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ΟιΟι ομάδεςομάδες !!!!!!
ΟμάδαΟμάδα ΑΑ’’
••ΓούβηΓούβη ΑνδρονίκηΑνδρονίκη

••ΒλασίδηςΒλασίδης ΠρόδρομοςΠρόδρομος

••ΒαρθαλίτηςΒαρθαλίτης ΆγγελοςΆγγελος

••ΒιτσαξάκηςΒιτσαξάκης ΓιάννηςΓιάννης

ΟμάδαΟμάδα ΓΓ’’
••ΚιούσηΚιούση ΦωτεινήΦωτεινή
••ΒλασίδηςΒλασίδης ΠαύλοςΠαύλος
••ΓκιόκαΓκιόκα ΔέσποιναΔέσποινα
••ΚαλλιγέρουΚαλλιγέρου ΙωάνναΙωάννα
••ΚάνδηλαΚάνδηλα ΕλένηΕλένη

ΟμάδαΟμάδα ΒΒ’’
••ΒασιλείουΒασιλείου ΒαγγέληςΒαγγέλης
••ΚλώνοςΚλώνος ΧαράλαμποςΧαράλαμπος
••ΚουτσοβασίληΚουτσοβασίλη ΦαίηΦαίη
••ΒασιλειάδηΒασιλειάδη ΣοφίαΣοφία
••ΓκιβάλουΓκιβάλου ΓεωργίαΓεωργία

ΟμάδαΟμάδα ΔΔ’’
••ΙατροπούλουΙατροπούλου ΣταυρούλαΣταυρούλα
••ΓεωργιλήςΓεωργιλής ΑλέξανδροςΑλέξανδρος
••ΒασιλειάδηςΒασιλειάδης ΜίτλτοςΜίτλτος
••ΑντώνηςΑντώνης ΚακαβάςΚακαβάς
••ΖεϊμπεκίδηςΖεϊμπεκίδης ΜάνοςΜάνος

Επιβλέποντες καθηγητές: Γεωργουδή Μαρία & Πίσκοπος Γεώργιος



ΙστορικήΙστορική αναδρομήαναδρομή



ΗΗ ΑκτογραμμήΑκτογραμμή τηςτης



ΦυσικήΦυσική ομορφιάομορφιά







Παραλία Άσπρος Γιαλός































































ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ν. Αχαΐας

Ν. Λακωνίας

Ν. Αρκαδίας

Ν. Ηλείας

Ν. Μεσσηνίας

Ν. Κορινθίας

Ν. Αργολίδας



Το ΝαύπλιοΝαύπλιο ή Ανάπλι είναι
πόλη της Πελοποννήσου, 
πρωτεύουσα του Νομού
Αργολίδας και ο
κυριότερος λιμένας της ανατολικής
Πελοποννήσου. Το Ναύπλιο είναι
γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό
φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα
στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό
φρούριο που δεσπόζει στην πόλη
και είναι η πόλη που δολοφονήθηκε
ο Καποδίστριας.



Το θέατροθέατρο τηςτης ΕπιδαύρουΕπιδαύρου κτίστηκε το
340 π.Χ. . Από όλα τα αρχαία θέατρα είναι το
ωραιότερο και το καλύτερα διατηρημένο.



Λίμνη Τσιβλού
ΗΗ ΛίμνηΛίμνη ΤσιβλούΤσιβλού βρίσκεταιβρίσκεται στονστον ΝομόΝομό ΑχαΐαςΑχαΐας, , στοστο ΧελμόΧελμό, , κοντάκοντά στονστον
ομώνυμοομώνυμο οικισμόοικισμό, , σεσε υψόμετρουψόμετρο 800 800 μέτραμέτρα. . ΔημιουργήθηκεΔημιουργήθηκε τοτο 1912 1912 ότανόταν απόαπό μιαμια
μεγάλημεγάλη κατολίσθησηκατολίσθηση φράχτηκεφράχτηκε ηη κοίτηκοίτη τουτου ποταμούποταμού ΚράθηΚράθη..ΣτηΣτη λίμνηλίμνη ΤσιβλούΤσιβλού
μπορείμπορεί κανείςκανείς νανα απολαύσειαπολαύσει κολύμπικολύμπι σταστα πεντακάθαραπεντακάθαρα νεράνερά τηςτης λίμνηςλίμνης καικαι ήπιαήπια
πεζοπορίαπεζοπορία σταστα μονοπάτιαμονοπάτια πουπου περιτρέχουνπεριτρέχουν τητη λίμνηλίμνη



