α/α
Ονομασία
1 Δέλτα Έβρου

Είδος
φυσικό περιβάλλον

2

Δάσος Δαδιάς

φυσικό περιβάλλον

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της
Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Με συνολική έκταση 95.000
στρεμμάτων (80.000 χερσαία και 15.000 στρ. υδάτινη επιφάνεια) έχει
ενταχθεί στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών της
Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ (1971) λόγω των σημαντικών ειδών που
φιλοξενεί. Επίσης, μέρος του Δέλτα χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας και προτείνεται ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο
Δίκτυο Natura 2000
ναι
To Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου είναι μια από
τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο. Το μωσαϊκό τοπίων που διαμορφώνεται από
δάση πεύκης και δρυός, τα οποία διακόπτονται από ξέφωτα,
βοσκοτόπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελεί το ιδανικό
περιβάλλον για τα αρπακτικά πουλιά. Στο Εθνικό Πάρκο συναντώνται
τρία από τα τέσσερα είδη γύπα της Ευρώπης (Μαυρόγυπας, Όρνιο και
Ασπροπάρης), ενώ φιλοξενεί τη μοναδική αποικία Μαυρόγυπα στα
Βαλκάνια.

3

Παρόχθιες περιοχές
Άρδα (Καστανιές)

φυσικό περιβάλλον

ναι

Ο ποταμός Άρδας αποτελεί σημαντικό οικοσύστημα για την περιοχή
και το δάσος του το οποίο αναπτύσσεται κατά μήκος της κοίτης του,
είναι ένας βιότοπος εξαιρετικής σημασίας σε εθνικό επίπεδο. Μια
μεγάλη ποικιλία από δένδρα, φτελιές, κισσούς, πλατάνια,
αγριοτριαντάφυλλα κ.α., Σπάνια ειδή πουλιών όπως ερωδιοί,
δρυοκολάπτες, κύκνοι, βουτηχτάρια και αγριόπαπιες συνθέτουν την
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από
ιδιαίτερο φυσικό κάλος, με κυρίαρχο στοιχείο το νερό και
προσφέρεται για αναψυχή και άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων.
Όλη η περιοχή εντάσσεται στο πρόγραμμα natura 2000.

4

Βάθρες Σαμοθράκη

φυσικό περιβάλλον

ναι

Η Σαμοθράκη -περισσότερο από τις παραλίες -φημίζεται για τις
βάθρες της, που σαν μυθικές σειρήνες μαγνητίζουν χιλιάδες
ταξιδευτές, που καταφτάνουν στο νησί για να απολαύσουν από κοντά
αυτούς τους εντυπωσιακούς γεωμορφολογικούς σχηματισμούς. Οι
βάθρες του νησιού ξεπερνούν αριθμητικά τις 100 αλλά οι πιο
γνωστές, με διαφορά, είναι του Φονιά και η Γριά Βάθρα

Δωρεάν

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

2551350800

5

Τεχνητή λίμνη
φυσικό περιβάλλον
υδροταμιευτήρα Νίψας

ναι

Aπέχει περίπου 20-25 χλμ από την πόλη της Αλεξανδρούπολης και
βρίσκεται κοντά στο χωριό Νίψα. Την περίοδο του 1986 η ευρύτερη
περιοχή της Αλεξανδρούπολης υδρευόταναπό υδρογεωτρήσεις. Η
άντληση νερού για την υδροδότηση της περιοχής έχει εξαντλήσει τα
αποθέματα των υπογείων υδροφόρων που δεν ανανεώνονται με τον
ρυθμό που αντλούνται. Έτσι προέκυψε η ανάγκη διερεύνησης της
περιοχής για την κατασκευή ταμιευτήρα.
Στόχος του ταμιευτήρα είναι να λύσει το πρόβλημα της ύδρευσης της
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των όμορων
κοινοτήτων τουλάχιστον για τα επόμενα 40 χρόνια. Η οικολογική αξία
της περιοχής της λίμνης έγκειται πλέον στο έντονο ανάγλυφο,
δημιουργώντας ποικιλία τοπίου, η οποία με την σειρά της συντηρεί
μεγάλη ποικιλία μικροοικοσυστημάτων, χλωρίδας και πανίδας.

Δωρεάν

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

6

Φράγμα Άρδα

ναι

Το φράγμα του Άρδα σε απόσταση 8 χιλιομ. από τον Κυπρίνο,
κατασκευάστηκε το 1969. Έχει μήκος 350 μετρά. Ο ποταμός Άρδας, ο
όποιος πηγάζει από την οροσειρά της Ροδόπης, μετά από μια
διαδρομή 216 km επί του βουλγαρικού εδάφους, εισέρχεται στο
ελληνικό έδαφος από τον οικισμό της Γαλήνης και διασχίζει, μέχρι την
εκβολή του στον ποταμό Έβρο.

Δωρεάν

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

25523 50339

φυσικό περιβάλλον

Κόστος εισόδου
Κόστος περιήγησης: 10€ /άτομο για τους ενήλικες
και 5€ /άτομο για τα παιδιά έως 8 ετών.

