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 CAN YOU MISS THESE?

At the heart of Macedonia visitors can find
all the best Greece and the Mediterranean
have to offer in one location. 
From the Mount of the ancient Greek gods
to the Garden of the Virgin Mary, Nature
is enthralling; Every nook and corner echoes
the history of the land - Everything is within
easy reach, friendly and authentic,
full of human warmth. 

Στην καρδιά της Μακεδονίας, 
θα βρείτε συγκεντρωμένα τα καλύτερα 
της Ελλάδας και της Μεσογείου. 
Από το βουνό των Θεών μέχρι το περιβόλι 
της Παναγιάς, η φύση είναι συγκλονιστική, 
η ιστορία είναι παντού  -όλα είναι κοντά, 
προσιτά και αυθεντικά, ζεστά και ανθρώπινα.
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CAN YOU MISS THIS?

Cross the waters of the Aegean on Saturday,
dive into the glorious past of the Macedonians on Sunday.

∆ιασχίστε τα αιγιοπελαγίτικα νερά το Σάββατο,
βυθιστείτε στο ένδοξο παρελθόν των Μακεδόνων την Κυριακή.
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From the busy beaches of Cassandra, 
cocktail glass in hand and all night parties, 
to the hidden coves of Sithonia discovered 
by inflatable boat and long walks along the sandy shore.  

Από τις πολυσύχναστες παραλίες 
της Κασσάνδρας με κοκτέιλ στο χέρι 
και ξέφρενα πάρτι, στους κρυμμένους κόλπους 
της Σιθωνίας με φουσκωτό και βόλτες στην αμμουδιά. 

From the luxury and finesse of five-
star hotels to camping tents and 
sleeping under the stars. Come and 
taste fresh fish from the Aegean ac-
companied by ouzo and seafood dish-
es, come and swim in the unpolluted 
waters of Chalkidiki. 

Enjoy a combination of sun and sea 
with music festivals or shopping 
rounds or catch up with the thread 
of local history with day-trips around 
the land of Macedon. 

Από τη φινετσάτη πολυτέλεια των 
πεντάστερων ξενοδοχείων, στη σκηνή 
του camping και ύπνο κάτω από 
τα άστρα. Ελάτε για να δοκιμάσετε 
φρέσκο, αιγαιοπελαγίτικο ψάρι με 
ούζο και θαλασσινούς μεζέδες και 

να κολυμπήσετε στα αμόλυντα νερά 
της Χαλκιδικής. Συνδυάστε τον ήλιο 
και τη θάλασσα με μουσικά φεστιβάλ 
ή βόλτες για shopping και πιάστε 
το νήμα της ιστορίας με ημερήσιες 
εκδρομές στη γη των Μακεδόνων.
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Dream-like 
Chalkidiki

Στην 
ονειρεμένη 
Χαλκιδική

Refresh yourselves with a dive into the blue-green 
waters while the yacht docks at one of the two 
marinas of Chalkidiki, and indulge yourselves at 
the spas or gourmet restaurants. Book your stay at 
luxury suites and villas that have hosted legendary 
stars and world leaders.  Try your hand at the golf 
courses and participate in the international games 
organised annually. The local casino is reminiscent 
of the atmosphere of New Orleans; come and try 
your luck at the roulette and blackjack tables. 
Dance at the beach bars and the private beaches 
and continue clubbing and enjoying the nightlife 
of Chalkidiki.  

Αt organised beaches, you can enjoy impeccable 
service, water skiing, wakeboarding, parasailing 
or go scuba diving and explore the wonderful sea 
floor of Chalkidiki. Try gilt-head sea breams, grilled 
octopus, calamari and seafood served at local 
restaurants accompanied by a glass of ouzo 
or tsipouro.     
   
 
 

Δροσιστείτε με μια βουτιά στα γαλαζοπράσινα νερά 
της παραλίας όσο το γιοτ δένει σε μια από τις δύο 
μαρίνες της Χαλκιδικής και επιτρέψτε στον εαυτό 
σας να κακομάθει στα spa και τα gourmet εστιατόρια. 
Κλείστε τη διαμονή σας στις πολυτελείς σουίτες και 
τις βίλες που φιλοξένησαν μυθικούς σταρ και ηγέτες 
του κόσμου. Δοκιμάστε τις ικανότητες σας 
στα γήπεδα του γκολφ και πάρτε μέρος στους 
διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται κάθε χρόνο. Στο 
καζίνο της περιοχής, όπου η ατμόσφαιρα θυμίζει Νέα 
Ορλεάνη, θα προσκαλέστε την τύχη σας παίζοντας 
στις ρουλέτες και τα τραπέζια του Blackjack. Χορέψτε 
στα πάρτι των beach bar και 
στις ιδιωτικές παραλίες και συνεχίστε στα clubs 
της νυχτερινής Χαλκιδικής.  

Στις οργανωμένες ακτές θα απολαύσετε το άψογο 
service, θα κάνετε θαλάσσιο σκι, wake board, 
αλεξίπτωτο θαλάσσης και θα εξερευνήσετε τον 
υπέροχο βυθό της Χαλκιδικής με καταδύσεις. 
Στα εστιατόρια θα δοκιμάσετε τσιπούρες, χταπόδι 
στη σχάρα, καλαμαράκια και θαλασσινούς μεζέδες 
μ’ ένα ποτήρι ούζο ή τσίπουρο.   

CAN YOU MISS THIS?
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Dream-like 
Chalkidiki

Στην 
ονειρεμένη 
Χαλκιδική

Look out for couleur locale at the villages and 
coastal hamlets and ask the locals to point you 
towards the sandy beaches hidden from indiscreet 
eyes behind rocks or footpaths.   

Take a boat and discover remote coves of the 
peninsula and dive at Kavourotrypes [crab holes] 
and the tiny island of Ammouliani. Explore 
Chalkidiki camping sites with your tent and 
a good mood or get to know hundreds of routes 
on a mountain bike.   

Summer festivals in Chalkidiki offer visitors the 
opportunity to enjoy Greek and international 
musicians, drama performances, film shows 
and photography exhibitions, while there are rock 
and reggae parties at various camping sites with 
numerous happenings. 
  
 

Αναζητείστε το τοπικό χρώμα στα χωριά και τους 
παραθαλάσσιους οικισμούς και ρωτήστε τους 
ντόπιους για τις αμμουδερές παραλίες που κρύβονται 
από τα αδιάκριτα βλέμματα πίσω από βράχια και 
μονοπάτια. 

Μ’ ένα σκάφος ανακαλύψτε τους απόμακρους 
κολπίσκους της χερσονήσου και βουτήξτε στις 
Καβουρότρυπες και το νησάκι της Αμμουλιανής. 
Εξερευνήστε τα camping της Χαλκιδικής με μια 
σκηνή και καλή διάθεση και μ’ ένα ποδήλατο 
γνωρίστε εκατοντάδες ορεινές διαδρομές. 

Στα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Χαλκιδικής θα 
ακούσετε ωραίες μουσικές από Έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες, θα δείτε θεατρικές παραστάσεις, 
κινηματογραφικές προβολές και εκθέσεις 
φωτογραφίας, ενώ τα πάρτι των campings κινούνται 
σε ροκ και reggae ρυθμούς με πολλά happenings. 

CAN YOU MISS THIS?
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Mt. Athos (Holy Mountain) 
The Peninsula of Mt. Athos is home to the Holy 
Mountain, the most significant centre of the Greek 
Orthodox faith, with a thousand-year old history. 
Visitable monasteries, works of unique architectural 
style protected as World Heritage Sites, house relics 
of Greek Orthodox saints, holy heirlooms, rare 
Byzantine manuscripts and imperial documents. 
You can worship at the Megisti Lavra Monastery, 
the largest monastery of the Holy Mountain, and 
the Russian, Bulgarian and Romanian Monasteries. 
Only men may enter the Monastic community, 
but it is worth taking a cruise with a professional 
guide around the Peninsula so as to see the famous 
monasteries from a distance. 

Στο Άγιο Όρος
Στη χερσόνησο του Άθω θα γνωρίστε το Άγιο 
Όρος, το σπουδαιότερο κέντρο της Ορθοδοξίας με 
ιστορία χιλίων ετών. Στα επισκέψιμα μοναστήρια 
του, μοναδικής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας 
που προστατεύονται ως μνημεία παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, φυλάσσονται λείψανα 
αγίων της Ορθοδοξίας, ιερά κειμήλια, σπάνια 
βυζαντινά χειρόγραφα και αυτοκρατορικά έγγραφα. 
Προσκυνείστε στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, τη 
μεγαλύτερη του Όρους και επισκεφθείτε το Ρωσικό, το 
Βουλγάρικο και το Ρουμάνικο μοναστήρι. Η είσοδος 
στο Άγιο Όρος επιτρέπεται μόνο σε άνδρες, ωστόσο 
αξίζει να κάνετε μια κρουαζιέρα με επαγγελματική 
ξενάγηση γύρω από τη χερσόνησο του Άθω για να 
δείτε τα φημισμένα μοναστήρια.

At the Foot of Mt. Olympus
The beaches of nearby Pieria are sandy or pebbly 
and offer themselves for sunbathing or sitting in the 
shade under the pine trees by the crystal Aegean 
waters. Don’t miss the sandy beaches below the 
Venetian Castle of Platamon, where you can enjoy 
the wonderfully clean sea and the excellent food 
at local taverns. Towering above are the imposing 
summits of Mt. Olympus, the mountain of the 
ancient gods, which you can conquer with an 
organised climb and stay at one of the mountain 
shelters.

Στους πρόποδες του Ολύμπου
Οι ακτές της γειτονικής Πιερίας προσφέρουν άμμο 
ή βότσαλα, ηλιοθεραπεία ή σκιά κάτω από τα πεύκα 
και τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου. Μη χάσετε τις 
αμμουδερές ακρογιαλιές κάτω από το ενετικό κάστρο 
του Πλαταμώνα με πεντακάθαρη θάλασσα και ωραί-
ους μεζέδες στα ταβερνάκια.  Επιβλητικές, στέκουν 
από ψηλά οι κορυφές του Ολύμπου, του βουνού των 
Θεών - μπορείτε να τις κατακτήσετε οργανώνοντας 
την ανάβαση και τη διαμονή σας σ’ ένα από τα κατα-
φύγια του βουνού.

The Gold of Macedon 
Excellent craftsmen paying attention to detail and with 
a fine sense of taste, ancient Macedonians knew the 
secrets of the goldsmith’s craft like few others in Europe. 
The precious metal came alive in their hands and they 
honoured their kings with it, sealed the vows of life 
with it and used it as a symbol of power and their social 
status. Gold from the land of Macedon funded the army 
of King Philip and Alexander the Great and enabled 
them to conquer the whole of the then known world. 
Macedonians borrowed ideas from Persian craftsmen 
and developed their craft. 
Elaborate gold heirlooms and jewellery from the Kingdom 
of Macedon are on display at the Archaeological Museum 
of Thessaloniki, the New Archaeological Museum at Pella 
and the Royal Tombs of Vergina. 
 
 

Ο χρυσός των Μακεδόνων
Άριστοι τεχνίτες με προσοχή στη λεπτομέρεια και φινετσάτο 
γούστο, οι αρχαίοι Μακεδόνες γνώριζαν όσο λίγοι στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο τα μυστικά της επεξεργασίας 
του χρυσού. 
Το πολύτιμο μέταλλο έπαιρνε ζωή στα χέρια τους και 
μ’ αυτό τιμούσαν τους βασιλείς τους, σφράγιζαν όρκους 
ζωής και συμβόλιζαν τη δύναμη τους και την κοινωνική 
τους θέση. Ο χρυσός από τη γη της Μακεδονίας 
χρηματοδότησε τον στρατό του βασιλιά Φιλίππου και του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου για να κατακτήσει τον τότε γνωστό 
κόσμο. Οι Μακεδόνες δανείστηκαν ιδέες από τους Πέρσες 
τεχνίτες για να εξελίξουν την τέχνη τους. 
Περίτεχνα χρυσά κειμήλια και κοσμήματα από το βασίλειο 
των Μακεδόνων μπορείτε να δείτε στο Αρχαιολογικό 
μουσείο Θεσσαλονίκης, στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Πέλλας και στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. 

