδεικνύουν πως η περιοχή ήταν ήδη πυκνοκατοικη-
μένη από τη Νεολιθική εποχή. Ειδικότερα, οι οικισμοί 
στο Διμήνι και το Σέσκλο εντυπωσιάζουν για την άρτια 
κατάσταση στην οποία βρέθηκαν. Μετά το τέλος των 
μυκηναϊκών χρόνων οι πόλεις αρχίζουν να παρακμά-
ζουν και στη συνέχεια γνωρίζουν μια σειρά από κυρι-
αρχίες, των Θεσσαλών, κατόπιν των Βοιωτών και αργό-
τερα των Μακεδόνων του Φιλίππου Β’. Ο Δημήτριος ο 
Πολιορκητής ίδρυσε τη Δημητριάδα το 293 π.Χ., πόλη 
που αναπτύχθηκε μαζί με τις Φθιώτιδες Θήβες (τη Νέα 
Αγχίαλο) κατά τη βυζαντινή περίοδο. Τότε αναπτύχθηκε 
και η μοναστική ζωή στο Πήλιο, όπου δημιουργήθηκαν 
εστίες αντίστασης κατά την Τουρκοκρατία (Άγιος Λαυ-
ρέντιος, Μακρινίτσα, Ζαγορά). Το 1881 απελευθερώ-
θηκε από τον τουρκικό ζυγό. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το παραδοσιακό τρενάκι που συνδέει το Βόλο με τις 
Μηλιές και ο σταθμός του, έργο του Εβαρίσιο ντε Κίρικο. 
Τα εργαστήρια κεραμικής και υφαντικής. Οι τοιχογρα-
φίες του Θεόφιλου στο φρούριο του Βελέντζα στην 
Άλλη Μεριά. Η αρχαία Δημητριάδα στις Νέες Παγασές. 
Το αρχοντικό Κοντού στην Ανακασιά και το σπίτι του 
λαογράφου Κίτσου Μακρή με έργα του Θεόφιλου. Οι 
εκκλησίες των Αγίων Κωνσταντίνου, Νικολάου και της 
Μεταμόρφωσης καθώς και το πάρκο του Αναύρου. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η απόλυτη διασκέδαση βρίσκεται στον παραλιακό 
πεζόδρομο της πόλης με τα παραδοσιακά τσιπουρά-
δικα και τα μοντέρνα μπαράκια. Οι αθλητικές εγκατα-

στάσεις του δήμου θα φροντίσουν για την φυσική σας 
κατάσταση. Τέλος μπορείτε να εξορμήσετε στο μαγευ-
τικό Πήλιο λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Βόλο.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Κυρίως λόγω του Πηλίου και των γραφικών χωριών 
γύρω από τον Βόλο, η περιοχή έχει αρκετά καλή υπο-
δομή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Θα βρείτε και 
αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 321 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
• Με αυτοκίνητο (3.30’ ώρες)
• Με τρένο (4-5 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 24210 39061
Λιμεναρχείο 24210 38888
Δήμος 24210 92100
ΚΤΕΛ 24210 33254

Δράμα

Κατά τους προϊστορικούς χρόνους στην περιοχή Δρά-
μας δημιουργήθηκε ο οικισμός Αρκαδικού του οποίου 
οι κάτοικοι καλλιεργούσαν εκτάσεις αμπελιών και 
λάτρευαν τον Διόνυσο. Πάντως ο οικισμός αναφέρε-
ται στη σημερινή θέση της Δράμας στη Ρωμαϊκή και 
τη Βυζαντινή περίοδο. Καταλήφθηκε από τους Τούρ-
κους το 1371 μέχρι το Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Γνώρισε 
μεγάλη ακμή μετά το 1830. Απελευθερώθηκε το 1913. 
Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1916, καταλήφθηκε 
από τους Βουλγάρους οι οποίοι εκκένωσαν την πόλη το 
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1918 με τη λήξη του πολέμου. Με την είσοδο των Γερ-
μανών στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 1941, γερμανικά 
και βουλγαρικά στρατεύματα κατέλαβαν την ανατο-
λική Μακεδονία. Ξεκίνησε συστηματική προσπάθεια 
εκβουλγαρισμού του πληθυσμού της η οποία συνά-
ντησε την αντίδραση των κατοίκων της. Τελικά οι Βούλ-
γαροι εγκατέλειψαν τη Δράμα τον Οκτώβριο του 1944. 
Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη της Μακεδονίας, με 
μακρά ιστορία, αρκετές τουριστικές γωνιές, και φιλόξε-
νους κατοίκους. Μια πόλη που αναφέρεται στο πέρα-
σμα των αιώνων, που υπέφερε πολλά στη διάρκεια του 
20ου αιώνα και σήμερα έχει 42.500 κατοίκους.
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Οι πηγές της Αγίας Βαρβάρας γύρω από τις οποίες 
έχει αναπτυχθεί ένας πρότυπος χώρος αναψυχής με 
αιωνόβια δένδρα, νερά που τρέχουν προς όλες τις 
κατευθύνσεις, τα παλιά καπνομάγαζα, παραδοσιακά 
σπίτια και μοντέρνες εγκαταστάσεις που στεγάζουν 
το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους και οδημοτι-
κός κήπος όπου δεσπόζει το Άγαλμα της Ελευθερίας. 
Ακόμη, το δάσος της Δράμας, το τουριστικό περίπτερο, 
το νεκροταφείο των Τύμβων και τα παλαιά Τείχη.  

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Απολαύστε ντόπιες γεύσεις στις γραφικές ταβέρνες και 
διασκεδαστικές νύχτες στα λίγα μπαρ της περιοχής. 
Μπορείτε επίσης να επιδοθείτε σε χειμερινά σπορ στο 
χιονοδρομικό κέντρο της Δράμας. 

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η περιοχή ενδείκνυται για σημαντική ανάπτυξη του 
τουρισμού, κυρίως του χειμερινού. Ωστόσο η τουρι-
στική υποδομή δεν είναι σημαντική γι’ αυτό εξασφαλί-
στε τη διαμονή σας πριν φτάσετε στην πόλη.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 650 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς. Η Δράμα δεν διαθέτει αεροδρόμιο. 

Εξυπηρετείται από αυτό της Καβάλας, προς το οποίο 
γίνονται από Αθήνα μία ή δύο πτήσεις καθημερινά 
(διάρκεια 55’). Από Καβάλα για Δράμα εκτελούνται 
δρομολόγια του ΚΤΕΛ (διάρκεια 50΄)

•	 Με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ (11 ώρες)
•	 Με τρένο (10 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 25210 33333
Δήμος 25210 24444
Πρώτες Βοήθειες 25210 23351
ΚΤΕΛ 25210 32446
ΟΣΕ 25210 32444

    

Ερμούπολη

Η Ερμούπολη είναι πρωτεύουσα της Σύρου της πρω-
τεύουσας των Κυκλάδων. Το όνομά της δόθηκε από 
τον χιώτη Λουκά Ράλλη ως αφιέρωμα στον Ερμή. Οι 
Φοίνικες φέρονται ως οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής, 
ενώ τον 6ο αιώνα υπάρχουν μαρτυρίες για αποικίες των 
Ιώνων. Το νησί κατακτήθηκε από Μακεδόνες, Ρωμαίους 
και Ενετούς, όμως δεν υπέστη ποτέ την σκλαβιά των 
Τούρκων. Κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή δέχτηκε 
πάρα πολλούς πρόσφυγες, κάτι το οποίο συνέβαλε 
σημαντικά στην ανάπτυξή της πόλης. Κύριος λόγος της 
ιδιαίτερης ανάπτυξης που σημείωσε ήταν η γεωγρα-
φική της θέση, ως λιμάνι, στη μέση του Αιγαίου και στο 
δρόμο προς τον Εύξεινο. Όμως από το τέλος του 19ου 
αιώνα η «αρχόντισσα των Κυκλάδων» αρχίζει ν’ αποδυ-
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ναμώνεται. Η ανάδειξη άλλων εμπορικών κέντρων, η 
εξέλιξη του Πειραιά σε πρώτο λιμάνι της χώρας και η 
διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου οδηγούν στην απο-
δυνάμωση της Ερμούπολης. 
 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Πρόκειται για μια πανέμορφη πόλη με εξαιρετική φινέ-
τσα και αρχοντιά. Επισκεφθείτε την πλατεία Μιαούλη 
με το άγαλμα του ήρωα, το Μέγαρο του Δημαρχείου 
στο βόρειο άκρο της πλατείας, την Λέσχη «Ελλάς», το 
Αρχαιολογικό μουσείο, το μοναστήρι των Ιησουϊτών και 
των Καπουτσίνων, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 
τη συνοικία Βαπόρια και τον Ταρσανά όπου ακόμα και 
σήμερα οι κάτοικοι του νησιού ασκούν την ναυπηγική. 
Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι μοναδική με τα νεο-
κλασικά κτίρια και τους πλακόστρωτους δρόμους. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Καθαρές παραλίες, κατάλληλες για θαλάσσια σπορ, 
όπου μπορεί κανείς να απολαύσει ωραίους μεζέδες και 
φρέσκο ψάρι. Η νυχτερινή ζωή είναι έντονη, κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες όπου μεγάλος αριθμός του-
ριστών επισκέπτεται το νησί.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Το νησί έχει πολύ καλή τουριστική υποδομή. Ιδιαίτερα 
η Ερμούπολη διαθέτει ξενοδοχεία όλων των κατηγο-
ριών καθώς και πολυάριθμα ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
διαμερίσματα και βίλες.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 
•	 Από Πειραιά 83 ν. μ.
•	 Από Ραφήνα 62 ν. μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς (35΄). Το αεροδρόμιο απέχει 4,5 χλμ. 

από την Ερμούπολη.
•	 Με πλοίο (από Πειραιά 4 ώρες, από Ραφήνα 4.15΄)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  22810 96127 
Λιμεναρχείο  22810 88888
Νοσοκομείο  22810 86666
Δήμος  22810 98200
ΚΤΕΛ  22810 82575

Ηγουμενίτσα

Πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας, με μια από τις πιο αξιό-
λογες παραλίες της Ελλάδας. Απελευθερώθηκε από τον 
τουρκικό ζυγό το 1913 στη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού 
Πολέμου. Μέχρι την αναγόρευσή της σε πρωτεύουσα 
του νομού Θεσπρωτίας το 1936, ήταν ένα μικρό παρα-
θαλάσσιο χωριό με 500 κατοίκους. 
Καταστράφηκε εντελώς από το γερμανικό στρατό το 
1944 κατά την αποχώρησή του από την Ελλάδα και 
ανοικοδομήθηκε εκ νέου στην ίδια θέση με την όψη 
σύγχρονης πόλης. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 
με την εκβάθυνση του λιμανιού και τη δημιουργία της 
πορθμιακής γραμμής Ηγουμενίτσας-Κέρκυρας και Ιτα-
λίας-Ηγουμενίτσας, άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το δασύλλιο όπου βρίσκο-
νται τα ερείπια του τουρκικού κάστρου που κατέστρεψε 
το 1685 ο ενετός Μοροζίνι, τον πύργο Ράγιου και το 
μοναστήρι Παγανιών του 18ου αιώνα. Η πόλη και η 
γύρω περιοχή συνδυάζει σπάνιες φυσικές ομορφιές και 
απέραντες πεντακάθαρες παραλίες. Σπάνιο και ξεχωρι-
στό είναι το τοπίο κατά μήκος του ποταμού Καλαμά.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η Ηγουμενίτσα είναι μια σύγχρονη πόλη όπου κανείς 
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μπορεί να βρει μπαράκια, εστιατόρια, κλαμπ, παρα-
δοσιακά ταβερνάκια, κέντρα διασκέδασης και ψαρο-
ταβέρνες που ικανοποιούν κάθε επιθυμία. Στην πόλη 
και τους γύρω οικισμούς πραγματοποιούνται πολιτι-
στικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όλη την περίοδο 
του καλοκαιριού με μουσική, χορό, θέατρο, κινηματο-
γράφο, εικαστικές εκθέσεις, προβολές, θαλάσσια αθλή-
ματα και παραδοσιακά πανηγύρια. Ξεχωριστό γεγονός 
αποτελεί το καρναβάλι της Ηγουμενίτσας και η Καθαρά 
Δευτέρα στον οικισμό Καστρί, όπου αναβιώνουν έθιμα 
που σώζονται εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τέλος, ο επι-
σκέπτης μπορεί να κάνει ημερήσιες εκδρομές προς τα 
παραλιακά χωριά Πλαταριά, Σύβοτα, Πέρδικα, Σαγιάδα 
καθώς και στους Φιλιάτες, Παραμυθιά, Σούλι, ποταμό 
Αχέροντα, Νεκρομαντείο, Πάργα, Κέρκυρα. 

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η πόλη διαθέτει όμορφα ξενοδοχεία, δωμάτια προς 
ενοικίαση, και το δημοτικό κάμπινγκ Δρεπάνου, όπου 
μπορούν να μείνουν σε πολιτισμένο περιβάλλον οι επι-
σκέπτες.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 500 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (5.30’-6 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 26650 29617

Λιμεναρχείο 26650 99460 
Δήμος 26650 23616
ΚΤΕΛ 26650 22309 -22408

Ηράκλειο

Η ιστορία της πόλης του Ηρακλείου είναι μακραί-
ωνη με πολλά σημεία ακόμη σκοτεινά. Παρ’ όλα αυτά 
συχνά έρχονται στο φως νέα αρχαιολογικά ευρήματα 
που δηλώνουν με αναμφισβήτητο τρόπο τον ιδιαίτερο 
ρόλο που διαδραμάτισε η πόλη στο πέρασμα των αιώ-
νων όντας στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων 
της Μεσογείου. Κατά την αρχαιότητα το κύριο αστικό 
κέντρο ήταν αναμφισβήτητα η Κνωσός. Ωστόσο πρέ-
πει να υπήρχε οικισμός, βόρεια της Κνωσού, κοντά στη 
σημερινή πόλη, σε ύψωμα και σε κάποια απόσταση από 
τη θάλασσα με το όνομα Ηράκλειο.
Το Ηράκλειο αποτέλεσε πυρήνα του Μινωικού πολιτι-
σμού, σημειώνοντας σημαντική πολιτιστική και οικο-
νομική ανάπτυξη. Η άνθιση αυτή διατηρείται μέχρι το 
1450 όπου και καταστρέφονται τα Μινωικά Ανάκτορα, 
πιθανά από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορί-
νης ή από φωτιά. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί και 
την αρχή του τέλους για έναν μεγάλο πολιτισμό, τον 
Μινωικό. Στη βυζαντινή περίοδο (330-824 μ.Χ.), η πόλη 
συναντάται με το όνομα κάστρο. Τα χρόνια αυτά ολό-
κληρο το νησί δοκιμάζεται από πειρατικές επιδρομές 
καθώς και από σεισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα 
την παρακμή, ακόμη και την εξαφάνιση, των πόλεων 
ως αστικών κέντρων. Η περιοχή στο πέρασμα των 
αιώνων γνώρισε κι άλλους κατακτητές, Άραβες, Βενε-
τούς, Ρωμαίους οι οποίοι άφησαν έντονες ενδείξεις 
της παρουσίας τους κυρίως στην αρχιτεκτονική και τη 
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δόμηση της πόλης. Στους νεότερους χρόνους η ιστορία 
της περιοχής συνδέεται με την ιστορία και τις εξελίξεις 
ολόκληρου του νησιού της Κρήτης. Στα 1645 εμφανί-
ζεται ο τουρκικός στόλος στα κρητικά παράλια και 
σιγά-σιγά η μια πόλη μετά την άλλη πέφτουν στα χέρια 
των νέων κατακτητών. Ο Χάνδακας (παλιά ονομασία 
του Ηρακλείου) αντιστέκεται για περισσότερο από 20 
χρόνια και η περίφημη πολιορκία γύρω από το φρούριο 
της πόλης τελικά λύνεται στα 1669, μετά από προδοσία 
του βενετοκρητικού μηχανικού Ανδρέα Μπαρότση που 
αποκαλύπτει στον Τούρκο πασά Αχμέτ Κιοπρουλή τα 
πιο αδύνατα σημεία του φρουρίου. Το Ηράκλειο είναι 
σήμερα μια μοντέρνα πόλη.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το παλιό Λιμάνι, σπουδαίος ναύσταθμος επί Βενε-
τοκρατίας, τα τείχη, οι ταρσανάδες –ναυπηγεία των 
Βενετών, η Κρήνη του Μοροζίνι, τα ειδώλια της μεγά-
λης μινωικής θεάς στο Γάζι και φυσικά οι περιοχές της 
Κνωσού και της Φαιστού όπου βρίσκονται τα Μινωικά 
ανάκτορα. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
το Αρχαιολογικό μουσείο, ο ναός του Αγίου Τίτου και 
οι βενετσιάνικοι στρατώνες όπου σήμερα στεγάζονται 
τα δικαστήρια, το κάστρο και το μέγαρο των δημόσιων 
υπηρεσιών που ήταν παλιός βενετσιάνικος στρατώνας. 
Τέλος, πολλές εκκλησίες και μοναστήρια των προηγού-
μενων αιώνων σε άριστη κατάσταση.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Το Ηράκλειο εκτός των αρχαιολογικών θησαυρών δια-
θέτει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της 
Κρήτης. Επισκεφθείτε το Water Park στην Ανώπολη, 
όπου σε έκταση 50 στρεμμάτων υπάρχουν νεροτσου-
λήθρες και διασκεδαστικά παιχνίδια νερού. Στην πόλη 
μπορείτε να βρείτε αρκετούς χώρους για άθληση (μπά-
σκετ, βόλεϊ, τένις, ποδόσφαιρο, κολύμβηση). Επιπλέον η 
νυχτερινή ζωή είναι αρκετά έντονη, ιδίως το καλοκαίρι, 
με πολλά μπαρ και νυχτερινά κέντρα αλλά και ψαροτα-
βέρνες και μεζεδοπωλεία. Η διασκέδαση στην πόλη του 
Ηρακλείου δεν μειώνεται τον χειμώνα και αυτό γιατί το 
πλήθος φοιτητών που φιλοξενείται εδώ, διατηρούν την 
ζωντάνια της νυχτερινής ζωής. Θα εντυπωσιαστείτε 
από το πλήθος των τουριστών Ελλήνων και ξένων στα 
μπαράκια και τα ουζερί. Τέλος, ο δήμος διοργανώνει 
εντυπωσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Πρόκειται για μία από τις πιο οργανωμένες τουριστικά 

