
 

 

 

 

δημιουργία ενός δικτύου τουριστικών 

διαδρομών που να συνδέουν την κρυμμένη ιστορική 
και αρχαιολογική κληρονομιά της Μεσογείου είναι 
ένας από τους κύριους στόχους του Ευρωπαϊκού 
έργου TRAMES. Το έργο βασίζεται στην ανάπτυξη 
νέων διαδρομών σε πέντε πιλοτικές περιοχές της 
Μεσογείου μέσω καινοτόμων στρατηγικών 
προώθησης. 
Η πρωτοβουλία, συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος 
COSME και βασίζεται στη Ρότα των Φοινίκων - μια 
διαδρομή που συμπεριλαμβάνεται από το 2003 στο 
πρόγραμμα Διεθνικών Πολιτιστικών Δρομολογίων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναγνωρίζεται 
από το 2016 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού ο οποίος προωθεί τον πολιτισμικό 
διάλογο μέσω της πολιτιστικής και αρχαιολογικής 
κληρονομιάς των μεσογειακών πολιτισμών 
ακολουθώντας τις αρχαίες ναυτικές και θαλάσσιες 
διαδρομές. Το έργο στο οποίο συμμετέχουν οκτώ 
εταίροι εκπροσωπώντας έξι ευρωπαϊκές χώρες, 
οδήγησε στη δημιουργία οκτώ έξυπνων διαδρομών 
βασισμένων σε καινοτόμα και τρέχοντα θέματα 
συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας, του 
δημιουργικού τουρισμού, της ενεργού συμμετοχής 
των τοπικών πληθυσμών και επιχειρήσεων, καθώς 
επίσης και τη δημιουργία κέντρων ερμηνείας 
πολιτιστικής κληρονομιάς όπου οι τοπικές 
κοινότητες βρίσκονται στο επίκεντρο. Επιπρόσθετα, 
το έργο προέβλεπε τη διοργάνωση κύκλου Φεστιβάλ 
Διαπολιτισμικού Διαλόγου με επτά εκδηλώσεις σε 

πέντε διαφορετικές χώρες. 

Έξυπνες Διαδρομές 
στη Μεσόγειο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταξύ των στόχων της πρωτοβουλίας, υπάρχει η αναζωογόνηση των 

προορισμών της ΕΕ, η αξιοποίηση της χαμηλής εποχικότητας και η 

εφαρμογή της βιωσιμότητας των 

τουριστικών προσφορών και προϊόντων. Ταυτόχρονα, το έργο 

στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών 

φορέων και πολιτιστικών αρχών των χωρών, στη δημιουργία ισχυρών 

εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς 

επίσης και στην προώθηση ανταλλαγής εμπειριών και 

εμπειρογνωμοσύνης σε διεθνές επίπεδο. 

 

Για να διευρύνει την προοπτική και να τραβήξει την προσοχή ενός 

ευρύτερου κοινού, η πρωτοβουλία προέβλεπε επίσης τη δημιουργία 

του Mediterranean 1200 BC, ενός καινοτόμου εργαλείου διάδοσης 

μιας νέας εποχής. Το Mediterranean 1200 BC είναι ένα βιντεοπαιχνίδι 

βασισμένο στις εμπορικές οδούς των Φοίνικων που επιτρέπει στους 

παίκτες να βυθιστούν στην ιστορική ατμόσφαιρα της αρχαίας 

Μεσογείου. Καλύπτοντας μια χρονική περίοδο που κυμαίνεται από το 

1200 π.Χ. έως την πολιορκία της Καρχηδόνας το 146 π.Χ., ξεκινά μια 

συναρπαστική και πρωτότυπη εξερεύνηση του παρελθόντος, 

ακολουθώντας τις διαδρομές της θαλάσσιας επέκτασης των Φοίνικων 

ανακαλύπτοντας πολλά εμπορικά κέντρα και πόλεις που 

δημιουργήθηκαν από τους Φοίνικες, τους Ετρούσκους, τους Έλληνες 

και τους Ρωμαίους κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου. Ο στόχος 

του παιχνιδιού είναι η ανάπτυξη των Φοινικικών οικισμών με την 

εφαρμογή των εμπορικών τους δραστηριοτήτων και τη μετακίνηση 

πόρων σε όλη τη Μεσόγειο, κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών και 

με την βοήθεια ιστορικών μέσων μεταφοράς σχεδιασμένα με 

ακρίβεια. 

Κοινοπραξία TRAMES 
 

ΙΤΑΛΙΑ 
• Timesis, εταιρεία εποπτείας και σχεδιασμού έργων 

και διαχείρισης τουριστικών προορισμών στο 

Montepisano, Συντονιστής Έργου (www.timesis.it) 

 

• La Rotta dei Fenici, Διεθνικό Πολιτιστικό 

Δρομολόγιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(www.fenici.net) 

 

• Plein Air, Ιταλικά μηνιαίως (www.pleinair.it) 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
• Αυτόνομη πόλη της Μελίγια (www.melilla.es) 

 

ΚΥΠΡΟΣ 
• Top Kinisis, Τουριστικός Οργανισμός 

(www.topkinisis.com) 

 

ΗΜΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΟ 
• EGA Entertainment Game Apps, εταιρεία 

ανάπτυξης ψυχαγωγικών εφαρμογών και 

βιντεοπαιχνιδιών (www.egameapps.com) 

 

ΜΑΛΤΑ 
• Inizjamed, Πολιτιστικός Σύλλογος 

(www.inizjamed.org) 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης 

(www.ebex.gr) 

 

Περισσότερες πληροφορίες και σημείο επαφής: 

Timesis s.r.l. 

Via Niccolini 7 

56017 S. Giuliano Terme (PI) 

τηλ. +39 050 818800 

e-mail irene.borelli@timesis.it 

e-mail ac.lorenzelli@timesis.it 



εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η 

Αφροδίτη ή αλλιώς Venus για τους Ρωμαίους, γεννήθηκε από τη 
θάλασσα της Κύπρου. Η μαγεία που περιβάλλει το τρίτο μεγαλύτερο 
νησί της Μεσογείου ξεδιπλώνεται σε κάθε  του γωνιά. Σαγηνευτικές 
παραλίες, δροσερά πράσινα δάση, εύοσμες κατάσπαρτες με 
αμπελώνες και ελαιώνες βουνοπλαγιές και κατάφυτες με 
εσπεριδοειδή πεδιάδες σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τουριστική 
υποδομή και την Κυπριακή φιλοξενία, προσφέρουν  ένα 
ολοκληρωμένο ποιοτικό τουριστικό προορισμό. 
Τοποθετημένο στην ανατολική γωνιά της Μεσογείου, μια περιοχή 
όπου οι αυτοκρατορίες της αρχαιότητας αγωνίζονταν για υπεροχή, το 
νησί της Κύπρου διαθέτει μια πλούσια και πολύπλευρη ιστορία και 
ταυτότητα. 
Από την αρχαιολογία έως την θρησκεία από την αρχιτεκτονική έως 
την γαστρονομία, από τις κρυστάλλινες παραλίες έως τις μαγευτικές 
φυσικές διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας, η νότια πλευρά του 
νησιού προσφέρει πρόσφορο έδαφος προς εξερεύνηση. Η έξυπνη 
διαδρομή της Κυπρου χωρίζεται σε τρία αλληλοσυνδεόμενα 
μονοπάτια τα οποία προβάλλουν την αριστεία της αρχαιολογικής της 
κληρονομιάς συνδέοντας τα όλα σε ένα μοναδικό, μαγευτικό ιστό: τα 
ίχνη της Αφροδίτης.
Πριν ξεκινήσετε όμως την εξερεύνηση σας, αξίζει να αφιερώσετε 
τουλάχιστον δύο ημέρες στην πρωτεύουσα του νησιού, τη Λευκωσία, 
η οποία έχει να σας προσφέρει πλούσιους πολιτιστικούς θησαυρούς 
και άλλες Μεσογειακές προτάσεις. 
Για μια πρώτη  συνάντηση με τη θεά της ομορφιάς, επισκεφθείτε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Κύπρου. Η  διάσημη Αφροδίτη των Σόλων 
είναι από τα πιο δημοφιλή εκθέμα τα της πλούσιας έκθεσης που 
τεκμηριώνει τον πολιτισμό του νησιού από τη Νεολιθική έως την 
πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (VII αιώνας μ.Χ.).  Περπατώντας στην 
πόλη θα συναντήσετε πολυάριθμες εκκλησίες, τζαμιά, ιστορικά 
παλάτια και παραδοσιακά κτίρια συμπεριλαμβανομένου του Hamam 
Omerye (παραδοσιακό ατμόλουτρο). Η περιοδεία της πόλης 
κορυφώνεται με μια επίσκεψη στο Κυπριακό Κέντρο Χειροτεχνίας και 
σε μια από τις τοπικές ταβέρνες της αγοράς της παλιάς πόλης. Αξίζει 
να επισκεφτείτε την Λαϊκή Γειτονιά η οποία συγκεντρώνει διάφορα 
καφενεία, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Στο νησί της Αφροδίτης



 

Το αρχαίο βασίλειο του Ιδαλίου 
Φεύγοντας από τη Λευκωσία, η διαδρομή οδηγεί 
Νότια προς το χωριό Δάλι. Εδώ βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χώρος του αρχαίου βασιλείου του 
Ιδαλίου, ενός από τα πλέον σημαντικά βασίλεια 
της αρχαιότητας το οποίο ιδρύθηκε το 1100 π.Χ. 
από  τον Αχαιό ήρωα του Τρωικού Πολέμου, 
Χαλκάνορα και άνθισε μέχρι τα μέσα του V 
αιώνα π. Χ. Η στρατηγική του θέση μεταξύ των 
μεταλλείων χαλκού στην ενδοχώρα και των 
λιμανιών της ανατολικής και νότιας ακτής, συ 
νέβαλε στην ευημερία του οικισμού. Εδώ, 
σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός του πολέμου 
Άρης σκότωσε τον εραστή της Αφροδίτης, 
Άδωνη, από ζήλια. 
Το Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου διαθέτει μια 
συλλογή περίπου οκτακόσιων επιγραφών, 
πολλές από αυτές στη Φοινικική γλώσσα. 
Μεταξύ των πιο σημαντικών ευρημάτων είναι 
και η περίφημη χάλκινη επιγραφή του Ιδαλίου η 
οποία είναι χαραγμένη και στις δύο πλευρές της 
και χρονολογείται από τη Φοινικική  κυριαρχία, 
γύρω στον V αιώνα π.Χ. Η επιγραφή σήμερα 
φιλοξενείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Γαλλίας. 
Περπατήστε στα στενά δρομάκια μέχρι την 
εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου που βρίσκεται 
στην καρδιά του ιστορικού κέντρου του χωριού 
για να δοκιμάσετε τις κούπες, ένα τηγανητό 
σνάκ φτιαγμένο με πουργούρι, κιμά, κρεμμύδι, 

μαϊντανό και μπαχαρικά το οποίο χρονολογείται

από την εποχή των Φοινίκων.

μαϊντανό και μπαχαρικά το οποίο 
χρονολογείται από την εποχή των Φοινίκων. 
Από το Δάλι, κατευθυνόμενοι προς τις νότιες 
ακτές, φτάνουμε στην πόλη της Λάρνακας για 
να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του 
Κιτίου, ένα αρχαίο βασίλειο που ιδρύθηκε από 
τους Μυκηναίους Έλληνες τον XIII αιώνα π.Χ. 
και το οποίο κυριάρχησαν οι Φοίνικες τον IX 
αιώνα. Η ευημερία του Κιτίου ήταν αυστηρά 
συνδεδεμένη με το λιμάνι του το οποίο υπήρξε 
πυρήνας εμπορικής διακίνησης γεωργικών 
προϊόντων τα οποία εξάγονταν στην 
Ανατολική Μεσόγειο, στην Αίγυπτο και στο 
Αιγαίο Πέλαγος. Πιο κάτω, τα ερείπια του 
Ναού της Αφροδίτης μαρτυρούν ότι η θεά της 
ομορφιάς λατρευόταν και σε αυτές τις ακτές. Η 
παραθαλάσσια πόλη της Λάρνακας εκτείνεται 
κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου των 
Φοινικούδων και φιλοξενεί ξενοδοχεία, 
παραδοσιακές ψαροταβέρνες, καφέ και 
εμπορικά καταστήματα. 
Εξερευνόντας την  ενδοχώρα, θα ανακαλύψετε 
την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και την 
αρχαία Τουρκική συνοικία της Σκάλας. 
Η διαδρομή συνεχίζει προς το νότιο-ανατολικό 
τμήμα του νησιού για να φτάσετε στην Αγία 
Νάπα, ένα χαρακτηριστικό ψαροχώρι, το 
οποίο σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε ένα 
ζωντανό τουριστικό προορισμό. • Ταξιδιωτικός Οργανισμός  , 

Top Kinisis  
τηλ. 00357/77787878,
www.topkinisis.com,
callcenter@topkinisis.com,
cyprus@topkinisis.com, 
facebook.com/topkinisis 



