


δεν ήξερες, δε ρώταγες;
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Η Μαρία Πενταγιώτισσα, κόρη δασκάλου, φέρεται 
να γεννήθηκε το 1821. Υπήρξε ιδιαίτερα όμορφη και 
δυναμική γυναίκα για τα δεδομένα της εποχής της. 
Αυτό όμως που εξόργισε την συντηρητική κοινωνία 
του χωριού της ήταν η “ερωτομανής διαγωγή” της 
που έφθασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι πολυάριθμοι 
εραστές της να περιέλθουν σε μεταξύ τους διαμάχες,  
ακόμα και με τραυματισμούς, από ζηλοτυπία. Εξου και 
το δημοτικό άσμα της εποχής:
“Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο Χρισσό κριάρια 
και στης Μαρίτσας την ποδιά σφάζονται παλικάρια 
Μαρίτσα Πενταγιώτισσα, μωρή δασκαλοπούλα, εσύ 
τα ΄καμες ούλα!”.

Η Παλίρροια του Ευρίπου είναι ένα σύνθετο μοναδικό 
φαινόμενο  που παρατηρείται μόνο στον Πορθμό του 
Ευρίπου, στη Χαλκίδα. Σήμερα, είναι πλέον γνωστό 
πως η παλίρροια συνδέεται έντονα με την κίνηση της 
Σελήνης. Παρόλα αυτά, η επιστήμη δεν έχει καταφέρει 
να το περιγράψει πλήρως το φαινόμενο, το οποίο και 
παραμένει ένα πραγματικό μυστήριο! 

Το γεφύρι του Μανώλη βρίσκεται σε απόσταση 50χλμ 
από το Καρπενήσι και ήταν για περίπου 300 χρόνια 
το μοναδικό πέρασμα που ένωνε τις δύο όχθες 
του ποταμού Αγραφιώτη. Με την κατασκευή του 
φράγματος των Κρεμαστών που δημιούργησε και την 
ομώνυμη τεχνητή λίμνη, πλήθος αξιόλογων κτισμάτων 
χάθηκαν κάτω από τα νερά της. Το γεφύρι όμως του 
Μανώλη, ανάλογα με την στάθμη των νερών της 
λίμνης, πότε εξαφανίζεται και πότε εμφανίζεται ξανά 
σταδιακά.

Η τεχνητή Λίμνη του Μόρνου στη Φωκίδα και η φυσική Λίμνη Υλίκη στη Βοιωτία είναι δύο από τις βασικές πηγές υδροδότησης της Αττικής. 
Δεν  μπορείτε να πείτε… είμαστε πολύ καλοί γείτονες.

Ο Γ. Καραϊσκάκης, ήταν αυτός που δώρισε το 
ασημένιο κάλυμμα της εικόνας της Παναγίας της 
Προυσιώτισσας, για να γιατρευτεί από τη φυματίωση 
που τόσο τον ταλαιπωρούσε, το 1824. Και μόλις έγινε 
καλύτερα, ο αθυρόστομος ήρωας της επανάστασης 
ξεστόμισε τη μνημειώδη φράση: «Γυναίκα δεν είσαι 
και συ Μεγαλόχαρη; Έπρεπε βλέπεις να σου τάξω 
μπιχλιμπίδια για να με κάνεις καλά;».

Η δωρεάν εφημερίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Εκδότης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Λεωφόρος Καλυβίων 2, 35152 Λαμία
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Ο Θηβαϊκός μυθικός κύκλος αποτέλεσε τη βάση 
για τις υποθέσεις ορισμένων εκ των πιο σπουδαίων 
αρχαίων ελληνικών τραγωδιών. Με έναν βασιλιά 
(Οιδίποδα) που παντρεύτηκε τη μητέρα του (Ιοκάστη), 
αυτοτυφλώθηκε, αυτοεξορίστηκε, οι γιοι του (Ετε-
οκλής και Πολυνείκης) αλληλοεξοντώθηκαν και οι 
κόρες τους βρήκαν τραγικό θάνατο (Αντιγόνη και 
Ισμήνη), δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι τραγωδοί δεν 
είχαν πηγή έμπνευσης! 

Η πασίγνωστη αυτή ιστορική φράση ειπώθηκε από 
τον βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα, ως απάντηση 
στον βασιλιά των Περσών, Ξέρξη, όταν αυτός ζήτησε 
την παράδοση των αμυνομένων Ελλήνων στο στενό 
των Θερμοπυλών. Σημαίνει «έλα να τα πάρεις» και 
φαίνεται πως εξόργισε τον Πέρση ηγεμόνα που 
διέταξε, αμέσως μετά, να ξεκινήσει η ιστορική μάχη 
των Θερμοπυλών το 480 π.Χ.  