πόλεις της Κρήτης με πολύ καλή ξενοδοχειακή υπο-
δομή. Επίσης μπορείτε να βρείτε αρκετά ενοικιαζόμενα 
δωμάτια σε πολύ καλή τιμή.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 174 ν.μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με πλοίο (5-8 ώρες)
•	 Με αεροπλάνο (55΄)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία  2810 282243 
Λιμεναρχείο  2810 244956
Νοσοκομείο  2810 237502
Δήμος  2810 399399
 

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από το βασιλιά 
της Μακεδονίας Κάσσανδρο, στη θέση της αρχαίας 
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Θέρμης. Ο Κάσσανδρος έδωσε στη νέα πόλη το όνομα 
της γυναίκας του Θεσσαλονίκης, αδελφής του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Το διάστημα 146-120 π.Χ. κατασκευάζεται 
από τον ανθύπατο Γναίο Εγνάτιο η Εγνατία οδός, από 
την Αδριατική ως τον Έβρο. Το 50 μ.Χ. ο Απόστολος 
Παύλος κηρύσσει στη Θεσσαλονίκη τον Χριστιανισμό. 
Ο 8ος αιώνας σήμανε την οικονομική άνοδο και ευη-
μερία της πόλης και την πολιτιστική ακτινοβολία της 
στους Σλάβους. Οι Θεσσαλονικείς αδερφοί Κύριλλος 
και Μεθόδιος διαδίδουν στους Σλάβους της Βαλκα-
νικής και βορειότερων περιοχών το βυζαντινό πολιτι-
σμό και τους φτιάχνουν αλφάβητο. Στα τέλη του 9ου 
αιώνα η Θεσσαλονίκη δέχεται επιδρομή των Σαρακη-
νών πειρατών και στα μέσα 10ου αιώνα τις επιδρομές 
των Βουλγάρων. Στις 2 Μαρτίου 1430 γίνεται κατάληψη 
της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Ωστόσο κατά 
το διάστημα 1850-1900 σημειώνεται οικονομική και 
πνευματική άνοδος των Ελλήνων και των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης, αύξηση του πληθυσμού της, ίδρυση 
ελληνικών και ξένων σχολείων και τυπογραφείων. Το 
1874 κατεδαφίζεται το παραλιακό τείχος και δημιουρ-
γείται η προκυμαία της Θεσσαλονίκης. Η πόλη θα ζήσει 
το 1912-1913 τους Βαλκανικούς Πολέμους και στις 26 
Οκτωβρίου θα παραδοθεί στους Έλληνες από τους 
Τούρκους. Το 1985 συμπλήρωσε 2.300 χρόνια ζωής και 
το 1997 η Θεσσαλονίκη ορίστηκε πολιτιστική πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Ο Λευκός πύργος χτίστηκε το 1430 και υπήρξε τμήμα 
της παραλιακής οχύρωσης της πόλης. Τα τείχη της 
πόλης, η αγορά, το γυμνάσιο, η αψίδα θριάμβου και 
τα ανάκτορα του Γαλέριου. Ακόμα η Ροτόντα η οποία 
χτίστηκε περίπου το 300 π.Χ. της οποίας η χρήση δεν 
μας είναι γνωστή, το βυζαντινό λουτρό, το χαμάμ που 
ήταν ένα κέντρο κοινωνικής ζωής, το Μπεζεστέν, η Άνω 
Πόλη και φυσικά ο Άγιος Δημήτριος, πεντάκλιτη βασι-
λική του 634 χτισμένη στα ερείπια του προηγούμενου 
ναού ο οποίος καταστράφηκε από πυρκαγιά.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Σε αυτή την πόλη θα βρείτε τα πάντα και μπορείτε να 
κάνετε τα πάντα. Η νυχτερινή ζωή είναι πολύ έντονη 
και δεν υστερεί σε τίποτα από την Αθήνα. Ταβέρνες, 
ψαροταβέρνες, εστιατόρια, κοσμικά Κέντρα με γνω-
στούς και τραγουδιστές, μπαρ, κλαμπ, θέατρο, σινεμά, 
αθλητικά κέντρα, πνευματικά κέντρα και πολλά άλλα.
Η πόλη βρίσκεται κοντά στη Χαλκιδική όπου προσφέ-

ρεται για διήμερα και εκδρομές, χειμώνα και καλοκαίρι, 
και σε άλλες περιοχές που προσφέρονται για διασκε-
δαστικές εξορμήσεις. Απολαύστε μια νυχτερινή βόλτα 
στα γνωστά «Λαδάδικα» και νιώστε στιγμές απόλυτης 
χαλάρωσης περπατώντας κατά μήκος του λιμανιού.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας 
μας και μία από τις πόλεις με πολύ τουρισμό. Η τουρι-
στική της υποδομή είναι άριστη και όσον αφορά τις 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις έχει πολλά να προσφέ-
ρει. Θα βρείτε ξενοδοχεία πολυτελείας αλλά και όλων 
των κατηγοριών με πολύ καλές υπηρεσίες και σύγχρο-
νες ανέσεις. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 542 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς (30’)
•	 Με τρένο (5-9 ώρες)
•		Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (6 ώρες περίπου) 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2310 388000
Λιμεναρχείο 2310 531504
ΑΧΕΠΑ 2310 993111
Γενικό Νοσοκομείο Α. Δημήτριος 2310 203121-5
Δήμος 2310528483
ΚΤΕΛ 2310 500111 

Ιωάννινα
Η ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων συνδέεται με την 
ιστορία της Ηπείρου και αρχίζει κυρίως από την ίδρυση 
του Δεσποτάτου. Παρ’ όλο που τα Ιωάννινα δεν ήταν 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



150
2007-2008

η πρώτη πρωτεύουσα του Δεσποτάτου, διαδραμάτι-
σαν εξαιτίας της εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξής 
τους σπουδαιότατο ρόλο στα πράγματα του βυζαντι-
νού Ελληνισμού. Το 1431 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τα 
Ιωάννινα, αλλά τα Ιωάννινα διατηρούν προνόμια και 
έτσι παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και άνθηση των 
ελληνικών γραμμάτων με αποτέλεσμα να γίνουν σπου-
δαίο πνευματικό κέντρο. Ορόσημο για την ιστορία της 
πόλης αποτελεί το 1788, όταν περιήλθε στη δικαιοδο-
σία του Αλή πασά του Τεπελενλή. Παρά τη σκληρό-
τητα της διοίκησης του, τα Ιωάννινα γνώρισαν περίοδο 
πολιτιστικής, οικονομικής και πνευματικής ακμής. Κατά 
την επανάσταση του 1821 η συγκέντρωση μεγάλων 
τουρκικών δυνάμεων υπό τον Χουρσίτ πασά για την 
ανατροπή του Αλή, δεν επέτρεψε στους Ιωαννίτες να 
συμμετάσχουν ενεργά.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Μέσα στην πόλη μπορείτε να θαυμάσετε το κάστρο 
μέσα στο τείχος του οποίου διαμορφώνονται δύο 
ακροπόλεις, η βορειοανατολική ακρόπολη και η ακρό-
πολη Ιτς Καλέ. Το νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας με τα 
μοναστήρια του, τα γραφικά δρομάκια και τις ολάνθι-
στες αυλές των σπιτιών του. Τα μουσεία (Αρχαιολογικό, 
Βυζαντινό, Δημοτικό, Λαογραφικό) όπου εκτίθενται 
ευρήματα από τις ανασκαφές που έγιναν στις σπουδαι-
ότερες αρχαιολογικές τοποθεσίες της περιοχής όπως η 
Δωδώνη, η Βίτσα Ζαγορίου, το Νεκρομαντείο του Αχέ-
ροντα κ.ά. Το σπήλαιο Περάματος, με δαιδαλώδεις δια-
δρόμους μήκους ενός και πλέον χιλιομέτρου, αφήνει 
άφωνο τον επισκέπτη με τους θαυμάσιους σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες και τους πολύπλοκους σχηματισμούς 
τους. Τέλος, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, στο 

14ο χλμ. της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, κοντά 
στο Μπιζάνι, βρίσκεται το μουσείο κέρινων ομοιωμά-
των του γλύπτη Παύλου Βρέλλη. Τα κέρινα ομοιώματα 
του μουσείου, σε φυσικό μέγεθος και ενταγμένα σε μια 
πιστή αναπαράσταση του περιβάλλοντος της εποχής 
τους, ξαναζωντανεύουν μορφές της νεώτερης κυρίως 
ιστορίας.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η πόλη των Ιωαννίνων προσφέρει πλούσια νυχτερινή 
διασκέδαση αλλά και πολύ καλές εγκαταστάσεις αθλη-
τισμού. Μπορείτε να περνάτε τις ώρες σας στις γεμάτες 
από φοιτητές, και όχι μόνο, καφετέριες και τα μπαράκια 
με θέα τη λίμνη ή ακόμα να κάνετε κωπηλασία σε αυτήν. 
Απολαύστε επίσης υπέροχους μεζέδες σε ταβέρνες χτι-
σμένες με πέτρα, επισκεφθείτε το χιονοδρομικό κέντρο 
του Μετσόβου λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Ιωάννινα, 
επιδοθείτε στην πεζοπορία στα πανέμορφα τοπία και 
τις βουνοπλαγιές γύρω από την πόλη και προσφέρετε 
στον εαυτό σας μια βόλτα με ποδήλατο κατά μήκος της 
λίμνης.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σε ολό-
κληρο το νομό και έτσι δεν θα δυσκολευτείτε ιδιαίτερα 
να εξασφαλίσετε την διαμονή σας. Στα Ιωάννινα υπάρ-
χουν αρκετά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 444 χλμ.
ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς (30΄)
•	 Με αυτοκίνητο (4,5- 5 ώρες) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 26510 65934
Νοσοκομείο 26510 99111-99260
Δήμος 26510 79921 5
ΚΤΕΛ 26510 25014

Καβάλα

Η χρονολογία που ιδρύθηκε η αρχαία Καβάλα, δεν είναι 
γνωστή από τις ιστορικές πηγές. Σύμφωνα με νεότε-
ρες έρευνες οι κάτοικοι της Θάσου, στα μέσα του 7ου 
αιώνα π.Χ. μαζί με μετανάστες από την Πάρο ίδρυσαν 
την Νεάπολη (σημερινή Καβάλα), προσπαθώντας έτσι 
να αντιμετωπίσουν τις επιδρομές από τη Θράκη. Η 
πόλη, λόγω του λιμανιού της, ήταν δρόμος προς την 
περιοχή του Δάτου και το όρος Παγγαίου, ενώ ένωνε 
την Ανατολή με τη Δύση. Το 346 π.Χ. ο Φίλιππος εξουσι-
άζει τη Θράκη και η Νεάπολη χάνει την αυτονομία της. 
Περί το τέλος του 15ου με αρχές του 16ου αιώνα η πόλη 
μετονομάζεται σε Καβάλα και το 1526 εγκαθίστανται 
οι πρώτοι κάτοικοι, υπό την ασφάλεια των τειχών που 
περιέλαβαν την πόλη. 
Η εμπορική σημασία του λιμανιού μεγαλώνει όλο και 
περισσότερο και τον 18ο αιώνα η Καβάλα χρησιμο-
ποιείται για την αποθήκευση των εμπορευμάτων της 
Σμύρνης, της Αιγύπτου, αλλά και των προϊόντων της 
Θάσου και των άλλων νησιών του Αιγαίου. Από το 1903 
έως 1909 είναι η χρυσή εποχή της, τον Οκτώβριο όμως 

του 1912 οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν την Καβάλα 
χωρίς καμιά αντίσταση από τους Τούρκους. Στις 26 
Ιουνίου του 1913, το θωρηκτό Αβέρωφ καταπλέει στον 
όρμο της Καβάλας και καταλαμβάνει την πόλη. Το 1922, 
έπειτα από την Μικρασιατική καταστροφή, εγκαθίστα-
νται στη πόλη 25.000 περίπου πρόσφυγες και το 1930 
ξαναζεί μεγάλη οικονομική άνθιση, η οποία χάνεται 
μετά τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας του Β΄ Παγκο-
σμίου πολέμου και του εμφυλίου.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το Μεσαιωνικό Φρούριο, με την υπέροχη θέα στην 
πόλη της Καβάλας και την Θάσο, κτίσμα του 14ου αιώνα 
π.Χ. Οι καμάρες, τα στενά δρομάκια και η γέφυρα στη 
συνοικία της Παναγιάς, το Ιμαρέτ, τούρκικο οικοδό-
μημα, το ανδρικό μοναστήρι του Αγίου Σύλλα, το σπίτι 
όπου γεννήθηκε ο Μωχάμετ Αλί, οι Αμμόλοφοι, οι 
εκκλησίες της Παναγιάς και του Αγίου Παντελεήμονα. 
Σε πολύ μικρή απόσταση από την Καβάλα βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων με πολλά σημεία 
να σώζονται μέχρι σήμερα.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η Καβάλα μπορεί να σας προσφέρει τον σύγχρονο 
τρόπο διασκέδασης των μεγαλουπόλεων στα μπαρ 
και τα μεγάλα κλαμπ της πόλης ή ακόμα σε κέντρα με 
ζωντανή μουσική. Οι παραθαλάσσιες ταβέρνες με τα 
υπέροχα θαλασσινά και τα παραδοσιακά ταβερνεία, 
με ντόπια λουκάνικα και κρέατα, θα σας εξασφαλίσουν 
απόλυτη γευστική ικανοποίηση. Η περιοχή προσφέρε-
ται για καταδύσεις, στα Κόκκινα Βράχια, και θαλάσσια 
σπορ, αλλά και για ορειβασία ή πεζοπορία προς την 
κορυφή του Παγγαίου.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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ΔΙΑΜΟΝΗ:
Στην πόλη θα βρείτε ξενοδοχεία Α ,́ Β΄ και Γ΄ κατηγορίας 
καθώς επίσης και πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 671 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς μέσω του αεροδρομίου της Χρυσού-

πολης (60΄)
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (7 ώρες) μέσω της εθνικής 

οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας (σε μερικά σημεία ο 
δρόμος είναι επικίνδυνος) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Λιμεναρχείο  2510 223716
Τροχαία  2510 622230
Νοσοκομείο  2510 292000
Δήμος  2510 227820 
ΚΤΕΛ   2510 222111

