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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διασχίζοντας την
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Βουνά, ποτάμια και παραπόταμοι, λίμνες και κοιλάδες,
φαράγγια και κάμποι συνθέτουν ένα τοπίο άγνωστο για
τους πολλούς. Με τη γονιμότερη για πολλούς πεδιάδα της
Βαλκανικής χερσονήσου, τον δασικό πλούτο και τις αθρόες επισκέψεις των μεταναστευτικών πουλιών, την άφθονη
και ιδιαίτερη εξημερωμένη κτηνοτροφία και την ιχθυοφόρα λεκάνη των εκβολών του Στρυμόνα. Με τα ιστορικά μοναστήρια, τους πύργους και τις εκκλησίες του Βυζαντίου,
τις αρχαίες πόλεις και τους ιστορικούς τόπους, και ταυτόχρονα με τους ορεινούς όγκους, το νερό και την ιστορία να
είναι το πεδίο εξέλιξης νέων δραστηριοτήτων αναψυχής.
Με διαδρομές για πεζούς και ποδηλάτες, αναρριχητές και
παγοαναρριχητές, φυσικά λουτρά και γαστρονομία με χαρακτήρα, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών θα αποτελέσει
μία μεγάλη έκπληξη για όλους.
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Εντός, εκτός &… γύρω από τις Σέρρες
Έδρα της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας η πόλη των Σερρών, η πόλη με τα “χίλια ονόματα” ειπώθηκε μεταξύ άλλων
ως Σίρις, Sirae, Σιρραίων πόλις, Sarxa, Σέρρα, Σέρρας, Serisk,
Siruz, Ceres, Saras, τα Σέρρας και προσφάτως ως Σέρρες, βρίσκεται ανάμεσα στη μοναδική λίμνη Κερκίνη και στο δάσος
του Λαϊλιά, στις ιαματικές πηγές του Σιδηροκάστρου, του Αγκίστρου και της Νιγρίτας, κοντά στο ιστορικό οχυρό του Ρούπελ.
Τα απομεινάρια του αρχαίου κάστρου και η περιτειχισμένη
Ακρόπολη μαρτυρούν τη διαρκή ύπαρξη της πόλης μέσα στους
αιώνες. Πόλη του Μακεδονικού Βασιλείου είχε την ίδια τύχη
με τις υπόλοιπες πόλεις της Μακεδονίας, περνώντας στα χέρια
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των Ρωμαίων κι από εκεί στων Βυζαντινών ακολουθώντας με
διαλείμματα Σλαβικής, Βουλγαρικής και Ενετικής κατοχής την
πορεία προς την Οθωμανική κατοχή της. Βυζαντινοί ναοί της
Παλαιολόγιας περιόδου του Βυζαντίου μαρτυρούν τον αρχιτεκτονικό πλούτο, και όχι μόνο, του παρελθόντος. Περιηγητές
του Μεσαίωνα την περιγράφουν ως μια ζωντανή, δροσερή και
όμορφη πόλη, με κεραμοσκεπες και τρεχούμενα νερά σε κάθε
γωνιά και αν σήμερα η πόλη, αρχιτεκτονικά, δε μοιάζει σε τίποτα με τις περιγραφές αυτές, ο μεγάλος νεανικός και φοιτητικός πληθυσμός της την κρατάει εξίσου ζωντανή, ιδιαίτερα τις
νύχτες, σε πλατείες, πάρκα και πεζοδρόμους που φιλοξενούν
την εμπορική και κοινωνική ζωή και σε χώρους αναψυχής,
περιφερειακά της πόλης.
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Μπορεί η Λίμνη Κερκίνη, η Αμφίπολη, το Σπήλαιο Αλιστράτης,
το Αυτοκινητοδρόμιο και τα Άνω Πορόια να κλέβουν από τη
συνολική εικόνα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όμως
τόσο η πολύ ζωντανή πόλη των Σερρών, όσο και η λιγότερο
γνωστή ανατολική και βόρεια πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας, κρύβουν εκπλήξεις για αυτούς που λατρεύουν τις on και
off road διαδρομές.
Για να καταλάβεις ότι ο τόπος αυτός είναι πραγματικά ανεξάντλητος σε μέρη και εμπειρίες κι ότι σε κάθε χιλιόμετρο που διασχίζεις μπορεί να σε περιμένει και μια άλλη μεγάλη έκπληξη,
μία μεγάλη πρόκληση, που με τη σειρά της σου ζητάει κι άλλες
διαδρομές και σου υπόσχεται κι άλλες εκπλήξεις, πρέπει να του
αφιερώσεις τον χρόνο που του αξίζει.

