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Η πόιε καο πξνζθέξεη πνηθίινπο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο , από 
δεκνηηθά θηήξηα θαη ρώξνπο ςπραγσγίαο κέρξη εθδειώζεηο γηα ηνπο ληόπηνπο 
αιιά θαη γηα ηνπο ηνπξίζηεο.  
Τν εκπνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, κε ηα ζύγρξνλα θαηαζηήκαηα, δίλεη ηελ 
δπλαηόηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα θάλνπλ ηα ςώληα ηνπο κε κηα ζηάζε ζην 
Παιαηό Πάξθν ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη λα απνιαύζνπλ ηελ δξνζηά θαη ην 
πξάζηλν. Η Πηνιεκαΐδα είλαη επίζεο γλσζηή γηα ηηο ηαβέξλεο ηεο, κε ηελ 
ππέξνρε ηνπηθή θνπδίλα , πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζ’ όιε ηελ πόιε. Τν 
βξάδπ νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα δηαζθεδάζνπλ ζηα πνιπάξηζκα θέληξα ηεο 
πόιεο, θαζώο ε Πηνιεκαΐδα είλαη γλσζηή γηα ηελ έληνλε λπρηεξηλή δσή. 
Τα ηειεπηαία ρξόληα, ν Γήκνο έρεη πεηύρεη λα βειηηώζεη ηηο ππνδνκέο ηνπ θαη 
ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπλερώο απμαλόκελε 
ξνή επηζθεπηώλ. Ο Γήκνο Πηνιεκαΐδαο παξέρεη αμηόινγεο ελαιιαθηηθέο 
κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ, θαζώο ππάξρνπλ πνιιά 
παιαηνληνινγηθά, αξραηνινγηθά θαη Βπδαληηλά αμηνζέαηα ζηελ πεξηνρή, θαζώο 
επίζεο θαη ελδηαθέξνληα βηνκεραληθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο.  
Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε επίζθεςε ζηνπο Σηαζκνύο Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο 
Δλέξγεηαο, γηα όπνηνλ επηζπκεί λα γλσξίζεη από θνληά όρη κόλν ηνπο ρώξνπο 
αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηε ε εμόξπμε ηνπ ιηγλίηε θαη ε 
εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο, αμηόινγν 
επηζθέςηκν ρώξν, απνηεινύλ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΔΒΑΛ, πνπ βέβαηα 
έπαςε λα ιεηηνπξγεί από ην 1997. 
 Ο Γήκνο Πηνιεκαΐδαο, δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο 
αλάπηπμεο, γεγνλόο πνπ θαίλεηε από ηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ, ηεο 
Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, ηνπ Ωδείνπ, ηεο θηιαξκνληθήο θαη ηνπ Πλεπκαηηθνύ 
θέληξνπ, όπνπ αλαπηύζζνληαη πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζ’ όιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Τηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο, εληζρύνπλ πάληα, νη 
ηζηνξηθνί ζύιινγνη ηεο πεξηνρήο, άμηνη ζπλερηζηέο ησλ εζίκσλ θαη 
παξαδόζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  
Ιδηαίηεξα, ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ, νη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 
λα παξαθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ δηνξγαλώλεη ν 
Γήκνο, κε ζπλαπιίεο ζπγθξνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηζηώλ, εθδειώζεηο κε ηε 
ζπκκεηνρή παξαδνζηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, 
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θαζώο θαη εθζέζεηο, βηβιίσλ, δσγξαθηθήο θαη 
θσηνγξαθίαο. Τελ έλαξμε ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ αλνίγεη ν Σύιινγνο 
Θξαθηθή Δζηία ηνλ κήλα Ινύλην κε ηξηήκεξεο εθδειώζεηο, γηα ην έζηκν ηνπ 
Κιύδσλα. Ο θύθινο ησλ θαινθαηξηλώλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θιείλεη κε ηα 
‘Πεξδίθθεηα’ θαη ηνπο Κσπειαηηθνύο θαη Ιζηηνπιντθνύο αγώλεο, πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε κηθξή ηερλεηή ιίκλε ζην Φξάγκα ηνπ Πεξδίθθα.  
 
 


