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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διασχίζοντας την
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Ένας τόπος που μένει χαραγμένος στο μυαλό και την καρδιά κάθε επισκέπτη με τις μοναδικές εικόνες, τις ανεπανάληπτες γεύσεις και τις εμπειρίες που χαρίζει το ταξίδι
σε αυτόν.
Οι θησαυροί της φύσης μαγεύουν όλες τις αισθήσεις, ενώ
η πολιτιστική κληρονομιά της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας συναρπάζει το πνεύμα, με μνημεία που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή του τόπου και τα
δύο χιονοδρομικά κέντρα μαγνητίζουν τον επισκέπτη,
καλώντας τον να επισκεφτεί την Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας ξανά και ξανά!
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H φιλόξενη έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Βέροια ξεδιπλώνει την ομορφιά της στους πρόποδες του Όρους
Βερμίου, πλάι στα μυθικά Πιέρια όρη με τον ποταμό Τριπόταμο
να τη διασχίζει. Ανακάλυψε την υπέροχη μίξη των πολιτισμών
και την πλούσια ιστορία της περπατώντας και θαυμάζοντας τις
βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, τα οθωμανικά μνημεία, τα ερείπια του αρχαίου τείχους της πόλης, την εβραϊκή
συνοικία της Μπαρμπούτας, τη χριστιανική συνοικία της Κυριώτισσας καθώς και το Βήμα του Αποστόλου Παύλου. Μην
παραλείψεις να επισκεφτείς το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό
μουσείο, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας καθώς και
την Εβραϊκή Συναγωγή, την αρχαιότερη συναγωγή στη Βόρεια
Ελλάδα. Θα σε εντυπωσιάσουν τα νεοκλασικά κτίρια και ταυτόχρονα η μοντέρνα πλευρά της πόλης. Πέρασε από την πλατεία
Ωρολογίου ή Ρακτιβάν και το πάρκο της Ελιάς ή το «μπαλκόνι
της Βέροιας», ένα καταπράσινο πάρκο στο κέντρο της πόλης.

Εντός &… γύρω από την Ημαθία
Το καταπράσινο Βέρμιο και τα ορεινά Πιέρια με τον Αλιάκμονα, το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ελλάδας, δημιουργούν
εικόνες μαγικές. Ο Ημαθιώτικος κάμπος χαρίζει απλόχερα τους
νόστιμους καρπούς του και προϊόντα ανώτερης ποιότητας, κάνοντας την Ημαθία γνωστή σε όλο τον κόσμο, ενώ πολιτισμικές επιρροές και παραδόσεις προσδίδουν στην τοπική κουζίνα
έναν μοναδικό και πολύπλευρο γαστρονομικό χαρακτήρα. Δεν
μπορείς να φύγεις χωρίς να πάρεις κάποια από τα παραδοσιακά προϊόντα του ευλογημένου αυτού τόπου. Οι λάτρεις του
οίνου θα μαγευτούν από τα οινοποιεία της και μπορούν να
ζήσουν την εμπειρία των «Δρόμων του κρασιού της Βορείου
Ελλάδος» ακολουθώντας τη «Διαδρομή του κρασιού της Νάουσας», ενός πρωτοποριακού τουριστικού προγράμματος με επισκέψεις, ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες αρωματικών κρασιών
και τοπικών εδεσμάτων.
Τα αστικά κέντρα όπως η Βέροια, η αρχοντική Νάουσα και η
Αλεξάνδρεια με τις πολιτιστικές τους δράσεις, τα παραδοσιακά
κτίσματα, την έντονη νυχτερινή διασκέδαση και την αξιόλογη
αγορά, γεμίζουν με ευχάριστες και αξέχαστες στιγμές το ταξίδι
στην Ημαθία.
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Θα σε μαγέψει η βόλτα στην πόλη της Βέροιας με τις γραφικές ταβέρνες, τα εκπληκτικά εδέσματα, τα παραδοσιακά καφενεία, καθώς και τα ζαχαροπλαστεία, όπου μπορείς να γευτείς
το διάσημο γλυκό της… το «ρεβανί». Κράτα δυνάμεις όμως για
το βράδυ, για διασκέδαση στα καλαίσθητα βραδινά μπαράκια.
Αλλά και η όμορφη, μοναδική Ηρωική Πόλη της Νάουσας,
χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου θα σε γοητεύσει με τα
παραδοσιακά κτίρια της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής και τα
αρχοντικά στα Αλώνια, τα Πουλιάνα και τα Μπατάνια, τα λιθόστρωτα δρομάκια! Όλα σε ταξιδεύουν και προκαλούν τον
θαυμασμό σου.
Χαρακτηριστικό αξιοθέατο της πόλης, ο πέτρινος Πύργος του
Ρολογιού του 1895, ύψους περίπου 25 μέτρων μπροστά από
το Δημαρχείο. Ενδιαφέρουσα είναι και η Εθνική Βιβλιοθήκη
Αργυρουπόλεως της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας όπου