Η αρχική ονομασία ήταν «Παλιοχώρι», αλλά κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας, σε μια τουρκική επιδρομή, οι κάτοικοι αναζήτησαν 
καταφύγιο σωτηρίας μέσα στα βούρλα (φυτά). Όταν πέρασε ο κίνδυνος, έγινε πολύς λόγος για τη σωτηρία τους και πάνω στη συζήτηση 
κάποιος είπε τη φράση «ας είναι καλά τα καημένα τα βούρλα». Καμένα και όχι Καμμένα λοιπόν τα Βούρλα.

Σε ποιανής την ποδιά σφάζονται παλικάρια; 

Είναι όντως «τρελά» αυτά τα νερά;

Το γεφύρι που εξαφανίζεται…

Το νερό της Στερεάς Ελλάδας στην Αθήνα

Ποιος είπε ότι στην Παναγία αρέσουν τα «μπιχλιμπίδα»; Τραγωδία…. στη Θήβα

Ποιος είπε το περίφημο «Μολών λαβέ»;

Προς τι η ονομασία Καμένα Βούρλα;



ηΒΟΙΩΤΙΑ
χωριό που φαίνεται…

Κυριάκι
Στις δυτικές πλαγιές του ελατόφυτου Ελικώνα δεσπόζει ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Βοιωτική γης. Περπατήστε στις 

γειτονιές του χωριού, απολαύστε τη ζεστή φιλοξενία και κάντε μια βόλτα μέχρι την Αρβανίτσα.

Αγία Άννα 
Στο οροπέδιο του Ελικώνα και σε ύψος 700 μέτρων βρίσκεται κτισμένη η Αγία Άννα, ένα από τα παλαιότερα χωριά του βουνού των 

Μουσών. Προσφιλής προορισμός για πεζοπόρους και ορειβάτες.

Ελικώνας 
Για τους παλιούς Ζερίκι. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια του για αρχή και συνεχίστε στα σηματοδοτημένα μονοπάτια του. 

Κάνει τη διαφορά... για τις πηγές της Κρύας στη Λιβαδειά, το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Θήβας,
το ιστορικό Δίστομο, τους κήπους της Αλιάρτου, το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού και την Ταναγραία Κόρη. 

Αφήστε τα μίση… κι ελάτε Καρπενήσι
Τόσο μεγάλο, όσο και μικρό, το Καρπενήσι έχει σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Μεγάλα ξενοδοχεία, 
ζεστούς  ξενώνες και ένα πρόσφατα αναπλασμένο κέντρο που σε προκαλεί να το περπατήσεις. 
Περιτριγυρισμένο από δάση και ψηλά βουνά, προσφέρει μία μοναδική εμπειρία περιήγησης, 
δράσης και περιπέτειας, ξεκούρασης και χαλάρωσης. Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά και δες το 
χιονισμένο Βελούχι να δεσπόζει πάνω από την πόλη.

must see
Το Κεφαλόβρυσο στο Καρπενήσι 
Στο σημείο αυτό, το 1823, έλαβε χώρα η ιστορική μάχη του Κεφαλόβρυσου. Η νίκη των Ελλήνων 
επισκιάστηκε από το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη
.
Τον Άγιο Λεωνίδη στο Κλαυσί
Ανασκαφές, στα δυτικά του χωριού Κλαυσί, έφεραν στην επιφάνεια σημαντικό τμήμα του 
ψηφιδωτού δαπέδου του Άγιου Λεωνίδη, ενός μεγάλου και πολυτελούς Παλαιοχριστιανικού
Ναού του 5ου μ.Χ. αιώνα.  

Το Φαράγγι Πανταβρέχει
Εντυπωσιακό και πανέμορφο το φαράγγι Πάντα Βρέχει βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ροσκά 
και Δολιανά. Τα παγωμένα νερά του πέφτουν από μεγάλο ύψος, δημιουργώντας όμορφους 
καταρράκτες. Μικρές και μεγάλες σταγόνες φτιάχνουν μία συνεχή τεχνητή βροχή, και είναι λες
και πάντα βρέχει.

Τα Τσαγκαράλωνα
Δίπλα από το παραδοσιακό χωριό Φειδάκια, θα βρείτε μία μοναδική θέση θέας προς τη λίμνη των 
Κρεμαστών.   

Την Παλιά Βίνιανη
Υπήρξε η πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας. Εκεί σχηματίστηκε η κυβέρνηση του Βουνού κατά 
τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Σήμερα, συναντάς την ιστορία, ανάμεσα σε ερειπωμένα 
σπίτια και χορταριασμένες αυλές. 

