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Το Βελβεντό είναι
κωμόπολη της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης και βρίσκεται
στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
Είναι χτισμένο στους πρόποδες
των δυτικών Πιερίων, σε
υψόμετρο 450 μ. και απλώνεται
μέχρι την τεχνητή λίμνη
Πολυφύτου. Στα δυτικά του
οικισμού κυλάει ο ποταμός
Αλιάκμονας.
Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με
την απογραφή του 2021,
ανέρχεται στους 3.060
κατοίκους
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Θεσσαλονίκη

Αθήνα

πρόσβαση
To Βελβεντό απέχει 33χλμ. από την
πόλη της Κοζάνης σε παράκαμψη της
Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας.
Η απόσταση του Βελβεντού από
την Θεσσαλονίκη είναι μόλις 152
km μέσω Εγνατίας οδού, και από
την Aθηνά είναι 460 km.

Από το αεροδρόμιο Κοζάνης
"Φίλιππος" πραγματοποιούνται
τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα
για την Αθήνα, με διάρκεια μισή
ώρα έως σαράντα πέντε λεπτά.
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Ορεινοί οικισμοί
Τέσσερις γραφικοί οικισμοί
απλώνονται στα ορεινά Πιέρια
σε κοντινή απόσταση από το
Βελβεντό:
το Παλαιογράτσανο (7χλμ.),
η Αγία Κυριακή (14χλμ.),
το Πολύφυτο (15χλμ.) και
το Καταφύγι (28χλμ.), πατρίδα
του Γιώργη-Αλέξη Ζορμπά,
ήρωα του Ν. Καζαντζάκη.

αξιοθέατα
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αξιοθέατα

Το βουνό

Από το Βελβεντό ξεκινούν τρία βασικά μονοπάτια που
οδηγούν στο Φλάμπουρο (2.193 μ.).
Διερχόμενο είναι και το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4.
Υπάρχουν 3 Καταφύγια:
Ο.Σ.Βελβεντού – Γιουρτιά, 1440μ., 40 κλίνες
Ε.Ο.Σ. Κοζάνης – Λαγομάνα, 1370μ., 35 κλίνες
Σ.Ε.Ο. Κοζάνης – Κυρατσούς, 1945μ., 50 κλίνες
Σε όλον τον ορεινό όγκο των Πιερίων υπάρχουν
καταπληκτικές διαδρομές για ορειβατικό ποδήλατο.
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αξιοθέατα

Φαράγγι Σκεπασμένου
Στις πλαγιές των Πιερίων και σε
απόσταση 2χλμ. Από τον οικισμό του
Βελβεντού βρίσκεται το δασοσκεπές
φαράγγι της Λάφιτσας, που οι ντόπιοι
ονομάζουν “Σκεπασμένο” αφού σε ένα
σημείο του φαραγγιού, το ρέμα που το
διασχίζει κρύβεται μέσα στη γη.
Αναφέρεται επίσης ως φαράγγι των
“Εννιά Πιερίδων Μουσών ”.
Στο “Σκεπασμένο” βρίσκει κανείς
καταρράκτες, φυσικές λιμνούλες για
μπάνιο και εντυπωσιακούς
γρανιτένιους βράχους. Από τη θέση
“Παρατηρητήριο” μπορεί κανείς να
απολαύσει τη θέα του τριπλού
καταρράκτη ύψους 25μ.
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αξιοθέατα

Φαράγγι Σκεπασμένου
Θα βρείτε, επίσης, σηματοδοτημένο
και οργανωμένο χώρο για πικ-νικ
και ξεκούραση.

i

Οι μυημένοι στο Cannyon ng
μπορούν να κάνουν καταρρίχηση 22
καταρρακτών από το ορεινό
Καταφύγι ως το «Σκεπασμένο» ενώ
οι καταρράκτες προσφέρονται για
το άθλημα rappel.
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η λίμνη
Η λίμνη Πολυφύτου σχηματίστηκε το 1973, μετά την κατασκευή του
ομώνυμου φράγματος στον ποταμό Αλιάκμονα. Δύο γέφυρες ενώνουν
τις όχθες της. Η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων είναι μία από τις μακρύτερες
στην Ελλάδα με μήκος 1.372 μέτρα και ύψος 55 μέτρων από το νερό.

αξιοθέατα

Οι κάτοικοι της περιοχής
χρησιμοποιούν τη λίμνη για
αλιευτική εκμετάλλευση και
ναυταθλητικές δραστηριότητες.
Στα νερά της λίμνης έχουν
καταγραφεί 17 είδη ψαριών του
γλυκού νερού. Oι ψαράδες της
περιοχής έχουν ιδρύσει τον
Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων
της Λίμνης Πολυφύτου.
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Προσκύνημα
Ογδόντα εκκλησίες και ξωκλήσια
βυζαντινής, μεταβυζαντινής και
νεότερης περιόδου βρίσκονται
διάσπαρτες στo Βελβεντό, στον κάμπο
και τους γύρω ορεινούς οικισμούς.
Εννέα από αυτά έχουν κηρυχτεί
διατηρητέα μνημεία με τοιχογραφίες
ιδιαίτερης ιστορικής και καλλιτεχνικής
αξίας (12ος έως και 19ος αι.).
Ξεχωρίζουν οι εκκλησίες του Αγίου
Μηνά (13ος αι.) και του Αγίου Νικολάου
(16ος αι.) στην είσοδο του οικισμού, η
κεντρική εκκλησία αφιερωμένη στην
«Κοίμηση της Θεοτόκου» (17ος – 19ος
αι.), καθώς και ο Άγιος Δημήτριος
Γρατσάνης (14ος–15ος αι.).