CAN YOU MISS THIS?
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Thessaloniki 
City Break 
At the commercial centre of cosmopolitan 
Thessaloniki, one can find all international 
brand names and Greek haute couture boutiques. 
Elaborate gold jewellery is displayed in the 
windows of local jewellery shops, reflecting a 
craft that has been alive without interruption for 
thousands of years in Macedonia. Also, one can 
find excellent prices for furs and leather goods all 
year round. Get to know the Museums of the city, 
which cover the full range of history and art, and 
enjoy a stroll in the new city parks on the seafront 
promenade or the lanes of the old town.  
If the heat becomes unbearable, go for a dive at the 
nearby beaches around Thermaikos Gulf, which 
have all been awarded blue flags for their crystal 
clear waters. Don’t forget to try the tasty dishes 
offered at local fish taverns.

Βόλτα 
στη Θεσσαλονίκη  
Στο εμπορικό κέντρο της κοσμοπολίτικης 
Θεσσαλονίκης θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα 
διεθνή brands και τις ελληνικές μπουτίκ υψηλής 
ραπτικής. Περίτεχνα κοσμήματα από χρυσό κοσμούν 
τις βιτρίνες των τοπικών κοσμηματοπωλείων, 
μάρτυρες μιας τέχνης που συνεχίζεται εδώ και 
χιλιάδες χρόνια στη Μακεδονία, ενώ θα βρείτε όλο 
το χρόνο προσφορές και ειδικές τιμές σε γούνες και 
δερμάτινα ρούχα. Γνωρίστε τα μουσεία της πόλης 
που καλύπτουν όλο το φάσμα της ιστορίας και των 
τεχνών, τα νέα της πάρκα δίπλα στη θάλασσα και 
τα σοκάκια της παλιάς πόλης.  
Αν η ζέστη είναι αφόρητη πηγαίνετε για μια βουτιά 
στις κοντινές παραλίες του Θερμαϊκού κόλπου που 
βραβεύτηκαν με Γαλάζια Σημαία για τα καθαρά νερά 
τους και δοκιμάστε τους γευστικούς μεζέδες στις 
τοπικές ψαροταβέρνες. 

Wind Surfing 
at Lake Volvi 
The wind blowing at Rentina Straits create the 
right kind of waves on Lake Volvi for aspiring 
wind-surfers who gather from the whole of Greece.  
You can hire a board or take wind-surfing lessons 
and – why not – participate in the international 
competition held every summer. It is also worth 
visiting the Gulf of the Strymon River and its local 
hamlets, well-known for their hospitality and 
excellent cuisine. 

Wind Surfing 
στη λίμνη Βόλβη 
Ο άνεμος που πνέει από τα στενά της Ρεντίνας 
δημιουργεί το κατάλληλο κύμα στη λίμνη Βόλβη για 
τους επίδοξους wind surfers που συγκεντρώνονται 
εκεί απ’ όλη την Ελλάδα. Εκεί μπορείτε να νοικιάσετε 
ή να κάνετε μαθήματα wind surfing και γιατί 
όχι να πάρετε μέρος στους διεθνείς αγώνες που 
διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι. Αξίζει και μια 
επίσκεψη στις υπέροχες παραλίες του Στρυμονικού 
κόλπου και στους τοπικούς οικισμούς που είναι 
γνωστοί για τη φιλοξενία τους και το καλό φαγητό.  
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Pristine nature
Eλληνική φύση, θετική ενέργεια
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CAN YOU MISS THIS?

Lying on the deck enjoying the view of Mt. Athos – Having a wonderful 
nap after trekking around Mt. Cholomon in Chalkidiki.

Ξάπλα στο κατάστρωμα με θέα τον Άθω, ο απόλυτος ύπνος
μετά από πεζοπορία στο Xολομώντα της Xαλκιδικής.
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Photograph the Dalmatian Pelicans 
(Pelecanus crispus) and other rare birds 
at the Axios River delta. Enjoy paragliding 
from Mt. Olympus slopes 

Φωτογραφίστε τους αργυροπελεκάνους 
και τα σπάνια πουλιά στο ∆έλτα του Αξιού 
και απογειωθείτε με αλεξίπτωτο πλαγιάς 
από τον Όλυμπο, το βουνό των θεών.

or a boat ride in the water-lily 
‘meadow’ of Lake Kerkini or rafting 
on the Angites River. Trek the 
mountain tracks of Chalkidiki, 
windsurf in Lake Volvi and go rowing 
in the Loudias River. 

Come to Central Macedonia and 
tour the four national parks, visit 
the gorges and caves, go fresh water 
fishing in the rivers and lakes and 
enjoy the energy and scents of Greek 
nature.

Κάντε βαρκάδα στο «λιβάδι» με 
τα νούφαρα στη λίμνη Κερκίνη 
και ράφτινγκ στον ποταμό Αγγίτη. 
Περπατείστε στα ορεινά μονοπάτια 
της Χαλκιδικής, κάντε wind surfing 
στη λίμνη Βόλβη και κωπηλασία στον 
ποταμό Λουδία. 

Ελάτε στην κεντρική Μακεδονία για 
να περιηγηθείτε σε τέσσερα εθνικά 
πάρκα, να κατεβείτε σε φαράγγια και 
σπήλαια, να ψαρέψετε σε ποτάμια και 
λίμνες και να χαρείτε την ενέργεια και 
το άρωμα της ελληνικής φύσης.
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Sensitive 
habitats 

Ευαίσθητα 
οικοσυστήματα

The two longest rivers of Greece, the Aliacmon 
and the Axios, along with the smaller Loudias form 
their delta, one of the most significant national 
parks and ecosystems of the country, lying a few 
kilometres from the city of Thessaloniki.  In the 
springtime the endless rice fields are filled with 
water and seeds and you can see and photograph 
heron and flamingo colonies, where the rare 
winged visitors spend the winter in the hospitable 
delta habitat. From the bird-watching spot of Nea 
Agathoupolis visitors can enjoy a panoramic view 
of the lagoon and watch the bird fauna of the 
district through the telescopic binoculars. Wander 
around the Kitros salt planes and the riparian forest 
of the Axios River; you might have the good fortune 
of spotting some of the wild horses still living in 
the area. 

The site hosts 80% of the Greek mussel production; 
make sure you sample this delicacy at one of the 
local taverns before your departure. 

Τα δύο μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας, 
ο Αλιάκμονας και ο Αξιός, μαζί με τον μικρό 
Λουδία, σχηματίζουν στο Δέλτα τους ένα από τα 
σημαντικότερα εθνικά πάρκα και οικοσυστήματα 
της χώρας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Την άνοιξη, όταν οι απέραντοι 
ορυζώνες γεμίζουν νερό και σπόρους, θα δείτε και 
θα φωτογραφίσετε τις αποικίες των ερωδιών και των 
φλαμίνγκο και τους δεκάδες σπάνιους φτερωτούς 
επισκέπτες που ξεχειμωνιάζουν στο φιλόξενο Δέλτα. 
Από το παρατηρητήριο πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη 
θα έχετε μια πανοραμική άποψη της λιμνοθάλασσας 
και θα δείτε με τηλεσκοπικά κιάλια την ορνιθοπανίδα 
της περιοχής. Κάντε μια βόλτα στις Αλυκές Κίτρους 
και στο παραποτάμιο δάσος του Αξιού και, με λίγη 
τύχη, θα δείτε τα άγρια άλογα που ζουν ακόμη στην 
περιοχή. 

Εκεί καλλιεργείται το 80% της ελληνικής παραγωγής 
μυδιών, οπότε μη φύγετε χωρίς 
να τα δοκιμάσετε στις τοπικές ταβέρνες. 

CAN YOU MISS THIS?
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Lake Kerkini – 
Heaven on Earth 
The National Park of Lake Kerkini with the Kroussia 
Mountain range to the west and Mt. Beles to the 
north, is an ideal destination for nature and physical 
activity lovers. You are a boat ride away from the 
Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus) and the 
purple herons (Ardea purpurea) nesting there. 
You can also see the largest population of Greek 
buffalo enjoying the sun and playing in the water. 
On the north edge of the lake there is a wonderful 
kaleidoscope of water lilies that can be viewed if you 
cycle or walk or go horseback riding around the lake. 
Take a break and taste the Lucullian meals at local 
villages followed by sweets made with buffalo milk.

Ο επίγειος παράδεισος 
της λίμνης Κερκίνη
Το εθνικό πάρκο στη λίμνη Κερκίνη, με την οροσειρά 
των Κρουσσίων από τα δυτικά και του Μπέλες στα 
βόρεια, είναι ο ιδανικός τόπος για όσους αγαπούν 
τη φύση και τις δραστηριότητες. Με μια βάρκα 
θα φτάσετε σε απόσταση αναπνοής από τους 
αργυροπελεκάνους και τους πορφυροτσικνιάδες 
που ζουν εκεί και θα δείτε το μεγαλύτερο πληθυσμό 
ελληνικών βουβαλιών να χαίρεται τον ήλιο και τα 
παιχνίδια με το νερό. Στο βόρειο άκρο σχηματίζεται 
ένα πολύχρωμο μωσαϊκό από νούφαρα –δείτε το 
καθώς κάνετε το γύρο της λίμνης με ποδήλατο, με 
άλογο ή με τα πόδια. Για ξεκούραση και τόνωση 
δοκιμάστε λουκούλλεια γεύματα στα χωριά της 
περιοχής και γλυκά με βουβαλίσιο γάλα. 

Fishing and Wind-surfing  
Lake Volvi, the second largest lake in Greece, is 
ideal for water sports in the serenity of its green 
surroundings. Start with rowing and fishing and 
you might spot a Dalmatian Pelican (Pelecanus 
crispus) feeding nearby. If the wind rises from the 
Rentina straits, tens of bird species nest in the 
lakeside forest and surfers prepare their boards: 
Lake Volvi is one of the ideal wind surfing pistes 
in Greece. Along with Lake Koroneia, they make 
up the largest national park in the country.   
It is well worth making a tour of the plane forest 
at Rentina, St. Paul’s Tribune [Vema] in Apollonia 
and the local thermal baths. Try the grilled carp and 
the salted local shad [Alosa macedonica], a species 
endemic to these waters; both are local specialties 
and excellent gastronomic choices.   
 
 

Ψάρεμα και wind surfing 
Στη λίμνη Βόλβη, τη δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της 
Ελλάδας, θα συνδυάσετε τον αθλητισμό με την ηρεμία 
και τη γαλήνη του καταπράσινου τοπίου. Ξεκινήστε 
με βαρκάδα για ψάρεμα και μπορεί να δείτε έναν 
αργυροπελεκάνο να γευματίζει δίπλα σας. Όταν όμως 
σηκώσει αέρα από τα στενά της Ρεντίνας, τα δεκάδες 
είδη πουλιών φωλιάζουν στο παραλίμνιο δάσος και 
οι surfers ετοιμάζουν τις ιστιοσανίδες τους, καθώς 
η Βόλβη αποτελεί μια από τις ιδανικότερες πίστες 
για wind surfing στην Ελλάδα. Μαζί με τη λίμνη 
Κορώνεια αποτελούν το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο 
της χώρας. 
Αξίζει μια βόλτα στο πλατανόδασος της Ρεντίνας, 
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στην Απολλωνία 
και στα ιαματικά λουτρά της περιοχής. Το ψητό 
γριβάδι αλλά και η παστή λιπαριά, ένα είδος 
ενδημικής σαρδέλας που αποτελεί τοπική σπεσιαλιτέ, 
είναι εξαιρετικές γευστικές επιλογές.  



