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ΛΟΓΟΙ  

ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ 

ΤΗΝ 

ΟΜΟΡΦΗ 

ΜΑΝΗ 

 

Για τις βόλτες στα πέτρινα 

σοκάκια της Αρεόπολης και τις 

απολαυστικές, υπέροχες 

τοπικές συνταγές σε κάποιο 

από τα ταβερνάκια ή 

εστιατόρια. 

 

Για να μάθετε την 

ενδιαφέρουσα ιστορία, τα 

έθιμα και τις παραδόσεις 

της. 

Για να θαυμάσετε τους 

εντυπωσιακούς σταλακτίτες 

και σταλαγμίτες στο Σπήλαιο 

Δυρού που η φύση σμίλεψε µε 

ασύγκριτη τέχνη και υπομονή! 

Για να περπατήσετε στην 

πετρόκτιστη Βάθεια όπου η 

ατμόσφαιρα και η ενέργειά της 

δίνουν την αίσθηση μιας 

ερειπωμένης πόλης που 

ξεπήδησε από το παρελθόν. 

Για να επισκεφτείτε τον 

µητροπολιτικό ναό των Αγίων 

Ταξιαρχών που δεσπόζει στην 

ιστορική πλατεία της Αρεόπολης, την 

πατρίδα των Μαυροµιχαλαίων .Εκεί 

στις 17 Μαρτίου 1821 οι πρόκριτοι 

της Μάνης υπό την ηγεσία του 

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη κήρυξαν 

την επανάσταση υψώνοντας το 

λάβαρο του αγώνα εναντίον των 

Οθωμανών κατακτητών. 

Για να επισκεφθείτε το μοναστήρι 

της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, 

χτισμένο ανάμεσα σε µία απότομη 

χαράδρα µε σχεδόν κατακόρυφη 

κλίση και µία κοιλάδα με χιλιάδες 

ελαιόδεντρα. 

Για να περιηγηθείτε στο 

Γύθειο, την μεγάλη, 

παραλιακή τουριστική πόλη 

µε τις πολλές 

ψαροταβέρνες, καφέ και 

µπαρ. 

Για να κολυμπήσετε στη 

μαγευτική παραλία του Φονέα µε 

τον χαρακτηριστικό της βράχο 

που τη χωρίζει στα δύο. 



 

 

1 .  Γ ι α  ν α ευ χ α ρ η στ η θ εί τε  το  

μ π ά νι ο  σ ας  στ α γ α λ α ζοπ ρ ά σ ι να  κ α ι  

δ ι αυ γ ή ν ε ρά  τ ου  Ιο ν ίου  

2 .  Γ ι α  ν α π ε ρι η γη θ ε ίτ ε  με  τ ην  

κ ρ ου α ζι έ ρα  στο υ ς  Π αξο ύ ς .  

3 .  Γ ι α  ν α ε πι σ κ εφ θ ε ίτ ε  τ α  γύ ρω  

α κ ατ οί κ ητ α ν η σ άκ ι α .  

4 .  Γ ι α  ν α χ α ζ έ ψ ετ ε  τ α  

π α ρ α δ ο σι ακ ά  μ αγ α ζ ά κι α  στ η ν  

Π α λ α ι ά  Πό λ η .  

5 .  Γ ι α  ν α π ε ρ πα τ ή σε τε  μ έσ α  στ ις  

σ τ οέ ς  κ αι  σ τα  ατ ε λί ωτα  στ ε ν ά 

σ ο κ άκ ι α .  

6 .  Γ ι α  ν α γ ευ τ εί τε  μ ο να δ ικ έ ς  

θ α λ α σ σ ι ν ές  ν ο στ ι μι ές .  

