
ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ 

Η Περιφερειακή Ενότητα ΠΕΛΛΑ 
ανήκει στην  
Κεντρική Μακεδονϊα   



ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

Πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕΛΛΑ εϊναι η ΕΔΕΣΣΑ 
Η πόλη εϊναι φημισμένη για τους 12 καταρράκτες της. 
Βρϊσκεται πάνω στην αρχαϊα Εγνατϊα Οδό. 



ΒΟΤΝΑ 

ΒΟΡΑ 

ΣΖΕΝΑ 
ΠΙΝΟΒΟ 

ΒΕΡΜΙΟ ΠΑΪΚΟ 



ΛΙΜΝΕ 

ΒΕΓΟΡΙΣΙΔΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ 
Εϊναι μια ημι-φυσική λϊμνη που βρϊσκεται 
στον νομό Πέλλας και συγκεκριμένα 6 χλμ. 
δυτικά της πόλης της Έδεσσας. Μαζϊ με τις 
παρακεϊμενες περιοχές αποτελεϊ έναν από 
τους ωραιότερους υγροβιότοπους της 
Ελλάδας 

Η λϊμνη Βεγορϊτιδα εϊναι η τρϊτη 
μεγαλύτερη λϊμνη σε έκταση της 
Ελλάδας. Έχει έκταση 54,31 τ.χλμ., 
μέγιστο βάθος 70 μ. και βρϊσκεται σε 
υψόμετρο 540 μ. Διοικητικά ανήκει στους 
νομούς Πέλλας και Υλώρινας. Αποτελεϊ 
το χαμηλότερο σημεϊο του συμπλέγματος 
των λιμνών Ζάζαρης, Φειμαδϊτιδας και 
Πετρών, των οποϊων δέχεται τα νερά 
μέσα από σύστημα διωρύγων και 
σήραγγας.  



ΠΟΣΑΜΙΑ 

ΛΟΤΔΙΑ 

ΑΛΜΩΠΑΙΟ ή ΜΟΓΛΕΝΙΣΑ 

ΕΔΕΑΙΟ 

Ο Μογλενϊτσας εϊναι ένας μεγάλος και ήρεμος ποταμός Βρϊσκεται 
στα κεντρικά του νομού Πέλλας. Σο ποτάμι δημιουργεϊται από 
δεκάδες ρέματα, χειμάρρους και μικρά ποτάμια. Η ονομασϊα 
Μογλενϊτσας πηγάζει από τη βυζαντινή λέξη Μογλενά που 
αναφερόταν στην ευρύτερη ημιορεινή περιοχή Σο όνομα του ποταμού έχει ελληνικές ρϊζες 

και σημαϊνει «μαύρο νερό» 
Έχει κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς 
τα νοτιοανατολικά. Εκβάλλει στον Θερμαϋκό 
κόλπο. Σο μεγαλύτερο δε κομμάτι του 
ποταμού αποτελεϊ τα σύνορα μεταξύ των 
νομών Θεσσαλονϊκης και Ημαθϊας. Πλέον 
αποτελεϊ ένα μεγάλο τεχνητό κανάλι και 
καθόλου δεν θυμϊζει την αρχική, ιστορική του 
μορφή 



ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ ΠΕΛΛΑ 

Η αρχαϊα Πέλλα υπήρξε 
πρωτεύουσα του μακεδονικού 
κράτους από το τέλος του 5ου με 
αρχές 4ου αιώνα π.Φ. 
 
Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Πέλλας, περιλαμβάνει τμήμα του 
οικιστικού τομέα της πόλης, με 
κατοικϊες που εϊχαν ψηφιδωτά 
δάπεδα με θέματα το θεό 
Διόνυσο, το κυνήγι ελαφιού, την 
αρπαγή της Ελένης από το 
Θησέα, την αμαζονομαχϊα αλλά 
και γεωμετρικά σχέδια, μέρος της 
αγοράς, ιερά, το Ανάκτορο.  

