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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο αρχαιολογικός τουρισμός αποτελεί κομμάτι του 

πολιτιστικού τουρισμού και όπως υποδηλώνει το όνομά του 

αναφέρεται σε επισκέπτες που ενδιαφέρονται για τους 

αρχαιολογικούς χώρους. 

Περπατώντας στα αχνάρια των αρχαίων, δίνει τη χαρά στον 

επισκέπτη να γνωρίσει ένα λαμπρό πολιτισμό και κυρίως 

να εμβαθύνει με ευχάριστο τρόπο στη γνώση για το 

παρελθόν. 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ  

Είναι το σύμβολο της Αθήνας, ο ιερός βράχος του αρχαίου 

κόσμου που δεσπόζει στο κέντρο της σύγχρονης πόλης, ορατός 

από κάθε γωνιά της. 

Κατοικήθηκε από την προϊστορική εποχή και σταδιακά 

διαμορφώθηκε στον σπουδαιότερο ιερό χώρο της Αθήνας, 

αφιερωμένο κυρίως στην προστάτιδά της, θεά Αθηνά. Στην 

κορυφή του ο Παρθενώνας, το κορυφαίο δημιούργημα της 

κλασικής αρχιτεκτονικής, τα Προπύλαια, και ναοί όλων των θεών 

που παραδοσιακά λατρεύονταν στην πόλη. Στις πλαγιές του 

βράχου διακρίνονται σπήλαια, ιερά, και διάσπαρτα μνημεία 

διαφόρων εποχών, με γνωστότερα, στη Νότια κλιτύ, το αρχαίο 

θέατρο του Διονύσου, και το ρωμαϊκό Ωδείο του Ηρώδη 

Αττικού. 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Βορειοδυτικά της Ακρόπολης. Ήταν η καρδιά της 

λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, το εμπορικό, 

διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της πόλης.  

Σε όλη της την έκταση υπήρχαν ιερά, κτήρια σχετικά με τη 

δημόσια διοίκηση και εμπορικά καταστήματα, όπου 

συγκεντρώνονταν καθημερινά οι Αθηναίοι για τις αγορές 

και τις συζητήσεις τους. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 

Στην άκρη της αρχαίας Αθήνας βρισκόταν ο Κεραμεικός, που 

έλαβε την ονομασία του από τη συνοικία των κεραμέων που 

είχε αναπτυχθεί στις όχθες του Ηριδανού ποταμού. Στο σημείο 

αυτό ανοίγονταν οι δύο σπουδαιότερες πύλες στα τείχη της 

πόλης, το Δίπυλον και η Ιερά Πύλη, απ’ όπου ξεκινούσαν δύο 

κεντρικές οδοί. Στο πλάι τους αναπτύχθηκε το επίσημο 

νεκροταφείο της πόλης, το "Δημόσιον Σήμα", από το οποίο 

σώζονται τάφοι επιφανών πολιτών και όσων είχαν σκοτωθεί 

στον πόλεμο. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

Η Ελευσίνα κατά την αρχαιότητα ήταν μία από τις 5 ιερές 

πόλεις και τα Ελευσίνια Μυστήρια που γίνονταν κάθε 

χρόνο συγκέντρωναν επισκέπτες από όλο τον τότε γνωστό 

κόσμο. Το σημαντικό ιερό παρακμάζει στα τέλη του 4ου 

π.Χ. αιώνα. Σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο σώζονται τα 

Μικρά Προπύλαια, τα Μεγάλα Προπύλαια με το ιερό της 

Δήμητρας, το Τελεστήριο, το Πλουτώνιο που ήταν ιερό 

σπήλαιο με την πύλη στον Άδη,το Καλλίχορο Φρέαρ και η 

Ρωμαϊκή  Αυλή με θριαμβικές αψίδες και ναό της 

Αρτέμιδος. 

Η Αττική των 

προγόνων μας 
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ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΦΡΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

Τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μνημεία της Πάρνηθας 

είναι τα αρχαία φρούριά της. Μετά τα μηδικά οι Αθηναίοι 

εκμεταλλευόμενοι την ήττα των Περσών με τους οποίους 

είχαν συμμαχήσει οι Θηβαίοι, έκτισαν δύο οχυρώματα 

στη Δυτική Πάρνηθα, της Πανάκτου και του Δρυμού. 

