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Η Χαλκιδική, σύμφωνα με ευρήματα από την προϊστορική
εποχή στην περιοχή των Πετραλώνων, κατοικήθηκε περίπου
πριν από 700.000 χρόνια. Οικισμοί από την Νεολιθική εποχή
και την εποχή του χαλκού, βρίσκονται στην δυτική και
κεντρική Χαλκιδική, ενώ πολλές πόλεις άνθησαν, ανά τους
αιώνες και μία από τις πιο σημαντικές πόλεις αυτές, ήταν και
η πόλη Όλυνθος. Η Χαλκιδική πήρε το όνομα της από την
πόλη Χάλκις που βρίσκεται στην Εύβοια και η οποία
αποίκησε τηνπεριοχή κατάτον 8° και 7° αιώνα π.χ.
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Ν ο μ ό ς    Χ α λ κ ι δ ι κ ή ςΝ ο μ ό ς    Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς
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Τα προιόντα που είναι γνωστή η χαλκιδική08/09/2010
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ΕΛΙΑ – ΛΑΔΙ – ΚΑΙΣΙΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΕΛΙ

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ‐ ΓΛΥΚΑ

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ‐ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΩΝ
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ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ –
ΕΛΑΤΟ ‐ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΞΥΛΟ 
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Είναι ο Αρχαιολογικός Χώρος στην Όλυνθο, η Αρχαία Πόλη
στην Αρναία, η φυσική Οχυρή Ακρόπολη της Αντιγονείας στη
Νέα Καλλικράτεια, το Σπήλαιο στα Πετράλωνα, ο Βυζαντινός
Πύργος στη Γαλάτιστα, το Λαογραφικό Μουσείο στην Άφυτο
και το Αρχαιολογικό Μουσείο στον Πολύγυρο. Στις ακτές της
Χερσαίας Μακεδονίας θα βρείτε πανέμορφες παραλίες όπως:
της Γερακινής, της Μεταμόρφωσης και των Νέων Μουδανιών
κ.τ.λ. Άλλοι κοντινοί νομοί που μπορείτε να επισκεφθείτε κατά
την παραμονή σας στη Χαλκιδική είναι ταΜετέωρα, η Βεργίνα
καιη Θεσαλλονίκη.
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Α ξ ι ό λ ο γ α    Α ξ ι ό λ ο γ α    αα ξ ι ο θ έ α τ α ξ ι ο θ έ α τ α 

Στάγιρα: ο τόπος όπου έζησε και δίδαξε ο Αριστοτέλης. Πετράλωνα: ένα σπήλαιο 
αμίμητης φυσικής ομορφιάς, όπου πριν από 250.000 χρόνια έζησε ο ξακουστός 
«αρχάνθρωπος των Πετραλώνων». Ακρωτήρι Ποσειδίου: το αρχαιότερο Ιερό του 
Ποσειδώνα, με τις νεράιδες με τα σκυλίσια πρόσωπα. Κασσάνδρα: η χερσόνησος 
με το όνομα του Μακεδόνα βασιλιά Κάσσανδρου, γαμπρού του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Σιθωνία: η χερσόνησος που πήρε το όνομα του γιου του αρχαίου 
θεού της θάλασσας Ποσειδώνα. Ουρανούπολη, Νέα Φώκαια, Σάνη, Τορώνη, 
Γαλάτιστα: πέτρινοι πύργοι, σπάνια βυζαντινά κειμήλια. Νικήτη: 
παλαιοχριστιανικές Βασιλικές ξεχωριστής αρχιτεκτονικής. Ιερισσός και Νέα 
Ποτίδαια: τόποι μαρτυρικοί κατά την Τουρκοκρατία. Άγιον Όρος(Άθως) : 
μοναστήρια πραγματικά κάστρα χτισμένα στα θαλασσοδαρμένα βράχια του Άθω, 
επάλξεις, πολεμίστρες για προστασία από τον ασεβή εισβολέα.

Η Χαλκιδική του σήμερα: άρτια ξενοδοχειακή υποδομή, πολυτέλεια και άνεση, 
καζίνο και βραβευμένες με γαλάζια σημαία μαρίνες, spas και εμπορικά κέντρα, 
οργανωμένοι συνεδριακοί χώροι, καλό φαγητό και κρασί, beach bars και clubs. 
Διεθνή φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια και γιορτές και ακόμη 
ατέλειωτες δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας. Ένα από τα πιο σύγχρονα και 
ποιοτικά τουριστικά προϊόντα, που η Χαλκιδική ξέρει να προσφέρει με υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΝΘΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

12

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
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Α ξ ι ο θ έ α τ α 

Αρχαιολογικό Μουσείο, αν και τα περισσότερα ευρήματα των ανασκαφών της 
Χαλκιδικής βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη .
Σήμα κατατεθέν του Πολυγύρου οι ονομαστές Έξι Βρύσες.
Λαογραφικό Μουσείο και στεγάζεται στην οικία Καραγκάνη. 
ένα χιλιόμετρο από την πόλη είναι το περίφημο εξωκλήσι της Παναγίας. 
Αξιοσημείωτα εξωκλήσια του Πολυγύρου είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός, ο 

Άγιος Χριστόφορος, ο Άγιος Βλάσης, ο Άγιος Ελευθέριος, η Αγία Μαρίνα, και 
πολλά άλλα.
Πανέμορφος είναι ο κωνικός λόφος του Προφήτη Ηλία, με το ομώνυμο 

ξωκλήσι στην κορυφή του. 
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ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ –

ΑΚΑΝΘΟΥ     
ΔΗΜΟΣ ΤΟΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Αγία Παρασκευή
Άφυτος
Καλάνδρα
Καλλιθέα
Κασσανδρεία
Κασσανδρινό
Κρυοπηγή
Λουτρά
Μόλα Καλύβα
Ν. Ποτίδαια
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Ν. Σκιώνη
Ν. Φώκαια
Παλιούρη
Πευκοχώρι
Πολύχρονο
Ποσείδι
Σάνη
Σίβηρη
Φούρκα
Χανιώτη
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Κ α σ σ α ν δ ρ ε ί α 
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Τοπικές Εκδηλώσεις

Στην Κασσάνδρα διεξάγονται πολλά ενδιαφέροντα πολιτιστικά φεστιβάλ κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το Φεστιβάλ της Αφύτου συμπεριλαμβάνει σειρά 
εκδηλώσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες και 
παραστάσεις θεάτρου σκιών. 
Στις 15 Αυγούστου, την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου, λαμβάνουν χώρα 
εορτασμοί σε πολλές εκκλησίες της Κασσάνδρας, όπως στην Άφυτο, την 
Καλάνδρα, την Κρυοπηγή, το Παλιούρι κ.α. Πολλά χωριά γιορτάζουν την ημέρα 
της ονομαστικής εορτής των Αγίων τους. Μερικές από τις σημαντικότερες 
εορτές είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 και 30 Ιουνίου στη Νέα 
Φώκαια, της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου στη Φούρκα, της Αγίας Παρασκευής 
στις 26 Ιουλίου στο ομώνυμο χωριό και του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 Ιουλίου 
στην Καλλιθέα. 