φυλάσσονται 973 τόμοι βιβλίων1, που μετέφεραν οι ξεριζωμένοι ‘Ελληνες του Πόντου από το Φροντιστήριο της Αργυρούπολης. Αξίζει επίσης, μία επίσκεψη στο Χώρο Θυσίας της
Νάουσας στην περιοχή των Στουμπάνων, δίπλα στο ποτάμι
Αράπιτσα, όπου υπάρχει το χαρακτηριστικό μνημείο της Ναουσαίας με το παιδί στην αγκαλιά της, αποτίοντας φόρο τιμής
στην αυτοθυσία των κατοίκων της πόλης στον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ποταμός της Αράπιτσας διαπερνά την
πόλη δημιουργώντας πανέμορφα τοπία και διαδοχικούς καταρράκτες. Το δημοτικό πάρκο είναι μία πράσινη όαση απ΄όπου μπορείτε να θαυμάσετε την απέραντη θέα του κάμπου της
Ημαθίας.
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Τα φημισμένα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, τα οποία
μαρτυρούν την ένδοξη βιομηχανική παράδοση του «Μάντσεστερ των Βαλκανίων», μετατρέπονται σιγά σιγά σε αξιόλογους
πολιτιστικούς χώρους, ώστε να υποστηρίξουν την έντονη
πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του τόπου. Την
περίοδο του καρναβαλιού, οι γιορτές και τα γλέντια που διοργανώνονται στους δρόμους της πόλης κορυφώνονται, αναβιώνοντας το έθιμο με τους Γενίτσαρους και τις Μπούλες. Η
Νάουσα, γνωστή και ως «Μεθυσμένη Πολιτεία», δημιουργεί
κρασιά που συγκαταλέγονται στα καλύτερα της Ελλάδας και
είναι φημισμένα σε όλο τον κόσμο. Γευτείτε τις αρωματικές και
γεμάτες σε γεύση ποικιλίες της. Εδώ άλλωστε η περίφημη ερυθρή ποικιλία, ο βασιλιάς των ερυθρών, το ξινόμαυρο, σίγουρα
ξεχωρίζει.
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Στην καρδιά του Ημαθιώτικου
κάμπου, η πόλη που φέρει το
όνομα του Μέγα Αλέξανδρου, η
Αλεξάνδρεια, θεωρείται από τις
πιο ανεπτυγμένες αγροτικά πόλεις. Αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό κέντρο με έντονη πολιτιστική
δραστηριότητα. Διαθέτει αξιόλογα μέρη να επισκεφτείς όπως τον
Σιδηροδρομικό σταθμό και το κονάκι του Μεχμέτ Σεφίκ Πασά. Στη
γύρω περιοχή θα βρεις αξιόλογα
προσκυνήματα όπως τη Μονή
της Αγίας Κυριακής στο Λουτρό,
το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου στο Νησέλι και το
καθολικό της παλιάς μονής των
Αγίων Αναργύρων στο Νησί.
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Αιώνες πολιτισμού & ιστορίας
Διάσπαρτη είναι η γη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με λαμπρά μνημεία, που μαρτυρούν
τη μακραίωνη ιστορία της και τη σπουδαία κληρονομιά των προγόνων μας. Κατέχει εξέχουσα ιστορική θέση καθώς στη γη της εκτυλίχθηκαν μερικά
από τα πιο σπουδαία κεφάλαια της ιστορίας των
Ελλήνων και τη διέσχισαν σπουδαίες προσωπικότητες.
Η περιοχή της Ημαθίας κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια όπως φανερώνουν τα ευρήματα
της Νέας Νικομήδειας, όπου βρέθηκε ένας αγροτικός οικισμός που χρονολογείται στα μέσα περίπου
της 7ης χιλιετίας, από τους παλαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Ευρώπης. Μάλιστα πιστεύεται
ότι βρισκόταν σε όρμο του Θερμαϊκού κόλπου ή
δίπλα σε μια ελώδη λιμνοθάλασσα.
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Βεργίνα - Αρχαίες Αιγές - Μνημείο Unesco
Τι να πρωτοπείς για το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO, ένα αρχαιολογικό θαύμα που παρέμενε στο σκοτάδι για περίπου 23 αιώνες που σε προσκαλεί να ταξιδέψεις στο χρόνο και να εξερευνήσεις την παλιά
πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας, τις Αιγές, στο σημερινό
χωριό της Βεργίνας. Επισκέψου τους Βασιλικούς Τάφους των
Αιγών, ένας εκ των οποίων ανήκει στον πατέρα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, τον βασιλιά Φίλιππο Β’, στο μουσειακά διαμορφωμένο εσωτερικό της «Μεγάλης Τούμπας» με κατανυκτική
ατμόσφαιρα απόλυτα εναρμονισμένη στον χώρο και τον σεβασμό που του αξίζει.
Κάνε περίπατο στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεκρόπολης των
Αιγών και τη «βασιλική συστάδα των Τημενιδών», στο Ανάκτορο με τα θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, στο αρχαίο Θέατρο,
το Νέο Μουσείο και θα κατανοήσεις την ιστορική φυσιογνωμία του πολιτισμού των Μακεδόνων. Οι Μακεδόνες ίδρυσαν
στις Αρχαίες Αιγές την πρώτη πρωτεύουσα τους. Εδώ πέθανε
ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β’ και στέφθηκε βασιλιάς
ο γιος του, ο Αλέξανδρος ο Μέγας, χτίζοντας τα θεμέλια της
θρυλικής του αυτοκρατορίας.
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Νυμφαίο - Σχολή του Αριστοτέλη
Επιβεβλημένη είναι η στάση στο Νυμφαίο κάτω ακριβώς από
τη Νάουσα, στις παρυφές του κάμπου. Σε έναν τόπο με τρεχούμενα νερά, αγριολούλουδα και δένδρα, δίπλα σε φυσικές πηγές
διακρίνεις τα ερείπια του ιερού των Νυμφών όπου λατρεύονταν οι Νύμφες. Χώρος που στέγασε τη Σχολή του Αριστοτέλη,
το σημείο που ο Αλέξανδρος και οι σύντροφοί του διδάχθηκαν
τα όσα μετέπειτα εφάρμοσαν για την ανακάλυψη και την κατάκτηση των νέων κόσμων. Ο χώρος στον οποίο ο Αριστοτέλης
δίδαξε φιλοσοφία, ποίηση, μαθηματικά, πολιτικές επιστήμες
και ενέπνευσε, με τις μυστικές και βαθύτερες διδασκαλίες, που
οι άνδρες-έφηβοι τότε αποκαλούσαν ακροαματικές και ανώτερες.
Λίγο πιο πέρα, μία σημαντική πόλη του αρχαίου Μακεδονικού
Βασιλείου, η Μίεζα, που το αρχαίο θέατρό της στέκει εντυπωσιακό και καλοφτιαγμένο. Κι αμέσως μετά στην περιοχή των
Λευκαδίων, οι τέσσερις μακεδονικοί τάφοι των Ανθεμίων με τις
μοναδικές τοιχογραφίες του 4ου π.Χ. αιώνα, με τον τάφο της
Κρίσεως, κτίσμα με διώροφη πρόσοψη, να αποτελεί κορυφαίο
δείγμα αρχιτεκτονικής και τέχνης.
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Ημαθία, ένα κέντρο
Χριστιανοσύνης
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας είναι σημαντικό κέντρο
της Χριστιανοσύνης με τη Βέροια να περιλαμβάνεται στους
σταθμούς του Αποστόλου Παύλου κατά τη διάδοση του Χριστιανισμού στην Οικουμένη. Το
Βήμα του Αποστόλου Παύλου
αποτελεί το σημαντικότερο
μνημείο της εκκλησιαστικής
ιστορίας της Βέροιας και μαρτυρεί το σημείο απ’ όπου ο
Απόστολος των Εθνών, κήρυξε
τη νέα θρησκεία του Χριστιανισμού μπροστά στην αξιοσημείωτη εβραϊκή κοινότητα της
πόλης.
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Συνολικά 48 Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες με υπέροχες τοιχογραφίες κι αγιογραφίες από τον 12ο μέχρι τον 18ο
αιώνα, στέκουν πάνω από μία χιλιετία στην Ημαθία και μαρτυρούν την ακμή της πόλης της Βέροιας και της περιοχής. Στο
Βυζαντινό Μουσείο μπορείς να θαυμάσεις τα μοναδικά ευρήματα της Βυζαντινής περιόδου.
Έξω από την πόλη, η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, σκαρφαλωμένη στις καταπράσινες πλαγιές του Βερμίου, αποτελεί το