 

ΤΥΜΒΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

Ο "Σορός", ο μεγάλος τύμβος χώματος κάλυψε τους 192 

Αθηναίους που έπεσαν στη νικηφόρα μάχη κατά των 

Περσών το 490 π.Χ. Η καύση και ταφή των νεκρών στο 

πεδίο της μάχης υπήρξε η τιμητική προσφορά της πόλης 

των Αθηνών στους μαχητές της Ελευθερίας. Στην πεδιάδα 

του Μαραθώνα σώζεται ο χωμάτινος τύμβος υψ. 9 μ. που 

δημιουργήθηκε για να καλύψει τα σώματα των νεκρών  

Αθηναίων μαχητών.   

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ  

Το ακρωτήριο του Σουνίου, η νότια απόληξη της Αττικής, 

αποτελεί σημαντικό στρατηγικό σημείο. Από εκεί, η πόλη 

- κράτος των Αθηνών έλεγχε το θαλάσσιο πέρασμα προς 

το Αιγαίο και τον Πειραιά, το κεντρικό της λιμάνι, καθώς 

και τη χερσόνησο της Λαυρεωτικής, με τα πλούσια 

μεταλλεία αργύρου, χάρις στα οποία αναδείχθηκε σε 

υπερδύναμη τον 5ο αι. π.Χ.  

ΝΑΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)  

Ο ναός είναι αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη που 

λατρευόταν στην περιοχή από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Ο ναός 

ακμάζει και γίνεται σημαντικός λατρευτικός χώρος από 

το 700π.Χ. αλλά τελικά εγκαταλείπεται τον 2ο π.Χ. 

αιώνα. Είναι δωρικού ρυθμού σε επιβλητική θέση στον 

χώρο με στοά που αγκάλιαζε το προαύλιό του. Ο μύθος 

λέει πως το άγαλμα που υπήρχε στο ιερό το είχαν 

μεταφέρει εκεί ο Ορέστης και η Ιφιγένεια με εντολή της 

θεάς. 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΟΡΙΚΟΥ  

Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο στον ελλαδικό 

χώρο και η κατασκευή του χρονολογείται στα τέλη του 

6ου π.Χ. αιώνα. Εκμεταλλεύεται τη φυσική κλίση του 

λόφου Βελατούρι και αναπτύσσεται σε 21 σειρές με 

χωρητικότητα που φτάνει στους 4.000 θεατές. Το Θέατρο 

Θορικού είναι μοναδικό σε σχέση με άλλα γνωστά θέατρα 

γιατί έχει ελλειψοειδές σχήμα και ορθογώνια αντί για 

κυκλική ορχήστρα που είναι το σύνηθες. Στο συγκρότημα 

του θεάτρου περιλαμβάνονται η βάση του βωμού και 

υπολείμματα μικρού ναού αφιερωμένου στο Διόνυσο. 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι μια εναλλακτική μορφή 

τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των πιστών να 

γνωρίσουν τη μεγαλοπρέπεια της πίστης τους.  

Χιλιάδες βυζαντινές εκκλησίες, αμέτρητα εκκλησάκια, 

μοναστήρια, μονές και τοποθεσίες για ιερό προσκύνημα 

είναι μερικά από τα στοιχεία που προκαλούν δέος στους 

επισκέπτες του θρησκευτικού τουρισμού της Ελλάδας. 

 

Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ) 

Ο βυζαντινός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, 

γνωστός ως Καπνικαρέα βρίσκεται στο κέντρο 

της Αθήνας, στην οδό Ερμού, τον εμπορικότερο δρόμο 

του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ο ναός χρονολογείται 

τον 11ο αιώνα, συγκεκριμένα λίγο μετά το 1050, και 

λέγεται ότι έχει κτιστεί πάνω σε αρχαίο ναό, αφιερωμένο 

σε γυναικεία θεότητα, την Αθηνά ή τη Δήμητρα. 