Καλαμάτα

Η Καλαμάτα χτίστηκε στα μεσαιωνικά χρόνια κοντά 
στη θέση της προϊστορικής πόλης Φαραί ή Φηραί που 
μνημονεύεται στα ομηρικά έπη. Η ονομασία της πόλης 
δεν είναι εξακριβωμένη, πιστεύεται όμως πως πήρε την 
ονομασία της από την εικόνα της Παναγίας της Καλα-
μάτας. Ιστορικά η περιοχή όλης της Μεσσηνίας διαδρα-
μάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Οι κάτοικοι της περιοχής 
συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο. Το 146 π.Χ. γίνεται 
Ρωμαϊκή επαρχία και έκτοτε δέχεται πολλές βαρβαρι-
κές επιδρομές. Το 1204 την καταλαμβάνουν οι Φράγκοι 
και το 1460 περνάει στους Τούρκους. Στην επανάσταση 
του 1821 ήταν από τους πρωτοστάτες της εξέγερσης. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης που προβάλει επι-
βλητικό σαν να εποπτεύει την πόλη. Χτίστηκε το 1210 
μ.Χ. και αποτελείται από δύο οχυρωματικούς περιβό-
λους και ένα εσωτερικό φρούριο. Εκεί βρίσκεται και το 
υπέροχο αμφιθέατρο όπου δίνονται πολλές καλλιτε-
χνικές πολιτιστικές παραστάσεις. Οι Άγιοι Απόστολοι, 
από όπου ξεκίνησε η απελευθέρωση του έθνους την 
23η Μαρτίου του 1821. Η Υπαπαντή του Σωτήρος, ο 
μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός ναός της Καλαμάτας. 
Το Λαογραφικό και το Αρχαιολογικό μουσείο, η Παλιά 
Πόλη κάτω από το κάστρο και το μοναστήρι των Καλο-
γραιών. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Στο κέντρο της Καλαμάτας, μπορεί κανείς να βρει πολλά 
εστιατόρια, μπαράκια, καφέ και κέντρα διασκέδασης. 
Επίσης, πολλές ταβέρνες και μπαράκια θα βρείτε στη 
μαρίνα και την Ανατολική Παραλία. Η νυχτερινή ζωή, 
ειδικά το καλοκαίρι όπου συρρέουν στην περιοχή πολυ-
άριθμοι τουρίστες, προσφέρει την απόλυτη διασκέ-
δαση. Για όσους αγαπούν τα σπορ υπάρχει στην πόλη 
κολυμβητήριο, στάδιο, ενώσεις μπάσκετ και ποδοσφαί-
ρου καθώς και οργανωμένα τμήματα βόλεϊ και τένις.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Περπατώντας στο κέντρο της Καλαμάτας, μπορεί κανείς 
βρει ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 280 χλμ.
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αυτοκίνητο (4 ώρες)
•		Με τρένο (6 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 27210 44654
Λιμεναρχείο 27210 22218
Νοσοκομείο 27210 46000
Δήμος 27210 28000 
ΚΤΕΛ 27210 23145
ΟΣΕ 27210 95056

Καρδίτσα

Η Καρδίτσα είναι πόλη της Θεσσαλίας και πρωτεύουσα 
του ομώνυμου νομού, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιοδυ-
τικό τμήμα της. Είναι μια πόλη που αριθμεί ελεύθερο 
βίο 116 ετών. Δεν έχει γνωστές αρχαίες ρίζες, ούτε ιδι-
αίτερα σημαντικά μνημεία. Το χρονικό της ίδρυσής της 
είναι χαμένο κάπου στη Βυζαντινή ή Μεταβυζαντινή 
περιπετειώδη ιστορία της Θεσσαλίας. Κάποια ευρή-
ματα μαρτυρούν πως η περιοχή κατοικήθηκε από τους 
Προϊστορικούς χρόνους, ωστόσο η καταστροφή από 
τους Ρωμαίους στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και η κατά-
κτηση των Τούρκων το 1420 δεν άφησαν στοιχεία που 
να μαρτυρούν ή να διαφωτίζουν για την ιστορία της.
Μετά την απελευθέρωση, το 1881, άρχισε η αποχώ-
ρηση του Οθωμανικού πληθυσμού και τη θέση του 
κατέλαβαν σταδιακά Αγραφιώτες, Ηπειρώτες, Βλάχοι 
κ.ά. Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά την 
απελευθέρωση, η Καρδίτσα μπορεί να κάνει έναν αξι-
οπρεπή απολογισμό: η πόλη παρουσιάζει εμφανή οικο-
νομική πρόοδο, άνθηση στα γράμματα και τις τέχνες, 
με εξαίρετη προοπτική για το μέλλον. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Ο μητροπολικός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, η 
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και η δημοτική Αγορά. 
Φυσικά η λίμνη Ν. Πλαστήρα που βρίσκεται 25 χλμ. 
δυτικά της Καρδίτσας, ένα πραγματικό μαγευτικό τοπίο 
που θα σας αφήσει άφωνους.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η νυχτερινή ζωή είναι πολύ καλή με μπαράκια, καφε-
τέριες και εστιατόρια να γεμίζουν το κέντρο της πόλης. 
Υπάρχουν επίσης σινεμά και θέατρο και αθλητικές 
εγκαταστάσεις, στάδιο, γυμναστήριο, κολυμβητήριο 
καθώς και η δυνατότητα πεζοπορίας, ιππασίας ή ποδη-
λασίας στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα και όχι μόνο. 
Η περιοχή προσφέρεται σχεδόν για όλα τα είδη σπορ.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία που προσφέρουν άνετη 
φιλοξενία, όμως ο τουρισμός δεν είναι και ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένος, κυρίως λόγω του κλίματος της περιοχής 
(βαρείς χειμώνες και πολύ θερμά καλοκαίρια).

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 300 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	Με τρένο (5 ώρες)
•	Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (4 ώρες περίπου)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2441 80223
Νοσοκομείο 2441 65555
Δήμος 2441 71520
ΚΤΕΛ 2441 21411 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Καρλόβασι

Το Καρλόβασι βρίσκεται 33 χλμ. Β.Δ της πρωτεύουσας 
Σάμου ή Βαθύ. Υπήρξε μεγάλο εμπορικό κέντρο και 
αυτό αποδεικνύεται από τα θαυμάσια κτίρια και μνη-
μεία.
Η Σάμος κατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια. 
Γνώρισε μεγάλη ακμή τον 7ο αιώνα π.Χ. και ίδρυσε 
σημαντικές αποικίες στην Ιταλία και την Μ. Ασία. Κατά 
την τυραννία του Πολυκράτη εξελίχθηκε σε μεγάλη 
ναυτική δύναμη, κάτι που δεν κράτησε πολύ. Το 1204 
πέρασε στα χέρια των Φράγκων και μετά των Τούρ-
κων. Στην ελληνική Επανάσταση πήρε ενεργό μέρος 
και απελευθερώθηκε το 1912. Είναι ένα νησί εύφορο με 
χρυσαφένιες παραλίες. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ: 
Το Αρχαιολογικό μουσείο, η Πινακοθήκη, η Μαθημα-
τική Σχολή, το Ηγεμονικό Μέγαρο, η Πορφύριος σχολή, 
το Χατζηγιάννειο, είναι μερικά από τα επιβλητικά κτίρια 
που θα δείτε στο Καρλόβασι. Κοντινές παραλίες είναι 
ο Όρμος, το Ποτάμι, το Λιμάνι και ο μαγευτικός κόλ-
πος Ποσειδώνιο. Το Καρλόβασι, χτισμένο σε όμορφο 
φυσικό τοπίο, προσφέρει εικόνες απείρου κάλλους.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Στο Καρλόβασι θα βρείτε 
αρκετά μπαράκια και γραφικές ταβέρνες με ντόπιους 
μεζέδες. Η νυχτερινή ζωή είναι φυσικά πιο έντονη 
στο Βαθύ τους καλοκαιρινούς μήνες όμως ολόκληρο 
το νησί ασφυκτιά από ζωή. Εκτός από τη νυχτερινή 
ζωή υπάρχουν και πολλές δυνατότητες άθλησης. Η 
πόλη διαθέτει γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, συλλόγους 
που οργανώνουν θαλάσσια σπορ, ενώ σε πολύ μικρή 
απόσταση, στη Σάμο, υπάρχει ιστιοπλοϊκό κέντρο. Με 

σκάφος μπορείτε να επισκεφθείτε τα γειτονικά νησάκια 
Σαμοπούλα, Πρασονήσι και Μακρονήσι.
 
ΔΙΑΜΟΝΗ: Στο Καρλόβασι θα βρείτε αρκετά ξενοδο-
χεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η τουριστική υπο-
δομή του νησιού είναι ικανοποιητική. Όσον αφορά τις 
τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίοδο και 
την τουριστική κίνηση.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 
•	 Από Πειραιά 174 ν.μ.
•	 Από Ραφήνα 153 ν.μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αεροπλάνο (1.15΄ ώρες) ως το Βαθύ και έπειτα με 

ΚΤΕΛ για Καρλόβασι (30’). Η απόσταση είναι 33 χλμ.
•	 Με πλοίο από Πειραιά (9.25΄ ώρες)
•	 Με πλοίο από Ραφήνα (17.30΄ ώρες).

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία  22730 32444
Λιμεναρχείο  22730 30888
Κέντρο Υγείας 22730 32222 
Δήμος  22730 32265

Καρπενήσι
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Ορεινός στο σύνολό του ο νομός Ευρυτανίας, με κατα-
πράσινα βουνά πνιγμένα στα έλατα και τις καστανιές, 
τρεχούμενα νερά και παρθένα εδάφη. Η πρωτεύουσα 
του νομού, το Καρπενήσι, είναι μια πόλη ζωντανή που 
προσφέρει στον επισκέπτη πανέμορφες φυσικές δια-
δρομές. Οι αρχαίοι Ευρυτάνες ήταν αιολικής καταγω-
γής και η περιοχή πήρε το όνομά της από τον βασιλιά 
Εύρυτο. Κατά την Τουρκοκρατία το Καρπενήσι εξελί-
χθηκε σε σημαντικό εμπορικό και θρησκευτικό κέντρο. 
Εδώ δόθηκαν σκληρές μάχες το 1821 και σε μία από 
αυτές έχασε τη ζωή του ο Μάρκος Μπότσαρης.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Μένοντας κανείς στο Καρπενήσι, δεν πρέπει να παρα-
λείψει να γευτεί το «αθάνατο νερό» του λιονταριού 
στην πλατεία και να ξαποστάσει κάτω από τον ίσκιο 
του ξακουσμένου υπεραιωνόβιου πλατάνου της. Εντυ-
πωσιακός είναι ο ανδριάντας του Μάρκου Μπότσαρη 
στο Κεφαλόβρυσο και ο καθεδρικός ναός της Αγίας 
Τριάδας. Επισκεφθείτε το «Ελληνομουσείο Ευγένιος ο 
Αιτωλός», με τη σπουδαία βιβλιοθήκη και την αίθουσα 
εκδηλώσεων, το πάρκο με τον ανδριάντα του δολοφο-
νημένου βουλευτή Ευρυτανίας Παύλου Μπακογιάννη 
και το λόφο του Αγίου Δημητρίου από όπου μπορεί 
κανείς να δει ολόκληρο το Καρπενήσι στα πόδια του, 
μια θέα ονειρική!

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Έντονες μπορούν να γίνουν οι βραδινές έξοδοι, πραγμα-
τικές εμπειρίες ζωής, για όσους δεν έχουν ξαναζήσει την 
«βουνίσια διασκέδαση». Είτε είστε φίλοι του παραδοσι-
ακού γλεντιού με κοκορέτσι και γνήσιο ντόπιο κρασί, 
είτε προτιμάτε το σαγηνευτικό λίκνισμα στους μοντέρ-
νους ρυθμούς, η νύχτα στο Καρπενήσι μπορεί να σας 
καλύψει απόλυτα. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για 
σπορ στο βουνό και τα ποτάμια, ορειβασία, χιονοδρο-
μία και για τους φίλους της πεζοπορίας ανεξερεύνητα ή 
οργανωμένα μονοπάτια, με κυριότερο το ευρωπαϊκό Ε4. 
Τέλος, οι άρτια οργανωμένες χιονοδρομικές εγκατα-
στάσεις του Βελουχιού, προσελκύουν πολλούς λάτρεις 
των χειμερινών σπορ και του βουνού. Το χιονοδρομικό 
κέντρο Καρπενησίου βρίσκεται σε  υψόμετρο 1.800 μ. 
και απέχει από την πόλη 12 χλμ.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Ο νομός έχει πολύ καλή τουριστική υποδομή. Ιδιαίτερα 
στο Καρπενήσι θα βρείτε αρκετά ξενοδοχεία με πολύ 
καλές υπηρεσίες.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 294 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (3-4 ώρες)
•	 Με τρένο ως τη Λαμία και έπειτα με ΚΤΕΛ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 22370 89160 
Νοσοκομείο 22370 80680 
Δήμος 22370 21012-14
ΚΤΕΛ 22370 80013
 

Καστοριά

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Στην χερσόνησο που εισχωρεί στην ξακουστή λίμνη 
της Ορεστιάδας, είναι κτισμένη η πόλη της Καστοριάς. 
Μια πόλη 30.000 κατοίκων, άρρηκτα δεμένη με το 
μυθικό παρελθόν της και την μακραίωνη ιστορία της 
που σήμερα σφύζει από ζωή και πρόοδο. Το όνομά της 
προέρχεται από τον μυθικό Μακεδόνα ήρωα Κάστορα, 
γιο του Δία. Τον 19ο αιώνα πήρε μέρος σε επαναστατι-
κές κινήσεις για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και 
έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο Μακεδονικό Αγώνα ενάντια 
στους Τούρκους και τους Βούλγαρους. Το 1912 ενώθηκε 
με την ελεύθερη Ελλάδα.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ: 
Η Καστοριά είναι ίσως η μοναδική πόλη με τόσο μεγάλη 
Βυζαντινή παράδοση. Κυρίαρχη θέση έχουν οι εκκλη-
σίες της αποτέλεσμα της βιοτεχνικής και εμπορικής 
δραστηριότητας των Καστοριανών γουναράδων. Δείγ-
ματα αυτής της άνθισης είναι τα γνωστά αρχοντικά, 
πολλά από τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα. Επισκε-
φθείτε το Λαογραφικό και Βυζαντινό μουσείο αλλά και 
τα περίφημα τείχη της πόλης, υπολείμματα από διαφο-
ρετικές εποχές. Τέλος οι απαράμιλλες φυσικές ομορ-
φιές, όπως η θέα των κύκνων στην λίμνη της Καστοριάς 
κατά την Ανατολή, θα σας μαγέψουν!

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 
Η Καστοριά φημίζεται για την έντονη νυχτερινή ζωή 
της, διαθέτει πολλά νυχτερινά κέντρα, μουσικά στέ-
κια και μπαράκια. Στην πόλη λειτουργούν πιτσαρίες, 
καφετέριες και εστιατόρια. Για τους λάτρεις των σπορ η 

περιοχή προσφέρει έντονες εμπειρίες. Κωπηλασία, ιστι-
οπλοΐα, ψάρεμα και θαλάσσιο σκι στα νερά της λίμνης, 
σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Βιτσίου και κυνήγι 
στα ορεινά. Πολλές είναι οι εκδηλώσεις του πνευματι-
κού κέντρου και του φιλαθλητικού συλλόγου..

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η Καστοριά αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών 
λόγω της πλούσιας ιστορίας και ομορφιάς της. Διαθέτει 
μια αξιόλογη τουριστική υποδομή που μπορεί να καλύ-
ψει τις ανάγκες και του πιο ανικανοποίητου επισκέπτη. 
Μέσα και έξω από την πόλη υπάρχουν πολλά ξενοδο-
χεία που προσφέρουν ευχάριστη διαμονή και φιλοξε-
νία.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 520 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ: 
•	 Αεροπορικώς. Το αεροδρόμιο βρίσκεται 12 χλμ. νότια 

της πόλης
•	 Με αυτοκίνητο
 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 24670 21517
Νοσοκομείο 24670 24310    
Δήμος 24670 24310  
ΚΤΕΛ 24670 83455   

Κέρκυρα

Η Κέρκυρα ταυτίζεται με το αρχαίο νησί των Φαιάκων, 
τον τελευταίο σταθμό του Οδυσσέα, σύμφωνα με τον 
Όμηρο. Πιστεύεται πως κατοικείται από την Παλαιολι-
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θική εποχή και πως στα μέσα του 8ο αιώνα π.Χ. έφθα-
σαν εδώ Ευβοείς και Κορίνθιοι. Το 1386 την κατέλαβαν 
Βενετοί, το 1537 καταστρέφεται από την επιδρομή του 
πειρατή Μπαρμπαρόσα, στο διάστημα 1714-1718 βρί-
σκεται υπό την κυριαρχία των Τούρκων ενώ το 1814 
περνάει στα χέρια των Άγγλων. Κατά τον Α’ και Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, Γερμανοί και Ιταλοί, έστρεψαν πάνω της 
την καταστροφική τους μανία. Το 1819 λειτούργησε 
εδώ το πρώτο πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημία. Με τη 
συνθήκη του Λονδίνου, το 1864, η Κέρκυρα παραχωρή-
θηκε στην Ελλάδα.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Τα δύο βενετσιάνικα φρούρια, το Παλαιό Φρούριο, το 
γνωστότερο από τα κάστρα της Κέρκυρας το οποίο 
συνδέεται με την πόλη μέσω γέφυρας και το Νέο Φρού-
ριο, στο λόφο του Αγίου Μάρκου. Το ανάκτορο των 
Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην κεντρική πλατεία, η 
παλαιά Νομαρχία, κτίριο του 1835, η Ιόνιος Ακαδημία, 
το Κανόνι, η εκκλησία του πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνα 
και άλλα πολλά εξίσου εντυπωσιακά μνημεία. Αξίζει να 
οργανώσετε εκδρομές και να επισκεφθείτε το Ποντι-
κονήσι, το Αχίλλειο και το Μον Ρεπό. Μία άλλη τοπο-
θεσία που πρέπει να επισκεφθείτε είναι ο λόφος της 
Αναλήψεως με τη μαγευτική θέα και την αρχαία κρήνη. 
Το νησί θα σας εντυπωσιάσει με τις αμέτρητες φυσικές 
ομορφιές και τις λαμπερές παραλίες του. Μην παρα-
λείψετε να επισκεφθείτε τα μουσεία της πόλης, είναι 
ο μόνος τρόπος να κατανοήσετε τόσο την ιστορία της 
όσο και τους ανθρώπους του νησιού.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Υπάρχουν εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ σε όλες 
τις παραλίες του νησιού, όμιλος αντισφαίρισης, πίστες 
για γκολφ και πολλά γήπεδα για μπάσκετ, βόλεϊ, ποδό-
σφαιρο. Πολλές είναι και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το Πάσχα. Η 
νυχτερινή ζωή παραμένει έντονη όχι μόνο το καλοκαίρι 
αλλά και το χειμώνα. Γύρω από την κεντρική πλατεία θα 
βρείτε εστιατόρια, μπαρ, νυχτερινά κέντρα και παρα-
δοσιακά καφενεία. Το καλοκαίρι, λίγα χιλιόμετρα έξω 
από την πόλη, λειτουργούν εντυπωσιακά και τεράστια 
κλαμπ.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η Κέρκυρα θεωρείται από τα νησιά με τη μεγαλύτερη 
τουριστική κίνηση ακόμα και τους χειμερινούς μήνες. 
Θα βρείτε πάρα πολλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό επι-
σκέπτη.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αεροπλάνο (50’)
•	 Με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ, μέσω Ηγουμενίτσας (11 ώρες 