7

Το ατέλειωτο πράσινο που την περιβάλλει ισορροπεί το άφθονο
τσιμέντο. Το πανέμορφο πάρκο των Αγίων Αναργύρων, μια καταπράσινη περιοχή με χειμάρρους, πλατάνια και μια τεχνητή
λίμνη, αλλά και η κατάφυτη περιοχή του Άγιου Ιωάννη στα
περίχωρα της πόλης, με τα τρεχούμενα νερά και τους καταρράκτες. Όμορφη η θέα της πόλης από την Ακρόπολη, με τον Πύργο του Ορέστη και τη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Λιγοστά τα ιστορικά κτίρια του παρελθόντος, η κεντρική Πλατεία Ελευθερίας με το Μπεζεστένι - η εντυπωσιακή κλειστή
αγορά του 15ου αιώνα όπου στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο - Τεμένη και ίχνη της Οθωμανικής παρουσίας, κάποιες
παραδοσιακές κατοικίες και νεοκλασικά, δημόσια κτίρια, αλλά
και ο εντυπωσιακός βυζαντινός ναός των Αγίων Θεοδώρων, η
παλιά Μητρόπολη, προσφέρουν σήμερα αυτή την αίσθηση του
παρελθόντος.
Τα μουσεία της, η ζωντανή νυχτερινή ζωή, το δάσος του Λαϊλιά
με το χιονοδρομικό του κέντρο και το ορειβατικό Καταφύγιο
αναδεικνύουν την πόλη των Σερρών σε αυτόνομο τουριστικό
προορισμό για όσους αγαπούν τις χειμερινές δραστηριότητες
και τις ορεινές διαδρομές σε συνδυασμό με το πολιτισμικό υπόβαθρο και την παρουσία μιας πόλης.
Ταυτόχρονα, σε μισή ώρα δρόμο προς κάθε κατεύθυνση βρίσκονται τόποι ανεξάντλητοι σε αξιοθέατα και εμπειρίες. Βουνά
όμορφα δασωμένα, ένας απέραντος κάμπος, ιστορικά και θρησκευτικά σημεία και μνημεία, ένα χιονοδρομικό κέντρο, πεδία
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αναρρίχησης και ποδηλατικές διαδρομές, μονοπάτια, πολιτιστικά δρώμενα, γαστρονομία και οινοποιεία, παλαιοντολογικά
ευρήματα, θερμά φυσικά λουτρά, διασκέδαση, νερά, δάση, πλατάνια και έλατα, σπήλαια, ευρήματα από τη νεολιθική εποχή,
μια φύση που αλλάζει φυσιολογικά με τις εποχές.
Ο υπέροχα δασωμένος Λαϊλιάς, βορειοδυτικά της πόλης, με δάση
πεύκης και οξιάς που φτάνει στα 1.849 μέτρα, είναι ένας πανέμορφος τόπος με τον Σφαγνώνα, έναν παλαιοβοτανικό χώρο
και Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, με το χιονοδρομικό του
κέντρο στη βόρεια πλευρά του και λίγο πιο πέρα με το ice park
και το πεδίο παγοαναρρίχησης για τους λάτρεις των extreme
sports και των χαμηλών θερμοκρασιών.
Βόρεια της πόλης των Σερρών το Σιδηρόκαστρο με το ανεμοδαρμένο Βυζαντινό του Κάστρο, δημιούργημα του Βασιλείου
του Βουλγαροκτόνου, χτισμένο στην κορυφή του γρανιτένιου
βράχου και τα ιαματικά του λουτρά λίγο πιο πέρα, είναι τα δύο
σημεία για τα οποία είναι πιο γνωστός ο τόπος αυτός, μα και
για τους ίσως και παγκοσμίως μοναδικούς καταρράκτες των
ζεστών νερών. Ελάχιστα χιλιόμετρα πιο πάνω, βρίσκονται οι
δύο καταρράκτες που καταλήγουν σε μια καταβόθρα και μια
σπηλιά, με το νερό τους να μην πέφτει κάτω από τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κι άλλοι ακόμη πιο πάνω, πιο δύσκολοι να τους
φθάσεις, πάνω στον «Μαύρο Βράχο», κι άλλοι ακόμη στις κοίτες του Κρουσοβίτη ποταμού. Πανέμορφη η θέα από την κορυφή του Κάστρου του κάμπου του Στρυμόνα που απλώνεται
και της Κερκίνης.
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Και λίγο πιο βόρεια του Σιδηροκάστρου, δίπλα στην κοιλάδα
του Στρυμόνα που έρχεται από
τη γειτονική Βουλγαρία, η ευρύτερη περιοχή της Θερμοπηγής, που ευτύχησε να αποτελεί
έναν σημαντικό τόπο παλαιοντολογικής έρευνας, όταν πολύ
πρόσφατα, τυχαία, βρέθηκαν τα
πρώτα παλαιοντολογικά ευρήματα. Η συνέχεια της έρευνας
έφερε και περισσότερα αποτελέσματα, ώστε ο τόπος να θεωρείται ένα πεδίο έρευνας.
Μέσα στο παλιό σχολείο του
χωριού, ένα συναρπαστικό
flash back στην παλαιοντολογική πανίδα της περιοχής,
7.000.000 χρόνια πριν. Εντυπωσιακά ευρήματα, με το μοναδικό, πιο πλήρες παγκοσμίως, κρανίο ενός γιγαντιαίου
ζώου φυτοφάγου περιττοδακτύλου που λέγεται Αγκυλοθήριο, να κερδίζει τις εντυπώσεις.
Αλλά και ιππάρια, καμηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι, αγριόχοιροι,
γαζέλες, αντιλόπες, μαχαιρόδοντες… σε μια έρευνα που ακόμη
καλά κρατεί.
Δίπλα σχεδόν στη Θερμοπηγή
οι στοές των 4 χιλιομέτρων, του
οχυρωματικού συγκροτήματος
κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, στη στενωπό του Ρούπελ. Μια υπόγεια
στοά με αναπαραστάσεις των
μαχών και των μαχητών που
κράτησαν το οχυρό στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν το
εγκατέλειψαν παρά μονάχα
μετά τη συνθηκολόγηση.
Και στη συνέχεια του Ρούπελ
κατά μήκος των συνόρων παράλληλα με τη συνοριογραμμή,
το Άγκιστρο, με το Βυζαντινό
λουτρό του και τη μυστηριακή
του ατμόσφαιρα να παραμένει
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η ίδια για 10 αιώνες τώρα. Δυτικά της πόλης των Σερρών, οι
εποχές φυλάνε διαφορετικές εικόνες για τα Άνω Πορόια και
την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης.
Με 300 είδη πουλιών και κοπάδια νεροβούβαλων, που έφτασαν στην Ελλάδα πριν από μερικούς αιώνες, έσωσαν τους τοπικούς πληθυσμούς στις δύσκολες περιόδους της φτώχειας
και πέρασαν στην αφάνεια τη δεκαετία του 19501. Σήμερα οι
νεροβούβαλοι γεμίζουν ξανά τις όχθες της Κερκίνης. Με σημαντική παρουσία αρπακτικών και κύριος ευρωπαϊκός τόπος
των αργυροπελεκάνων, η περιοχή αποτελεί από μόνη της μια
ολοκληρωμένη εμπειρία παρατήρησης, επαφής με τη φύση,
την ακμαία χλωρίδα και τα υδάτινα στοιχεία, καθώς και τόπος
ορεινών και συνάμα παραλίμνιων γαστρονομικών εμπειριών.
Από τον πανέμορφο ορεινό οικισμό Άνω Πορόια, ξεκινούν και
οι όμορφες πεζοπορικές διαδρομές για την κορυφή του Μπέλες.