232333333333434654x331254

ΗΗ ΓέφυραΓέφυρα ΡίουΡίου--ΑντιρρίουΑντιρρίου είναιείναι καλωδιακήκαλωδιακή γέφυραγέφυρα πουπου ολοκληρώθηκεολοκληρώθηκε
τοτο 20042004 μεταξύμεταξύ τουτου ΡίουΡίου καικαι τουτου ΑντιρρίουΑντιρρίου, , πουπου συνδέεισυνδέει τηντην ΠελοπόννησοΠελοπόννησο μεμε τητη δυτικήδυτική ηπειρωτικήηπειρωτική
ΕλλαδαΕλλαδα καικαι προςπρος τατα πάνωπάνω μεμε τοτο υπόλοιπουπόλοιπο τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης.. ΤοΤο μήκοςμήκος τηςτης γέφυραςγέφυρας πουπου στηρίζεταιστηρίζεται σεσε
τέσσεριςτέσσερις πυλώνεςπυλώνες, , ανέρχεταιανέρχεται σταστα 2.280 2.280 μέτραμέτρα, , ενώενώ μαζίμαζί μεμε τιςτις προσβάσειςπροσβάσεις φτάνειφτάνει γύρωγύρω σταστα 2.880 2.880 
μέτραμέτρα. . ΗΗ γέφυραγέφυρα αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε καικαι ολοκληρώθηκεολοκληρώθηκε, , παράπαρά τιςτις δυσμενείςδυσμενείς περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες, , 
ενώενώ τοτο μέγιστομέγιστο βάθοςβάθος θεμελίωσηςθεμελίωσης φθάνειφθάνει τατα 65 65 μέτραμέτρα υπόυπό τηντην επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης θάλασσαςθάλασσας. . ΠρόκειταιΠρόκειται
γιαγια μίαμία καλωδιωτήκαλωδιωτή γέφυραγέφυρα, , οιοι αντοχέςαντοχές τηςτης οποίαςοποίας είναιείναι εντυπωσιακέςεντυπωσιακές. . ΤέλοςΤέλος αυτήαυτή ηη γέφυραγέφυρα είναιείναι
φτιαγμένηφτιαγμένη νανα αντέχειαντέχει σεισμόσεισμό μεγέθουςμεγέθους πάνωπάνω απόαπό 7,5  7,5  τηςτης κλίμακαςκλίμακας ΡίχτερΡίχτερ..



Στην Ορεινή Kορινθία θα συναντήσετε ένα σχεδόν ελβετικό τοπίο, με έλατα και ορεινές λίμνες, και μόνο κάποιες
λεπτομέρειες θα σας θυμίσουν πως είστε στην Eλλάδα: τα πέτρινα σπίτια και τα πολλά ξωκλήσια, αλλά και η κατάσταση
του δρόμου... Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δημοφιλής προορισμός για τους Αθηναίους, αφού
απέχει τόσο λίγο και ταυτόχρονα τους πηγαίνει... τόσο μακριά!

Στην Ορεινή Kορινθία θα συναντήσετε ένα σχεδόν ελβετικό τοπίο, με έλατα
και ορεινές λίμνες, και μόνο κάποιες λεπτομέρειες θα σας θυμίσουν πως είστε
στην Eλλάδα: τα πέτρινα σπίτια και τα πολλά ξωκλήσια, αλλά και η κατάσταση
του δρόμου... Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δημοφιλής
προορισμός για τους Αθηναίους, αφού απέχει τόσο λίγο και ταυτόχρονα τους
πηγαίνει... τόσο μακριά! 



Σπήλαια Παναγίας
Του Βράχου

Βρίσκεται λίγο πιο έξω από το χωριό Κάτω
Ταρσός, πάνω στον -σαν των Μετεώρων-
τεράστιο βράχο-λόφο που δεσπόζει πάνω απo 
αυτό. Πρόκειται για «διώροφο» σπήλαιο, στον
κάτω όροφο του οποίου είναι χτισμένο
παμπάλαιο ασκηταριό-εκκλησάκι αφιερωμένο
στην Παναγία «του βράχου». επάνω όροφος, 
χρησίμευε σαν αποθήκη τροφίμων κλπ, αλλά
και, σαν καταφύγιο των κατοίκων της περιοχής
κατά την δύσκολη περίοδο τΟης
Τουρκοκρατίας. 



Ο ισθμός της Κορίνθου είναι
διώρυγα η οποία ενώνει τον Σαρωνικό με τον
Κορινθιακό κόλπο και βρίσκετε ανατολικά
της πόλη της Κορίνθου. Κατασκευάστηκε
μεταξύ των ετών 1880-1893, έργο του έλληνα
μηχανικού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη. Στα
αρχαία χρόνια μεταξύ του τείχους του Ισθμού
και του περιβόλου του υπήρχε η δίολκος, 
οδός μέσω της οποίας μεταφέρονταν
εμπορεύματα και μικρά πλοία για να
αποφευχθεί ο περίπλους της Πελοποννήσου. 
Οι εργασίες για τη διώρυγα άρχισαν το 1880, 
από την Διεθνή Εταιρεία της Θαλασσίου
Διώρυγος της Κορίνθου. Λόγω έλλειψης
κεφαλαίων το έργο ολοκληρώθηκε από
εταιρεία του Ανδρέα Συγγρού το 1893.



Ο Ταΰγετος ή Πενταδάκτυλος είναι η
υψηλότερη οροσειρά της Πελοποννήσου, 
εκτεινόμενη μεταξύ των
λεκανών Μεγαλόπολης Ευρώτα και Μεσσην
ίας. Ο Ταΰγετος αποτελείται κυρίως από
ασβεστόλιθους και μάρμαρο, ενώ είναι
αρκετά πλούσιος σε νερά.Το μεγαλύτερο
μέρος του καλύπτεται από έλατα και
μαυρόπευκα , ενώ έχει μεγάλο αριθμό
ρεμάτων και μικρών ποταμών. 