περίπου)
•	 Με πλοίο από Πάτρα (8 ώρες περίπου). Αθήνα-Πάτρα, 

2.30’ ώρες

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  26610 39509
Λιμεναρχείο  26610 32655
Νοσοκομείο  26610 88200 
Φαρμακεία  26610 44720
Δήμος  26610 31697 
ΚΤΕΛ  26610 39985

Κιλκίς

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Η περιοχή του Κιλκίς κατοικήθηκε από τους Προϊστο-
ρικούς χρόνους και στα Αρχαϊκά χρόνια ήταν γνωστή 
ως Αμφαξίτιδα λόγω του ποταμού Αξιού που διασχίζει 
την κοιλάδα. Εκείνη την περίοδο περνάει στα χέρια των 
Μακεδόνων και έκτοτε ακολουθεί την τύχη της υπόλοι-
πης Μακεδονίας. Τον 6ο και 7ο αιώνα δέχεται επιδρομές 
από Σλάβους, Γότθους και Βουλγάρους. Κατά τη Βυζα-
ντινή Αυτοκρατορία η περιοχή παρουσιάζει σημαντική 
ανάπτυξη, όμως το 1430 την καταλαμβάνουν οι Τούρκοι 
οι οποίοι από το 1669 ξεκινούν προσπάθεια αφανισμού 
των κατοίκων και αντικατάστασής τους με Τούρκους. Ο 
Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος βρίσκει την περιοχή σκλαβω-
μένη, απελευθερώνεται στον Β΄ Βαλκανικό και το 1922 
δέχεται έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων της Μ. 
Ασίας. Στην περιοχή του Κιλκίς διαδραματίστηκαν και 
μερικές από τις μεγαλύτερες μάχες των Ελλήνων κατά 
των Γερμανών.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το διώροφο σπήλαιο στο λόφο του Αϊ-Γιώργη το οποίο 
έχει έκταση 1.000 τ.μ. και εντυπωσιάζει με τους σταλα-
κτίτες και σταλαγμίτες του. Επίσης πρέπει να επισκε-
φθείτε το δασωμένο λόφο με το μνημείο των πεσό-
ντων και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στην πόλη 
θα βρείτε και Αρχαιολογικό μουσείο με ευρήματα από 
όλες τις περιοχές του νομού. Υπέροχα είναι τα πορ-
τραίτα από τη Ρωμαϊκή περίοδο καθώς και ένα μικρό 
Πολεμικό μουσείο.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η νυχτερινή ζωή δεν είναι κοσμοπολίτικη, όμως θα 
βρείτε λίγες καφετέριες και μπαρ. Υπάρχουν ωστόσο 
πολλές ταβέρνες και εστιατόρια. Η περιοχή προσφέρε-
ται για ατελείωτες βόλτες στο πανέμορφο φυσικό τοπίο, 
πολλές εκδρομές και για ψάρεμα στις ήρεμες λίμνες και 
τα ποτάμια της. Το πνευματικό κέντρο διοργανώνει 
αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και για αυτούς που 
θέλουν να αθλούνται η πόλη διαθέτει κλειστό γυμνα-
στήριο, στάδιο και αθλητικό σύλλογο.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η τουριστική υποδομή και οι ξενοδοχειακές εγκατα-
στάσεις της περιοχής δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, 
γι’ αυτό ίσως δυσκολευτείτε να βρείτε κατάλυμα εάν 
δεν έχετε κλείσει κάποιο πριν φτάσετε στην πόλη.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 578 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Κιλ-

κίς, 11 ώρες)
•	 Με τρένο (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  23410 77032
Νοσοκομείο  23410 38400
Δήμος  23410 39100
ΚΤΕΛ  23410 28960

Κοζάνη

Η περιοχή της Κοζάνης και του ομώνυμου νομού γεω-
γραφικά ανήκει στη Δυτική Μακεδονία. Δημιουργήθηκε 
από εκπατρισθέντες κατοίκους της περιοχής καθώς 
και των γειτονικών περιοχών, Ηπείρου και Θεσσαλίας. 
Μετά την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό και 
την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδος 
και της Τουρκίας το 1923, στα μέρη όπου κατοικούσαν 
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Τούρκοι εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες Έλληνες από 
την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Οι 
αυτόχθονες κάτοικοι του νομού είναι γνήσιοι απόγονοι 
των αρχαίων Ελιμιωτών, Μακεδόνων που ανήκαν στα 
βορειοδυτικά ελληνικά δωρικά φύλα. Με την κάθοδό 
τους στο χώρο αυτό αφομοίωσαν τον προελληνικό 
πληθυσμό, τους Πελασγούς, που ήταν εγκατεστημένοι 
από τη Νεολιθική εποχή στην περιοχή.
Το κλίμα στο νομό είναι ηπειρωτικό, χειμώνας ψυχρός 
με βόρειους ανέμους και καλοκαίρι θερμό στις πεδινές 
περιοχές και δροσερό στα ορεινά του νομού.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το μοναστήρι της Ανάληψης όπου κατασκευάζονται 
χαλιά, υφαντά και κεντήματα από τις καλόγριες. Η 
μεταβυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου όπου στο 
εσωτερικό της υπάρχουν σημαντικές τοιχογραφίες, 
σκεύη και αξιόλογο τέμπλο. Το Ιστορικό, Λαογραφικό, 
Αρχαιολογικό μουσείο και το μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα. Τα αρχοντικά Βούρκα, Γκουρτσούλη και του 
ιστορικού Λασσάνη. Τέλος, η Κοβεντάρειος δημοτική 
βιβλιοθήκη και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Στην Κοζάνη θα βρείτε καφετέριες, νυχτερινά κέντρα, 
ταβέρνες, σινεμά και ποικίλους τρόπους διασκέδασης.
Λειτουργεί κλειστό γυμναστήριο, κλειστή αίθουσα 
ενόργανης γυμναστικής και δύο πισίνες κολύμβησης.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Υπάρχουν ξενοδοχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας αλλά και 
κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 502 χλμ. 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς (1 ώρα)
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (9 ώρες)
•	 Με τρένο (11 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  24610 54420
Νοσοκομείο  24610 67600
Δήμος  24610 50300
ΚΤΕΛ  24610 22856

Κομοτηνή

Η Κομοτηνή, η πρωτεύουσα της Θράκης, βρίσκεται στο 
βόρειο ανατολικό τμήμα της Ελλάδας, στο νομό Ροδό-
πης. Η ιστορία της ξεκινάει από τα τελευταία χρόνια του 
Βυζαντίου, όταν η Θράκη ήταν διάσπαρτη με οχυρά 
κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν 
και ένα που αποτέλεσε τον πυρήνα μιας μικρής πόλης, 
των Κουμουτζηνών ή Γκιουμουλτζίνας ή Κομοτηνής. Το 
φρούριο αυτό χρονολογείται από τα τέλη του 4ου μ.Χ. 
αιώνα, στην εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Ήταν 
ασήμαντο φρούριο που το 1207, ύστερα από την επι-
δρομή του τσάρου της Βουλγαρίας Σκυλογιάννη, απο-
τέλεσε καταφύγιο προσφύγων από τα γύρω φρούρια 
που καταστράφηκαν. Ο πληθυσμός από τότε αυξανό-
ταν συνεχώς και στις αρχές του 14ου αιώνα έγινε πόλη. 
Το 1361 την κατακτά ο Γαζής Εβρενός πασάς και ξεκινάει 
μια μακραίωνη περίοδος τουρκοκρατίας και κατόπιν 
περνάει στην κατοχή των Βουλγάρων. Την 14η Μαίου 
1920, με τη διπλωματική νίκη του τότε πρωθυπουργού 
Ελευθερίου Βενιζέλου και του στενού συνεργάτη του 
Χαρίσιου Βάμβακα, η Κομοτηνή προσαρτήθηκε στην 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Ελλάδα. Με την απελευθέρωση, το 1920, δόθηκε στην 
πόλη η ονομασία που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μνημείο της πόλης είναι 
το φρούριο και το βυζαντινό τείχος. Χτίστηκε περί τον 
4ο αι. μ.Χ. για λόγους οικονομικό-στρατιωτικούς μια και 
από εδώ περνούσε η Εγνατία οδός. Δυστυχώς το φρού-
ριο έχει καταστραφεί, από το 1910 και έπειτα, σε αρκετά 
σημεία του.Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει ο πύργος του 
Ωρολογίου που χτίστηκε στα 1884, την εποχή του Σουλ-
τάνου Αμπντούλ Χαμίτ. Στην δεκαετία του 1950 έγιναν 
αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και πήρε την σημερινή του 
μορφή. Η αγορά της Κομοτηνής είναι από τις καλύτερες 
της Θράκης σε πρωτοπορία, τιμές και ποικιλία, γεγονός 
που πιστοποιείται από τις επισκέψεις κατοίκων των γει-
τονικών νομών για αγορές στην Κομοτηνή. Ο Δημοτι-
κός Κήπος της Κομοτηνής είναι από τους ωραιότερους 
της Βόρειας Ελλάδας. Βρίσκεται πίσω από το κεντρικό 
ηρώο της πόλης, δίπλα στην κεντρική πλατεία. Την πραγ-
ματικά μαγευτική τοποθεσία της Νυμφαίας, πάνω από 
την βορινή πλευρά της Κομοτηνής σε απόσταση 4 χλμ., 
όπου κυριαρχεί το Περιαστικό Δάσος, πνεύμονας ζωής 
για τους κατοίκους, και στο οποίο βρίσκεται το Τουρι-
στικό Περίπτερο της πόλης. Τα παλιά αρχοντικά της 
Κομοτηνής αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της οικο-
νομικής και πνευματικής ανάπτυξης των Ελλήνων της 
πόλης κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Υπάρχουν πολλά κέντρα διασκέδασης για κάθε ηλικία 
και προτίμηση, από ήσυχες γωνιές για ουζάκι και κου-
βέντα, μέχρι κλαμπ και μπαράκια, ταβέρνες, πιτσαρίες 
και σινεμά.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Στην πόλη θα βρείτε αρκετά ξενοδοχεία αλλά και ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια για άνετη και ευχάριστη διαμονή.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 850 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς, μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας ή 

της Αλεξανδρούπολης
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (10 ώρες)
•	 Με τρένο (12 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 25310 83201
Νοσοκομείο 25310 22222
Δήμος 25310 24444
ΚΤΕΛ 25310 23176

   

Λαμία

Η Λαμία λέγεται ότι χτίστηκε περίπου το 426 π.Χ. από 
τους Μαλιείς για λόγους στρατιωτικούς ή κατακτήθηκε 
απ’ τους Μαλιείς στα 413 π.Χ. Κανείς δε γνωρίζει τον 
ιδρυτή της επακριβώς, οι απόψεις διίστανται. Η λέξη 
Λαμία, όμως, ετυμολογικά συγγενεύει με το λαιμός ή 
λάμος, που σημαίνει χάσμα, βάραθρο ή και αχόρταγος, 
λαίμαργος. Είναι γνωστό πως μέσα από την πόλη περ-
νούσε μεγάλο και βαθύ ρέμα. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, 
η Λαμία να ονομάστηκε έτσι από τούτο το ρέμα και τις 
πολλές της λάμιες που ζούσαν εκείνα τα χρόνια στην 
πυκνή της βλάστηση. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η 
λέξη Λαμία είναι γένους θηλυκού και σημαίνει την περι-
οχή, τη χώρα, την πόλη που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
λόφους και ίσως πρέπει να λάβουμε αυτή την εκδοχή 
ως την πιο σωστή. Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης 
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σύντομα έγινε γνωστή κι απέκτησε μια περίοπτη θέση, 
γι’ αυτό κι η τρανή της ιστορία ξεκινάει σχεδόν απ’ την 
ίδρυση της. Η Λαμία βρέθηκε κάτω απ’ την κυριαρχία 
των Μακεδόνων και μετατράπηκε σε μακεδονικό φρού-
ριο στα 344 π.Χ. Στη διάρκεια του 3ου π.Χ. αιώνα γνώ-
ρισε μια από τις πιο ανθηρές περιόδους αλλά συνάμα 
και την ολοκληρωτική καταστροφή της και για αιώνες 
ήταν σχεδόν ξεχασμένη και ανύπαρκτη. Υπέστη πολλά 
δεινά με τον ερχομό των Οστρογότθων, των Σλάβων και 
των Βουλγάρων. Σκλαβώθηκε από τους Βυζαντινούς, 
στη συνέχεια, για 387 χρόνια, ήταν υπό την κυριαρχία 
των Τούρκων και ελευθερώθηκε τελικά στις 28 του 
Μάρτη του 1833. Σημαντικότερα γεγονότα θεωρούνται 
η Μάχη των Θερμοπυλών με τον Λεωνίδα καθώς και οι 
αγώνες του 1821 με αρχηγό τον Αθανάσιο Διάκο.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το μυκηναϊκό φρούριο όπου εκεί στεγάζεται και το 
Αρχαιολογικό μουσείο, η ιστορική γέφυρα του Γορ-
γοποτάμου (7 χλμ. ανατολικά της πόλης), το ιστορικό 
χωριό Κομποτάδες, το μοναστήρι της Παναγιάς Αντινί-
τσας και το Λαογραφικό μουσείο.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η νυχτερινή ζωή είναι αρκετά έντονη τους καλοκαιρι-
νούς μήνες με πολλά μπαράκια, καφετέριες και ταβέρ-
νες ωστόσο και το χειμώνα διατηρεί την ζωντάνιά της. 
Η πόλη διαθέτει κλειστό γυμναστήριο και αθλητικό 
κέντρο. Επίσης υπάρχει δημοτικό θέατρο και σινεμά.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Εντός και εκτός της πόλης υπάρχουν αρκετά ξενοδο-
χεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η περιοχή θεωρείται 
αρκετά τουριστική κυρίως λόγω των ιαματικών πηγών 
στα Καμμένα Βούρλα.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 215 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (2.30’ - 3 ώρες)
•	Με τρένο (4 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  22310 56845
Τροχαία   22310 56855
Νοσοκομείο  22310 56100
Δήμος   22310 22314
ΚΤΕΛ   2231051346

Λάρισα

Η πόλη της Λάρισας βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσα-
λίας, σε εύφορη πεδιάδα, είναι κόμβος εθνικών οδών, 
σιδηροδρομικών αξόνων και διάφορων επαρχιακών 
αρτηριών και διασχίζεται από τον ποταμό Πηνειό. 
Η περιοχή κατοικήθηκε από τη Μέση Παλαιολιθική 
εποχή από τους Λάπιθες οι οποίοι κατά τα μυκηνα-
ϊκά χρόνια πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Λάρισα 
σημαίνει φρούριο ή ακρόπολη. Είναι πελασγικό όνομα 
και σύμφωνα με τη μυθολογία n πόλη κτίστηκε από τον 
Λάρισο, γιο του Πελασγού, πριν από 4.000 χρόνια περί-
που. Ήταν μία από τις τέσσερις θεσσαλικές τετραρχίες 
και γνώρισε μεγάλη ακμή τον 6ο και 5ο αιώνα π.Χ. Το 
1423 καταλήφθηκε από τους Τούρκους από τους οποί-
ους απελευθερώθηκε αιώνες αργότερα το 1881.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Η Ακρόπολη στο λόφο του Αγίου Αχιλλείου του 15ου 
αιώνα, η παλαιοχριστιανική βασιλική του φρουρίου, το 
επισκοπικό μέγαρο, τα δύο αρχαία θέατρα στα νότια 
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του λόφου του φρουρίου, το μνημείο μουσείο του Ιππο-
κράτη, πατέρα της Ιατρικής, το Αλκαζάρ και το πάρκο 
του. Το Λαογραφικό-Ιστορικό μουσείο, το Διαχρονικό 
που στεγάζεται σε τζαμί του 19ου αιώνα και η δημοτική 
πινακοθήκη.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Μπορείτε να απολαύσετε ατέλειωτες βόλτες στις πλα-
τείες και τα πάρκα, πραγματικούς πνεύμονες πρασίνου. 
Υπάρχουν επίσης κάποια αθλητικά κέντρα και ειδικοί 
χώροι για να εξασκηθείτε στο αγαπημένο σας σπορ. 
Όσο για την νυχτερινή ζωή είναι πολύ καλή με πολλές 
καφετέριες, εστιατόρια, μπαράκια, κλαμπ και κέντρα με 
ζωντανή μουσική. Στην πόλη λειτουργεί θέατρο καθώς 
και σινεμά.
 