Σπορ και Δραστηριότητες 
Εκτός από το κολύμπι στις παραλίες της Κασσάνδρας, μπορείτε επίσης να 
λάβετε μέρος σε θαλάσσια σπορ, αφού οι περισσότερες παραλίες διαθέτουν τις 
κατάλληλες εγκαταστάσεις. Οι δασώδεις περιοχές της χερσονήσου 
προσφέρονται για πεζοπορία, ενώ τα γραφικά χωριά είναι ιδανικά για ανέμελες 
απογευματινές βόλτες. Αξίζει επίσης να εξερευνήσετε τους βιότοπους στη Νέα 
Φώκαια και το Πολύχρονο. 

08/09/2010
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ΗΆθυτος, το τρίτο κατά σειρά χωριό μετά τον ισθμό της Ποτίδαιας, απλώνεται στον ίδιο
χώρο από το 3.000 π.χ. τουλάχιστον. Η ονομασία προέρχεται από το αρχαίο όνομα
Άφυτις, ένδειξη της αφθονίας πανίδας στην περιοχή. Υπήρξε σημαντική πόλη της
Παλλήνης και μνημονεύεται από τους αρχαίους συγγραφείς (Θουκυδίδης, Αριστοτέλης,
κ.α.). Το 1859 κτίστηκε ο Άγιος Δημήτριος, Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με τρούλο, το
στολίδι του χωριού στο κέντρο της πλατείας. Αξίζει επίσης να περιδιαβεί τα μεγάλα
παρεκκλήσια που ακολούθησαν. (1867 Άγιος Γεώργιος – 1885 Κοίμηση Της Θεοτόκου

κτλ).
Αξιόλογα είναι και τα χαρακτηριστικά παλ ιά λιθόκτιστα σπίτια με τ ις κτητορικές
επιγραφές και τα λιθανάγλυφά τους. (1860 Κατσάνη, κ.α.) Στο σπίτι του Αλετρά στην
κεντρική πλατεία λειτουργεί λαογραφικό μουσείο. Από την πλατεία ο δρόμος σε οδηγεί
στο Βράχο, το μπαλκόνι του χωριού, από όπου ατενίζεις τον Τορωναίο, τη Σιθωνία
απέναντι και την Κασσάνδρα μέχρι κάτω. Στη συνέχεια ανηφορίζεις στον Κουτσόμυλο,
την ανεμοδαρμένη ακρόπολη της Αθύτου, με την πανοραμική θέα. Η Άθυτος είναι
επαρκής σε ενοικιαζόμενα δωμάτια , ξενοδοχεία, ταβέρνες και εστ ιατόρια με καλό
καφετερίες και μπαρ. Πλήθος πολιτιστικές εκδηλώσεις, σ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού από τους κατοίκουσ της Αθύτου.

08/09/2010
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Η Καλλιθέα είναι προσφυγικό χωριό έκτασης 3.500 στρεμμάτων. Οι κάτοικοί της εγκαταστάθηκαν 
στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Προέρχονταν από το Μάλτεπε της Προποντίδας και την ευρύτερη της Κερασσούντας του Πόντου.
Το 1946 γίνεται αυτοτελής Κοινότητα με την επωνυμία Καλλιθέα , που δηλώνει την όμορφη θέση που 
κατέχει το χωριό.

Σήμερα ο μόνιμος πληθυσμός της φθάνει τους 500 κατοίκους και κάθε καλοκαίρι δέχεται χιλιάδες 
τουρίστες ημεδαπούς και αλλοδαπούς.
Το χωριό αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών όχι μόνο για τις υπέροχες παραλίες της αλλά και 
για τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν έρθει στην επιφάνεια μετά από αρχαιολογικές 
έρευνες που έχουν γίνει στην παραλία της. Στα αρχαιολογικά ευρήματα συγκαταλέγονται ο Ναός του 
Άμμωνα Δία (δωρικού ρυθμού που κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ.), καθώς και αρχιτεκτονικά 
μέλη που ανήκουν σε παλαιοχριστιανική βασιλική εκκλησία . Υπάρχει επίσης και ο μικρός ναΐσκος 
του Αγίου Παντελεήμονα των νεωτέρων χρόνων με πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, που βρίσκεται 
κοντά στο ξενοδοχείο του Άμμωνα Δία .
Λειτουργούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, μοντέρνα ενοικιαζόμενα δωμάτια δυναμικότητας πάνω 
από 3.000 κλίνες. Τέλος η Καλλιθέα διαθέτει την καλύτερη νυχτερινή ζωή γι’ αυτούς που αγαπούν τη 
μουσική και το χορό.
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Αποτελεί τη μόνη είσοδο προς τη Χερσόνησο της Κασσάνδρας.  Το 
μαγευτικό κανάλι της αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα που δύσκολα 
μπορεί να ξεχαστεί. Τα νερά του τα διασχίζουν καθημερινά βάρκες, 
γρι‐γρί και ανεμότρατες που γεμίζουν από άφθονα ψάρια. Στο 
λόφο του χωριού βρίσκεται ο γραφικός ναός της Παναγίας. 
Ιδρύθηκε μετά το 1922 από πρόσφυγες της ανατολικής Θράκης, 
στο σημείο της αρχαίας Ποτίδαιας, μια αρχαία πόλη που χτίστηκε 
από Κορινθίους γύρω στο 600 π.Χ., και η οποία είχε μια πολύ 
χαοτική ιστορία. Βρίσκεται κοντά στο κανάλι (το οποίο άνοιξε το 
1930) που χωρίζει την χερσόνησο από την υπόλοιπη Χαλκιδική. 
Είναι περικυκλωμένο από τα βαθιά γαλάζια νερά του Θερμαϊκού 
και Τορωνεικου  Κόλπου. Στη Νέα Ποτίδαια αξίζει να επισκεφτεί 
κανείς το κανάλι, τα ερείπια του ιστορικού  κάστρου και την 
εκκλησία των Ταξιαρχών. 
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Ν. Φ ώ κ α ι αΝ. Φ ώ κ α ι α
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Άγιος Νικόλαος
Βατοπέδι
Βουρβουρού
Γερακινή
Καλύβες
Μεταμόρφωση
Ν. Μαρμαράς
Νικήτη
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Όρμος Παναγιάς
Ορμύλια
Παρθενώνας
Πόρτο Κουφό
Σάρτη
Συκιά
Τορώνη
Ψακούδια
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Σ ι θ ω ν ί α
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Δίπλα στην παραλία του Αϊ Γιάννη στη Νικήτη υπάρχει το μικρό νησάκι Καστρί με τη μικρή του 
ακτή. Η παραλία του βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από την ξηρά και η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται 
μέσω του πέρασματος που στα παλαιότερα χρόνια συνέδεε το νησί με την ακτή. Εδώ αναπτύχθηκε 
κατά τα κλασικά χρόνια (5ος‐4ος αιώνας π.Χ.) ο σπουδαιότερος οικισμός της όλης περιοχής, η 
Γαληψός. Ξεκινήστε την περιήγησή σας από τη Νικήτη, ένα γραφικό παραθαλάσσιο οικισμό στη 
βορειοδυτική πλευρά της χερσονήσου, για μια βόλτα στα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και για μια 
επίσκεψη στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική, την Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και το νησάκι 
Καστρί. 
Στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Νέου Μαρμαρά έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τον οικισμό 