 

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

Στον λόφο του Αστεροσκοπείου, στον αρχαίο λόφο των 

Νυμφών, στην περιοχή του Θησείου, δεσπόζει ο 

εντυπωσιακός σύγχρονος ναός της Αγίας Μαρίνας. Στη 

νοτιοανατολική γωνία του έχει ενσωματωθεί ο πολύ 

παλαιότερος αρχικός ναός, που ήταν σπηλαιώδης και 

σήμερα λειτουργεί ως βαπτιστήριο. Ο αρχικός ναός 

χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα και πιθανότατα 

κατασκευάστηκε σε θέση όπου υπήρχε αρχαία δεξαμενή 

νερού. 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 

Στη δυτική είσοδο του λεκανοπεδίου της Αθήνας, στις 

παρυφές του άλσους Χαϊδαρίου, επί της Λεωφόρου 

Αθηνών, βρίσκεται το μεγαλύτερο βυζαντινό μοναστήρι 

της Αττικής, η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστή 

ως Μονή Δαφνίου. Είναι μνημείο προστατευόμενο από 

την UNESCO, καθώς η αρχιτεκτονική, το μέγεθός του και 

ο απαράμιλλης ποιότητας ψηφιδωτός διάκοσμός του, που 

υποδηλώνουν τη σχέση του με την Κωνσταντινούπολη, το 

κατατάσσουν στα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής 

εποχής και το χαρακτηρίζουν ως μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

Ι. ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Στις δυτικές υπώρειες του Πεντελικού όρους, σε θέση 

φυσικά προφυλαγμένη από το ύψωμα του Κουφού, με 

δυνατότητα εποπτείας στη γύρω περιοχή, δεσπόζει η 

περίφημη Μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης, 

ένα από τα πλουσιότερα και μεγαλύτερα μοναστήρια της 

Ελλάδας. 

Οι Βυζαντινοί 

θησαυροί μας 
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 

Στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, κοντά στην Οινόη, στα 

όρια των νομών Αττικής και Βοιωτίας, σε μια όμορφη 

τοποθεσία γεμάτη πεύκα, βρίσκεται η ιερά Μονή του 

Οσίου Μελετίου, ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του 

ασκητικού βίου κατά τη βυζαντινή εποχή. 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 

Στην τοποθεσία Δερβένι, στη βορειοανατολική πλαγιά των 

Γερανείων, σε μια ήσυχη τοποθεσία περίπου 8 χιλιόμετρα 

μακριά από την πόλη των Μεγάρων, βρίσκεται η ιερά 

μονή που είναι αφιερωμένη στην Παναγία την 

Κυπαρισσιώτισσα και στον Άγιο Ιερόθεο, πρώτο 

επίσκοπο των Αθηνών. Η μονή χρονολογείται στον 12ο 

αιώνα και πιθανότατα είχε κτιστεί στα ερείπια ναού των 

πρώτων χριστιανικών αιώνων. 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ 

Στις βορειοανατολικές υπώρειες της Πεντέλης, στην περιοχή 

Ξυλοκέριζα της Νέας Μάκρης, βρίσκεται η ιερά Μονή 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Αγίου Εφραίμ, 

τόπος προσκυνήματος χιλιάδων πιστών από όλη την Ελλάδα. 
Η ιστορική μονή είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια 

της Αττικής (από τον 10ο αιώνα). Είναι κτισμένη στο όρος 

των Αμώμων (τοποθεσία γνωστή σήμερα ως Νέα Μάκρη). 

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, πολλοί μοναχοί 

σφαγιάστηκαν για τη στάση τους. Ένας από τους μάρτυρες 

εκείνης της περιόδου, ήταν ο άγιος  Εφραίμ. 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΚΑΡΕΑ 

Στην άκρη μιας χαράδρας στη δυτική πλαγιά του 

Υμηττού, κοντά στα αρχαία λατομεία «Καρά», βρίσκεται 

η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Καρέα, μόλις μερικές 

εκατοντάδες μέτρων μακριά από τον ομώνυμο οικισμό. 

Ιδρύθηκε μεταξύ 11
ου

 – 12
ου

 αιώνα. Στη θέση αυτή 

υπήρχε ήδη από τη παλαιοχριστιανική εποχή ναός, ο 

οποίος κι αυτός κτίστηκε επάνω σε αρχαίο ναό του 

Απόλλωνα 4
ο
 π.Χ αιώνα. 