7 .  Γ ι α  ν α α πο λ α ύ σε τε  τ η ν  

κ ο σμ ο πο λ ίτ ι κ η  κ αι  ν η σι ωτ ικ ή α ίγ λ η  

α υ τ ή ς  τ η ς  κο μώ πο λ η ς .   
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Τζουμέρκα 
Παύλος Κοπρουτσίδης Β1  

5 Λόγοι για να επισκεφτείς τα Τζουμέρκα  

1. Η μονή της Κηπίνας λαξευμένη πάνω στον βράχο στο Φαράγγι του 
Καλαρρύτικου ποταμού ένα από τα εντυπωσιακότερα μοναστήρια της 
Ηπείρου  

 

 

2. Το σύγχρονο μουσείο Θεόδωρος Παπαγιάννης στο παλιό δημοτικό σχολείο 
του χωριού Ελληνικού             

        

 

3. Η περιοχή των Τζουμέρκων φημίζεται για το παραδοσιακό  φαγητό της και 
για τα ιδιαίτερα κρασιά και κρέατα της.  
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4. Το γεφύρι της Πλάκας, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων  

 

 

5. Το Σπήλαιο Ανεμοτρυπας με βάθος 250 μέτρα, σταλακτίτες, σταλαγμίτες και 
απόκοσμα χρώματα που οδηγούν σε ένα υπόγειο ποτάμι και αργότερα σε 
έναν εντυπωσιακό καταράκτη  

 

 

6. Ο δίδυμος καταρράκτης στο χωριό Καταρράκτης σε υψόμετρο περίπου 1350 
μέτρα  

 

 

 

7. Τα όμορφα χωριά, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αλλά και η ζεστή φιλοξενία 
κάνουν τα Τζουμέρκα ένα μέρος όπου όλοι πρέπει να επισκεφτούν 

 



 

 

 

7 Λόγοι για να επισκεφτείτε την Θεσσαλονίκη: 
 

1.Για να επισκεφτείτε όμορφα μνημεία όπως τον Λευκό 
Πύργο. 
 

2.Για να γευτείτε το μοναδικό και αυθεντικό κουλούρι 
Θεσσαλονίκης. 
 

3.Για να πάτε για περίπατο στο πανέμορφο δάσος της, 
Σέιχ Σου. 
 

4.Για υπέροχες βόλτες στην Νέα παραλία. 
 

5.Για να δείτε την Ροτόντα, από την Βυζαντινή εποχή. 
 



6.Για να μάθετε για την Ιστορία της Ελλάδας, στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 
  
7.Για διανυκτέρευση σας προτείνουμε το ξενοδοχείο 
"Μακεδονία Παλλάς". 
 

Πράγματα για να κάνετε: 
 

1.Αν θέλετε να πάτε στην αγορά, σας προτείνουμε το 
Καπάνι. 
 

2.Για να απολαύσετε την θέα της Θεσσαλονίκης στην Άνω 
Πόλη. 

 



 

Λόγοι για τους οποίους πρέπει να 

επισκεφτείς τον τόπο μας 

 

 

1. Για να γευτείτε τα ντόπια φαγητά και τις πεντανόστιμες λιχουδιές 

2. Για να γνωρίσετε τις ομορφιές της πατρίδας μας 

3. Για να κάνετε βουτιές με τις παρέες σας στις πανέμορφες παραλίες μας 

4. Για να κάνετε βόλτες στις μαγευτικές μας πλατείες 

5. Για να επισκεφτείτε αξιοθέατα και τα μουσεία 

6. Για να επισκεφτείτε τα παλιά μοναστήρια 

7. Για να δείτε την φιλοξενία των Ελλήνων 



7 λόγοι για να γευτείτε την εκλεπτυσμένη 

ομορφιά της Κέρκυρας 

 
1) Για να απολαύσετε το φυσικό περιβάλλον, τις καταπράσινες πλαγιές και τις 

γαλαζοπράσινες θάλασσες με χρυσαφένιες αμμουδιές. 

2) Για να εξερευνήσετε τα παραμυθένια χωριά του νησιού, τον κοσμοπολίτικο Άγιο 

Στέφανο, το γραφικό Καμινάκι και το μικροσκοπικό Καλάμι. 

