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Mύρισε καλοκαίρι για τα καλά. Ο κόσμος έχει βγει 
στις παραλίες και απολαμβάνει τον καφέ ή τη 
μπύρα του, ακόμη και το ουζάκι του σε κάποιο  
γραφικό ταβερνάκι. Είτε γιατί έτσι έχει μάθει 
χρόνια τώρα, είτε γιατί θέλει να ξεφύγει έστω και 

για λίγο απ΄όλα αυτά που τον βαραίνουν καθημερινά.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλο αυτό το κλίμα, αλλά και την διάθεση 
για μικρές αποδράσεις, αποφασίσαμε να συνδράμουμε με το δικό 
μας τρόπο. Στα χέρια σας λοιπόν κρατάτε  την ειδική έκδοση της 
εφημερίδας ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ αφιερωμένη σε κοντινές προς την 
πόλη διαδρομές για σύντομες και οικονομικές εξορμήσεις, σε 
Παληό – Ν. Ηρακλείτσα- Ν. Πέραμο- Αμμολόφους. 
Μέσα απ΄ αυτήν την έκδοση προσπαθήσαμε να αναδείξουμε 
τις ομορφιές όλης της περιοχής, τις πανέμορφες παραλίες – 

άλλες πολυσύχναστες και άλλες καλά κρυμμένες, για λίγους 
και απαιτητικούς –τις καθαρές θάλασσες τα ταβερνάκια, όπου 
μπορεί να γευτεί κανείς τοπικές νοστιμιές και φρέσκα θαλασσινά 
μαγειρεμένα με μεράκι, τα beach bar και τα καφέ αλλά και τις 
ξενοδοχειακές μονάδες που προσφέρουν στον επισκέπτη άνεση 
και εξυπηρέτηση, καθώς επίσης και τον κάθε επαγγελματία που 
δραστηριοποιείτε στην περιοχή με το δικό του τρόπο. Σ΄αυτή μας 
όμως την προσπάθεια είχαμε πολύτιμους βοηθούς.
Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά το Δήμο Καβάλας και το Δήμο 
Παγγαίου για την προσφορά τους σε φωτογραφικό υλικό και 
κείμενα με πληροφορίες για όλη την  περιοχή. 
Επίσης ευχαριστούμε όλους τους επαγγελματίες που στήριξαν 
αυτή μας την προσπάθεια. 
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Η περιοχή έχει όμορφες παραλίες που σε προ-
καλούν να τις απολαύσεις. Η θάλασσα με τα πε-
ντακάθαρα νερά της είναι ιδανική όχι μόνο για 
μπάνια και βουτιές αλλά και για πολλά θαλάσσια 
σπορ. Σ’ όλη την περιοχή θα συναντήσεις πολυτε-
λή ξενοδοχεία επιπλωμένα διαμερίσματα, ενοικι-
αζόμενα δωμάτια και οργανωμένα κάμπινγκ. 
Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε κάποιο από 
τα πολλά γραφικά ταβερνάκια ή ακόμη και την 
κουζίνα  ενός εστιατορίου  για να δοκιμάσετε με-
ζέδες και μαγειρευτά φαγητά που θα σας μείνουν 

ΠΑΛΗΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

...μια ανάσα δρόμος από την πόλη

Μπάνια
Διασκέδαση
Χαλάρωση
Το Παληό ή Παλιό είναι παραλιακή κωμό-

πολη του Δήμου Καβάλας. Η παλαιότερη 
ονομασία του ήταν Παλαιό Τσιφλίκι και 
από εκεί προέκυψε η παρούσα ονομα-
σία του. Βρίσκεται δυτικά της Καβάλας σε 

απόσταση περίπου 10 χλμ. Παλαιότερα αποτελού-
νταν κυρίως από εξοχικές κατοικίες, αλλά τα τελευ-
ταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονη οικοδομική 

δραστηριότητα που αφορά τόσο εξοχικά όσο και 
πρώτες κατοικίες. 
Επίσης, τα καλοκαίρια υπάρχει μια μερική αύξηση 
του τουρισμού στην περιοχή λόγω των ωραίων και 
καθαρών παραλιών του. 
Υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Καβά-
λας του ομώνυμου Δήμου και έχει πληθυσμό 2.195 
κατοίκους.

