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ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΛ ΕΡΡΨΝ 

ΓΝΨΡΙΖΨ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΨΝΣΑ ΕΝΑΝ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΨΝ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΡΟΒΑΛΛΨ ΣΙ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΥΕ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΟΤ. 

τα πλαίσια του μαθήματος Ειδική  Θεματική 

Δραστηριότητα της Β’ Σάξης των ΕΠΑΛ οι μαθητές μαζί 

με τους καθηγητές ανέλαβαν να δημιουργήσουν ένα 

Σουριστικό Οδηγό του Ν. ερρών για να προβάλλουν 

τις εναλλακτικές μορφές Σουρισμού της περιοχής μας. 

Σο θέμα επιλέχθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων από 11 

μαθητές από τα τμήματα B1 και B2 EΠΑΛ γιατί 

συμφώνησαν όλοι  και το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον. 

 

κοπός είναι η βιωματική γνωριμία των μαθητών με 

την παράδοση, τα τοπικά ήθη και έθιμα, τις περιοχές 

αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος του τόπου τους. 
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Ακόμη η βοήθεια προς τους μαθητές για 

επαγγελματικό προσανατολισμό και κοινωνικοποίηση 

Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για την έρευνα 

και την τεχνολογία.  Αφορμή της επιλογής του θέματος 

είναι οι σύγχρονες τάσεις του κόσμου προς τον 

εναλλακτικό τουρισμό  και  η ενημέρωση των μαθητών 

για τα οφέλη  μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό  

όπως η ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων των 

περιοχών , η βελτίωση της υγείας και άλλα. 

Ακόμη το θέμα είναι σχετικό με την ύλη που 

διδάσκονται στο μάθημα της «Σουριστικής 

Οικονομίας» και για την υλοποίησή έκαναν  πράξη 

αυτά που μαθαίνουν  στα μαθήματα «Εφαρμογές 

Η/Τ στον Σουρισμό» και «Σουριστική Θεωρία». 

 Εφαρμόστηκε η μέθοδος project. υγκεκριμένα: 

Εκφράστηκαν ελεύθερα ιδέες, σκέψεις,  

διατυπώθηκαν προτάσεις. Λήφθηκαν  αποφάσεις . 

Ορίσθηκαν διάφορα καθήκοντα. Εργάστηκαν  σε 

οµάδες και ατομικά. Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες 

(επισκέψεις, συνεντεύξεις, συλλογή πληροφοριών και 

φωτογραφιών, προβολές βίντεο , ερωτηματολόγια κ.α.)  

και. υγκεντρώθηκε  το υλικό από κάθε  οµάδα  και 

επεξεργάσθηκε. Σέλος συνεργάστηκαν  οι ομάδες για 

να συνθέσουν το υλικό τους και  έτσι δημιουργήθηκε 

η εργασία μας. 

 

 

 

Αποτέλεσμα ήταν να μάθουν να συνεργάζονται και να 

δουλεύουν ομαδικά ,να παίρνουν πρωτοβουλίες. Να 
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αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης και καταγραφής 

πληροφοριών. Να καταλάβουν την αξία του τουρισμού 

και να αποκτήσουν τουριστική συνείδηση.Nα 

γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές του τόπου τους. Να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος αλλά και της πολιτιστικής τους 

κληρονομιάς. Να καταλάβουν την αξία του 

εναλλακτικού τουρισμού για την  ανάπτυξη της 

τοπικής μας οικονομίας. 
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ΟΡΙΜΟΙ 

 

 

 

Εναλλακτικός τουρισμός. Κάτι πρωτόγνωρο για τα 
Ελληνικά δεδομένα μέχρι σήμερα. Σουρισμός και 
τουρίστας ήταν συνδεδεμένα  με τις λέξεις Καλοκαίρι , 
Θάλασσα , ήλιος. Δημιουργήθηκε λοιπόν ο 
εναλλακτικός τουρισμός για την επιμήκυνση  της 
τουριστικής περιόδου,  με την ανάδειξη  και 
αξιοποίηση αγνώστων περιοχών ,περιοχών με φυσικές 
ομορφιές ,περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ,άθληση στην 
φύση  και στην   ενίσχυση  της οικονομίας  κατοίκων 
σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Σα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκώς ένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον εναλλακτικό τουρισμό 

και την άθληση στην φύση και αυτό οδηγεί ολοένα και 

περισσότερους τουρίστες να περνούν τις διακοπές τους 

στην εξοχή ,συμμετέχοντας σε διάφορες αθλητικές 

εκδηλώσεις  πολλές φορές μάλιστα διαμένοντας σε 

απλά καταλύματα. ύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών , ο 

εναλλακτικός τουρισμός αναμένεται να κερδίσει 

σημαντικό έδαφος τα επόμενα χρόνια 
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Μορφές του εναλλακτικού τουρισμού που 

αναπτύσσονται στην Ελλάδα 

► Αγροτουρισμός 

► Επαγγελματικός τουρισμός 

► Πολιτιστικός τουρισμός 

► Μαθησιακός τουρισμός 

► Θρησκευτικός τουρισμός 

► Σουρισμός υγείας 

► Κοινωνικός τουρισμός 

► Θαλάσσιος τουρισμός 

► Αθλητικός τουρισμός 

► Ορεινός-ορειβατικός τουρισμός 

►Tτουρισμός χειμερινών αθλημάτων 

► Περιπατητικός τουρισμός 

► Σουρισμός Γαστρονομικός 
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Οφέλη για τον τουρίστα- επισκέπτη του 

εναλλακτικού τουρισμού. 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός αναπτύσσεται όλο και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα . Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι των μεγαλουπόλεων 

προσπαθούν να ξεφεύγουν έστω και λίγο από τον 

θόρυβο, τον συνωστισμό,   το άγχος, τους έντονους 

ρυθμούς της πόλης  και γενικότερα από τις δύσκολες 

συνθήκες ζωής  των μεγάλων πόλεων. 

 Έτσι έχουν έντονη την επιθυμία να βρεθούν κοντά στη 

φύση για να απολαύσουν την γαλήνη, την ηρεμία,  τον 

διαφορετικό τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν στη 

φύση καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη φιλοξενία και την 

αυθόρμητη καλοσυνάτη συμπεριφορά των κατοίκων 

του τόπου του προορισμού. 

Σα πλεονεκτήματα που έχουν οι τουρίστες από την 

επίσκεψη αυτή είναι αρκετά χωρίς καμία αμφιβολία. 