πνευματικό κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού. Η θαυματουργή εικόνα της που φυλάσσεται στη Μονή, σύμφωνα με την
παράδοση χαράχτηκε πάνω στο ξύλο από τον Ευαγγελιστή
Λουκά. Στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο, χιλιάδες προσκυνητές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταφτάνουν για να προσκυνήσουν την Παναγία.
Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου πάνω από τον ποταμό
Αλιάκμονα, στα Πιέρια, συνδέεται με μεγάλες μορφές του μοναχισμού. Πολλοί ακόμη είναι οι Ναοί και οι Ιερές Μονές της
Ημαθίας που αξίζει να δεις, μεταξύ των οποίων, η Παλιά Μητρόπολη και ο Άγιος Βλάσιος στην πόλη της Βέροιας, ο μικρός
Ναός του Προδρόμου στη Νάουσα, οι Ιερές Μονές της Παναγίας Δοβρά, του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, των Αγίων
Αναργύρων στο Νησί και της Θεοτόκου Καλλίπετρας, κοντά
στο χωριό Ράχη, με υπέροχη θέα τα στενά του Αλιάκμονα.
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Ο απόλυτος χειμερινός προορισμός
Ο χειμώνας είναι η τέλεια εποχή για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας! Με δύο άρτια οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα
στο Βέρμιο, με εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών κι εύκολη πρόσβαση, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα χειμερινά θέρετρα στην Ελλάδα.
Το μεγαλύτερο, αυτό του Σελίου, διαθέτει άριστες συνθήκες
χιονιού, μεγάλη επιλογή από πίστες τουριστικού και αθλητικού
σκι, εξαιρετική ηλιοφάνεια και εύκολη πρόσβαση τόσο από τη
Βέροια όσο και τη Νάουσα. Η επίσκεψη στο Σέλι, πέραν της
χαράς που σου προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα της ορειβασίας
στο διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4. Η κορυφή του βουνού στα
1.900 μέτρα περίπου, χαρίζει εκπληκτικές εικόνες του χιονισμένου Όλυμπου.
Η εμπειρία του σκι ή του snowboard στις πίστες διεθνών προδιαγραφών στα Τρία Πέντε Πηγάδια, είναι επίσης μοναδική. Σε
ένα ειδυλλιακό σκηνικό περιτριγυρισμένο από ένα καταπληκτικό δάσος από οξιές, πεύκα κι έλατα. Η ιδιόμορφη ονομασία
του οφείλεται στις τρεις πηγές που βρίσκονται στη βάση του
στα 1.430 μέτρα3 και στις άλλες πέντε που υπάρχουν στα 1.800
μέτρα3.
Πέρα από το ski, διαθέτει μεγάλη επιλογή δραστηριοτήτων,
όπως βόλτες με snowmobile, ορεινή ποδηλασία, αιωροπτερισμό και αλεξίπτωτο πλαγιάς.
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Μονοπάτια
και διαδρομές
γεμάτες περιπέτεια
Κάθε Μάρτη τα άνθη της ροδακινιάς
πλημμυρίζουν τον εύφορο κάμπο της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
δημιουργώντας μια απέραντη ροζ
θάλασσα από τις χιλιάδες ανθισμένες
ροδακινιές. Ένα εκπληκτικό φυσικό
ροζ περιβάλλον δημιουργεί το τέλειο
σκηνικό ομορφιάς, αναγέννησης και
χαράς για περπάτημα, ποδηλατάδες
και απίστευτες φωτογραφίες. Η άνοιξη με τα υπέροχα χρώματα κι αρώματα της φύσης και το φθινόπωρο, όταν
το βουνό παίρνει κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις από τα φύλλα των
δέντρων, είναι σίγουρα οι πιο όμορφες εποχές για ορεινές διαδρομές στο
Βέρμιο.
Το πανέμορφο Βέρμιο με την πυκνή
βλάστηση από οξιές κι έλατα, τις ήπιες
πλαγιές και την εύκολη πρόσβαση
από τις πόλεις της Ημαθίας και τη
Θεσσαλονίκη, το έχουν αναδείξει σε
σημαντικό προορισμό εναλλακτικών δραστηριοτήτων και πεζοπορίας. Την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας διασχίζει εξάλλου και το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 με ανεπανάληπτη πανοραμική θέα. Η ποικιλία των δέντρων, των λουλουδιών και η
ομορφιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, ειδικά στο μέρος
που χωρίζει το Βέρμιο από τα Πιέρια, με το καθαρό οξυγόνο να
πνέει παντού χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης κι επανασύνδεσης
με τη φύση. Στις πλαγιές του ζούνε αλεπούδες, αγριόχοιροι,
ζαρκάδια καθώς και πλήθος πουλιών.
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Τα Στενά του Αλιάκμονα, με την υπέροχη εναλλαγή τοπίων, τις
δασικές εκτάσεις, τα θαμνώδη και βραχώδη σημεία, αποτελούν
μια περιοχή με ιδιαίτερη οικολογική αξία και ανεπανάληπτη
φυσική ομορφιά. Πρόκειται για το φαράγγι του ποταμού Αλιάκμονα, του μεγαλύτερου σε μήκος ελληνικού ποταμού, με
απότομους γκρεμούς και χαράδρες. Η παρατήρηση πουλιών
είναι συναρπαστική στη συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 με τη σπάνια χλωρίδα, καταφύγιο για τα
επιδημητικά αρπακτικά πουλιά και διάδρομο των μεταναστευτικών πουλιών. Περισσότερα από 215 είδη πουλιών2 έχουν
καταγραφεί, όπως και λύκοι, δενδρομυωξοί και αγριόγατες,
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ενώ ο υδροβιότοπος φιλοξενεί πλούσια ιχθυοπανίδα.
Εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσεις το υπέροχο αυτό
μέρος και να γίνεις ένα με τη φύση πραγματοποιώντας περίπατους, περιηγήσεις ή ψαρεύοντας.
Οι λίμνες της Σφηκιάς, των Ασωμάτων και της Αγίας
Βαρβάρας αποτελούν θαυμάσιο τόπο αναψυχής και
αθλητισμού. Μοναδικό το μονοπάτι στο φαράγγι της
Κράστας που καταλήγει στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και τις υπέροχες βάθρες με τους
καταρράκτες με το ευλογημένο θεραπευτικό νερό,
στην περιοχή της Νάουσας. Εκτός από την υπέροχη διαδρομή, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις
βουτιές και το κολύμπι, το ψάρεμα ή να ηρεμήσει με
ένα πικνίκ στο ειδυλλιακό τοπίο.
Από τις αρχές Απριλίου σε ανεπανάληπτες off-road
διαδρομές μπορείς να απολαύσεις βόλτες με 4χ4 ή
Enduro μηχανές μέσα στο κατάφυτο περιβάλλον.
Στον Άγιο Παύλο και την Κράστα η αναρρίχηση βράχων θα σε ενθουσιάσει ειδικά αν βρεθείς στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Αναρρίχησης
Βερμίου. Το καλοκαίρι μπορείς να παραμείνεις και
στο ορεινό camping της Γραμμένης σε 1000 μέτρα
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υψόμετρο μεταξύ Σελίου και Νάουσας. Στο Κάτω Βέρμιο αξίζει
να επισκεφθείτε το φαράγγι του Σελίου, το σπήλαιο Tρύπα του
Mιχάλη, όπως και αυτά στις τοποθεσίες Σιάμπαλη και Πριόνια.
Το ιδανικό κλίμα της περιοχής του Βερμίου αποτελεί πόλο έλξης αθλητικών ομάδων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για
την προετοιμασία τους και την προπόνησή τους. Το Άλσος
Άγιου Νικόλαου Νάουσας είναι μία μοναδική έκταση με υπεραιωνόβιους πλάτανους, φλαμουριές, βελανιδιές, λιμνούλες με
πάπιες, τις πηγές του ποταμού της Αράπιτσας και το γάργαρο νερό του να διασχίζει το καταπράσινο τοπίο. Γευτείτε την
πέστροφα, κάντε πικνίκ, απολαύστε τη βόλτα με το τρενάκι,
τη διαδρομή με τα άλογα, όπως και το περπάτημα μέσα στο
μαγευτικό άλσος.