αξέχαστα , γιατί οι μάγειροι και οι σεφ τα έχουν 
φροντίσει με ιδιαίτερο μεράκι.
Πολλά τα beach bar και οι οργανωμένες παραλίες 
για το μπάνιο σας και τον καφέ ή το αναψυκτικό 
σας. 
Και μόλις πέσει το βράδυ η περιοχή αλλάζει πρό-
σωπο. Η διασκέδαση καλύπτει όλα τα γούστα 
γιατί έχουν φροντίσει  γι΄αυτό οι επαγγελματί-
ες. Πολλά μαγαζιά φροντίζουν να έχουν βραδιές 
αφιερωμένες στο καλό ελληνικό τραγούδι  με  
μουσικές, λαϊκές  ή έντεχνες  και άλλα καλύπτουν 
τα γούστα των νέων ατόμων με ξένη μουσική και 
διαφορά events.  

Έτσι λοιπόν για πολλούς και 
διαφορετικούς λόγους η περιοχή 
σας προκαλεί και σας προσκαλεί 

να την επισκεφτείτε  
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Στην ευλογημένη γη της 
Μακεδονίας και στο ανα-
τολικό της τμήμα, ανά-
μεσα στην Θεσσαλονίκη 
και την Καβάλα βρίσκεται 
ο Καλλικράτειος δήμος 

Παγγαίου που σύμφωνα με την απο-
γραφή του 2011, ο πληθυσμός του 
ανέρχεται στους 32.000 κατοίκους, με 
τον αριθμό αυτό να πολλαπλασιάζε-
ται κατά τους θερινούς μήνες. Στη ση-
μερινή του μορφή προέκυψε από την 
ένωση των πέντε πρώην δήμων, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα «Καλλικρά-
της» όπου αυτοί ήταν οι εξής: Ελευ-
θερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού, 
Παγγαίου και Πιερέων. Έχει έδρα την 
Ελευθερούπολη και αποτελείται από 3 

ΝΕΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΙ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ… Εκεί όπου η θάλασσα 

«αγκαλιάζει»  
τις ακρογιαλιές

δημοτικές κοινότητες, 27 
τοπικές και 10 οικισμούς. 
Ο δήμος Παγγαίου πα-
ρουσιάζει μεγάλη ποικι-
λία στο ανάγλυφό του 
και προσφέρεται για 
πολυήμερες διακοπές 
καθώς διαθέτει θαυμά-
σιους τόπους αναψυχής 
και πολλά αξιοθέατα. 
Διαθέτει μια εντυπωσι-
ακή ακτογραμμή 65 χλμ. 
κατά μήκος της οποίας, ο επισκέπτης 
μπορεί να απολαύσει τις καλοκαιρινές 
του διακοπές, έχοντας τη δυνατότητα 
επιλογής, ανάμεσα σε πολυσύχναστες 
παραλίες και σε ήσυχους και ερημι-
κούς κολπίσκους. ( Όπου κι αν βρεθεί 

όμως, θα εντυπωσιαστεί από τις πο-
λυάριθμες πεντακάθαρες αμμουδιές 
και θάλασσες, βραβευμένες με γαλάζια 
σημαία , σε όλο το μήκος της παραλια-
κής ζώνης του δήμου Παγγαίου. Στους 
παραθαλάσσιους οικισμούς και κοινό-

τητες του δήμου, μεταξύ των οποίων, 
η Νέα Ηρακλείτσα, με τον γραφικό της 
λιμανίσκο (μαρίνα), η Νέα Πέραμος με 
τη πολυσύχναστη  και ειδυλλιακή πα-
ραλία των Αμμολόφων, η πεντακάθα-
ρη παραλία Κάρυανης και Οφρυνίου, 
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ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να βρει 
εναρμονισμένα με τις νέες - σύγχρονες 
ανάγκες και προδιαγραφές, καταλύμα-
τα, ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμά-
τια σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.) Στους 
δε οικισμούς της Νέας Ηρακλείτσας και 
της παραλίας της Κάρυανης λειτουρ-
γούν κάμπινγκ με όλες τις προδιαγρα-
φές. Εκτός αυτού, ο επισκέπτης έχει την 
ευκαιρία να γευτεί φρέσκα θαλασσινά 
αλλά και να δοκιμάσει παραδοσιακές 
συνταγές συνδυαστικά με το εξαιρετικό 
τσίπουρο που παράγεται στην περιοχή 
από τοπικούς αμβρυκούχους , καθώς η 
ευρύτερη περιοχή περιστοιχίζεται  από 
καταπράσινους αμπελώνες και ελαιώ-
νες. Πλούσια είναι η παραγωγή σταφυ-
λιού και κρασιού, όπου οι περισσότεροι 
καλλιεργητές αμπελιών έχουν στραφεί 
στην παραγωγή και εμφιάλωση τοπικού 
οίνου και τσίπουρου με εξαγωγικό προ-