Την νεροτριβή ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα
Λειτουργεί σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αν έχετε καμιά φλοκάτη ή καμιά κουβέρτα για πλύσιμο, 
πάρτε τη μαζί σας. 
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κι άλλη, καμία

Φαράγγι Πάντα Βρέχει

Γέφυρα Βίνιανης

Τσαγκαράλωνα

των εκπλήξεων

Αρχαίο Θέατρο Ορχoμενού Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας Κρύα Λιβαδειάς



ΚΑΛO ΤΟ ΒΟΥΝO, ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩΡΙΟΥΔΑΚΙΑ! 

Μεγάλο Χωριό… βγαλμένο από παραμύθι

Με τα γραφικά του καλντερίμια, τα αρχοντικά του σπίτια, τα μικρά μαγαζάκια και 

φυσικά τους κουκλίστικους ξενώνες. Περάστε μια βόλτα από το πρότυπο λαογραφικό 

μουσείο του.

Μικρό Χωριό…  ε όχι και μικρό!

Πνιγμένο στα έλατα, το μικρό αδελφάκι του Μεγάλου Χωριού, ακριβώς απέναντι, 

αποτελεί παράδεισο για τους λάτρεις του ορεινού τοπίου και του καλού φαγητού.

    

Οι Κορυσχάδες… της Αντίστασης

Η ομορφιά αυτού του παραδοσιακού οικισμού ξεπροβάλλει μέσα από την 

ιστορικότητά του. To ιστορικό Σχολείο του, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, φιλοξένησε τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου. 

Προυσός… με κατάνυξη στην Παναγία και τη φύση 

Η διαδρομή για το χωριό δίπλα από το ποτάμι του Καρπενησιώτη μέχρι τον Προυσό, 

θα σας αφήσει με ανοιχτό το στόμα! Κάποια στιγμή στη θέση «Κλειδί» θα περάσετε 

κυριολεκτικά μέσα από το βουνό. Φημισμένο για τη Μονή της Παναγιάς της 

Προυσιώτισσας, και την πρώτη μονάδα παραγωγής προσούτο στην Ελλάδα.  

Ο χιονοσκέπαστος Άγιος Νικόλαος

Αν δε χιονίσει πρώτα στον Άγιο Νικόλαο, δεν παίζει να χιονίσει πουθενά στην Ελλάδα!

Τον συναντάτε μια ανάσα πριν βρεθείτε στο Καρπενήσι. 

Κρίκελλο… λέω και κλαίω

Στην ανατολική πλευρά της  Καλιακούδας, κεφαλοχώρι από τα λίγα! Ωραίοι άνθρωποι, 

υπέροχες ευρυτανικές λιχουδιές κα ένα αξεπέραστο φυσικό τοπίο. Μην και δεν πάτε 

μία βόλτα από την ιστορική Δομνίστα, το αμέσως επόμενο μεγάλο χωριό της περιοχής, 

περνώντας στην άλλη όχθη του Κρικελλοπόταμου.  

Άγραφα για τους τολμηρούς

Πανέμορφα, άγρια, ε και λίγο δυσπρόσιτα για τους ανθρώπους της πόλης, είναι ένας 

άλλος κόσμος που πρέπει να τον ανακαλύψετε. Ποτάμια, πηγές φαράγγια και τα 

βουνά, αυτά τα μαγικά βουνά των Αγράφων. 

  

  
  Η αυθεντική επιλογή

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ

Είναι το κοντινότερο Χιονοδρομικό 

Κέντρο σε πόλη σε ολόκληρη την Ελλάδα, 

απέχοντας μόλις 10 χλμ από το Καρπενήσι. 

Οι φίλοι του σκι, αρχάριοι ή προχωρημένοι, 

έχουν στη διάθεσή τους 18 πίστες υψηλών 

προδιαγραφών, που ανταποκρίνονται σε 

κάθε βαθμό δυσκολίας ή εμπειρίας. Όσο 

για τους πιο τολμηρούς και περιπετειώδεις, 

μπορούν να αναζητήσουν περισσότερη 

δράση στις 4 ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 

ελεύθερες διαδρομές.

Πιο ήσυχο, πιο οικογενειακό, πιο αυθεντικό. 