Ένα σημαντικό όφελος είναι ότι  έρχονται σε γνωριμία 

με τα τοπικά ήθη και έθιμα και  τoν  πολιτισμό του 

τόπου  που επισκέπτεται. Επίσης, έρχονται σε στενή 

επαφή με το περιβάλλον και με δραστηριότητες, στις 

οποίες μπορεί να ψυχαγωγηθεί, να αθληθεί  και να 

νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της 

ανακάλυψης. Σέτοιες  δραστηριότητες είναι αγροτικές, 

αθλητικές, πολιτιστικές και μπορεί ακόμα να έχουν 

σχέση με οικοτουρισμό ή και μαθήματα αργαλειού 

και παραδοσιακής μαγειρικής.   

   Ένα τελευταίο σημαντικό πλεονέκτημα του  

εναλλακτικού τουρισμού είναι ότι μπορεί να 
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προσφέρει ακόμα και στα άτομα που ανήκουν σε 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, στα άτομα με 

ειδικές ανάγκες ή και στα άτομα της τρίτης ηλικίας 

ένα τουριστικό πακέτο διακοπών. 

 

 

 

Οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού για τους 

επιχειρηματίες, την τοπική κοινωνία και τη 

εθνική οικονομία. 

 

Οι θετικές επιδράσεις που προκύπτουν από την 

ανάπτυξη των διαφόρων μορφών του εναλλακτικού 

τουρισμού στην Ελλάδα είναι πολλές και αφορούν τον 

κοινωνικό, τον οικονομικό , τον πολιτισμικό και 

περιβαλλοντικό τομέα της χώρας 

  Αρχικά, όσον αφορά το επιχειρηματικό επίπεδο η 

συμβολή του εναλλακτικού τουρισμού σε αυτό είναι 

φανερή. Έτσι, βοηθάει  στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας κάτι που είναι ενθαρρυντικό για τις ομάδες 

των νέων και των γυναικών που είναι  ευαίσθητες από 

άποψη εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, έχει τη 

δυνατότητα να ενεργοποιήσει θέσεις εργασίας μέσω 

εστιατορίων, ξενοδοχείων, πωλήσεων, αναμνηστικών 

αντικειμένων αλλά και έμμεσα με την παροχή αγαθών 

και υπηρεσιών που έχουν ανάγκη από τις επιχειρήσεις 

που σχετίζονται με τον εναλλακτικό τουρισμό. Επίσης, 

επειδή αυτό αναπτύσσεται τις περισσότερες φορές από 

τον τοπικό πληθυσμό δημιουργεί συμπληρωματικά 
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εισοδήματα και συγκρατεί τον κόσμο στις εστίες του, 

κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις 

περιοχές που είναι αντιμέτωπες με τη πληθυσμιακή 

μείωση. 

Έπειτα, ο εναλλακτικός τουρισμός δίνει την ευκαιρία 

στην τοπική κοινωνία να αναπτύξει και να διατηρήσει 

τη λαογραφία, την τοπική αρχιτεκτονική, να αναβιώσει 

εργασίες και τέχνες ξεχασμένες για να παράγει 

παραδοσιακά προϊόντα, τοπικά έθιμα και να 

οργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Σέλος, ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί πηγή 

εσόδων για την ελληνική οικονομία που προκύπτουν 

κυρίας από τους φόρους και το συνάλλαγμα. 

  Έτσι συμπεραίνουμε ότι τα οφέλη που προκύπτουν 

από την άνοδο και την ανάδειξη των διαφόρων μορφών 

του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι πολλά 

και ευνοούν τόσο τους επιχειρηματίες και την εθνική 

οικονομία όσο και την τοπική κοινωνία 
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ΕΡΡΕ: 

έρρες ένας από τους μεγαλύτερους νομούς της 
Ελλάδος  Μια περιοχή που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί και σαν ένα τουριστικό πάρκο 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού  ,με αθλητικές 
δραστηριότητες , περιηγήσεις , ιαματικό τουρισμό , 
θρησκευτικό , πολιτιστικό , και Ιστορικό τουρισμό.  Ο 

νομός 
ερρών  

καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της Μακεδονίας 
και είναι ένας από τους επτά νομούς της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας . Προς βορρά συνορεύει με την 
Βουλγαρία και στο Νότο βρέχεται από τον τρυμονικό 
κόλπο. Ανατολικά συνορεύει με τους νομούς Καβάλας 
και Δράμας και δυτικά με τους νομούς Κιλκίς και 
Θεσσαλονίκης. Αναπτύσσει αξιόλογη εμπορική και 
οικονομική δραστηριότητα ενώ τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει και αύξηση στην τουριστική 
δραστηριότητα. Σα αξιοθέατα και οι φυσικές ομορφιές 
του νομού είναι αναρίθμητες και αποτελούν ισχυρό 
πόλο έλξης πολλών επισκεπτών απ` ολόκληρη την 
Ελλάδα.. 

. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι η εναλλακτική 

μορφή τουρισμού κατά τη διάρκεια της οποίας οι 

τουρίστες ασκούνται, γυμνάζονται, παίζουν ή 

αθλούνται σε ένα ή περισσότερα αγωνίσματα.  

 

Ο νομός ερρών είναι μια περιοχή με έντονα αθλητικό 

χαρακτήρα. Τπάρχουν αρκετές αθλητικές εγκαταστά-
σεις οι οποίες φιλοξενούν ένα ευρύ φάσμα αθλητικών 

δραστηριοτήτων.   

 την νότια πλευρά της πόλης βρίσκεται το αθλητικό 
πάρκο της Ομόνοιας. Πρόκειται για έναν καταπράσινο 

αθλητικό πολυχώρο έκτασης 300 στρεμμάτων που συ-
γκεντρώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό φίλων του α-

θλητισμού. Ιδιαίτερη αίγλη στο πάρκο προσδίδουν η 
πίστα Κάρτ και το Αυτο-

κινητοδρόμιο ερρών.Η πίστα 
Κάρτ άρχισε να λειτουργεί το 

1995 και είναι η μεγαλύτερη της 

Βορείου Ελλάδος. Έχει 

μήκος 1.050 μέτρα και 
πλάτος 8 μέτρα, πληρώντας 

εξολοκλή- ρου τις παγκό-
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σμιες προδιαγραφές. Υιλοξενεί 8 επίσημους αγώνες 

κάρτ, βέσπας,  enduro, και δεξιοτεχνίας κάθε χρόνο 
και την διαχείριση της την έχει η Λέσχη Αυτοκινήτου 

και Μοτοσικλέτας ερρών. Σο αυτοκινητοδρόμιο ερ-
ρών βρίσκεται στη δυτική πλευρά του πάρκου και λει-

τουργεί από τα τέλη του 1998. Σα αγωνίσματα που δι-
οργανώνονται είναι: αγώνες αυτοκινήτου formula 3,  

Ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα , αγώνες 
μοτοσικλέτας πολλών ωρών. Ο συνολικός αριθμός των 

θεατών που μπορεί να παρακολουθήσει τους αγώνες 
είναι 10.000 άτομα ενώ οι χώροι στάθμευσης αυτοκι-

νήτου ανέρχονται σε 3.000.  