σανατολισμό καθώς και το εξαιρετικό 
κρασί από τα τοπικά οινοποιεία.
Σε μια εντυπωσιακή ακτογραμμή η δη-
μοτική ενότητα  Ελευθερών προσφέρει 
το μοναδικό προνόμιο να επιλέξει ο επι-
σκέπτης την παραλία που θα του χαρί-
σει όμορφες στιγμές δίπλα στην θάλασ-
σα. Ξεκινώντας από το ανατολικότερο 
άκρο της περιοχής, η οργανωμένη ακτή  
της «Αλάνας» με πολλά παραλιακά καφέ 
. Στην ειδυλλιακή, ολοκάθαρη παραλία 
της μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο 
σας και να γνωρίσετε από κοντά όλα τα 
θαλάσσια σπορ. Για τους κατόχους μι-
κρών και μεγάλων σκαφών αναψυχής, 
η σύγχρονη μαρίνα προσφέρει άνετη 
παραμονή, σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές ασφάλειας και παροχής 
υπηρεσιών. Η ακτή συνεχίζει μέχρι τη 
Νέα Ηρακλείτσα όπου επίσης υπάρχουν 
beach-bar.

Ανατολικά της Νέας Περάμου, 
στα όρια με το Δήμο Καβάλας, 
βρίσκεται το κοσμοπολίτικο θέ-
ρετρο της Νέας Ηρακλείτσας, 
που συνδυάζει τη νυχτερινή 
διασκέδαση με τη φυσική ζωή. 
Όπως και η Νέα Πέραμος κα-
τοικήθηκε από πρόσφυγες που 
έφεραν μαζί τους πλήθος παρα-
δόσεων και εθίμων.
Αξίζει να επισκεφτεί κανείς  την 

εκκλησία της Παναγίας Φανε-
ρωμένης  για να δει τη θαυμα-
τουργή εικόνα, που η παράδοση 
θέλει να έχει αγιογραφήσει ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς. Ανήμε-
ρα της εορτής του ιερού Ναού, 
στα Εννιάμερα της Θεοτόκου, η 
περιοχή φιλοξενεί ένα από τα 
μεγαλύτερα προσκυνήματα και 
εμπορικά πανηγύρια σε ολόκλη-
ρη τη Βόρεια Ελλάδα. 
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Στη Νέα Ηρακλείτσα μέχρι πρότινος  
λειτουργούσε Ιστιοπλοϊκός Όμιλος, 
ενώ τη δεδομένη στιγμή  υπάρ-
χουν γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, 
οργανωμένοι χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων, και πολλά μπαράκια 
δίπλα στη θάλασσα. Εξοπλισμένα 
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμά-
τια και διαμερίσματα είναι έτοιμα 
να  υποδεχθούν τον επισκέπτη  και 
να καλύψουν και τα πιο απαιτητικά 
γούστα. Ένας μεγάλος αριθμός από 
ψαροταβέρνες, εστιατόρια, καφετέ-
ριες και μπαρ, κατά μήκος του πε-
ζόδρομου θα ικανοποιήσουν κάθε 
γευστική απαίτηση.

Όσοι είστε λάτρεις των θαλάσσιων 
περιηγήσεων έχετε τη δυνατότη-
τα να κάνετε μικρά ταξίδια στον 
κόλπο της Νέας Ηρακλείτσας και 
να θαυμάστε από κοντά το Φιδο-
νήσι και την Αρεθούσα (μικρά νη-
σάκια που ήταν ενωμένα πριν από 
χιλιάδες χρόνια), τα μεγαλοπρεπή 
και απόκρημνα Κόκκινα Βράχια, τη 
Φωκιότρυπα (σπηλιά που φιλοξε-
νεί φώκιες, υπάρχουν σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες, ενώ η ιστορία της 
συνδέεται με το Άντρο των Νυμ-
φών) και την εικόνα της Παναγίας 
σχηματισμένη από τη φύση πάνω 
στους βράχους. 