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η περιοχή παρουσιάζει μικρή ανάπτυξη στον τομέα 
του τουρισμού με λίγες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. 
Εξασφαλίστε την διαμονή σας πριν ξεκινήσετε το ταξίδι 
σας.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 356 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με τρένο (3-4 ώρες)
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (3 ώρες περίπου)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2410 683137
Νοσοκομείο 2410 230031-4 
Δήμος  2410 564200
KTEΛ  2410 537737

Ληξούρι

Το Ληξούρι είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη της Κεφαλ-
λονιάς και απέχει από την πρωτεύουσα, το Αργοστόλι, 
31 χλμ. Η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των 
αιώνων. Βρίσκεται σχεδόν στην ίδια θέση με την αρχαία 
Πάλη, μία από τις τέσσερις σημαντικές αρχαίες πόλεις 
της Κεφαλλονιάς. Σήμερα είναι μία όμορφη πόλη και 
προορισμός για όσους επιθυμούν ήσυχες διακοπές.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Στο Παλαιόκαστρο θα δείτε λείψανα της αρχαίας πόλης 
Πάλη και στην κοντινή Ατσάτα το σπίτι του Ανδρέα 
Λασκαράτου. Επισκεφθείτε το Αρχοντικό των Ιακωβά-
των όπου στεγάζεται η Ιακωβάτιος βιβλιοθήκη και τη 
μονή Κεχριώνος. Μην παραλείψετε να θαυμάσετε την 
Αρχαιολογική συλλογή της περιοχής και τα επιβλητικά 
τοπία Κηπουρέων και Κουνόπετρα.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Το καλοκαίρι η διασκέδαση εδώ παρουσιάζει κάποιο 
ενδιαφέρον, όχι όμως και τους χειμερινούς μήνες. Πρό-
κειται για ένα ήσυχο γενικά μέρος όπου ελάχιστα μπα-
ράκια και ταβέρνες συνθέτουν το σκηνικό της νυχτερι-
νής ζωής. Αρκετές είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
πνευματικού κέντρου και του δήμου. Για όσους αγαπούν 
το ψάρεμα η περιοχή είναι πραγματικός ψαρότοπος.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Επαρκή είναι τόσο τα ξενοδοχεία όσο και τα ενοικια-
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ζόμενα δωμάτια. Ωστόσο για να αποφύγετε οποιοδή-
ποτε πρόβλημα, εξασφαλίστε την διαμονή σας πριν 
την άφιξή σας στο νησί. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από 
ήπια τουριστική υποδομή.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς (1 ώρα) 
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ
•	 Με πλοίο (2.45΄ ώρες) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  26710 91207 
Λιμεναρχείο  26710 94100
Νοσοκομείο  26710 92222
Δήμος  26710 91326

Μεσολόγγι

Ιστορική πόλη της Στερεάς Ελλάδας και πρωτεύουσα 
του νομού Αιτωλοακαρνανίας.  Έχει περίπου 12.000 
κατοίκους. Στην περιοχή κατά την αρχαιότητα άκμαζαν 

η Καλυδώνα και η Πλευρώνα, πόλεις πανελλήνια γνω-
στές. Η πόλη δέχτηκε αλλεπάλληλες επιδρομές από 
Σαρακηνούς και το 1449 καταλήφθηκε από τους Τούρ-
κους. Την περίοδο της Βενετοκρετίας το Μεσολόγγι 
εξελίχθηκε σε μεγάλο ναυτικό κέντρο. Στα χρόνια της 
Επανάστασης του 1821 ολόκληρη η περιοχή της Αιτω-
λοακαρνανίας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο με 
αποκορύφωμα την πολιορκία του Μεσολογγίου και την 
καταστροφή του. Η σφαγή των κατοίκων του συγκλό-
νισε την Ελλάδα και την Ευρώπη και συνετέλεσε στην 
μεταστροφή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων υπέρ της 
δημιουργίας ελληνικού κράτους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Η πύλη της Εξόδου και ο κήπος των ηρώων με τους 
τάφους των Μπότσαρη, πολλών φιλελλήνων και άλλων. 
Το άγαλμα του λόρδου Βύρωνα και οι προτομές πολεμι-
στών του 1821, το Δημαρχείο, η αρχαία Πλευρώνα (με τα 
τεράστια τείχη και το θέατρο), η τοποθεσία Ανεμόμυλος 
όπου εδώ ανατινάχθηκε ο πληθυσμός της πόλης με τον 
Χρήστο Καψάλη, η αρχαία Καληδώνα με ερείπια θεά-
τρου και αγοράς και φυσικά η γνωστή λιμνοθάλασσα 
με τα ψαροκάλυβα, χτισμένα πάνω σε πασσάλους όπου 
θα μαγευτείτε από τη θέα της λίμνης κατά το δειλινό.
Τέλος, μπορείτε να επισκεφθείτε το μουσείο Ιστορικής 
Τέχνης, το μουσείο Κωστή Παλαμά και το μουσείο της 
οικογένειας Τρικούπη.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Θα βρείτε πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες και 
μπαρ τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στις παραθα-
λάσσιες περιοχές. Η νυχτερινή ζωή το χειμώνα τροφο-
δοτείται ιδιαίτερα από το πλήθος των φοιτητών.
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ΔΙΑΜΟΝΗ:
Στο Μεσολόγγι υπάρχει σημαντική αύξηση του τουρι-
σμού τα τελευταία χρόνια και κατά συνέπεια σχετικά 
καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Αρκετά είναι τα ξενοδο-
χεία Β’ και Γ΄ κατηγορίας καθώς και τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 242 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (3.30’ ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία  26310 55715
Λιμεναρχείο  26310 51121 
Νοσοκομείο  26310 57100 
Δήμος  26310 55460
ΚΤΕΛ  26310 22371

Μουδανιά

Η περιοχή των Νέων Μουδανιών αλλά και η ευρύτερη 
περιοχή της Χαλκιδικής κατοικείται από την Παλαιολι-
θική εποχή. Πρώτοι κάτοικοί της υπήρξαν οι Θράκες 
και οι Πελασγοί και αργότερα δημιούργησαν αποικίες 
η Ερέτρια και η Χαλκιδική. Δεν υπάρχουν στοιχεία που 
να μιλούν για την περιοχή κατά την αρχαιότητα, γνω-
ρίζουμε ωστόσο ότι το 348 π.Χ. ανήκε στο μακεδο-
νικό βασίλειο ενώ το 168 π.Χ. πέρασε στα χέρια των 
Ρωμαίων., έπειτα στα χέρια των Σέρβων για να καταλή-
ξει στην σκλαβιά των Τούρκων. Στην Επανάσταση του 
1821 η συνεισφορά της υπήρξε σημαντική. Απελευ-
θερώθηκε το 1912 και το 1922 δέχτηκε έναν τεράστιο 
όγκο προσφύγων της Μ. Ασίας.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το Πάρκο της Παναγίας της Κορυφινής και ο πύργος του 
Ζωγράφου του 14ου αιώνα. Η περιοχή είναι γνωστή για 
τις καθαρές παραλίες και τη φυσική ομορφιά της.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Το καλοκαίρι η περιοχή ασφυκτιά από τουρίστες. Πολλά 
είναι τα μπαράκια, οι ψαροταβέρνες και τα εστιατόρια 
στα παράλια και όχι μόνο. Η περιοχή προσφέρεται και 
για εκδρομές στις γύρω περιοχές όπου θα απολαύσετε 
το κολύμπι και τη φύση. Σε απόσταση λίγων χιλιομέ-
τρων βρίσκεται το Άγιο Όρος.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Ολόκληρη η περιοχή της Χαλκιδικής έχει πολύ καλή 
τουριστική υποδομή και άψογες ξενοδοχειακές εγκα-
ταστάσεις. Στα Μουδανιά θα βρείτε ξενοδοχεία, πολλά 
ενοικιαζόμενα δωμάτια για άνετη και ευχάριστη δια-
μονή αλλά και οργανωμένα κάμπινγκ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 584 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς, μέχρι Θεσσαλονίκη και από εκεί με 

τοπικό ΚΤΕΛ ή αυτοκίνητο ως τα Μουδανιά (66 χλμ.)
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ
•	 Με τρένο 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  23730 23333
Λιμεναρχείο  23730 21172
Κέντρο Υγείας 23730 22222 
Δήμος  23730 21210
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Μυτιλήνη

Η Λέσβος είναι ένα καταπράσινο νησί αρμονίας και 
ομορφιάς που δεσπόζει στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρωτεύ-
ουσα και λιμάνι του είναι η Μυτιλήνη η οποία είναι ένα 
μείγμα παλιού και καινούριου, με πανάρχαια ιστορία 
και αμέτρητες ομορφιές. Η Μυτιλήνη γνώρισε μεγάλη 
οικονομική και πολιτιστική άνθιση στα Αρχαϊκά χρόνια. 
Το 1462 κατακτήθηκε από τους Τούρκους και απελευ-
θερώθηκε το 1912. Υπήρξε ένα από τα κέντρα του Αιο-
λικού πολιτισμού και πρώτοι κάτοικοί της θεωρούνται 
οι Πελασγοί. Σήμερα είναι μια αναπτυσσόμενη πόλη με 
27.000 κατοίκους. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το βυζαντινό κάστρο στην κορυφή ενός πευκόφυτου 
λόφου, στο εσωτερικό του οποίου σώζεται και ο βασιλι-
κός πύργος. Κάτω από το κάστρο, κοντά στην παραλία 
του ΕΟΤ, βρίσκεται το μπρούτζινο Άγαλμα της Ελευθε-
ρίας προς τιμήν των νεκρών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Επίσης πρέπει να επισκεφθείτε την Παλαιά Αγορά, 
το παλιό λιμάνι και το Κιόσκι, μία από τις πλέον παρα-
δοσιακές συνοικίες της Μυτιλήνης. Η πόλη στολίζεται 
με αρκετά αρχοντικά και νεοκλασικά σπίτια, μουσεία, 
συλλογές και εκθέσεις. Ξεχωρίζουν το Βυζαντινό, το 
Αρχαιολογικό, το μουσείο του Θεόφιλου, το μουσείο 
Λαϊκής τέχνης, το Λεσβιακό Σπίτι και το Παραδοσι-
ακό Σπίτι της Μαρίκας Βλάχου. Άλλα αξιοθέατα είναι η 
μητρόπολη, η δημοτική βιβλιοθήκη, το αρχαίο θέατρο 
και πολλές εκκλησίες της γύρω περιοχής.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η νυχτερινή ζωή δεν είναι ιδιαίτερα έντονη παρά μόνο 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο θα βρείτε κάποια 
μπαράκια, ταβέρνες και καφετέριες. Πολλές είναι οι 
ντόπιες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και οι συναυ-
λίες και οι θεατρικές παραστάσεις στο κάστρο από 
συγκροτήματα και θιάσους που περιοδεύουν κυρίως 
τον Αύγουστο. Παρ’ όλα αυτά, για όσους αγαπούν την 
φύση ή τον αθλητισμό, το νησί έχει πολλά να προσφέ-
ρει. Μαγευτικά τοπία και αρκετά στάδια, γυμναστήρια 
και αθλητικούς συλλόγους.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η τουριστική υποδομή του νησιού όσον αφορά τις 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα ανε-
πτυγμένη. Δεν θα αντιμετωπίσετε όμως κάποιο πρό-
βλημα αν βιαστείτε. Όσον αφορά τις κατοικίες προς 
ενοικίαση δεν είναι αρκετές και το κόστος διαφορο-
ποιείται ανάλογα με τις διαστάσεις και την κατάστασή 
τους. Θα είναι πολύ δύσκολο ωστόσο να βρείτε μία 
γκαρσονιέρα.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 188 ν.μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αεροπλάνο (50΄)
•	 Με πλοίο από Πειραιά (12 ώρες)
•	 Με πλοίο από Ραφήνα (9 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  22510 29900
Λιμεναρχείο  22510 47888 
Νοσοκομείο  22510 57700
Φαρμακεία  22510 29642
Δήμος  22510 28501
ΚΤΕΛ  22510 28873

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Ξάνθη

Η πόλη της Ξάνθης είναι πρωτεύουσα του νομού Ξάν-
θης, έχοντας περίπου 60.000 κατοίκους. Είναι εμπορικό, 
βιομηχανικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο της 
Θράκης και της ευρύτερης περιοχής. Έχει μεσογειακό 
ηπειρωτικό κλίμα ενώ έγινε αρκετά υγρό τα τελευταία 
χρόνια λόγω της ύπαρξης τού φράγματος του Θησαυ-
ρού στη Δράμα. Πρωτοκατοικήθηκε στους ύστερους 
Ρωμαϊκούς χρόνους και αποτέλεσε οικισμό αυτόνομο, 
αργότερα, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Στη διάρ-
κεια της Τουρκοκρατίας εμφανίζεται ως ακμάζουσα 
πόλη με εμπόριο και τέχνες. Με το πέρασμα των χρό-
νων η πόλη γνωρίζει εναλλαγές πότε ανάμεσα στους 
Τούρκους και πότε στους Βουλγάρους. Κατά τον Α’ Βαλ-
κανικό Πόλεμο καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους 
και οριστικά επήλθε στην Ελλάδα το 1918. Σήμερα 
αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο 
των Βαλκανίων. Ο πληθυσμός της, έπειτα από προ-
γράμματα εγκατάστασης Ελληνοποντίων και άλλων, 
μεγαλώνει και αυξάνει συνεχώς. Η ειρηνική συνύπαρξη 
ανθρώπων και θρησκειών υποδηλώνει ανάπτυξη και 
πολιτιστική πολυμορφία. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Η γραφικότητα της παλιάς πόλης σε συνδυασμό με τη 
δυναμική της νέας προσφέρουν μια όμορφη εικόνα 
στον επισκέπτη. Το βυζαντινό κάστρο, η Παλιά Πόλη 
με διατηρητέα σπίτια και στενά δαιδαλώδη δρομάκια, 
το μοναστήρι των Παμμεγίστων Ταξιαρχών όπου λει-
τουργεί εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο. Η κεντρική 
πλατεία με το Ρολόι από τον 19ο αιώνα το οποίο αρχικά 
είχε διαφορετικό σχέδιο και όψη και αποτελεί το σύμ-
βολο της Ξάνθης, η πλατεία Ελευθερίας με το μνημείο 

Πεσόντων και Ποντίων, το Λαογραφικό μουσείο, τα 
αρχοντικά τουρκικού στυλ και αρχιτεκτονικής με διά-
σπαρτα θρακιώτικα, ελληνικά και κεντροευρωπαϊκά 
στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο διατηρητέο οικισμό 
της παλιάς πόλης και στο κέντρο, η δημοτική πινακο-
θήκη, το αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου το οποίο στέκε-
ται αγέρωχο στους χρόνους, το μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας στην περιοχή του Δροσερού, η πλατεία Αντίκα και 
η περιοχή Ξάνθεια, βόρεια της πόλης όπου φαίνεται 
πανόραμα της.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Στην πόλη υπάρχουν πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, 
ουζερί που σερβίρουν ντόπιες νοστιμιές. Ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να γίνει για τις ψαροταβέρνες που βρίσκο-
νται τόσο στην πόλη όσο και στα περίχωρά της προς 
τη θάλασσα. Επίσης, η Ξάνθη είναι ξακουστή και για 
το καρναβάλι της. Κατατάσσεται στις πόλεις που έχουν 
μεγάλο αριθμό από μπαράκια και κλαμπ τα οποία είναι 
συγκεντρωμένα στο κέντρο και κοντά στην παλιά 
πόλη. Ο περίφημος δρόμος της παραλίας με τα πιο γνω-
στά στέκια της πόλης όπου μαζεύεται η νεολαία και όχι 
μόνο.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Το σύνολο των ξενοδοχείων βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης, ενώ στα περίχωρα και τις εισόδους θα βρείτε τις 
μεγαλύτερες μονάδες.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 738 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (10 ώρες περίπου)
•		Με τρένο 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία   25410 84116
Νοσοκομείο   25410 47100 
Δήμος   25410 23641
ΚΤΕΛ   25410 22684 