Το φυσικό αυτό περιβάλλον συνδυάζει την
ορεινή μεγαλοπρέπεια των Δελφών και τη
χαμηλή παραποτάμια γαλήνη της Ολυμπίας, με
τον δεσπόζοντα γυμνό ασβεστολιθικό όγκο της
Ιθώμης, όπου η ακρόπολη, και την χαμηλή
εύφορη κοιλάδα γύρω από την αρχαία πόλη. 

Δελφοί



Το Σπήλαιο Δυρού (σπήλαιο
Βλυχάδας) βρίσκεται στα δυτικά παράλια
της Λακωνικής Χερσονήσου, στον Όρμο
του Δυρού. Θεωρείται το ωραιότερο
λιμναίο σπήλαιο του κόσμου. Κάτω από το
λιτό τοπίο της Μάνης η φύση με ασύγκριτη
τέχνη και υπομονή σμίλεψε ένα θαύμα
πέρα από κάθε φαντασία. Κατάλευκοι
σταλακτίτες και σταλαγμίτες, εντυπωσιακές
κουρτίνες και αστραφτεροί κρύσταλλοι
στολίζουν κάθε γωνιά του, δημιουργώντας
ένα απαράμιλλο θέαμα που κόβει την
ανάσα!



Η Νέδα πήρε το όνομά της από την
Νύμφη Νέδα . Τα νερά της Νέδας ξεκινούν
από τις πάμπολλες πηγές στους πρόποδες
του Λύκαιου όρους, κοντά στο χωριό Πέτρα, 
συναντούν χειμάρρους και παραπόταμους
από τα γύρω βουνά, ακολουθούν μια
εκπληκτική, μαιανδρική πορεία μέσα από
στενά φαράγγια, δροσερά πλατώματα και
χαράδρες πνιγμένες στη βλάστηση, περνούν
κάτω από πέτρινα τοξωτά γεφύρια και μέσα
από σκοτεινές σπnλιές και καταρράκτες.



ΤοΤο ΠολυλίμνιοΠολυλίμνιο είναιείναι έναςένας κρυφόςκρυφός
παράδεισοςπαράδεισος απόαπό μικρέςμικρές λίμνεςλίμνες καικαι
καταρράκτεςκαταρράκτες, , περικυκλωμένουςπερικυκλωμένους απόαπό
ελαιώνεςελαιώνες καικαι αμπέλιααμπέλια ..ΤοΤο καλοκαίρικαλοκαίρι
είναιείναι πολλοίπολλοί αυτοίαυτοί πουπου προτιμούνπροτιμούν τατα
δροσεράδροσερά νεράνερά τωντων λιμνώνλιμνών τουτου
ΠολυλιμνίουΠολυλιμνίου γιαγια νανα κάνουνκάνουν τοτο μπάνιομπάνιο
τουςτους..ΣτηνΣτην διαδρομήδιαδρομή υπάρχουνυπάρχουν μικράμικρά
φαράγγιαφαράγγια, , ηη πλούσιαπλούσια βλάστησηβλάστηση καικαι οιοι
πανέμορφοιπανέμορφοι καταρράκτεςκαταρράκτες



Το "Γιβραλτάρ της Ανατολής", όπως
ονομάζεται διαφορετικά η Μονεμβασία, 
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά
τουριστικά θέρετρα της Πελοποννήσου και
γενικότερα της Ελλάδας. 

Το "Γιβραλτάρ της
Ανατολής", όπως ονομάζεται
διαφορετικά η
Μονεμβασία, αποτελεί
ένα από τα πιο σημαντικά
τουριστικά θέρετρα της
Πελοποννήσου και
γενικότερα της Ελλάδας. 



Το κάστρο της Μονεμβασίας
είναι χτισμένο πάνω σε ένα απομονωμένο
νησί-βράχο, το "λαλούδι της
Μονεμβασιάς", που συνδέεται με την
ηπειρωτική γη με γέφυρα, εξού και το
όνομα Μονεμβασιά, από το μόνη + 
έμβαση. 



Ο Μυστράς υπήρξε περίφημο
πολιτικό και πνευματικό. Πρόκειται
για ένα μοναδικό σύνολο από μνημεία
φράγκικα, βυζαντινά και οθωμανικά.O
Μυστράς χωρίζεται σε τρία βασικά
πολεοδομικά επίπεδα: το οχυρωμένο
κάστρο βρίσκεται στην κορυφή, ενώ
ακολουθούν η Πάνω και η Κάτω
Χώρα. 



Βρίσκεται 15 
χιλιόμετρα από την
Τρίπολη.Οι ειδικοί το
κατατάσσουν μεταξύ
των 10 πιο αξιόλογων
σπηλαίων της
Ελλάδας.  

Σπήλαια Καψιάς



Ξεχωρίζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική του
που είναι κράμα διάφορων ρυθμών , από την
παραδοσιακή Ελληνική αρχιτεκτονική μέχρι την
Βυζαντινή αρχιτεκτονική , όπως και για τον
αγιογραφικό του διάκοσμο που παραπέμπει στην
κλασική αρχαιότητα . 