Ένα από τα πιο παλιά και αξιόπιστα 

Χιονοδρομικά Κέντρα στη χώρα, το Βελούχι 

μπορεί να προσφέρει απίστευτες διαδρομές  

ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς σκιέρ, 

την ίδια ώρα που αποτελεί την πιο φιλόξενη 

επιλογή για οικογένειες με παιδιά. 

www.velouxi.gr

info@velouxi.gr

Τηλ. 2237022002

Καρπενήσι



ΚΑΙ ΓYΡΩ ΓYΡΩ OΛΟΙ...
ΣΤΑ ΧΩΡΙA ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟY

Αράχωβα, η κοσμοπολίτισσα
Ο απόλυτος χειμερινός προορισμός. Γιατί τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της 
Αράχωβας, δεν τον συναντάς αλλού! Συνώνυμο της διασκέδασης, του καλού 
φαγητού, της πολυτελούς διαμονής. Μην τη χαζεύετε στα life style περιοδικά, 
ζήστε τη.  

Η άλλη πλευρά του Παρνασσού…. Αγόριανη
Στην Αγόριανη θα ανακαλύψετε την άλλη πλευρά του Παρνασσού. Πιο ήρεμη, 
πιο διακριτική, αλλά εξίσου υπέροχη. Ανάμεσα σε έλατα και σε πλατάνια, 
περπατήστε μέχρι τη λιθόκτιστη πλατεία κι από εκεί ξεκινήστε για τον 
φημισμένο καταρράκτη της. 

Η ιστορική Γραβιά
Σε αυτό το μικρό ορεινό χωριό της Φωκίδας, στην είσοδο της χαράδρας 
ανάμεσα στον Παρνασσό και τη Γκιώνα, η ελληνική ιστορία έχει ζήσει μεγάλες 
στιγμές. Επισκεφθείτε το περίφημο Χάνι, αλλά και λίγο πιο δίπλα το Vagonetto.

Ρε παιδιά, Πολύδροσος ή Σουβάλα;
Ψάξτε για το πολύ καλό κρασί του στο οινοποιείο της περιοχής και κάντε και 
μια βόλτα μέχρι τις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού και την Άνω Σουβάλα.  

Η μοναδική Αμφίκλεια 
Πλακόστρωτα σοκάκια, υπέροχα νεοκλασικά και οι ξακουστές πετρόκτιστες 
βρύσες Το Μουσείο Άρτου, μοναδικό σε όλη την Ελλάδα.   

Τιθορέα, η ωραία
Ευτυχώς, χωριό για λίγους και ψαγμένους! Θα μείνετε άφωνοι από τα 
πλατάνια και τις βελανιδιές στο Αισθητικό Δάσος, από το φαράγγι του Καχάλα, 
αλλά και από την χωμάτινη πλατεία της. 

Ελάτεια, προορισμός από την αρχαιότητα
Μα ούτε μία ανηφόρα; Στην Ελάτεια περπατάς με τις ώρες. Βγείτε έξω και 
επισκεφθείτε την αρχαιολογική της συλλογή, το Μυκηναϊκό  Νεκροταφείο και 
το ναό της Κροναίας Αθηνάς.  

  

  
  Μy number one!

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

21 πίστες, 7 χιονοδρομικές διαδρομές, 

5 συνδετικά μονοπάτια 4 πίστες για 

αρχάριους, συνολικού μήκους 34 χλμ. Αυτό 

είναι το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο 

χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, μόλις 

2,5 ώρες από την Αθήνα. 

Δεινοί σκιέρ, ερασιτέχνες του είδους, 

λάτρεις του χιονιού, με πέδιλα, snowboard 

ή και έλκηθρο, αρχίστε την κατάβαση από 

τα 2260 μ. υψόμετρο και φτάστε έως τα 

1640 μ.

My number one και όχι άδικα γιατί…

_ Έχει τις περισσότερες ημέρες λειτουργίας 

αναβατήρων στην Ελλάδα.

1,5 φορά πάνω από τον μέσο όρο.

_ Είναι το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα 

αναβατήρων και πιστών.

4 φορές πάνω από τον μέσο όρο.

_ Είναι το πιο δημοφιλές σε προσελεύσεις. 

6 φορές πάνω από τον μέσο όρο.

www.parnassos-ski.gr

τηλ: 2234022700

infoxkp@etasa.gr

Αράχωβα

Αμφίκλεια



Αυτά τα χωριά είναι στη 
Φθιώτιδα; Κοίτα να δεις...

Δομοκός
Θέα που κόβει την ανάσα, γεμάτος 
παραδόσεις, αρχαία ερείπια, ιστορικές 
μνήμες και εκκλησίες. Ανακαλύψτε τον 
Δομοκό και τα χωριά του και εννοείται 
δοκιμάστε το κατίκι του.  