 Αεροπλοΐα:  

Αιωρόπτερο ή αετός. 

Αλεξίπτωτο πλαγιάς 

Μηχανοκίνητος αετός. 

Ελεύθερη πτώση.  

 Η μορφολογία του εδάφους του νομού είναι ιδανική 
για την ανάπτυξη της αεροπλοΐας καθώς οι μεγάλοι 
ορεινοί όγκοι Μπέλες , Παγγαίου και Μενοικίου που 
περιβάλλουν τον Νομό δημιουργούν ένα λεκανοπέδιο 
με ισχυρά ανοδικά ρεύματα ιδανικά για πτήσεις. 

 Φώροι  απογείωσης  που υπάρχουν στο Νομό είναι το 
Φιονοχώρι στο Μενοίκιο όρος , τα Πλατανάκια  και η 
Βυρώνεια  στο όρος Μπέλες και το καταφύγιο της 
Πρώτης στο Παγγαίο όρος. 

Πεζοπορίες και ποδηλατικός τουρισμός: 

Η  μορφολογία του νομού στην περιοχή αυτήν  λόγω 
της ύπαρξης των Ορεινών όγκων ( Μπέλες, Όρβηλος, 
Λαϊλιάς , Μενοίκιο, Παγγαίο) παρέχει ιδανικές 
διαδρομές για την ανάπτυξη αθλητικών  
δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία 
η ορειβασία , το ποδήλατο βουνού.. 
Τπάρχει η δυνατότητα 
εκδρομής στις περιοχές αυτές με 
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διανυκτέρευση σε αντίσκηνα ή ξενώνα  

Ιππασία – Ιππικός τουρισμός:  

Μονάδες ιππικού τουρισμού λειτουργούν ήδη  στην 
λίμνη Κερκίνη , στα Άνω Πορόϊα, στο Ζερβοχώρι ,στη 
έρρες και μία υπό κατασκευή στο Υαράγγι του 
Αγγίτη.  

 Οι μονάδες αυτές προσφέρουν 
ψυχαγωγία στους λάτρεις του 
ιππικού τόσο εντός των ειδικά 

διαμορφωμένων 
χώρων όσο και σε επιλεγμένες 
διαδρομές. 

Rafting- Canoe – Kayak – Hydrospet : 

Ποτάμιες δραστηριότητες που ακολουθεί σήμερα 
ολοένα και περισσότερος κόσμος.  

Ιδανικός τόπος το Υαράγγι του ποταμού 
Αγγίτη και ο ποταμός τρυμόνας. Σο 
Υαράγγι είναι μια μαγευτική περιοχή 
που αφήνει άφωνο ακόμη και τον πιο 
απαιτητικό επισκέπτη. 

Μία διαδρομή 8χιλ. σε κάθετα πρανή που ξεπερνούν 
και τα 100μ σε ορισμένα σημεία , με υδροχαρή δάση, 
πολυποίκιλη χλωρίδα και μοναδική πανίδα από άγρια 
ζώα , δίνουν μια διάσταση ανεπανάληπτη για δύο ώρες 
στον επισκέπτη. 

Canyoning:Μια άλλη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην 
περιοχή .Πρόκειται για την διάσχιση Υαραγγιών συνήθως από 
πάνω προς τα κάτω με την χρήση ορειβατικού εξοπλισμού 
όπου αυτός είναι απαραίτητος. Είναι μια περιπέτεια που 
μπορούν να απολαύσουν άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν 
να συνδυάσουν τη δράση με την μαγεία της φύσης. 

 κοποβολήτα όρια του Δ. Καλών Δέντρων (8 χλμ δυτικά της 
πόλης των ερρών) βρίσκεται το ομώνυμο σκοπευτήριο πύλι-
νου δίσκου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του σκοπευτι-
κού συλλόγου Καλών Δέντρων. Η ευνοϊκή μορφολογία του ε-
δάφους (τεράστιος πεδινός χώρος) και οι εξαιρετικές κλιματο-
λογικές συνθήκες εξασφαλίζουν τις ιδανικότερες προϋποθέσεις 
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ώστε το εν λόγω σκοπευτήριο να αποτελέσει το καλύτερο και 
πληρέστερο της χώρας (με σχετικά ήπιες παρεμβάσεις μπορεί 
να μετατραπεί σε Ολυμπιακών προδιαγραφών). 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό 
κομμάτι της ελληνικής τουριστικής κίνησης και 

αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους 
λατρείας, όπως μοναστήρια και εκκλησίες.  

Θρησκευτικοί τόποι της περιοχής: 

Ιερά Μονή Σιμίου Προδρόμου. Κτίστηκε το 1270μ.χ 
και αποτελεί  ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο 
Βυζαντινής τέχνης. Βρίσκεται 10 χιλ. από την έρρες 
στους πρόποδες του Μενοίκιο  όρους. 

Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας:Βρίσκεται 
στην βόρεια πλευρά του 
Παγγαίου όρους και σε 
υψόμετρο 753μ. Πλήθος 
είναι οι πιστοί που έρχονται 
να προσκυνήσουν την 
αχειροποίητο εικόνα της 
Θεοτόκου. 

Ιερό Ησυχαστήριο Σιμίου Προδρόμου 
Ακριτοχωρίου : Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους 
Μπέλες με θέα την λίμνη της Κερκίνης. 

Ιερά Μονή Αναλήψεως Πρώτης:  το Παγγαίο όρος 
και σε υψόμετρο 930 μ είναι κτισμένη η Ιερά Μονή 
Αναλήψεως Πρώτης. Η πρώτη κατασκευή  
χρονολογείται   το 18ο αιώνα. 

Ιερά Μονή Παναγίας ΒύσιανηςΔέκα (10) χλμ. 
βόρεια της πόλης των ερρών και δύο (2) από τον 
οικισμό του Μετοχίου, μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο, 
στο βάθος μιας χαράδρας, βρίσκεται η γυναικεία I.Μ. 
Παναγίας της Βύσιανης.Ιδρύθηκε το έτος 1972 με 
πρωτοβουλία ερραίων πιστών. Υυσικά υπάρχουν και 
πολλά άλλα μοναστήρια στην περιοχή . Σέλος, το νέο 
Κειμηλειαρχείο της Ιεράς Μητρόπολης ερρών & 
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Νιγρίτης ”Χυχής Άκος”, αποτελεί κέντρο 
εκκλησιαστικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας για την περιοχή του Νομού ερρών. 