Στο λίκνο της Αστάρτης 
Η δεύτερη διαδρομή επικεντρώνεται στους μυθικούς τόπους λατρείας και γέννησης της 
Αφροδίτης, ξεδιπλώνοντας τους δεσμούς μεταξύ του μύθου της και αυτού της Αστάρτης, 
της Φοινικικής θεότητας της γονιμότητας. 
Από την πόλη της Λάρνακας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, φτάνετε στο χωριό της 
Χοιροκοιτίας (IX αιώνας π.Χ.), ένα σημαντικό προϊστορικό χώρο, Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO από το 1998. Στη συνέχεια θα συναντήσετε την πόλη της 
Λεμεσού, το μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου. Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά μπορείτε να 
επισκεφθείτε το χωριό Ερήμη το οποίο φιλοξενεί το Κυπριακό Μουσείο Οίνου, ένα 
αφιέρωμα στην οινολογική παράδοση του νησιού με 5500 χρόνια ιστορίας. Πολύ κοντά 
βρίσκεται ο προϊστορικός οικισμός της Σωτήρας και το μεσαιωνικό κάστρο Κολόσσι το 
οποίο υπήρξε έδρα διοίκησης των Ιπποτών του τάγματος Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ.
Προχωρώντας Ανατολικά, θα φτάσετε στο αρχαίο βασίλειο της Αμαθούντας, έναν από τους 
μεγαλύτερους χώρους λατρείας που αφιερώθηκαν ποτέ στην Αφροδίτη. Ένας από τους πιο 
διάσημους μύθους του αρχαίου αυτού βασιλείου είναι συνδεδεμένος με τον Αθηναίο ήρωα 
Θησέα και την κόρη του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης την Αριάδνη. Ο μύθος λέει ότι αφού η 
Αριάδνη βοήθησε τον Θησέα να σκοτώσει τον Μινώταυρο, το ζευγάρι κλέφτηκε αλλά το 
πλοίο τους λόγω καταιγίδας ναυάγησε κοντά  στην Αμαθούντα. Η Αριάδνη η οποία ήταν 
έγκυος, δέχθηκε την προστασία και τη φροντίδα των τοπικών γυναικών οι οποίες την 
ταύτισαν με τη θεά Αφροδίτη και την λατρεύαν με το όνομα Αριάδνη-Αφροδίτη.
Δυτικά της Λεμεσού, στον κόλπο της Επισκοπής, υψώνεται ο αρχαιολογικός χώρος του 
Κουρίου που χρονολογείται από τον XIII αιώνα π.Χ. Μη χάσετε την ευκαιρία να 
επισκεφθείτε το Ελληνορωμαϊκό θέατρο του 2ου αιώνα π.Χ., το ιερό του Απόλλωνα-Υλάτη 
και την Παλαιοχριστιανική Βασιλική. 

Κατά μήκος της νότιας ακτής η οποία καταλήγει στην πόλη της Πάφου, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά, βρίσκεται η Πέτρα του 
Ρωμιού, η θρυ λική γενέτειρα της Αφροδίτης. Ο μύθος λέει ότι μετά από μια διαμάχη μεταξύ του θεού Κρόνου και του πατέρα του 
Ουρανού, ο Κρόνος έκοψε τα γεννητικά όργανα του Ουρανού και τα πέταξε στη θάλασσα. Από τον αφρό των γονιμοποιημένων νερών 
γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη. Στο κοντινό χωριό Κούκλια επισκεφθείτε μια από τις ταβέρνες στο ιστορικό κέντρο του χωριού για να 
παραγγείλετε Κυπριακούς Μεζέδες, ένα πλούσ ιο γεύμα από πολλά πιάτα που συνδυάζουν τις παραδοσιακές γεύσεις του νησιού. 
Επόμενη στάση, ο ναός της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, ένα από τα πιο σεβαστά μέρη στον αρχαίο κόσμο. Τα ερείπια του Ιερού της 
Αφροδίτης χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα π.Χ. Πολλο ί συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένου και του Ομήρου, αναφέρονται στο ιερό 
ως τον πιο πολύτιμο ναό στον κόσμο. 

Ολοκληρώστε αυτήν την όμορφη διαδρομή με μια επίσκεψη στο 
χωριό της Γεροσκήπου, διάσημο στην αρχαιότητα για τους ιερούς του 
κήπους φιερωμένους στη θεά Αφροδίτη, σήμερα είναι γνωστό για την 
παραγωγή του διάσημου λοκουμιού της Γεροσκήπου.
Το 2017, η πόλη της Πάφου, ψηφίστηκε ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης λόγω των ποικίλων πολιτιστικών στοιχείων που 
διαθέτει. Η Πάφος συνιστά ένα μείγμα ιστορικών πολιτισμών των 
οποίων τα ίχνη είναι ορατά μέχρι ήμερα. Αξίζει να επισκεφθείτε το 
Αρχαιολογικό Πάρκο το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1980. 
Δείτε τους τάφους των Βασιλέων, μια νεκρόπολη διάσημη για το 
μεγαλείο των τάφων της οι οποίοι είναι περίτεχνα σκαλισμένοι στον 
βράχο καθώς επίσης τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα των 
Ρωμαϊκών επαύλεων που απεικονίζουν σκηνές από την Ελληνική 
μυθολογία. 



Στα ιερά νερά της Αφροδίτης
Από την Πάφο, κατά μήκος της ακτής με κατεύθυνση προς Βορρά, η τρίτη 
διαδρομή οδηγεί στη χερσόνησο του Ακάμα. Ένα πραγματικά γραφικό 
κομμάτι του νησιού, μια περιοχή με μεγάλη φυσική ομορφιά η οποία έχει 
συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000. Μην χάσετε την ευκαιρία να 
περπατήσετε μέσα από το φαράγγι του Άβακα, ένα παρθένο παράδεισο 
για τους λάτρεις της πεζοπορίας και σίγουρα πρέπει να επισκεφθείτε την 
παραλία της Λάρας όπου οι πράσινες χελώνες Chelonia Mydas και 
Loggerhead Caretta Caretta έρχονται για να γεννήσουν τα αυγά τους. 
Προχωρώντας προς την Βόρεια άκρη της Χερσονήσου, επισκεφθείτε τα 
Λουτρά της Αφροδίτης, μια πανέμορφη λίμνη λαξευμένη στο βράχο. Εδώ, 
σύμφωνα με το μύθο, η Αφροδίτη έκανε το μπάνιο της και συναντούσε τον 
αγαπημένο της Άδωνη. Βουτήξετε στα κρυστάλλινα νερά που σύμφωνα με 
τον μύθο θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε νέοι. 
Ολοκληρώστε αυτήν την καταπληκτική διαδρομή με μια επίσκεψη στο 
τελευταίο από τα 10 βασίλεια της αρχαίας Κύπρου γνωστό ως Μάριον το 
οποίο μετονομάστηκε σε Αρσινόη κατά την Ελληνιστική περίοδο. Το Μάριον 
ήταν σημαντικό εμπορικό κέντρο πλούσιο σε χρυσό και χαλκό και 
διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Αθήνα. 

Από την Πάφο, ακολουθήστε τον δρόμο προς την ορεινή περιοχή του Τροόδους. 
Μοναχοί, παράνομοι, πολιτικοί, ακτιβιστές, σκιέρ φυσιολάτρεις και πεζοπόροι; τα 
βουνά του Τροόδους πάντα υποδέχονταν διαφορετικές ομάδες που αναζητούσαν 
καταφύγιο, προστασία, ασκητισμό ή απλώς την επαφή με τη φύση. Εντοπίστε το 
κέντρο επισκεπτών του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους κοντά στην πλατεία 
του Τροόδους για να εξοπλιστείτε με χάρτες και να πάρετε πληροφορίες για τα 
διάφορα μονοπάτια της φύσης στην περιοχή (Άρτεμις, Περσεφόνη, Αταλάντη, 
Καληδόνια κ.λπ.). 
Ανάμεσα στα βουνά του Τροόδους, η κορυφή του Ολύμπου υψώνεται περήφανα 
στα 1952 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με βάση τον Όλυμπο, 
τέσσερεις ανελκυστήρες του σκι και οκτώ αλπικές πίστες, ο όμιλος χιονοδρόμων 
Κύπρου φιλοξενεί σκιέρ όλων των επιπέδων. Η εποχή του σκι διαρκεί συνήθως από 
τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. 
Η ορεινή περιοχή του Τροόδους χαρακτηρίζεται επίσης από μια από τις 
μεγαλύτερες ομάδες εκκλησιών και μοναστηριών της πρώην Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Ένα συγκρότημα 10 μνημείων (εννέα εκκλησίες και ένα μοναστήρι), 
πλούσια διακοσμημένα με τοιχογραφίες παρέχουν μια επισκόπηση της Βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής ζωγραφικής στην Κύπρο.
Η διαδρομή, προς τα ανατολικά οδηγεί πίσω στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα του 
νησιού. Αυτή η έξυπνη διαδρομή θα σας επιτρέψει να έρθετε σε επαφή με έναν 
πληθυσμό πρόθυμο να σας μιλήσει για την ιστορία και την ταυτότητά του 
βοηθώντας σας έτσι να γνωρίσετε καλύτερα τον Κυπριακό πολιτισμό. 



 

 

 

οποθετημένη στους πρόποδες της οροσειράς 

της Ροδόπης, η Ξάνθη είναι το διοικητικό κέντρο 
της ομώνυμης περιοχής της Ανατολικής Θράκης, 
στη σημερινή περιφέρεια της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης - αρχαίο σταυροδρόμι 
μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου. Τα 
στενά λιθόστρωτα δρομάκια του κέντρου της 
πόλης - χωρισμένα από τον ποταμό Κόσυνθο - 
χαρακτηρίζονται από ένα θαυμάσιο μείγμα στυλ. 
Από την τοπική αρχιτεκτονική έως την οθωμανική, 
μέχρι τις κομψές κατοικίες των πλούσιων εμπόρων 
καπνού: μια δραστηριότητα που ξεκίνησε τον 19ο 
αιώνα και έδωσε σημαντική ώθηση στην τοπική 
οικονομία. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, πολλές 
εκδηλώσεις μαρτυρούν την πολιτιστική ζωντάνια 
της Ξάνθης: συγκεκριμένα πρόκειται για τους 
εορτασμούς της καρναβαλικής περιόδου και το 
Φεστιβάλ της Παλιάς Πόλης τον Σεπτέμβριο. 

Η Έξυπνη Διαδρομή της Ξάνθης ακολουθεί δύο 
κατευθύνσεις που συναντώνται στο διοικητικό 
κέντρο. Η πρώτη χωρίζεται σε δύο μονοπάτια 
που οδηγούν προς το εσωτερικό και η δεύτερη 
οδηγεί στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόλις επισκεφθείτε την πόλη, σας προτείνουμε 

να κινηθείτε προς τη θάλασσα, να παρασυρθείτε 

από την τοπική ιστορία και τις μυθολογικές 

αναφορές. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ξάνθη 

θα βρείτε την τοποθεσία Άβδηρα: μια σημαντική 

ελληνική πόλη της κλασικής περιόδου στην ακτή 

της Θράκης, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά από τις 

εκβολές του ποταμού Νέστου, σχεδόν μπροστά 

από το νησί της Θάσου. Το όνομα «Άβδηρα» έχει 

Φοινικική καταγωγή και συνδέεται με άλλες δύο 

τοποθεσίες: μία στην Ισπανία, κοντά στη Μάλαγα 

και μία στη Βόρεια Αφρική, κοντά στην 

Καρθαγένη. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ηρακλής 

ίδρυσε την πόλη για να τιμήσει τον φίλο του 

Άβδηρο, ο οποίος κατασπαράχθηκε από τις 

ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη. Ιστορικές 

πηγές μαρτυρούν ότι ο χώρος ιδρύθηκε στα μέσα 

του 7ου αιώνα π.Χ. και έγινε σημαντικό κέντρο 

χάρη στη στρατηγική του θέση κατά μήκος των 

διαδρομών μεταξύ της Μεσογείου και της 

Μαύρης Θάλασσας. Τα Άβδηρα είναι επίσης 

γνωστά ως η γενέτειρα δύο μεγάλων φιλοσόφων 

της αρχαιότητας: του Δημόκριτου και του 

Πρωταγόρα. Μετά από μια επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο που διατηρεί 

αρχαιολογικά ευρήματα από τον 7ο – 13ο αιώνα 

μ.Χ., μπορείτε να φτάσετε στο ψαροχώρι του 

Πόρτο Λάγος ακολουθώντας το παραλιακό 

μονοπάτι. Από εδώ, μπορείτε να φτάσετε στη 

Θάσο με ιστιοφόρο.

Θάσο με ιστιοφόρο. 

Μέσα από τον παραλιακό δρόμο, η Μονή του 

Αγίου Νικολάου εμφανίζεται σε ένα μικρό νησί 

της λίμνης Βιστωνίδας, που συνδέεται με την 

ενδοχώρα με μια ξύλινη γέφυρα. Μαζί με τις 

προστατευμένες περιοχές του ποταμού Νέστου 

και της λίμνης Ισμαρίδας, σχηματίζουν το Εθνικό 

Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που 

ιδρύθηκε το 2008. Με τα 930.000 εκτάρια, 

αντιπροσωπεύει έναν από τους 

σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης, 

οπότε συμπεριλήφθηκε το 1992 στο ευρωπαϊκό 

δίκτυο Natura 2000. Εδώ, οι λάτρεις της φύσης 

μπορούν να ασκήσουν πολλές υπαίθριες 

δραστηριότητες: από καγιάκ έως πεζοπορία, 

από ποδηλασία έως παρατήρηση πουλιών, από 

τοξοβολία έως ιππασία. 