Συνεδριακός Τουρισμός στην Ημαθία
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Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, την πολύπλευρη γαστρονομική παρδοση, τις αμέτρητες δραστηριότητες,
σε συνάρτηση με την κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη,
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κέντρο συνεδρίων και εκδηλώσεων. Η επιτυχής διεξαγωγή τους μπορεί να στηριχτεί στους
άρτια εξοπλισμένους με την τελευταία τεχνολογία χώρους εκδηλώσεων και τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.Ο χώρος Τεχνών του Δήμου Βέροιας, το Πολιτιστικό
Κέντρο της Σχολής του Αριστοτέλους καθώς και ο Πολυχώρος
Πολιτισμού «Βέτλανς» στη Νάουσα είναι οι πιο χαρακτηριστικοί χώροι συνεδριακών εκδηλώσεων στην περιοχή.
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κά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, όπως
ο εκπληκτικός μπάτζος. Στα όμορφα εστιατόρια και τα γραφικά
ταβερνάκια της περιοχής, διαλέξτε γεύσεις με πεντανόστιμες
τοπικές συνταγές, κουκουλωτό με κρέας αρνίσιο, σαρμαδάκια
με μαϊντανό, ζυγούρι με κυδώνι, φασουλονταβά, χασάπικο,
ενώ κυρίαρχο στοιχείο της ημαθιώτικης γαστρονομίας είναι
και η πίτα. Πίτα με οποιαδήποτε γέμιση μπορεί κανείς να φανταστεί. Ολοκληρωμένο είναι το γεύμα με κάποιο παραδοσιακό
επιδόρπιο όπως γλυκό του κουταλιού και παραδοσιακό ριτσέλι
από φρέσκα φρούτα της περιοχής.
To Ρεβανί Βέροιας, ξακουστό σε όλη την Ελλάδα για τη νοστιμιά του,
πρέπει οπωσδήποτε να
το δοκιμάσεις. Στη Νάουσα, οι πεντανόστιμες κόρες στο μέλι παρασκευάζονται από τον μαύρο
μούστο του ξινόμαυρου
σταφυλιού. Ο μπάτζος
Π.Ο.Π., το τυρί ανώτερης
ποιότητας που πρέπει
να γευτείς. Σίγουρα στα
παραδοσιακά παντοπωλεία μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα της
ημαθιώτικης γης.