του Παρθενώνα ή να πάτε στο νησάκι Κέλυφος που βρίσκεται απέναντι από το χωριό. 
Από το Νέο Μαρμαρά μπορείτε να ξεκινήσετε για την πευκόφυτη περιοχή "Ψαρια" και το Λόφο 

Ιτάμου για έναν ευχάριστο περίπατο στη φύση. Σε κοντινή απόσταση από το Νέο Μαρμαρά βρίσκεται 
το συγκρότημα του Πόρτο Καρρά, όπου έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε το οινοποιείο, τους 
στάβλους και την ιδιωτική μαρίνα του. 

Στο χωριό Τορώνη βρίσκονται δύο σπουδαία αξιοθέατα : τα ερείπια του Κάστρου της Τορώνης και η 
Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Αθανασίου. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μετόχι της 
Μονής Ξηροποτάμου στη Σάρτη, καθώς και τα λείψανα του Αρχαίου Ναού και τους ανεμόμυλους στη 
Συκία. Απέναντι από τη βορειοανατολική ακτή της Σιθωνίας υπάρχουν μικρά νησιά, τα οποία μπορείτε 
να επισκεφθείτε με εκδρομικό καραβάκι από τη Βουρβουρού. 
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Τοπικές Εκδηλώσεις στη Σιθωνία 
Για να γνωρίσετε τις παραδόσεις και τα έθιμα της Σιθωνίας, σας 
συνιστούμε να λάβετε μέρος σε κάποιες από τις πολιτιστικές και 
θρησκευτικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην περιοχή. Η Νικήτη  είναι 
γνωστή για το "Διάπλους του Τορωναίου Κόλπου", ο οποίος λαμβάνει 
χώρα κάθε χρόνο τον Ιούλιο. Στο Νέο Μαρμαρά γιορτάζεται με 
λαμπρότητα η ονομαστική εορτή  του Αγίου Παντελεήμονα στις 27 
Ιουλίου, ενώ η Σάρτη έχει τη τιμητική της το Δεκαπενταύγουστο. Στο 
Πόρτο Κουφό διεξάγεται το Φεστιβάλ "Το Ψάρεμα του Τόνου" το 
Σεπτέμβριο. 

Σπορ & Δραστηριότητες στη Σιθωνία 
Στη Σιθωνία μπορείτε να λάβετε μέρος σε πολλές δραστηριότητες  και 
σπορ. Εκτός από το κολύμπι και την ηλιοθεραπεία στις παραλίες της, 
μπορείτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, όπως windsurfing (ιστιοσανίδα), 
σαμπρέλες, μπανάνα και θαλάσσιο σκι στις παραλίες που διαθέτουν 
ειδικές εγκαταστάσεις και περίπτερα (Σάρτη, Νέος Μαρμαράς, Νικήτη, 
κα). Ο Λόφος Ιτάμου και η περιοχή "Ψαρια" προσφέρονται για 
πεζοπορία και περιπάτους. 
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Η Ορμύλια, χτισμένη στις υπώρειες του Χολομώντα , σε απόσταση 7 Km, από την ακτή του 
Τορωναίου κόλπου, στο βάθος μιας κοιλάδας που αποτελεί το νότιο τμήμα της λεκάνης απορροής 
του ποταμού Χαβρία, ήταν πριν από το σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας, η μεγαλύτερη κοινότητα της 
Χαλκιδικής. Συνδέεται οδικά με τη Θεσσαλονίκη από την οποία απέχει 96 Km ενώ απέχει 27 Km από 
τον Πολύγυρο. Είναι ο αρχαιότερος οικισμός της Χαλκιδικής, αφού η παρουσία της στην περιοχή 
είναι αδιάλειπτη από τη Νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα με ονόματα Σερμύλη το κλασικό, Ερμύλη το 
μεσαιωνικό, Ορμύλια το σύγχρονο.
Κατοικείται από αυτόχθονες κατοίκους και έχει τα χαρακτηριστικά όλων των παλιών οικισμών της 
Χαλκιδικής (πυκνή δόμηση  – στενή δρόμοι – έλλειψη ρυμοτομικού σχεδίου)  που δυσχεραίνουν τη 
λειτουργικότητά τους διατηρούν όμως τη γραφικότητα .
Εκτός του αρχικού, στην ευρύτερη περιοχή της σήμερα , υπάρχουν και ανήκουν διοικητικά σ’ αυτή 
άλλοι πέντε οικισμοί: το Βατοπέδι, η Νέα Σερμύλη, το Νησί, τα Ψακούδια και το Ιερό Κοινόβιο 
‘’Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου’’, ενώ μαζί με τη Μεταμόρφωση αποτελούν το Δήμο Ορμύλιας.
Το πλούσιο έδαφος, τα άφθονα νερά και το εξαιρετικά ήπιο και με μεγάλη ηλιοφάνεια κλίμα της, 
κάνουν την Ορμύλια μια από τις ευφορότερες περιοχές της Ελλάδος με κύριες παραγωγές τα 
λαχανικά, τα φρούτα και τις ελιές.
Ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην περιοχή. Η παραλιακή της ζώνη, μήκους 8 Km 
περίπου, είναι μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, κύρια στο δυτικό (Ψακούδια) και ανατολικό 
(παραλία Βατοπεδίου) τμήμα της και διαθέτει πέντε (5) μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα 
δυναμικότητας 800 κλινών, πάνω από 500 ενοικιαζόμενα δωμάτια, ένα (1) κάμπινγκ, δύο (2) 
κατασκηνώσεις και πολλά καταστήματα των επισκεπτών (εστιατόρια ‐ καφετερίες ‐πιτσαρίες ‐ μπαρ 
‐ κέντρα διασκέδασης‐σούπερ μάρκετ κ.τ.λ.).
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Στην Ορμύλια μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει:
Τα όμορφα πεντακάθαρα ακρογιάλια της, τον πλούσιο κάμπο της, τον ποταμό Χαβρία 
με τη μαγευτική ομορφιά της άγριας βλάστησης στις όχθες του και τους υδροβιότοπους 
στις εκβολές του και να επισκεφθεί:
α) Τους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Σερμύλης και της Καλλίπολης.
β) Τον ανεμόμυλο και κάποιους νερόμυλους που διασώζονται ακόμα σε καλή 
κατάσταση.
γ) Τα πανέμορφα εξωκλήσια: Άγιοι Απόστολοι – Άγιος Γεώργιος – Άγιος Δημήτριος –
Αγία Τριάδα κτίσματα όλα του 19ου αιώνα.
δ) Τον ίδιο οικισμό Ορμύλια με τη γραφικότητα που δημιουργεί η έλλειψη ρυμοτομικού 
σχεδίου – ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του – και ορισμένα κτίσματα του περασμένου 
αιώνα όπως ο κεντρικός ναός του Αγίου Γεωργίου (1818), το Δημαρχείο (1909) και 
μερικά αρχοντικά.
ε) Το ανδρικό μοναστήρι ‘’Όσιος Αρσένιος’’ με εξαιρετική θέα.
στ) Το Ιερό Κοινόβιο ‘’Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου ’’ το μεγαλύτερο στην Ελλάδα 
γυναικείο μοναστήρι, με 110 περίπου μοναχές, ένα επιβλητικό συγκρότημα κτιρίων σε 
Αγιορείτικη αρχιτεκτονική, με εργαστήρια εικονογραφίας, υφαντικής και κεντητικής και 
οικουμενική ακτινοβολία.
ζ) Το Πνευματικό Κέντρο ‘’Παναγία Η Φιλανθρωπινή’’ με μεγάλη αίθουσα συνεδρίων 
και πλούσια δραστηριότητα στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής προσφοράς.
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Στην Συκιά, στον παλαιό οικισμό, υπάρχουν πολλά καλντερίμια σπάνιας 
αγιορείτικης αρχιτεκτονικής. 