Ορεστιάδα

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Έβρου και έχει 15.000 
κατοίκους. To όνομά της λέγεται πως το πήρε από τον 
Ορέστη, το γιο του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας 
ο οποίος, αφού σκότωσε τη μητέρα του, ήρθε στην 
περιοχή αυτή για να ησυχάσει από τη συνείδησή του 
που τον βασάνιζε. Έτσι, αφού λούστηκε στη συμβολή 
των ποταμών Άρδα, Τούντζα και Έβρου, όπως του είχε 
υποδείξει το μαντείο που συμβουλεύτηκε, έκτισε ναό 
και έδωσε το όνομα Ορεστιάδα στην πόλη που υπήρχε 
εκεί. Τον Ιούλιο του 1923 με την Συνθήκη της Λοζάνης η 
πόλη εκκενώνεται και παραδίδεται στους Τούρκους. Η 
Νέα Ορεστιάδα (νέα γιατί παλιά θεωρούνταν η Αδρια-
νούπολη), είναι η νεότερη πόλη του ελληνικού κράτους. 
Ιδρύθηκε το 1923, από πρόσφυγες της Αδριανούπολης 
και του Κάραγατς, και έχει σύγχρονη ρυμοτομία και 
ανθούσα οικονομία. Είναι το πολιτιστικό, διοικητικό και 
εμπορικό κέντρο του βόρειου Έβρου. Η Ορεστιάδα δια-
θέτει από τις καλύτερες ρυμοτομίες της χώρας μας, με 
κάθετους, παράλληλους δρόμους και πολλές πλατείες. 
Τα σχέδιά της χάραξε ο Σπύρος Δάσιος, ο γενικός διοι-
κητής Θράκης, με τη βοήθεια του μηχανικού Γεωργίου 
Μαγκλή.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Ο επισκέπτης φθάνοντας στην Ορεστιάδα θα δει την 
μεγάλη πλατεία που είναι αφιερωμένη στον γενικό διοι-
κητή Θράκης Σπύρο Δάσιο ο οποίος φρόντισε για την 

αποκατάσταση των προσφύγων. Κανείς δεν πρέπει να 
φύγει αν δεν επισκεφθεί το Λαογραφικό μουσείο. Εδώ 
υπάρχουν παραδοσιακές στολές ανδρών και γυναι-
κών, υφαντά, εργαλεία, χειροτεχνήματα, φωτογραφίες, 
παλιά βιβλία και πολλά άλλα ενδιαφέροντα παραδοσι-
ακά αντικείμενα. Άλλα αξιοθέατα είναι οι ταφικοί τύμ-
βοι και οι μεγαλιθικοί τάφοι στην κοιλάδα του Άρδα 
καθώς και οι υπέροχοι καταρράκτες και οι λίμνες στο 
Ρέμα του Φονιά και τις Γριές Βάθρες.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Θα απολαύσετε τα γραφικά ταβερνάκια και τους μεζέ-
δες τους, θα πιείτε το ποτό σας στις λίγες καφετέριες και 
στα ακόμα πιο λίγα μπαρ, θα εντυπωσιαστείτε από τις 
ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μπορείτε να επιδο-
θείτε σε εξορμήσεις στις γύρω περιοχές όπου υπάρχουν 
πολλοί χώροι αναψυχής και καταπράσινα τοπία άγριας 
ομορφιάς. Η ομορφιά του Έβρου είναι μοναδική, γι’ 
αυτό και θεωρείται το τελευταίο οχυρό της φύσης.
 
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η πόλη διαθέτει κάποια ξενοδοχεία, ωστόσο η τουρι-
στική υποδομή δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη γι’ αυτό 
εξασφαλίστε την διαμονή σας πριν την επισκεφθείτε. 
Θα βρείτε κάποια ξενοδοχεία και μικρές πανσιόν. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 977 χλμ. 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Αεροπορικώς Αθήνα-Αλεξανδρούπολη και στη συνέ-

χεια με αυτοκίνητο ή τρένο ως την Ορεστιάδα
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ
•	 Με τρένο

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 25520 81805 
Κέντρο Υγείας 25520  22222 
Δημαρχείο  25520  22219

Πάτρα

Η πόλη της Πάτρας, πρωτεύουσα του νομού Αχαίας 
είναι το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό, εμπορικό και 
τουριστικό κέντρο της Πελοποννήσου. Η Αχαία είναι 
μια περιοχή με πλούσια ιστορία, κυρίως μετά τα χρό-
νια της Επανάστασης του 1821. Πρωτοκατοικήθηκε 
στην Παλαιολιθική εποχή και πήρε το όνομά της από 
τους Αχαιούς, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
μετά την κάθοδο των Δωριέων στην Πελοπόννησο 
(1100 π.Χ.). Αξίζει να σημειώσουμε, πως οι κάτοικοι 
της αρχαίας Αχαΐας συμμετείχαν στην ίδρυση αποι-
κιών στην Κάτω Ιταλία. Πασίγνωστο και μοναδικό είναι 
το Καρναβάλι της Πάτρας. Η πόλη απαριθμεί 165.000 
κατοίκους. Θεωρείται μία από τις φοιτητουπόλεις μας, 
μια και φιλοξενεί περίπου 24.300 φοιτητές δηλαδή 147 
ανά 1.000 κατοίκους! 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου που δεσπόζει 
στην πόλη, το Ρωμαϊκό Ωδείο το οποίο βρίσκεται στην 
πλατεία Γεωργίου Α’, το δημοτικό θέατρο που είναι αντι-
γραφή της Σκάλας του Μιλάνου, η πλατεία των Ψηλών 
Αλωνίων με θέα ολόκληρη την πόλη και το λιμάνι.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 
Η πόλη προσφέρει ποικίλους τρόπους διασκέδασης. 
Δεκάδες μπαράκια και καφετέριες, κλαμπ, εστιατόρια 
και θέατρο. Πραγματικό στέκι όλων όσων διαμένουν 
εκεί αποτελεί ο πεζόδρομος της οδού Αγίου Νικολάου 
κατά μήκος του οποίου βρίσκονται καφετέριες και 
εμπορικά καταστήματα. Για όσους αγαπούν τα σπορ 
υπάρχει η Ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων και σωμα-
τείων πετοσφαίρισης, 3 κλειστά δημοτικά γυμναστή-
ρια, το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού (περίπου 70 
χλμ. από την Πάτρα) και κυρίως αρκετές οργανωμένες 
παραλίες τόσο στα δυτικά όσο και στα βορειανατολικά 
του νομού. Υπέροχη είναι η διαδρομή από το παραθα-
λάσσιο Διακοφτό προς τα Καλάβρυτα με τον περίφημο 
Οδοντωτό. Επιπλέον υπάρχει η δημοτική βιβλιοθήκη 
και το πνευματικό κέντρο το οποίο διοργανώνει πλη-
θώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
όπως μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής κ.λπ.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η πόλη έχει καλή τουριστική υποδομή με ξενοδοχεία 
όλων των κατηγοριών ωστόσο όχι αρκετά. Από την 
άλλη η διαδικασία εύρεσης κατοικίας δεν είναι καθόλου 
εύκολη. Τα διαμερίσματα προς ενοικίαση είναι περιορι-
σμένα και το κόστος υψηλό (300 ευρώ περίπου για μία 
γκαρσονιέρα των 30 τ.μ.).

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 219 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ: 
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (2.30’ - 3 ώρες)
•	 Με τρένο (4-5 ώρες)
•	 Με πλοίο, με φεριμπότ από και προς τις ακτές της 

Φωκίδας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κρήτης και τα 
νησιά του Ιουνίου. Το λιμάνι της Πάτρας συνδέεται με 
πολλά του εξωτερικού, κυρίως της Ιταλίας. 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία 2610 623061
Λιμεναρχείο 2610341002 
Νοσοκομείο Α. Ανδρέας 2610 223812
Νοσοκομείο Ρίου (παν/κό) 2610 999111
Δήμος 2610 966200 
ΚΤΕΛ 2610 273936

Πρέβεζα

Ο νομός της Πρέβεζας καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό 
τμήμα της Ηπείρου. Η περιοχή πρωτοκατοικήθηκε στα 
Παλαιολιθικά χρόνια και κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο 
ήταν γνωστή για το νεκρομαντείο που ιδρύθηκε εκεί 
καθώς και για την Αχερουσία λίμνη όπου βρισκόταν μία 
από τις πύλες του Άδη. Ένα τεράστιο κεφάλαιο της ιστο-
ρίας αλλά και της αίγλης της Πρέβεζας βρίσκεται στα 
ερείπια της αρχαίας Νικόπολης, μία πόλη που χτίστηκε 
από τον Οκτάβιο εις μνήμη της νίκης του στην ναυμα-
χία του Ακτίου κατά του στόλου της Κλεοπάτρας και 
του Αντωνίου. Σήμερα είναι μια μαγευτική πόλη στην 
είσοδο του Αμβρακικού κόλπου με 16.000 κατοίκους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Η αρχαία Νικόπολη, 7 χλμ. βορειοανατολικά της Πρέ-
βεζας, με σπουδαία ρωμαϊκά μνημεία. Τα τρία βενετσι-
άνικα κάστρα και το βενετσιάνικο ρολόι. Πολλές εκκλη-
σίες και το Αρχαιολογικό μουσείο στην Νικόπολη. Τα 
γραφικά δρομάκια και τα νεοκλασικά κτίρια. Επιπλέον, 
πραγματικά αξιοθαύμαστες είναι οι ατέλειωτες ακρογι-
αλιές και οι φυσικές ομορφιές της περιοχής.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η Πρέβεζα προσφέρει κοσμοπολίτικη ζωή και ένα 

φυσικό τοπίο που ηρεμεί και ξεκουράζει. Η βραδινή 
ζωή, ιδίως το καλοκαίρι, συντίθεται από μπαράκια, 
ταβέρνες και ουζερί πάνω στην παραλία και στο κέντρο 
της πόλης. Επίσης υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστά-
σεις έτσι ώστε να μπορεί κανείς να επιδοθεί σε πολλά 
θαλάσσια σπορ. Τέλος, υπέροχες αμμουδιές και παρα-
λίες προσφέρουν απολαυστικό κολύμπι.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η τουριστική υποδομή είναι αρκετά ανεπτυγμένη με 
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 425 χλμ. (μέσω Ρίου-Αντιρ-
ρίου)

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ: 
•	 Αεροπορικώς ως το Άκτιο και συνεχίζετε με πλοίο ή 

οδικώς
•	 Με αυτοκίνητο 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2682 89541
Λιμεναρχείο 2682 22226
Νοσοκομείο 2682 22871-2
Δήμος 2682 22212
ΚΤΕΛ 2682 22213

Ρέθυμνο
Η περιοχή κατοικήθηκε από τα Προϊστορικά χρόνια. Η 
αρχαία Ρεθυμνία ή Ρίθυμνα ήταν χτισμένη κάτω από 

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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τη σημερινή πόλη του Ρεθύμνου κι έτσι δεν σώζεται 
σχεδόν κανένα μνημείο. Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. 
είχε κόψει νομίσματα και η θεότητα που λατρευόταν 
περισσότερο εδώ ήταν η Αθηνά. Γνώρισε σημαντική 
ανάπτυξη ιδιαίτερα κατά τη βενετοκρατία αλλά και τον 
14ο αιώνα όπου χτίστηκαν νοσοκομεία, λοιμοκαθαρ-
τήριο και άλλα. Η πόλη του Ρεθύμνου ένιωσε πολλές 
φορές την απειλή του κατακτητή, κυρίως το 1571 από 
την επιδρομή του Μπεϊλέρ Μπέη Αλγερίου αλλά και 
των Τούρκων. Κατά τη διάρκεια του Κρητικού πολέμου 
την περιοχή καταλαμβάνουν οι Τούρκοι και παραμένει 
στην δικαιοδοσία τους έως το 1830. Σημαντική για όλο 
τον Ελληνισμό αποτελεί η μάχη του 1866 στη Μονή 
Αρκαδίου και το ολοκαύτωμα που ακολούθησε. Το 1913 
η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα. Σήμερα το Ρέθυμνο 
είναι μια όμορφη, σύγχρονη αλλά και γραφική πόλη με 
28.000 περίπου κατοίκους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Τα αξιοθέατα της πόλης είναι αμέτρητα. Το τούρκικο 
χαμάμ, τα τζαμιά Νερατζές και Καρά Μουσά Πασά, το 
φρούριο, έργο των Βενετών το 1573, η Λότζια, κτίριο 
που χρησίμευε για συγκεντρώσεις και συσκέψεις των 
αρχόντων, η παλιά πόλη με τις βενετσιάνικες κατοικίες. 
Η πόλη του Ρεθύμνου αποτελεί ολόκληρη αντικείμενο 
περιήγησης μια και είναι ένα κράμα μοντέρνας και 
παλιάς αρχοντικής πόλης. Θα σας εντυπωσιάσει με την 
γραφικότητά της και το μωσαϊκό των αντιθέσεών που 
συνθέτει. Επισκεφθείτε τα μουσεία που διαθέτει: Αρχαι-
ολογικό, Λαογραφικό και Ιστορικό.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Το Ρέθυμνο εκτός από την απόλαυση που προσφέρει η 
ομορφιά των μνημείων και των αξιοθέατων, ξεχωρίζει 
για την έντονη νυχτερινή ζωή με πλήθος από καφετέ-

ριες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα, ουζερί και ταβέρνες. Η 
ζωή κατά μήκος της παραλίας δεν μειώνεται ούτε το 
χειμώνα και αυτό λόγω του φοιτητόκοσμου. Επίσης, για 
όσους προτιμούν τα σπορ, θα βρείτε στην πόλη οργα-
νωμένες σύγχρονες εγκαταστάσεις αθλητισμού. Ακόμη 
προσφέρεται για πολλές εκδρομές στις γειτονικές περι-
οχές και παραλίες. 

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Πλήθος ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων 
καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των επισκεπτών 
στην περιοχή.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 160 ν.μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αεροπλάνο έως τα Χανιά (50΄) και έπειτα οδι-

κώς.
•	 Με πλοίο (5-10 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία 28310 88154
Λιμεναρχείο 28310 22276
Νοσοκομείο 28310 27491-27814
Δήμος 28310 88301

Ρόδος
Το «νησί του Ήλιου», όπως είναι γνωστή η Ρόδος, 
είναι το μεγαλύτερο από τα Δωδεκάνησα με έκταση 
1.398 χλμ. Η πρωτεύουσα Ρόδος βρίσκεται στο βόρειο 
άκρο του νησιού. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε το 408 
π.Χ. με σχέδια του Ιππόδαμου του Μιλήσιου, γνώ-
ρισε ιδιαίτερη ακμή τον 4ο αιώνα π.Χ., τότε που στή-
θηκε στο νησί ο περίφημος Κολοσσός. Το 2ο αιώνα 
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μ.Χ. καταστρέφεται από μεγάλο σεισμό και ακολου-
θεί παρακμή. Το 1309 το νησί πουλήθηκε στο τάγμα 
των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ.  
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρόδο, οι οχυ-
ρώσεις επεκτάθηκαν, εκσυγχρονίσθηκαν και συνεχώς 
ενισχύονταν. Ένα νοσοκομείο, ένα παλάτι και αρκετές 
εκκλησίες ήταν ορισμένα από τα πολλά δημόσια κτίρια 
τα οποία αναγέρθηκαν την εποχή εκείνη. Τα κτίρια αυτά 
αποτελούν αξιοσημείωτα παραδείγματα της γοτθικής 
και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Παρ’ όλες τις προ-
στριβές που υπήρχαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
το θαλάσσιο εμπόριο αποτελούσε πηγή πλούτου και οι 
αγορές της πόλης ήταν ακμάζουσες. Την περίοδο της 
κατοχής των Ιπποτών το νησί διήγε περίοδο ακμής και 
οι σχέσεις μεταξύ των Ιπποτών και των ντόπιων χαρα-
κτηρίζονταν από ανοχή και συχνά από στενή συνεργα-
σία. Οι περισσότεροι από τους δρόμους της μεσαιωνι-
κής πόλης συμπίπτουν με τους δρόμους της αρχαίας 
πόλης ενώ διατηρήθηκε η διαίρεση της σε δύο ζώνες.  
Το 1522 οι Οθωμανοί κατέκτησαν την πόλη μετά από 
μια δεύτερη μακρά πολιορκία. Νέα κτίρια κατασκευ-
άστηκαν: τζαμιά, δημόσια λουτρά και κατοικίες για 
τους νέους κατακτητές. Οι Έλληνες υποχρεώθηκαν να 
εγκαταλείψουν την οχυρωμένη πόλη και να μετοική-
σουν σε περιοχές εκτός των τειχών. Κατά την περίοδο 
της Οθωμανικής κυριαρχίας, η Ρόδος έχασε το διεθνή 
της χαρακτήρα και την αίγλη των προηγούμενων αιώ-
νων. Το 1912 το νησί καταλήφθηκε από τους Ιταλούς 
οι οποίοι διατήρησαν τα εναπομείναντα στοιχεία της 
περιόδου των Ιπποτών ενώ αφαίρεσαν όλες τις Οθω-
μανικές προσθήκες, υλοποίησαν σημαντικά έργα υπο-
δομής (δρόμους, παροχή ηλεκτρισμού, λιμάνι κ.ά.) και 
μεταμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό την πόλη με ένα 
νέο πολεοδομικό σχέδιο, κανονισμούς δόμησης και 
πολλά νέα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Η Ρόδοες ενώ-
θηκε τελικά με την Ελλάδα το 1948. Οι βόμβες των Βρε-
τανών που έπεσαν στην μεσαιωνική πόλη το 1944 είχαν 
σαν αποτέλεσμα πολλά θύματα και την καταστροφή 