Γαστρονομική παράδοση
με φόντο 4 κουζίνες
Ένας τόπος εξαιρετικά προικισμένος με την εύφορη πεδιάδα
και τους καταπράσινους όγκους των Πιερίων και του Βερμίου
δε θα μπορούσε να μη παράγει εξαιρετικές πρώτες ύλες, χειροποίητα προϊόντα και τοπικές σπεσιαλιτέ για την ολοκλήρωση
μιας γαστρονομικής εμπειρίας. Φρέσκα ροδάκινα, βερίκοκα,
κεράσια, αχλάδια, μήλα και λαχανικά προσφέρει απλόχερα η
φύση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Αν είναι η εποχή της συγκομιδής τους χαρείτε τη νοστιμιά τους, διαφορετικά
απολαύστε τα ως κομπόστες, ριτσέλια, εκπληκτικές μαρμελάδες, περίτεχνα γλυκά του κουταλιού και τουρσιά.
Επηρεασμένη η γαστρονομία της Ημαθίας από την τοπική, τη
βλάχικη, την ποντιακή και τη μικρασιάτικη κουζίνα δημιουργεί
ανεπανάληπτα πιάτα που συνδυάζονται τέλεια με τα εξαιρετικά τοπικά κρασιά ποικιλίας ξινόμαυρου και με τα τοπικής παραγωγής τσίπουρα. Γνωστή είναι επίσης και για τα κορυφαίας
ποιότητας κρεατικά, τα γευστικά γαλακτοκομικά και τυροκομι-
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Η ξεχωριστή οινική ζώνη
και τα προϊόντα της
Ο Βασιλιάς των ερυθρών, το ξινόμαυρο, έχει την τιμητική του
στην περιοχή. Η πόλη της Νάουσας που είναι στο κέντρο της
μεγάλης ομώνυμης οινικής ζώνης, έχει το προνόμιο να παράγει μεγάλα κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
με την οινοποιητική της παράδοση να ξεπερνά τα σύνορα της
Ελλάδας. Η Νάουσα, το Γιαννακοχώρι, η Επισκοπή και ο Στενήμαχος αποτελούν μοναδικούς σταθμούς στους οποίους κυριαρχούν μεγάλοι αμπελώνες και παραδοσιακές οινοποιητικές
μονάδες. Δεν μπορείς να σκεφτείς τη Νάουσα χωρίς το γνωστό
κόκκινο κρασί με την ομώνυμη ονομασία.

«Δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος» θα σας συστήσει
εξαιρετικά οινοποιεία, τα οποία είναι ανοιχτά και επισκέψιμα,
για να σας εισαγάγουν σε ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η περιοχή.

Το 1905 εμφιαλώθηκε το πρώτο ελληνικό μπουκάλι κρασί, το
περίφημο «Νάουσα Μπουτάρη» και αργότερα, η αμπελοοινική περιοχή αναγνωρίστηκε ως Ζώνη Ονομασίας Προέλευσης
Ανώτερης Ποιότητας και η Νάουσα ανακηρύχθηκε «Διεθνής
Πόλη Οίνου και Αμπέλου». Ως ένας σημαντικός σταθμός στους
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Region of Central Macedonia
Crossing the Regional Unit of Imathia
A place that remains etched on the mind and heart of
every visitor with the unique images, unique flavors and
experiences. The treasures of nature enchant all the senses.
The cultural heritage in Imathia fascinates the spirit
featuring monuments that witness the long historical path
of the place and the two ski resorts that attract the visitor
inviting him to visit Imathia again and again!

In &… around Imathia
Green Mt Vermio and the mountainous Pieria with the
Aliakmonas, the longest river in Greece, create enticing
images. The plain in Imathia generously offers its delicious
fruits and superior quality products, making Imathia known
all over the world, while cultural influences and traditions
give the local cuisine a unique and multifaceted gastronomic
character. You should not leave without getting some of the
traditional products of this blessed place. Wine lovers will
be fascinated by its wineries and can experience the ‘Wine
Routes of Northern Greece’ following ‘Naoussa Wine Route’, a
pioneering tourist program hosting visits, tours, and tastings
of aromatic wines and local delicacies.
Urban centers such as Veria, noble Naoussa and Alexandria
with their cultural activities, traditional buildings, vigorous
night entertainment and the remarkable market, offer
pleasant and unforgettable moments in Imathia.
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You will be impressed by the neoclassical buildings and at
the same time by the modern side of the city. Walk across
‘Orologiou Square’ or Raktivan and through Elia park, called
‘the balcony in Veria’, a green park in the city center.
You will be fascinated by the picturesque taverns, the amazing
delicacies, the traditional cafes, as well as the patisseries,
where you can taste its famous sweet… ‘revani’. But keep your
strength for the night, for fun in the elegant night bars.
What’s more, the beautiful, unique Heroic City of Naoussa,
built at the foot of Mt Vermio is there to charm you. With
the traditional Macedonian architecture buildings and the
mansions in Alonia, Pouliana, and Batania, the cobbled streets.
All this will travel you in time and cause your admiration.
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A typical attraction of the city is the about 25-meter-high
stone Clock Tower built in1895, in front of the City Hall.
Another point of interest is the Black Sea Pontian National
Library of Argyroupolis in Naoussa, where 9731 volumes of
books are kept. They were brought from the Tutoring Center
in Argyroupoli by the uprooted Greeks of Pontus. It is also
worth visiting the Sacrifice Site in the area of Stoubana, next
to the Arapitsa river. There you can see the characteristic
monument of the woman from Naoussa with the child in her
arms, paying tribute to the self-sacrifice of the inhabitants of
the city in the struggle during the Greek Revolution.
The Arapitsa river flows through the city creating beautiful
landscapes and successive waterfalls. The municipal park is
a green oasis from where you can admire the endless view of
Imathia plain.
The famous textile factories, which testify to the glorious
industrial tradition of the so-called ‘Manchester of the Balkans’
are slowly being transformed into remarkable cultural sites,
in order to support the intense cultural and artistic activity
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of the place. During the carnival period, the festivities and
feasts organized in the streets of the city culminate, reviving
the custom with the Janissaries and the Boules. Naoussa,
also known as the ‘Drunk Town’, produces some of the best
wines in Greece famous all over the world. Taste it’s aromatic
and full of flavor varieties following the ‘Wine Roads’. Here,
after all, the famous red variety, the king of the red variety,
xinomavro, definitely stands out. In the heart of Imathia
plain, the city named after Alexander the Great, Alexandria,
is considered one of the most developed rural areas. It is a
modern urban center featuring intense cultural activity and
remarkable places to visit such as the Railway Station and
Mehmet Sefik Pasha’s house. In the surrounding area, you will
find remarkable pilgrimages such as the Monastery of Saint
Kyriaki in Loutro, the chapel of Saint Ioannis the Theologian
in Niseli, and the ‘katholikon’ of the old monastery of Saints
Anargyroi in Nisi.
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Centuries of culture & history
The land of Imathia hosts brilliant monuments, which testify
to its long history and the great heritage of our ancestors. It
holds a prominent position as some of the most important
chapters in the history of the Greeks unfolded on this land
that was crossed by great personalities. The area of Imathia
has been inhabited since prehistoric times as evidenced by
the finds in Nea Nicomedia, where a rural settlement dating
back to 6250 BC was found, one of the oldest Neolithic
settlements in Europe. It is believed that it was located in a
cove in Thermaikos gulf or next to a swampy lagoon.