Στην τοποθεσία Κούκος οι ανασκαφές απέδειξαν ότι η περιοχή κατοικήθηκε 
από τον 11ο αιώνα π.Χ.

Στην περιοχή Κριαριτσίου υπάρχουν ευρήματα από τα προϊστορικά και 
βυζαντινά χρόνια.

Τα ερείπια της αρχαίας Τορώνης τα οποία αποκαλύπτουν την αίγλη της 
πόλης η οποία είχε υπό τον έλεγχό της το λεγόμενο Κωφό, το μεγαλύτερο και 
ασφαλέστερο φυσικό λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο ως τουριστικό θέρετρο χωριό της Σάρτης που 
κτίσθηκε το 1922 από πρόσφυγες του Μαρμαρά, μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή του 1922.
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Αγ. Παύλος
Αγ. Μάμας
Αγ. Παντελεήμωνας
Διονυσίου
Ελαιοχώρια
Ζωγράφου
Ν. Ηράκλεια
Ν. Καλλικράτεια
Ν. Μουδανία
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Ν. Πλάγια
Ν. Σίλατα
Ν. Τρίγλια
Όλυνθος
Πετράλωνα
Πορταριά
Σήμαντρα
Σωζόπολη
Φλογητά
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Τα Νέα Μουδανιά είναι η έδρα του Δήμου Μουδανιών και αποτελούν το κύριο
εμπορικό οικονομικό και πνευματικό κέντρο της Χαλκιδικής. Αναπτύσσουν
έντονη τουριστική και οικονομική δραστηριότητα . Απέχουν 60χιλ. από τη πόλη
της Θεσσαλονίκης και συνδέονται με αυτήν μ'έναν άνετο αυτοκινητόδρομο που
περνάει μέσα από αμπελώνες και χαμηλούς λόφους. Το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής
συνδέει καθημερινά, με τακτικά δρομολόγια (ανά τέταρτο της ώρας) τα Νέα
Μουδανιά με τη Θεσσαλονίκη και όλη τη Χαλκιδική. Το αεροδρόμιο
"Μακεδονία" βρίσκεται σε απόσταση μόλις 35 χιλ. από την πόλη. Στο ψηλότερο
σημείο της πόλης, το λεγόμενο λόφο "της Παναγίας Κορυφινής" βρίσκεται μια
όμορφη εκκλησία όπου εκεί φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Κορυφινής που
ταξίδεψε από την Καλόλιμνο της Μ. Ασίας. Στο Ανοιχτό θέατρο, φιλοξενούνται
με τον τίτλο "Φεστιβάλ της Θάλασσας" πολύ καλλιτέχνες. Ένα αξιόλογο και
μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο μουσείο ναυτικών αντικειμένων και οστράκων και
ένα λαογραφικό μουσείο που φιλοξενεί αντικείμενα από τις αλησμόνητες
πατρίδες, λειτουργούν στα Νέα Μουδανιά. Στα μέσα Ιουλίου γίνεται η "γιορτή της
Σαρδέλας", ένα πανηγύρι γεμάτο από μυρωδιές της ψητής σαρδέλας και της
ρετσίνας που προσφέρονται άφθονα σε όλους υπό την αιγίδα του Δήμου
Μουδανιών. Οι παραγόμενες ποσότητες αλιευμάτων είναι σημαντικές αφού στα
Ν. Μουδανιά βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της Ελλάδας. Με
τη δημιουργία παραρτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ο Δήμος διαθέτει όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης.
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Είναι ένα χωριό  που βρίσκεται ανάμεσα στις χερσονήσους Κασσάνδρας και Σιθωνίας.  Το 
χωριό πήρε το όνομά του από τον Άγιο Μάμα. 
Στους παραλιακούς οικισμούς του "Πόρτες", "Βάρκες" και "Γκρέμια" που βρίσκονται προς 
την πλευρά του Θερμαϊκού κόλπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και κάμπιγκ του 
Δήμου. 
Στις παραλίες του προς τον Τορωναίο κόλπο, αναπτύσσονται καινούργιοι παραθεριστικοί 
οικισμοί. Το χωριό είναι πανελλήνια γνωστό από την "εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα" 
που στις αρχές του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. 
ΙστορίαΗ παλαιότερη γνωστή οργανωμένη εγκατάσταση ανθρώπων στην περιοχή του 
Αγίου Μάμαντος βρισκόταν στην ομώνυμη τούμπα (γίνονται ανασκαφές) και υπήρχε ήδη 
το 5000 π.Χ. 
Για την ύπαρξη του χωριού όμως και μάλιστα με το ίδιο όνομα οι παλαιότερες γνωστές 
μαρτυρίες προέρχονται από αγιορείτικα έγγραφα του 1047 π.Χ. 
Το 1423 ο Αγιος Μάμα υποτάχθηκε στους Οθωμανούς και στα μέσα του 15ου αιώνα το 
χωριό ανήκε σε έναν Οθωμανικό άρχοντα (Μιχαήλ Μπέη). 
Το 1821 οι Αγιομαμίτες έλαβαν ενεργό μέρος στην Ελληνική επανάσταση. Η πρώτη γνωστή 
ιστορική μαρτυρία για την εμποροζωοπανήγυρη χρονολογείται στο 1870. 
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Τα Φλογητά είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά με θέα τον 
Θερμαϊκό.
βρίσκονται 52 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 6 χλμ. από τα Νέα Μουδανιά
Η οργανωμένη αμμώδης παραλία του είναι στολισμένη με 600 περίπου φοινικόδεντρα 
και η θάλασσά του είναι από τις ομορφότερες; και καθαρότερες του νομού. Οι 
κυριότερες ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία και ο τουρισμός. 