Προχωρώντας βόρεια από την Ξάνθη, 

ακολουθούμε τους δρόμους των Χρυσόφυλλων. 

Πρόκειται για μια περιήγηση στις αντιθέσεις της 

οροσειράς της Ροδόπης, με εμφανή την 

ανθρώπινη παρέμβαση για εκμετάλλευση 

εδαφικών πόρων και στα ορεινά χωριά που 

εκθέτουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της 

πέτρας και του ξύλου. Η αυθεντική φιλοξενία 

των ντόπιων είναι η επιβεβαίωση ότι 

βρισκόμαστε στο λίκνο της 

πολυπολιτισμικότητας της Θράκης. 

• Εμπορικό και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Ξάνθης,

Βασιλέως Κωνσταντίνου

1, Ξάνθη,

τηλ. 0030/2/541/025105,

0030/2/541/022533,

www.ebex.gr,

info@ebex.gr

• Riverland Υπαίθριες

δραστηριότητες,

Σταθμός, Τοξότες;

τηλ. 0030/2541/062488,

info@riverland.gr



Προχωρούμε τώρα προς τον Κένταυρο, κατά μήκος του ορεινού μονοπατιού το οποίο κυριαρχείται από καταπράσινες 

πλαγιές και πυκνά δάση που οδηγούν σε μερικά χαρακτηριστικά μοναστήρια και μικρούς οικισμούς που σκαρφαλώνουν 

στην κορυφή του βουνού. Μια εντυπωσιακή στάση είναι στη βραχογραφία του Μίθρα στις Θέρμες, ακριβώς πριν από τις 

ιαματικές πηγές όπου μπορείτε επίσης να δείτε ένα χαμάμ ή να πάρετε καφέ. Η τελευταία στάση είναι η Κοττάνη, ένας 

μικρός ορεινός οικισμός στα σύνορα με τη Βουλγαρία, όπου θα πρέπει να κατευθυνθείτε για μια αξέχαστη γαστρονομική 

στάση στη χαρακτηριστική ταβέρνα Κοττάνη, η οποία προσφέρει ελληνική κουζίνα σε ένα παραδοσιακό κτίριο. Για να 

φτάσετε εκεί, πρέπει να ακολουθήσετε έναν ορεινό δρόμο, μερικώς ασφαλτοστρωμένο. 

Τα χαρακτηριστικά της Θράκης γίνονται ολοένα και πιο εμφανή ταξιδεύοντας στην ενδοχώρα. Ακολουθώντας το άλλο 

μονοπάτι της Έξυπνης Διαδρομής προς το εσωτερικό, μπαίνουμε στον μαγικό κόσμο των Δρυάδων, οι οποίες ήταν 

μυθολογικές νύμφες των δέντρων και ειδικότερα των βελανιδιών. Η οροσειρά της κεντρικής Ροδόπης είναι πλούσια σε 

βλάστηση μοναδικής αξίας. Η εγκατάλειψη των οικισμών και της κτηνοτροφίας στα μέσα του περασμένου αιώνα έχει αφήσει 

την φύση να αναπτυχθεί ανεμπόδιστα. Κατευθυνόμαστε προς Σταυρούπολη. Μέχρι τη δεκαετία του '60 και του '70, ήταν το 

κέντρο της καλλιέργειας και της παραγωγής καπνού. Σήμερα, είναι ο μοναδικός ορεινός δήμος του Νομού Ξάνθης, σημείο 

εκκίνησης για εκδρομές στη γύρω περιοχή. Φεύγοντας από την κοιλάδα του Νέστου, φτάνουμε στο χωριό Λειβαδίτης. Από 

εδώ, ένα καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι οδηγεί στη βάση του καταρράκτη, ο οποίος πέφτει από ύψος 35 μέτρων. 

Μπορείτε να οδηγήσετε προς το Χωριό του Δάσους του Ερύμανθου. Στη συνέχεια, περνώντας από τις καλύβες των 

Σαρακατσάνων στο Αντάμωμα, κατεβαίνουμε στην Καλλιθέα για να επιστρέψουμε στην Ξάνθη. 



 

 

 

 

Έξυπνη αυτή διαδρομή διασχίζει την 

αρχαία Πούλια και συνδέει Μεσογειακούς 
πολιτισμούς και τοποθεσίες που μοιράζονται 
στοιχεία τόσο απτής όσο και άυλης 
κληρονομιάς.  
Από το Salento, ξεκινώντας από τη Santa 
Maria di Leuca και προχωρώντας στις πόλεις 
Minervino Di Lecce, Otranto και Mesagne, η 
διαδρομή ακολουθεί τα βήματα των αρχαίων 
Μεσσαπίων (Messapian) πολιτισμών 
διασταυρώνοντας τοπία και παρθένες ακτές 
μέχρι τον Φάρο Punta Palascia που βρίσκεται 
στο ανατολικότερο άκρο της Ιταλίας.  
Προχωρώντας βόρεια, ακολουθεί τα βήματα 
του Αννίβα (Hannibal), των Δαυνίων 
(Daunians) και των Πευκετίων (Peucetians) 
στους αρχαιολογικούς χώρους Gnatia και 
Monte Sannace που βρίσκονται στο δρόμο 
προς Bari και Barletta.  
Το ιδανικό σημείο εκκίνησης για τη διαδρομή 
είναι το Capo Santa Maria di Leuca, το Ιταλικό 
finis terrae (άκρο της γης) που βρίσκεται στο 
νοτιότερο άκρο της χερσονήσου Salento. Η 
διαδρομή προσφέρει ένα μοναδικό 
πανόραμα στον ταξιδιώτη. Ο παραλιακός 
δρόμος που κατευθύνεται βόρεια κατά μήκος 
της ανατολικής ακτής είναι εφάμιλλος των 
πιο φημισμένων γραφικών δρόμων στον 
κόσμο. Κατηφορίζει σχεδόν πάντα δίπλα από 
την μαγευτική θάλασσα αποκλίνοντας 
μερικές φορές για να εξερευνήσει την άμεση 
ενδοχώρα. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Πύλη προς την Ανατολή



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη διαδρομή συναντούμε το Tricase με το 

ιστορικό του κέντρο, το κάστρο και τις 

βιομηχανίες παραγωγής κεραμικών, το Poggiardo 

με το Αρχαιολογικό Πάρκο Vaste το οποίο 

χρονολογείται από την εποχή των Μεσσαπίων 

(Messapian) και την Εκκλησία Rupestrian Church 

of Santi Stefani di Vaste. Ακολουθεί το Minervino 

di Lecce, αυθεντικό χωριό και γη των dolmens 

(τύπος αρχαίου μνημείου) και το Porto Badisco, 

όπου συναρπάζουν οι προϊστορικές τοιχογραφίες 

της Σπηλιάς των Ελαφιών και όπου σύμφωνα με 

τον μύθο ο Αινείας επιστρέφοντας από την Τροία 

αποβιβάστηκε εδώ. Τέλος, φτάνουμε στη Punta 

Palascìa όπου θα δούμε τον ανατολικότερο φάρο 

της Ιταλίας. Στο Otranto, μια πανέμορφη 

τοποθεσία με μεγάλη ιστορία που ξεδιπλώνεται 

με ένα θαυμάσιο τρόπο μέσα στο κάστρο 

Aragonese Castle, θα μαγευτείτε από τον 

καθεδρικό ναό, με το απίστευτο ψηφιδωτό 

δάπεδο του XII αιώνα και θα εξερευνήστε την 

κρύπτη του XI αιώνα κτισμένη πάνω σε σαράντα 

δύο μαρμάρινες κολώνες. 

Κατά μήκος της ακτής του Salento, τα πολιτιστικά 

ερεθίσματα είναι συνυφασμένα με παραλιακούς 

περιπάτους και γευσιγνωσίες παραδοσιακής 

κουζίνας. Θα ήταν κρίμα να μην κάνουμε μια 

στάση στην ενδοχώρα της Galatina για να 

μάθουμε τα μυστικά της pizzica και της taranta 

(χοροί της αράχνης), και να δοκιμάσουμε το 

κλασικό γεμιστό γλυκό με κρέμα pasticciotto.  

Βρισκόμαστε τώρα στο δρόμο για Lecce, την 

αριστοκρατική πρωτεύουσα του Apulian Baroque 

και κατ’ εξοχήν πόλη της τέχνης, με το ιστορικό 

κέντρο της να περικλείεται από αμυντικά τείχη με 

4 πύλες (εισόδους), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τον 

καθεδρικό ναό και πολλά άλλα.  

Ο δρόμος στη συνέχεια οδηγεί προς Brindisi, έναν 

εξαιρετικά σημαντικό εμπορικό κόμβο για

εξαιρετικά σημαντικό εμπορικό κόμβο για τις 

συναλλαγές με την Ανατολή και σημείο 

τερματισμού της Αππίας οδού.
Περιτριγυρισμένο από τα τείχη της Αραγονίας 

του XV αιώνα, το κέντρο της πόλης διατηρεί 

υπέροχες εκκλησίες Ρομανικής περιόδου, όπως 

η εκκλησία του San Giovanni al Sepolcro, που 

χρονολογεί ται από τον XII αιώνα και ο 

καθεδρικός ναός που διατηρεί εν μέρει το 

αρχικό ψηφιδωτό του δάπεδο. Στην ενδοχώρα, 

η κοινότητα του Mesagne, ένα σημαντικό 

κέντρο του Μεσαπικού πολιτισμού, προσελκύει 

τους ταξιδιώτες με το κάστρο του, τις 

μνημειακές εκκλησίες και τον πλούτο της λαϊκής 

του κληρονομιάς. Εάν έχετε χρόνο, αξίζει να 

κάνετε μια παράκαμψη από το Mesagne για να 

επισκεφθείτε το Taranto, μια από τις πιο 

σημαντικές πόλεις της Magna Graecia, της 

οποίας η ιστορία αποδίδεται με θαυμάσιο 

τρόπο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

MarTA. Η διαδρομή μας οδηγεί στο Fasano για 

να εξερευνήσουμε το Αρχαιολογικό Πάρκο της 

Εγνατίας (Archaeological Park of Gnatia), το 

αρχαίο κέντρο των Μεσσαπίων που συνορεύει 

με την Πευκετία (Peucetia). 

Περίπου σαράντα χιλιόμετρα πιο κάτω από το 

Fasano με κατεύθυνση προς την ενδοχώρα, 

φτάνουμε στην Gioia del Colle όπου θα 

επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Πάρκο του 

Monte Sannace, πιθανόν η αρχαία Θουρία 

(Thuriae) η οποία αναφέρεται σε λογοτεχνικές 

πηγές. 

Η κτισμένη περιοχή του Monte Sannace 

αντιπροσωπεύει την καλύτερα διατηρημένη 

πόλη της αρχαίας Πευκετίας (Peucetia), μιας 

ιστορικής περιοχής που αντιστοιχεί στην 
σημερινή επαρχία του Μπάρι (B ari). 

• Περιφέρεια Απουλίας,

www.viaggiareinpuglia.it

• Castello Aragonese,

Piazza Castello, Otranto (LE); 

τηλ. +39 0836 210094,

www.comune.otranto.le.it,

castelloaragoneseotranto@gm

ail.com 

• Parco dei Guerrieri di Vaste,

SP158 Maglie-Castro Poggiardo,

τηλ. +39 329 4483076



 

Η διαδρομή περιλαμβάνει δύο δρομολόγια: Ένα αρχαιολογικό 

όπου θα έχετε την ευκαιρία να παρατηρήσετε την τοπογραφία και 

τα δομικά χαρακτηριστικά της αρχαίας πόλης και ένα 

φυσιολατρικό όπου θα εκτιμήσετε τα χαρακτηριστικά της 

φυσιοκρατικής-περιβαλλοντικής και αγροτικής αρχιτεκτονικής του 

τόπου. 

Στη συνέχεια, μια επίσκεψη στο Μπάρι (Bari), την σημαντική αυτή 

εμπορική πόλη με το ιστορικό κέντρο μεγάλης γοητείας και 

ελκυστικότητας, είναι απαραίτητη. Από εδώ, η διαδρομή οδηγεί 

στην διάσημη για τα αρχαιολογικά της ευρήματα αλλά και για το 

ψωμί της, πόλη της Altamura και στη Matera, Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019, με τα σμιλεμένα σε σπηλιές 

σπίτια της ('Sassi'). 