3) Για να αποκτήσετε εμπειρίες δράσης και περιπέτειας δοκιμάζοντας νέα αθλήματα 

όπως θαλάσσιο σκι, Paragliding, ιππασία, κατάδυση και πεζοπορία. 

4) Για να μην χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις τοπικές εκλεκτές λιχουδιές, όπως 

μέλι, λάδι και το λικέρ κουμ κουάτ που είναι ταυτισμένο με την Κέρκυρα. 

5) Για να επισκεφτείτε το γνωστό Ποντικονήσι και την μονή Παντοκράτορα που 

βρίσκεται σε αυτό. 

6) Για να περιηγηθείτε σε μοναδικά μουσεία και ιστορικά κτήρια του νησιού. 

7) Για να γευτείτε το παραδοσιακό πιάτο της Κέρκυρας Μπιάνκο στην ταβέρνα 

«Κληματαριά» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

 

1) Ισσός 

Η χρυσαφένια, γεμάτη αμμόλοφους, παραλία Ισσός βρίσκεται στη ΝΔ. πλευρά 

της Κέρκυρας. Οι αμμοθίνες που σχηματίζονται από τους ΝΔ. ανέμους 

δημιουργούν ένα ξεχωριστό τοπίο που δίκαια η παραλία έχει πάρει το όνομα 

«Σαχάρα της Κέρκυρας». Ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 

μαζί με τον υδροβιότοπο Κορισσίων και το μοναδικό κεδροδάσος της Κέρκυρας. 

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα περιήγησης με άλογα. 

 

2) Χαλικούνας 

Είναι μια στενόμακρη λωρίδα γης, αμμώδης, μερικώς οργανωμένη, με μόνιμα 

κύματα για αυτό απευθύνεται σε αυτούς που αγαπούν τα θαλάσσια σπορ, την 

ιστιοπλοΐα, το surfing. Αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του 

νησιού καθώς η μεγάλη αυτή αμμουδιά εκτείνεται κατά μήκος της Λίμνης 

Κορισσίων, χωρίζοντας τη λίμνη και τη θάλασσα. Το φυσικό τοπίο στην παραλία 

Χαλικούνα είναι μοναδικό, ανόθευτο ακόμα από τον τουρισμό. Στη γύρω περιοχή 

εκτείνεται ένα πυκνό δάσος από εντυπωσιακούς κέδρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

 
1) Το Αχίλλειον 

Βρίσκεται στον οικισμό Γαστούρι, μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις 

της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας. 

Ανακαλύψτε την μυθολογία της Ελλάδας και εξερευνήστε τα αξιοθαύμαστα 

γλυπτά. 

 

2)  Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 

Ένας χώρος γεμάτος με εξαιρετικές συλλογές και μοναδικά εκθέματα, όπου 

μπορείτε να περιηγηθείτε και να εξερευνήσετε αυτά τα θαυμαστά έργα τέχνης. 



 

 

7 λόγοι για να επισκεφθείτε την συμπρωτεύουσα της 

χώρας μας, την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

1. Για να απολαύσετε μια βόλτα στη Νέα παραλία της, με τα 

πόδια, με το πειρατικό καράβι ή με οικογενειακό ποδήλατο. 

2. Για να πάτε στα κάστρα της Άνω Πόλης  και να φάτε στο 

εστιατόριο «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» 

3. Για να ξεκινήσετε από τα Κάστρα να κατεβείτε στον Άγιο 

Δημήτριο και να φτάσετε έως την αρχαία αγορά και την 

πλατεία Αριστοτέλους, αφού περάσετε από την Ροτόντα και 

την Καμάρα καταλήγοντας στον Λευκό Πύργο. 

4. Για να ανεβείτε στον Λευκό πύργο και να περιηγηθείτε στα 

μουσεία που υπάρχουν μέσα. 

5. Για να περιηγηθείτε στα μαγαζιά της Τσιμισκή. 