 

ΙΑΜΑΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Η φύση εκτός από τα σπάνια τοπία και τις 

ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές «χάρισε» στην 

Ελλάδα και πηγές με σημαντικές θεραπευτικές 

ιδιότητες. Σα ιαματικά λουτρά αποτελούν μέρος 

του εθνικού πλούτου της χώρας, ενώ οι 

θεραπευτικές τους ιδιότητες ήταν γνωστές ήδη 

από τους αρχαίους χρόνους. 

   

το Nομό ερρών υπάρχουν τρείς φυσικές ιαματικές 
υδροθεραπευτικές πηγές (η ιαματική Πηγή 

ιδηροκάστρου, τα Λουτρά Θερμών Nιγρίτας  και 
η ιαματική πηγή του 

Aγκίστρου)  με θεραπευτικές 
ενδείξεις για ρευματοπάθειες 

και αρθροπάθειες, αρθρίτιδες, 
δερματοπάθειες, 

γυναικολογικές παθήσεις, 
σπονδυλοαρθρίτιδες, δισκοπάθειες, μυαλγίες, 

ισχιαλγίες, οσφυαλγίες και γενικές παθήσεις των 

αρθρώσεων. 
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ΙΣΟΡΙΚΟ– ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Ένα από τα παλαιότερα και δημοφιλέστερα είδη 

εναλλακτικού  τουρισμού  που είναι σχετικό με 

τη γνώση, την εμπειρία και  την προσωπική 

ανακάλυψη που αποκτά κανείς από την 

επίσκεψή του σε ένα αρχαιολογικό και 

λαογραφικό τόπο. 

Ο Ν.ερρών έχει μια πλούσια Ιστορική-Πολιτιστική 

πορεία και σε συνδυασμό με τις φυσικές ομορφιές του 

τόπου μας αποτελούν πλεονεκτήματα στο 

ανταγωνιστικό πεδίο Ανάπτυξης. 

 

Ρούπελ: ] Ιστορική ταυτότητα του νομού και μοναδικό 
μνημείο στον κόσμο σήμερα είναι τα οχυρά του 
Ρούπελ. τις 26 Μαΐου του 1916 τα οχυρά 
λειτούργησαν σαν φραγμός στην προέλαση των 
γερμανικών δυνάμεων προς την Ελληνική  επικράτεια. 

Σο οχυρό δεν 
έπεσε ποτέ αλλά 
παραδόθηκε στης 
10 Απριλίου 
αφού 
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προηγήθηκε συνθηκολόγηση μεταξύ Ελλήνων και 
Γερμανών  στη Θεσσαλονίκη. 

Κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στα οχυρά του 
Ρούπελ διαδραματίστηκαν γεγονότα που ανέδειξαν την 
γενναιότητα και την ανδρεία της Ελληνικής ψυχής σε 
όλο της το μεγαλείο. 

ήμερα οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν να  
ξεναγηθούν και να προσκυνήσουν τον χώρο αυτό. 

Αρχαία Αμφίπολη 

Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιο-

λογικούς χώρους. Δίπλα στην παλιά γέφυρα του τρυ-
μόνα, βρέθη-

καν τα τμήματα 
ενός υπερφυσι-

κού μαρμάρι-
νου Λιονταριού 

ύψους 5,37μ. Ο 
Λέων της Αμ-

φίπολης, είναι το 
χαρακτηριστικό 

μνημείο της πόλης και αποτελούσε σύμβολο της δύ-
ναμής της κατά την αρχαιότητα, ενώ ο επισκέπτης 

μπορεί να περιηγηθεί και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αμφίπολης. 

  Ο Κουλάς(πύργος του Ορέστη) 

τον επιβλητικό πευκόφυτο λόφο που δεσπόζει στη 
σημερινή πόλη των ερρών, υψώνεται με επικό 

αέρα η ισχυρή Ακρόπολη, στους πύργους της οποίας 
αγρυπνεί το πνεύμα των Βυζαντινών. 

 

 

Η Βυζαντινή αυτή 
Ακρόπολη κτίστηκε 

σε αρχαίο φρούριο που 
υπεράσπιζε την 
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πόλη τον Ζ' και Σ' π.Φ. αιώνα 

 

Ήθη και έθιμα πλημμυρίζουν τον Ν. ερρών. Κάθε 

χωριό, κάθε πόλη με τη δική της ξεχωριστή ιστορία 
κρατά τις παραδόσεις τα ήθη και τα έθιμα. Οι εκδη-

λώσεις που πραγματοποιούνται πάντα έχουν μια και 
μόνο κατάληξη, το ΓΛΕΝΣΙ και το ΚΕΥΙ των επισκε-

πτών όσο και αυτών που συμμετέχουν. 
 ΑΝΑΣΕΝΑΡΙΑ, ΓΤΝΑΙΚΟΚΡΑΣΙΑ, ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΑ, 

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΠΑΛΗ, ΔΡΑΚΟΚΣΟΝΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟ 
ΚΕΣΕΚΙΑ, ΝΣΕΡΒΑΝΕ, ΚΟΤΡΜΠΑΝΙ, ΦΕΛΙΔΟΝΟ-

ΜΑΣΑ, είναι μερικά από τα ήθη και έθιμα που ανα-
βιώνουν σε όλο το Νομό που εντυπωσιάζουν και ενδι-

αφέρουν τους επισκέπτες και όσους συμμετέχουν στις 
παραπάνω εκδηλώσεις. 

 Ακόμη άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις οργανώνο-
νται σε όλο το Νομό όπως: 

 Γιορτή κρασιού, Υεστιβάλ Αμφίπολης, τα Ελευ-

θέρια, Παραδοσιακός  Γάμος, Βλάχικος Γάμος, Γιορτή 
Μελιτζάνας, Γιορτή Κερασιού, Σα Γεφυρουδιανά και 

πολλά  Πολιτιστικά τριήμερα, Πανηγύρεις και Απο-
κριάτικες Εκδηλώσεις. 