Μακρακώμη- Σπερχειάδα 
Σημείο αναφοράς ο Σπερχειός ποταμός 
που οι αρχαίοι κάτοικοι της κοιλάδας  
τον λάτρευαν σα θεό. Kάντε βόλτα στο 
υπέροχο πλατανόδασος και γευτείτε 
πεντανόστιμο ντόπιο κρέας και λουκάνικο. 

Υπάτη 
Οι Ιαματικές Πηγές αναβλύζουν από τον 
4ο περίπου π.Χ. αιώνα. Μην τυχόν και δεν 

πάτε στο Μεσαιωνικό της κάστρο και στο 
Κακογιάννειο Αστεροσχολείο. 

Παύλιανη 
Με ένα μοναδικό στην Ελλάδα 
ψυχαγωγικό πάρκο, στις πηγές του 
Ασωπού, σας προσκαλεί να γίνεται ένα με 
τη φύση. Κάντε εξορμήσεις στον Εθνικό 
Δρυμό της Οίτης μέχρι το καταφύγιο, τις 
Καταβόθρες και την κορυφή Γρεβενό.
 
Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, 
τ’ αγριολούλουδο αντέχει…. 
στην Οίτη

Η Οίτη, γνωστή ως το βουνό των 
λουλουδιών και του μυθικού ήρωα 
Ηρακλή, είναι ένα βουνό μοναδικής 
φυσικής ομορφιάς, με εκτεταμένα 
ελατοδάση, σπάνια αλλά και εντυπωσιακά 

είδη φυτών, πλούσια πανίδα και πολλά 
νερά. Μέσα στα φαράγγια της απαντώνται 
συχνά καταρράκτες, όπως ο Κρεμαστός, 
που θεωρείται ο μεγαλύτερος της Στερεάς 
Ελλάδας. Ενώ από χαμηλά μοιάζει να είναι 
ένα δύσβατο βουνό, όταν βρεθούμε στη 
καρδιά της, συναντάμε μια διαφορετική 
εικόνα με λιβάδια κατάφυτα από 
αγριολούλουδα. Για την προστασία της, 
έχει δημιουργηθεί ο Εθνικός Δρυμός της 
Οίτης.  Εσείς απλά περπατήστε τη.

Ο Γοργοπόταμος στην 
Αλαμάνα, στέλνει 
περήφανο χαιρετισμό…
Η ανατίναξη της γέφυρας του 
Γοργοποτάμου αποτελεί κορυφαία στιγμή 
της ενωμένης Αντίστασης. Έγινε στις 
25 Νοεμβρίου 1942 από αντιστασιακούς 

των οργανώσεων ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ, που 
συνεργάστηκαν εναντίον ιταλικών και 
γερμανικών δυνάμεων.  Σήμερα είναι 
μια από τις πιο γνωστές γέφυρες στην 
Ελλάδα. Διασχίζει τον Γοργοπόταμο και 
μεταφέρει τη σιδηροδρομική γραμμή 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Αν αναρωτιέσαι “που”, έλα στα ρεύματα του 
Ευρίπου
H Χαλκίδα. Με το ένα “πόδι” στο νησί της Εύβοιας 
και το άλλο στη Στερεά, καταρρίπτει το μύθο πως 
οι παραθαλάσσιες πόλεις αποτελούν αποκλειστικά 
καλοκαιρινό  προορισμό.  Όσοι την έχουν επισκεφθεί 
το χειμώνα, καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοούμε. 
Το παλιό ενετικό φρούριο του Καράμπαμπα, η 
συρταρωτή γέφυρα του Ευρίπου, ο πεζόδρομος της 
παραλίας. Kαι όλα αυτά με φόντο την εντυπωσιακή 
Υψηλή Γέφυρα! Τα “τρελά” νερά του Ευρίπου 
“φορούν” το βαθύ μπλε του χειμερινού ουρανού,  ενώ 
οι βουνοκορφές, λευκές πια, κάνουν την περατζάδα 
στην παραλία απλά απολαυστική! Αξίζει να βρεθεί 
κανείς στο “ιστορικό τρίγωνο” της Χαλκίδας, όπου σε 
μια γειτονιά δεσπόζουν ναοί από τις τρεις ανατολικές 
θρησκείες, το ξακουστό  τζαμί του Εμίρ Ζαδέ, η 
Εβραϊκή συναγωγή και φυσικά η Βασιλική του 13ου 
αιώνα της Αγίας Παρασκευής. 