 

ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 

Η παλαίφατος και σεβάσμια Ιερά Μονή Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου Κλειστών είναι παλαιό μοναστήρι που βρίσκεται στις 

νοτιοδυτικές υπώρειες της Πάρνηθας, στην Αττική και σε 

υψόμετρο περίπου 600 μ., κοντά στο αρχαίο φρούριο της Φυλής 

και είναι περίπου 3 χλμ. από τη Χασιά. Η θέση της μονής έχει 

υπέροχη θέα προς νότο και αγναντεύει το Θριάσιο πεδίο, το 

λεκανοπέδιο της Αθήνας και του Πειραιά καθώς και τα νησιά του 

Σαρωνικού. 
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ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Ο φυσιολατρικός τουρισμός περιλαμβάνει ένα αριθμό 

υπαίθριων δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι 

τουρίστες, σε φυσικά περιβάλλοντα. Ο φυσιολατρικός 

τουρισμός περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες περιπέτειας 

υψηλών επιδράσεων στο περιβάλλον όπως jetski, 

ελεύθερες πτώσεις με αλεξίπτωτο και αναρρίχηση, όσο και 

πιο ήπιες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, περιηγήσεις 

στην άγρια φύση ή σε όμορφα τοπία και θαλάσσιες 

περιηγήσεις. 

 

Ξενάγηση πάνω σε δύο ρόδες 

Το φθινόπωρο είναι ο καλύτερος καιρός για να ανακαλύψετε με 

ένα ποδήλατο τις ιδιαίτερες γωνιές της Αθήνας, αλλά και άλλων 

περιοχών της Αττικής. Αν αγαπάτε το ποδήλατο, μπορείτε να 

ανακαλύψετε τις πιο όμορφες γωνιές της Αττικής, ποδηλατώντας. 

Απευθυνθείτε στους ανθρώπους που οργανώνουν ξεναγήσεις με 

ποδήλατα και επιλέξτε κάποιο από τα προγράμματα που 

ταιριάζουν περισσότερο στις επιθυμίες σας. 

Αναρρίχηση σε βράχο 

Αν λατρεύετε να βάζετε στόχο την κορυφή ενός βράχου και 

να σκαρφαλώνετε με ευλυγισία, συγκέντρωση και 

συντονισμό κινήσεων για να την κατακτήσετε, τα βουνά 

της Αττικής κρύβουν για εσάς δεκάδες αναρριχητικές 

διαδρομές, που καλύπτουν όλους τους βαθμούς δυσκολίας.  

Ιππασία 

Αν το άθλημα της ιππασίας είναι το αγαπημένο σας, στα προάστια της 

Αθήνας θα βρείτε πολλούς οργανωμένους ιππικούς ομίλους για να το 

χαρείτε με την ψυχή σας, παρέα με τους φίλους ή τα παιδιά σας. Τόσο 

στα βόρεια όσο και στα νότια προάστια, σε απόσταση κοντινή από το 

κέντρο των Αθηνών, θα απολαύσετε αξέχαστες στιγμές καλπάζοντας 

στην πλάτη ενός αλόγου… 

 

wind surfing 

Αν θέλετε να βιώσετε τι σημαίνει να γίνεσαι ένα με τον 

αέρα και τη θάλασσα, και να ισορροπείτε το κορμί και τις 

αισθήσεις σας πάνω σε μια ιστιοσανίδα, είναι καιρός να 

γνωρίσετε το wind surfing. Όταν πιάνουν τα μελτέμια, η 

Αττική διαθέτει μερικά από τα κορυφαία wind surfing spots 

για κάθε γούστο. 

Αλεξίπτωτο πλαγιάς 

Απογειωθείτε με ένα «parapente» στον καταγάλανο ουρανό, με οδηγό 

σας τα ρεύματα του αέρα και απολαύστε από ψηλά τις απίστευτες 

ομορφιές της Αττικής με τα δαντελωτά ακρογιάλια της. Σε αρκετές 

περιοχές, κοντά στην Αθήνα, θα βρείτε σχολές που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το σπορ αυτό και θα σάς 

παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, για να απολαύσετε το parapente 

με ασφάλεια και να χαρείτε τη μοναδική θέα από ψηλά. 