ΝΕΑ 
ΠΕΡΑΜΟΣ

Η Νέα Πέραμος Καβάλας είναι παραθαλάσσια 
κωμόπολη η οποία  βρίσκεται στον Όρμο 
Ελευθερών, 17 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης 
της Καβάλας. Οι σημερινοί κάτοικοί της κατά-
γονται στην πλειοψηφία τους από πρόσφυγες 

της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί στις αρχές της 
δεκαετίας του 1920 από την περιοχή της Περάμου στη νό-
τια όχθη της θάλασσας του Μαρμαρά. Ο βίαιος ξεριζωμός 
του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας από τις προγονικές πα-
τρίδες, το 1922, οδήγησε τους πρόσφυγες από την Πέρα-
μο της Κυζικηνής Χερσονήσου Προποντίδας στην Ελλάδα, 
στην περιοχή της Καβάλας, εκεί όπου ιδρύθηκε η νέα πατρί-
δα, η Νέα Πέραμος Καβάλας.
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Η Ιστορία της Αρχαίας Οι-
σύμης και Ανακτορόπολης 
φτάνει μέχρι τον 7. αιώνα π. 
Χ., όταν Θάσιοι ίδρυσαν στην 
απέναντι όχθη της στεριάς 
την αποικία Οισύμη. Στη θέση 
του αρχαίου οικισμού αναφέ-
ρεται για πρώτη φορά κατά 
το 9. αιώνα μ. Χ. η επισκοπι-
κή έδρα Ανακτορούπολη, η 
οποία κατατάσσεται σήμερα 
στους σημαντικότερους αρ-
χαιολογικούς και ιστορικούς 
τόπους του Νομού Καβάλας. 
Κατά τη βυζαντινή εποχή 
αποτέλεσε ο όρμος των Ελευ-
θερών ένα από τα σημαντικά 
λιμάνια του βόρειου Αιγαίου. 
Η κάθοδος και τελικά ο ουσι-
αστικός αφανισμός της Ανα-
κτορούπολης στα πλαίσια της 
επεκτατικής πολιτικής  της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας 
έλαβε χώρα κατά το 14ο και 
15ο αιώνα.

Οι ακτές στη χερσόνησο Βρα-
σίδα, κάτω από τη σκιά του 
βυζαντινού κάστρου, είναι 
ιδανικές για κολύμπι, με τα 
δέντρα και τα αμπέλια να «αγ-
γίζουν» τη θάλασσα. Οι παρα-
λίες Ελαιοχωρίου, Μυρτοφύ-
του, Φωλίας και Σαρακίνας θα 
γοητεύσουν κάθε επισκέπτη.  
Η δημοτική ενότητα Ελευθε-
ρών προσφέρεται ακόμα και  
για καταδύσεις στα διαυγή 
νερά του ομώνυμου κόλπου τα 
αλλά και για αναρρίχηση στον 
επιβλητικό σχηματισμό των 
Κόκκινων Βράχων.
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Σήμερα η Νέα Πέραμος είναι μια 
τουριστική περιοχή με καθαρές 
παράλιες, βραβευμένες με Γαλάζιες 
Σημαίες, με πολλά εστιατόρια, τα-
βέρνες και μπαράκια και αποτελεί 
πόλο έλξης πολλών τουριστών, 
κυρίως από Βαλκανικές χώρες. 
Ο επισκέπτης μπορεί να βρει ό,τι 
χρειάζεται για την διαμονή του, 
είτε έρθει τον χειμώνα είτε το 
καλοκαίρι. Η Πέραμος φημίζε-
ται κυρίως για τις παραλίες των 
Αμμολόφων, όπου εκεί θα βρει 
αρκετές οργανωμένες παραλίες. 
Εκτός, όμως, από τον τουρισμό, 
στη Νέα Πέραμο μπορεί κανείς να 
απολαύσει και τα τοπικά προϊόντα 
από ντόπιους παραγωγούς, όπως 
το σταφύλι, κρασί, τσίπουρο, ελιές, 
λάδι, καθώς μια από τις κύριες 
ασχολίες των κατοίκων είναι και 
η γεωργία.Η Νέα Πέραμος, πα-
ράλληλα, κάθε χρόνο γίνεται το 
επίκεντρο πολλών καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων.  Συναυλίες, θεατρικά 
δρώμενα αλλά και δράσεις πολιτι-
στικών Συλλόγων, δίνουν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα στις ατμοσφαιρικές 
καλοκαιρινές βραδιές. Στις αρχές 
Νοεμβρίου πραγματοποιείται, επί-
σης,  η γιορτή του Τσίπουρου, ένα 
λαϊκό γλέντι με σπιτικούς μεζέδες 
και άφθονο τσίπουρο.