Υπάρχοντα Μουσεία σε όλο τον Νομό 
 
 
 

 
Μπεζεστένι – Αρχαιολογικό 
Μουσείο (ΕΡΡΕ) 

- Αρχαιολογικό Μουσείο 
(ΕΡΡΕ) 

- Εκκλησιαστικό Μουσείο (ΕΡΡΕ) 
- Μουσεία Υυσικής Ιστορίας (ΕΡΡΨΝ-

ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΟΤ) 
- Λαογραφικό Μουσείο αρακατσάνων (ΕΡΡΕ) 
- Λαογραφικό Μουσείο Βλάχων (Γεώργ. Ολύμπιος) 

(ΕΡΡΕ) 
- Λαογραφικό Μουσείο ‘Θρακικής Εστίας’ (ΕΡΡΕ) 
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- Λαογραφικό Μουσείο  ‘ Αλεξάνδρου Φατζηηλία ‘ (ΕΡ-
ΡΕ) 

- Λαογραφικό Μουσείο ‘Σσαρτσίδη’ (ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΟ)  
- Λαογραφικό Μουσείο ‘Λύκειο Ελληνίδων’ (ΕΡΡΕ) 
- Λαογραφικό Μουσείο  ‘Γερακίνας’ (ΝΙΓΡΗΣΑ) 
- Λαογραφικό Ιστορικό Πολεμικό Μουσείο (Ν.Α ΕΡ-

ΡΨΝ) 
- Λαογραφικό Μουσείο (ΝΕΑ ΖΙΦΝΗ) 

 

 

έρρες , ένας παράδεισος Γαστρονομίας  
. 

Νομός ερρών, ένας προορισμός που επιφυλάσσει 

πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις. 

Εκτός από την πα-
νέμορφη φύση και τις 

άπειρες εναλλακτικές 
δυνατό- τητες που 

προσφέ- ρει ο Νομός 
ερρών σίγουρα θα 

σας εν- θουσιάσει με 
τις γεύ- σεις , την 

τοπική κουζίνα και 
τα παρα- δοσιακά 

προϊόντα του. 
Γεύσεις που οι ρίζες τους χάνονται στην πλούσια Ιστο-

ρία του τόπου αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής 
παράδοσης που θέλει τους ανθρώπους να αγαπούν και 

να απολαμβάνουν το καλό φαγητό σε κάθε ευκαιρία.  

 
Η ερραϊκή γη πλούσια και ευλογημένη, χρίζει αγαθά 

που ξεχωρίζουν για την ασύγκριτη γεύση και ποιότητά 
τους. 

Υασόλια Ορεινής, Ρύζι, ντομάτες, Πατάτες Βρο-
ντούς είναι φημισμένα σε όλη την Ελλάδα. 

Όπως και η εξαιρετικής ποιότητας πιρουλίνα που 
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παράγεται στη Νιγρίτα. Αξεπέραστης νοστιμιάς είναι 

και τα ντόπια κρεατικά όπως και τα αλλαντικά 
ερρών 

Κξεαηηθά  Ζπκαξηθά Μπνπγάηζα  

 

Καβνπξκάο Βνπβάιη  

Γαιαθηνθνκηθά Λάδη  

 

Γιπθά Κνπηαιηνύ Κξαζί  

 

 

Καθέο Μέιη ξη 

 

Ληθέξ Σπηξνπιίλα  

 

Μαξκειάδα Παηάηα  

 

Ούδν - Τζίπνπξν Σάιηζα  

 

Παγσηά Σαιάηεο - Τνπξζί  

http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=7:%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=7:%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=11:%CE%B6%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=11:%CE%B6%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1:%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1:%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=12:%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%82&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=12:%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%82&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=9:%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=9:%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=25:%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=25:%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=14:%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=14:%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=10:%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=10:%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=13:%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=13:%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=24:%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=24:%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=17:%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=17:%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=27:saligaria&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=15:%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=15:%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=20:%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=20:%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=16:%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=16:%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=26:%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=26:%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=18:%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=18:%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=19:%CF%83%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=19:%CF%83%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B1&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=23:%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=23:%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CF%84%CE%AC&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=22:%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF&Itemid=770
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=22:%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%83%CE%AF&Itemid=770
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Τοπικέσ Παραδοςιακέσ  

Κουρουκλίτικο  

 
Τλικά: 
2 θηιά αξλί (κπνύηη), 2 θεζεδάθηα γηανύξηη πξόβεην, 4 απγά, 1 ιεκόλη, 3 ζθειίδεο 

ζθόξδν, 10 θόθθνπο πηπέξη, 1 θνπηαιηά αιάηη, 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο βνύηπξν, 1 

θνπηαιηά ηεο ζνύπαο αιεύξη. 

   

Ξηροψηςτά  

 

Τλικά: 
1/5 θηινύ κειηηδάλεο, 1/2 θηιό θαξύδη-

α, έλα θεθαιάθη ζθόξδν, ιάδη, μύδη, 

θόθθηλν πηπέξη. 

  Μελιτζάνες με ρεβύθια  

 

Τλικά: 

Μειηηδάλεο, 1 ζαθνπιάθη ξεβύ-

ζηα, ιίγν αιάηη, ληνκάηα, ιάδη, 

ιίγν πηπέξη (πξναηξεηηθά). 

   

Γεμιςτό κοτόπουλο με αρμια  

 

Τλικά: 

1 θνηόπνπιν, 1 θιπηδάλη ξύδη, 

ζπθσηάθηα από 3 θνηόπνπια, 3 

θηιά ηνπξζί ιάραλν, 2 παθέηα 

http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1283:2010-11-12-17-44-10&catid=109:2010-11-03-19-07-52&Itemid=774
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1282:2010-11-12-17-42-37&catid=109:2010-11-03-19-07-52&Itemid=774
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:2010-11-12-17-41-08&catid=109:2010-11-03-19-07-52&Itemid=774
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:2010-11-12-17-35-42&catid=109:2010-11-03-19-07-52&Itemid=774
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βνύηπξν, 1 θνπηί ρπκό ληνκάηαο, 1 θξεκκύδη, καύξν πηπέξη. 

   

Χαςλαμάσ  

 

Τλικά: 
5 θνύπεο αιεύξη ρσξηάηηθν, 1/3 

θνύπαο ςηιό ζηκηγδάιη, 1 1/4 

θνύπαο ειαηόιαδν, 1 θνύπα 

ζηαρηόλεξν ή λεξό, 2 1/2 θνπ-

ηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ, 1 θνπηαιάθη ζόδα, 2 θνπηαιηέο θνληάθ, 1 θνπ-

ηαιηά ρπκό ιεκνληνύ, 1/2 θνύπα δάραξε, 1 θνπηαιάθη θαλέια,1/2 θνπηα-

ιηά γαξίθαιν. 

Γηα ην ζηξόπη: 1 1/2 θνύπα δάραξε, 1 θνύπα λεξό, 1 θνπηαιηά ρπκό ιεκν-

ληνύ, 2 μπιάθηα θαλέια ζε θνκκαηάθηα, 10 γαξίθαια. 

  Σερραϊκι Καρυδόπιτα  

 

Τλικά: 

3/4 ηεο θνύπαο βνύηπξν, 1 

1/2 ηεο θνύπαο δάραξε, 5 απ-

γά, 2 θνύπεο αιεύξη πνπ 

θνπζθώλεη κόλν ηνπ, 1 θνπ-

ηαιάθη θαλέια, ιίγν αιάηη, 

1/2 θνύπα ζηαθίδα μαλζή 

θνπζθσκέλε ζε ιίγν θνληάθ, 

1 κεγάιν κήιν ηξηκκέλν ζην 

ξεληέ, 1 θνύπα θαξύδηα ςη-

ινθνκκέλα. 

