
Ο ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΒΑΓΙΑ  ΛΟΓΟΘΕΣΗ 



Ο ΚΑΣΑΡΑΚΣΗ 

Ο Νομός Γρεβενών κρύβει ανεπανάληπτες ομορφιές. Μία από 

αυτές είναι ο καταρράκτης στην θέση Σζιαρούνα (ή Σζερούνα) 

στον Διάκο Γρεβενών! 



ΣΟ ΠΗΛΑΙΟ 
 
 

Σο Υαράγγι και το γεφύρι της Πορτίτσας είναι από τα πιο 

εκπληκτικά μέρη που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος! 



Η ΜΟΝΗ ΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 

Η μεταβυζαντινή μονή, που ιδρύθηκε το 1633, υπαγόταν αρχικά στην 

Αρχιεπισκοπή Αχρίδας, ακολούθως δε περιήλθε στη δικαιοδοσία του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου 

την είσοδο του πηλαίου, ενός από τους παλαιότερους οικισμούς της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών βρίσκεται η μονή της Παναγίας, 

αξιόλογο δείγμα μεταβυζαντινής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής. 



Η ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΡΑΝΑΙΩΝ 

Μια υπέροχη (τεχνητή) λιμνούλα, κρυμμένη σε καταπράσινο περιβάλλον. Προσφέρεται 

για να χαλαρώσετε, να απολαύσετε την ησυχία και να κάνετε όμορφες φωτογραφίες με 

φόντο τα πράσινα και ήσυχα νερά της! Αν αναζητήσετε σκιά για πικνίκ, θα βρείτε κάτω 

από τα δένδρα πηγαίνοντας προς την ανηφόρα δίπλα από τη λίμνη που οδηγεί στο χωριό 

των Μαυραναίων.  



Ο ΠΟΣΑΜΟ ΒΕΝΕΣΙΚΟ 

Ο Βενέτικος είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Αλιάκμονα και βρίσκεται εξ’ 

ολοκλήρου στο νομό Γρεβενών.  

ε όλη την διαδρομή του, ο ποταμός σχηματίζει πολλούς και διαφορετικούς 

βιοτόπους. Μεγάλα φαράγγια, ήρεμες κοιλάδες και πυκνά παραποτάμια δάση 

εναλλάσσονται σε μια μοναδική διαδρομή, που κάποιος μπορεί να τη ζήσει και 

μέσω της δραστηριότητας του ράφτινγκ. 



ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΙΣΑ 

το βορειοδυτικό τμήμα του νομού Γρεβενών, βρίσκεται το Εθνικό Φιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας. 

Σο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, είναι για ένα από τα ομορφότερα χιονοδρομικά κέντρα στην 

Ελλάδα που κρατά χιόνι ως την άνοιξη. Διαθέτει δυο εναέριους αναβατήρες συνολικού μήκους 

1.800μ. 3 κυλιόμενους αναβατήρες , baby-lift 350μ, 12 χιονοδρομικές πίστες συνολικού μήκους 

7.500μ, τη μεγαλύτερη πίστα αρχαρίων στην Ελλάδα (3.860μ), πίστα χιονοσανίδας, σχολές σκι, 

καταστήματα ενοικιάσεως εξοπλισμού, 2 σαλέ ημέρας και ξενώνα. 



ΣΟ ΣΟΞΩΣΟ ΓΕΥΤΡΙ 

το νομό Γρεβενών μπορείτε να δείτε 17 τοξωτά γεφύρια: Γεφύρι της Πορτίτσας, Γεφύρι Καγκέλια, 

Γεφύρι Αζίζ Αγά, Γεφύρι οτάμου, Γεφύρι πανού, Σουρκογέφυρο, Γεφύρι Κατσόγιαννη, Γεφύρι 

Λιάτισσας, Γεφύρι ταμπέκη, Γεφύρι Ματσαγκάνη, Γεφύρι Δοτσικού, Γεφύρι Πασά, Γεφύρι 

Πραμόριτσας, Γεφύρι Παλιομάγερου, Γεφύρι Παπατάκη, Γεφύρι Πρόσβορου και Γεφύρι Κάστρου.  

Σα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών θα σας ταξιδέψουν από τις ανατολικές πλαγιές της Πίνδου, μέχρι τη 

Βασιλίτσα και τις νότιες πλαγιές του Βοϊου, θα σας βοηθήσουν να περάσετε τον Βενέτικο, τον Βελόνια 

και τα δεκάδες ρέματα και παραποτάμου του Βενέτικου και του Αλιάκμονα. 



ΣΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ 

Σα Γρεβενά είναι πλέον και επίσημα η «πρωτεύουσα» των μανιταριών 

στην Ελλάδα, αφού η πόλη αποκτά νέα ταυτότητα και ανακηρύσσεται σε 

πόλη των μοναδικών αυτών άγριων προϊόντων. Τπάρχουν πολλές 

ποικιλίες  μανιταριών και με αυτά φτιάχνουν νόστιμα φαγητά. 



ΣΟ  ΣΤΡΙ 

Σο Ανεβατό ή Ανιβατό ή Νιβατό, προέρχεται από την παράδοση των νομάδων κτηνοτρόφων της βόρειας 

Πίνδου και ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα παρόμοιων τυριών, που δημιουργήθηκαν κυρίως από την ανάγκη 

αξιοποίησης των μικρών ποσοτήτων γάλακτος. Παλιότερα, πρωταγωνιστούσε το γίδινο γάλα, ενώ για τη 

στράγγιση και την ωρίμανση των τυριών, χρησιμοποιούσαν τουλούμια από κατσικίσιο δέρμα. Μια θεωρία 

μάλιστα θέλει και την ονομασία Ανεβατό να προέρχεται από τη συνήθεια των τυροκόμων να κρεμάνε τα 

τουλούμια σε ψηλά κλαριά των δέντρων για να στραγγίσουν. 



ΣΑ  ΡΕΒΙΘΙΑ 

Οι παλιοί γέροντες έλεγαν πως ο καλός μάγειρας φαίνεται από τα ρεβίθια. 
Υαγητό κυριακάτικο στα μοναστήρια, που συνηθίζουν να σερβίρουν με 
ελιές και παστό ψάρι. 
Σο βασικό μυστικό, είναι τα ρεβίθια Γρεβενών να σιγοβράσουν σε χαμηλή 
φωτιά. Έτσι θα χυλώσουν πιο καλά. 
 
 



Η  ΥΑΒΑ 

Η κίτρινη φάβα φτιάχνεται από το φυτό Λαθούρι!  Είναι ένα από 

τα πιάτα της μεσογειακής διατροφής και ειδικά σε περιόδους 

νηστείας ή χορτοφαγικής διατροφής! Προέρχεται από 

αφυδατωμένο αρακά! ερβίρεται σε μορφή πουρέ! Πλούσια σε 

θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό μας, βιταμίνη Β1, σίδηρο, 

χαλκό, φώσφορο, κάλιο και μαγνήσιο! 



ΣΕΛΟ 

• Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το έργο μου. 

 