Vergina - Ancient Aigai Unesco Monument
There are so many things to say about this UNESCO World
Heritage Site, an archaeological marvel that has remained in
the dark for about 23 centuries inviting you to travel back in
time and explore the old capital of ancient Macedonia, Aigai,
in the present-day village of Vergina. Visit the Royal Tombs
at Aigai, one of which belongs to the father of Alexander the
Great, King Philip II, in the in-situ museum, in the interior
of the ‘Great Tomb’. Feel the worship atmosphere perfectly
harmonized with the space and the respect it deserves.
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Take a walk in the archeological park of Necropolis at
Aigai and the ‘royal cluster of Temenides’, the Palace with
the magnificent mosaic floors. Visit the ancient Theater,
the New Museum and you will understand the historical
profile of the Macedonian culture. The Macedonians founded
their first capital in Ancient Aigai. Here, Philip II, the king
of Macedonia, died and his son Alexander the Great was
crowned king, laying the foundations of his legendary
empire.

Nymphaeum - School of Aristotle
You should stop at Nymphaeu, which neighbors close to
Naoussa, on the edge of the plain. A place with running
water, wildflowers, and trees. Next to the natural springs
you can see the ruins of the Nymphs’ sanctuary there were
worshiped. A place that housed the School of Aristotle, the
place where Alexander and his companions were taught
what they later applied to the discovery and conquest of new
worlds. The place where Aristotle lectured about philosophy,
poetry, mathematics, political science… and inspired, with
his secret and deeper teaching, called superior by the then
adolescent-men.

Further down Ancient Mieza, an important city of the
ancient Macedonian Kingdom, whose ancient theater stands
impressive and well-built. And immediately after that in the
area of Lefkada, the four Macedonian tombs of Anthemia
with the unique frescoes of the 4th century BC and the tomb
of the Judgement, a building with a two-story facade, a
leading example of architecture and art.

Imathia, a center of Christianity
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The Regional Unit of Imathia is an important focus of
attention for Christianity. Veria is one the towns where
Saint Paul preached the word of God. In Veria, Saint Paul’s
Altar is the most important monument in the ecclesiastical
history of the town. It is the place where the Apostle of the
Nations proclaimed the new religion of Christianity before the
remarkable Jewish community of the city.
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Forty-eight Byzantine and post-Byzantine churches with
magnificent frescoes and icons from the 12th to 18th century
have been standing in Imathia for over a millennium and
signify the prosperity of the town of Veria and the region. In
the Byzantine Museum you can admire the unique finds of
the Byzantine period.
Just outside Veria, the Holy Monastery of Panagia Soumela,
perched on the green slopes of Mt Vermio, is the spiritual
center of Pontian Hellenism. The miraculous icon of Panagia
Soumela that is kept in the Monastery was engraved on
the wood by Luke the Evangelist, according to tradition.
On August the 15th every year, thousands of pilgrims from
Greece and abroad arrive to worship the Virgin Mary.
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The Holy Monastery of Timios Prodromos above the
Aliakmonas river, in Pieria, is associated with great forms of
monasticism. Several more Temples and Holy Monasteries in
Imathia are worth visiting, including the Old Cathedral and
Saint Vlasios church in the town of Veria, the small Church
of Prodromos in Naoussa, the Holy Monasteries of Panagia
Dovra, Saint Georgios Peristereotas, Saints Anargyroi in Nisi n
Nisi, and the Virgin Kallipetra, near the village of Rachi, with
a wonderful view to the straits of the Aliakmonas river.

is about 1,900 meters and offers stunning images of snowcapped Mt Olympus. Three-FIve Pigadia, the second ski-resort
in the area, hosts excellent skiing or snowboarding slopes of
international standards. In an idyllic setting surrounded by an
amazing forest of beech trees, pines and fir trees. Its bizarre
name is due to the three springs that are at its base at 1,4303
meters and the other five at 1,8003 meters. Besides skiing,
there is also a wide range of activities, such as snowmobile
rides, mountain biking, paragliding.

The ultimate winter destination
Winter is the perfect time for Imathia!