Ανατολικά της πόλης των Σερρών, το Σπήλαιο της Αλιστράτης,
σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πληθώρα σπηλαίων,
είναι οργανωμένο και επισκέψιμο και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα σπήλαια της Ευρώπης.
Δίπλα στο σπήλαιο της Αλιστράτης ξεκινάει το φαράγγι του
ποταμού Αγγίτη, ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό φαράγγι, εύκολα βατό σε μεγάλο μέρος του, με διάσπαρτες βραχογραφίες
του 5ου μ.Χ. αιώνα1 να αναπαριστούν ιππείς, άγρια ζώα και
τοξότες. Κατεβαίνοντας προς τη θάλασσα, μοιρασμένο σε δύο
Περιφερειακές Ενότητες, το “χρυσαφένιο” βουνό κάποτε, τόπος
των Διονυσιακών θιάσων και του μαντείου του Διονύσου με
τους περίφημους ιερείς - λάτρεις τα λευκών αλόγων, τόπος της
Βίβλιας Χώρας και του Βίβλινου οίνου, τόπος της Ιστορικής
Μονής της Εικοσιφονισσας, το όρος Παγγαίο, φιλοξενεί δραστηριότητες του σήμερα σε ένα πανάρχαιο ιστορικό υπόβαθρο.
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Και ακόμη νοτιότερα, στη θάλασσα κοντά πλέον, βρίσκεται η
αρχαία πόλη της Αμφίπολης. Πόλη του Μακεδονικού Βασιλείου, στο πέρασμα της μεταγενέστερης Εγνατίας οδού, εξασφάλιζε τον έλεγχο της ενδοχώρας και του πλούτου του Παγγαίου.
Απο εδώ πέρασε ο Απόστολος Παύλος καθ’ οδόν για τη Θεσσαλονίκη, εδώ βρέθηκαν Ελληνιστικές και Ρωμαϊκές κατοικίες,
μακεδονικοί τάφοι και σημαντικές παλαιοχριστιανικές εκκλησίες. Με τον φημισμένο Λέοντα να στέκει αγέρωχος στην είσοδο της πόλης και τον νεοανασκαφέντα λόφο Καστά.
Και ο Βυζαντινός Πύργος του Μαρμαρίου συμπληρώνει την
αρχαία πόλη της Αμφίπολης με την ακμή της να αντικατοπτρίζεται στα μνημειακά της κτίρια, στα ψηφιδωτά δάπεδα και τις
τοιχογραφίες.
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Αιώνες πολιτισμού & ιστορίας
Διάσπαρτος όλος ο τόπος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
με αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ακροπόλεις, πάμπολα
γλυπτά, αρχιτεκτονικά, χρηστικά και μη διακοσμητικά και αρχιτεκτονικά υπολείμματα από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο,
έως και την Οθωμανική κατοχή. Με γιορτές και πανηγύρια,
με τα Αναστενάρια στην Αγία Ελένη που διατηρούν έως σήμερα αυτούσια και ζωντανά λατρευτικά στοιχεία της αρχαίας
λατρείας του Διονύσου, και το Διονυσιακό γλέντι της Γυναικοκρατίας, μέχρι και τις διάσπαρτες καρναβαλικές γιορτές, είναι
σίγουρο ότι ο πλούτος του δε θα σας αφήσει αδιάφορους. Κίονες και κιονόκρανα, πλαίσια θυρών και αρχιτεκτονικά μέλη
κατασκευασμένα από μάρμαρο ή πωρόλιθο. Με τον Πύργο του
Ορέστη να δεσπόζει πάνω από την πόλη των Σερρών, το Σιδερένιο Κάστρο, έργο του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου να
στολίζει το Σιδηρόκαστρο. Αλλά και με πλέον των 40 Βυζαντινών θρησκευτικών μνημείων, ναούς, μονές και μετόχια, ασκηταριά και σπηλαιοεκλησσιές, με ελάχιστα όμως από αυτά να
είναι σήμερα επισκέψιμα. Τους βυζαντινούς αμυντικούς πύργους του Στρυμόνα και το μοναδικό στον Ελληνικό χώρο Βυζαντινό λουτρό. Λουτρό σε χρήση ακόμη, δείγμα του κοσμικού
και υλιστικού Βυζαντίου.
Ενός Βυζαντίου που η παρουσία του σε όλη την Περιφερεια-
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κή Ενότητα υπήρξε διαχρονικά πολύ σημαντική. Το Βυζάντιο
τίμησε την παρουσία του αυτή με σημαντικά οικοδομήματα,
πολλά εκ των οποίων παραμένουν όρθια και ακόμη με έντονη
δραστηριότητα.
Στο κέντρο της πόλης των Σερρών η Παλαιά Μητρόπολη (Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων) χτισμένη πάνω σε ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού το 11241, σε ρυθμό ορθογώνιας βασιλικής.
Στην πυρκαγιά του 19131 καταστράφηκε το εσωτερικό της σημαντικότατης αυτής Βασιλικής, αλλά σώζεται ένα ψηφιδωτό
που απεικονίζει τον Απόστολο Ανδρέα και τα χέρια του Αποστόλου Λουκά. Στα ανατολικά της πόλης, το Μονύδριο του
Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη αναφέρεται για πρώτη φορά
το 12981 σε χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β΄. Στο τέμπλο της
υπάρχουν δύο εικόνες με μεγάλη αρχαιολογική αξία: η εικόνα
της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας ή της Παντάνασσας από το
16941 και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα.
Πάνω στην ακρόπολη των Σερρών, ένας ακόμη Βυζαντινός
ναός, τρίκογχος με τρούλο, χτίστηκε το 13391 και στην κρύπτη
του βρέθηκαν λείψανα και οστά, ενώ οι ανασκαφές έφεραν στο
φως ίχνη τοιχογραφιών και κομμάτια κοσμημάτων από την
εποχή των Παλαιολόγων.
Η ίδρυση της ακρόπολης αυτής τοποθετείται χρονικά στον 9ο
αιώνα, όταν ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς δημιούργησε
την οχύρωση της πόλης. Το σπουδαιότερο σήμερα σωζόμενο
κτίσμα της είναι ο πύργος που υψώνεται στο δυτικό άκρο του
πευκόφυτου λόφου και είναι γνωστός ως Πύργος του Ορέστη.
Σήμερα το ύψος του είναι περίπου 18 μέτρα, αλλά υπολογίζεται ότι αρχικά έφτανε στα 20 μέτρα και αποτελούσε το τελευταίο σημείο άμυνας σε περίπτωση που ο εχθρός καταλάμβανε
την ακρόπολη.
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Βγαίνοντας από την πόλη μπορείτε να κατευθυνθείτε προς την
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου,ένα θαυμάσιο μνημείο βυζαντινής τέχνης (σε απόσταση 10 χλμ. Από την πόλη), που χρονολογείται από το 12701. Ο κεντρικός ναός είναι λιθόκτιστος με
βυζαντινές τοιχογραφίες και ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18041.
Μια άλλη σημαντική μονή, νοτιοανατολικά των Σερρών και
πάνω στο Παγγαίο, είναι η Ιερά Μονή Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας. Με τα πρώτα της ίχνη να εντοπίζονται τον 5ο μ.Χ.
αιώνα και με όλες τις ταλαιπωρίες που υπέστη στο πέρασμα
των αιώνων, στη μορφή που τη βλέπουμε σήμερα υπάρχει από
το 19671. Νοτιότερα, ένας σημαντικότατος χώρος με αρχαιολογικά, παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία, η Αμφίπολη,
συνδέεται τόσο με το τέλος της γενιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο και με το τέλος του μακεδονικού κράτους και πρόσφατα ήρθε στην επικαιρότητα χάρη στις σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις με επίκεντρο ένα εντυπωσιακό ταφικό
μνημείο στον λόφο Καστά.
Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται τμήματα υπερμεγέθους Λέοντα ύψους 5,37 μ. από τον 4ο αιώνα1, δημόσια κτίρια
και ιδιωτικές κατοικίες, μεγάλο μέρος της νεκρόπολης και ιερά
της αρχαίας πόλης. Στον χώρο της ακρόπολης, που προστατευόταν από τείχη του 4ου-5ου αιώνα1, έχουν βρεθεί τέσσερις τρίκλιτες βασιλικές των 5ου-6ου αιώνων διακοσμημένες με μαρμαρόστρωτα και ψηφιδωτά δάπεδα καθώς κι ένας περίκεντρος
ναός του 6ου αιώνα1, ενώ έξω από τα τείχη απομεινάρια δύο
βυζαντινών πύργων, ο ένας εκ των οποίων χτίστηκε το 13671.
Πίσω στην πόλη των Σερρών πάλι, στο Μητροπολιτικό Μέ-
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γαρο, στεγάζεται το Εκκλησιαστικό Κειμηλιαρχείο της Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτας. Περιλαμβάνει μεταβυζαντινά
εκθέματα μεγάλης ιστορικής αξίας, από φορητές εικόνες μέχρι
χρυσοκέντητα άμφια και αργυρά σκεύη. Ανάμεσά τους η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας του 14ου αιώνα1, δύο δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας
Βρεφοκρατούσσας από την ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου, δύο
εικόνες τέμπλου του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας
Βρεφοκρατούσσας του 16ου αιώνα από την παλιά μητρόπολη
της πόλης και μια εικόνα προσκυνηταρίου, έργο του Διονυσίου
του εκ Φουρνά, από τον ναό του Αγίου Αντωνίου. Στην πόλη
μέσα βρίσκεται και το Λαογραφικό Μουσείο των Σαρακατσάνων, στο οποίο, μέσα από σπάνια εκθέματα, παρουσιάζονται η
ζωή, η τέχνη αλλά και οι παραδόσεις των Σαρακατσάνων από
την εποχή του Μεσοπολέμου μέχρι το τέλος της δεκαετίας του
’40. Όπως επίσης και το Λαογραφικό Μουσείο των Βλάχων,
στο οποίο, εκτός των εκθεμάτων, βρίσκεται και μια αξιόλογη
αναπαράσταση οντά από βλάχικο σπίτι.