Θα χιονίσει και φέτος στο νησί
Δίρφυς Ευβοίας
Σημαντικότερα χωριά της περιοχής είναι η Στενή και 
οι Στρόπωνες. Η Στενή ενδείκνυται για πεζοπορία 
σε πανέμορφα μονοπάτια. Επίσης, στους πρόποδες 
της Δίρφυος, θα συναντήσετε ένα  από τα πιο 
ξεχωριστά φαράγγια, αυτό της Αγάλης. Η διαδρομή 
από τη Στενή μέχρι τους Στρόπωνες είναι πραγματικά 
μαγευτική, καθώς πραγματοποιείται μέσα σε πεύκα, 
πλατάνια, έλατα, και γάργαρα τρεχούμενα νερά.

Για ζεστό μπανάκι
Ιαματικά Λουτρά Αιδηψού
Θα τα βρείτε και ...στη Μυθολογία! Όταν η Αθηνά 
ζήτησε από τον Ήφαιστο να φέρει νερά θερμά που 
να ξεκουράζουν και να θεραπεύουν, ο Ήφαιστος 
“διάλεξε” την Εύβοια. Οι αρχαιότερες ιαματικές 
πηγές βρίσκονται στην Αιδηψό και σας περιμένουν να 
απολαύσετε το θείο αυτό δώρο. Κι αν έρθει και λίγο 
χιόνι… το μπάνιο στα λουτρά είναι αξέχαστη εμπειρία.

Θάλασσα και χειμώνας; Πάει σου λέω
Σκύρος
Η “Ανεμόεσσα”  της Στερεάς. Το χειμώνα μας δείχνει 
την άγρια ομορφιά της με την πυκνή πευκοβλάστηση 
και τα ταραγμένα, από τους χειμωνιάτικους αέρηδες, 
νερά της. Μυθικό νησί καθώς  έχουν αφήσει πάνω 
του τα ίχνη τους ο Οδυσσέας, ο Θησέας, αλλά και ο 
θρυλικός Μπαρμπαρόσα! Πρωταγωνιστής του νησιού... 
φυσικά τα μοναδικά στον κόσμο σκυριανά αλογάκια! 

Κύμη
Τα γραφικά χωριά της Κύμης με το ανενεργό 
ηφαίστειο του Οξύλιθου να δεσπόζει στο υψηλότερο 
σημείο της περιοχής, αποτελούν μια ακόμα χειμερινή 
όαση της Εύβοιας. Για τους φυσιολάτρες, το δάσος 
των Κοτυλαίων προσφέρεται για αθλήματα βουνού με 
θέα φυσικά το Αιγαίο. Λίγο παραπέρα, η μεγαλύτερη 
πηγή της Εύβοιας, η Κολέθρα. Το χειμώνα, 
μεταμορφώνεται σε μια πανέμορφη λίμνη με έντονη 
βλάστηση που πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε!
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ΙΑ Αιδηψός
Σκύρος

Στενή
Χαλκίδα

Οίτη Πλατανόδασος Σπερχειού Τυμφρηστός Παύλιανη



Το χειμώνα γιατί…
Για την αρχοντική Άμφισσα όπου στη Μητρόπολη 
θα δεις τις μοναδικές τοιχογραφίες του 
Παπαλουκά, θα πάς στο μοναδικό καφενείο στην 
Ελλάδα με θεατρική σκηνή, θα περπατήσεις στη 
γραφική Χάρμαινα, θα επισκεφθείς τον Μυκηναϊκό 
τάφο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και θα 
θαμπωθείς από την ομορφιά του μεγαλύτερου 
Ελαιώνα στον κόσμο. 

Για τα χωριά των Βαρδουσίων. Ανακάλυψε από πού 
τελικά ήταν ο Αθανάσιος Διάκος. Από το χωριό 
Αθανάσιος Διάκος ή από την Αρτοτίνα;

Για τη λίμνη του Μόρνου στη χειμωνιάτικη version 
της.

Για  την ορεινή Πενταγιού, το χωριό της Μαρίας 
της Πενταγιώτισσας και το Κροκύλειο, γενέτειρα 
του στρατηγού Μακρυγιάννη. 

Για τη Δεσφίνα και το πεντανόστιμο κοντοσούβλι 
της.

Για το Γαλαξείδι και την Ιτέα που τις καλές μέρες 
του χειμώνα τα σπάνε!