ΑγίαΑγία ΦωτεινήΦωτεινή



 Θεωδώρα

Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι που το
αγκαλιάζου 17 δέντρα . Τα κλαδιά τους
ξεφυτρώνουν από την σκεπή ενώ οι ρίζες
τους , που δεν φαίνονται , περνούν μέσα
από τους τοίχους του για να καταλήξουν
στο έδαφος . 

ΑγίαΑγία ΘεοδώραΘεοδώρα



 Η
Ελαφόνησος
βρίσκεται στο
νοτιοανατολικό άκρο
της Πελοποννήσου
με έκταση 19 
τετραγωνικά
χιλιόμετρα και
απόσταση μόνο 570 
μέτρα από την
απέναντι
Πελοποννησιακή
ακτή της Πούντας
που μαζί με άλλα 3 
τετραγωνικά
χιλιόμετρα γης στην
Λακωνία αποτελούν
την Κοινότητα
Ελαφονήσου.



Η Αρχαία Ολυμπία, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι από τους πλέον
γνωστούς προορισμούς στην Ελλάδα και ένα από τα πιο ισχυρά brandname 
παγκοσμίως.



Κάστρο Ηλείας

Κατασκευάστηκε μεταξύ
του 1220 και
του 1223 κατά την
εποχή
της Φραγκοκρατίας.



ΣΤΕΡΕΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ

Ν. Αττικής

Ν. Φθιώτιδας

Ν. Βοιωτίας

Ν. Εύβοιας
Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Ν. Φωκίδας



Παρνασσός

Είναι βουνό της Στερεάς
Ελλάδας που εκτείνεται από
τους νομούς Βοιωτίας , 
Φθιώτιδας και Φωκίδας .Έχει
μέγιστο ύψος 2.457 μετρά

Παρνασσός



N. Βοιωτιας

Η πιο γνωστή περιοχή του νομού Βοιωτίας. 
Γραφική , κοσμοπολίτικη και κυρίως κοντά στη
Αθήνα , η Αράχοβα προσελκύει χιλιάδες
επισκέπτες κάθε χρόνο. Χτισμένη στην πιο ψηλή
περιοχή του Παρνασσού είναι ιδανικό μέρος για
τις χειμερινές διακοπές.





Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Ακρόπολης, το Ωδείο Ηρώδου
του Αττικού, το Θέατρο
Διονύσου, το Θησείο, την
Αρχαία Αγορά και το Κεραμικό.                                                               





Σούνιο ονομάζεται το ακρωτήριο είναι
γνωστό λόγω της σημαντικής γεωγραφικής
θέσης του αλλά και εξαιτίας των ερειπίων του
αρχαίου ναού του Ποσειδώνα που βρίσκονται
σε αυτό. Στα νεότερα χρόνια, η ευρύτερη
περιοχή λόγω της περιβαλλοντικής αξίας της, 
ανακηρύχθηκε εθνικ ός ρυμός.



Ο Μαραθώνας είναι μια περιοχή μεγάλης ιστορικής
σημασίας, από τους πιο ιστορικούς δήμους της Ελλάδας
και παγκοσμίως. Γνωστός από την ομώνυμη μάχη, όπου
ηττήθηκαν οι Πέρσες από τους Αθηναίους το 490 π.Χ., 
γεγονός που άλλαξε την πορεία της μετέπειτα ιστορίας
του κόσμου. Ο Μαραθώνιος δρόμος πήρε το όνομά του
απ' τη διαδρομή που έκανε ο Φειδιπίδης, τρέχοντας απ' 
το Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα για να ανακοινώσει την
νίκη των Αθηναίων στην Μάχη του Μαραθώνα. 



Στο ορεινό κεφαλοχώρι της Πάνω Στενής .Το
χωριό τηςΠάνω Στενής έχει ζωή, έχει
κίνηση, έχει φήμη και βέβαια κάποιο παραδοσιακό
χρώμα. Ο τόπος είναι γεμάτος από πεύκα, έλατα
και καστανιές. 



Ο γεμάτος έλατα όγκος των 1.743 μέτρων επάνω από το Αιγαίο, είναι η

χαρά των ορειβατών, το ψηλότερο βουνό της, η «δύσκολη» Δίρφη. 
Ένας μεγάλος ορεινός όγκος, Το βουνό είναι ιδιαίτερα «πονηρό», αφού
υψώνεται ως μοναδικό εμπόδιο στους βορειοανατολικούς ανέμους του
Αρχιπελάγους



Ήταν διάσημη για το σημαντικότερο μαντείο της αρχαιότητας, το Μαντείο
των Δελφών που βρισκόταν στον "ομφαλό της γης".



Το μεγαλύτερο και μοναδικό κατοικημένο από τα νησάκια του
Κορινθιακού, στα γραφικά Τριζόνια της Φωκίδας, δυόμισι
τετραγωνικά χιλιόμετρα καταπράσινης γης εν μέσω
θαλάσσης, ισοδυναμούν με πραγματική όαση!