 CAN YOU MISS THIS? 3130 Pristine nature • Ελληνική φύση, θετική ενέργεια

Mountain tracks 
Setting off from Thessaloniki, where you can 
easily find the necessary equipment for safe 
and comfortable mountaineering and mountain 
climbing, you can organise trips to the nearby 
mountains. You can find local flora species collected 
at the Balkan Botanic Garden of Kroussia, Kilkis, 
or enjoy Lake Doirani on the Greek-Bulgarian 
borders and the forest of Mouries with its century 
old oak trees. At Alistrati Cave, near Serres, you 
can see wonderful complexes of stalactites and 
stalagmites that are hundreds of thousand years 
old, as well as heccentrites, i.e. formations that defy 
gravity and develop along irregular, lateral courses.   

Mt. Paikon offers the opportunity of walking around 
the woods and ‘secret’ mountain lakes. You can 
wander through the local villages till you find 
yourself in Edessa, the water town, criss-crossed 
by scattered waterfalls and streams. The road takes 
you to Lake Vegoritis or Naoussa, for a taste of good 
local wine and a stroll through Agios Nikolaos 
green woods.

Στα μονοπάτια των βουνών 
Με ορμητήριο την κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη 
οργανώστε τις εξορμήσεις σας στο ψηλότερο βουνό 
της Ελλάδας, τον Όλυμπο, και τα άλλα ωραία βουνά 
της Κεντρικής Μακεδονίας. Δείτε την ελληνική 
φύση συγκεντρωμένη στον Βαλκανικό Βοτανικό 
Κήπο των Κρουσσίων στο Κιλκίς, την ακριτική 
λίμνη Δοϊράνη και το δάσος των Μουριών με τις 
αιωνόβιες βελανιδιές. Στο σπήλαιο της Αλιστράτης 
στις Σέρρες θα δείτε τα απίθανα συμπλέγματα από 
σταλακτίκτες και σταλαγμίτες εκατοντάδων χιλιάδων 
ετών, αλλά και τους σπάνιους εκκεντρίτες: πρόκειται 
για σχηματισμούς που αψηφούν τους νόμους της 
βαρύτητας και αναπτύσσονται σε ακανόνιστες, 
πλάγιες διαδρομές. 

Στο όρος Πάικο θα κάνετε βόλτα στα δάση και τις 
«κρυφές» λίμνες του βουνού. Από εκεί και περνώ-
ντας μέσα από τα χωριά της περιοχής θα βρεθείτε 
στην πόλη της Έδεσσας, στην πόλη των νερών, με 
τους καταρράκτες και τα ρυάκια που τη διατρέχουν. 
Στη συνέχεια, ο δρόμος οδηγεί στη λίμνη Βεγορίτιδα 
ή στη Νάουσα για καλό τοπικό κρασί και βόλτα στο 
καταπράσινο άλσος του Αγίου Νικολάου.  

CAN YOU MISS THIS?
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Macedonian 
Wineries 
The particular microclimate of Macedonia combines 
aridity and humidity and creates ideal conditions for 
viticulture and wine production, an art that thrived 
among ancient Greeks. The local Macedonian 
variety of Xinomavro [sour black grapes] produces 
a deeply red, untamed wine with intense fruity 
elements, which can equally well accompany a rich 
meal or a platter of fresh fruit. Book a visit to one 
of the 25 visitable wineries of the region by visiting 
www.wineroads.gr  

Επίσκεψη 
στα μακεδονικά οινοποιεία 
Το ιδιαίτερο μικροκλίμα σε περιοχές της Μακεδονίας, 
ένα συνδυασμός ξηρότητας και υγρασίας, δημιουργεί 
τις ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια αμπελιών 
και την παραγωγή κρασιού, μια εργασία που είχαν 
αναγάγει σε τέχνη οι αρχαίοι Έλληνες. Στη Μακεδονία 
ευδοκιμεί η ποικιλία του Ξινόμαυρου που παράγει 
ένα βαθυκόκκινο, ατίθασο κρασί, με έντονα φρουτώδη 
στοιχεία που παίζει επάξια διπλό ρόλο, είτε του συ-
νοδού σε έντονες γεύσεις ή του απεριτίφ με φρέσκα 
φρούτα. Οργανώστε την επίσκεψη σας σ’ ένα από τα 
25 επισκέψιμα οινοποιεία της περιοχής μέσα από την 
ιστοσελίδα www.wineroads.gr   

Unexplored Chalkidiki
The Peninsula of Chalkidiki is famous for its 
beaches but it is also endowed with a beautiful 
and unexplored mountainous territory. Vegetation 
is lush in the mountain paths of Mt. Cholomon, 
the Itamos range and the waterfalls at Varvara. 
Discover the stone mansions in the traditional 
villages and the chapels hidden in the pine forests. 
Go horseback riding and ride along exciting 4x4 dirt 
tracks or take your bikes around mountain cycling 
routes. Don’t forget to visit Petralona cave, where 
traces of human inhabitants from 700,000 years 
ago have been discovered. 

Η ανεξερεύνητη Χαλκιδική
Η χερσόνησος της Χαλκιδικής είναι γνωστή για 
τις υπέροχες παραλίες της, αλλά έχει μια εξίσου 
όμορφη και ανεξερεύνητη ορεινή πλευρά. Η φύση 
οργιάζει στα ορεινά μονοπάτια του Χολομώντα, 
στην οροσειρά του Ίταμου και τους καταρράκτες της 
Βαρβάρας. Ανακαλύψτε τα πετρόχτιστα αρχοντικά 
στα παραδοσιακά χωριά, τα ξωκλήσια που χάνονται 
μέσα στα πευκοδάση, κάντε ιππασία και γνωρίστε 
συναρπαστικές διαδρομές για 4X4 και ποδήλατο 
βουνού. Μην παραλείψετε μια επίσκεψη στο σπήλαιο 
των Πετραλώνων όπου έχουν ανακαλυφθεί ίχνη του 
ανθρώπινου είδους 700.000 ετών.
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CAN YOU MISS THIS?

Pilgrimage, tradition, art, treasures of the spirit and of cultures, 
on an itinerary-life experience in Macedonia.

Προσκύνημα, παράδοση, τέχνη, θησαυρoί της ψυχής και 
των πολιτισμών σε μια διαδρομή -εμπειρία ζωής στη Mακεδονία.
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Light a candle, before the heavy gates 
of the monastery shut behind you. 
Let your eyes feast on the deep blue sea 
surrounding Mt. Athos, the Holy Mountain. 

Ανάψτε ένα κερί λίγο πριν κλείσει πίσω σας 
η βαριά πόρτα του μοναστηριού. Αφήστε το βλέμμα 
να ταξιδέψει στην καταγάλανη θάλασσα 
που περιβάλει τον Άθω, το Άγιο Όρος.  

Follow St. Paul’s footsteps around 
Thessaloniki, the city with the most 
important Byzantine churches. In Veroia 
you can see St. Paul’s Tribune [Bema], 
where he preached to the Nations, and 
in the small village of Kastania, the Icon 
of Panagia Soumela [Madonna 

at Melas’ place], the famous heirloom 
that refugees from Pontos [the Black 
Sea] brought with them. At Paeonia, 
Serres and Pella traditions of worship 
merge with nature – even at remote 
mountain tops one can hear the echo 
of the dialogue between God and man.

Ακολουθήστε τα βήματα του Αποστόλου 
Παύλου στη Θεσσαλονίκη, την πόλη με 
τις πιο σπουδαίες Βυζαντινές εκκλησίες. 
Στη Βέροια θα δείτε από κοντά το «βήμα» 
απ’ όπου κήρυξε ο Απόστολος των 
Εθνών, και στο μικρό χωριό Καστανιά την 
Παναγία Σουμελά, την πολύπαθη εικόνα 

των Ποντίων. Στην Παιονία, στις Σέρρες 
και την Πέλλα, η λατρευτική παράδοση 
ενώνεται με τη φύση –ακόμα και 
στις κορφές των βουνών θα μπορέσεις 
να αφουγκραστείς το διάλογο Θεού 
και ανθρώπου.



40 Roots of faith • Η Μακεδονία της Ορθοδοξίας  CAN YOU MISS THIS? 41

Mount Athos 
(Holy Mountain)

Άγιο Όρος

The Monastic community of Mt. Athos, protected by 
the faithful and UNESCO as a World Heritage Site, 
is found on Mt. Athos peninsula in Chalkidiki and it 
is accessible only be sea. Entry is an exclusive male 
prerogative, but everyone can enjoy a wonderful 
short cruise around the peninsula, on boats setting 
off from Ouranoupolis. 

One needs to be issued with a special permit if 
they want to wonder at the monastic architecture 
and the long iconography tradition of Christian 
Byzantium. Your pilgrimage can include the 
Holy Girdle (Agia Zoni) at Vatopedi Monastery, 
Panagia Portaitissa (Madonna of the Gate) at Iviron 
Monastery, Axion Esti [It is worthy to bless Thee, 
the Virgin] icon at Karyes and the largest piece of 
the Holy Cross at Xeropotamou Monastery.  

The white and sapphire cupolas of the Russian 
monastery of St. Panteleimon stand out, along with 
the imposing Serbian Chilandariou Monastery, 
housing the holy relic of St. Luke’s head, the 
Bulgarian Zographou Monastery, the Romanian 
skete of St. George at Megisti Lavra Monastery. At 
the Protaton Church in Karyes, visitors can see the 
original Typicon of Mt. Athos, i.e. the Founding Act 
Document of the community of the Holy Mountain, 
signed by the hand of Ioannis Tsimiskis, from the 
Royal Macedon House, who became Emperor of the 
Byzantine Empire in the 10th century.  
 
 
 

Η μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους, 
προστατευμένη από τους πιστούς και την UNESCO 
ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 
βρίσκεται στη χερσόνησο του Άθω στη Χαλκιδική και 
είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα. Η είσοδος 
είναι αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο, μπορείτε 
όμως να κάνετε μια ωραία κρουαζιέρα γύρω του με 
καραβάκι από την Ουρανούπολη. 

Για να θαυμάσετε από κοντά την αρχιτεκτονική των 
μοναστηριών και τη μεγάλη αγιογραφική παράδοση 
του χριστιανικού Βυζαντίου, χρειάζεται ειδική άδεια. 
Προσκυνήστε την Αγία Ζώνη στη μονή Βατοπεδίου, 
την Παναγία την Πορταΐτισσα στη μονή Ιβήρων, την 
εικόνα του Άξιον Εστί στις Καρυές και το μεγαλύτερο 
κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο στη μονή Ξηροποτάμου. 

Οι λευκοί και ζαφειρένιοι τρούλοι ξεχωρίζουν το 
Ρώσικο μοναστήρι της μονής Παντελεήμονος, ενώ 
επιβλητικές στέκουν η Σέρβικη μονή Χιλανδαρίου 
όπου φυλάσσεται η κάρα του Ευαγγελιστή Λουκά, 
η Βουλγάρικη μονή Ζωγράφου και η Ρουμάνικη Σκή-
τη του Αγίου Γεωργίου στη μονή Μεγίστης Λαύρας. 
Στο ναό του Πρωτάτου στις Καρυές θα δείτε το πρώτο 
Τυπικό του Αγίου Όρους, την ιδρυτική Πράξη του 
κοινοβιακού συστήματος του Αγίου Όρους που φέρει 
την χειρόγραφη υπογραφή του Ιωάννη Τσιμισκή του 
βασιλικού οίκου των Μακεδόνων, που έγινε αυτοκρά-
τορας του Βυζαντίου τον 10ο αιώνα. 

CAN YOU MISS THIS?
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The Apostle of the Nations 
Talking at the Synagogue of Thessaloniki on three 
Saturdays of the year 49 A.D, St. Paul sowed the 
fruitful seed of the Christian message in the heart 
of Thessalonians and the European Continent.  
His teachings provoked the Roman authorities, 
but his local followers helped him escape through 
the City Walls. St. Paul founded the Church of 
Thessaloniki and an imposing church dedicated to 
his memory stands in the city. If you ask the priests 
of the church, they will tell you the story of «St. 
Paul’s holy water spring», where the Apostle stopped 
to quench his thirst on the outskirts of the city. 