Στα καταγάλανα νερά της παραλίας Οφρυνίου (Τούζ-
λα) και Κάρυανης, ο επισκέπτης θα συναντήσει  μια 
απέραντη ακρογιαλιά με άσπρη άμμο και πολύχρωμα 
πετραδάκια, κατά μήκος της οργανωμένης παραλίας.
Στη δυτική άκρη της παραλίας βρίσκουμε τα βυζαντι-
νά τείχη της Χριστόπολις, η οποία χτίστηκε πάνω στα 
ερείπια της Αρχαίας πόλης (Ηιών), πόλις των εννέα 
οδών, επίνειο αργότερα της Αμφίπολης. Παράλληλα, 
η παραλία, αποτελεί αφετηρία δύο μονοπατιών  για 
ορειβασία στο Παγγαίο, όπου ο επισκέπτης μπορεί  να 
απολαύσει τη φύση και δει από κοντά κάποια ορυχεία 
του Θουκυδίδη ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο επισκέ-
πτης στο πλαίσιο του «τουρισμού γευσιγνωσίας» και 
όχι μόνο,  έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τσίπουρο 
τοπικής παραγωγής, ελιές και τα ονομαστά αμύγδαλα 
Οφρυνίου, ενώ  στην παραλία Οφρυνίου τους καλο-
καιρινούς μήνες γίνονται επίσης πολλές εκδηλώσεις 
θεατρικές – μουσικές – χορωδιακές, με αποκορύφωμα 
το πανηγύρι του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου. 
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Σε πολύ μικρή απόσταση από την Νέα Πέ-
ραμο απλώνονται οι «Αμμόλοφοι», μια πα-
νέμορφη «αλυσίδα» καθαρών ακρογιαλιών 
με διαυγή κρυστάλλινα και ρηχά νερά, η 
οποία συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 10 
καλύτερων παραλιών της χώρας. Η ψιλή άμ-
μος σε συνδυασμό με την κρυστάλλινη και 
ρηχή θάλασσα δημιουργούν ένα μαγευτικό, 

εξωτικό τοπίο, γι΄ αυτό και η παραλία προ-
σελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου. 
Να σημειώσουμε ότι το 2006 για πρώτη 
φορά οι Αμμόλοφοι βραβεύτηκαν με Γαλά-
ζια σημαία. Στην παραλία υπάρχουν πολλά 
beach bar και αναψυκτήρια που προσφέ-
ρουν ξαπλώστρες, ομπρέλες καθώς και χώ-
ρους στάθμευσης. 
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Στον  επισκέπτη παρέχεται η δυνα-
τότητα  να απολαύσει  τον καφέ ή το 
ποτό του, απολαμβάνοντας το απέ-
ραντο γαλάζιο του Αιγαίου, κι όταν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να 
αγναντεύει τη Θάσο και το Άγιο Όρος. 
Για όσους προτιμούν περισσότε-
ρη ησυχία υπάρχουν, κυρίως στους 
πρώτους και τρίτους Αμμόλοφους, 

πολλές φυσικές παραλίες, ανεκμε-
τάλλευτες ακόμα. 
Η παραλία των Αμμολόφων “χωρί-
ζεται” από βραχάκια σε τρεις αμ-
μουδιές, οι οποίες συνηθίζεται να 
αναφέρονται ως πρώτοι Αμμόλοφοι, 
δεύτεροι Αμμόλοφοι και τρίτοι Αμ-
μόλοφοι αντίστοιχα από ανατολικά 
προς δυτικά.