Γαλαξίδι, αρχοντικό, γραφικό, περήφανο.                                                               
Είναι παραλιακή κωμόπολη της Φωκίδας που βρίσκεται στη
Βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου. Έχει χαρακτηρισθεί ως
παραδοσιακός και διατηρητέος οικισμός και τον διακρίνει η
αρχιτεκτονική των καπετανόσπιτων.  Συνδυάζει την πανάρχαια
ιστορία του με τα μνημεία, τα μουσεία, τις εκκλησίες, τα σοκάκια, 
τα καντούνια και όλα όσα αντανακλούν τον μοναδικό πλούτο και
πολιτισμό.



Η Ναύπακτος είναι
παραθαλάσσια πόλη στον
Κορινθιακό Κόλπο.                                           
Χτισμένη ανάμεσα στο Αντίρριο και
στις εκβολές του Μόρνου ποταμού
αποτελεί μία από τις αρχαιότερες
ελληνικές πόλεις που γνώρισε
περιόδους μεγάλης ακμής και
συνδέθηκε με σημαντικά ιστορικά
γεγονότα. 



Το Μεσολόγγι, η Ιερά πόλις όπως
έχει αποκληθεί, έχει ταυτιστεί
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
ελληνική πόλη με τον Αγώνα του 1821. 





ΣτηνΣτην περιοχήπεριοχή μεμε τηντην μυθολογικήμυθολογική
παράδοσηπαράδοση καικαι τηντην αρχαιότατηαρχαιότατη
κατοίκησηκατοίκηση, , τοντον επισκέπτηεπισκέπτη
εντυπωσιάζουνεντυπωσιάζουν οο ΌλυμποςΌλυμπος , , τοτο
ψηλότεροψηλότερο βουνόβουνό τηςτης ΕλλάδοςΕλλάδος , , τοτο
ΠήλιοΠήλιο μεμε τοτο μοναδικόμοναδικό χρώμαχρώμα τουτου, , 
ηη μαγευτικήμαγευτική ΛίμνηΛίμνη ΠλαστήραΠλαστήρα, , ηη
γραφικήγραφική κοιλάδακοιλάδα τωντων ΤεμπώνΤεμπών
είναιείναι λίγαλίγα μόνομόνο απόαπό τατα στολίδιαστολίδια
τηςτης ΘεσσσαλίαςΘεσσσαλίας..

ΟΛΥΜΠΟΣΟΛΥΜΠΟΣ



Πήλιο, που είναι το πανέμορφο
βουνό των μυθικών Κενταύρων
και αποτελεί μια θαυμάσια
επιλογή για διακοπές!!
● Πολλές δραστηριότητες στη
φύση

● Αξέχαστες παραλίες!

Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της
Ελλάδας. Χωρίζεται σε 3 νομούς και
αποτελεί προστατευόμενη περιοχή.
● Δυνατότητες για εκδρομές σε
ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον.
● Μοναδική δυνατότητα ανάβασης στη
ψηλότερη κορυφή, τον Μύτικα.

ΛΙΜΝΗΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑΠΛΑΣΤΗΡΑ



ΛίμνηΛίμνη ΠλαστήραΠλαστήρα, , ηη δημιουργίαδημιουργία τηςτης
απόαπό τοντον ΝικόλαοΝικόλαο ΠλαστήραΠλαστήρα
διαμόρφωσεδιαμόρφωσε έναένα όμορφοόμορφο τοπίοτοπίο τοτο
οποίοοποίο περιστοιχίζεταιπεριστοιχίζεται απόαπό πράσινοπράσινο..

ΑρχαίοΑρχαίο ΘέατροΘέατρο ΛάρισαςΛάρισας. . ΕίναιΕίναι έναένα
απόαπό τατα σημαντικότερασημαντικότερα αρχαίααρχαία
θέατραθέατρα τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας..

ΚΟΙΛΑΔΑΚΟΙΛΑΔΑ
ΤΕΜΠΩΝΤΕΜΠΩΝ



ΗΗ ΜονήΜονή τηςτης ΚορώναςΚορώνας, , έναένα απόαπό τατα
σημαντικότερασημαντικότερα θρησκευτικάθρησκευτικά
μνημείαμνημεία τηςτης ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας..
●● ΕντύπωσηΕντύπωση προκαλείπροκαλεί τοτο ΚρυφόΚρυφό
ΣχολειόΣχολειό πουπου λειτουργούσελειτουργούσε στηστη
μονήμονή κατάκατά τηντην ΤουρκοκρατίαΤουρκοκρατία. . 

ΑρχαιολογικόΑρχαιολογικό ΜουσείοΜουσείο
ΒόλουΒόλου, , έναένα απόαπό τατα
παλαιότεραπαλαιότερα αρχαιολογικάαρχαιολογικά
μουσείαμουσεία τηςτης χώραςχώρας πουπου
παραμένειπαραμένει τοτο κεντρικόκεντρικό
ΑρχαιολογικόΑρχαιολογικό ΜουσείοΜουσείο
τηςτης ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας..