Αναζητώντας 

την περιπέτεια 
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

 

Θεματικά πάρκα και πάρκα για διασκέδαση. Για το παιδί 

μέσα σας, ή απλά για σας και τα παιδιά σας, τα θεματικά 

πάρκα χαρίζουν ατελείωτες ώρες διασκέδασης και η Αθήνα 

σας τα παρέχει απλόχερα. 

 

 

Αττικό Πάρκο  

Το Αττικό Πάρκο αποτελεί το μοναδικό ζωολογικό πάρκο αυτής 

της έκτασης στην Ελλάδα και υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες 

κάθε χρόνο. Αποτελεί έναν θαυμάσιο προορισμό διασκέδασης 

και αναψυχής για μικρούς, αλλά και μεγάλους. Βέβαια, ο 

βασικός στόχος του είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση κάθε 

επισκέπτη και η παροχή γνώσης για την χλωρίδα και την πανίδα. 

 

Διομήδειος Κήπος 

Ο Διομήδειος Βοτανικός Κήπος, στο λόφο Χαϊδαρίου, 

σχεδόν δίπλα στη Μονή Δαφνίου, είναι ο μεγαλύτερος, 

ομορφότερος, εντυπωσιακότερος – όπως θέλετε πείτε τον – 

κήπος της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν αποτελεί απλά ένα 

«εξοχικό» μέρος εντός Αθηνών, αλλά ίσως ένα από τα 

ομορφότερα και κρυφά πράσινα αξιοθέατα της πόλης . 

Λίμνη Βουλιαγμένης 

Συνδυάζοντας αρμονικά το φυσικό κάλλος, με κυρίαρχα 

στοιχεία τους βράχους και τα πεύκα, με τις σύγχρονες 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, η λίμνη Βουλιαγμένης σε 

απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της αποτελεί προορισμό για 

αναψυχή, χαλάρωση, φαγητό, καφέ ακόμα και κολύμπι 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. 

Allou Fun Park 

Το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας της Αθήνας βρίσκεται 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και απευθύνεται τόσο σε μικρά όσο 

και σε μεγάλα παιδιά. Οι εντυπωσιακές και ποικίλες 

κατηγορίες παιχνιδιών του Allou Fun Park καλύπτουν όλες 

τις προτιμήσεις αλλά και τις ηλικίες. 

 

Εργοστάσιο - Μουσείο Σοκολάτας 

Το Εργαστήριο-Μουσείο Σοκολάτας από την 1η Νοεμβρίου 2015 

βρίσκεται στην Αθήνα (πρωτολειτούργησε το 2014 στη 

Θεσσαλονίκη) στο κτήριο της Helexpo στο Μαρούσι και δίνει τη 

δυνατότητα στους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του, να 

μυηθούν στα μυστικά της σοκολάτας αλλά και σε πληθώρα 

άλλων γλυκών απολαύσεων μέσα από διάφορες θεματικές. 

Πρόκειται για το μοναδικό θεματικό πάρκο ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών αφιερωμένο στην αγαπητή σε όλους σοκολάτα. 

 

Για διασκέδαση  

και αναψυχή 
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 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την 

οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και 

συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς 

των διακοπών σε ένα αγρόκτημα είναι η άμεση επαφή 

του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με 

την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, κάτι το ιδιαίτερο 

για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου 

πολίτη, κατοίκου αστικής περιοχής. 

 

Επίσκεψη σε αγρόκτημα  

Η επίσκεψη σε ένα παραγωγικό αγρόκτημα αφορά όλες τις 

ηλικίες, καθώς αποτελεί μια ευκαιρία για όλους  να 

ανακαλύψουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να ασχολείσαι με την 

γεωργία,  παράγοντας τα τρόφιμά μας και φροντίζοντας 

την  ύπαιθρο. 

Το κατάλληλο αγρόκτημα, στην κατάλληλη εποχή προσφέρει 

μοναδικές εικόνες κι εμπειρίες, που αποτυπώνονται κι 

επηρεάζουν την μετέπειτα συμπεριφορά μας και ως 

καταναλωτές στην πόλη. Προσφέρουν εκτός από διατροφή σε 

πραγματικό χρόνο και τόπο και τροφή για σκέψη και ευκαιρία 

για επαφή με την φύση και το αγρο-οικοσύστημα. 