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών φιλοξενεί Οθωμανικά μνημεία που θεωρούνται από τα αρχαιότερα της Ευρώπης και από
τα σημαντικότερα στο είδος τους, αρχιτεκτονικά και ιστορικά.
Σχεδόν μοναδικά στον Ελλαδικό χώρο, από τα τελευταία της
πρώιμης Οθωμανικής περιόδου, αποτελούν μικρό δείγμα των
όσων κάποτε η πόλη φιλοξενούσε. Το Αρχαιολογικό Μουσείο
στεγάζεται σήμερα στην κάποτε κλειστή αγορά της Πλατείας
Ελευθερίας, το Μπεζεστένι, στην παλιά αγορά, ένα μεγάλο
ορθογώνιο κτίριο με έξι θόλους. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο
βρίσκονται ευρήματα από τη Μέση και την Ύστερη Νεολιθική
εποχή, την Πρώιμη και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, από
τους 7ο και 6ο μέχρι και τον 4ο π.Χ. αιώνα1, τους Ρωμαϊκούς
και τους Ελληνιστικούς χρόνους αλλά και τη βυζαντινή εποχή.
Κοντά στο ρέμα των Αγίων Αναργύρων, το Τζαμί Μεχμέτ Μπέη,
χτίστηκε το 14921 από τον Μεχμέτ Μπέη και είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο τζαμί των Σερρών. Μάλιστα και λόγω της
ομοιότητάς του με χριστιανικούς ναούς, οι Σερραίοι το ονομάζουν «Αγια-Σοφιά».