ΣτοΣτο βορειοδυτικόβορειοδυτικό
κομμάτικομμάτι τηςτης χώραςχώρας, , 
ηη ΉπειροςΉπειρος, , 
συνδυάζεισυνδυάζει μεμε
μοναδικόμοναδικό τρόποτρόπο τοτο
μεγαλείομεγαλείο τηςτης φύσηςφύσης
μεμε τηντην ανθρώπινηανθρώπινη
δημιουργίαδημιουργία. . 
ΕπιβλητικέςΕπιβλητικές
οροσειρέςοροσειρές καικαι
φαράγγιαφαράγγια μέχριμέχρι
τοξωτάτοξωτά γεφύριαγεφύρια καικαι
παραδοσιακάπαραδοσιακά χωριάχωριά
είναιείναι λίγαλίγα μόνομόνο πουπου
τηντην χαρακτηρίζουνχαρακτηρίζουν..

ΧΑΡΑΔΡΑΧΑΡΑΔΡΑ
ΒΙΚΟΥΒΙΚΟΥ



ΗΗ ΛίμνηΛίμνη τωντων ΙωαννίνωνΙωαννίνων: : 
ΟιΟι όχθεςόχθες τηςτης είναιείναι
πυκνόφυτεςπυκνόφυτες καικαι τατα
βουνάβουνά τηςτης ΗπείρουΗπείρου
καθρεφτίζονταικαθρεφτίζονται σταστα
νεράνερά τηςτης..

ΤοΤο ΣπήλαιοΣπήλαιο ΠεράματοςΠεράματος πουπου
αποτελείαποτελεί τμήματμήμα κοίτηςκοίτης
υπόγειουυπόγειου ποταμούποταμού..
●● ΗΗ τουριστικήτουριστική διαδρομήδιαδρομή έχειέχει
μήκοςμήκος 1100 1100 μμ
●● ΗΗ υγρασίαυγρασία αγγίζειαγγίζει τοτο 100%.100%.

ΠΟΤΑΜΟΣΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΣΚΑΛΑΜΑΣ



ΤοΤο ΚάστροΚάστρο τωντων
ΙωαννίνωνΙωαννίνων, , πουπου αποτελείαποτελεί
σημείοσημείο αναφοράςαναφοράς τηςτης
πόληςπόλης..

ΤαΤα ΖαγοροχώριαΖαγοροχώρια, , 
χωριάχωριά μεμε ζωήζωή καικαι
ηρεμίαηρεμία, , χωριάχωριά μεμε
απίστευτηαπίστευτη θέαθέα ήή
χωριάχωριά μέσαμέσα στοστο
δάσοςδάσος..

ΗΗ ΧαράδραΧαράδρα τουτου ΒίκουΒίκου, , πουπου
διακρίνεταιδιακρίνεται γιαγια τιςτις έντονεςέντονες
αλλαγέςαλλαγές στοστο φυσικόφυσικό τοπίοτοπίο: : 
ΚατάφυτεςΚατάφυτες πυκνέςπυκνές εκτάσειςεκτάσεις
αλληλοδιαδέχονταιαλληλοδιαδέχονται τουςτους
απότομουςαπότομους γκρεμούςγκρεμούς.. ΛΙΜΝΗΛΙΜΝΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΤαΤα ΣύβοταΣύβοτα ΘεσπρωτίαςΘεσπρωτίας: : 
ΕίναιΕίναι έναένα παραθαλάσσιοπαραθαλάσσιο
χωριόχωριό μεμε καταπράσινακαταπράσινα
καραϊβικάκαραϊβικά νεράνερά καικαι
παραλίεςπαραλίες.  .  

ΤοΤο ΓεφύριΓεφύρι τηςτης ΆρταςΆρτας--ΟΟ
ΠλάτανοςΠλάτανος τηςτης
κεντρικήςκεντρικής πλατείαςπλατείας, , μεμε
πρωτότυπηπρωτότυπη ιστορικήιστορική
ταυτότηταταυτότητα καικαι ομορφιάομορφιά
αιώνωναιώνων..

ΤοΤο ΜουσείοΜουσείο ΙωάννηςΙωάννης
ΒρέλληςΒρέλλης, , μεμε κέρινακέρινα
ομοιώματαομοιώματα σεσε φυσικόφυσικό
μέγεθοςμέγεθος, , ενταγμέναενταγμένα σεσε μίαμία
πιστήπιστή αναπαράστασηαναπαράσταση τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος τηςτης
εποχήςεποχής τουςτους.. ΤΟΞΩΤΟΤΟΞΩΤΟ

ΓΕΦΥΡΙΓΕΦΥΡΙ



ΑμέτρητεςΑμέτρητες είναιείναι οιοι
φυσικέςφυσικές ομορφιέςομορφιές πουπου
καταλαμβάνεικαταλαμβάνει τοτο
βορειοδυτικόβορειοδυτικό κομμάτικομμάτι
τηςτης χώραςχώρας. . ΤονΤον
επισκέπτηεπισκέπτη
εντυπωσιάζουνεντυπωσιάζουν οιοι
ορεινοίορεινοί όγκοιόγκοι, , οιοι
απέραντεςαπέραντες δασικέςδασικές
εκτάσειςεκτάσεις, , ηη πλούσιαπλούσια
χλωρίδαχλωρίδα καικαι πανίδαπανίδα
καικαι οιοι λίμνεςλίμνες σεσε
συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τατα
τρεχούμενατρεχούμενα νεράνερά..