Από τη Barletta, υπάρχουν αμέτρητες διαδρομές για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Προς 

Βορρά, οι αλυκές Margherita di Savoia Salt pans, από τις μεγαλύτερες αλυκές στη Μεσόγειο 

και πιο κάτω το ακρωτήρι Gargano. Στην ενδοχώρα, στην περιοχή Mounts Dauni area, θα 

επισκεφτείτε γραφικά χωριά όπως το Lucera και Bovino. Προχωρώντας Νότια, φτάνουμε στο 

Εθνικό Πάρκο Alta Murgia. Το κάστρο Castel del Monte, ένα υπέροχο παράδειγμα 

αρχιτεκτονικής της εποχής του Frederick II, τα υπέροχα σπιτάκια Trulli στο Alberobello, το ιερό 

του San Michele Arcangelo στο Monte Sant'Angelo και το φυσικό καταφύγιο Foresta Umbra, 

όλα μαζί συγκροτούν μια από τις τρεις περιοχές στη Πούλια που αναγνωρίζονται επίσημα από 

την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

Τοπία που σου κόβουν την ανάσα ξεδιπλώνονται ανάμεσα στο απέραντο γαλάζιο της 

θάλασσας και τους ατελείωτους ελαιώνες, μοναδικές και συναρπαστικές εμπειρίες με Έξυπνες 

Διαδρομές (Smart Ways) που έρχονται να ανταμείψουν λιγότερο γνωστούς προορισμούς όπου 

οι κοινότητες καλωσορίζουν τους σύγχρονους ταξιδιώτες.  

“Η Πούλια διαθέτει μια ξεχωριστή, άυλη προστιθέμενη αξία; τη ζεστασιά ενός φιλόξενου κόσμου, 

ιστορικά συνηθισμένου να υποδέχεται ταξιδιώτες από τη θάλασσα. Το ταξίδι στην Πούλια είναι μια 

εμπειρία που πρέπει να βιώσετε και με τις πέντε αισθήσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να 

αιχμαλωτίσετε τους ήχους, τα τοπία, τα σχήματα και τις γεύσεις της και να κατανοήσετε τα πάθη 

και τις παραδόσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την τέχνη και την ιστορία της περιοχής”.  
(www.puglia.com) 

Κατευθυνόμαστε τώρα στη Barletta, της οποίας το όνομα συνδέεται άμεσα με τη διάσημη μονομαχία των 

ιπποτών του 1503. Πολύ κοντά στο κέντρο μην παραλείψετε να δείτε το Νορμανδικό Κάστρο (Norman 

Castle Svevo) και την Canne della Battaglia στην οποία το 216 π.Χ. έγινε η γνωστή στην ιστορία μάχη των 

Καννών με κεντρικό πρόσωπο τον Καρχηδόνιο Hannibal Barca. Στον εικοσαετή πόλεμό που είχε ο Αννίβας 

με τη Ρώμη κατά την διάρκεια του Β’ Καρχηδονιακού πολέμου (Punic War II), στην τοποθεσία Canne della 

Battaglia επινόησε μια στρατηγική μάχης προκαλώντας την ήττα της Ρώμης η οποία έθετε σε κίνδυνο τη 

δική του επιβίωση.  Η στρατηγική αυτή εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές 

ακαδημίες παγκοσμίως. Επισκεφθείτε το Antiquarium στους πρόποδες της οχυρωμένης ακρόπολης του 

Αρχαιολογικού Πάρκου, με τα ερείπια του αρχαίου οικισμού των Δαυνίων (Daunian) και τις δομές των 

Ρωμαϊκών, Παλαιοχριστιανικών και Μεσαιωνικών περιόδων, που σήμερα προσφέρουν στους επισκέπτες 

ένα ολοκληρωμένο γοητευτικό ταξίδι στο παρελθόν.Η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Πάρκο χωρίζεται σε 

δύο μέρη; το πρώτο οδηγεί στον κεντρικό λόφο, όπου υπήρχε ο προμαχώνας (arx), το φρούριο και η 

μεσαιωνική πόλη, με το κάστρο και τη Βασιλική. Το δεύτερο μέρος οδηγεί στην Παλαιοχριστιανική 

Βασιλική, στις κατοικίες των Δαυνίων (Daunian), στην κάμινο και στο μεσαιωνικό νεκροταφείο.



νάμεσα στις κοιλάδες Serchio και Arno, 

η περιοχή του Monte Pisano περιλαμβάνει 
μια μικρή οροσειρά με την υψηλότερη 
κορυφή της Serra να φτάνει τα 917 μέτρα 
και να εκτείνεται βορειοανατολικά της Πίζας, 
περίπου τριάντα χιλιόμετρα από την 
Τυρρηνική ακτή. 
Φορέστε άνετα παπούτσια για περπάτημα ή 
πάρτε το ποδήλατό σας και ακολουθήστε 
ένα δίκτυο από μονοπάτια που θα σας 
οδηγήσει στον Δρόμο του Λαδιού Monti 
Pisani. Το τοπίο είναι κατάφυτο από 
αμπελώνες και λόφους από ελαιόδεντρα και 
πιο ψηλά από δάση με πεύκα,  καστανιές, 
οξιές και βελανιδιές. Από την εποχή του 
Χαλκού, η περιοχή του Monte Pisano 
κατοικήθηκε από τους Ετρούσκους και τους 
Ρωμαίους. Στους πρώτους αιώνες της 
χριστιανικής εποχής, η πλαγιά του βουνού 
ήταν η έδρα των ερημιτών που ζούσαν σε 
καταφύγια και σπήλαια. Τον Μεσαίωνα, 
έγινε αμυντικό προπύργιο της Ναυτικής 
Δημοκρατίας της Πίζας. 
Τον 16ο αιώνα, οι επιφανείς ευγενείς 
οικογένειες έχτισαν εδώ τους «χώρους 
αναψυχής» τους. Μερικές από αυτές τις 
κατοικίες διατηρούν ακόμα την κομψότητα 
και τη γοητεία της αρχιτεκτονικής, των 
εσωτερικών τοιχογραφιών και των κήπων. 
Μεταξύ αυτών, η Villa Corliano η οποία 
προσφέρει δραματοποιημένες ξεναγήσεις 
όπως η περιήγηση Ghosts in Villa.  

Έξυπνη Διαδρομή 
Μια πράσινη γωνιά με ιστορία



Το Monte Pisano συνδέεται με το νερό και τις 
πηγές των Asciano και Uliveto Terme, αλλά και 
του San Giuliano Terme, διάσημη πόλη από 
τους Ετρουσκικούς και  Ρωμαϊκούς χρόνους για 
τα ιαματικά λουτρά της.  Αξίζει να αφιερώσετε μια 
μέρα για  χαλάρωση στο προσεκτικά 
ανακαινισμένο Bagni di Pisa. Το 1743, το 
συγκρότημα έγινε θερινή κατοικία ιαματικών 
λουτρών του Μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης, 
Francesco Stefano di Lorena. 
Η προτεινόμενη διαδρομή, που θα ακολουθηθεί 
με τα πόδια ή με ποδήλατο, ξεκινά στην  Πίζα με 
το Μουσείο Αρχαίων Πλοίων μέσα στο πρώην 
Arsenali Medicei, το οποίο συνδέεται με ένα 
σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα του 1998. 
Περίπου 30 πλοία τα οποία χρονολογούνται 
μεταξύ 2ου και 5ου αιώνα μ.Χ., αναδύθηκαν από 
το αργιλώδες έδαφος, και αφηγούνται την ιστορία 
της ποτάμιας και  θαλάσσιας ναυτιλίας από την 
εποχή των Ετρούσκων  έως  το τέλος της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Χιλιάδες ευρήματα 
μαρτυρούν την παρουσία πλούσιων εμπορικών 
ανταλλαγών, εθίμων και τροφίμων. 
Από την  πόλη του κεκλιμένου πύργου, 
προχωρήστε βορειοανατολικά κατά μήκος των 
954 τόξων του υδραγωγείου Medici προς  το 
Asciano Pisano και μπείτε στη μικρή 
προστατευόμενη περιοχή του Valle delle Fonti. 
Ακολουθώντας τα μονοπάτια μέσα στο δάσος, θα 
φτάσετε στο Calci με το Pieve di Sant'Ermolao 
(εκκλησία Romanesque parish), ένα εξαιρετικό 
παρά δειγμα του στυλ Pisan Romanesque. Αυτό 
το μέρος είναι πιο γνωστό για το Certosa di Pisa, 
ένα επιβλητικό μοναστικό συγκρότημα του 
Τάγματος των  Καρθουσιανών του San Bruno, 
που ιδρύθηκε το 1366 και διευρύνθηκε τον 17ο 
και 18ο αιώνα. Από  την μπαρόκ εκκλησία, 
περάστε στο μεγάλο μοναστήρι γύρω από το 
οποίο βρίσκονται τα κελιά. 
Μετά από αυτό, συναντούμε τον ξενώνα, την

τραπεζαρία, μέχρι τον ξενώνα Grand Ducal και το

αρχαίο φαρμακείο.

• DMC Montepisano 

στην Τοσκάνη - Δίκτυο 

επιχειρήσεων Montepisano 

Ospitale, Largo Shelley 20, 

San Giuliano Terme (PI); 

τηλ. +39 050 7846847,

+39 366 6949330, 

www.montepisano.travel,

info@montepisano.travel

• City Grand Tour -
Ξεναγήσεις στην Πίζα και 

Τοσκάνη, τηλ. 

+393209154975,

www.citygrandtour.it,

citygrandtour@gmail.com

• Caravanbacci srl,
Via Galileo Galilei

2, Loc. Lavoria, Crespina 

Lorenzana

(PI); τηλ. +39 050 700313, 

www.caravanbacci.com, 

info@caravanbacci.com

Στη συνέχεια συναντούμε τον ξενώνα, την 
τραπεζαρία, μέχρι τον ξενώνα Grand Ducal και το 
αρχαίο φαρμακείο. Μια ολόκληρη πτέρυγα του 
κτηρίου στεγάζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου της Πίζας, το οποίο απαρτίζεται 
από δεκατρείς θεματικές γκαλερί. Οι εκθέσεις 
κυμαίνονται  από την εξέλιξη των δεινοσαύρων έως 
μια μεγάλη συλλογή από πλήρεις σκελετούς 
κητωδών και αρχαιοκητωδών. Υπάρχει επίσης 
εργαστήριο γεωλογίας και ορυκτολογίας και 
αναπαράσταση του Monte Pisano από την 
Παλαιοζωική εποχή έως σήμερα. Ακολουθώντας 
τον ποδηλατόδρομο κατά μήκος του Monte Pisano, 
φτάνετε στο Uliveto Terme, διάσημο για τα φυσικά 
αναβράζοντα νερά του πλούσια σε πολύτιμα 
μέταλλα. Εδώ μπορείτε απλά να πάτε στην πηγή 
που ρίχνει στα ιαματικά λουτρά και να το 
δοκιμάσετε. Ακολουθώντας τη διαδρομή, θα 
διασχίσετε το San Giovanni alla Vena, διάσημο 
για τα κεραμικά του. Το παλαιότερο έγγραφο που 
αναφέρει έναν αγγειοπλάστη από το San Giovanni 
χρονολογείται από το 1384. Η γειτνίαση με τον 
ποταμό επέτρεψε την εξαγωγή και χρήση άμμου 
ως πρώτη ύλη για κεραμικά, καθώς και μεταφορά 
και εμπόριο προς την Πίζα και τη Φλωρεντία με το 
«navicelli», ένα χαρακτηριστικό ιστιοφόρο 
ποταμόπλοιο. Στο Vicopisano, η υπέροχη 
εκκλησία Pieve (Ρωμανικός ενοριακός ναός) της 
Santa Maria (13ος αιώνας) μας καλωσορίζει, 
χτισμένη με ροζ ψαμμίτη. Περπατώντας στα 
μεσαιωνικά σοκάκια και τους πύργους, φτάνετε στο 
Πραιτοριανό Παλάτι και στο φρούριο του 15ου 
αιώνα που ανέθεσαν οι Φλωρεντινοί στον 
Brunelleschi. Ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σημείο, 
από την κορυφή του, θα αντικρύσετε μια 
πανοραμική θέα από τα καλλιεργημένα χωράφια 
της πεδιάδας έως τα ανάγλυφα εδάφη αυτής της 
μικρής πράσινης γωνίας της Τοσκάνης. 



ο Portoferraio, πρωτεύουσα και 

κύριο λιμάνι του νησιού Elba, αποτελεί 
σημείο για θαλάσσιες συνδέσεις από το 
Piombino και είναι η πύλη προς το 
μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους και 
Εθνικού Πάρκου της Τοσκάνης. Το νησί 
είναι γνωστό από την αρχαιότητα για τα 
πλούσια κοιτάσματα ορυκτών που 
διαθέτει. Η δραστηριότητα εξόρυξης 
ξεκίνησε από την εποχή των Ετρούσκων, 
καθιστώντας την περιοχή σε μια 

πραγματική εξόρηξη  ανοικτής 
κοιλότητας.     Η δραστηριότητα αυτή 

τεκμηριώνεται πλήρως  στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Μεταλλευτικής αυτής Περιφέρειας και 
στο Πάρκο Ορυκτών Rio Marina τα 
οποία αξίζει να επισκεφθείτε. Η 
διαδρομή συνεχίζει με μια βόλτα κατά 
μήκος της παραλίας και μια στάση στο 
Rio nell'Elba, ένα μικρό χωριό στην 
ενδοχώρα όπου το μνημειακό σιντριβάνι 
με τα πέντε στόματα και το εκπληκτικό 
δημόσιο κτίριο πλύσης ρούχων με τα 
ξύλινα δοκάρια στη οροφή του 

μαρτυρούν την αφθονία των νερών στην
περιοχή. Το Portoferraio ή αλλιώς 
Fabricia των Ρωμαίων οφείλει τη 
σημερινή του μορφή στον Cosimo de 
’Medici, ο οποίος οχύρωσε ολόκληρη 
την πόλη τον XVI αιώνα μετά την 
καταστροφή της από τους Σαρακηνούς. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Νήσος Έλβα



 

 

 

 

 

 

Περπατώντας στους δρόμους του ιστορικού κέντρου των θαλασσοπόρων, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε 

την επιρροή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Η Villa dei Mulini, μία από τις δύο κατοικίες του Γάλλου αυτοκράτορα 

κατά την εξορία του στην Elba βρίσκεται πολύ κοντά στο Forte Falcone. Στη συνέχεια, μη χάσετε την ευκαιρία να 

επισκεφθείτε την εκκλησία του Santo Stefano, το Archaeological Civic Museum, και το Forte Stella με τον φάρο 

και τον Πύργο Linguella. Στην περιοχή θα δείτε επίσης τη Ρωμαϊκή βίλα Linguella και τη Ρωμαϊκή βίλα των 

σπηλαίων οι οποίες αποτελούν βασικά σημεία της διαδρομής Cammino della Rada, μια διαδρομή πεζοπορίας η 

οποία κάνει στροφή και επιστρέφει στο λιμάνι του Portoferraio.  