Το Ζιντζιρλί Τζαμί χτισμένο στα τέλη του 16ου αιώνα1, θεωρείται ένα από τα τρία σημαντικότερα οικοδομήματα-μνημεία
των Σερρών. Τετράπλευρο, με διώροφη στοά και εντυπωσιακό,
αποτελεί σημείο αναφοράς στην πολιτιστική ζωή της πόλης,
αφού στον εσωτερικό αισθαντικό και καλαίσθητο χώρο του φιλοξενούνται αξιόλογες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
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Ένα ακόμη τζαμί, το Μουσταφά Μπέη τζαμί είναι από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, χτισμένο το 15191, με πολύ ιδιαίτερη
παλαιά αρχιτεκτονική και τέλος το Εσκί Χαμάμ, με ένα τμήμα
του κατεστραμμένο και το υπόλοιπο εγκιβωτισμένο σε σειρά
καταστημάτων. Μόνο ο τρούλος του ανδρικού λουτρού μπορεί
να γίνει αντιληπτός από τον επισκέπτη αυτού του κάποτε εντυπωσιακού λουτρού.
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Μονοπάτια και διαδρομές γεμάτες
περιπέτεια
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών εκπλήσσει... και είναι σίγουρο ότι θα σας εκπλήξει με τις δυνατότητές της για ένα πλήθος
υπαίθριων και μη δραστηριοτήτων. Στο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους δάσος του Λαϊλιά (σε απόσταση 25 χλμ. από την πόλη)
με οξιές και πεύκα, στο όρος Βροντού (1.849 μ.), όπου βρίσκεται και η πιο υψηλή κορυφή με τη μαγευτική θέα στον κάμπο.
Περίπου στο κέντρο του Λαϊλιά βρίσκεται ο Σφαγνώνας, ένας
παλαιοβοτανικός χώρος με άφθονα νερά και χώρους αναψυχής, ο οποίος έχει ανακηρυχτεί «Διατηρητέο Μνημείο της
Φύσης». Στη βόρεια πλευρά της κορυφής βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο (1.600 μ.), με μία βασική πίστα με αναβατήρα
που τερματίζει στην κορυφή του βουνού και άλλη μία μεγαλύτερης δυσκολίας, όπως και μία πίστα δίαθλου. Στον θαυμαστό
υδροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης, από την άλλη, ένα από τα
ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, αλλά και ένα από τα καλύτερα
σημεία στην Ευρώπη για την παρατήρηση πουλιών, περιηγηθείτε με τα πόδια, κάνετε οδική ξενάγηση ή ξενάγηση με βάρκα
και κανό. Για όσους επιθυμούν κάτι παραπάνω, υπάρχει και η
δυνατότητα ιππασίας περιπάτου και περιήγησης σε διαδρομές
με ποδήλατο. Πάνω από την Κερκίνη με θέα προς αυτήν, φωλιασμένος στους πρόποδες του όρους Μπέλες και σε υψόμετρο
385 μέτρων, ένας παραδοσιακός ορεινός οικισμός, τα Άνω Πορόια, αποτελεί μεταξύ άλλων και σημείο εκκίνησης για πεζοπορία προς την κορυφογραμμή του Μπέλες.
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Παρόλο που μπορεί ποτέ να μην πέρασε από το μυαλό σας, ο
Στρυμόνας είναι κι αυτός ένα από τα Ελληνικά ποτάμια όπου
μπορείτε να κάνετε ράφτιγκ, κανό και καγιάκ. Η διαδρομή
ξεκινάει από τον Προμαχώνα και καταλήγει στη Γέφυρα του
Πετριτσίου. Ένας ακόμη ποταμός άγνωστος και ιδιαίτερος, με
μήκος 15 χλμ, ο Αγγίτης βρίσκεται μεταξύ των ορεινών όγκων
του Παγγαίου και του Μενοίκιου όρους. Η καταρρίχηση στο
Φαράγγι του Αγγίτη δίνει τη δυνατότητα να δείτε τις σπηλιές,
στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν βραχογραφίες που χρονολογούνται από τον 5ο-6ο μ.Χ. αιώνα1, και τις καμάρες που
σχηματίζουν οι βράχοι στις πλαγιές του. Στα 8 Km του μαιανδρίζοντος και με κατακόρυφα πρανή ύψους 50 m φαραγγιού,
οι λάτρεις των extreme sports μπορούν να ανεβάσουν την
αδρεναλίνη τους κάνοντας rafting. Τόπος πλούσιος σε νερά,
η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών διαχρονικά και σε βάθος αιώνων είχε και έχει μεγάλη παράδοση στην εκμετάλλευση των
νερών της και των φυσικών πηγών της. Υπάρχουν τρεις φυσικές, ιαματικές, υδροθεραπευτικές πηγές, αυτές του Σιδηροκάστρου, του Αγκίστρου και της Νιγρίτας, που είναι οργανωμένες
για επισκέπτες.
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Βόρεια της πόλης των
Σερρών, το δάσος του
Λαϊλιά εκτείνεται σε
30.000 στρέμματα.
Το πανέμορφο αυτό
δάσος προσφέρει καταφύγιο σε μεγάλα
θηλαστικά και πτηνά,
σπάνια και κοινά. Στο
κέντρο του δάσους
υπάρχει ένα θαυμάσιο
και μοναδικόπαλαιοβοτανικό μουσείο, ο
Σφαγνώνας του Λαϊλιά, που ανακηρύχθηκε «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης».
Άπειρα μονοπάτια με
όλους τους βαθμούς
δυσκολίας, για πεζοπορία και ορεινή
ποδηλασία.
Χιονοδρομικό κέντρο με
δυνατότητα αλπικού
σκι και πεδίο παγοαναρρίχησης για τους
πολύ μυημένους.