   

http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:2010-11-12-17-29-19&catid=109:2010-11-03-19-07-52&Itemid=774
http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1278:2010-11-12-16-45-36&catid=109:2010-11-03-19-07-52&Itemid=774
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Γαλακτομπούρεκο  

 
Τλικά: 

11/2 ιίηξν γάια, 1 παθέην βηηάκ, 5 απγά, 11/2 θιπηδάλη δάραξε, 1/2 θιπ-

ηδάλη ζηκηγδάιη ςηιό, 3 βαλίιηεο, 1/2 θηιό θύιιν θξνύζηαο. 

Γηα ζηξόπη: 21/2 θιπηδάληα δάραξε, 2 θιπηδάληα λεξό, ρπκό από 1/2 ιε-

κόλη. 

  

 

 

 

 1ο Φεςτιβάλ Σερραϊκισ Γαςτρονομίασ 2008 

Η παρασκευή της μεγαλύτερης "Μπουγάτσας" στον 
κόσμο (20 μέτρα) , για να καταγραφεί στο ρεκόρ  

Guinness  

 

 

 

 

2ο Φεςτιβάλ Σερραΰκήσ Γαςτρονομίασ 2009  

 

 

 

 

Είκοςι μζτρα μικουσ και 280 κιλών βάρουσ είναι το μεγαλφτερο 

http://www.serraikaproionta.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:2010-11-12-16-42-00&catid=109:2010-11-03-19-07-52&Itemid=774
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κεμπάπ του κόςμου από βουβάλι, που  παραςκευάςαν οι Σερραίοι, 
διεκδικώντασ άλλθ μία κζςθ ςτο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνεσ.  

 

 

 

3ο Φεςτιβάλ Σερραΰκήσ Γαςτρονομίασ 2010  

Ζνα ακόμα ρεκόρ Guinness κατακτοφν οι Σζρρεσ και το Εμπορικό & 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Σερρών. Για τρίτθ ςυνεχι χρονιά, φςτερα 
από τθ Σερραϊκι Μπουγάτςα το 2008 και τα μπιφτζκια από 
βουβαλίςιο κρζασ το 2009, ζνα νζο ρεκόρ Guinness με το εξαιρετικό 
και μοναδικό ςερραϊκό ρφηι αυτι τθ φορά είναι γεγονόσ !!! 
Τθν Κυριακι 6 Ιουνίου ςτο κζντρο τθσ πόλθσ Σερρών παραςκευάςαμε 
ςχεδόν τρεισ τόνουσ ρυηόγαλο με γάλα από τισ Σζρρεσ και ηάχαρθ από 
το ςερραϊκό εργοςτάςιο τθσ  ΕΒΗ και επιτφχαμε το μεγαλφτερο 
ςερβίριςμα ρυηόγαλου ςτον κόςμο,  

 

 

 

Αξιοθέατα – Υυσικές ομορφιές 

Πόλη  ερρών  

 Άγιος Ιωάννης: ε απόσταση 2 μόλις χιλ. από 
την πόλη των ερρών , ξακουστός για τα 
αιωνόβια πλατάνια του και για τα άφθονα νερά 
του .  
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Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων: Σο στολίδι της πόλης των 
ερρών στο δρόμο για την Ακρόπολη. Ένας μαγευτικός 
τόπος με πλούσια βλάστηση, τεράστια πλατάνια και 
άφθονα νερά  συνδυάζουν αρμονικά το φυσικό κάλος 
με τους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας που έχουν 
δημιουργηθεί εκεί. 

 κοπευτικός όμιλος , ιππικός όμιλος, Κολυμβητήριο , 
γήπεδα Σένις , διαδρομές Μ.Σ.Β αιροπτερισμός είναι 
μερικά από του χώρους που μπορούν να προσφέρουν 
την άθληση στους επισκέπτες της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

Δάσος Λαϊλιά: την οροσειρά της Βροντούς σε μια 
μαγευτική τοποθεσία  25 χιλ. από την πόλη των 
ερρών ,βρίσκεται το δάσος του Λαϊλιά. Είναι ένα 
πυκνό δάσος οξιάς και δασικής Πεύκης έκτασης 
33.000 περίπου στρεμμάτων με ψηλότερη κορυφή στα 

1850μ. 

 

 

 

 

 

Υαράγγι του ποταμού Αγγίτη:  Ένα δώρο που χάρισε η 
φύση στο νομό ερρών  είναι το φαράγγι του Αγγίτη.  
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Βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του νομού 
και έχει μήκος κοντά στα 10 χιλ. Σο φαράγγι 
βρίσκεται κάτω από την περιοχή πετρωτό του 
πηλαίου της Αλιστράτης  και είναι γνωστό και με τις 
ονομασίες τενά Πέτρας και Διώρυγα.   

Σα τελευταία χρόνια στο ποταμό αναπτύσσονται 
αθλητικές δραστηριότητες όπως Rafting – canoe – 
kayak , πεδία αναρρίχησης  , ποδηλατικοί διάδρομοι, 
Rappel  κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πήλαιο Αλιστράτης:  Πενήντα χιλ. βορειοανατολικά 
της πόλης των ερρών κοντά στον δήμο της Αλιστράτης 
βρίσκεται το σπήλαιο της Αλιστράτης. Σο σπήλαιο 
έγινε γνωστό τον Μάιο του 1975 . Σο μέγεθος και η 
σπάνια ομορφιά του κεντρίζει το ενδιαφέρον όχι μόνο 
σπηλαιολόγων, παλαιοντολόγων , γεωλόγων και 
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εξερευνητών αλλά και κάθε απλού επισκέπτη που 
θέλει να θαυμάσει από κοντά ένα αριστούργημα της 
φύσης. Η επιφάνειά του σπηλαίου είναι 25.000 μ2 . 

 Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το σπήλαιο της 
Αλιστράτης σε συνδυασμό με το φαράγγι του 
ποταμού Αγγίτη είναι ένα πάντρεμα της φύσης 
που θα προσέλκυε ακόμα και τον ποιο 
απαιτητικό επισκέπτη για ξενάγηση και άθληση 
με τις δραστηριότητες στην περιοχή . 

 

 

 

 

 

 

Τδροβιότοπος  λίμνης Κερκίνης:  τον δήμο Κερκίνης 
βρίσκεται ο υδροβιότοπος της λίμνης με διεθνή 
σημασία. Δημιουργήθηκε με ανθρώπινη παρέμβαση 
στον ποταμό του τρυμόνα. 