The next stop of the itinerary is at nearby Veroia, 
where pilgrims can visit the Tribune [Vema] where 
St. Paul preached the Christian faith. An elaborate 
statue of the Apostle stands there officially revealed 
by Kirill (Cyril), the Holy Patriarch of Moscow and 
all Rus. Every year the festival of ‘Pauleia’ is held, 
with events and scientific conferences dedicated 
to St. Paul’s memory. It is worth climbing up the 
winding road of Mt. Vermion to breathe in the fresh 
air and worship at Panagia Soumela [Madonna 
at Melas’ place] Monastery, an eternal symbol of 
Pontos (Black Sea) Hellenism.
 

 

Ο Απόστολος των Εθνών 
Μιλώντας στη Συναγωγή της Θεσσαλονίκης για 
τρία Σάββατα, το έτος 49, ο Απόστολος Παύλος 
ρίζωσε το μήνυμα του Χριστιανισμού στις καρδιές 
των Θεσσαλονικέων και στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι 
διδαχές του προκάλεσαν τις ρωμαϊκές αρχές, 
οι κάτοικοι όμως τον φυγάδευσαν μέσα από τα τείχη 
της πόλης. Έτσι ο Παύλος ίδρυσε την Εκκλησία της 
Θεσσαλονίκης και σήμερα υπάρχει ένας επιβλητικός 
ναός αφιερωμένος στη μνήμη του. Αν ρωτήσετε τους 
ιερείς θα σας πουν την ιστορία του «αγιάσματος 
του Αποστόλου Παύλου», της πηγής στην οποία 
σταμάτησε να ξεδιψάσει στις παρυφές της πόλης. 

Στον επόμενο σταθμό του, τη γειτονική Βέροια, 
θα δείτε το «Βήμα» απ’ όπου κήρυξε τη χριστιανική 
πίστη. Εκεί στέκει σήμερα το περίτεχνο άγαλμα του 
Αποστόλου Παύλου, τα αποκαλυπτήρια του οποίου 
έκανε ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών, 
Κύριλλος. Κάθε χρόνο διοργανώνονται τα Παύλεια με 
εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια προς τιμήν 
του. Αξίζει να ανεβείτε τις φιδογυριστές στροφές 
του Βερμίου για να αναπνεύσετε καθαρό αέρα και 
να προσκυνήσετε στο μοναστήρι της Παναγίας 
της Σουμελάς, αιώνιο σύμβολο του ποντιακού 
ελληνισμού. 

Macedonia of the Greek 
Orthodox Faith
High on Mt. Olympus, follow the path that starts 
from Apostolidis’ Shelter, at the Plateau of the 
Muses, and after a wonderful climb on the slopes 
of the highest mountain of Greece, you will 
reach the tiny chapel of Prophet Elijah, built 
by St. Dionysius in the 16th century, at an altitude 
of 2,800 metres. At Serres it is worth visiting the 
St. John the Baptist’s Monastery with the 
wonderful, multi-coloured Byzantine icons. 
At Kilkis you can light a candle at St. George’s 
church and go down the cave of the same 
name, famous for its beneficial effect on chronic 
pulmonary conditions and allergies. In Paeonia 
do not miss the Monasteries of St. Raphael and 
Panagia (Madonna) of Goumenissa. In Pella 
you can worship at the historic Monastery 
of Archangel Michael and in Edessa at the church 
of the Dormition of the Virgin dating back to the 
14th century.

Η Μακεδονία της Ορθοδοξίας
Ψηλά στις κορυφές του Ολύμπου ακολουθείστε 
το μονοπάτι που ξεκινάει από το καταφύγιο 
Αποστολίδης, στο οροπέδιο των Μουσών, και μετά 
από μια υπέροχη διαδρομή στο ψηλότερο βουνό 
της Ελλάδας, θα φτάσετε στο μικρό εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία, που χτίστηκε από τον Άγιο Διονύσιο 
τον 16ο αιώνα σε ύψος 2.800 μέτρων. Στις Σέρρες 
αξίζει να επισκεφθείτε τη Μονή Τιμίου Προδρόμου 
με τις θαυμάσιες και πολύχρωμες βυζαντινές 
αγιογραφίες. Στο Κιλκίς ανάψτε ένα κερί στο ναό του 
Αγίου Γεωργίου και κατεβείτε στο ομώνυμο σπήλαιο 
που είναι γνωστό για την ευεργετική του επίδραση 
σε χρόνιες πνευμονολογικές παθήσεις και αλλεργίες. 
Στην Παιονία δεν πρέπει να χάσετε τις μονές του 
Αγίου Ραφαήλ και της Παναγίας Γουμενίσσης. Στην 
Πέλλα προσκυνείστε στη ιστορική Μονή Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ και το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 
Έδεσσα που χρονολογείται στον 14ο αιώνα.     

Mt. Athos Centre 
The unique experience of Mt. Athos continues in the 
city of Thessaloniki, at Mt. Athos Centre, housed in a 
renovated neoclassic mansion. On the premises visitors 
can find publications and studies on the Holy Mountain 
in various languages, enjoy exhibitions or have a rest 
sipping their coffee in the serene garden cafe.     

Αγιορειτική Εστία 
Η μοναδική εμπειρία του Αγίου Όρους συνεχίζεται στην 
Αγιορειτική Εστία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Σ’ ένα 
ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο θα βρείτε πολυγλωσσικές 
εκδόσεις και μελέτες για το Άγιο Όρος, θα δείτε εκθέσεις 
και θα πιείτε έναν καφέ στον γαλήνιο κήπο της.  

CAN YOU MISS THIS?
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St. David’s Church 
Wander through the cobblestone alleys of the 
quaint Ano Poli [Upper City] to find the small church 
of St. David’s, dating back to the depths of the 
6th century. Enjoy the rare mosaic with Christ in 
the centre of the icon, sitting on a multi-coloured 
arch, with the symbols of the four Evangelists 
[gospel authors] around him and the prophets 
Ezekiel and Isaiah in the two apses. The old lady 
who has been looking after the monastery with 
the rare icon murals will tell you stories about 
the neighbourhood and the church, while you are 
enjoying the panoramic view of Thermaikos Gulf.  

Όσιος ∆αυίδ 
Περπατώντας στο πλακόστρωτο της γραφικής Άνω 
Πόλης θα βρεθείτε στη μικρή εκκλησία του Όσιου 
Δαυίδ που η ιστορία του χάνεται στα βάθη του 6ου 
αιώνα. Δείτε το σπάνιο ψηφιδωτό με τον Χριστό στο 
κέντρο της εικόνας να κάθεται σε πολύχρωμο τόξο, 
γύρω του τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών 
και στις δύο κόγχες οι προφήτες Ιεζεκιήλ και Ησαΐας. 
Η γερόντισσα ποωυ φροντίζει εδώ και χρόνια τη μονή 
με τις σπάνιες αγιογραφίες θα σας πει ιστορίες για 
την περιοχή και την εκκλησία όσο απολαμβάνετε την 
πανοραμική θέα του Θερμαϊκού κόλπου. 

Byzantine Thessaloniki 
The city hosts some of the most significant 
Byzantine churches in the country, which are ruled 
by a specific protection regime, since they are 
UNESCO World Heritage Sites. You can worship 
the relics of the city’s patron St. Demetrius and go 
through the magnificent church to climb down the 
steps leading to the crypt where he was martyred.   

Light a candle at the early Christian churches of 
Hagia Sophia [God’s wisdom] and Acheiropoiitos 
[not made by human hands], enjoy the elaborate 
11th century murals at Vlatades Monastery and the 
‘red church’ of Panagia Chalkeon [Madonna of the 
Coppersmiths]. Visit the monument to St. Cyril and 
St. Methodius and learn about the life and work 
of these Thessalonian saints who spread 
Christianity and laid the foundations for the 
present-day Cyrillic alphabet. To complete the 
knowledge you acquired about the Byzantine 
Empire and its century-long ties with Thessaloniki, 
spend some time at the Museum of Byzantine 
Civilisation and see some of the hundreds of items 
on display, including objects, murals, mosaics, 
valuable utensils, and golden jewellery from 
that era.
 

Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 
Η πόλη φιλοξενεί τις πιο σημαντικές βυζαντινές 
εκκλησίες της χώρας, οι οποίες βρίσκονται υπό το 
ειδικό καθεστώς προστασίας της UNESCO ως μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Προσκυνείστε 
τα λείψανα του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και, μέσα 
από το μεγαλοπρεπή ναό, κατεβείτε τα σκαλιά για την 
κρύπτη όπου μαρτύρησε.

Ανάψτε ένα κερί στους παλαιοχριστιανικούς ναούς 
της Αγίας Σοφίας και της Αχειροποιήτου, δείτε τις 
περίτεχνες αγιογραφίες του 11ου αιώνα στη μονή 
Βλατάδων και την «κόκκινη εκκλησία» της Παναγίας 
Χαλκέων. Επισκεφθείτε το μνημείο των Αγίων 
Κύριλλου και Μεθόδιου και μάθετε για τη ζωή και το 
έργο των Αγίων από τη Θεσσαλονίκη που διέδωσαν 
το χριστιανισμό και δημιούργησαν τις βάσεις για το 
σημερινό Κυριλλικό αλφάβητο. Για να αποκτήσετε 
ολοκληρωμένη εικόνα για την αυτοκρατορία 
του Βυζαντίου και τη μακραίωνη σχέση του με 
τη Θεσσαλονίκη περάστε λίγη ώρα στο Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού για να δείτε εκατοντάδες 
αντικείμενα, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, πολύτιμα 
σκεύη και χρυσά κοσμήματα της εποχής.
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CAN YOU MISS THIS?

Walk the promenade at the waterfront of Thessaloniki,
get a glimpse of the city’s great historic past.

Kάντε μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης,
πάρτε μια αίσθηση της λαμπρής ιστορίας της πόλης.
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In the heart of Central Macedonia, 
flanked by Mt. Olympus, the mountain 
of the ancient gods, and the wonderful beaches of Chalkidiki, 
Thessaloniki is living through the 24th century of its history,

Στην καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας, 
ανάμεσα στον Όλυμπο, το βουνό των θεών, 
και τις υπέροχες παραλίες της Χαλκιδικής, 
η θεσσαλονίκη ζει τον 24ο αιώνα της ιστορίας της.  

as colourful as the cultures that shaped 
it into what it is: a city of flavours 
and music of all sorts, a human and 
hospitable harbour. It is a city visitors 
can discover by walking through it 

– from the Film Festival screenings at 
the old Port premises, to its Byzantine 
walls and the old town churches all the 
way down to the statue of Alexander 
the Great by the sea.  

Είναι πολύχρωμη όπως οι πολιτισμοί 
που τη διαμόρφωσαν. Εχει ωραίες 
γεύσεις και μουσικές, είναι ανθρώπινη 
και φιλόξενη. Η Θεσσαλονίκη είναι 
μια πόλη που μπορείς να ανακαλύψεις 
περπατώντας –από τις προβολές του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο λιμάνι, τα 
βυζαντινά τείχη και τις εκκλησίες στην 
παλιά Άνω Πόλη μέχρι τη βόλτα στη σκιά 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά στη 
θάλασσα.
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A melting pot of cultures 
and civilisations

Χωνευτήρι πολιτισμών

Thessaloniki was founded in 315 b.C. by Cassander 
and since then it has been a meeting point of 
civilizations, still echoing around the city, along 
the streets, among the buildings, in the surviving 
human customs. The Triumph Arch, known as 
Kamara – Galerius’ Palace on Navarino Square 
and the imposing Rotunda reflect Roman times. 
The defensive city walls, St. Demetrius church 
and various other Byzantine and early Christian 
churches still holding mass through the centuries 
– twelve UNESCO monuments within a walking 
distance of half an hour (!) reveal the significance 
of the city for the Byzantine Empire.  