ΚΟΙΛΑΔΑΚΟΙΛΑΔΑ ΒΑΛΙΑΒΑΛΙΑ
ΚΑΛΝΤΑΚΑΛΝΤΑ



ΟΟ ΕθνικόςΕθνικός ΔρυμόςΔρυμός
ΠίνδουΠίνδου, , αποτελείαποτελεί μίαμία
απόαπό τιςτις αξιόλογεςαξιόλογες, , σεσε
φυσικόφυσικό πλούτοπλούτο, , 
περιοχέςπεριοχές τηςτης
ΕυρώπηςΕυρώπης..

ΗΗ ΛίμνηΛίμνη τηςτης ΚαστοριάςΚαστοριάς, , μίαμία απόαπό τιςτις
ομορφότερεςομορφότερες τωντων ΒαλκανίωνΒαλκανίων, , είναιείναι
άμεσαάμεσα συνδεδεμένησυνδεδεμένη μεμε τητη
φυσιογνωμίαφυσιογνωμία, , τηντην ιστορίαιστορία καικαι τηντην
εξέλιξηεξέλιξη τηςτης πόληςπόλης..

ΠΡΕΣΠΕΣΠΡΕΣΠΕΣ



ΤοΤο ΣπήλαιοΣπήλαιο τουτου ΔράκουΔράκου
στηνστην ΚαστοριάΚαστοριά, , όπουόπου στοστο
εσωτερικόεσωτερικό τουτου έχειέχει
εντυπωσιακόεντυπωσιακό σταλακτικόσταλακτικό
διάκοσμοδιάκοσμο καθώςκαθώς
περιλαμβάνειπεριλαμβάνει 7 7 υπόγειεςυπόγειες
λίμνεςλίμνες, 10 , 10 αίθουσεςαίθουσες καικαι 5 5 
διαδρόμουςδιαδρόμους..

ΟιΟι ΠρέσπεςΠρέσπες καικαι οο
ΕθνικόςΕθνικός ΔρυμόςΔρυμός τουςτους, , 
οιοι οποίεςοποίες
προστατεύονταιπροστατεύονται απόαπό
τητη Natura 2000 Natura 2000 ωςως
μοναδικοίμοναδικοί
υγροβιότοποιυγροβιότοποι.

ΒΑΛΙΑΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑΚΑΛΝΤΑ



ΗΗ ΤεχνητήΤεχνητή ΛίμνηΛίμνη
ΠολυφύτουΠολυφύτου--ΗΗ ΓέφυραΓέφυρα
ΣερβίωνΣερβίων, , τουτου ποταμούποταμού
ΑλιάκμοναΑλιάκμονα στηστη ΚοζάνηΚοζάνη..

ΛΙΜΝΗΛΙΜΝΗ
ΠΟΛΥΦΥΤΟΥΠΟΛΥΦΥΤΟΥ



ΣτηΣτη καρδιάκαρδιά τηςτης ΒόρειαςΒόρειας
ΕλλάδαςΕλλάδας, , γεμάτηγεμάτη φυσικέςφυσικές
ομορφιέςομορφιές καικαι λαμπράλαμπρά
μνημείαμνημεία, , ηη ΚεντρικήΚεντρική
ΜακεδονίαΜακεδονία χαρίζειχαρίζει στονστον
επισκέπτηεπισκέπτη εμπειρίεςεμπειρίες
μοναδικέςμοναδικές. . ΠυρήναςΠυρήνας τηςτης
περιοχήςπεριοχής ηη
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη, , ξεχωριστόξεχωριστό
στολίδιστολίδι ηη μοναστικήμοναστική
πολιτείαπολιτεία τουτου ΑγίουΑγίου
ΌρουςΌρους..

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕΣΣΑΣ



ΟΟ ΤάφοςΤάφος τουτου ΦιλίππουΦιλίππου ΒΒ’’, , 
όπουόπου στηνστην κύριακύρια αίθουσααίθουσα
μπορείτεμπορείτε νανα δείτεδείτε τητη
σαρκοφάγοσαρκοφάγο μεμε λάρνακαλάρνακα 24 24 
καρατίωνκαρατίων πουπου βρέθηκανβρέθηκαν σταστα
οστάοστά τουτου..

ΟΟ ΛευκόςΛευκός ΠύργοςΠύργος τηςτης
ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης καικαι τοτο
άγαλμαάγαλμα τουτου ΜΜ. . 
ΑλεξάνδρουΑλεξάνδρου, 2 , 2 απόαπό τατα
σημαντικότερασημαντικότερα μνημείαμνημεία
τηςτης ΚεντρικήςΚεντρικής
ΜακεδονίαςΜακεδονίας..

ΦΑΡΑΓΓΙΦΑΡΑΓΓΙ ΕΝΙΠΕΑΕΝΙΠΕΑ



ΟιΟι ΚαταρράκτεςΚαταρράκτες τηςτης
ΈδεσσαςΈδεσσας, , έναένα
εντυπωσιακόεντυπωσιακό θέαμαθέαμα
απείρουαπείρου κάλλουςκάλλους. . 
ΥπάρχουνΥπάρχουν 2 2 
καταρράκτεςκαταρράκτες: : ΟΟ διπλόςδιπλός
ΚαταρράκτηςΚαταρράκτης καικαι οο
ΚαταρράκτηςΚαταρράκτης ΚάρανοςΚάρανος..