Το νησί Elba σημαίνει πάνω απ’ όλα παρθένα φύση και μαγευτικά τοπία, ναυτικές και χερσαίες δραστηριότητες, 

αρχαίες παραδόσεις φαγητού και κρασιού τα οποία ανιχνεύονται μέχρι σήμερα στην παραγωγή κρασιού σε 

αμφορείς, στο κατσικίσιο τυρί, στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και το μέλι, χωρίς φυσικά να ξεχνάμε και την 

πρόσφατη παράδοση που σχετίζεται με την τεχνική παραγωγής σοκολάτας. 

Για να ανακαλύψουμε την αρχαία τεχνογνωσία του νησιού, κατευθυνόμαστε προς το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Marciana Civic, το οποίο αναπαριστά την ιστορία, και όχι μόνο, του νησιού από την Παλαιολιθική εποχή έως την 

εποχή των Ετρούσκων, Ρωμαϊκών και Μεσαιωνικών χρόνων. Στο κέντρο ενός δικτύου μονοπατιών κατάλληλων 

για πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία, η Marciana είναι το σημείο εκκίνησης για αναρρίχηση (είτε με τα πόδια ή 

με τελεφερίκ) στα 1.019 μέτρα του όρους Capanne το οποίο προσφέρει μια αξέχαστη πανοραμική θέα του 

Τοσκανικού Αρχιπελάγους προς τη μεριά της Κορσικής. 

• Επίσημη ιστοσελίδα νησιού

Έλβα: www.visitelba.info

• Εθνικό Πάρκο Τοσκανικού

Αρχιπελάγους, Calata Italia 4,

Portoferraio (LI);

τηλ. +39 0565 908231,

www.parcoarcipelago.info,

info@parcoarcipelago.info

• Villa Romana delle Grotte,

SP26 Portoferraio (LI);

τηλ. +39 328 9115571,

www.villaromanalegrotte.it,

villadellegrotte@gmail.com

• Κοινοπραξία Elba Taste,

Piazza di Chiesa 76,

S. Piero in Campo,

Campo nell’Elba (LI);

www.elbataste.com

Για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις γύρω από τον συναρπαστικό κόσμο 

των Ετρούσκων, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή 

Arezzo και ιδιαίτερα την πόλη Κορτόνα που βρίσκεται κοντά στις 

ακτές της λίμνης Trasimeno της Ούμπρια. Εδώ, θα κάνετε ένα 

αυθεντικό ταξίδι στην ιστορία μιας από τις πλουσιότερες και 

ισχυρότερες πόλεις των Ετρούσκων.Η διαδρομή ξεκινά στο μουσείο 

MAEC - Etruscan Academy Museum of the City of Cortona, όπου 

στεγάζονται μερικά εξαιρετικά αριστουργήματα τα οποία 

δημιούργησε αυτός ο πολιτισμός. Συνεχίζει στα ισχυρά τείχη, την 

διπλή τοξωτή πύλη Porta Bifora και σε μια σειρά υπόγειων τάφων και 

κατασκευών. Κοντά στην πόλη, η πεδιάδα είναι διάσπαρτη από 

"meloni", τάφους Ετρούσκων της αρχαϊκής εποχής, μεταξύ των 

οποίων ξεχωρίζει το Tumulo II del Sodo, ένα συγκρότημα με δύο 

τάφους και μια εντυπωσιακή πέτρινη σκάλα διακοσμημένη με γλυπτά 

και αρχιτεκτονικά στοιχεία σε ανατολίτικο στιλ. Στους πρόποδες, 

ανάμεσα στους ελαιώνες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Tanella di 

Pitagora, ένα μνημείο γνωστό από το 1500, το Tanella Angori και τον 

τάφο του Mezzavia. Κοντά στη λίμνη Trasimeno, μπορείτε επίσης να 

επισκεφθείτε τα ερείπια της Αυτοκρατορικής έπαυλης Villa of Ossaia - 

La Tufa η οποία κτίστηκε προς τα τέλη της κατάλυσης του 

Δημοκρατικού πολιτεύματος στη Ρώμη και κατά την εποχή του 

Αυγούστου απέκτησε μνημειώδη κλίμακα και αίσθηση.

ΟΙ ΕΤΡΟΥΣΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΤΟΝΑ 



ι Έλληνες του Δυτικού κόσμου 
δημιούργησαν έναν αρτηριακό δρόμο κατά 
μήκος της ακτής της Σικελίας, για να 
συνδέσουν τις αποικίες του Akrai και του 
Kasmenai, πηγαίνοντας προς Camarina, 
Gela, Agrigento και μέχρι Selinunte. Από 
αυτόν τον δρόμο πήρε το όνομά της η Via 
Selinuntina. Στη συνέχεια, οι Ρωμαίοι 
επέκτειναν τη διαδρομή προς το Lilibeo 
(σημερινή Marsala) και την Erice. 
Ο κρατικός δρόμος 115 ανιχνεύει και πάλι 
αυτή τη διαδρομή κληρονόμο της Antica Via 
Selinuntina και η διαδρομή των Φοινίκων 
την ποσφέρει ως πρωτότυπη περιήγηση της 
Σικελίας ανάμεσα σε αρχαιολογικούς 
χώρους, μνημεια της UNESCO, πόλεις 
τέχνης και περιοχές περιβαλλοντικής αξίας

Το ταξίδι ξεκινά από τις Συρακούσες, την 
πιο σημαντική πόλη της Ελληνικής Σικελίας. 
Το κέντρο της είναι η Ορτυγία, που 
βρίσκεται στο ομώνυμο νησί και είναι 
εξαιρετικά πλούσια σε μνημεία, ανάμεσά 
τους, ο Ναός του Απόλλωνα και με θέα σε 
μια από τις πιο επιβλητικές πλατείες της 
Ιταλίας, ο Καθεδρικός Ναός των 
Συρακουσών, με μπαρόκ και ροκοκό 
εξωτερικό, χτισμένος ενσωματώνοντας 
μεσα του τον Ναό της Αθηνάς. Σε κοντινή 
απόσταση, η Κρήνη της Αρετούσας, ένα 
υδάτινο σώμα που ρέει καταλήγοντας στο 
Μεγάλο Λιμάνι των Συρακουσών και παίρνει 
το όνομά της από τον μύθο της νύμφης 
Αρετούσας και του εραστή της Αλφειού. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Αρχαία οδός Σελινουντίνα 



Η Ορτυγία, μαζί με το Αρχαιολογικό Πάρκο της 
Νεάπολης, είναι μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της  UNESCO, και περιέχει τα 
περισσότερα από τα ερείπια των αρχαίων 
Συρακουσών. Μεταξύ αυτών, το Θέατρο, ο ναός 
του Απόλλωνα, ο βωμός του Ιέρωνα, το ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, το Latomìe del Paradiso και  di 
Santa Venera, αρχαία πέτρινα λατομεία 
περιτριγυρισμένα από αρχαία δέντρα που 
περικλείουν υπόγεια σπήλαια όπως το Grotta dei  
Cordari, το Grotta del Salnitro και το Αυτί του 
Διόνυσου.  Πανίσχυρα τείχη συγκλίνουν από τη 
θάλασσα προς την ενδοχώρα στο φρούριο 
Euryalus, που βρίσκεται στον οικισμό Belvedere, 
ένα αριστούργημα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής 
που χτίστηκε μεταξύ 402 και 397 π.Χ. 
Από τις Συρακούσες, μπορούμε να κάνουμε μια 
παράκαμψη κατά μήκος της Via Elorina, που 
καευθύνεται νότια, για να επισκεφθούμε τον 
Έλωρ ο, κοντά στο Noto, με τα μπαρόκ παλάτια 
του (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO). Η αρχαιολογική τοποθεσία του 
Έλωρου είναι μια μεγάλη ιερή περιοχή, με 
πολλούς ναούς και το Koreion, ένα ιερό 
αφιερωμένο στη Δήμητρα και την  Κόρη 
(Περσεφόνη). Ακολουθώντας τη Via Selinuntina, 
προχωράμε προς την ενδοχώρα προς το 
σύγχρονο Palazzolo Acreide, όπου η Ελληνική 
αποικία Akrai ιδρύθηκε από τους Συρακούσιους 
το 664 π.Χ. και στη συνέχεια άκμασε. Εδώ 
συναντάμε το θέατρο, το βουλευτήριο και την 
ακρόπολη με τους θεμέλιους λίθους του Ναού 
της Αφροδίτης και το Σαντόνι, ένα βραχώδες ιερό 
αφιερωμένο στη λατρεία της θεάς Κυβέλης. 
Υπάρχουν επίσης τα ερείπια της Porta 
Selinuntina, μια απτή ένδειξη του δρόμου που 
συνδέεται με το Kasmenai και την Camarina.

Το επόμενο βήμα της Έξυπνης Διαδρομής μας 
οδηγεί στη δυτική ακτή, στην Gela (Γέλα), μια 
από τις μεγαλύτερες Eλληνικές αποικίες στη 
Σικελία. Η πόλη αναπτύχθηκε στο λόφο του 
οποίου το ανατολικό άκρο (που σήμερα 
ονομάζεται Molino a Vento), ήταν  η έδρα της 
ακρόπολης. Δίπλα, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Γέλα παρέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
αρχαία ιστορία της περιοχής από την 
προϊστορία έως τη μεσαιωνική εποχή. 
Οδηγώντας παράλληλα με τη θάλασσα προς τα 
βόρεια, συναντούμε τον Ακράγα, το μεσαιωνικό 
Girgenti και το σύγχρονο Agrigento: μία από 
τις πιο σημαντικές μεσογειακές πόλεις. Το 
Αρχαιολογικό Πάρκο Valle dei Templi - από 
τους πιο δημοφιλείς πολιτιστικούς χώρους στην 
Ιταλία το οποίο χωρίζεται σε διάφορες 
περιοχές. Ένας περίπατος συνδέει τον Ναό της 
Ήρας Λακινίας (Juno) με τον Ναό της Ομόνοιας 
(Concordia) και τον Ναό του Ηρακλή. Ο ναός 
της Ομόνοιας, ο καλύτερα διατηρημένος 
δωρικός ναός, μετατράπηκε σε Χριστιανική 
βασιλική τον 6ο αιώνα και αφιερώθηκε στους 
αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Ακολουθούν ο 
Ναός του Ολυμπίου Διός και ο Ναός του 
Διόσκουρων, μαζί με την ιερή περιοχή που 
αφιερώθηκε στη λατρεία των Χθόνιων 
θεοτήτων (Δήμητρα και Κόρη). Τέλος, η 
Colimbetra και ο Ναός του Ηφαίστου 
(Βούλκαν). Ο Ναός του Ολυμπίου Διός 
χαρακτηρίζεται από κολοσσιαία διάσταση και 
μια ακολουθία τεράστιων γλυπτών (των 
Τελαμώνων) στον εξωτερικό τοίχο, ανάμεσα 
στις στήλες. Μετά τον Αρχαιολογικό χώρο της 
Ηράκλειας της Μινώας, με το επιβλητικό 
Θέατρο. Η επόμενη στάση είναι η Μένφι.

• Η Ρότα των Φοινίκων 

www.fenici.net,

fenici.sicilia@gmail.com,

www.facebook.com/ 

larottadeifenici,

www.instagram.

com/rottadeifenici

• Sicily en PleinAir

Camping&Village,

τηλ: 0932918391 - 0932 9793062,

info@scarabeocamping.it 

• Κέντρο Διερμηνείας. Via 

Selinuntina - Palazzo

Pignatelli, P.za V. Emanuele 

III, Menfi (AG)

• Κέντρο Διερμηνείας Ρότας

των Φοινίκων - Palazzo

Panitteri, Via Panitteri 1,

Sambuca di Sicilia (AG)

• VisitSicily,

www.visitsicily.info



Η Sambuca di Sicilia μας περιμένει περίπου είκοσι χιλιόμετρα προς την ενδοχώρα, με την περιοχή 
Saracen και τον αρχαιολογικό χώρο του Monte Adranone. Αξίζει να επισκεφθείτε το αρχαιολογικό 
μουσείο που ιδρύθηκε στο Palazzo Panitteri του 17ου αιώνα. Εδώ  εκεί μπορείτε να βρείτε ένα Κέντρο 
Ερμηνείας της Φοινικικής Διαδρομής. 