Και για τους λάτρεις της ταχύτητας, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, με τη μοναδική αγωνιστική πίστα στη χώρα, αλλά και στα
Βαλκάνια, που πληροί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας! Καταλαμβάνει μια έκταση 1.000 στρεμμάτων νοτιοδυτικά των Σερρών και απέχει μόλις 10 λεπτά από
το κέντρο της πόλης. Η πίστα του αυτοκινητοδρομίου έχει μήκος
3.186 μ. και προδιαγραφές μέχρι και Formula 3.
Στον οικισμό του Πεθελινού λειτουργεί το Κωπηλατοδρόμιο,
μια πίστα μήκους 2.500 μ. και πλάτους 100 μ., με απολύτως
ήρεμα νερά, δηλαδή μηδενικό κυματισμό. Προσφέρεται τόσο
ως προπονητικό κέντρο, όσο και για τη διοργάνωση διασυλλογικών αγώνων κωπηλασίας και αποτελεί ακόμη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, δεδομένου ότι είναι μοναδικό σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία,
καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
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Σέρρες των αρωμάτων
και των γεύσεων
Ένας τόπος όπου το νερό, τα βουνά, το πέρασμα της Ρωμαϊκής
Εγνατίας και τα προσφυγικά ρεύματα του χάρισαν ιστορικά τον
γαστρονομικό του πλούτο, τον οποίο ακόμη κρατάει και εξελίσσει. Με τα βουβάλια να έχουν σημαντική διαχρονική παρουσία
στην τοπική γαστρονομία, την κτηνοτροφία, τους ορυζώνες,
τους κήπους και τα περιβόλια, τη λίμνη και τα ποτάμια, να
παράγουν και να εξελίσσουν την τοπική κουζίνα. Αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαϊκούς ορυζώνες
και ταυτόχρονα τόπο παραγωγής βουβαλινών προϊόντων. Σε
συνδυασμό με τη μεγάλη παράδοση της αμπελουργίας και την
παραγωγή ορεινών κτηνοτροφικών και φυτικών προϊόντων,
η γαστρονομική ταυτότητα του σήμερα είναι ιδιαίτερα εμφατική στη χρήση τοπικών υλικών. Οι προσφυγικές ροές του
παρελθόντος από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, η κουλτούρα
και οι παραδόσεις αυτών σε συνδυασμό με την πολύ έντονη
παρουσία της τοπικής παραγωγής έδωσε νέο χαρακτήρα στις
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τοπικές προϋπάρχουσες γεύσεις και γέννησε νέες σύγχρονες
παραδόσεις.
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών κατόρθωσε να ισορροπήσει
γαστρονομικά με την εξέλιξη του χρόνου και να δημιουργεί
στο σήμερα έχοντας τη γνώση του χθες. Φημισμένη για τα
βουβάλια της, τους ακανέδες και τη μπουγάτσα Σερρών, δεν
πρέπει να παραλείψετε, όταν θα την
επισκεφθείτε, να πάρετε κάτι από αυτά
μαζί σας. Να είστε
σίγουροι ότι, η Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών είναι ένας
“μεγάλος” και σπουδαίος τόπος για “μεγάλες” και σπουδαίες αναζητήσεις!
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Region of Central Macedonia
Crossing the Regional Unit
of Serres
In the Regional Unit of Serres mountains, rivers and
tributaries, lakes and valleys, gorges and plains compose
a landscape unknown to many. It features the most fertile
plain in the Balkan Peninsula, forest wealth and numerous
visits of migratory birds, abundant and domesticated
livestock as well as the fish-bearing basin at the Strymon
river estuary. It hosts historic monasteries, Byzantine towers
and churches, ancient cities and historical sites, and at the
same time mountains, water and history becoming the
field of new leisure activities. With routes for pedestrians
and cyclists, climbers and ice climbers, natural baths and
gastronomy with character, the Regional Unit of Serres will
be a big surprise for everyone.
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Inside, outside &… around Serres
The town of Serres is the capital of the Regional Unit of
Serres. It is the town with the «thousand names». It was
called Siris, Sirae, Sirra town, Sarxa, Serra, Serras, Serisk,
Siruz, Ceres, Saras, Serras and recently Serres. It is located
between the unique lake Kerkini and Lailias forest, at the
thermal springs in Sidirokastro, Agistro and Nigrita, near
the historic Rupel fort. The remains of the ancient castle
and the walled Acropolis witness the continuous existence
of the town through the centuries. City of the Macedonian
Kingdom. It had the same fate as the other cities of
Macedonia, passing into the hands of the Romans and from
there to the Byzantines following with breaks of Slavic,
Bulgarian and Venetian occupation the path to the Ottoman
occupation. Byzantine temples of the Paleolithic period
testify to the architectural richness, and not only, of the past.
Medieval travelers describe it as a vibrant, cool and beautiful
city, with tiled roofs and running water in every corner. If
today the town bears no resemblance to these descriptions,
architecturally, its large youth and student population keeps
it just as alive, especially at night, in squares, parks and
pedestrian roads that host the commercial and social life
and in recreational areas around the town.
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Lake Kerkini, Amphipolis, Alistrati Cave, the Racing Circuit
and Ano Poroia may draw the attention in the overall picture
of the prefecture of Serre. However, both the very lively town
of Serres and the lesser known east and north side of the
Regional Unit hide surprises for those who love on and off
road routes.
To understand that this place is truly inexhaustible in places
and experiences and that in every kilometer another great
surprise may await you, a great challenge, which in turn
asks you for other routes and promises you more surprises,
you have to dedicate it the time it deserves.
The endless green that surrounds it balances the abundant
cement. The beautiful park of Saints Anargyroi, a green area
with torrents, plane trees and an artificial lake, but also
the lush area of Saint Ioannis on the outskirts of the town,
with running water and waterfalls. Beautiful view to the
town from the Acropolis, with the Tower of Orestes and the
Byzantine church of Saint Nikolaos.
Few historical buildings of the past, the central Eleftherias
Square with Bezesteni - the impressive indoor market of
the 15th century where the Archaeological Museum is

housed - Mosques and traces of the Ottoman presence, some
traditional houses and neoclassical ones, public buildings, as
well as the impressive Byzantine temple of Saint Theodoros,
the old Diocese, offer today this sense of the past. Its
museums, lively nightlife, the forest of Lailias with the ski
center and the mountain Shelter make the town of Serres an
autonomous tourist destination for those who love winter
activities and mountain routes in combination with the
cultural background and the presence of a town.
At the same time, in half an hour drive to any direction
there are infinite sights. Beautifully forested mountains, a
vast plain, historical and religious sites and monuments, a
ski resort, climbing fields and cycling routes, trails, cultural
events, gastronomy and wineries, palaeontological finds, hot
springs, entertainment, water, entertainment, caves, finds
from the Neolithic era, a nature that changes naturally as
time goes by.
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The beautifully forested Lailias, northwest of the city,
with pine and beech forests that reach 1,849 meters, it is a
beautiful place with Sfagnonas, an ancient botanical site and
a Monument of Nature, with its ski center on its north side
and a little further with the ice park and the ice climbing
field for lovers of extreme sports and low temperatures.
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North of the town of Serres, Sidirokastro with its wuthering
Byzantine Castle, built by Vasilios Voulgaroktonos, on the
top of the granite rock and the thermal baths a little further.
These two are the places for which Sidirokastro is best
known, but also for the unique hot waterfalls. Just a few
kilometers further up you come across the two waterfalls,
ending in a sinkhole and a cave, where the water never falls
below 23 degrees Celsius. And other waterfalls even higher
up, more difficult to reach, on the «Black Rock», and still
more in the riverbeds of the Krousovitis river. From the top
of the Castle, beautiful view to Strymon plain extending to
Kerkini Lake.

Impressive finds among which the unique, most complete in
the whole world, skull of a giant herbivorous perissodaktylo
animal called Ancylotherium winning the impressions. Also
horses, giraffes, rhinos, wild boars, gazelles, antelopes, sabertoothed animals...in a research that still holds up well.

A little further north of Sidirokastro, next to the Strymon
valley coming from neighboring Bulgaria, the wider area of
Thermopigi, which was fortunate to be an important place
of paleontological research, when the first paleontological
finds have been found accidentally very recently. The
continuation of the research brought even more results,
and the place is considered a field of research. Inside the
old school of the village, a fascinating flash back to the
paleontological fauna of the area, 7.000,000 years ago.