 Δημιουργήθηκε το 1932 όταν έγινε το φράγμα στην 
περιοχή της κοινότητας του Λιθοτόπου. 

 

 Η Κερκίνη προστατεύεται από την σύμβαση Ραμσάρ 
και αποτελεί περιοχή του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Υύση 
2000». Περιοχή με πλούσια ιχθυοπανίδα με 30 είδη 
ψαριών και  πανίδα με πολλά ζώα. Επίσης έχουν 
καταγραφή περίπου 300 είδη πουλιών. Σα τελευταία 
χρόνια γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη  με 
συνέπεια την σημαντική αύξηση του εισοδήματος των 
κατοίκων της περιοχής. 

Η λίμνη και η περιοχή γύρω έως και το όρος Μπέλες 
προσφέρεται για περιβαλλοντική εκπαίδευση , 
αποτελεί ιδανικό μέρος για ανάπτυξη του 
εναλλακτικού τουρισμού ώστε να συγκεντρώνει πλήθος 
ανθρώπων που αγαπούν τις ειδικές αθλητικές μορφές 
τουρισμού. 
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Τδροβιότοπος  Δέλτα τρυμόνα: Ένας μικρότερης 
έκτασης είναι το δέλτα του ποταμού τρυμόνα στην 
Αμφίπολη. Περιοχή με ποτάμιες δραστηριότητες και 
θαλάσσιες στην παραλία των Κερδυλίων.  

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ 
ανεπτυγμένος Είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, ξενώνες, ή 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, είτε για δραστηριότητες στη 
φύση, όπως σκι, snowboard, ιπασσία, ραφτινγκ, 
ορειβασία, κτλ, μία χειμερινή εξορμηση θα σας γεμίσει 
σίγουρα τις μπαταρίες, φέρνοντάς σας σε επαφή με τη 
φύση και με ανθρώπους που σας μαθαίνουν να κινήστε 
σε άλλους ρυθμούς... 
Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν μία ορεινή χώρα, στα βουνά 
της οποίας έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια, 
εκτός από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και αρκετά 
χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία δίνουν την ευκαιρία στον 
επισκέπτη να δοκιμάσει τις χαρές του βουνού και των 
χειμερινών σπορ.  

Λαϊλιάς 

Περνώντας μέσα από την κατάφυτη και πλούσια σε νε-
ρά κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων, βορειοανατολικά της 

πόλης των ερρών, ο δρόμος οδηγεί στον «Λαϊλιά», το 
καύχημα των ερραίων. Απέχει 25 χιλ. από τις έρ-

ρες. Είναι ένα δάσος συνδεδεμένο με χίλιες παραδό-

http://www.travel-hotels.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1235-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.html
http://www.travel-hotels.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1235-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.html
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σεις και ιστορίες, ψηλά στην οροσειρά της Βροντούς, 
που προσφέρεται τόσο για θερινό,όσο και για χειμερι-

νό τουρισμό. Ο Λαϊλιάς αποτελεί παράδειγμα αρμονί-
ας, ανάμεσα στο άγριο τοπίο και τη θαυμαστή ομορ-

φιά του δάσους, τόπο υψηλής αισθητικής και ιδιαίτε-
ρου φυσικού κάλλους. Διασχίζεται από τα διεθνή πε-

ριπατητικά μονοπάτια Ε4 και Ε6.Κατά την περίοδο 
της Σουρκοκρατίας αποτελούσε σημαντικό θέρετρο με 

σπίτια προκρίτων και χάνια. Μνημείο της εποχής ε-
κείνης αποτελεί ο βράχος της «Κατίγκας», στην καρδιά 

του δάσους του Λαϊλιά και στο χείλος μιας βαθιάς χα-
ράδρας στην οποία, κατά την παράδοση, έπεσε η νεα-

ρή Κατίγκα αυτοκτονώντας, για να μην παραδοθεί 
στους Σούρκους. Προπολεμικά ο Λαΐλιάς υπήρξε, επί-

σης, θέρετρο, το οποίο όμως καταστράφηκε μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Φιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά: ήμερα στη βόρεια 
πλευρά του «Αλή Μπαμπά», της υψηλότερης κορυφής, 

μέσα σε δάσος από οξιές και πεύκα, σε υψόμετρο 
1.847 μ., βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο, 27 χιλ. 

από την πόλη των ερρών. Διαθέτει μια βασική χιονο-
δρομική πίστα μήκους 1.000μ. και πλάτους 1.050μ., 

και 3 συρόμενους αναβατήρες. την αφετηρία της πί-
στας γίνονται ενοικιάσεις εξαρτημάτων σκι, ενώ για 

τους αρχάριους παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης 

από έμπειρους καθηγητές. το τέρμα της πίστας υ-
πάρχει και λειτουργεί ένα σύγχρονο περίπτερο - σαλέ, 

με εστιατόριο, αναψυκτήριο, κοιτώνες και κεντρική 
θέρμανση. Διαθέτει κλίνες για ογδόντα (80) άτο-

μα.Κάθε χρόνο στην πίστα γίνονται πανελλήνιοι αγώ-
νες καταβάσεων δρόμου αντοχής, περιφερειακά πρω-

ταθλήματα, διεθνείς, τοπικοί και άλλοι χιονοδρομικοί 
αγώνες. Σο χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί κάθε Πα-

ρασκευή – άββατο – Κυριακή και όλες τις αργίες. Η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από καλή χιόνωση, που διαρ-

κεί 3 ½ με 4 μήνες το χρόνο. 
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  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

  Είναι ο εναλλακτικός  τουρισμός ο οποίος σχετίζεται 

με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στη θάλασσα.  

υνήθως αφορά την κολύμβηση και την αναψυχή 

στην παραλία, αλλά με την εναλλακτική του έννοια 

εμπεριέχει και κάποιες επιπλέον δραστηριότητες, 

όπως θαλάσσια σπορ(θαλάσσιο-σκι, ιστιοπλοΐα, 

κατάδυση) ,παρακολούθηση βυθού καθώς και 

κρουαζιέρες  
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                       Δήμος Αμφίπολης -- 

 

 

 

Ακτή Νέων Κερδυλίων , παράλιος οικισμός (υψόμ. 5 μ. ) του 
νομού ερρών. Δοιηκητικά ανοίκει στον Δήμο Αμφίπολης 

 

την ακτή Κερδυλλίων του Δήμου Αμφίπολης Νομού 

ερρών, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα και σε πολύ 

κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, τις έρρες, την 

Καβάλα, τη Δράμα και τη Φαλκιδική, οι παιδικές 

κατασκηνώσεις Σζιώνη προσφέρουν μια όαση χαράς, 

ψυχαγωγίας και ατελείωτου παιχνιδιού για τους 

μικρούς. 