Δελφοί
«Πάνω στους Δελφούς, αφού περάσεις το χωριό, και σε φέρει ο δρόμος μπροστά στο τέμενος, έχεις το αίσθημα 
πως μπήκες σ’ έναν τόπο ξεχωρισμένο από τον άλλο κόσμο. Είναι ένα αμφιθέατρο φωλιασμένο πάνω στα πρώτα 
σκαλοπάτια του Παρνασσού. Κατά την ανατολή και το βοριά, τον κλείνουν οι Φαιδριάδες: η Υάμπεια που κατεβαίνει 
σαν την πλώρη ενός μεγάλου καραβιού και κόβει τη λαγκαδιά• η βόρεια Ροδινή όπου ακουμπά σχεδόν το Στάδιο. 
Κατά τη δύση ο βραχώδης τοίχος του Αϊ-Λια, και πιο πέρα τα βουνά της Λοκρίδας, η Γκιόνα, όπου βλέπεις τον 
ήλιο να βασιλεύει. Αν γυρίσεις τα μάτια κατά το Νοτιά, έχεις μπροστά σου τις ρωμαλέες γραμμές της Κίρφης 
και, στα πόδια της, τη λαγκαδιά του Πλειστού. Ο Πλειστός είναι ξερός το καλοκαίρι• βλέπεις να γυαλίζει στον 
ήλιο η στεγνή κοίτη του, όμως μια ροή από λιόδεντρα ξεχύνεται, θα ‘λεγες, και πλημμυρίζει όλο τον κάμπο της 
Αμφισσας, ως το γιαλό, όπου τα πρωτοβλέπει ο θαλασσοπόρος. Πιο κοντά, είναι στιλπνές οι πέτρες των ερειπίων 
της Μαρμαριάς, όπου ξεχωρίζουν οι τρεις κολόνες του Θόλου. Πήγαινα να ξεχάσω την Κασταλία. Ωστόσο το νερό 
της έχει μιαν ευωδιά από θυμάρι».

Γιώργος Σεφέρης, «Δελφοί», απόσπασμα «Δοκιμές» (Β’ τόμος, εκδόσεις Ίκαρος)

short info
Στους πρόποδες του Παρνασσού, βρίσκεται το 
πανελλήνιο Ιερό των Δελφών και το πιο ξακουστό 
μαντείο της αρχαιότητας. O αρχαιολογικός χώρος 
των Δελφών αποκαλύφθηκε με τις συστηματικές 
ανασκαφές της Γαλλικής Aρχαιολογικής Σχολής 
στα τέλη του 19ου αιώνα. Το πανελλήνιο Ιερό των 
Δελφών και το Δελφικό Τοπίο είναι χαρακτηρισμένα 
ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
από την ΟΥΝΕΣΚΟ. 

δείτε
Το Αρχαίο Γυμνάσιο, το Αρχαίο θέατρο, το Αρχαίο 
Στάδιο, το Ιερό της Αθηνάς Προναίας, το Ναό 
του Απόλλωνα, τον Θησαυρό των Αθηναίων, την 
Κασταλία πηγή, το Αρχαιολογικό Μουσείο με τον 
Ηνίοχο και τους αναρίθμητους θησαυρούς του. 

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε
καραβάκια στο ταξίδι δε με παίρνετε, καλέ;
Δε με παί-, δε με παίρνετε, καλέ
ίσαμε το Γαλαξείδι, δε με παίρνετε, καλέ;

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε
Μουσική: Δήμος Μούτσης, Στίχοι: Γιάννης Λογοθέτης
Ερμηνεία: Βίκυ Μοσχολιού

….Με μια καμήλα στους Δελφούς
όποιος κοιτάει του ουρανούς
μονάχος ταξιδεύει
με μια καμήλα στους Δελφούς
κι ότι μας κάνει αδελφούς
αυτό θα μας παιδεύει…. 

Με μια καμήλα στους Δελφούς
Μουσική, Στίχοι, Ερμηνεία: Μίλτος Πασχαλίδης 

… Χάνομαι χωρίς ελπίδα
μέρα νύχτα στη Χαλκίδα
στο δικό σου το περίπου
και στα ρεύματα του Ευρίπου….

Χαλκίδα
Στίχοι:  Ηλίας Κατσούλης, Μουσική:  Τάσος Γκρους, Ερμηνεία: 
Μανώλης Λιδάκης

…Άκου και μένα να σου πω το βάσανό μου
μη με περνάς για κουρελόχαρτο του δρόμου
έχω περίπτερο στα Σούρμενα δικό μου
έχω και κτήμα πατρικό στη Λιβαδειά…

Το Δεσποινάκι
Στίχοι:  Νίκος Γκάτσος, Μουσική:  Μάνος Χατζιδάκις, 
Ερμηνεία: Γρηγόρης Μπιθικώτσης- Αλίκη Βουγιουκλάκη 

Μ’ είκοσι φθινόπωρα και άνοιξη καμία
απ’ την Υπάτη το `σκασα και πήγα στη Λαμία.
Ήμουν μικρούλα κι άπραγη και δροσερή κι ωραία
πως το `παθα μανούλα μου κι αγάπησα εκδορέα.