Ιστορία: Τα Φλογητά κτίστηκαν από πρόσφυγες που ήρθαν από την Καππαδοκία.
Μέχρι το 1934, στην περιοχή των Φλογητών (Ρωσικό Μετόχι) λειτουργούσε το πρώτο 
νοσοκομείο που περιέθαλψε τους πρόσφυγες και τους ντόπιους κατοίκους της νότιας 
Καλαμαριάς.. 
Αποκατάσταση ‐ ανάδειξη του κτηριακού συγκροτήματος που σώζεται στο παλαιό 
μετόχι Νέων Φλογητών Χαλκιδικής και μετατροπή του σε Κέντρο Βυζαντινού 
Πολιτισμού με την ονομασία "Ιουστινιανός"

Η πρώτη σαφής αναφορά στο παλαιό μετόχι Νέων Φλογητών της αγιορείτικης μονής 
Αγίου Παντελεήμονος ανάγεται στο 1311. Ωστόσο, τα υφιστάμενα κτήρια ‐ το Παλαιό, 
το Κεντρικό και το Μεμονωμένο ‐ χρονολογούνται από το 1853 έως το 1909.
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Η Νέα Καλλικράτεια ιδρύθηκε μετά την προσφυγική καταστροφή του  1922 
κυρίως από τους κατοίκους που προέρχονταν από την Καλλικράτεια της 
Ανατολικής Θράκης και εγκαταστάθηκαν στον χώρο όπου υπήρχε το μετόχι της 
Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους και ονομαζόταν «Στόμιον».  
Όσο αφορά τα αξιοθέατα ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή έφεραν στο φως 
επιτύμβια στήλη με αέτωμα η οποία παριστάνει μια κοπέλα μ ' ένα περιστέρι στο 
αριστερό της χέρι. Το εύρημα φυλάσσεται στο αρχαιολογικό μουσείο 
Θεσσαλονίκης. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ακρόπολη της Αντιγόνειας 
που βρίσκεται κοντά στη Νέα Γωνιά, που κτίσθηκε σε μια φυσική οχυρή θέση από 
τον Μακεδόνα βασιλιά Αντίγονο Γονατά το 280 π.Χ. Το όνομά της επέζησε και 
στα βυζαντινά χρόνια σε δύο χωριά της περιοχής της Άνω και Κάτω Αντιγόνεια. 
Ο Δήμος Καλλικράτειας με τις πολλές και καλές παραλίες που διαθέτει αποτελεί 
πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Οι επισκέπτες, που είναι πολλοί, 
εξυπηρετούνται από ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και πλήθος εστιατορίων. 
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Η Ν. Τρίγλια ιδρύθηκε το 1922 μετά την μικρασιατική καταστροφή στην τοποθεσία του 
προϋπάρχοντος οικισμού Σουφλάρι. Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού, στο μεγαλύτερο 
τμήμα τους, προέρχονταν από την ομώνυμη πόλη του Βοσπόρου. Βρίσκεται σε απόσταση 4 
χιλιομέτρων περίπου από την δυτική ακτή της Χαλκιδικής προς τον Θερμαϊκό κόλπο και η 
κτηματική περιοχή της εκτείνεται μέχρι την ακτογραμμή. Το δ/δ Νέας Τρίγλιας έχει 2657 
κατοίκους. Η περιοχή είναι πεδινή και έντονα αγροτική – Κτηνοτροφική πράγμα που 
καθορίζει και την κύρια ασχολία των κατοίκων που είναι η ενασχόληση με την πρωτογενή 
παραγωγή (γεωργία και κτηνοτροφία). Τα κύρια καλλιεργούμενα είδη καθορίζουν και την 
χλωρίδα της περιοχής και αποτελούνται από σιτηρά, βαμβάκι, κηπευτικά και ελιές, 
μάλιστα η καλλιέργεια της ελιάς και των σιτηρών φαίνεται να δεσπόζουν στην περιοχή από 
παλιά καθότι στην περιοχή όπως θα αναφερθεί αναλυτικότερα πιο κάτω υπάρχουν οι 
υπέργηρες ελιές και η σειρά των υδρόμυλων. Η περιοχή άλλωστε ήταν κατοικημένη από τα 
αρχαία χρόνια και στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί το πλήθος των αρχαιολογικών ευρημάτων 
της περιοχής κλασικών αλλά και βυζαντινών. Επίσης η περιοχή είναι γνωστή για την 
πληθώρα των προϊστορικών ευρημάτων (κυρίως οστά προϊστορικών ζώων) στις αποθέσεις 
των ερυθρών αργίλων.Στην Ν. Τρίγλια την εβδομάδα πριν την εορτή της Αγίας Παρασκευής 
στις 26 Ιουλίου, στο αμφιθέατρο της ομώνυμης εκκλησίας οργανώνονται συναυλίες, 
παραστάσεις και παραδοσιακές βραδιές στις οποίες λαμβάνουν μέρος καλλιτεχνικές 
ομάδες από όλη την χώρα και το εξωτερικό, επίσης στις 2 Μαΐου γιορτάζονται τα 
Αγιοθανάσια προς τιμή του ομωνύμου αγίου. Επίσημο site Δήμου Τρίγλιας
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Αμουλιανή
Γομάτι
Ιερισσός
Ν. Ρόδα
Ολυμπιάδα
Ουρανούπολη
Πυργαδίκια
Στάγειρα
Στρατονίκη
Στρατώνι
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Η Ιερισσός είναι η έδρα του δήμου Σταγίρων‐Ακάνθου.
Η περιοχή κατοικείται συνεχώς από τα προϊστορικά χρόνια. 
Τον 7ο π.Χ. Αιώνα την αποίκησαν Άνδριοι και τον 1 o π.Χ. Αιώνα Ρωμαίοι. Κατά 
τους Μηδικούς πολέμους η Άκανθος έγινε βάση του Ξέρξη  κατά τη διάνοιξη της 
παρακείμενής της διώρυγας κι έδωσε στρατιώτες της στο βασιλιά της Περσίας. 
Μετά την λήξη των πολέμων απετέλεσε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

Ο Πύργος της Κρούνας και τα ερείπια μεγάλου χριστιανικού ναού ανήκουν στην 
βυζαντινή Ερισσό, η οποία από το 883 αναφέρεται ως έδρα Επισκοπής. Από τον 
επόμενο 10ο αιώνα αρχίζει η ακμή του Αγίου  Όρους ως κέντρου μοναχισμού και η 
Ιερισσός ακμάζει κοντά του.