And after Fort Rupel along the border, the village of Agistro
with its Byzantine bath and its mystique atmosphere
remaining the same for 10 centuries now. West of the town
of Serres, the seasons hold different images for Ano Poroia
and the wider area of Lake Kerkini. 300 species of birds
and herds of water buffalos, which arrived in Greece a few
centuries ago, saved the local populations during the difficult
times of poverty but sank into obscurity in the 1950s1.
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Almost next to Thermopigi you can see the 4-kilometre
arcades and passageways of the fortification complex along
the Greek-Bulgarian border, in the narrow Rupel passage. An
underground arcade featuring representations of the battles
and fighters who held the fort during World War II and did
not leave it until after the capitulation.
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Today the water buffalos are filling the shores of Kerkini
again. Hosting a significant number of predators and being
the main European site of silver pelicans, the area itself is an
integrated experience of observation, contact with nature,
prosperous flora and aquatic elements, as well as a place of
mountainous and lakeside gastronomic experiences.
From the beautiful mountain settlement of Ano Poroia,
the beautiful hiking routes to the top of Beles begin. East
of Serres, in an area characterized by a plethora of caves,
Alistrati Cave is organized, open to visitors and one of the
largest and most important caves in Europe.
Next to the cave of Alistrati, the gorge of the Aggitis river,
a small but impressive gorge, easily passable for the most
part, with scattered rock paintings of the 5th century AD1
representing horsemen, wild animals and archers.
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Descending towards the sea, Paggaio Mountain, divided into
two prefectures, once the «golden» mountain, the place of
the Dionysian troupes and Dionysus’ oracle with the famous
priests-lovers of white horses, the place of Biblia Chora
wine, the place of the historic Monastery of Eikosifoinissa,
hosts activities of today in an ancient historical background.
Further south, near the sea, you can see the ancient city of
Amphipolis. City of the Macedonian Kingdom, at the crossing
of the later via Egnatia, ensured the control of the hinterland
and the wealth of Mt Paggaio.
Saint Paul passed through here on his way to Thessaloniki.
Hellenistic and Roman houses, Macedonian tombs and
important early Christian churches were found here. The
famous Lion standing proudly at the entrance of the city
and the newly excavated hill Casta.
The Byzantine Tower of Marmari completes the ancient city
of Amphipolis reflecting its prosperity on its monumental
buildings, mosaic floors and frescoes.

Centuries of culture & history
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The whole area of Serres is scattered with archeological sites,
museums and citadels, numerous sculptures, architectural
monuments, utility and non-utility decorative and
architectural remains from antiquity and Byzantium until
the Ottoman occupation. With festivals and feasts, such as
Anastenaria in Agia Eleni that still retain the original worship
elements of the ancient Dionysus’ cult, the Dionysian feast
of Feminism, as well as the carnival festivities, it is certain
that its wealth will not leave you indifferent. Columns and
capitals, door frames and architectural units made of marble
or tufa. The Tower of Orestes dominates over the town of
Serres, the Iron Castle, a work by Vasilios Voulgaroktonos
decorates Sidirocastro. With more than 40 Byzantine
religious monuments, temples, monasteries and metochia,
hermitages and cave churches. However, very few of them
can be visited today.
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The Byzantine defensive towers at the Strymon river and
the only Byzantine bath in Greece. A bath still in use, a
sample of secular and materialistic Byzantium. The presence
of Byzantium throughout the Regional Unit has been very
important over time. Byzantium honored this presence with
important buildings, many of which remain standing and
are still with intense activity. In the center of the town of
Serres, the Old Diocese (Church of Saint Theodoros) built on
the ruins of an early Christian church in 11241, in the style
of a rectangular basilica.
The fire of 19131 destroyed the interior of this very important
Basilica, but a mosaic depicting Andrew the Apostle and
the hands of Luke the Evangelist is preserved. To the east
of the town, the Monastery of Saint Georgios Kryoneritis
is mentioned in an Andronikos II golden bull in 12981 for
the first time. On the altarpiece there are two icons of great
archaeological value: the icon of the Virgin Mary, holding
Jesus or Pantanassa from 16941 and the icon of Christ
Pantocrator.
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On the acropolis of Serres, another Byzantine church, with
three recesses and a dome, was built in 13391 with relics and
bones found in its crypt, while the excavations brought to
light traces of frescoes and pieces of jewelry from the time of
the Palaeologans. The foundation of this acropolis is placed
in the 9th century, when the emperor Nikiforos Fokas created
the fortification of the city. The most important surviving
building today is the tower at the western end of the pinecovered hill and is known as the Tower of Orestes. Today its
height is about 18 meters, but it is estimated that initially it
reached 20 meters and was the last point of defense in case
the enemy occupied the citadel.
Leaving the town you can head to the Holy Monastery of
Timios Prodromos, a magnificent monument of Byzantine
art (at a distance of 10 kilometres from the city), dating to
12701. The main church is built of stone with Byzantine
frescoes and a wood-carved altarpiece of 18041.
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Another important monastery, southeast of Serres and on Mt
Paggaio, is the Holy Monastery of Panagia Eikosifoinissa. Its
first traces are found in the 5th century AD but has suffered
a lot over the centuries. In the form we see it today it has
existed since 19671.
Further south, Amphipolis, a very important site with
archeological, early Christian and Byzantine monuments.
It is connected with the end of both Alexander the Great’s
generation and of the Macedonian state. Recently it has come
to the foreground thanks to the important archaeological
excavations on the hill of Casta that brought to light an
impressive tomb. The finds include oversized Leo sections,
5.37 meters high from the 4th century, public buildings and
private residences, as well as much of the necropolis and
sanctuaries of the ancient city. In the area of the citadel,
which was protected by walls of the 4th-5th century1, four
three-aisled basilicas of the 5th-6th century were found
decorated with marble and mosaic floors as well as a central
church of the 6th century1. Outside the walls there are
remains of two byzantine towers, one of which was built in
13671. Back in the town of Serres again, the Ecclesiastical
Heirloom of the Diocese of Serres and Nigrita is housed in
the Diocese Hall. It includes post-Byzantine exhibits of great
historical value, from portable icons to gold-embroidered
vestments and silver utensils. Among them the icon of
Panagia Odegetria of the 14th century1, two despotic icons of
Christ Pantocrator and the Virgin Mary, holding Jesus from
the monastery of Timios Prodromos, two altarpiece icons of
Christ Pantokrator and the Virgin Mary, holding Jesus of the
16th century from the old metropolis and a shrine icon, work
by Dionysius of Fourna, from the church of Saint Antonios.
In the town, the Sarakatsani Folklore Museum hosts rare
exhibits that present the life, art and traditions of the
Sarakatsani from the interwar period to the end of the 40s.
There is also the Folklore Museum of the Vlachs, in which,
besides the exhibits, there is a remarkable representation of
a room in a Vlach house.
The Regional Unit of Serres hosts Ottoman monuments that
are considered among the oldest in Europe and the most
important of their kind, architecturally and historically.
Almost unique in Greece, among the last ones of the early
Ottoman period, they are a small sample of those that
used to exist. The Archaeological Museum is housed today
in the once indoor old market of Eleftherias Square, called
Bezesteni, a large rectangular building with six domes. The
Archaeological Museum contains finds from the Middle and
Late Neolithic era, the Early and Late Bronze Age, from the
7th and 6th to the 4th century BC1, the Roman and Hellenistic
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times but also the Byzantine era. The Mehmet Bey Mosque
was built by Mehmet Bey in 14921 and is the largest and
oldest mosque in Serres. In fact, due to its resemblance to
Christian temples, the citizens of Serres call it «Hagia-Sofia».
The Zinjirli Mosque, built in the late 16th century1, is
considered one of the three most important Ottoman
building-monuments in Serres. Four-sided with a two-storey
gallery and impressive, it is a reference point in the cultural
life of the city. Several remarkable artistic events are hosted
in its atmospheric and elegant interior.
Another mosque, the Mustafa Bey Mosque is one of the
largest in the Balkans, built in 15191, with very special old
architecture. Finally, the Eski Hamam, part of it destroyed
and the rest trapped in a series of shops. Only the dome of
this once impressive men’s bath can be perceived by the
visitor today.