 

 

Βιολογικός ελαιώνας στα Κύθηρα 

Η Astarti προσφέρει διάφορες εναλλακτικές εμπειρίες που τις 

ονομάζει “Αγροτουριστική Εμπειρία”. 

 

 

“Περιβόλι στη Βάρη” 

Δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για να 

ενισχύσουν την κριτική σκέψη, τη συναισθηματική 

νοημοσύνη, την ευρηματικότητα και τη φαντασία των 

παιδιών.  

 
Φάρμα στην Αττική 

Υπάρχει κοτέτσι με κότες, όπου μπορείτε να μαζέψετε φρέσκα αυγά 

και κατσίκες για να τις ταΐσετε ή να τις αρμέξετε για να πάρετε το 

γάλα. 

 

 

 

 

Σεβασμός στην 

ελληνική γη 
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ – ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Εκτός από τον μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό της 

πλούτο, η Αττική γη έχει να προσφέρει μία ανεκτίμητης 

αξίας πρωτογενή παραγωγή, έναν πλούτο διατροφικών 

αγαθών. Το «καλάθι» της Αττικής γης ξεχειλίζει από 

γευστικά προϊόντα φυτικής παραγωγής, όπως Kρασί, 

Φιστίκια κελυφωτά, Σύκα, Ελαιόλαδο, Εσπεριδοειδή, 

Κηπευτικά, Ανθοκομικά, Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, 

προϊόντα ζωϊκής παραγωγής, όπως Γαλακτοκομικά 

προϊόντα, Κρέας (αιγοπρόβειο, πουλερικών κ.λ.π), Αυγά, 

Μέλι, αλλά και προϊόντα θαλάσσιας αλιείας και 

ιχθυοκαλλιεργειών. 

 

Τα εδάφη της Αττικής είναι ημιορεινά (61,2%), πεδινά 

(31,2%), αλλά και ορεινά (7,2%). Ιδιαίτερα η Β.Α. Αττική 

διαθέτει μεγάλες εκτάσεις με ελιές, αμπέλια, καρποφόρα 

δέντρα, λαχανόκηπους κάθε είδους, αλλά και περιοχές με 

πολλά πεύκα και έλατα στα ορεινά, προσφέροντας τα πάντα 

στους κατοίκους της. Αναζητήστε την «εναλλακτική» 

ταυτότητα των προορισμών, επισκεφθείτε κτήματα με 

εξαιρετικά ντόπια (και βιολογικά) προϊόντα και οργανώστε ένα 

ήσυχο υπαίθριο γεύμα κάτω από τη σκιά    των       δέντρων… 

 

 

Δημοτική αγορά Αθηνών 

Η Βαρβάκειος Δημοτική αγορά Αθηνών μπορεί να 

υπερηφανεύεται ότι στην ιστορία των 150 περίπου 

χρόνων της έχει ταΐσει γενιές και γενιές Αθηναίων 

Η πιο θριαμβευτική μέρα της ψαραγοράς είναι η Καθαρά 

Δευτέρα όταν όλη η Αθήνα από τα χαράματα 

συνωστίζεται για να διαλέξει τα θαλασσινά της για το 

εορταστικό σαρακοστιανό τραπέζι 

 

  

Ο αμπελώνας της Αττικής σήμερα αριθμεί 65.000 στρέμματα, 

είναι ο μεγαλύτερος της Ελλάδας, βρίσκεται δίπλα στον 

αστικό ιστό και στο διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών, και 

διαθέτει 13 επισκέψιμα οινοποιεία, εκ των οποίων τα 7 

πιστοποιημένα. Ο μεγαλύτερος όγκος των οινοποιείων και 

των αμπελώνων του «Δρόμου του Κρασιού Αττικής» 

βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, ωστόσο αμπέλια και 

οινοποιεία υπάρχουν και στη Δυτική και στη Βόρεια Αττική. 

Οι μικρές αμπελουργικές ζώνες, η μεγάλη ηλικία κλημάτων 

και ο χειρωνακτικός τρύγος είναι σημαντικά  χαρακτηριστικά 

του. Καλλιεργούνται ελληνικές και ξένες ποικιλίες με 

προεξάρχον το Σαββατιανό, την ντόπια ποικιλία της Αττικής, 

που οι ρίζες της χάνονται στα βάθη των αιώνων. Από 

Σαββατιανό παράγεται και η Ρετσίνα, το φημισμένο κρασί 

της περιοχής. 