Το 1821 οι Ιερισσιώτες επαναστάτησαν. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν τότε την 
κωμόπολη κι έσφαξαν πολλούς κατοίκους της. Η Θυσία των θυμάτων εκείνων της 
ελευθερίας τιμάται κάθε χρόνο με εθνικοχριστιανική γιορτή την Τρίτη του Πάσχα. 
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Τα Νέα Ρόδα είναι ένα όμορφο θέρετρο με φυσικό λιμάνι που 
βλέπει στις ακτές του Ακάνθιου κόλπου. Έχει καθαρή θάλασσα, 
πλατιές αμμουδιές και πολλές φυσικές ομορφιές.

Το χωριό δημιουργήθηκε το 1923 από πρόσφυγες Έλληνες δίπλα 
στην αρχαία διώρυγα του Ξέρξη, τον Πρόβλακα, όπως 
αποκαλείται η περιοχή.

Στην θέση Παλαιόπυργος, δυτικά των Νέων Ρόδων, διακρίνεται 
τμήμα οχύρωσης, ενώ οι ανασκαφικές έρευνες της τελευταίας 
δεκαετίας έχονν φέρει στο φως ένα μικρό, αλλά σημαντικό ναό με 
κομμάτια από τρία εξαιρετικά πήλινα αγάλματα Νικών. Μεγάλα 
επίσης τμήματα δημοσίων οικοδομημάτων του τέλους του 4ου αι. 
π.Χ. και σημαντικά κινητά ευρήματα που ανήκουν τόσο στην 
αρχαϊκή Σάνη, όσο και στην ελληνιστική Ουρανόπολη. 

Ενα ιδανικό μέρος για ήσυχες διακοπές με όμρφες παραλίες.
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Η Ουρανούπολη είναι κτισμένη στην θέση όπου βρισκόταν η αρχαία Ουρανούπολη, την οποία 
έχτισε το 315 π.Χ. ο Αρίσταρχος, αδελφός του Κάσσανδρου. Η Ουρανούπολη που απέχει από την 
Θεσσαλονίκη 145 χλμ. και από τον Σταυρό 90 χλμ., ήταν τα παλιά χρόνια μετόχι ‐ κτήμα της 
Μονής Βατοπεδίου με δαπάνη της οποίας κτίστηκε προ του 1344 και ο πύργος. 

Η Ουρανούπολη σήμερα αποτελεί πρόκληση γισ κάθε επισκέπτη, που έρχεται να δροσιστεί στην 
πεντακάθαρη και καταγάλανη θάλασσα της και να χαρεί την φυσική ζωή στην απέραντη 
ακρογιαλιά της. Εμείς οι κάτοικοι της Ουρανούπολης, χωρίς να αλλοιώσουμε το φυσικό 
περιβάλλον, φροντίσαμε να εξοπλιστεί το χωριό μας με τα απαραίτητα μέσα και ευκολίες για μια 
χωρίς προβλήματα διαμονή. Έτσι στην Ουρανούπολη μπορεί κανείς να βρεί φιλοξενία στα 
πεντακάθαρα ξενοδοχεία ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια . 