Κατευθυνόμαστε προς τη Μαρσάλα (από τον Αραβικό Mars Allah, "λιμάνι του Θεού"), γνωστή 
παγκοσμίως για το ομώνυμο κρασί που μπορείτε να δοκιμάσετε στο Palazzo Fici, έδρα της 
Διαδρομής Οίνου Marsala Doc. Το αρχαίο Lilybaeum ιδρύθηκε από τους Φοίνικες και η ιστορία 
του απεικονίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Baglio Anselmi, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε τα 
συντρίμμια ενός καρχηδονιακού πολεμικού πλοίου. Εδώ είναι το δυτικότερο άκρο της Σικελίας, 
το Capo Boeo ή Lilibeo από όπου μπορείτε να δείτε το υπέροχο νησί Μότυα (Mozia) στο κέντρο 
της λιμνοθάλασσας Stagnone που είναι η μόνη Φοινικική πόλη που σώζεται μέχρι σήμερα και  
είναι προσβάσιμη με καραβάκι από την ιστορική προβλήτα. Το περπάτημα στα μονοπάτια του 
νησιού είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο ανάμεσα σε αρχαία κτίρια και μέρη: το Cothon, το 
Tophet, τα Ιερά και η Βόρεια Πύλη. Επίσης, στο Μουσείο Whitaker μπορείτε να θαυμάσετε το 
άγαλμα του Ηνίοχου της Μότυα (ή νεαρού άνδρα από τη Μότυα), που χρονολογείται στον 5ο 
αιώνα π.Χ. Οι λευκές αλυκές που περιβάλλουν το νησί και εκτείνονται μέχρι το Τράπανι 
κυριαρχούν στο τοπίο, μαρτυρώντας την αρχαία παράδοση της παραγωγής αλατιού από 
θαλασσινό νερό. Πρόκειται για ένα επιβλητικό περιβάλλον που φιλοξενεί σπάνια είδη όπως το 
ροζ φλαμίνγκο, ένα διαχρονικό τοπίο που κυριαρχείται από το όρος San Giuliano και τη 
μεσαιωνική πόλη Erice, η οποία αποτελεί  άλλο ένα σημαντικό Φοινικικό κέντρο, όπως 
αποδεικνύεται από τα ερείπια των αρχαίων Ελυμικών και Φοινικικών τειχών και από τον Ναό 
της Αστάρτης, στα ερείπια του οποίου βρίσκεται το Νορμανδικό κάστρο. Για να καταλάβετε το 
θησαυρό των χειροτεχνημάτων που μας καλωσορίζουν, απλά πρέπει να περιπλανηθείτε στα 
στενά δρομάκια της πόλης: από κεραμικά έως χαλιά και εξαίσια παραδοσιακά γλυκά. 

Ο Σεληνούντας (Selinunte) είναι άλλη μία μεγάλη πόλη της Μεσογείου στην αρχαιότητα και οφείλει το 
όνομά της  στο σέλινο, έναν άγριο είδος μαϊντανού που αναπτύσσεται κοντά στις εκβολές του ποταμού 
Modione. Χάρη στη θέση του, ανέπτυξε καρποφόρο εμπόριο ειδικά με τους Καρχηδόνιους που ζούσαν 
στο δυτικό τμήμα της Σικελίας και στην κοντινή Καρχηδόνα. Ο Σεληνούντας συμμετείχε στις 
εχθροπραξίες μεταξύ των Ελλήνων αλλά και μεταξύ των Ελλήνων - Καρχηδόνιων, και καταστράφηκε 
το 409 π.Χ. Η πόλη περιορίστηκε στην Ακρόπολη της, προστατευμένη από τείχη εμπνευσμένα από το 
Φρούριο Ευραύλων των Συρακουσών και έγινε ένα σημαντικό Καρχηδονιακό εμπορικό λιμάνι. Η 
διάσταση του Αρχαιολογικού Πάρκου Selinunte, Cave di Cusa και Pantelleria, η αστική του δομή και οι 
πολυάριθμοι ναοί μαρτυρούν το χαμένο μεγαλείο. Οι Ναοί στην Ακρόπολη, στον Ανατολικό Λόφο, 
συμπεριλαμβανομένου του Ναού Ε που ξαναχτίστηκε το 1956 και ο ημιτελής Ναός G (ένας από τους 
μεγαλύτερους στον αρχαίο κόσμο) αξίζουν μια επίσκεψη. Σε περίπου δώδεκα χιλιόμετρα, υπάρχει το 
Cave di Cusa, ένα μοναδικό παράδειγμα υπαίθριων λατομείων που εγκαταλείφθηκαν κατά τη διάρκεια 
της επεξεργασίας. Εδώ μπορείτε να δείτε μια σειρά στηλών και κομματιών καλκαρενίτη που εξήχθησαν 
και εγκαταλείφθηκαν στα διάφορα στάδια επεξεργασίας και μεταφοράς. 



 

 

 

Μάλτα είναι το μικρότερο κράτος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτείνεται σε ένα μικρό 
αρχιπέλαγος έξι νησιών, εκατό χιλιόμετρα νότια 
της ακτής της Σικελίας, μεταξύ της δυτικής και της 
ανατολικής Μεσογείου. Τα κυριότερα από τα έξι 
αυτά νησιά είναι η Μάλτα, το Γκόζο και το Κομίνο. 
Δια μέσου των αιώνων, η στρατηγική της θέση 
προσέλκυσε λαούς όπως τους Φοίνικες, τους 
Καρχηδόνιους, τους Ρωμαίους και τους 
Βυζαντινούς, καθώς και άλλους Γαλλικούς και 
Αγγλικούς πολιτισμούς που στο πέρασμά τους 
άφησαν ανεξίτηλα σημάδια. Σημάδια στη γλώσσα 
η οποία από τους σκληρούς ήχους των Αραβικών 
μετακινείται με ευκολία στην αρμονία των 
λατινικών γλωσσών αλλά και σημάδια στην 
αρχιτεκτονική, που έχει να επιδείξει μεγαλιθικούς 
ναούς αρχαιότερους από τις πυραμίδες της Γκίζας, 
μπαρόκ παρεκκλήσια, νέο-γοτθικές εκκλησίες και 
μεσαιωνικές βασιλικές. 

Το σημείο εκκίνησης αυτής της έξυπνης 
διαδρομής είναι η Βαλέτα, η πρωτεύουσα της 
Μάλτας, της οποίας το όνομα συνδέεται με τον 
Jean de la Valette, τον Μεγάλο Μάγιστρο των 
Ιπποτών, ο οποίος ίδρυσε την πόλη το 1566. Το 
κέντρο της βαριά οχυρωμένης αυτής πόλης 
καταλαμβάνει την άκρη μιας χερσονήσου, που 
εκτείνεται μεταξύ του il-Port il-Kbir και του 
λιμανιού Marsamxett. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Μάλτα - το Νησί των Ιπποτών 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περπατήστε στα πλακόστρωτα ελικοειδή δρομάκια 

της πόλης για να θαυμάσετε τα τριακόσια είκοσι 

κτίρια και μνημεία που σήμερα αναγνωρίζονται ως 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Ανάμεσά τους και ο καθεδρικός ναός του Αγίου 

Ιωάννη, σύμβολο του πλούτου και της δύναμης του 

Ιπποτών. Στο Auberge de Provence (1571), το Εθνικό 

Μουσείο Αρχαιολογίας μπορείτε να μάθετε για την 

ιστορία του νησιού. Το ισόγειο είναι αφιερωμένο στη 

Νεολιθική περίοδο και φιλοξενεί ευρήματα από την 

εποχή των Μεγάλων Ναών συμπεριλαμβανομένου 

και του περίφημου αγαλματίδιου της Αφροδίτης της 

Μάλτας που βρέθηκε στην τοποθεσία του Ħaġar 

Qim. Ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμένος στην 

Εποχή του Χαλκού και τις Φοινικικές, Ρωμαϊκές, 

Βυζαντινές και Μουσουλμανικές περιόδους. 

Μπροστά από τη Βαλέτα βρίσκονται τρία χωριά των 

οποίων τα ονόματα είναι γεμάτα ιστορία; Vittoriosa, 

Senglea και Cospicua. Ένα αμυντικό τρίο, με αγέρωχα 

κτίρια και απότομους δρόμους του οποίου τα τείχη 

βυθίζονται στη θάλασσα. Εγκαταλειμμένα μετά τον 

πόλεμο, ξαναγεννήθηκαν με την ανασυγκρότηση του 

λιμανιού. Πίσω από τις αποβάθρες, το Città Vittoriosa 

προσφέρει μια εκπληκτική θέα της Βαλέτας. Στην 

αρχή του λιμανιού, βρίσκεται το φρούριο St. Angelo 

που χτίστηκε το 870 από τους Άραβες στη θέση ενός 

αρχαίου Φοινικικού ναού. Στη πορεία, με την άφιξη 

των ιπποτών, το φρούριο επεκτάθηκε και μεταξύ του 

1530 και 1574 έγινε η έδρα του Μεγάλου Μάγιστρου 

των Ιπποτών. Σε ένα στενό ακρωτήρι με θέα προς το 

λιμάνι βρίσκεται το Senglea, ένας χώρος ανάπαυσης 

για τους ιππότες που ιδρύθηκε το 1551 από τον 

Μεγάλο Μάγιστρο Claude de la Sengle. Χάρη στην 

ηρωική της αντίσταση, κατά τη διάρκεια της 

Μεγάλης Πολιορκίας, η πόλη έλαβε τον τιμητικό 

τίτλο της “Ανίκητης Πόλης”. 

Κατοικημένο από τη νεολιθική εποχή, το λιμάνι του 

Cospicua χρονολογείται από το 1722. Από τη νότια 

είσοδο του τα τείχη Santa Margherita και Cottonera 

δίνουν στον επισκέπτη μια ιδέα για την έκταση του 

αμυντικού συστήματος της Μάλτας κατά την

διάρκεια των XVII και XVIII αιώνων.

δίνουν στον επισκέπτη μια ιδέα για την έκταση του 

αμυντικού συστήματος της Μάλτας κατά την 

διάρκεια των XVII και XVIII αιώνων. 

Για τους λάτρεις της αρχαίας ιστορίας μια επίσκεψη 

στη νοτιοανατολική περιοχή του νησιού είναι 

απαραίτητη. Εκεί βρίσκονται οι κύριοι αρχαιολογικοί 

χώροι της Μάλτας; Tarxien, Safal Saflieni, Ħaġar Qim, 

Mnajdra. Μεγαλιθικοί ναοί που μαρτυρούν το 

αρχιτεκτονικό ταλέντο ενός μυστηριώδους λαού 

οικοδόμων. Οι ναοί Tarxien έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις γλυπτικές τους λεπτομέρειες που 

ποικίλουν από κατοικίδια σκαλισμένα σε 

ανάγλυφους βωμούς σε πέτρινους λίθους 

διακοσμημένους με ελικοειδή σχέδια. Το Heritage 

Malta, Εθνική Υπηρεσία Μουσείων, οργανώνει 

ξεναγήσεις κατόπιν κράτησης. 

Στα ανατολικά του νησιού, δεν υπάρχουν θαλάσσιες 

διαδρομές πρόσβασης μιας και η ακτογραμμή 

οδηγεί σε μια σειρά από κόλπους λαξευμένους 

στους βράχους. Η πρόσβαση γίνεται από την ξηρά 

ακολουθώντας στενά δρομάκια με πέτρινα 

περιτοιχίσματα τα οποία οδηγούν σε γραφικά χωριά 

και πολύχρωμα λιμάνια όπως το Marsaxlokk που 

εκτείνεται κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής. Σε 

αυτόν τον κόλπο, που σήμερα έχει αναπτυχθεί με 

λιμενικές και τουριστικές υποδομές, έκαναν οι 

Φοίνικες εμπορικές συναλλαγές τον VIII αιώνα π.Χ. 

Tο 1565, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πολιορκίας 

της Μάλτας, ο Οθωμανικός στόλος εγκαταστάθηκε 

εδώ.  

Στο λιμάνι του Marsaxlokk ξεχωρίζουν οι 

παραδοσιακές βάρκες lozzu βαμμένες σε έντονα 

χρώματα, με το μάτι του Όσιρι στην πλώρη για 

προστασία, θυμίζοντας τα Φοινικικά σκάφη. Η 

περιοχή προσφέρει όμορφες παραλίες όπως η 

“πισίνα του Αγίου Πέτρου” που βρίσκεται στα 

ανατολικά και τον κόλπο του Qala it-Tawwalija. Εδώ, 

μπορείτε να περπατήσετε ή να κολυμπήσετε προς το 

Kalanka tal-Gidien, έναν πανέμορφο όρμο με βράχια 

που σχηματίζουν αλυκές. 