Η προσευχή της παρθένου
Στίχοι:  Νίκος Γκάτσος, Μουσική:  Μάνος Χατζιδάκις, Ερμηνεία: 
Μελίνα Μερκούρη

Τα τραγούδια 
μια σταλιά,
μα οι γλώσσες 
τους ροδάνι…

εΙΔΑ τη...

ΦΩΚIΔΑ
Χάρμαινα

Αρχαίο Θέατρο Δελφών

Λίμνη Μόρνου

Ιερό Αθηνάς Προναίας



Ποιες είναι οι  Σεϋχέλλες της Ελλάδας;

Ποια Ολυμπιονίκης έχει καταγωγή από την Λαμία;

Που βρίσκεται η σπηλιά του Κατσαντώνη?

Σε ποια πόλη της Στερεάς Ελλάδας γυρίστηκε η αγαπημένη ελληνική ταινία  «O Κλεάρχος η Μαρίνα και ο κοντός»;

Ποιο είναι το υψηλότερο βουνό της Στερεάς Ελλάδας;

Σε ποια πόλη της Στερεάς γυρίστηκε η αγαπημένη ελληνική ταινία  “Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο»;

Σε ποια πόλη βρίσκεται το πατρικό σπίτι του μεγάλου γιατρού και πατέρα του τεστ ΠΑΠ, Γεώργιου Παπανικολάου;

Σε ποια πόλη της Στερεάς αλευρωμουτζουρώνουν  τους ανθρώπους;

Ποια είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας;

Από πού κατάγεται η τραγουδίστρια Γωγω Τσαμπά;

Από πού κατάγεται η τραγουδίστρια Χάρις Αλεξίου και η παρουσιάστρια Κατερίνα Ζαρείφη;

Πού γεννήθηκε ο ζωγράφος Δημήτρης Μυταράς;

Τα Λιχαδονήσια (Εύβοια) 

Νίκη Μπακογιάννη

Άγραφα (Ευρυτανία)

Καμένα Βούρλα (Φθιώτιδα)

Η Γκιώνα (2510 μ)

Χαλκίδα (Εύβοια) 

Κύμη (Εύβοια)

Γαλαξείδι (Φωκίδα)

Λίμνη Κρεμαστών (Ευρυτανία)

Ορχομενός (Βοιωτία)

Θήβα (Βοιωτία)

Χαλκίδα (Εύβοια)

Παναγία Προυσιώτισσα | Ευρυτανία
Στα νότια της Ευρυτανίας βρίσκεται σφηνωμένη ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους εδώ και 1000 περίπου χρόνια η ιστορική μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Σε ένα 

εξαιρετικού φυσικού κάλλους τοπίο, περιτριγυρισμένη από πυκνά έλατα, χαρίζει απλόχερα γαλήνη. 
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ανθρωπογεωγραφίας

Ιερό Προσκύνημα Οσίου Ιωάννη Ρώσου | Εύβοια
Στο Προκόπι της Κεντρικής Εύβοιας βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Ελληνισμού, ο Ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Το λείψανο του 

Αγίου μεταφέρθηκε το 1924 από το Προκόπι της Μ. Ασίας και φυλάσσεται άφθαρτο, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και δέους σε πιστούς από όλο τον κόσμο.

Μονή Αγάθωνος | Φθιώτιδα
Στους πρόποδες του όρους Οίτη, μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Υπάτη στη Φθιώτιδα, ο επισκέπτης  έχει τη χαρά να βιώσει την απόλυτη θρησκευτική κατάνυξη, 
απολαμβάνοντας παράλληλα και την υπέροχη φύση του ευλογημένου αυτού τόπου, στη μονή βυζαντινής τεχνοτροπίας του 14ου αιώνα που είναι αφιερωμένη 
στον Όσιο Αγάθωνα.

Όσιος Λουκάς | Βοιωτία
Σε γραφική πλαγιά στις υπώρειες του Ελικώνα, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής τέχνης και αρχιεκτονικής. Το  μοναστήρι του 

Οσίου Λουκά του Στειριώτη ή αλλιώς «Βασιλομονάστηρο» κερδίζει τον θαυμασμό των επισκεπτών.   

Μονή Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ Σαρώφ | Φωκίδα
Το μοναδικό μοναστήρι παγκοσμίως που είναι αφιερωμένο στον Ρώσο Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, βρίσκεται στο Τρίκορφο Φωκίδας και διαθέτει το μεγαλύτερο 
καμπαναριό στο κόσμο, αντίστοιχο όπως αφηγείται η παράδοση, με αυτό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.