Υπάρχουν καθαρά εστιατόρια, ψαροταβέρνες, καφετερίες, κέντρα διασκέδασης, σούπερ μάρκετ, 
ταξί, συνεργείο επισκευής μηχανών, ιατρείο, σταθμός ανεφοδιασμού θαλαμιγών και καταστήματα 
λαϊκής τέχνης. Η Ουρανούπολη έχει συχνή και άνετη συγκοινωνία με την Θεσσαλονίκη και 
καλοτάξιδα καραβάκια που εκτελούν κάθε μέρα την συγκοινωνία του Αγίου Όρους. Ακόμη 
κάνουν και θαλάσσιους περιπάτους ‐ κρουαζιέρες στην δυτική πλευρά του Αγίου Όρους στις 
οποίες μετέχουν και γυναίκες, και οι εκδρομείς χαίρονται και θαυμάζουν την απλή μεγαλοπρέπεια 
των μοναστηριών.
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Η γενέτειρα του Αριστοτέλη και η είσοδος του Δήμου Σταγείρων ‐ Ακάνθου . Βρίσκεται
χτισμένο στους πρόποδες του όρους Στρατονικού (Στρεμπενίκος), με υψόμετρο 500
περίπου μέτρα. Το πανέμορφο και ιστορικό χωριό Στάγειρα βρίσκεται πάνω στον κεντρικό
οδικό άξονα Θες/νίκης Ουρανούπολης και απέχει μόλις 8 χιλιόμετρα από την θάλασσα.
Στην είσοδο του χωριού, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν το πάρκο στο οποίο
βρίσκεται ο ανδριάντας του Αριστοτέλη καθώς επίσης και πολλά υπέργεια μνημεία, όπως
πύργοι, δημόσια λουτρά και το κονάκι του Μαδέμ Αγά, από την εποχή των Σιδηροκαυσίων.
Τα Σιδηροκαύσια ήταν η έδρα του μεταλλείου και σημαντικό διοικητικό κέντρο της
περιοχής, με δικό του νομισματοκοπείο. Κατηφορίζοντας προς το χωριό συναντούμε τον
κεντρικό ναό «Γενέθλια της Θεοτόκου», μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας, που χτίστηκε
το 1814 με την βοήθεια της Ι.Μ. Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους, και είναι ένας από τους
ελάχιστους στην Ελλάδα σε σταυροειδή ρυθμό. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το
εξωκλήσι «Παναγία η Σπηλιώτισσα» χτισμένο μέσα σε βράχο. Στο χώρο αυτό γίνεται το
μεγάλο πανηγύρι του χωριού, στις 8 Σεπτεμβρίου.Ο επισκέπτης μπορεί να να περιηγηθεί
μέσα σε καταπράσινες διαδρομές με πανοραμική θέα. Οι κάτοικοι που ζουν σήμερα στο
χωριό είναι περίπου 500 και ασχολούνται κυρίως με την εκμετάλλευση του ορυκτού
πλούτου και των δασών.
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Το Στρατώνι απέχει 102 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 56 χλμ. από τον
Πολύγυρο. Ένα αρχαίο ηρώο, που ανακαλύφτηκε στην περιοχή του (1ος
αι. π.Χ.) με εντυπωσιακά αγάλματα, επιτύμβια, αγγεία κ.α. μαρτυρεί την
θέση, όπου ήκμασε η πόλη Στρατονίκεια η οποία, με την σειρά της,
εντοπίζεται στη Θέση "Ελαιώνας" της κοινότητας Στρατωνίον, όπου
μάλιστα τελευταία ανασκάφτηκε μέρος ενός δημοσίου ρωμαϊκού
οικοδομήματος. Η πόλη ιδρύθηκε πιθανότατα από τον Δημήτριο τον
Πολιορκητή, προς τιμήν της μητέρας του Στρατονίκης ή της ομώνυμης
κόρης του. Πριν από τριάντα πέντε περίπου χρόνια ερευνήθηκε στο
Στρατώνι ένα ηρώο, ένα διθάλαμο δηλαδή ταφικό μνημείο, με δύο
ανδρικά αγάλματα και ένα γυναικείο, τη γνωστή "Δέσποινα" του
Στρατωνίου, που εκτίθεται στο Μουσείο Πολυγύρου. Από τις επιγραφές
κυρίως, που βρέθηκαν εκεί, το μνημείο χρονολογείται στα χρόνια Τoυ
Χριστού.
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Αγ. Πρόδρομος
Αρναία
Βάβδος
Βαρβάρα
Βράσταμα
Γαλάτιστα
Γεροπλάτανος
Δουμπιά
Κρήνη
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Μαραθούσα
Μεγάλη Παναγιά
Μεταγγίτσι
Ν. Τένεδος
Νεοχώρι
Παλιόκαστρο
Πολύγυρος
Ριζά
Ταξιάρχης
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Ο Ταξιάρχης είναι κτισμένος κοντά στην κορυφή του Χολομώντα σε υψόμετρο 650
μέτρων. Η παλαιότερη ονομασία του ήταν Λόκοβη και επίσημα ονομάσθηκε
Ταξιάρχης το 1928 από τον προστάτη Άγιο του χωριού, Αρχάγγελο Μιχαήλ. Απέχει 25
χιλιόμετρα από τον Πολύγυρο. Οι κάτοικοί του ασχολούνται με την υλοτομία, την
παραγωγή καυσόξυλων. Ονομαστοί επίσης είναι οι κτίστες και οι πετράδες.
Σημαντικό μέρος του εισοδήματος προέρχεται από την καλλιέργεια του ελάτου για
χριστουγεννιάτικα δέντρα.
Τα αξιοθέατα του Ταξιάρχη είναι η μεγάλη βρύση Σιποτούρα που βρίσκεται στην
είσοδο του χωριού, το Κάτω Πηγάδι, η πετρόκτιστη πλατεία, η βασιλική με τρούλο
Εκκλησία, το εκκλησιαστικό μουσείο, το Χάνι, διάφορες παραδοσιακά κτισμένες
κατοικίες και πλήθος εκκλησίες και ξωκλήσια διάσπαρτα μέσα και γύρω από το
χωριό.
Κάποια από τα πανηγύρια που γίνονται κάθε χρόνο στον Ταξιάρχη είναι τα εξής:
27 Ιουλίου‐ΆγιοςΠαντελεήμων
6 Σεπτεμβρίου‐Αρχαγγελλούδι (μικρή γιορτή των Αρχαγγέλων που συνδυάζεται με
τριήμερο εκδηλώσεων μεταξύ των οποίων και η Γιορτή του Μανιταριού).
Τέλος ο Ταξιάρχης παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον χειμώνα‐καλοκαίρι. Υπάρχει
και συνεχώς αναπτύσσεται η υποδομή για την φιλοξενία των επισκεπτών σε
παραδοσιακά σπίτια και ξενώνες, με όλες τις ανέσεις.
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Αγιος Πρόδρομος
Τα αξιοθέατα του τόπου αυτού είναι, το ποτάμι που διασχίζει το χωριό και περιβάλλεται
από άγρια βλάστηση. Επίσης υπάρχει η πανέμορφη πλατεία που είναι περιτριγυρισμένη
από ταβέρνες. Σημαντική είναι η αναφορά για το εξωκλήσι του Αγ. Προδρόμου το οποίο
είναι ένα από τα μεταβυζαντινά εξωκλήσια της Χαλκιδικής και έχει σημαντική αξία για
τους κατοίκους της περιοχής.

Βάβδος
Ορεινό χωριό με έντονα τα ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Χαλκιδικής, η
οικονομία (εκτός της κτηνοτροφίας), στηρίχθηκε επί σειρά ετών στην εκμετάλλευση των
πλούσιων ορυκτών κοιτασμάτων λευκολίθου.
Μετά το κλείσιμο του μεταλλείου την προηγούμενη δεκαετία, καταβάλλονται
συστηματικές προσπάθειες από πλευράς του Δήμου και των τοπικών φορέων για την
επαναλειτουργία του.

Βαρβάρα
Κτισμένη κοντά σε πανέμορφο δάσος με απίστευτες δυνατότητες ανάπτυξης του
αγροτουρισμού. Εξάλλου, έχουν δημιουργηθεί ήδη αξιόλογοι ξενώνες, ενώ πολλοί από
τους κατοίκους ασχολούνται με τηνυλοτομία. Είναι το μοναδικό Δημοτικόδιαμέρισμα του
Δήμου Αρναίας που βρέχεται απο θάλασσα.
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Τα αξιοθέατα του τόπου αυτού είναι η εκκλησία του χωριού «Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου». Σημαντικό σημείο επίσκεψης είναι το σπήλαιο του Οσίου Ευθυμίου.
Βρίσκετε σε ένα πανέμορφο μέρος περιτριγυρισμένο από καταρράκτες και πλατάνια.
Εκεί ασκήτεψε ο Όσιος Ευθύμιος και τώρα υπάρχει η σπηλιά του κτισμένη πάνω σε ένα
βράχο.Η μνήμη του γιορτάζετε στις 14 Οκτωβρίου.

Βράσταμα  
Τα αξιοθέατα του τόπου αυτού είναι η εκκλησία του χωριού «Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου». Σημαντικό σημείο επίσκεψης είναι το σπήλαιο του Οσίου Ευθυμίου.
Βρίσκετε σε ένα πανέμορφο μέρος περιτριγυρισμένο από καταρράκτες και πλατάνια.
Εκεί ασκήτεψε ο Όσιος Ευθύμιος και τώρα υπάρχει η σπηλιά του κτισμένη πάνω σε ένα
βράχο.Η μνήμη του γιορτάζετε στις 14 Οκτωβρίου.