ΤοΤο ΦαράγγιΦαράγγι τουτου ΕνιπέαΕνιπέα
στοστο ΛιτόχωροΛιτόχωρο, , όπουόπου
σύμφωνασύμφωνα μεμε τητη
μυθολογίαμυθολογία
κατασπαράχθηκεκατασπαράχθηκε απόαπό
τιςτις ΜαινάδεςΜαινάδες οο
μουσικόςμουσικός ΟρφέαςΟρφέας..

ΑΓΙΟΑΓΙΟ ΟΡΟΣΟΡΟΣ



ΤοΤο ΚάστροΚάστρο τουτου ΠλαταμώναΠλαταμώνα, , 
έναένα απόαπό τατα πιοπιο διατηρημέναδιατηρημένα
κάστρακάστρα τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας..

ΗΗ ΜοναστικήΜοναστική ΠολιτείαΠολιτεία
στοστο ΆγιοΆγιο ΌροςΌρος: : 
ΥπάρχουνΥπάρχουν 20 20 μονέςμονές πουπου
είναιείναι μεγάλαμεγάλα περίπλοκαπερίπλοκα
κτίριακτίρια μεμε ΠύργοΠύργο, , επάλξειςεπάλξεις
καικαι πολεμίστρεςπολεμίστρες..

ΟΟ ΑρχαιολογικόςΑρχαιολογικός ΧώροςΧώρος
τουτου ΔίονΔίον, , όπουόπου οο
επισκέπτηςεπισκέπτης διασχίζειδιασχίζει
πανέμορφαπανέμορφα πλακόστρωταπλακόστρωτα
μονοπάτιαμονοπάτια καικαι θαυμάζειθαυμάζει τατα
μνημείαμνημεία..

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΕΔΕΣΣΑΣΕΔΕΣΣΑΣ



ΜεΜε αξιόλογηαξιόλογη παρουσίαπαρουσία
στηστη διαδρομήδιαδρομή τωντων
αιώνωναιώνων καικαι πλούσιαπλούσια
λαογραφικήλαογραφική παράδοσηπαράδοση, , 
ηη ΑνατολικήΑνατολική ΜακεδονίαΜακεδονία
καικαι ΘράκηΘράκη κατέχεικατέχει μιαμια
ξεχωριστήξεχωριστή θέσηθέση γιαγια
όσουςόσους τηντην
επισκέπτονταιεπισκέπτονται..

ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥ



ΤοΤο ΣπήλαιοΣπήλαιο ΠηγώνΠηγών
ΑγγίτηΑγγίτη, , πουπου είναιείναι τοτο
μοναδικόμοναδικό ποτάμιοποτάμιο
σπήλαιοσπήλαιο στονστον ελλαδικόελλαδικό
χώροχώρο..

ΟΟ ΚαταρράκτηςΚαταρράκτης
ΛειβαδίτηΛειβαδίτη, , είναιείναι οο
μεγαλύτεροςμεγαλύτερος
καταρράκτηςκαταρράκτης τωντων
ΒαλκανίωνΒαλκανίων μεμε ύψοςύψος
περίπουπερίπου 60 60 μέτραμέτρα, , καθώςκαθώς
έπεφτεέπεφτε ορμητικάορμητικά απόαπό τατα
βράχιαβράχια..

ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥΕΒΡΟΥ



ΤοΤο ΔέλταΔέλτα τουτου ΠοταμούΠοταμού
ΈβρουΈβρου, , είναιείναι έναςένας
σημαντικόςσημαντικός
υγροβιότοποςυγροβιότοπος σεσε εθνικόεθνικό, , 
ευρωπαϊκόευρωπαϊκό καικαι διεθνέςδιεθνές
επίπεδοεπίπεδο

ΗΗ ΛίμνηΛίμνη ΒιστωνίδαΒιστωνίδα, , 
ευλογημένοςευλογημένος τόποςτόπος, , 
πλούσιοςπλούσιος σεσε αλιεύματααλιεύματα
καικαι καταφύγιοκαταφύγιο
χιλιάδωνχιλιάδων πτερωτώνπτερωτών
επισκεπτώνεπισκεπτών..

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΛΕΙΒΑΔΙΤΗ



ΤοΤο ΔάσοςΔάσος τηςτης ΔαδιάςΔαδιάς στοστο
ΣουφλίΣουφλί, , έχειέχει χαρακτηριστείχαρακτηριστεί
προστατευόμενηπροστατευόμενη περιοχήπεριοχή καικαι
απλώνεταιαπλώνεται σεσε έκτασηέκταση 73.000 73.000 
περίπουπερίπου στρωμάτωνστρωμάτων..

ΟΟ ΑρχαιολογικόςΑρχαιολογικός
ΧώροςΧώρος τωντων
ΦιλίππωνΦιλίππων, , όπουόπου
βρίσκεταιβρίσκεται ηη αρχαίααρχαία
πόληπόλη τωντων ΦιλίππωνΦιλίππων..

ΔΑΣΟΣΔΑΣΟΣ
ΔΑΔΙΑΣΔΑΔΙΑΣ