The narrow lanes of the quaint Upper City, Kemal 
Ataturk’s house, Yeni Cami, Alatza Imaret are some 
of the traces left from the Ottoman period. At the 
Synagogue and the Jewish Museum, Allatini’s Villa, 
Caza Bianca and Modiano Mansion visitors can be 
informed through a lot of visual material about the 
history of the Jews of Thessaloniki.  

Today, at the city with the largest University 
Campus in Greece and the largest Exhibition Centre 
in the Balkans, the history of exchanging ideas 
continues uninterrupted: Thessaloniki is full of 
youthful energy and keeps on filling its historical 
mosaic. 

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον 
Κάσσανδρο και από τότε έγινε τόπος συνάντησης 
πολιτισμών. Ο απόηχος τους βρίσκεται παντού στην 
πόλη –στους δρόμους, στα κτίρια και στις συνήθειες 
των ανθρώπων. Η Αψίδα του Θριάμβου, γνωστή και 
ως Καμάρα, τα ανάκτορα του Γαλέριου στην πλατεία 
Ναβαρίνου και η επιβλητική Ροτόντα θυμίζουν τους 
Ρωμαίους. Τα οχυρωματικά τείχη της πόλης, ο ναός 
του Αγίου Δημητωρίου και οι άλλοι βυζαντινοί και 
παλαιοχριστιανικοί ναοί που λειτουργούν μέχρι 
σήμερα –δώδεκα μνημεία UNESCO σε απόσταση 
μισής ώρας με τα πόδια (!),  φανερώνουν τη σύνδεση 
της πόλης με την αυτοκρατορία του Βυζαντίου. 

Τα σοκάκια της γραφικής Άνω Πόλης, το σπίτι του 
Κεμάλ Ατατούρκ, το Γενί Τζαμί, το Μπέη Χαμάμ 
και το Αλατζά Ιμαρέτ είναι μερικά από τα χνάρια 
του Οθωμανικού πολιτισμού. Στη Συναγωγή και 
στο Εβραϊκό Μουσείο, στη βίλα των Αλλατίνη, στην 
Κάζα Μπιάνκα και τη βίλα των Μοδιάνο, θα βρείτε 
πληροφορίες και εικόνες για την ιστορία των Εβραίων 
της Θεσσαλονίκης.

Και σήμερα, εδώ, στη μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη 
της Ελλάδας και στο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο 
των Βαλκανίων, η ιστορία της ανταλλαγής ιδεών 
συνεχίζεται αδιάκοπη και η Θεσσαλονίκη γεμίζει 
νεανική ενέργεια και συνεχίζει να συμπληρώνει το 
ψηφιδωτό της. 

CAN YOU MISS THIS?
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A tour of the Museums Μια βόλτα στα μουσεία
Climb the steps of the White Tower, on the 
sea front, and through videos, photographs 
and interactive games you can learn about the 
history of Thessaloniki over the centuries. At the 
Archaeological Museum you can view the gold 
artefacts of ancient Macedon and rare finds from 
the Archaic and Roman periods. 

At the wonderful museum of Byzantine Civilisation 
you can wonder at the murals, mosaics, icons and 
ecclesiastic utensils and everyday use objects 
reflecting Byzantine culture and art, while at Mount 
Athos Centre you can find publications, studies 
and exhibitions highlighting the historical bonds 
of the monastic community of Mt. Athos with 
the city of Thessaloniki.  

The State Museum of Modern Contemporary Art, 
at Lazaristes Monastery, houses the unique 
Kostakis’ collection of works by Russian avant-
garde artists and organises exhibitions of works 
of art by contemporary artists. To extend your 
acquaintance with modern art and the Visual 
Arts, in general, visit Tellogleion Art Foundation. 
Furthermore, on the cultural pier of the city port, 
you will find the Cinema Museum and the excellent 
Photography Museum of Thessaloniki.

Ανεβείτε τα σκαλοπάτια του ιστορικού Λευκού 
Πύργου στην παραλία της πόλης και θα μάθετε με 
βίντεο, φωτογραφίες και διαδραστικά παιχνίδια 
για την πορεία της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες. 
Στο Αρχαιολογικό μουσείο θα δείτε τα ολόχρυσα 
έργα τέχνης των αρχαίων Μακεδόνων και σπάνια 
ευρήματα από την αρχαϊκή και τη ρωμαϊκή περίοδο. 

Στο υπέροχο μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα 
θαυμάσετε τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, αγιογραφίες, 
εκκλησιαστικά σκεύη και είδη καθημερινής χρήσης 
που αποτυπώνουν τον πολιτισμό και την τέχνη στο 
Βυζάντιο, ενώ στην Αγιορείτικη Εστία θα βρείτε 
εκδόσεις, μελέτες και εκθέσεις που αναδεικνύουν 
τους ιστορικούς δεσμούς της μοναστικής πολιτείας 
του Αγίου Όρους με τη Θεσσαλονίκη. 

Στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή 
Λαζαριστών φυλάσσεται η μοναδική συλλογή 
Κωστάκη με έργα καλλιτεχνών της Ρώσικης 
Πρωτοπορίας και διοργανώνονται εκθέσεις με έργα 
σύγχρονων δημιουργών. Για μια γνωριμία με τις 
μοντέρνες τέχνες και τα εικαστικά επισκεφθείτε 
το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών. Στην πολιτιστική 
προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα βρείτε το 
Μουσείου Κινηματογράφου και το εξαιρετικό Μουσείο 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

CAN YOU MISS THIS?
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The city is well-known for hosting the International 
Film and Documentary Festivals, the Biennale of 
Photography and Modern Art, and the Gastronomy 
Festival. Music, drama, dance come alive on stage 
at the Concert Hall, the State Theatre of Northern 
Greece and the tens of young artistic group meeting 
places scattered around town. Don’t forget to taste 
the sweet or savoury filling of the hand-made 
bougatsa pastries with your morning coffee, during 
your walk along Tsimiski, the central commercial 
street, or the covered markets of Modiano and 
Kapani.    

Find information about restaurants, taverns and 
grill houses and enjoy the rich Mediterranean, 
Eastern and international flavours. Ask passers-
by at Aristotelous square, when cycling in the 
early evening along the seafront, or at the clubs on 
Valaoritou Street and the Ladadika (Old Oil Market) 
District. They will soon show you how easily 
Thessaloniki offers unforgettable experiences one 
should not miss out on!

Η πόλη είναι γνωστή για τη διοργάνωση των διεθνών 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ, των 
μπιενάλε φωτογραφίας και μοντέρνας τέχνης, του 
φεστιβάλ γαστρονομίας. Μουσική, θέατρο και χορός 
ζωντανεύουν στις σκηνές του Μεγάρου Μουσικής, 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και στα 
στέκια δεκάδων νεανικών καλλιτεχνικών σχημάτων. 
Αναζητείστε τα καθώς δοκιμάζετε τη γλυκειά ή 
αλμυρή γέμιση στο ζυμωτό φύλλο της «μπουγάτσας» 
μαζί με τον πρωινό καφέ, καθώς περπατάτε 
στον κεντρικό εμπορικό δρόμο «Τσιμισκή» ή στις 
σκεπαστές αγορές Μοδιάνο και Καπάνι. 

Βρείτε πληροφορίες στα εστιατόρια, τις ταβέρνες 
και τις ψησταριές καθώς απολαμβάνετε πλούσιες 
γεύσεις από τη Μεσόγειο, την Ανατολή και απ’ 
όλο τον κόσμο. Ρωτείστε τους περαστικούς στην 
πλατεία Αριστοτέλους, στην απογευματινή σας 
βόλτα με το ποδήλατο στην παραλία, στα clubs της 
Βαλαωρίτου και στα Λαδάδικα. Θα σας δείξουν πως η 
Θεσσαλονίκη γίνεται εύκολα μια αξέχαστη εμπειρία 
που δεν πρέπει να χάσεις!

A day in the city 
of young artists 

Μια μέρα στην πόλη 
των νέων καλλιτεχνών 
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Trips around the city 
Thessaloniki is in the heart of a wonderful territory, 
close to all interesting things one can do or see in 
Central Macedonia any season of the year. In the 
winter you can choose the skiing centres around Veroia 
or Edessa. You can go mountaineering or cross the 
divine Mt. Olympus, Mt. Beles, the Kroussia range, or 
Mt. Paikon. In the summer the climb to Mt. Olympus 
can be combined with a swim on the nearby beaches, 
unless you prefer to succumb to the lure of the splendid 
beaches and cosmopolitan events in Chalkidiki.   
In the autumn it is worth attending the International 
Puppet Festival in Kilkis or the International Film 
Festival in Naoussa, with a glass of ‘xinomavro’ [sour-
black], the famous local wine. If you want to tour 
the 25 famous wineries of Macedon, spring is the right 
time, when Nature is at its best in the lakes and 
the forests: the rivers present a rafting challenge 
and the weather is excellent from anything. 

There is no end to the choices open to visitors: from 
the racetrack at Serres for lovers of fast driving 
to the archaeological site at Amphipolis. From the 
caves at Petralona and Alistrati to the warm springs 
at Angistron, Nigrita, Loutraki or Skydra for those 
fascinated by the forces of Nature. From worship sites 
on Mt. Athos, Paeonia, or Pieria, for those believing in 
the miracle of Creation, to Dion, the Royal Tombs 
at Vergina, Aristotle’s School and the Palaces at Pella, 
for those who wish to explore the brilliant history 
of Alexander, the Great campaigner and visionary. 
Who can resist such wonders?

Βόλτες γύρω απ’την πόλη 
Η Θεσσαλονίκη είναι στο κέντρο μιας υπέροχης περιοχής, 
κοντά σε όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείτε 
να κάνετε ή να δείτε στην Κεντρική Μακεδονία, όλες τις 
εποχές του χρόνου. Τον χειμώνα διαλέξτε χιονοδρομικό 
κέντρο κοντά στη Βέροια ή την Έδεσσα. Κάντε ορειβασία 
ή διασχίσεις στον θεϊκό Όλυμπο, το Μπέλες, τα Κρούσια 
ή το Πάικο. Το καλοκαίρι συνδυάστε την ανάβαση στον 
Όλυμπο με μια βουτιά στις ακτές του ή παραδοθείτε στις 
πανέμορφες παραλίες και τις κοσμοπολίτικες εκδηλώ-
σεις της Χαλκιδικής. 
Το φθινόπωρο αξίζει να παρακολουθήσετε το Διεθνές Φε-
στιβάλ Κουκλοθέατρου στο Κιλκίς ή το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Νάουσας μ’ ένα ποτήρι «ξινόμαυρο», τη 
φημισμένη ποικιλία κρασιού της περιοχής. Για επισκέ-
ψεις στα 25 οινοποιεία της Μακεδονίας είναι και η Άνοι-
ξη κατάλληλη –στις λίμνες και τα δάση η φύση οργιάζει, 
τα ποτάμια είναι πρόκληση για rafting, 
ο καιρός επιτρέπει τα πάντα.

Οι επιλογές σας είναι ατέλειωτες –από την πίστα 
(racetrack) των Σερρών για τους λάτρεις της γρήγορης 
οδήγησης μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. 
Από τα σπήλαια των Πετραλώνων και της Αλιστράτης 
μέχρι τις θερμές πηγές του Άγγιστρου, της Νιγρίτας, του 
Λουτρακίου ή της Σκύδρας για όσους γοητεύονται από τη 
δύναμη της φύσης. Από τους τόπους λατρείας στο Άγιο 
Όρος, στην Παιονία ή την Πιερία για όσους πιστεύουν 
στο θαύμα της Δημιουργίας, μέχρι το Δίον, τους Βασιλι-
κούς τάφους της Βεργίνας, τη σχολή του Αριστοτέλη στη 
Νάουσα και τα ανάκτορα της Πέλλας για όσους θέλουν 
να εξηγήσουν τη λαμπρή ιστορία του Μεγάλου στρατηλά-
τη και οραματιστή Αλέξανδρου. 
Ωραία πράγματα που δεν μπορείς να χάσεις, μπορείς;

CAN YOU MISS THIS?
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CAN YOU MISS THIS?