Δουμπιά
Τα Δουμπιά έχουν αποκτήσει την δική τους ξεχωριστή θέση όχι μόνο στον Ελλαδικό
αλλά και στον διεθνή χώρο. Η αξιοποίηση των ονομαστών πηγών με το ομώνυμο
μεταλλικό νερό, συνέβαλε αποφασιστικά στην αναζωογόνηση του τόπου.
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•Ν. Τένεδος 
Οι πρώτοι κάτοικοι του διαμερίσματος ήταν πρόσφυγες από το νησί της Τενέδου. Σήμερα 
η Νέα Τένεδος αριθμεί 368 κατοίκους που ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και τη 
κτηνοτροφία. Στο μεγαλύτερο τμήμα της η Νέα Τένεδος είναι πεδινή και ευδοκιμεί η 
καλλιέργεια της ελιάς, των σιτηρών, των οπωροκηπευτικών, των φιστικόδεντρων και του 
βαμβακιού. Οι καλλιεργημένες εκτάσεις καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό επί της 
συνολικής έκτασης, γεγονός που καθορίζει τη χλωρίδα της περιοχής. Βόρεια του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Τενέδου βρίσκεται ο ορεινός όγκος Ύψωμα ή Μικρή 
Κατσίκα με πλούσια πετρώματα ασβεστόλιθου, γεγονός που ώθησε την ανάπτυξη της 
λατομίας στην περιοχή και ο χαρακτηρισμός της ως λατομική ζώνη. Η Νέα Τένεδος 
εντάσσεται στο γεωθερμικό πεδίο Τρίγλιας όπου η θερμοκρασία των υδάτων φτάνει τους 
42 βαθμούς Κελσίου. 
Παλαίοκαστρο
Τα αξιοθέατα του τόπου αυτού είναι, η περιηγητική διαδρομή Παλαιοκάστρου Αγ. 
Παρασκευής, όπως και αξιοσημείωτο σημείο για τον επισκέπτη είναι και ο παλιός 
παραδοσιακός οικισμός του χωριού.Οι κάτοικοι του Παλαιοκάστρου διατηρούν τα ήθη 
και τα έθιμα του τόπου τους. Την ημέρα των Θεοφανίων αναβιώνετε από τους κατοίκους 
του χωριού το παραδοσιακό έθιμο των «Φωταράδων». 

Επίσης γιορτάζονται τα τοπικά πανηγύρια της περιοχής, ένα απ' αυτά είναι το πανηγύρι 
της Αγ. Παρασκευής στο εξωκλήσι της «Βατόνιας» όπου γίνεται πανηγυρικός εσπερινός. 

08/09/2010 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 60



08/09/2010

31

Γεωγραφική θέση

Την τρίτη, την ανατολικότερη και μαγευτικότερη χερσόνησο της Χαλκιδικής, τη χερσόνησο του Άθωνα, κατέχει 
σήμερα ολόκληρη η Αγιορείτικη πολιτεία. Είναι ο μοναδικός χώρος στην Ελλάδα, που είναι ολόκληρος 
αφιερωμένος στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού .
Γι΄ αυτό και ονομάζεται Άγιο Όρος.
Το Άγιο Όρος έχει μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα, πλάτος από 8 μέχρι 12 χιλιόμετρα και η έκταση του καλύπτει 350 
περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Τα σύνορα της μοναστικής πολιτείας ορίζονται, στο χερσαίο χώρο, με μια νοητή γραμμή που αρχίζει από την δυτική 
ακτή από την τοποθεσία ¨Φραγκόκαστρο̈ και φτάνει ως το ακρωτήρι ̈ Αράπης¨, στην απέναντι άκρη.
Οι φυσικές τοποθεσίες της χερσονήσου είναι αξιοθαύμαστες. Το βουνό Άθωνας που δεσπόζει σ  ́αυτή, είναι ένας 
τεράστιος κώνος με ύψος 2.033 μέτρα. Η γυμνή κορυφή του λες και λογχίζει τον ουρανό και οι πλαγιές του, 
κατάφυτες από αιωνόβια δέντρα, δημιουργούν μία ασύγκριτη αισθητική ομορφιά σε όλη τη μαγευτική αυτή 
περιοχή.
Πολιτική Κατάσταση

Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού κράτους, που υπάγεται πολιτικά στο Υπουργείο 
Εξωτερικών και θρησκευτικά στην Δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.
Έχει εδαφικά διαιρεθεί σε είκοσι αυτοδιοίκητες περιοχές. Κάθε περιοχή αποτελείται από μία κυρίαρχη μονή και 
διάφορους άλλους μοναστικούς οικισμούς γύρω από αυτήν (σκήτες, κελλιά, καλύβες, καθίσματα, ησυχαστήρια).
Όλες οι μονές είναι Κοινόβιες, δηλαδή κοινή λειτουργία, προσευχή, στέγη, σίτιση και εργασία μεταξύ των μοναχών. 
Υπεύθυνος της κάθε μονής είναι ο Ηγούμενος που εκλέγεται από τους μοναχούς της μονής ισόβια. Οι Ηγούμενοι 
κάθε μονής αποτελούν την Ιερά Σύναξη και ασκούν την νομοθετική εξουσία.
Παράλληλα κάθε χρόνο εκλέγεται από την μονή και ο αντιπρόσωπος της στην Ιερά Κοινότητα, η οποία ασκεί την 
διοικητική εξουσία, ενώ την εκτελεστική εξουσία ασκεί η Ιερά Επιστασία που αποτελείται από 4 μέλη επιλεγμένα 
από τις 5 πρώτες ιεραρχικά μονές.
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ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ Ο 
ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΡΙΝΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝΕ 
ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ Η 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝΕ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ.
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•http://www.gohalkidiki.com/gr/generalinfo/anatoliki.asp?L
ocation_ID=4
•http://www.campsite.gr/gr/index.htm
•http://chalkidiki.wifi‐192.gr/gallery/35
•http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=951&Itemid=163
•http://www.poligiros.gr/villages/?id=2
•http://www.greek‐tourism.gr/chalkidiki/history.htm
•http://www.united‐hellas.com/tourism/halkidiki/index‐
gr.htm
•http://www.moudania.gr/index.php?option=com_content&
task=view&id=6&Itemid=6
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1) Γιατί πιστεύεται ότι οι αρκετοί τουρίστες επιλεγούν ως τόπο 
διακοπών την Χαλκιδική?

Α) Για τη μοναδική φυσική ομορφιά και τις πανέμορφες  παράλιες  Το 23%
Β)Για τα αξιοθέατα τις περιοχής  Το 20%
Γ) Για να γνωρίσουν καινούρια μερί Το 17%

Α) Πολυσύχναστες παράλιες γεμάτες Beach bar μαγαζιά και κόσμο? 
Β) Ήρεμες  παράλιες οπού μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα και την ηρεμία? 

Α)ΝΑΙ  Το  35%
Β) ΌΧΙ  Το  15%
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Α) Ναι.  Το 47 %
Β) Όχι.  Το 3%