 

 

Λογκάρι. Παράλιος οικισμός (υψόμ. 5 μ., 22 κάτ.) 

του νομού ερρών. Βρίσκεται στην ακτή του 

τρυμονικού κόλπου, στην πρώην επαρχία 

Βισαλτίας. Τπάγεται διοικητικά στον δήμο 

Αμφίπολης. 

Οικισμοι ''ερραικης Ακτης'' & ''Αγιου Ιωαννη'' 

http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/DimosAmfipolis.html
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λιγο πριν απο το μοναστηρι της ''ΑΓΙΑ ΛΤΔΙΑ'' 

ειναι σε ησυχη και πρασινη τοποθεσια που 

συνδιαζει βουνο και θαλασσα.Εδω υπαρχουν μονο 

εξοχικες κατοικιες και οχι ξενοδοχεια η'' 

δωματια προς ενοικιαση..  
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ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Εκπ/κοί: Βούρκου Μ.-Φαντζαϊβά Ε. 

Σμήμα:ΒΕΠ1 

2012-13 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΕΝΑΝ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΩ ΣΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΥΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΟΤ. 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 
 
1.Σι προοπτικές ανάπτυξης θεωρείτε ότι έχει για την 
περιοχή σας ο εναλλακτικός τουρισμός; 
 

Κακές   Περιορισμένες       Μέτριες          

  Καλές    Πολύ καλές  
 
 

2. Ποιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι κατά τη 
γνώμη σας οι πιο  ενδιαφέρουσες και πρόσφορες για 
την περιοχή σας; 
 

 υμφωνία 

 
Διαφω

νώ 

Δεν 
γνωρί

ζω 

υμφ
ωνώ 

Αγροτουρισμός    

Αθλητικός τουρισμός    

Θαλάσσιος τουρισμός    

Ιαματικός τουρισμός    

Θρησκευτικός τουρισμός    

Αρχαιολογικός τουρισμός    

Πολιτιστικός 

Γαστρονομικός    

Άλλο    
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3.Θεωρείτε ότι θα υπήρχε ενδιαφέρον από τους 

τουρίστες για συμμετοχή σε δραστηριότητες 

εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή σας; 

 

Καθόλου   Μικρό       Μέτριο          

 Μεγάλο    Πολύ μεγάλο  

 

 

 

 

4.Ποια θεωρείτε ότι μπορεί να είναι η συμβολή του 

εναλλακτικού τουρισμού στη βελτίωση της οικονομίας 

και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή σας; 

 

 ημαντικότητα 

 

Καθό-
λου 

σημα-
ντική 

Λίγο 
σημα-
ντική 

Αρκε-
τά ση-
μαντι-

κή 

Πολύ 
σημα-
ντική 

Βελτίωση του εισοδήματος των  
κατοίκων 

    

Αύξηση και βελτίωση των καφενεί-
ων, ταβερνών και εστιατορίων  

    

Προστασία και ανάδειξη του πολι-
τιστικού και φυσικού πλούτου της 
περιοχής 

    

Αύξηση και βελτίωση των 

καταλυμάτων στα χωριά και την 

ύπαιθρο γενικότερα 

    

Μείωση της ανεργίας στις περιοχές 

που εξαρτώνται από τον 
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αγροτουρισμό 

Ενίσχυση γυναικείας 

απασχόλησης 
    

υγκράτηση του πληθυσμού στην 

ύπαιθρο  
    

Άλλο προσδιορίστε     

 

 

 

 

5.Ποια μπορεί να είναι τα δυνατά σημεία  της περιοχής 

σας στα οποία μπορεί να στηριχτεί η ανάπτυξη του  

εναλλακτικού τουρισμού;   (ημειώστε με ένα  - Μέχρι 5 

επιλογές) 

 

Παραδοσιακά ψαροχώρια   

Τδροβιότοποι και δάση  

Πολλά τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους  

Δίκτυο μονοπατιών-φαράγγια- σπήλαια  

Ακτές βραβευμένες με «Γαλάζια ημαία»  

Σοπική Γαστρονομία  

υναιτερισμοί  με παράδοση και γνώση στην 

παραγωγή τοπικών προϊόντων 
 

Βυζαντινά και ιστορικά μνημεία-μουσεία  

Αθλητικές εγκαταστάσεις (αερολέσχη, 

αυτοκινητοδρόμιο, πίστα σκι     κ.ά.)  
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Μοναστήρια-βυζαντινοί ναοί  

Οι ιδιαίτερα ελκυστικές παραδόσεις – εκδηλώσεις 

σχετιζόμενες με την τοπική παραγωγή(γιορτές 

κρασιού, κερασιού , πατάτας, ρυζιού, τσίπουρου, 

μπουγάτσας, βουβαλιού, ελιάς) 

 

Σα παραδοσιακά τραγούδια και χοροί(φεστιβάλ)  

 

 

 

6.ε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα κατατάσσατε 

τους τουρίστες που επισκέπτονται την 

περιοχή σας; 

 

Τψηλού εισοδήματος  

Μεσαίου εισοδήματος  

Φαμηλού εισοδήματος   
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7. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημερινή κατάσταση ως 

προς το επίπεδο ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή 

σας; 

 υμφωνία 

 
Δια-

φωνώ 

Δεν 
γνω-
ρίζω 

υμ-
φωνώ 

Η περιοχή μας είναι αναπτυγμέ-
νη τουριστικά 

   

Η περιοχή μας δεν είναι τόσο α-
ναπτυγμένη τουριστικά όσο θα 
μπορούσε να είναι 

   

Έχουν επιλεγεί και προβάλλονται 
ιδιαίτερα σημεία περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος  

   

Είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες άλ-
λες μορφές εναλλακτικού τουρι-
σμού 

   

Τπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές 
για την υποδοχή – εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών σε περιοχές του-
ριστικού ενδιαφέροντος 

   

Σο ανθρώπινο δυναμικό είναι κα-
λά εκπαιδευμένο για να εξυπηρε-
τήσει επισκέπτες εναλλακτικού 
τουρισμού 

   

 

 

 

ας ευχαριστούμε για τη 

συμμετοχή σας!!!!!! 
 


	Τοπικές Παραδοσιακές
	Κουρουκλίτικο
	Ξηροψηστά
	Γεμιστό κοτόπουλο με αρμια
	Χασλαμάς
	Γαλακτομπούρεκο

	2ο Φεστιβάλ Σερραϊκής Γαστρονομίας 2009
	3ο Φεστιβάλ Σερραϊκής Γαστρονομίας 2010