Careful concentration on the works of the Conference 
counterbalanced by the select wine made from the nearby vineyard.

Προσήλωση στις εργασίες του συνεδρίου με τη γεύση 
του εκλεκτού κρασιού που τρυγήθηκε στον κοντινό αμπελώνα.
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Present a speech that might be a turning point 
in your academic career or conclude a deal that will 
strengthen your business at one of the modern congress 
centres of Central Macedonia.

Ολοκληρώστε την ομιλία που μπορεί να αλλάξει την ακαδημαϊκή 
σας πορεία και κλείστε τις συμφωνίες που θα ενισχύσουν τη 
δυναμική της εταιρείας σας, σ’ ένα από σύγχρονα συνεδριακά 
κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Easily accessible and fully furnished 
and equipped, congress infrastructure 
in the area can host thousands of par-
ticipants, or small motivational meet-
ings of a select few. 

And since one should combine busi-
ness with pleasure, every conference 
experience is accompanied by a range 
of choices for relaxation and fun. Start 
booking and preparing deals now!

Με εύκολη πρόσβαση και άρτιο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, οι συνεδριακές 
υποδομές της περιοχής μπορούν 
να φιλοξενήσουν συγκεντρώσεις 
χιλιάδων συνέδρων ή μικρές, εκλεκτές 
συναντήσεις κινήτρων. 

Και επειδή η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά, 
κάθε συνεδριακή εμπειρία συνοδεύεται 
από πολλές επιλογές για χαλάρωση και 
διασκέδαση. Μπορείτε να κλείσετε από 
τώρα τις συμφωνίες σας! 
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Conferences 
in the City 

Συνέδρια 
μέσα στην πόλη

Cosmopolitan Thessaloniki is ideal for combining 
a successful meeting with excellent hospitality, 
good cuisine, serenity and entertainment in 
a colourful historic city. 

At the International Fair premises, where the 
most important Trade Sector Exhibitions are held 
throughout the year, there is a congress centre 
that can support professional meetings of up 
to 2000 persons, at specially designed facilities 
equipped with modern audiovisual aids. 

Thessaloniki Concert Hall can host meetings of up 
to 1400 people in one or numerous halls, affording 
an excellent view over the sea of Thermaikos Gulf. 
Excellent congress infrastructure is also found in 
city hotels as well as at the campus of Aristotle 
University of Thessaloniki, the largest University 
in SE Europe. 
 

Στην κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη μπορείτε να 
συνδυάσετε την επιτυχημένη οργάνωση ενός 
συνεδρίου με την άριστη φιλοξενία, την καλή κουζίνα, 
την ηρεμία και τη διασκέδαση σε μια πολύχρωμη και 
ιστορική πόλη. 

Στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου 
διοργανώνονται οι πιο σημαντικές κλαδικές εκθέσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, θα βρείτε ένα 
συνεδριακό κέντρο που μπορεί να υποστηρίξει 
επαγγελματικές συναντήσεις 2000 ατόμων, σε 
ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με σύγχρονα 
οπτικοακουστικά μέσα. 

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μπορεί να 
φιλοξενήσει συνέδρια έως 1400 ατόμων σε μία 
ή πολλαπλές αίθουσες με θέα τη θάλασσα του 
Θερμαϊκού Κόλπου. Άριστες συνεδριακές υποδομές 
θα βρείτε και στα ξενοδοχεία της πόλης, όπως και 
στο campus του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

CAN YOU MISS THIS?
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Summit Meetings 
The Peninsula of Chalkidiki has luxurious five-star 
hotels where you can combine your professional 
obligations with unforgettable holidays. Chalkidiki’s 
excellent infrastructure has hosted world acclaimed 
congresses, such as the European Summit Meeting, 
with thousands of participants. Furthermore, it is 
possible to organise working dinners on specific 
themes and cocktail parties on private marinas and 
coves, away from indiscreet eyes. Enjoy the sun and 
the sea in Chalkidiki to counterbalance the stress 
and anxiety of your congress. You will find busy 
organised facilities with beach bars and DJ parties 
as well as calm, remote beaches ideal for relaxation 
and rest. This is also an excellent opportunity 
for organising day trips to get to know ancient 
Macedonia, Byzantine Thessaloniki, or the unique 
Mt. Athos, to complete a truly successful event. 

Συναντήσεις κορυφής 
Η χερσόνησος της Χαλκιδικής διαθέτει πολυτελείς 
ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων όπου μπορείτε 
να συνδυάσετε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις 
με αξέχαστες διακοπές. Στις υποδομές της Χαλκιδικής 
έχουν φιλοξενηθεί συνέδρια διεθνούς κύρους, 
όπως η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, με χιλιάδες 
συμμετοχές. Επιπλέον, είναι δυνατή η οργάνωση 
θεματικών δείπνων εργασίας και cocktail πάρτι 
σε ιδιωτικές μαρίνες και λιμανάκια μακριά από τα 
αδιάκριτα βλέμματα. Χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα 
της Χαλκιδικής ως αποζημίωση της έντασης και των 
κόπων του συνεδρίου σας. Θα βρείτε πολυσύχναστες 
οργανωμένες ακτές με beach bars και DJ parties, 
αλλά και ήρεμες,  ερημικές παραλίες κατάλληλες 
για ξεκούραση και χαλάρωση. Είναι ευκαιρία να 
οργανώσετε ημερήσιες εκδρομές για να γνωρίσετε 
την αρχαία Μακεδονία, τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη ή 
το μοναδικό Άγιο Όρος και να ολοκληρώσετε έτσι μια 
πραγματικά πετυχημένη εκδήλωση. 

What about after the Congress? 
When lectures are over and round tables completed, 
when the lights are down, one can relax at the 
spa centres of Thessaloniki, taste fresh fish 
and Mediterranean flavours at award-winning 
restaurants by the sea, get to know the city history 
and museums, go shopping on Tsimiski Street or one 
of the malls and, of course, have fun at the clubs 
and live music shows.

Μετά το συνέδριο τι; 
Όταν οι εισηγήσεις και τα στρογγυλά τραπέζια 
ολοκληρωθούν, όταν σβήσουν τα φώτα, μπορείτε 
να χαλαρώστε στα spa center της Θεσσαλονίκης, 
να δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι και μεσογειακές γεύσεις 
στα βραβευμένα εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα, 
να γνωρίσετε την ιστορία και τα μουσεία της πόλης, 
να πάτε για shopping στην Τσιμισκή ή στα malls 
και, βέβαια, να διασκεδάσετε στα clubs και τις live 
μουσικές σκηνές. 
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The Heart of Macedonia 
Closer to Greek nature and for medium scale 
conferences (up to 600 participants) or team 
building meetings, there are congress centres 
in the nearby towns of Serres, Imathia, Pella, 
Pieria, and Kilkis, with excellent technological 
infrastructure. These professional meetings can 
be combined with a refreshing trip to the 
invigorating warm baths of Loutraki, Almopia 
or Lake Kerkini, to Mt. Paikon and the botanical 
gardens of Kilkis, or Mt. Olympus divine slopes. 
Ask the organisers to plan a trip to the Ancient 
Macedon tombs of Vergina, to Dion and the ancient 
city of Pella, so that you can find out about 
the history of Alexander the great and the land 
of Macedon.

Στην καρδιά της Μακεδονίας 
Πιο κοντά στην ελληνική φύση και κατάλληλα για 
συνέδρια μεσαίου μεγέθους (έως 600 σύνεδροι) και 
team building συναντήσεις είναι τα συνεδριακά 
κέντρα που διαθέτουν οι πόλεις των Σερρών, της 
Ημαθίας, της Πέλλας, της Πιερίας και του Κιλκίς, 
με άριστες τεχνολογικές υποδομές. Συνδυάστε την 
επαγγελματική σας συνάντηση με μια βόλτα στα 
αναζωογονητικά λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας και 
τη λίμνη Κερκίνη, στο όρος Πάικο και το βοτανικό 
κήπο του Κιλκίς και στις κορυφές του Ολύμπου, στο 
βουνό των Θεών. Ζητήστε από τους διοργανωτές 
μια εκδρομή στους αρχαίους μακεδονικούς τάφους 
της Βεργίνας, στο Δίον και στην αρχαία πόλη της 
Πέλλας για να γνωρίσετε την ιστορία του Μεγάλου 
Αλέξανδρου και των Μακεδόνων.
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Divine mountains
Στα βουνά των θεών και των ανθρώπων
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CAN YOU MISS THIS?

Climb to Mytikas Summit, at an altitude of 2,917m in the morning 
and a swim in the blue Aegean waters in the early evening.

Ανάβαση στον Μύτικα, στα 2.917μ. υψόμετρο, το πρωί
και κολύμπι στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, το απόγευμα.
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The awe felt with the view from the highest summit 
in Greece explains why ancient Greeks considered Mt. Olympus 
the Throne of Zeus and Hera, Hermes and Aphrodite, Artemis 
and the other gods. 

Το δέος που προκαλεί η θέα από την ψηλότερη κορυφή της 
Ελλάδας, μας δείχνει γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν στον 
Όλυμπο τον θρόνο του ∆ία και γύρω του την Ήρα, τον Ερμή, 
την Αφροδίτη, τον Άρη, την Άρτεμη και τους άλλους θεούς.

Thousands of years later, with those 
deities lost in the distant past, climbing 
Mt. Olympus or other mountains in 
Central Macedonia is still a unique 
experience. Try paragliding, skiing down 
the snow-covered slopes, trek along 

the footpaths, drink an aromatic herbal 
tea from local plants at the beautiful 
villages, enjoy the Mediterranean way 
of life – people here commune with 
nature, and enjoy the mountains and 
the sea whatever the season of the year.

Πέρασαν χιλιάδες χρόνια, πέρασαν 
και οι θεοί εκείνοι αλλά η ανάβαση 
στον Όλυμπο και τα άλλα βουνά της 
κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει να 
είναι μια μοναδική εμπειρία. Πετάξτε 
με αλεξίπτωτο πλαγιάς, κάντε σκι στις 
χιονισμένες πλαγιές, περπατείστε στα 

μονοπάτια τους, πιείτε ένα αρωματικό 
τσάι από ντόπια βότανα στα ωραία χωριά, 
απολαύστε τον Μεσογειακό τρόπο ζωής 
–εδώ, οι άνθρωποι χαίρονται τη φύση, σε 
βουνά και θάλασσες, όλες τις εποχές του 
χρόνου. 
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From the Seashore to 
the Mountain of the Gods 

Από την παραλία, 
στο βουνό των Θεών

Follow the European Long Distance Path Ε4, 
and gauge you strength; Choose one of the nine 
shelters on Mt. Olympus to set off from, and 
attempt to conquer Mytikas Summit, at an altitude 
of 2,917m. The dense forests, deep ravines, alpine 
meadows and thrilling view of the sea, the snow-
covered steep tops make Mt. Olympus one of 
the most beautiful in the world.  

This is what enchanted the Greeks and made them 
place the seat of the Dodecatheon, their 12 main 
deities, on Mt. Olympus and found Dion, a city 
dedicated to Zeus (or Dias), king of their gods, 
at the foot of the Mountain. Today, Dion is one 
of the best preserved archaeological sites.  

If you climb during winter, you will need an 
experienced guide and sound equipment. In the 
springtime, the waters of the Enipeus River and 
the colours of nature seem miraculous – one 
can spot truly rare wild flowers endemic to 
Mt. Olympus, such as Haller’s Anemone [Anemone 
halleri] with its wonderful violet petals and yellow 
centred flowers. In March you can participate 
or watch the International Ski Mountaineering 
Competition and in June the Mountain 
Marathon Race.   

In the summer and autumn Mt. Olympus teems 
with life; Climbs are easier and all shelters in 
operation. But beware – the divine mountain 
is never as easy as a dip in the shores of Pieria!  