κτιρίων, γεγονός που δημιούργησε πολλά κενά στον 
πολεοδομικό ιστό. Ένα από τα πρώτα διατάγματα της 
ελληνικής κυβέρνησης-διοίκησης όρισαν τις περιοχές 
αυτές ως περιοχές για μελλοντικές ανασκαφές και ένα 
μεγάλο αριθμό κτιρίων ως διατηρητέα. Σήμερα η πόλη 
της Ρόδου που αριθμεί 52.000 κατοίκους, είναι γοητευ-
τική τόσο λόγω του μεγαλείου και της αρχοντιάς που 
την χαρακτηρίζει όσο και για τον μοναδικό συνδυασμό 
της παλιάς πόλης με την καινούρια.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Τα μνημεία που θα μπορούσε να θαυμάσει κάποιος στην 
Ρόδο είναι αμέτρητα. Ως τα πιο σημαντικά θεωρούνται 
τα αγάλματα του Έλαφου και της Ελαφίνας στημένα 
σε δύο κολώνες στην είσοδο του λιμανιού, εκεί ακρι-
βώς όπου κάποτε βρισκόταν το ορειχάλκινο άγαλμα 
του Κολοσσού. Τα μεσαιωνικά τείχη και η μεσαιωνική 
πόλη γεμάτη από μνήμες της εποχής των Ιπποτών, η 
Νέα Πόλη, η Ακρόπολη της Ρόδου, το Ροδίνι (μια μικρή 
κοιλάδα μέσα στην πόλη με άφθονο νερό και πλούσια 
βλάστηση από πλατάνια, ροδοδάφνες, ιτιές και πολλά 
άλλα δέντρα και θάμνους), ο υδροβιολογικός σταθμός 
της Ρόδου. Επίσης το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό 
μουσείο και η δημοτική βιβλιοθήκη, οι πανέμορφες 
κοιλάδες των Πεταλούδων, των Εφτά Πηγών και τα 
δάση όπου βρίσκουν καταφύγιο ελάφια, σύμβολα και 
αυτά της Ρόδου, ο πύργος του Ρολογιού, ο δρόμος των 
Ιπποτών, το Ενυδρείο, πανέμορφα κτίρια που χτίστη-
καν από τους Ιταλούς και τέλος, οι πολλές βυζαντινές 
εκκλησίες.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Στην πόλη της Ρόδου θα εξασφαλίσουν την ψυχαγω-
γία σας πολυάριθμα κέντρα, μπαρ, κινηματογράφοι, 
κλαμπ, εστιατόρια, ταβερνάκια και ουζερί. Οι ευκαιρίες 
για διασκέδαση είναι πολλές, από παραδοσιακά γλέντια 
με βιολί και λαούτο μέχρι το άκουσμα μοντέρνων ήχων 
στα πολλά μπαρ και κλαμπ. Ο δήμος οργανώνει αρκε-
τές πολιτιστικές εκδηλώσεις κυρίως κατά την διάρκεια 
του καλοκαιριού. Ακόμη υπάρχουν αρκετοί σύγχρονοι 
εξοπλισμένοι χώροι αθλητισμού, γήπεδα, στάδιο για 
στίβο καθώς και εγκαταστάσεις για όλα τα θαλάσσια 
σπορ. Αποκλείεται να πλήξετε.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η πόλη σε αυτό τον τομέα κάθε άλλο παρά υστερεί. 
Ξενοδοχεία πολυτελείας και όλων των κατηγοριών, παν-
σιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια σας περιμένουν για να 
σας προσφέρουν άνετη και ευχάριστη φιλοξενία.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 250 ν.μ. 

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αεροπλάνο (1 ώρα). Το αεροδρόμιο απέχει από 

την πόλη 15 χλμ.
•		Με πλοίο (15 ώρες) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2241 27506 
Λιμεναρχείο 2241 28888
Νοσοκομείο 2241 80000
Φαρμακεία 2241 39111 
Δήμος  2241 46200
ΚΤΕΛ  2241 27706

Σέρρες

Η πόλη των Σερρών, κτισμένη σ’ ένα από τα πιο ταραγ-
μένα σταυροδρόμια της Ευρώπης, πέρασμα αναρίθμη-
των στρατών και λαών, είναι μια από τις λίγες αρχαίες 

πόλεις που κατόρθωσε να διατηρήσει αδιάλειπτη ζωή 
από την αυγή των ιστορικών χρόνων μέχρι σήμερα. 
Πρώτη φορά εμφανίζεται στην ιστορία στις αρχές του 
5ου αιώνα π.Χ. Την αναφέρει ο Ηρόδοτος με το όνομα 
Σίρις. Από τον 8ο αιώνα, ο ρόλος των Σερρών στην 
ελληνική ιστορία γίνεται πρωταγωνιστικός. Κατά το 
Μεσαίωνα έπαθε πολλές καταστροφές, μερικές ολο-
κληρωτικές και σκλαβώθηκε αρκετές φορές από Φρά-
γκους, Βούλγαρους, Σέρβους και Τούρκους. Στην περί-
οδο της Τουρκοκρατίας, οι Σέρρες μεγαλώνουν πολε-
οδομικά. Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Τούρκος συγ-
γραφέας Χατζηκάλφας τις αποκαλεί «πόλη των σοφών» 
και το 1668 ο Τούρκος περιηγητής Ελβιγιά Τσελεμπί τις 
αναφέρει σαν τρίτη σε μέγεθος και σπουδαιότητα ανά-
μεσα στις δέκα μεγαλύτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας. Οι Σερραίοι πήραν μέρος σε όλες τις προε-
παναστατικές κινήσεις των υποδούλων Ελλήνων. Κατά 
τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας, η χρυσή 
πεδιάδα των Σερρών και ο απέραντος πλούτος της σε 
δημητριακά και κτηνοτροφικά προϊόντα συντέλεσαν 
ώστε η πόλη να γνωρίσει μεγάλη εμπορική ακμή. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
H φήμη των μνημείων, αξιοθέατων και των περιοχών με 
ιδιαίτερη ομορφιά έχουν ξεπεράσει τα όρια του νομού 
και είναι γνωστά σε όλη την Eλλάδα. Πραγματικά στολί-
δια αποτελούν οι φυσικές τοποθεσίες, τα παραδοσιακά 
κτίρια και οι μεγάλης σημασίας αρχαιολογικοί χώροι.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
H νυχτερινή ζωή των Σερρών θα μπορούσε χωρίς επι-
φυλάξεις να χαρακτηριστεί πολύπλευρη, πολυποίκιλη 
και γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις. Ηρεμία στα καφέ της 
πλατείας αλλά και έντονη, χωρίς φραγμούς, διασκέ-
δαση στα κλαμπ της πόλη που χειμώνα-καλοκαίρι έχουν 
τον πρώτο λόγο στην νυχτερινή ζωή των Σερρών. Στα 
μπαρ και τις μπυραρίες μπορείτε να βρείτε όλα τα είδη 
μπύρας, καθαρά ποτά και ξέφρενη διασκέδαση, ακόμα 
και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μεγάλα νυχτερινά 
κλαμπ, κέντρα διασκέδασης με ελληνική μουσική μέσα 
και έξω από την πόλη. Το καλοκαίρι η ζωή μεταφέρεται 
στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων όπου μέσα στο 
καταπληκτικό καταπράσινο τοπίο είναι χτισμένα όλα 
τα μεγάλα κλαμπ για κάθε είδος διασκέδασης. 

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Yπάρχουν ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 
όλο το Νομό. 
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 587 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (8 ώρες)
•	 Με τρένο (10 ώρες)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  23210 90808
Νοσοκομείο  23210 94500
Δήμος  23210 83600
ΚΤΕΛ  23210 23572

Σητεία

Η πόλη της Σητείας είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε 
πλαγιά λόφου του νομού Λασιθίου στο ανατολικό 
τμήμα της Κρήτης, στη θέση της Αρχαίας Ητείας. Κου-
βαλά το ένδοξο παρελθόν του νομού στον οποίο ανή-
κει αλλά και της Κρήτης. Συμμετείχε ενεργά στις μάχες 
για την ανεξαρτησία του νησιού και κατά την αρχαιό-
τητα ήταν μία πόλη με μεγάλη οικονομική και πολιτι-
στική ανάπτυξη. Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη με 
8.000 κατοίκους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το βενετσιάνικο φρούριο Καζάρμα, το εκκλησάκι της 
Αναλήψεως του Σωτήρα, το πρωτότυπο στρογγυλό 
κτίριο Μεσομινωικής περιόδου στο χωριό Χαμέζι, η 
Αρχαία Πραισσός, 15 χλμ. νότια της Σητείας.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Ταβερνάκια, μπαρ και πολλά ουζερί προσφέρουν ευχά-
ριστες βραδιές. Πολύ κοντά στην πόλη θα βρείτε όμορ-
φες ακρογιαλιές για κολύμπι και θαλάσσια σπορ.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η Σητεία έχει άρτια τουριστική υποδομή που εξασφα-
λίζει άνετη και ευχάριστη διαμονή. Αρκετά ξενοδοχεία 
και περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια καλύπτουν τις 
ανάγκες για στέγαση των επισκεπτών.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 206 ν.μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αεροπλάνο (1.25΄ ώρα)
•	 Με πλοίο (14 ώρες) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2843 22259
Λιμεναρχείο 2843 22310 
Νοσοκομείο 2843 24311-12
Δήμος 2843 25850

Τρίκαλα
Τα Τρίκαλα είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, 
με πληθυσμό πάνω από 70.000 κατοίκους. Η ζωή 
στο νομό ανάγεται από το 49.000 π.Χ.  με ευρήματα 
του σπήλαιου της Θεόπετρας, ενώ στην πόλη των 
Τρικάλων και σε περιοχές γύρω από αυτή, ανακα-

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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λύφθηκαν Νεολιθικοί οικισμοί της 6ης χιλιετίας π.Χ.  
Τα Τρίκαλα έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε όλες τις ιστορι-
κές φάσεις. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστά με το όνομα 
Τρίκκη, από το όνομα της κόρης του μυθικού Ασωπού. 
Οι Τρικκαίοι (Τρικαλινοί) είχαν ακολουθήσει τον Μέγα 
Αλέξανδρο στις εκστρατείες του. Κέντρο σημαντικής 
εμπορικής κίνησης από τους μεσαιωνικούς χρόνους, 
εκμεταλλεύτηκε τη σπουδαία θέση της, σαν σταυρο-
δρόμι του εμπορίου μεταξύ Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας 
από τη μια και του ευρύτατου τρικαλινού κάμπου από 
την άλλη. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
H πόλη των Τρικάλων κοσμείται από μοναδικά και 
εντυπωσιακά αξιοθέατα. Η κεντρική γέφυρα της πόλης 
κατασκευασμένη το 1886, η παλιά συνοικία της πόλης 
ακριβώς κάτω από το φρούριο, το Κουρσούμ τζαμί, το 
Λαογραφικό μουσείο, η δημοτική πινακοθήκη, το μου-
σείο Κατσικογιάννη και το Κέντρο Λαϊκής Μουσικής. Το 
δημοτικό ζωολογικό κήπο που βρίσκεται στο φυσικό 
περιβάλλον του πευκόφυτου λόφου Προφ. Ηλία. Πιο 
κάτω υπάρχει το μεσαιωνικό φρούριο των Τρικάλων, 
αναγόμενο στην Ιουστιάνεια εποχή. Στο εσωτερικό 
του υπάρχει υπαίθριο δημοτικό θέατρο, ενώ δίπλα και 
νοτιότερα του κάστρου υπάρχει η πινακοθήκη του Μ. 
Καταφυγιώτη, ζωγράφου καταγόμενου από τα Τρίκαλα 
που καθιερώθηκε ως σπουδαίος καλλιτέχνης στη Νέα 
Υόρκη. Ανατολικότερα βρίσκονται τα ερείπια του περί-
φημου Ασκληπιείου της αρχαίας Τρίκκης. Πρόκειται για 
μία επίπεδη σε γενικές γραμμές πόλη, στο κέντρο της 
οποίας δεσπόζει ο λόφος του Προφήτη Ηλία, το φρού-
ριο και το ρολόι του.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η πόλη έχει πολλά κλαμπ, μπαρ, καφέ και ό,τι άλλο σχε-

τικό, ενώ για τους λάτρεις της ελληνικής ζωντανής μου-
σικής, κάθε σεζόν υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 κέντρα 
όπου μαζεύεται η νεολαία της πόλης. Ιδιαίτερα ανεβα-
σμένα είναι τα τελευταία χρόνια τα παλιά Μανάβικα, μία 
περιοχή με παλιές αποθήκες η οποία συγκεντρώνει τα 
περισσότερα μεζεδοπωλεία. Λειτουργούν δύο ιδιωτικοί 
κινηματογράφοι, ο δημοτικός με προβολές 6 μέρες την 
εβδομάδα αλλά και κινηματογραφική λέσχη με προ-
βολές κάθε Δευτέρα βράδυ. Κατά τους θερινούς μήνες 
λειτουργεί ένας υπέροχος μικρός θερινός δημοτικός 
κινηματογράφος στο θεατράκι που βρίσκεται μέσα στο 
φρούριο της πόλης. Πολλά είναι επίσης τα πνευματικά 
σωματεία της πόλης καθώς και οι χώροι αθλητισμού.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Ο χειμώνας συνήθως περνάει με λίγα έως ελάχιστα χιό-
νια, το καλοκαίρι όμως είναι ανυπόφορο. Μεγάλη είναι 
η κίνηση που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία της πόλης 
κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, αλλά μην ανησυ-
χείτε, αρκούν για όλους.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 355 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (3.30’ ώρες) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 24310 63013
Νοσοκομείο 24310 23652
Δήμος 24310 95328 
ΚΤΕΛ 24310 73130-5

Τρίπολη
Η Τρίπολη βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ελλάδα, στο 
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κέντρο της Πελοποννήσου και αποτελεί πρωτεύουσα 
του νομού Αρκαδίας με 25.568 κατοίκους και αδελφή 
πόλη της γερμανικής πόλης Peine. Είναι χτισμένη σε υψό-
μετρο 665 μέτρων, σε λεκανοπέδιο που περιβάλλεται 
από τις επιβλητικές οροσειρές του Μαινάλου (1.981μ.), 
του Αρτεμισίου (1.772μ.) και του Πάρνωνα (1.935μ.). 
Αποτελεί διοικητικό, εμπορικό, συγκοινωνιακό, πολιτι-
στικό κέντρο της Πελοποννήσου. Είναι μια μοντέρνα 
πόλη που εξαπλώνεται συνεχώς, όμορφη, με ωραία 
περιποιημένα πάρκα, πεζόδρομους στο ιστορικό 
κέντρο, με αρκετά νεοκλασικά οικοδομήματα που 
σώζονται από την εκ νέου ανοικοδόμηση της πόλης 
μετά την καταστροφή της από τον Ιμβραήμ το 1825. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ: 
Ο ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το σπίτι 
του Καρυωτάκη όπου σήμερα στεγάζεται η έδρα του 
Πελοποννησιακού Παν/μιου, η πλατεία Άρεως η οποία 
αποτελεί χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, βόλτας και 
χαλάρωσης, το πνευματικό κέντρο, ένα εντυπωσιακό 
νεοκλασικό μέσα σε ένα πάρκο με πεύκα, το Μαλλια-
ροπούλειο Θέατρο από το 1910. Ακόμη, πολλά μονα-
στήρια, εκκλησίες και αρχαιολογικοί χώροι.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η πλατεία Άρεως περιβάλλεται από καφετέριες, μπαρ 
και εστιατόρια. Ακόμη υπάρχουν οι δραστηριότητες 
του πνευματικού κέντρου, πλήθος συλλόγων με έντονη 
δραστηριότητα όπως αυτός των ορειβατών ή των οικο-
λόγων, καθώς και χορευτικά συγκροτήματα. Σε πολύ 
μικρή απόσταση από την πόλη της Τρίπόλης μπορεί 
κανείς να βρει το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου. 
Η θέση της στο κέντρο της Πελοποννήσου την καθι-
στά ιδανική βάση για εκδρομές, με εύκολη πρόσβαση 
Με αυτοκίνητο σε όλη την Πελοπόννησο και τα παρά-
λια, μέσα από πανέμορφες και σύντομες διαδρομές. 