• Visit Malta,

www.visitmalta.com

• Τουριστική Αρχή

της Μάλτας,

τηλ. +356 22915000,

www.mta.com.mt,

info@visitmalta.com 
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Προχωρώντας βόρεια της Βαλέτας, η πόλη Naxxar μέσα από τα στενά δρομάκια, τους πέτρινους τοίχους και τους κυματιστούς της 

λόφους σας καλεί σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Κατά μήκος της κύριας αρτηρίας στο κέντρο της πόλης αξίζει να επισκεφτείτε το Palazzo 

Parisio το οποίο χτίστηκε το 1733 από τον Πορτογάλο Μεγάλο Μάγιστρο Manoel de Vilhena. Το 1898 αυτή η ευγενής αγροτική 

κατοικία που περιβάλλεται από όμορφους κήπους αποκαταστάθηκε ολοκληρωτικά με ένα υπέροχο τρόπο από τον νέο της ιδιοκτήτη, 

τον Marquis Giuseppe Scicluna. 

Η διαδρομή τελειώνει στη Mellieha. Βρισκόμαστε τώρα στη Βόρεια Περιφέρεια της Μάλτας η οποία φιλοξενεί μερικές από τις πιο 

όμορφες και διάσημες κρυστάλλινες παραλίες του νησιού; Għadira Bay, Armier Bay, G Natureadira Nature Reserve και Popeye 

Village. Τα σπήλαια γύρω από την πόλη φιλοξενούσαν τοπικό πληθυσμό μέχρι τις αρχές του Μεσαίωνα. Στην περιοχή βρέθηκαν 

λείψανα ναών, σπηλαίων, τάφων και εργαλείων που χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή. 

Από τη Βαλέτα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, η διαδρομή περνά μέσα από πολλά χωριά, άλλοτε αγροτικά, σήμερα μέρος ενός 

απρόσκοπτου και πυκνοκατοικημένου αστικού ιστού. Σε αυτό το μέρος του νησιού το οποίο είναι λιγότερο τουριστικό, η Μάλτα 

ανακτά εν μέρει την αυθεντικότητά της, με τα μπαρόκ παρεκκλήσια, τις βεράντες και την πρασινογάλαζη θάλασσα. Ακολουθώντας 

τη διαδρομή, φτάνετε στη Μντίνα (Μεντίνα με την ιταλική μορφή) και στο Ραμπάτ, δύο πόλεις που χωρίζονται από προμαχώνες και 

τάφρους, δύο πόλεις που ενώθηκαν κάποτε στη Μελίτα, την αρχαία πρωτεύουσα της Μάλτας, την “πόλη του μελιού”, των 

Καρχηδονίων και των Ρωμαίων. Η Μντίνα, η οποία κυριαρχεί στο νησί από την κορυφή του ακρωτηρίου της, είναι γνωστή με το 

ψευδώνυμο “πόλη της σιωπής”, καθώς περνώντας από τις πύλες της είναι σαν να επιστρέφεις στο παρελθόν. Μερικές εκατοντάδες 

άνθρωποι ζουν τώρα στα λιθόστρωτα μεσαιωνικά της δρομάκια, αλλά η πόλη διατηρεί τη χροιά ενός αρχαίου και ένδοξου 

παρελθόντος. Μαζί με τη Βαλέτα, αποτελούν το κέντρο της Μαλτέζικης παραγωγής γυαλιού το οποίο ξεχωρίζει για τη διακόσμηση 

με έντονα χρώματα, χαρακτηριστικό της περιοχής της Μεσογείου. Μερικές επιχειρήσεις επιτρέπουν να βοηθήσετε στη δημιουργία 

αντικειμένων με την τεχνική εμφύσησης γυαλιού. Η πόλη Ραμπάτ, το όνομα της οποίας έχει Αραβική καταγωγή και σημαίνει 

προάστιο, αν και αρκετά μικρή σε μέγεθος έχει πιο έντονο ρυθμό ζωής από αυτόν της Μντίνα. Η πόλη είναι πλούσια σε ιστορία και 

η χριστιανική παράδοση την θεωρεί το μέρος όπου κατοικούσε ο Άγιος Παύλος, ιδρυτής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας στο 

νησί. Μετά από μια επίσκεψη στο Μουσείο Wignacourt, το Domus Romana και το Bernard House, είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε 

ένα ζαχαροπλαστείο και να δοκιμάσετε ένα παραδοσιακό Μαλτέζικο γεμιστό γλυκό είτε με τυρί ρικότα ή μπιζέλια. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελίγια, κτισμένη στην ανατολική πλευρά 

της ομώνυμης χερσονήσου η οποία καταλήγει στο 
ακρωτήρι Three Forks, έχει θέα στη Μεσόγειο και 
είναι μια από τις δύο αυτόνομες Ισπανικές πόλεις 
που γεωγραφικά βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική. Η 
άλλη πόλη είναι η Θέουτα (Ceuta) η οποία 
φρουρεί τα στενά του Γιβραλτάρ. 
Βυθισμένος στην καρδιά της περιοχής Rif, αυτός ο 
θύλακας περικλείεται εξ ολοκλήρου από τα 
σύνορα του Μαρόκο. Αριθμεί ογδόντα χιλιάδες 
κατοίκους που μοιράζονται μια περιοχή 12.338 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο πληθυσμός του 
αποτελείται από Ισπανούς Χριστιανούς και 
Μουσουλμάνους Βέρβερους (Berber) και η 
ιστορία του είναι σημαδεμένη από ένα συνεχή 
επαναπροσδιορισμό των συνόρων του.  
Η πολυπολιτισμική και διασυνοριακή γοητεία της 
Μελίγια συνδέεται με τη σημαντική κληρονομιά 
που άφησαν στο πέρασμα τους οι Φοίνικες, οι 
Ρωμαίοι, οι Βάνδαλοι, οι Βυζαντινοί και οι Άραβες. 
Ένα συναπάντημα λαών και πολιτισμών εμφανές 
μέχρι σήμερα μέσα από τη συνύπαρξη Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Εβραίων και πιο πρόσφατα  
Ινδουιστών στην πόλη. Αν και διοικητικά είναι 
Ισπανική, η ψυχή της ανήκει σε ένα διαφορετικό 
πολιτισμικό ιστό έκδηλο μέσα από τα εννιακόσια 
και πλέον art deco, και νεωτεριστικά κτίρια που 
έχει να επιδείξει. Η Μελίγια είναι η Ισπανική πόλη 
με τον μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων μοντερνισμού 
και τάπας μπαρ μετά τη Βαρκελώνη. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Μελίγια



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και πολλοί τουρίστες την επισκέπτονται από 

περιέργεια για την ιδιαίτερη εμπειρία που 

προσφέρει, της Ευρωπαϊκής πόλης που βρίσκεται 

σε Αφρικανικό έδαφος, στην πορεία 

ανακαλύπτουν πολύ περισσότερα; ένα υπέροχο 

καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό φρούριο, 

ενδιαφέροντα μουσεία, την εντυπωσιακή θέα στη 

Μεσόγειο, τις όμορφες παραλίες της πόλης και τη 

νόστιμη γαστρονομία που συνδυάζει την Αραβική 

με την Ισπανική κουζίνα. 

Το σήμα κατατεθέν της πόλης είναι το φρούριο 

Melilla la Vieja, γνωστό επίσης και ως El Pueblo. 

Ένα σύνθετο φρούριο που χτίστηκε από τους 

Ισπανούς μεταξύ των XVI και XVII αιώνων σε ένα 

βράχο που βλέπει στη Μεσόγειο και συνδέεται με 

την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός ισθμού. Το 

φρούριο είναι πραγματικά μια πόλη μέσα στην 

πόλη, η οποία αρχικά αποτελείτο από τέσσερις 

πύργους που συνδέονταν μεταξύ τους με 

συρόμενες γέφυρες. Από την Puerta de la Marina 

η οποία είναι η κύρια είσοδος μπορείτε να 

ανεβείτε στην κορυφή του φρουρίου για να 

απολαύσετε την ειδυλλιακή θέα στη Μεσόγειο.  

Κάνοντας την βόλτα σας, θα συναντήσετε το 

Εθνογραφικό Μουσείο (Museo Etnográfico de las 

Culturas Amazigh y Sefardi) που είναι αφιερωμένο 

στους Βερβερικούς (Berber) και Εβραϊκούς 

πολιτισμούς. 

Ακολουθούν τα σπήλαια της Μονής (Cuevas de 

Conventico) τα οποία αποτελούν ένα δίκτυο από 

σήραγγες που σκάφτηκαν από τους Φοίνικες και 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές μέσα από τους 

αιώνες ως καταφύγιο εν καιρώ πολιορκίας της 

πόλης.  

Συνεχίζοντας, θα συναντήσετε μια από τις 

παλαιότερες και ομορφότερες εκκλησίες του XVII 

αιώνα, την Εκκλησία της Αμόλυντης Σύλληψης 

(Iglesia de la Purísima Concepción) και στο

Στρατιωτικό Μουσείο το οποίο φιλοξενεί

μετάλλια, στρατιωτικές σημαίες και άλλα

ευρήματα.

(Iglesia de la Purísima Concepción) και στο 

Στρατιωτικό Μουσείο το οποίο φιλοξενεί 

μετάλλια, στρατιωτικές σημαίες και άλλα 

ευρήματα.  

Αξιοσημείωτη είναι και η Πύλη με το 

Παρεκκλήσι του Σαντιάγο (Puerta y Capilla de 

Santiago), το μοναδικό θρησκευτικό κτίριο σε 

γοτθικό στιλ σε ολόκληρη την Αφρικανική 

ήπειρο.  Μη χάσετε επίσης την ευκαιρία να δείτε 

το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της 

Μελίλια που βρίσκεται μέσα στον πύργο Torre 

della Vela. 

Μπροστά στην Πλατεία των Τεσσάρων 

Πολιτισμών (Plaza de las quatros Culturas) 

βρίσκεται η αρχαία Μελίγια που χρονολογείται 

από τον ΧΙΧ αιώνα και αποτελείται από τις 

μικρές και γοητευτικές γειτονιές του San Carlos 

Fort, του San Miguel Fort, της Alcazaba και του 

Mantelete. Από την πλατεία, ανεβείτε μέχρι την 

οδό Alcazaba για να απολαύσετε την 

πανοραμική θέα του Frente de Tierra και μέρους 

του όρμου Ensenada de los Galápagos. 

Κατεβαίνοντας προς την πλατεία, μπορείτε να 

δείτε τα τείχη του τρίτου διαζώματος πάνω από 

την τάφρο Fos de los Carneros, όπου ξεχωρίζουν 

ο πύργος Torre Alafia, οι Στρατώνες και ο 

Προμαχώνας του Σαν Φερνάντο, όλα 

προσβάσιμα μέσω της σήραγγας του Σαν 

Φερνάντο. Συνεχίζοντας, πριν διασχίσετε τη 

σήραγγα της Νίκης (Victory Tunnel) μπορείτε να 

δείτε την τάφρο Hornabeque και τους 

προμαχώνες του San Pedro και του San José που 

βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Plaza de 

Armas.Αφού εξερευνήσετε το αρχαίο τμήμα της 

πόλης, μπορείτε να επισκεφθείτε τα οχυρά που 

βρίσκονται έξω από την πόλη των οποίων η 

κατασκευή ξεκίνησε τον XIX αιώνα.  

• Αυτόνομη Πόλη της

Μελίγια,

www.melillaturismo.com

• Γραφείο Τουρισμού,

Plaza de las Culturas, 1

L 3, Melilla;

τηλ: 0034/952/976190,

0034/952/976189, 

info@melillaturismo.com 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Μελίγια 



Ξεκινώντας από το οχυρό Fuerte de Camellos θα συνεχίσουμε με αυτό του Cabrerizas και θα τερματίσουμε 

στο Rostrogordo, στο βόρειο άκρο της πόλης-κράτους. 

Η διαδρομή στη νέα πόλη ξεκινά στην υπέροχη και ζωντανή πλατεία Plaza de España, ένα κυκλικό δημόσιο 

χώρο πίσω από το λιμάνι. Από αυτό το σημείο διακλαδώνονται οι κύριες αρτηρίες της πόλης.  

Επισκεφθείτε το Στρατιωτικό Καζίνο (Casino Militar) που σχεδιάστηκε από τον Enrique Nieto, μαθητή του 

Γκαουντί (Gaudi) και βρίσκεται μεταξύ της έδρας της Τράπεζας της Ισπανίας (Banco de España) και του 

Παλατιού της Συνέλευσης (Palacio de la Asamblea), έδρα του Δημαρχείου. Το Palacio de la Asamblea είναι 

χτισμένο το πρώτο μισό του ΧΧ αιώνα, στη βάση του έργου του Enrique Nieto και έχει τρεις ορόφους 

τοποθετημένους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το σχήμα του κτιρίου να μοιάζει με στέμμα δούκα. Μπορείτε 

να επισκεφθείτε το εσωτερικό του κτιρίου και να δείτε το χρυσό σαλόνι (Salon Dorado) και την έδρα της 

ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Sala de Plenos μόνο κατόπιν αιτήματος.  

Από αυτό το σημείο αξίζει να περπατήσετε τους δρόμους που συγκροτούσαν την γειτονιά της Βασίλισσας 

Βικτώριας (Barrio de Reina Victoria) που τώρα έχει μετονομαστεί σε γειτονιά Ηρώων της Ισπανίας, γνωστό 

επίσης ως "Χρυσό Τρίγωνο".  

Στην απέναντι πλευρά της πλατείας Plaza de España, βρίσκεται η είσοδος του πάρκου Hérnandez που θα 

σας οδηγήσει σε ένα πράσινο παράδεισο όπου μπορείτε να χαλαρώσετε στη σκιά των φοινίκων. 