αξιοθέατα
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αξιοθέατα
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αξιοθέατα

Λαογραφικό Μουσείο
Το Λαογραφικό Μουσείο
Βελβεντού στεγάζεται στο
αποκατεστημένο αρχοντικό
«Κώστα», το οποίο χρονολογείται
από το 19ο αιώνα και είναι
μακεδονικής αρχιτεκτονικής.
Μέσα στους χώρους του
ξετυλίγεται η ιστορία του τόπου
και οι καθημερινές ασχολίες των
κατοίκων του οικισμού.
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Το Μουσείο δεν παρουσιάζει απλώς αντικείμενα, ενδυμασίες, εργαλεία, νομίσματα, φωτογραφίες.
Διηγείται ιστορίες και παραμύθια για έναν άλλο τρόπο ζωής που χάθηκε στο χρόνο...
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Κεντρο
Περιβαλλοντολογικής
εκπαίδευσης
Στο Βελβεντό φιλοξενείται ένα από τα
54 Ελληνικά Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Το κέντρο αποτελεί πόλο
έλξης για σχολεία και ομάδες εφήβων,
παρέχοντας εκπαίδευση και
ενημέρωση για τη χλωρίδα και την
πανίδα της περιοχής και για τις
πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την
κλιματική αλλαγή. Αποτελεί πόλο έλξης
μαθητών, σπουδαστών φοιτητών και
επιστημόνων από όλη την Ελλάδα.
Αυτό μαζί με τα πολυάριθμα
πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα
συνθέτουν ένα ενδιαφέρον μωσαικό
για την αύξηση της επισκεψιμότητας
στην περιοχή.

αξιοθέατα

the Place | ο Τόπος

η Α χιτεκτονική

ρ

Ο οικισμός, με διατηρητέα κτίρια μακεδονικής
αρχιτεκτονικής στο ιστορικό κέντρο του, παρουσίασε
οικονομική και πνευματική άνθηση στα χρόνια της
Tουρκοκρατίας. Eδώ γεννήθηκε, μεταξύ άλλων, ο
αρχιτέκτονας – πολεοδόμος Σταμάτης Κλεάνθης.

αξιοθέατα
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Ροδάκινο και φρούτα
Τα ροδάκινα του Βελβεντού είναι
γνωστά σε όλο τον κόσμο.
Ξεχωρίζουν
για την ποιότητα και τη μοναδική
τους γεύση.
Στους τοπικούς συνεταιρισμούς
ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑ
συμμετέχουν πάνω από 500
παραγωγοί που καλλιεργούν
περίπου 10.000 στρέμματα, κυρίως
με ροδάκινα.
Άλλα φρούτα που καλλιεργούνται
είναι μήλα, δαμάσκηνα, κεράσια
και κυδώνια.
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γαστρονομία
Η κουζίνα του Βελβεντού είναι
σαφώς επηρεασμένη από τη
δυτικό-μακεδονική γαστρονομική
παράδοση και πρακτική. Λόγω
της τοποθεσίας και του κλίματος
όλους τους μήνες του χρόνου τα
φαγητά βασίζονται κατά κύριο
λόγο σε τοπικά παραγόμενα
προϊόντα. Το κρέας και το τυρί
είναι βασικό στοιχείο της
κουζίνας.
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Τουλούμπες και Ζεματιστοί Κουραμπιέδες
Τραγανές απ'έξω, μαλακές από μέσα.
Το αγαπημένο μας σιροπιαστό του
Βελβεντού είναι οι Τουλούμπες.
Στο Βελβεντό θα βρείτε μαρμελάδες,
αλλά και μοναδικούς σιροπιαστούς ή
ζεματιστούς (όπως τους λένε οι
ντόπιοι) κουραμπιέδες όλο το χρόνο.
Λέγονται ζεματιστοί γιατί σιροπιάζονται
ζεστοί με κρύο σιρόπι.
Θα τα βρείτε όλα φρέσκα ημέρας στα
τοπικά εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

γαστρονομία
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Η ποικιλία
Τσαπουρνάκο

κρασί

Οι αμπελώνες του Βελβεντού φθάνουν
μέχρι τις όχθες τις λίμνης Πολυφύτου.
Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα,
το κρασί υπήρχε στο Βελβεντό από τον
5ο αιώνα π.Χ. Το αμπέλι ήταν μια από
τις κύριες καλλιέργειες στα ξερικά
εδάφη της περιοχής.
Η γηγενής ερυθρή ποικιλία
"Τσαπουρνάκος" προσφέρει κρασί με
πλούσιο άρωμα και σώμα. Οι υψηλές
θερμοκρασίες της λίμνης σε
συνδυασμό με τις χαμηλότερες των
Πιερίων δημιουργούν ένα μόνιμο
αεράκι που συμβάλλει στην ποιοτική
ωρίμανση των σταφυλιών.