Η απέραντη σημερινή πεδιάδα που απλώνεται στα νότια της πόλης σχηματϊστηκε κατά τις δύο τελευταϊες χιλιετϊες από τις προσχώσεις των τριών 
μεγάλων ποταμών που εκβάλλουν στην περιφέρειά της, του Αξιού στα ανατολικά της, του Λουδϊα στα δυτικά και του Αλιάκμονα, που τότε εξέβαλε 
στα νότια του Θερμαϋκού κόλπου.  

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ 



ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ (ΠΟΖΑΡ) ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΕ ΣΗ ΕΔΕΑ 

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ 

Αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο το οποϊο 
δημιουργήθηκε έπειτα από ισχυρό σεισμό που 
έπληξε την γύρω περιοχή το 14ο αιώνα 

Πρόκειται για μεταλλικές πηγές, που αναβλύζουν σε θερμοκρασϊα 37°C, με αξιόλογη χημική 
σύσταση. Σο θερμό νερό έχει ιαματική δράση και εϊναι πόσιμο.  
την περιοχή έχει ανακαλυφθεϊ ένα σύμπλεγμα περϊπου 15 σπηλαϊων, με άφθονα ευρήματα 
προϋστορικών χρόνων. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεϊ ως σπηλαιοπάρκο 



ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΟΙΚΙΜΟ  
ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ 

ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  
ΒΟΡΑ - ΚΑΪΜΑΚΣΑΛΑΝ 

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ 

Με υψόμετρο 2.300 μ., και κορυφή στα 
2.524 μ. εϊναι το ψηλότερο της χώρας 
κι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
Η θέα από το βουνό εϊναι εξαιρετική και 
όταν το επιτρέπει ο καιρός μπορεϊ να 
παρατηρήσει κάποιος τον Θερμαϋκό 
κόλπο και την κορυφή του Ολύμπος 

Εϊναι ένας παραδοσιακός οικισμός στους πρόποδες του όρους Βόρας ή Καϋμάκτσαλαν 
Φτϊστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα και κατοικούνταν ως τη δεκαετϊα του 1980. Σότε, οι 
κάτοικοϊ του τον εγκατέλειψαν. Από τα μέσα της δεκαετϊας του '90, δημιουργήθηκαν 
ξενώνες και αναπτύχθηκε τουριστική δραστηριότητα λόγω του χιονοδρομικού 
κέντρου του Καϋμακτσαλάν.  
Ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται και “Πέτρινο Φωριό” λόγω της πελεκητής πέτρας και 
του ξύλου που χρησιμοποιούνται στα πέτρινα σπϊτια του οικισμού με τις θαυμάσιες 
κεραμοσκεπές. 



ΠΗΓΕ ΣΗ ΑΡΑΒΗΟΤ 

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ 

Βιότοπος με πηγές, ποτάμια, μικρές λϊμνες και πυκνή παρόχθια βλάστηση 
Η Αραβησσός εϊναι ένας πεδινός οικισμός που βρϊσκεται στους νότιους πρόποδες του όρους Πάικου, στα ανατολικά του νομού Πέλλας. Λϊγο έξω 
από το χωριό βρϊσκονται οι διάσημες Πηγές της Αραβησσού, καρστικές πηγές που τροφοδοτούνται από τον ορεινό όγκο του Πάικου 

Η φυσική μορφή των πηγών 
αλλοιώθηκε την δεκαετϊα του „70, όταν 
η μισή έκταση του υγροτόπου 
καταστράφηκε τελεϊως. 
Επιχωματώσεις, κόψιμο δέντρων, 
γεωτρήσεις, αλλά και τοποθέτηση 
μεγάλων αντλιών για την υδροδότηση 
του πολεοδομικού και του 
βιομηχανικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονϊκης, αλλοϊωσαν τον τόπο. 



ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

Ροδάκινα, βερίκοκα, κομπόστες και κεράσια 



ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΧΗ Ας! 