Ακολουθείστε το ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι 
Ε4, μετρείστε τις δυνάμεις σας και διαλέξτε ένα 
από τα εννέα καταφύγια του Ολύμπου, απ’όπου θα 
επιχειρήσετε την κατάκτηση του Μύτικα, στα 2.917μ. 
υψόμετρο. Τα πυκνά δάση, οι βαθιές χαράδρες, τα 
αλπικά λιβάδια, η συγκλονιστική θέα της θάλασσας, 
οι χιονισμένες και απόκρημνες κορυφές κάνουν τον 
Όλυμπο ένα από τα πιο όμορφα βουνά του κόσμου.  

Αυτή η γοητεία έπεισε τους Έλληνες να τοποθετήσουν 
την έδρα των 12 Θεών τους στον Όλυμπο και να 
ιδρύσουν στους πρόποδες του βουνού το Δίον, 
μια πόλη αφιερωμένη στο βασιλιά των Θεών και, 
σήμερα, έναν από τα μεγαλύτερους και καλύτερα 
διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους.  

Αν ανεβείτε το χειμώνα θα χρειαστείτε έμπειρο 
οδηγό και καλό εξοπλισμό. Την άνοιξη τα νερά 
του ποταμού Ενιπέα και τα χρώματα της φύσης 
μοιάζουν με θαύματα –μπορείτε να εντοπίσετε σπάνια 
αγριολούλουδα  που ευδοκιμούν μόνο στον Όλυμπο, 
όπως η  Anemoni Halleri  με τα πανέμορφα ιώδη 
πέταλα και τα κατακίτρινα άνθη. Τον Μάρτιο μπορείτε 
να πάρετε μέρος ή να παρακολουθήσετε τους διεθνείς 
αγώνες ορειβατικού σκι και τον Ιούνιο, τον ορειβατικό 
μαραθώνιο δρόμο. 

Καλοκαίρι και φθινόπωρο, ο Όλυμπος σφύζει από 
ζωή, οι αναβάσεις είναι ευκολότερες και όλα τα 
καταφύγια είναι ανοιχτά. Μην ξεχαστείτε, πάντως – 
το βουνό των θεών δεν είναι ποτέ τόσο εύκολο όσο 
μια βουτιά στις παραλίες της Πιερίας!

CAN YOU MISS THIS?
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Let’s go skiing 
If you are a ski lover, Central Macedonia has 
numerous pistes for you, whatever the level 
of difficulty you prefer may be. If you are an 
experienced skier, you can enjoy the 2-kilometre 
Philippou run, one of the top Greek ‘black’ ski pistes, 
at 3-5 Pigadia, Naoussa. For less-experienced skiers, 
there are always easy routes through wonderful 
landscapes. Come at Christmas to Mt. Voras Skiing 
Centre (at 2,024 m), near Edessa, to watch the 
skiers come down the mountain at night with lit 
torches. Hire a snow-mobile and visit the top of 
the mountain, at the border point between three 
countries, where there is the small chapel of 
St. Elijah. At Seli, near Veroia, you will find 
endurance Langlauf runs and in Elatochori 
a beautiful snowboard piste. You can also find 
a wonderful fir forest and skiing centre at 
Mt. Lailias near Serres.

Φύγαμε για σκι 
Αν αγαπάτε το σκι η κεντρική Μακεδονία έχει για σας 
πίστες κάθε βαθμού δυσκολίας. Αν είστε έμπειροι θα 
απολαύσετε τα 2 χιλιόμετρα του Φίλιππου, μιας από 
τις κορυφαίες ελληνικές «μαύρες» πίστες σκι στα 3-5 
Πηγάδια της Νάουσας. Για τους υπόλοιπους υπάρχουν 
πάντα και οι εύκολες διαδρομές μέσα σε εκπληκτικά 
τοπία. Ελάτε τα Χριστούγεννα στο χιονοδρομικό 
κέντρο του όρους Βόρας (2.024 μ.), κοντά στην 
Έδεσσα, για να δείτε τους σκιέρ να κατεβαίνουν βράδυ 
τις χιονισμένες πλαγιές με αναμμένους πυρσούς. 
Πάρτε ένα snow mobile όχημα για να επισκεφτείτε 
στη κορυφή του βουνού, στα σύνορα τριών χωρών,το 
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Στο Σέλι, κοντά στη 
Βέροια, θα βρείτε διαδρομές αντοχής Lang Lauf 
και στο Ελατοχώρι, μια ωραία πίστα snowboard. 
Χιονοδρομικό κέντρο και εκπληκτικό δάσος με έλατα 
θα βρείτε και στο Λαϊλιά κοντά στις Σέρρες.

Walk, 
cycle or …fly! 
‘Take off’ from Palaios Panteleimon village, 
on the east slopes of Mt. Olympus, paragliding 
and enjoying the breathtaking view, before landing 
on the local beach for ouzo and tasty mezedes 
(titbits).  The Pieria Mountain Range is ideal for 
4x4 courses and mountain cycling routes, which 
lead to Sarakatsana and Flambouro. It is worth 
crossing the Aliacmon River Valley at the foot 
of Mt. Vermion.  
Further north, you can organise a Hang Gliding 
morning, setting out from the village of Panagitsa, 
at the foot of Mt. Voras and tour around the 
impressive waterfalls of Edessa. Near Mt. Paikon 
you can find the ‘Sapphire Lake’ of Skra, while 
at the Kroussia Mountain Range you can visit 
the Balkan Botanical Gardens of the same name 
presenting the most important aromatic herbs 
and medicinal plants of the area.    
The Roupel Fort is located between Mt. Beles 
and Angistron; visitors can explore the subterranean 
complex of military works where the Greeks 
heroically resisted Nazi attacks during WWII. 
If you want to enjoy a ride on horseback and a good 
meal, visit the small village of Ano Poroia and Lake 
Kerkini. Further to the East you can find Alistrati 
Cave with its white and purple stalactites.
 

 

Με τα πόδια, με ποδήλατο 
ή ... πετώντας! 
«Απογειωθείτε» από τον Παλαιό Παντελεήμονα, στις 
ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, με το αλεξίπτωτο 
πλαγιάς και απολαύστε τη θέα που κόβει την ανάσα, 
πριν καταλήξετε στην παραλία της περιοχής για 
ένα ούζο με νόστιμους μεζέδες. Τα Πιέρια Όρη 
προσφέρονται για διαδρομές με 4X4 και με ποδήλατο 
βουνού στα μονοπάτια που οδηγούν στη Σαρακατσάνα 
και το Φλάμπουρο. Αξίζει να διασχίσετε την κοιλάδα 
του ποταμού Αλιάκμονα στους πρόποδες του όρους 
Βέρμιο. 
Λίγο βορειότερα, οργανώστε ένα πρωινό 
αιωροπτερισμού (Hang Gliding) από το χωριό 
Παναγίτσα στους πρόποδες του όρου Βόρας και 
κάντε βόλτα στους εντυπωσιακούς καταρράκτες 
της Έδεσσας. Κοντά στο όρος Πάικο, θα βρείτε τη 
«σμαραγδένια λίμνη» του Σκρα και στην οροσειρά των 
Κρουσσίων θα επισκεφτείτε τον ομώνυμο Βαλκανικό 
Βοτανικό Κήπο με τα πιο σημαντικά αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά της περιοχής. 
Στη θέση Ρούπελ, ανάμεσα στα βουνά Μπέλλες 
και Άγγιστρο θα εξερευνήσετε τις υπόγειες 
εγκαταστάσεις του ελληνικού οχυρού που 
αντιστάθηκε ηρωικά στην επίθεση των γερμανών 
στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για μια βόλτα με άλογα 
και καλό φαγητό επισκεφθείτε το μικρό χωριό 
Άνω Πορόια και τη λίμνη Κερκίνη. Ανατολικότερα 
θα βρείτε και το σπήλαιο της Αλιστράτης με τους 
λευκούς και πορφυρούς σταλακτίτες του. 
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Live well
Ωραία ζωή
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CAN YOU MISS THIS?

Pure, wholesome yoghurt after relaxing at the warm springs; 
good wine and Greek mezedes [titbits] before your late evening clubbing.

Αγνό, υγιεινό γιαούρτι μετά τη χαλάρωση στις θερμές πηγές, 
καλό κρασί και ελληνικοί μεζέδες πριν το βραδινό clubbing.
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In the heart of Macedonia 
you can find a hospitable, green land 
bathing in sunlight.

Στην καρδιά της Μακεδονίας 
θα βρείτε ένα φιλόξενο, καταπράσινο τόπο 
που λούζεται στο φως του ήλιου

You can taste excellent Greek wines and 
Mediterranean cuisine dishes. You can 
rest your body and mind and listen to 
stories about ancient and more recent 
civilisations. Aristotle the philosopher 
was born here and one of his famous 

maxims is about people living together: 
“Although the polis comes into being for 
the sake of living, it exists for the sake 
of living well”. We are inviting you to 
enjoy living well, appreciate the good 
life during of your holidays here. 

Θα δοκιμάσετε εκλεκτά ελληνικά κρασιά 
και πιάτα της μεσογειακής κουζίνας, 
θα ξεκουράσετε σώμα και πνεύμα και 
θα ακούσετε ιστορίες για αρχαίους και 
νεότερους πολιτισμούς. Ο φιλόσοφος 
Αριστοτέλης, που γεννήθηκε εδώ, έλεγε 

ότι σκοπός του ανθρώπου δεν είναι 
μόνο να εξασφαλίσει τα απαραίτητα 
για την επιβίωση του (για το «ζην») 
αλλά να πετύχει μια ευτυχισμένη ζωή 
(το «ευ ζην»). Ελάτε να ζήσετε το ευ ζην, 
την ωραία ζωή, στις διακοπές σας εδώ. 
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Wine 
Itineraries 

Οι δρόμοι 
του κρασιού

In early antiquity Greeks deified Dionysus, the 
god of wine, which was considered a work of art. 
They knew very well the significance of the right 
climatic condition for viticulture, the care of grape 
harvesting and the secrets for a tasty wine. This 
ancient tradition has never been interrupted and 
those continuing it are scattered in the vineyards 
of Central Macedonia, producing excellent wines, 
which you can enjoy at restaurants or – even better 
– taste at a winery where you can also see how 
they are produced. 

Visit the wineries of Naoussa, which produce dark 
red wines with an aggressive, fruity taste produced 
by the typical local Xinomavro grape. Wine and 
tsipouro (distilled spirit) making also has a long 
tradition in Goumenissa, Yannitsa and Chalkidiki, 
where some of the major wineries of the country 
are found. Taste organic wine and take back one 
of the bottles from Appellation of Controlled Origin 
zones, for a unique palate experience. 

Από την αρχαιότητα οι Έλληνες είχαν κάνει θεό τον 
Διόνυσο και το κρασί έργο τέχνης. Γνώριζαν καλά 
τη σημασία των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών 
για την καλλιέργεια των αμπελιών, την προσοχή 
στον τρύγο και τα μυστικά για ένα γευστικό κρασί. 
Οι συνεχιστές αυτής της αρχέγονης παράδοσης 
βρίσκονται διάσπαρτοι στους αμπελώνες της 
Κεντρικής Μακεδονίας και παράγουν εξαιρετικά 
κρασιά, που μπορείτε να δοκιμάσετε σε εστιατόρια ή – 
ακόμη καλύτερα – σε ένα οινοποιείο για να δείτε από 
κοντά και τη διαδικασία παραγωγής τους.

Επισκεφθείτε τα οινοποιεία της Νάουσας όπου 
παράγονται κρασιά με σκούρο, κόκκινο χρώμα και 
επιθετική, φρουτώδη γεύση  από τη χαρακτηριστική 
ποικιλία Ξινόμαυρο. Παράδοση στο τσίπουρο και 
το κρασί έχει και η Γουμένισσα, τα Γιαννιτσά και 
η Χαλκιδική και εκεί θα βρείτε ορισμένους από 
τους μεγαλύτερους οινοπαραγωγούς της χώρας. 
Δοκιμάστε κρασί οργανικής καλλιέργειας και πάρτε 
μαζί σας για το σπίτι ένα μπουκάλι από τις ζώνες 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για μια 
μοναδική γευστική εμπειρία.