εταξύ του 7ου και του 1ου αιώνα 

π.Χ., στην περιοχή της νότιας Ισπανίας 
που σήμερα αντιστοιχεί στις επαρχίες 
Jaén, Cordoba και Granada, οι Ίβηρες 
άφησαν μια εξαιρετική αρχαιολογική 
κληρονομιά η οποία μαρτυρά έναν 
πολιτισμό - εν μέρει ακόμη άγνωστο - ο 
οποίος έχασε  την ταυτότητά, τα έθιμα, 
τη γλώσσα και την γραφή του με τη 
Ρωμαϊκή κατάκτηση. 
Αυτή η πολύτιμη χαμένη κληρονομιά 
είναι το νήμα καθοδήγησης της 
Έξυπνης Διαδρομής της Ιβηρικής 
Ανδαλουσίας η οποία χωρίζεται σε τρία 
θεματικά τουριστικά δρομολόγια. 

Έξυπνη Διαδρομή 
Ιβηρική Ανδαλουσία  



Jaé n - Ένα ταξίδι στην εποχή των Ιβήρων

Η διαδρομή αυτή αποτελείται από εννέα 
τοποθεσίες στην επαρχία Jaén,  
συμπεριλαμβανομένων των οχυρωμένων 
πόλεων Cástulo στο Linares, Puente Tablas 
στο Jaén και Giribaile στο Vilches, του ιερού 
του Cueva de la Lobera στο Castellar, των 
πριγκιπικών τάφων των Toya και Hornos στο 
Peal de Becerro και των γλυπτών στο Cerrillo 
Blanco de Porcuna και El  Pajarillo de Huelma. 
Τα τελευταία μπορείτε να τα δείτε στα μουσεία 
του Jaén, το ιδανικό σημείο εκκίνησης της 
προτεινόμενης διαδρομής.
Το  Museo Ibero στο Jaén προσφέρει  
περισσότερα από τριακόσια αρχαιολογικά 
ευρήματα, ανάμεσα τους και η θεματική έκθεση 
La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa (η  
Κυρία, ο Πρίγκιπας, ο Ήρωας και η Θεά), 
τέσσερις εμβληματικές μορφές του Ιβηρικού  
κόσμου και της αριστοκρατικής κοινωνίας του. 
Αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα από τον 
Ταφικό Θάλαμο της Piquía de Arjona και το 
Santuario Heroico de El Pajarillo (Huelma), 
που χρο  νολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. 
Σε κοντινή απόσταση, το Museo Ibero στο 
Jaén στεγάζει το εντυπωσιακό σύνολο 
ιβηρικών γλυπτών του Ce rrillo Blanco της 
Porcuna που χρονολογούνται από τον 5ο 
αιώνα π.Χ., και αφηγούνται την ιστορία μιας 
αριστοκρατικής γενιάς απεικονίζοντας μάχες 
μεταξύ πολεμιστών.
Τέσσερα χιλιόμετρα από το Jaén, το ταξίδι 
συνεχίζεται με το Oppidum Ibero στο Puente 
Tablas. Η μνημειακή Puerta del Sol (Πύλη του 
Ήλιου), σημείο πρόσβασης στην οχυρωμένη 
πόλη, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα ολόκληρου του συγκροτήματος. 

Κτισμένη στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. η 
πύλη βλέπει προς την ανατολή του ήλιου. 
Κατά τη διάρκεια της Εαρινής και της 
Φθινοπωρινής Ισημερίας, δηλαδή, μεταξύ 
20-25 Μαρτίου και  20-25 Σεπτεμβρίου, οι 
πρώτες ακτίνες της αυγής φωτίζουν τη μορφή 
της γυναικείας  θεότητας στην οποία είναι 
αφιερωμένο ένα ιερό κοντά στην πύλη. Δίπλα 
του, χτισμένο σε  ύψωμα υπάρχει ένα 
δεύτερο ιερό με πολλές σπηλιές οι οποίες 
πιθανότατα αποτελούσαν μέρος μιας 
χρησμοειδούς ιεροτελεστίας. 
Η αστική διάταξη της πόλης διαμορφώνεται 
σε ένα τετράγωνο πλέγμα σχεδιασμένο από 
παράλληλους δρόμους που διατρέχουν όλο 
το μήκος του Oppidum. Στο τέρμα του, 
βρίσκεται το παλάτι του Ιβηρικού πρίγκιπα, το 
οποίο περιλαμβάνει αίθουσα συνεδριάσεων,  
αίθριο με κίονες, αίθουσα δεξιώσεων,  
παρεκκλήσι, αποθήκες, φούρνους, ακόμη και 
κελάρι. 
Περίπου πενήντα χιλιόμετρα βόρεια βρίσκεται 
η Ιβηρική-Ρωμαϊκή πόλη Castulo (Linares), 
της οποίας το κύρος συνδέθηκε με τη 
στρατηγική της θέση στον ποταμό 
Guadalquivir και την ακμάζουσα εξόρυξη 
αργύρου, μολύβδου και χαλκού στη Σιέρα 
Μορένα. 
Περπατώντας στα τείχη, φτάνετε στο 
ψηλότερο σημείο της πόλης, όπου τα 
τελευταία χρόνια το διάσημο León de Cástulo 
- ένα εκπληκτικό Ιβηρικό-Ρωμαϊκό γλυπτό - 
ανακαλύφθηκε μαζί με το Mosaico de los 
Amores, που θεωρείται μια από τις 
μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 2012. 

• Επαρχία της Κόρδοβα,

www.cordobaturismo.es,

turismo@cordobaturismo.es

• Επαρχία της Γρανάδας,

turismo@turgranada.es

www.turgranada.es

• Επαρχία της Χαέν,

www.jaenparaisointerior.es,

turismo@dipujaen.es

1Το oppidum (από το λατινικό εν. 

oppidum, πλ. oppida: «πόλη», 

«οικισμός γενικώς οχυρωμένος» [1]) 

είναι η ονομασία που δόθηκε από 

τους Ρωμαίους ιστορικούς σε έναν 

τύπο οχυρωμένων και 

οργανωμένων πρωτοϊστορικών 

οικισμών που απαντάται στην 

Δυτική και Κεντρική Ευρώπη 

(https://el.wikipedia.org/wiki/Oppidum). 



Ο Πύργος της Alba που υψώνεται κοντά, χτίστηκε όταν ο Hannibal 
παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Hilmice της Καστίλης. Περίπου 
σαράντα χιλιόμετρα δυτικά από το Jaén, υπάρχει η Νεκρόπολη του 
Cerrillo Blanco (Porcuna), ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη του 
ιβηρικού πολιτισμού: τα γλυπτά, που χρονολογούνται από τον 5ο 
αιώνα π.Χ. και που εκτίθενται στο Μουσείο Jaén, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά. 
Από το Jaén, πρέπει να ταξιδέψετε περίπου πενήντα χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά για να φτάσετε στο Ibros και τα ανέπαφα Kυκλώπεια 
Tείχη του, τα οποία τώρα ενσωματώνονται στην αστική περιοχή: 
ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο του Ιβηρικού πολιτισμού. 
Πρόσφατες μελέτες έχουν κατατάξει αυτόν τον τύπο κυκλωπικών 
κατασκευών με οχυρωμένους πύργους και περίβλημα στην 
περίοδο μεταξύ του 2ου και 1ου αιώνα π.Χ. 

Cordova - Οι τελευταίες Ιβηρικές γενεές
Μια πρόταση αφιερωμένη στην δύση του Ιβηρικού πολιτισμού και στην γέννηση του 
πολιτιστικού υβριδισμού μετά την κατάκτηση της πόλης από την Ρώμη. Η διαδρομή 
περιλαμβάνει τρεις τοποθεσίες; Torreparedones στη Baena, Cerro de la Cruz στην 
Almedinilla και Cerro de la Merced de Cabra. Στο Oppidum Ipolca di Porcuna η 
διαδρομή διασταυρώνεται με  το Ταξίδι στην εποχή των Ιβήρων.
Ο Ιβηρικός οικισμός Cerro de la Cruz (Almedinilla) είναι ένα Oppidum (οχυρωμένη 
πόλη), που χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Τοποθετημένη σε τεχνητά υψώματα 
και στενά δρομάκια, η πόλη ήταν στο αποκορύφωμά της όταν μια πυρκαγιά κατέστρεψε 
ολόκληρη την περιοχή. Αυτό το γεγονός συμπίπτει με τα αντίποινα των Ρωμαίων 
εναντίον των πόλεων που συμμάχησαν με τον Viriato κατά τη διάρκεια της εξέγερσης 
του. 

Γρανάδα – Κοιλάδα του Θανάτου
Η διαδρομή περιλαμβάνει μερικές από τις πιο σημαντικές νεκροπόλεις του Ιβηρικού κόσμου; 
Tútugi στη Galera και το ιερό του Baza και διασταυρώνεται  επίσης με το Ταξίδι στην εποχή 
των Ιβήρων στους πριγκιπικούς τάφους Toya και Hornos στο Peal de Becerro στο Jaén.  
Περίπου εκατόν σαράντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Γρανάδα, με πάνω από εκατόν 
τριάντα τάφους, η Ιβηρική-Ρωμαϊκή Νεκρόπολη του Tútugi, είναι μια από τις μεγαλύτερες 
Ιβηρικές νεκροπόλεις της χώρας. Εδώ, το 1916, ανακαλύφθεικε η διάσημη Κυρία της Galera, 
η οποία εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Μαδρίτης (ένα αντίγραφο της 
μπορείτε να θαυμάσετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Galera). Το μικρό αλαβάστρινο 
γλυπτό το οποίο αναπαριστά την Αστάρτη, τη Φοινικική θεά της γονιμότητας να κάθεται δίπλα 
σε δύο σφίγγες με ένα μεγάλο μπολ στην αγκαλιά της χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. 
Προχωρώντας προς τη Γρανάδα, μετά από περίπου σαράντα πέντε χιλιόμετρα φτάνετε στην 
αρχαιολογική περιοχή Basti (Baza) για να επισκεφθείτε μια Ιβηρική-Ρωμαϊκή πόλη με δύο 
νεκροπόλεις όπου σε μια από αυτές ανακαλύφθηκε το άγαλμα της Κυρίας της Baza, που 
χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. 
Η περιοχή που ανήκει στο Geopark προστέθηκε πρόσφατα στον κατάλογο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO και προσφέρει πανέμορφα φυσικά τοπία, ένα ιδανικό σκηνικό για 
πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία.



 

  

 

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

editerranean 1200 BC, ένα βιντεοπαιχνίδι που καλύπτει την 

περίοδο από το 1200 π.Χ. μέχρι και την πολιορκία της Καρχηδόνας. Ένα 

εικονικό ταξίδι χρόνου στα βήματα της εξάπλωσης του Φοινικικού 

πληθυσμού, κατάλληλο για smartphone, συμβατό με iOS και Android. 

Το βιντεοπαιχνίδι αναπτύχθηκε από την εταιρεία Entertainment Game 

App στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου TRAMES. Τα πενήντα επίπεδα 

που διαθέτει το βιντεοπαιχνίδι, θα οδηγήσουν στην ανακάλυψη πάνω 

από εκατό δέκα πόλεων διάσπαρτων στις ακτές της Μεσογείου. Οι 

πόλεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους μέσω των αρχαίων εμπορικών 

οδών των Φοίνικων επιτρέποντας έτσι στον χρήστη να γνωρίσει και 

άλλους πληθυσμούς που κατοικούσαν στη Μεσόγειο την εποχή εκείνη 

όπως οι Ετρούσκοι, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. Εμπορεύσιμα αγαθά τα 

οποία αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά του εμπορίου της εποχής όπως 

ο χρυσός, το ασήμι, ο μπρούντζος, ο χαλκός, το γυαλί, το λάδι, το 

ελεφαντόδοντο, υφάσματα και τρόφιμα, είναι στη διάθεση του χρήστη 

για εμπορεία μεταφέροντας τα με τρισδιάστατα μοντέλα σκαφών της 

περιόδου τα οποία είναι σχεδιασμένα με ακρίβεια. Τέλος, το 

βιντεοπαιχνίδι προσφέρει στον χρήστη μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα 

ξεκλειδώματος αποκλειστικών βραβείων η οποία επιτυγχάνεται 

τοποθετώντας γεωγραφικά τον εαυτό του (Geolocation) σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους που σχετίζονται με το θέμα του παιχνιδιού. 

Ξεκλειδώνοντας τα βραβεία, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση είτε σε 

αποκλειστικό περιεχόμενο το οποίο θα τον οδηγήσει σε νέες διαδρομές 

ή σε πληροφορίες σχετικές με αντικείμενα που εκτίθενται στο μουσείο 

ή στον αρχαιολογικό χώρο στον οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Το 

Mediterranean 1200 BC, προσφέρει ένα δημιουργικό και ευχάριστο 

τρόπο παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή της 

Μεσογείου, προωθώντας τις τοπικές κοινότητες και τους θησαυρούς 

της ιστορίας, της τέχνης και της αρχαιολογίας. 

Βιντεο αιχνίδι
Ακολουθώντας την Ρότα των Φοίνικων 
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