Paths and routes full of adventure

Featuring two well-organized ski resorts on Mt Vermio, with
excellent quality services and easy access, the Regional Unit
of Imathia is one of the most important winter destinations
in Greece. Seli, the largest ski-resort hosts perfect snow
conditions, a large selection of tourist and sports ski runs,
excellent sunshine and easy access from both Veria and
Naoussa. What’s more, at Seli you can go mountaineering
on the international classified path E4. The mountain high
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Every March peach flowers flood the fertile plain in Imathia
creating a vast pink sea made of the thousands of blooming
peaches. This amazing natural pink carpet is the perfect
landscape of beauty, revival and joy for hiking, cycling and
photo taking. The most beautiful seasons for mountain routes
on Mt Vermio are definitely spring and autumn. Spring with
the wonderful colors and aromas of nature and autumn, when
the mountain is colored in the shades of red and yellow from
the tree leaves.
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Beautiful Mt Vermio with dense beech and fir trees, gentle
slopes and easy access from the cities of Imathia and
Thessaloniki has become an important destination for
alternative activities and hiking. The Regional Unit of
Imathia is also crossed by the European path E4 offering
unique panoramic view. The variety of trees, flowers and the
beauty on the banks of the Aliakmonas river, especially in the
part that separates Mt Vermio from Pieria mountains, with
fresh oxygen everywhere, offer moments of relaxation and
conection with nature.
On its slopes foxes, wild boars, deer and many birds. The Straits
of Aliakmonas, with the wonderful alternation of landscapes,
the forest areas, the bushy and rocky places, are an area of
special ecological value and unique natural beauty. It is the
gorge of the Aliakmonas river, the longest Greek river, with
steep cliffs and ravines. Bird watching is fascinating in this
particular NATURA 2000 protected area with its rare flora,
refuge for endemic birds of prey and passage for migratory
birds.
More than 215 species of birds2 have been recorded, as well
as wolves, woodpeckers and wildcats. The wetland is home to
rich fish fauna. This is a great opportunity to get to know this
wonderful place and become one with nature while hiking or
fishing. The lakes of Sfikia, Asomata and Agia Varvara are a
wonderful place for recreation and sports. Unique is the path
through the gorge of Krasta that ends at the church of the
Transfiguration of the Savior and at the wonderful waterfall
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ponds with the blessed healing water, in the area of Naoussa.
Besides indulging in the wonderful route, the visitor can enjoy
diving and swimming, fishing or relaxing having picnics in
this idyllic place. At the beginning of April, you can enjoy 4x4
rides or Enduro bikes on unique off-road routes in lush nature.
In Agios Pavlos and Krasta, rock climbing will excite you
especially during Mt Vermio Climbing Festival. In summer
you can stay in the mountain camping of Grammeni at 1000
meters altitude between Seli and Naoussa. In Kato Vermio it
is worth visiting Seli gorge, the cave called Michalis’ Hole, as
well as the caves at Siambali and Prionia.
The ideal climate in Mt Vermio area is a pole of attraction for
sports teams during the summer months for their preparation
and training. The Grove of Agios Nikolaos in Naoussa is a
unique area with centuries-old plane trees, lindens, oaks,
ponds with ducks, the sources of the Arapitsa river and its
gurgling water flowing through the green landscape. Taste the
trout, have a picnic, enjoy the train ride, horse riding, as well
as hiking in the enchanting grove.
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Conference Tourism in Imathia
Imathia with its rich natural environment, great archeological
sites, multifaceted gastronomic tradition, countless activities,
located near Thessaloniki, can be an important center of
conferences and events. There are excellent state-of-the art
conference venues that can host a great number of guests.
The Arts Center of the Municipality of Veria, the Cultural
Center of the School of Aristotle as well as the Cultural Center
«Vetlans» in Naoussa are the most characteristic conference
venues in the area.

Culinary tradition influenced
by 4 different cuisines
A land extremely blessed with the fertile plain and green
mountains of Pieria and Vermio could not but produce
excellent raw materials, handmade products, and local
specialties to complete a culinary experience. The nature of
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Imathia generously offers fresh peaches, apricots, cherries,
pears, apples, and vegetables. If it is the time of harvest,
enjoy their taste, otherwise enjoy them as compotes, stews,
amazing jams, elaborate pastries, and pickles.
The gastronomy of Imathia influenced by the local, Vlach,
Pontian, and Mikra Asia cuisine, creates unique dishes that
are perfectly combined with the excellent local wines of
Xinomavro variety and with the locally produced tsipouro. It
is also known for its top-quality meats us dairy, and cheese
products with PDO, such as the amazing batzos.
In the beautiful restaurants and the picturesque taverns
of the area, choose flavors of delicious local recipes; lamb
with meat, sarmadakia with parsley, lamb with quince,
fasoulontava, hasapiko, while the dominant element in
Imathia gastronomy is the pie. Pie with any filling you can
imagine. The meal is completed with a traditional dessert
such as spoon sweet or traditional ritseli made of fresh fruit
from the area.
Revani made in Veria is famous for its taste throughout
Greece. You should definitely try it. In Naoussa, the tasty
recipe called ‘kores in honey’ are made from the black must
of black and white grapes. PDO batzos, this superior quality
cheese is something that you must taste. In the traditional
local grocery stores you can buy the products of the land of
Imathia.
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The special wine zone and its products. The King of the red
varieties, Xinomavro, has an honorary place in the area. The
city of Naoussa, which is in the center of this large wine zone,
has the privilege to produce great Protected Designation
of Origin wines. Its winemaking tradition travels beyond
the borders of Greece. Naoussa, Giannakochori, Episkopi,
and Stenimachos are unique places dominated by large
vineyards and traditional wineries. Whenever you think of
Naoussa, the name of Naoussa wine comes into mind. In
1905 the first Greek bottle of wine was bottled, the famous
«Naoussa Boutari». Later, the wine region was recognized as
a Designation of Origin of Superior Quality and Naoussa was
declared the «International City of Wine and Vine».
Naoussa is an important landmark on the «Wine Routes of
Northern Greece». There you can visit excellent open to the
public wineries to introduce you to the best wines the region
produces.
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1. Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως, «Ο Κυριακίδης»
Efxinos Pontic Club of Naoussa - National Library of Argyroupolis, “Kyriakides”
2. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
Thermaikos Gulf Protected Areas Management Authority
3. Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου
Seli Ski Center
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Scan me!

www.visit-centralmacedonia.gr
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