CAN YOU MISS THIS?
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Virgin olive oil, healthy vegetables, wholesome 
cereals and fresh Aegean Sea fish are the 
ingredients of the Mediterranean diet and the 
recipes of Central Macedonia. In Thessaloniki, 
at the small taverns on the shores of Thermaikos 
Gulf, visitors can enjoy mussel pilaf, fried calamari 
and grilled sardines, or tzigerosarmas and 
gardoumba, local delicacies made with offal meat. 
After all night clubbing and dancing at the local 
bouzouki places, you can taste the famous ‘patsa’ 
soup made with pig’s trotters and tripe at the all 
night restaurants, specifically for those who stay 
up late.      
In Thessaloniki, Imathia, Pella and Kilkis, there are 
also delicacies of Pontos cuisine [Black Sea refugees’ 
dishes], such as pirozhki, peynirli, sorva yoghurt 
soup, and otia [ear-shaped doughnuts]. In the 
mountainous areas of Central Macedonia visitors 
enjoy meat barbecued over charcoal and you can try 
game, goat kid, wild boar and buffalo meat served 
with vegetables and rice. Chalkidiki is also a place 
to enjoy lobster pasta dishes, sword fish and golden 

sea bream. You can also ask for ‘liokafta’ [sunburnt) 
fish, which has been cured in the sun covered in salt 
and pepper.  
Climbing Mt. Olympus or trekking in the Enipeus’ 
River Gorge works up visitors’ appetites and that is 
why the restaurants and tsipouro-serving taverns 
of Pieria are a stone’s throw away from the foot 
of the mountain.   
Try local pies made with wholesome ingredients 
and hand-made phyllo pastry, organic meat from 
local animal farmers, cooked expertly at traditional 
grill houses or fish and tsipouro (distilled spirit) 
at the fish taverns on Katerini and Litochoro shores.

Το αυθεντικό ελαιόλαδο, τα υγιεινά λαχανικά, τα 
αγνά σιτηρά και τα φρέσκα ψάρια του Αιγαίου 
αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής 
και των συνταγών της κεντρικής Μακεδονίας. Στη 
Θεσσαλονίκη και τα παραθαλάσσια ταβερνάκια του 
Θερμαϊκού θα δοκιμάσετε μυδοπίλαφο, καλαμαράκια 
τηγανιτά και σαρδέλα στη σχάρα, τζιγεροσαρμάδες 
και γαρδούμπα. Μετά το ξενύχτι στα clubs και τις 
μουσικές λαϊκές πίστες, θα βρείτε απολαυστικό ένα 
πιάτο της φημισμένης σούπας «πατσά» στα μαγειρεία 
που διανυκτερεύουν. 
Στη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία, την Πέλλα και 
το Κιλκίς τιμούνται οι παραδοσιακές ποντιακές 
λιχουδιές, όπως τα πιροσκί, το πεϊνιρλί, η σούπα 
σορβά με γιαούρτι και τα γλυκά ωτία. Στα ορεινά 
της Κεντρικής Μακεδονίας θα χαρείτε ψητό κρέας 
στα κάρβουνα και θα δοκιμάσετε κυνήγι, κατσικάκι, 
αγριογούρουνο και βουβαλίσιο κρέας σερβιρισμένο 
με λαχανικά και ρύζι. Στη Χαλκιδική δοκιμάστε 
αστακομακαρονάδες, ξιφία και τσιπούρες και ζητήστε 
«λιόκαφτα», δηλαδή ψάρια που έχουν «ψηθεί» στον 
ήλιο με χοντρό αλάτι και πιπέρι.

Επειδή η ανάβαση στον Όλυμπο και η βόλτα στο 
φαράγγι του Ενιπέα ανοίγουν την όρεξη, οι ταβέρνες 
και τα τσιπουράδικα της Πιερίας είναι σε απόσταση 
αναπνοής από τους πρόποδες του βουνού. 
Δοκιμάστε τοπικές πίτες με αγνά υλικά και φύλλο 
ανοιγμένο στο χέρι, βιολογικό κρέας από ντόπιους 
κτηνοτρόφους, μαγειρεμένο με μεράκι στις 
παραδοσιακές ψησταριές, ή ψαράκι και τσίπουρο 
στις ψαροταβέρνες των ακτών της Κατερίνης και του 
Λιτοχώρου. 

The Cuisine of Macedonia Στην κουζίνα της Μακεδονίας 

The Sweets of Macedonia  
Try the excellent halva of Macedonia and the syrupy stuffed pastry 
sweets of Thessaloniki that originate from the East.  
At Serres you can find wonderful bougatsa pastry and akanes, 
a sweet made with butter and almonds, and Veroia is famous for 
its syrupy, sponge-cake like ravani.  
Central Macedonia is a fertile land with ample fresh fruit, which 
is turned into wonderful marmalades, compotes and preserves 
[spoon sweets], as those found in Goumenissa. Try them with cool, 
fresh-tasting Greek yoghurt for a wonderful, light and healthy 
sweet dish at breakfast or a snack between meals.   
Unpolluted surroundings, good weather and lush vegetation mean 
numerous hives and excellent honey! You can find it in Sithonia, 
Chalkidiki and many other parts of Macedonia. 

 

Τα γλυκά της Μακεδονίας 
Δοκιμάστε τον περίφημο χαλβά της Μακεδονίας και τα σιροπιαστά 
της Θεσσαλονίκης που έχουν τις ρίζες τους στην Ανατολή. Στις Σέρρες 
θα βρείτε ωραία μπουγάτσα και τον ακανέ, ένα γλύκισμα από φρέσκο 
βούτυρο και αμύγδαλα, ενώ η Βέροια είναι γνωστή για το σιροπιαστό 
ραβανί. 
Η κεντρική Μακεδονία είναι πολύ εύφορη και έχει πάντα φρέσκα 
φρούτα, που γίνονται υπέροχες μαρμελάδες, κομπόστες και γλυκά του 
κουταλιού όπως αυτά που θα βρείτε στη Γουμένισσα. Δοκιμάστε τα 
με δροσερό ελληνικό γιαούρτι για ένα υπέροχο, ελαφρύ και υγιεινό 
γλύκισμα στο πρωινό ή ανάμεσα στα γεύματα. 
Αγνή φύση, καλός καιρός και πλούσια χλωρίδα σημαίνουν πολλά 
μελίσσια και καλό μέλι! Θα το βρείτε στη Σιθωνία της Χαλκιδικής και 
σε πολλές άλλες περιοχές της Μακεδονίας.

CAN YOU MISS THIS?
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Relaxation and Well-being
Refresh your body and mind at the Byzantine 
spa of Langadas and Apollonia, not far from 
Thessaloniki city centre. At Loutraki, Almopia, 
you can swim in the warm waterfalls in the deep 
green forest. On the lush slopes of Mt. Beles there 
are the warm springs of Sidirokastro, known 
since antiquity for their therapeutic properties. 
At Angistro, Serres, you can relax at the steam 
bath and the Byzantine baths, which have been 
in operation since 1100 A.D, while at Pikrolimni 
[Bitter Lake], Kilkis, you can enjoy a natural clay 
treatment.  Combine the beneficial properties of 
the warm springs with massage and facial 
treatment, aromatherapy, thalassotherapy, etc, 
which are provided at the modern spa facilities 
of all luxury hotels of Central Macedonia.
Besides myoskeletal, skin and pathologic condition 
treatment, the general sense of well-being offered 
at warm springs and spa centres and the healthcare 
of the city are exemplary. Thessaloniki has the 
largest University Medicine School in Greece, 
numerous Medical Centres, internationally 
acclaimed physicians and pioneering research 
programmes – it is a truly worthy medical 
destination for all.    
  

Χαλάρωση και ευεξία
Αναζωογονείστε σώμα και πνεύμα στα βυζαντινά 
ιαματικά λουτρά του Λαγκαδά και της Απολλωνίας 
στη Θεσσαλονίκη. Στο Λουτράκι Αλμωπίας 
θα κολυμπήσετε κάτω από τα θερμά νερά των 
καταρρακτών στο καταπράσινο δάσος. Στις κατάφυτες 
πλαγιές του όρους Μπέλλες θα βρείτε τις πηγές των 
λουτρών Σιδηροκάστρου, οι οποίες είναι γνωστές από 
την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. 
Στο Άγκιστρο των Σερρών θα χαλαρώσετε στα χαμάμ 
και το βυζαντινό λουτρό που λειτουργεί από το 1100 
μΧ, ενώ στην Πικρολίμνη του Κιλκίς θα κάνετε 
και θεραπεία με πηλό. Συνδυάστε τις ευεργετικές 
ιδιότητες των ιαματικών πηγών με μασάζ ή θεραπείες 
προσώπου, αρωματοθεραπείες, θαλασσοθεραπείες 
κ.ά. που θα βρείτε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
των κέντρων Spa σε όλα τα καλά ξενοδοχεία της 
κεντρικής Μακεδονίας. 
Εκτός από τις μυοσκελετικές, δερματικές και 
παθολογικές παθήσεις και τη γενική αίσθηση ευεξίας 
που προσφέρουν οι ιαματικές πηγές και τα κέντρα 
Spa, η φροντίδα της υγείας στην περιοχή είναι 
υποδειγματική. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη με την 
μεγαλύτερη πανεπιστημιακή Ιατρική Σχολή στην 
Ελλάδα, πολλά σύγχρονα ιατρικά κέντρα,  διεθνώς 
διάσημους γιατρούς και πρωτοπόρα ερευνητικά 
προγράμματα –ένας πραγματικά πλούσιος ιατρικός 
προορισμός για όλους.  

Culture in Macedonia
Central Macedonia has a wealth of traditional 
customs and major cultural festivals that turn 
the region into an international hub where 
artists meet.  Attend the International Film 
and Documentary Festival of Thessaloniki, the 
Biennale of Contemporary Art and Photography 
and watch drama performances at the city theatres. 
Watch award-winning digital films at Naoussa 
Cinema Festival and the shows offered by artists 
participating in the International Puppet and 
Pantomime Festival of Kilkis. 

In Chalkidiki and the shores of Mt. Olympus you 
can listen to beautiful music at the various summer 
festivals and have fun at the folk feasts, while at 
Goumenissa you can enjoy the famous Chalkina 
Brass Orchestra of folk musicians, who have 
become known for their characteristic sound 
within and beyond Greek territory.    

Στη Μακεδονία του πολιτισμού
Στην Κεντρική Μακεδονία θα γνωρίσετε τα 
παραδοσιακά έθιμα αλλά και τα μεγάλα πολιτιστικά 
φεστιβάλ που μετατρέπουν την περιοχή σε διεθνή 
κόμβο συνάντησης καλλιτεχνών. Παρακολουθείστε τα 
διεθνή φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ 
της Θεσσαλονίκης, τις μπιενάλε σύγχρονης τέχνης 
και φωτογραφίας και τις θεατρικές παραστάσεις στις 
μεγάλες σκηνές της πόλης. Δείτε τις βραβευμένες 
ψηφιακές ταινίες στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Νάουσας και το θέαμα που προσφέρουν οι δημιουργοί 
στο διεθνές φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας 
στο Κιλκίς. 

Στη Χαλκιδική και στις ακτές του Ολύμπου θα 
ακούσετε ωραίες μουσικές στα φεστιβάλ του 
καλοκαιριού και θα διασκεδάσετε στα λαϊκά 
πανηγύρια, ενώ στη Γουμένισσα θα ακούσετε τη 
φημισμένη ορχήστρα των Χάλκινων με πνευστά 
όργανα από λαϊκούς μουσικούς που έγιναν γνωστοί 
για τον χαρακτηριστικό τους ήχο εντός και εκτός της 
ελληνικής επικράτειας. 