 

Ένα τραπέζι με 

προϊόντα της 

Αττικής γης 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Ο θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται στο σύνολο των 

τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο 

θαλάσσιο χώρο και στις ακτές μιας περιοχής. 

Συνήθως, ως θαλάσσιος τουρισμός νοούνται οι 

κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια καθώς και οι θαλάσσιες 

περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής (ιστιοπλοϊκά, 

μηχανοκίνητα σκάφη, θαλαμηγοί κλπ.). 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού. 

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του και χωρίζεται από τις ακτές 

της Αττικής με το στενό της Πάχης, βορειοδυτικά και το 

στενό του Περάματος ανατολικά. Στις ακτές της, που είναι 

πλούσιες σε κόλπους και γραφικούς όρμους έχουν 

αναπτυχθεί κυρίως παραθεριστικοί οικισμοί. 

Αξίζει να επισκεφθείτε: Στην πόλη μέσα το κτήριο του 

Δημαρχείου, που στεγάζει το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας και τη Βιβλιοθήκη. Τα καρνάγια στην άκρη του 

λιμανιού. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο βόρειο τμήμα του νησιού βρίσκεται η Μονή Φανερωμένη. Στο νότιο 

τμήμα του νησιού βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης Κούλουρις. Το αρχαίο λιμάνι στον όρμο των Αμπελακίων 

που ήταν το επίκεντρο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Τον τύμβο των νεκρών της ναυμαχίας της Σαλαμίνας στο χώρο 

Ακρωτηρίου Κυνοσούρας. Το σπήλαιο του Ευριπίδη και το Ιερό του Διονύσου. Τη μονή Αγίου Νικολάου Λεμονιών 

(17ο αιώνα) 

ΑΙΓΙΝΑ 

Η Αίγινα είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί και βρίσκεται στο 

κέντρο του Σαρωνικού κόλπου. Ονομαστό είναι το «φιστίκι 

Αιγίνης» Παράδοση για την Αίγινα αποτελεί και η 

αγγειοπλαστική. Χαρακτηριστική εικόνα στην πόλη είναι το 

μόνιππα αμαξάκια. Η Αίγινα προφέρεται για πεζοπορία. Είναι 

πολλές οι διαδρομές και τα μονοπάτια που μπορείτε να 

ακολουθήσετε.  

Διαδρομές και προτεινόμενες δραστηριότητες στο νησί: 

Από το λιμάνι προς την εκκλησία της Παναγίτσας. Από το λιμάνι προς το μουσείο Καπράλου, προς την Παλαιοχώρα, 

το Μεσαγρό και στο Ναό της Αφαίας. Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος με την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Το 

Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και το ναό του Ελλάνιου Δία. 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ 

Βρίσκεται στη μέση του Σαρωνικού, δυτικά της Αίγινας. 

Κατά τον Όμηρο, το Αγκίστρι είχε την ονομασία 

Κεκρυφαλεία που σημαίνει «στολισμένη κεφαλή» 

Χαρακτηριστικό του νησιού είναι οι καθαρές θάλασσες, η 

πλούσια βλάστηση από πεύκα και κουκουναριές και το 

πλήθος των πουλιών που φιλοξενεί. Προσφέρεται για 

πεζοπορία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν: 

Η λίμνη στην Απόνησο. Ο ανεμόμυλος του 1812. Οι εκκλησίες Αγίων Αναργύρων, Ζωοδόχου Πηγής και της 

Παναγίας. Οι παραλίες Σκάλας, Δραγονέρας, Μάζερες, Χαλικιάδας των Λιμεναριών και της Απονήσου. Τα νησάκια 

Μετόπη, Δορούσα, Κύρα και η βραχονησίδα Σπαλαθρονήσι. 

Κρουαζιέρα  

στα νησιά      

του Σαρωνικού 
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ΜΕΘΑΝΑ 

Η Ηφαιστειογενής Χερσόνησος των Μεθάνων ήταν γνωστή στην 

αρχαιότητα για τις ιαματικές της πηγές, προϊόν των 

ηφαιστειακών εκρήξεων. Κύριο χαρακτηριστικό της χερσονήσου 

είναι το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον με την ποικιλία και 

τις εναλλαγές του, αλλά και τις γεωλογικές ιδιαιτερότητές του.  