6. Για έναν περίπατο στο Σέιχ Σου 

7. Για να κάνετε βόλτα στα Λαδάδικα και να ακούσετε μουσική 







7 Λόγοι για να

 επισκεφτείς τη Λάρισα
 Τα café της
Η Λάρισα είναι γνωστή ως η πόλη του καφέ, για τις αλυσίδες που επεκτάθηκαν σε όλη την
Ελλάδα (από εδώ ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις των Mikel, Bruno και Sicily)

 Το φρούριό της
Στην  καρδιά  της  Λάρισας,  οι  πεζόδρομοι  αρχίζουν  να  ανηφορίζουν  προς  τον  λόφο  του
φρουρίου, η διαδρομή προς το οποίο περνά από πολλά παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά και
οθωμανικά μνημεία, όπως το Μπεζεστένι, τα λουτρά και ο Άγιος Αχίλλειος.

 Το αρχαίο της θέατρο
Στα «πόδια» του λόφου, στο τέρμα της οδού Βενιζέλου, βρίσκεται το Α’ Αρχαίο Θέατρο της
Λάρισας, ένα από τα μεγαλύτερα ελληνιστικά θέατρα, που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., μετά
τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν η Θεσσαλία αποτελούσε τμήμα του βασιλείου
της Μακεδονίας.

 Τη Γιορτή του Πηνειού
Κάθε  χρόνο,  στα  τέλη  Ιουνίου,  η  ζωή  της  πόλης  μεταφέρεται  στο  «λιμανάκι»  που
διαμορφώθηκε στην κοίτη του Πηνειού, κάτω από τον Άγιο Αχίλλειο.  Συναυλίες,  θέατρο
δρόμου,  θεατρικό  παιχνίδι,  εικαστικές  εκθέσεις,  αγορά  τοπικών  προϊόντων,  αθλητικές
δράσεις  και  φυσικά  βόλτες  στις  όχθες  του  ποταμού  και  στα  γεφυράκια  των  Νυμφών
συγκαταλέγονται στις εμπειρίες του Φεστιβάλ

 Το Αλκαζάρ
Από τις πιο πράσινες βόλτες της πόλης, ο περίπατος στο Αλκαζάρ είναι αναζωογονητικός,
καθώς  περνά  από  το  μεγαλύτερο  αστικό  άλσος  της  περιοχής,  με  ανοιχτούς  χώρους
άθλησης, με υπαίθριο κηποθέατρο που φιλοξενεί συνεχώς συναυλίες και παραστάσεις τα
καλοκαίρια και φυσικά (τι άλλο;) καφετέριες.

 Τα μουσεία και τα μνημεία της
Το  νέο  «καμάρι»  της  Λάρισας  είναι  το  Διαχρονικό  της  Μουσείο,  χτισμένο  στο  λόφο
Μεζούρλο, λίγο έξω από το κέντρο. Για πιο σύγχρονη θεσσαλική τέχνη θα κατευθυνθείτε
στη  Δημοτική  Πινακοθήκη  στη  Νεάπολη,  ενώ  για  μια  λαογραφική  περιήγηση  στις
παραδόσεις του τόπου θα επισκεφθείτε το Λαογραφικό Μουσείο.

 Τα φοβερά ταβερνάκια της
Παραδοσιακά  ταβερνάκια  στο  φρούριο,  τσιπουράδικα  στο  κέντρο,  brunch  στους
πεζοδρόμους και τις πλατείες, παντού… τρώμε καλά.



Λόγοι για τους οποίους πρέπει να
επισκεφτείς τον τόπο μας

1. 
Για να

γευτείτε τα ντόπια φαγητά και τις πεντανόστιμες λιχουδιές
2. Για να γνωρίσετε τις ομορφιές της πατρίδας μας
3. Για να κάνετε βουτιές με τις παρέες σας στις πανέμορφες παραλίες μας
4. Για να κάνετε βόλτες στις μαγευτικές μας πλατείες
5. Για να επισκεφτείτε αξιοθέατα και τα μουσεία
6. Για να επισκεφτείτε τα παλιά μοναστήρια
7. Για να δείτε την φιλοξενία των Ελλήνων