Paths and routes full of adventure
The Regional Unit of Serres surprises... It is certain that it
will surprise you with its possibilities for a multitude of
outdoor and indoor activities. In the particularly beautiful
natural forest of Lailias (at a distance of 25 km from the
city) with beech and pine trees, on Mount Vrontou (1,849 m.),
the highest peak with the magnificent view to the plain. In
the center of Lailias you can see Sfagnonas, an old botanical
site with plenty of water and recreation areas, which was
declared a «Preserved Monument of Nature». On the north
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side of the peak, you can visit the ski center (1,600 m.). It
hosts one main ski run with a lift going all the way up at the
top of the mountain and another ski run of greater difficulty,
as well as a biathlon piste.
In the wonderful wetland of Lake Kerkini, on the other hand,
one of the most beautiful places in Greece, but also one of the
best places in Europe for bird watching, you can go hiking,
boating, canoeing or have a car ride. For those who want
something more, there is also the possibility of horseback
riding and cycling on bike routes. Ano Poroia, a traditional
mountain settlement, at an altitude of 385 meters, nestled
at the foot of Mount Beles, above Kerkini Lake overlooking
it. It is, among other things, a starting point for hiking to the
ridge of Mt Beles.
Although it may have never crossed your mind, Strymonas
is also one of the Greek rivers where you can go rafting,
canoeing and kayaking. The route starts from Promachonas
and ends at Petritsi Bridge. Another river, unknown and
special, with a length of 15 km, Aggitis is located between
the mountains of Paggaio and Mount Menoiki. Rapelling
down the Gorge of Aggitis gives you the opportunity to see
the caves, inside which there are rock paintings dating to
the 5th-6th century AD1, and the arches formed by the rocks
on its slopes. Extreme sports fans can raise their adrenaline
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by rafting along the 8-kilometre-long gorge with vertical
50-metre-high slopes. A place rich in water, the Regional
Unit of Serres has had a long tradition in the exploitation
of its waters and natural resources. There are three natural,
thermal, hydrotherapeutic springs, those in Sidirokastro,
Agistro and Nigrita, which are organized and open to visitors.
And for the lovers of speed, Serres Racing Circuit hosts
the only racetrack in the country, but also in the Balkans,
that complies with the construction specifications of the
International Automobile Federation and the International
Motorcycle Federation! It occupies an area of 1,000 acres
southwest of Serres and is only 10 minutes from the center.
The racetrack has a length of 3,186 m and specifications up
to Formula 3.
In the settlement of Petelinos you can visit the Rowing
Track, 2,500 m long and 100 m wide, with absolutely calm
waters, i.e., zero ripple. It is suitable both as a training center
and for the organization of inter-club rowing competitions.
This is another comparative advantage of the Regional Unit
of Serres, as it is unique in the whole Region of Central
Macedonia, as well as in Eastern Macedonia and Thrace.
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North of the town of Serres, the forest of Lailias extends
to 30,000 acres. This beautiful forest offers refuge to large
mammals and birds, rare and common. In the center of
the forest there is a wonderful and unique palaeobotanical
museum, Sfagnonas in Lailias, which was declared a
«Preserved Monument of Nature». Numerous trails of
all difficulty levels for hiking and mountain biking. Ski
resort offering alpine skiing and ice climbing to the very
experienced.

Serres of aromas and flavors

plant products, the gastronomic identity of today focuses on
using local materials. The refugee flows of the past from Asia
Minor and the Pontus, their culture and traditions combined
with the very strong presence of local production gave a new
character to the local pre-existing flavors and birth to new
modern traditions.
The Regional Unit of Serres managed to balance
gastronomically through the evolution of time and to create
the present having the knowledge of the past. Famous for its
buffalos, akanedes and bougatsa, you should not miss to take
some of them with you when you visit it. Be sure that the
Regional Unit of Serres is a «big» and great place for «big»
and great quests!

A place where the water, the mountains, the passage of the
Roman Egnatia and the refugee waves have historically
given it its gastronomic wealth, which still exists and
evolves. Buffalos have a significant timeless presence in
local gastronomy. Animal husbandry, rice fields, gardens
and orchards, lake and rivers produce and develop local
cuisine. It is today one of the most important European
rice fields and at the same time a place for the production
of buffalo products. Combined with the great tradition of
viticulture and the production of mountain livestock and
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1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κόμβος «Οδυσσέας»
Μinistry of Culture and Sports, ODYSSEUS Portal
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Scan me!

www.visit-centralmacedonia.gr
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