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Η Τρίπολη όπως και η Αρκαδία, είναι περιοχές μη του-
ριστικές, με έντονα παραδοσιακά χαρακτηριστικά και 
εκπληκτική φύση. Ωστόσο υπάρχουν κάποια καλά 
ξενοδοχεία που προσφέρουν άνετη φιλοξενία.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 166 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ: 
•	 Με αυτοκίνητο μέσω του εθνικού δικτύου Αθήνας-

Κορίνθου-Τρίπολης, που ανεβαίνει στο όρος Αρτεμί-
σιο με πολύ ωραία διαδρομή και διαπερνάει το όρος 
με ένα τούνελ μήκους 1.600 μέτρων (1.30’ ώρα περί-
που).

•	 Με τρένο (Αθήνα-Κόρινθος-Τρίπολη) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2710 230540
Νοσοκομείο 2710 371700
Δήμος 2710 222235
ΚΤΕΛ 2710 222560

Φλώρινα
Η Φλώρινα, είναι δημιούργημα των νεότερων χρόνων. 
Η ιστορία της ξεκινά γύρω στο 352 π.Χ., όταν χτίστηκε 
οικισμός με ακρόπολη στο λόφο του Αγίου Παντελεή-
μονα. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, ο οικισμός αυτός κάηκε 
και από τότε η πόλη δεν ξαναχτίστηκε στην ίδια θέση. 
Την εποχή του Βυζαντίου τον συναντάμε στους πρόπο-

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



176
2007-2008

δες του λόφου του Αγίου Παντελεήμονα και κατά μήκος 
του ποταμού Σακουλέβα. Η Φλώρινα εποικίστηκε 
συστηματικά από τουρκικές στρατιωτικές οικογένειες 
από τις αρχές του 15ου αιώνα. Σε όλη τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας υπερτερούσε στην περιοχή το τουρκικό 
στοιχείο. Κύριο χαρακτηριστικό στη μεσαιωνική, αλλά 
και στη νεότερη ιστορία της περιοχής, είναι οι συχνές 
επιδρομές και λεηλασίες Βουλγάρων και Τουρκοαλβα-
νών, οι οποίες ανάγκαζαν τους κατοίκους της πόλης 
να μετακινούνται σε ασφαλέστερα ορεινά χωριά. Στο 
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα η πόλη γνωρίζει μέρες 
σχετικής οικονομικής ακμής, ενώ αυξάνεται ο ελληνι-
κός πληθυσμός. Γύρω στα 1893-94 συνδέεται σιδηρο-
δρομικά με Θεσσαλονίκη και Μοναστήρι, παρουσιάζει 
εκπαιδευτική και πολιτιστική κίνηση και αναδεικνύεται 
συγχρόνως σε αξιόλογο αστικό κέντρο της περιοχής. 
Στις 7 Νοεμβρίου 1912 οι τουρκικές αρχές παραδίδουν 
την πόλη στα ελληνικά στρατεύματα κι έτσι εντάσσεται 
στον εθνικό κορμό.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής (προστάτιδα της 
πόλης), ο ζωολογικός κήπος με άγρια ζώα, πτηνά και 
είδη πιθήκων και τα λείψανα τειχών και οικισμού της 
Ελληνιστικής και Βυζαντινής εποχής, το Αρχαιολογικό 
και Λαογραφικό μουσείο καθώς και το μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης. Λίγο μακριά από την πόλη μπορείτε να 
απολαύσετε την σπάνια ομορφιά της Μικρής και Μεγά-
λης Πρέσπας, ο νομός μετρά συνολικά έξι λίμνες. Θα 
μαγευτείτε από την γραφικότητα των παραδοσιακών 
οικισμών, των όμορφων τοπίων και των πολλών βυζα-
ντινών μνημείων. Εντυπωσιακό θέαμα είναι οι «φλωρι-
νιώτικες φωτιές» την παραμονή των Χριστουγέννων.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η διασκέδαση στην Φλώρινα παίρνει πολλές μορφές. 
Νόστιμοι μεζέδες στα παραδοσιακά ταβερνάκια και 

ουζερί, περίπατοι στις καφετέριες και τα νυχτερινά 
κέντρα, εξορμήσεις στα πανέμορφα χωριά γύρω από 
την πόλη, στα ορειβατικά μονοπάτια και καταφύγια και 
στο χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου όπου μπορείτε 
να επιδοθείτε σε χειμερινά σπορ. Η περιοχή προσφέρε-
ται για καλοκαιρινές αλλά και χειμερινές επισκέψεις.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Στην πόλη και στις γύρω περιοχές θα βρείτε ξενοδοχεία 
Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, ενοικιαζόμενα δωμάτια και πανέ-
μορφους ξενώνες.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 580 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ (8 ώρες περίπου)
•	 Με τρένο μέσω Νάουσας, Έδεσσας ή Κοζάνης με 

ανταπόκριση από Θεσσαλονίκη.

 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία  23850 44230
Νοσοκομείο  23850 22555
Δήμος  23850 44300
ΚΤΕΛ  23850 28350
ΟΣΕ  23850 22404 

Χαλκίδα
Η Χαλκίδα οφείλει την ονομασία της στο χαλκό, τον 
οποίο παρήγαν γειτονικά ορυχεία και κατεργάζονταν 
ευρύτερα τα μεταλλουργικά εργαστήρια της περιο-
χής. Πρώτοι Έλληνες κάτοικοι της, και ολόκληρης της 
Εύβοιας, είναι οι Άβαντες, ελληνικό φύλο που έφθασε 
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στην Ελλάδα με τους Δαναούς. Η Χαλκίδα ήταν από τις 
πρώτες πόλεις των ιστορικών χρόνων που ιδρύθηκαν 
στην Εύβοια και αναφέρεται από τον Όμηρο ως επικε-
φαλής των ευβοϊκών πόλεων που πήραν μέρος στην 
εκστρατεία εναντίον της Τροίας. Εδώ κατέφυγε και 
πέθανε ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φιλόσο-
φος Αριστοτέλης. Όταν ξέσπασε ο πρώτος τουρκοβε-
νετικός πόλεμος (1470 μ.Χ.) η Χαλκίδα, που τελούσε υπό 
Βενετική κατοχή, πολιορκήθηκε και αλώθηκε από τους 
Τούρκους. Στην περίοδο της Επανάστασης του 1821 
αποτελούσε απόρθητη πύλη, εφόσον διέθετε και στις 
δύο ακτές του στενού του Ευρίπου, δύο ισχυρά φρού-
ρια τα οποία ελέγχονταν απόλυτα από τους Τούρκους. 
Έτσι παρέμεινε μέχρι το τέλος του Αγώνα στα χέρια των 
Τούρκων. Μετά την απελευθέρωση της χώρας άρχισε 
να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μετά 
τη Μικρασιατική καταστροφή δέχθηκε ένα σημαντικό 
αριθμό προσφύγων από τηΝ Ιωνία. Σήμερα είναι μία 
όμορφη πόλη σε συνεχή ανάπτυξη, με 53.500 περίπου 
κατοίκους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Ο πορθμός του Ευρίπου με την κινητή γέφυρα, το 
κάστρο του Καράμπαμπα στη βοιωτική ακτή της πόλης, 
ο τάφος του Σκαρίμπα, του λογοτέχνη της Χαλκίδας, 
έξω από το κάστρο με θέα την πόλη και τον Ευβοϊκό. Το 
Λαογραφικό και το Βυζαντινό μουσείο, το Δημαρχείο, 
το Κόκκινο Σπίτι της οικογένειας Μάλλιου, το Σπίτι με 
τα Αγάλματα, η εκκλησία του Αγ. Νικολάου, η δημό-
σια κεντρική βιβλιοθήκη, η δημοτική πινακοθήκη και 
το εργαστήρι τέχνης. Ακόμη, το τζαμί του Εμίρ Ζάδε, 
η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, ξυλόστεγος βασιλική 
του 5ου ή 8ου αιώνα. Η εκκλησία είναι χτισμένη πάνω 
στα ερείπια αρχαίου ναού αφιερωμένου στην Άρτεμη, 
τον Απόλλωνα και τη Λητώ. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Η νυχτερινή ζωή είναι έντονη και πλούσια. Κατά την 
διάρκεια όλου του έτους τα μπαράκια, οι καφετέριες 
της πόλης και οι υπέροχες ψαροταβέρνες προσφέρουν 
ικανοποιητική διασκέδαση. Επίσης υπάρχουν πολλοί 
αθλητικοί σύλλογοι και ειδικοί οργανωμένοι χώροι για 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και κολύμβηση. Η ζωή της 
πόλης βρίσκεται στον παραλιακό πεζόδρομο.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
Η Χαλκίδα θεωρείται μία από τις πιο τουριστικές περι-
οχές της Εύβοιας, με αριθμό επισκεπτών που αυξάνε-
ται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Στην πόλη θα βρείτε 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια για άνετη δια-
μονή.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 80 χλμ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αυτοκίνητο ή ΚΤΕΛ (1.30’ ώρα)
•	 Με τρένο (2 ώρες περίπου)
•	 Με φεριμπότ από Ραφήνα 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2221 22100
Λιμεναρχείο 2221 28888
Νοσοκομείο 2221 21901-10
Δήμος 2221 61369
ΚΤΕΛ 2221 22640

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Χανιά

Τα Χανιά, στο δυτικότερο τμήμα της Κρήτης, αποτε-
λούν πρωτεύουσα του νομού Χανίων που είναι ιδιαί-
τερα πλούσιος σε ιστορικές μνήμες. Είναι μια γραφική 
και όμορφη πόλη, με διασκορπισμένες αναμνήσεις από 
το παρελθόν σε κάθε γωνιά της και με μεγάλη ιστορική 
συνέχεια. Κατοικήθηκε πριν από το 6.500 π.Χ. και γνώ-
ρισε ιδιαίτερη άνθιση κατά τη Μινωική εποχή και όχι 
μόνο. Χρονολογείται απο τους Νεολιθικούς χρόνους 
και πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές στη ακρό-
πολη του Καστελλίου, αποκάλυψαν σημάδια σημαντι-
κού Μινωικού πολιτισμού. Γνωστή κατά το παρελθόν 
ως Κυδωνία, ήταν μια απο τις σημαντικότερες πόλεις 
της Κρήτης και για αρκετά χρόνια ήταν η πρωτεύουσα 
του νησιού. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας ήταν κάτω 
από αραβική, ενετική και τουρκική κατοχή. Κατακτή-
θηκε από τους Τούρκους το 1645 και παρέμεινε στα 
χέρια τους μέχρι την απελευθέρωσή της, το 1913. Το 
1941, στη γνωστή Μάχη της Κρήτης, με απίστευτο σθέ-
νος οι ντόπιοι με τη βοήθεια λιγοστών συμμάχων πολέ-
μησαν κατά Γερμανών αλεξιπτωτιστών, στην περιοχή 
του Μάλεμε (20 χλμ. δυτικά των Χανίων). Το ίδιο έτος, η 
πόλη βομβαρδίστηκε ακατάπαυστα. Σήμερα τα Χανιά 
έχουν εξελιχθεί σ’ ένα σύγχρονο αστικό κέντρο με 
53.000 περίπου κατοίκους.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Παλιά Πόλη χτι-
σμένη γύρω στο ενετικό λιμάνι, με τα καλοδιατηρη-
μένα νεοκλασικά και τα απομεινάρια της βενετσιάνι-
κης και τουρκικής εποχής. Επισκεφθείτε την συνοικία 
Χαλέπα, το δημοτικό κήπο, την ακρόπολη της αρχαίας 
Κυδωνίας και σημερινή συνοικία Καστέλι, το Φραγκο-

κάστελο με το εντυπωσιακό φρούριό του δίπλα στη 
θάλασσα. Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το φάρο και 
το φρούριο Φιρκά όπου κατά τη διάρκεια των θερινών 
μηνών πραγματοποιούνται αρκετές θεατρικές παρα-
στάσεις και συναυλίες, ενώ στην είσοδό του βρίσκεται 
το Ναυτικό μουσείο με αξιοθαύμαστα θαλάσσια εκθέ-
ματα. Ακόμα επισκεφθείτε την πολύ γνωστή δημοτική 
Αγορά των Χανίων η οποία έχει το σχήμα σταυρού. 
Τα γραφικά παραλιακά αλλά και ορεινά χωριουδάκια 
τα οποία έχουν τον δικό τους τρόπο ζωής μακριά από 
το θόρυβο των πόλεων, το πολύ γνωστό Φαράγγι της 
Σαμαριάς, τα Λευκά Όρη και τις παρθένες πεντακά-
θαρες αμμώδεις παραλίες. Ένα νησί με άγρια, φυσική 
ομορφιά, λουσμένο στον ήλιο και τη θάλασσα γοητεύει 
τον επισκέπτη απο την πρώτη στιγμή. Η περιοχή θα 
σας ανταμείψει με τις άφθονες ομορφιές της.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 
Η πόλη προσφέρει κάθε είδους διασκέδαση. Μπαράκια 
και νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια ποικίλων γεύσεων, 
καφετέριες, θέατρο, σινεμά και σύγχρονες εγκαταστά-
σεις αθλητισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες η περιοχή 
συγκεντρώνει πολυάριθμους τουρίστες και η νυχτε-
ρινή ζωή γίνεται περισσότερο έντονη από ποτέ. Για 
όσους αγαπούν το κολύμπι η περιοχή των Χανίων είναι 
ιδανική. Στο Φραγκοκάστελο θα απολαύσετε παραλίες 
με ψιλή άμμο, από τις καλύτερες της Κρήτης.
 
ΔΙΑΜΟΝΗ: Η τουριστική υποδομή της πόλης είναι 
πολύ καλή, με ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών και 
πάρα πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν θα δυσκολευ-
τείτε καθόλου να εξασφαλίσετε την διαμονή σας.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 157 ν.μ.
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ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ: 
•	 Με αεροπλάνο (50΄)
•	 Με πλοίο (5-8 ώρες)
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
Αστυνομία 2821 25854
Λιμεναρχείο 2821 98888
Τροχαία 2821 25905 
Νοσοκομείο 2821 22000
Φαρμακεία 2821 93013
Δήμος 2821 92000

Χίος
Ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ζωής στο νησί 
από τη Νεολιθική εποχή. Σύμφωνα με μία άποψη εδώ 
γεννήθηκε ο Όμηρος. Ως πρώτος οικιστής της Χίου 
αναφέρεται ο Οινοπίωνας από την κόρη του οποίου, 
Χιόνα, ονομάστηκε το νησί. Τον 6ο αιώνα η Χίος έφτασε 
στο απόγειο του πολιτισμού και της οικονομίας. Το 493 
π.Χ. καταστρέφεται από τους Πέρσες. Το 1566 καταλαμ-
βάνεται από τους Τούρκους και στην Ελληνική επανά-
σταση πληρώνει το πανάκριβο τίμημα με τη σφαγή του 
πληθυσμού της το 1822, μία σφαγή που συγκλόνισε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ: Θα μείνετε έκπληκτοι μπροστά στο 
θέαμα που προσφέρουν τα ψηλά σπίτια με την ιδιαί-
τερη γενοβέζικη αρχιτεκτονική και τα δεκάδες μνημεία 
και μοναστήρια. Επισκεφθείτε το κάστρο χτισμένο το 
10ο αιώνα (εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Καρά Αλή, 
του ανθρώπου που διέταξε την σφαγή της Χίου), την 
βιβλιοθήκη Κοραή, το τζαμί, τη δημοτική πινακοθήκη, 
το Αρχαιολογικό και Λαογραφικό μουσείο, τους Μύλους 
και τον Κάμπο.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
Γύρω από το λιμάνι και όχι μόνο θα βρείτε πολλά μπαρ, 
καφετέριες και εστιατόρια. Το καλοκαίρι η ζωή είναι πιο 
έντονη κυρίως λόγω του τουρισμού. Υπάρχουν επίσης, 
για τους φίλους των σπορ, κολυμβητήριο, εθνικό στά-
διο και σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο. Εγκαταστάσεις 
για θαλάσσια σπορ υπάρχουν σε όλες τις παραλίες του 
νησιού.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Το νησί διαθέτει αρκετά ξενοδοχεία όλων των κατηγο-
ριών και πάρα πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 153 ν.μ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΤΕ:
•	 Με αεροπλάνο (50΄)
•	 Με πλοίο (8.30΄ ώρες) 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Αστυνομία  2271 81537
Λιμεναρχείο  2271 44433
Νοσοκομείο  2271 44302-3
Φαρμακεία  2271 24039
Δήμος  2271 44333

ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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