Προτεινόμενες διαδρομές: Στη παραλία των Μεθάνων. Από το 

λιμάνι των Μεθάνων στο ηφαίστειο. Στα παλαιά Λουτρά. Στο στενό των Μεθάνων. Από τον οικισμό Μεγαλοχωρίου 

και από τον οικισμό της Καμένης Χώρας για να καταλήξει στη Χελώνα, την υψηλότερη κορφή της περιοχής (740μ.) 

ΠΟΡΟΣ 

Ο Πόρος, που στην αρχαία Ελληνική γλώσσα σημαίνει στενό 

θαλάσσιο πέρασμα, βρίσκεται απέναντι από το Γαλατά. 

Διακρίνεται για το καταπράσινο φυσικό περιβάλλον με πολλά 

πεύκα που φτάνουν μέχρι τις ακτές. Η πόλη του Πόρου, 

χτισμένη αμφιθεατρικά με δείγματα τοπικής αρχιτεκτονικής 

και νεοκλασικά δείγματα, έχει χαρακτηρισθεί ως 

παραδοσιακός οικισμός. 

Προτεινόμενες διαδρομές: Προς την Πούντα. Προς το γυμναστήριο. Στον οικισμό του Πόρου. Στο Νεώριο και 

Ρωσικό ναύσταθμο. Στην ενδοχώρα του νησιού (Πόρος  - Ναός του Ποσειδώνα - Ασκέλι) 

ΤΡΟΙΖΉΝΑ 

 Η Τροιζήνα είναι περιοχή της βορειοανατολικής 

Πελοποννήσου, βρίσκεται απέναντι από τον Πόρο. Θεωρείται 

πατρίδα του Θησέα, και είναι περιοχή με πολλούς 

αρχαιολογικούς χώρους. Η περιοχή της Τροιζήνας αποτελεί 

σήμερα το μεγαλύτερο ανθοκομικό κέντρο της χώρας. Μεγάλη 

είναι και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων κυρίως 

εσπεριδοειδών. 

Αξίζει να επισκεφθείτε: 

Το φαράγγι του Γεφυραίου ποταμού. Τον υγρότοπο της Ψήφτας. Την οροσειρά Αδερών. Το Λεμονοδάσος.   

 

ΥΔΡΑ 

Η Ύδρα βρίσκεται ανάμεσα στο Σαρωνικό και αργολικό 

κόλπο. Στη μεγαλύτερη έκταση το νησί είναι γυμνό και 

βραχώδες, με χαμηλή βλάστηση. Ο Οικισμός της Ύδρας 

προστατεύεται ως παραδοσιακός. Η αρχιτεκτονική του λιτή 

συνδυάζει το μπλε, το γκρίζο και το λευκό. Δεν υπάρχουν 

τροχοφόρα στο νησί  κύριο μεταφορικό μέσο στη ξηρά 

παραμένει το γαϊδουράκι. 

Προτεινόμενες διαδρομές είναι: στο λιμάνι της Ύδρας. Στο εσωτερικό του οικισμού. Από το περίπτερο στο Αυλάκι 

και στα Καμίνια. 

ΣΠΕΤΣΕΣ 

Οι Σπέτσες είναι το νοτιότερο και δυτικότερο από τα νησιά του 

Σαρωνικού. Χαρακτηριστικό του νησιού είναι το φυσικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον. Οι γραφικοί κολπίσκοι και οι καθαρές, 

καταπράσινες ακτές του, τα πευκοδάση, τα καρνάγια, οι 

βοτσαλωτές αυλές και τα μόνιππα αμαξάκια είναι 

χαρακτηριστικές εικόνες του νησιού. 

Αν αγαπάτε το περπάτημα ή το ποδήλατο μπορείτε να 

ακολουθήσετε τις διαδρομές: Προς τον οικισμό της Ντάπιας, από εκεί προς το παλιό λιμάνι και προς την 

Κουνουπίτσα. Κοντά στην παραλία των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται η σπηλιά του Μπεκίρη με εντυπωσιακό 

σταλακτικό διάκοσμο, παλιό καταφύγιο των αγωνιστών του 1821. 
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