ς

Στο Βελβεντό θα βρείτε 3 οινοποιεία.
Το Κτήμα Βογιατζή, ο Αμπελώνας
Καμκούτη και το Κτήμα Ζανδέ, θα σας
υποδεχθούν για μοναδικές οινογευσίες
και περιηγήσεις στους αμπελώνες.
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Συνεταιρισμοί

Το μυστικό της επιτυχίας
«στον κάμπο με τα
περιποιημένα δέντρα» δεν
είναι μόνο το χώμα και οι
κλιματικές συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή.
Είναι οι άνθρωποι, που
συνεχίζουν να εργάζονται με
το συνεταιριστικό και
συνεργατικό πνεύμα που
ξεκίνησε το 1917 με την
ίδρυση του πρώτου
συνεταιρισμού στο Βελβεντό.
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οι ντόπιοι
Οι ιστορίες που έχουν να σας διηγηθούν οι
ντόπιοι είναι πολλές. Η ιστορία του
Βελβεντού χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Από το Βελβεντό κατάγονται εξέχουσες
προσωπικότητες, όπως ο Σταμάτης
Κλεάνθης, αρχιτέκτονας, που εκπόνησε το
πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας, ο
παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου, ενώ
από το χωριό Καταφύγι κατάγεται ο
Γεώργιος Ζορμπάς γνωστός από το
μυθιστόρημα «Ο βίος και η πολιτεία του
Αλέξη Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη.

The people | οι άνθρωποι

η ομογένεια
Η σποραδική μετανάστευση βελβεντινών σε χώρες της
μεσευρώπης κατά τους τελευταίους οθωμανικούς
χρόνους άλλαξε προσανατολισμό στα τέλη του 19ου
αιώνα και στις αρχές του 20ου με προορισμό τις ΗΠΑ.
Δημιουργήθηκαν ομογενειακοί σύλλογοι το 1903 στην
Ουάσιγκτον και στην Φιλαδέλφεια. Ακολούθησε νέο
μεταναστευτικό κύμα μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο
και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ (Κλίβελαντ,
Γουάιλντγουντ) αλλά και προς χώρες της Ευρώπης
(Νυρεμβέργη, Μόναχο) και στην Αυστραλία (Σίδνεϋ,
Μελβούρνη).
Η βελβεντινή ομογένεια, είναι η μεγάλη δύναμη του
Βελβεντού στα πέρατα της γης, σύμμαχος και αρωγός
στη μακρόχρονη ιστορική πορεία της κοινωνίας του
Βελβεντού.

αθλητικός τουρισμός
To Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού
αποτελείται από Γήπεδα
Ποδοσφαίρου, Κλειστό Μπάσκετ,
Τέννις, 5Χ5, αίθουσα βαρών και
αίθουσα στίβου.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις
υποδέχονται κάθε χρόνο αθλητικές
ομάδες για την προετοιμασία τους
και φιλοξενούν μεγάλες
διοργανώσεις.

Διαμονή

Βελβεντό
Ξενοδοχείο «ΑΓΝΑΝΤΙ»
τηλ: 6937494900
www.agnant -hotel.gr
Παραδοσιακός Ξενώνας «ΕΝΝΙΑ ΜΟΥΣΕΣ»
τηλ: 24640 31550
Kαταφύγι
Ξενώνας «PIERIA MOUNTAIN RESORT»
τηλ: 24640 24506
www.p er amounta n.gr
Ξενοδοχείο «ΝΙΚΟΛΕΤΑ»
τηλ: 24640 23284 - 6974712049
Ξενοδοχείο «ΚΑΤΑΦΥΓΙ»
τηλ: 6945978166
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Παλαιογράτσανο
Ξενώνας «ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ»
τηλ: 6948830410

ελάτε στο Βελβεντό!
• για δραστηριότητες βουνού στα Πιέρια όρη και στα ορειβατικά καταφύγια
• για ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες στο σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο
• για επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο
• για προσκύνημα σε εκκλησιαστικά μνημεία
• για ναυταθλητισμό στη λίμνη Πολυφύτου
• για σχολικές εκδρομές σε συνεργασία και με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
• για δραστηριότητες για παιδιά στις παιδικές χαρές και στην πρότυπη Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη
• για τις τοπικές γιορτές
• για οινοτουρισμό
• για γαστρονομία και ψυχαγωγία

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
www.velventos.gr
2464 350 300
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