Ωράριο λειτουργίας
Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Είσοδος & ενημέρωση στο Κέντρο Ενημέρωσης:
δωρεάν. Εισιτήριο καταβάλλεται για ξενάγηση των
επισκεπτών στο παρατηρητήριο αρπακτικών
πουλιών:
• Γενικό εισιτήριο 4 ευρώ/άτομο
• Ειδικό εισιτήριο 2 ευρώ/άτομο (παιδιά ηλικίας 7
– 12 ετών, πολύτεκνοι γονείς, άνεργοι,
οργανωμένες ομάδες μαθητών – σπουδαστών και
ομάδες προσκόπων)
• Δωρεάν (παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, άτομα
ΑΜΕΑ και συνοδοί τους, ξεναγοί, συνοδοί γκρουπ,
και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων)
Ειδικές τιμές εισιτηρίων ξενάγησης ισχύουν για
πελάτες επιλεγμένων ξενοδοχειακών μονάδων
του Ν. Έβρου.
Για οργανωμένες επισκέψεις τουριστικών
πρακτορείων, ισχύουν ειδικές τιμές, κατόπιν
συνεννόησης
Επίσης, η ξενάγηση γίνεται δωρεάν σε διάφορες
ημέρες του έτους που διεξάγονται επετειακές
εκδηλώσεις (π.χ. Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας
κτλ)
Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25540 32209

https://dadia-np.gr/?page_id=3092; https://dadiawww.e-evros.gr
np.gr/?page_id=3064

Σουφλίου

Εθνικό Πάρκο
Δάσους
Δαδιάς–Λευκίμης–
Σουφλίου
Δαδιά Τ.Κ. 68400,
Τ.Θ. 1413 Δαδιά

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

2554 3 50100

Δεν υπάρχει

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, Τ68400,
Σουφλί

Δεν υπάρχει

Σαμοθράκης

Χώρα, Σαμοθράκη,
68002

Αλεξανδρούπολης

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Ορεστιάδας

Βασιλέως
Κωνσταντίνου 9-11,
68200, Ορεστιάδα

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
25510 61000
https://www.evros-delta.gr/

Πρόσβαση
Δήμος
https://www.evrosΑλεξανδρούπολης
delta.gr/gr/odigos-episkepti/201207-24-14-32-51

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

http://www.deyaalex.gr/diulisthrio- Μη διαθέσιμες πληροφορίες
fragma-menou.html

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δ/νση
Λ. Δημοκρατίας
306, 68132,
Αλεξανδρούπολη

α/α
Ονομασία
Είδος
7 Δάσος Μαύρης Πεύκης φυσικό περιβάλλον
Αετοχωρίου

8

Ορεινός όγκος Αισύμη - φυσικό περιβάλλον
Μεταξάδες

9

Δάσος Μεταξάδων

φυσικό περιβάλλον

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Νοτιανατολικά του οικισμού της Νίψας, βρίσκεται η διασταύρωση για
τον οικισμό του Αετοχωρίου όπου φύεται το φυσικό δάσος μαύρης
Πεύκης σε υψόμετρο 90 με 150 μέτρα. Τα δάση μαύρης πεύκης (Pinus
nigra subsp. nigra), αποτελούν έναν σχετικά σπάνιο τύπο δασών, με
περιορισμένη εξάπλωση στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό καθώς και
για τη μεγάλη γενετική τους ποικιλότητα απολαμβάνουν ιδιαίτερο
καθεστώς προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δάση μαύρης
πεύκης φιλοξενούν πολλά και σημαντικά είδη φυτών και ζώων,
παίζουν σπουδαίο ρόλο στην προστασία των ορεινών εδαφών από τη
διάβρωση, ενώ έχουν και οικονομική σημασία λόγω της
παραγωγικότητάς τους σε ξύλο υψηλής ποιότητας. Αποτελεί τύπο
οικοτόπου προτεραιότητας με εξαιρετική αντιπροσωπευτικότητα και
διατήρηση καθώς και εξαιρετική συνολική αξία.
ναι
Η ευρύτερη περιοχή της Αισύμης συνθέτει ένα ορεινό σύμπλεγμα
απαράμιλλης ομορφιάς που φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και
πανίδας. Είναι μια περιοχή μοναδική για την πολύπλευρη αξία της
(βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική,
παιδαγωγική), για αυτό και συμπεριλήφθηκε στις προτεινόμενες
περιοχές NATURA 2000 με την ονομασία Τρεις Βρύσες (SITE GR
1110003). Βρίσκεται επί της Νοτιοανατολικής απόληξης του ορεινού
συγκροτήματος της Ροδόπης, στις πλαγιές του ορεινού όγκου που
καλύπτει το δυτικό τμήμα του Ν. Έβρου.
ναι
Στους Μεταξάδες ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί το δημοτικό
δάσος, έκτασης 15.000 στρεμμάτων που είναι πλούσιο σε φυσικές
ομορφιές αλλά και σε θηράματα. Καρποφόρα δέντρα και θάμνοι
φυτρώνουν στα ξέφωτα και προσφέρουν πλούσια τροφή στην άγρια
πανίδα. Το δημοτικό δάσος Μεταξάδων είναι πλούσιο σε φυσικές
ομορφιές, αλλά και σε θηράματα όπως και η γύρω περιοχή και
ιδιαίτερα οι παραποτάμιες περιοχές προσελκύουν πολλούς κυνηγούς
αλλά και ερασιτέχνες ψαράδες.
ναι
Στο χωριό Φυλακτό του νομού Έβρου, στα ΒΑ της Αλεξανδρούπολης
απλώνεται ένα από τα καλύτερα διατηρημένα απολιθωμένα δάση
στην Ευρώπη. Είναι το παλαιότερο της Ελλάδας, με ηλικία περίπου 40
εκατομμυρίων ετών. Το απολιθωμένο δάσος της περιοχής Φυλακτού
δημιουργήθηκε εξαιτίας των ευνοϊκών συνθηκών απολίθωσης και
συνδέεται άμεσα με την ηφαιστειακή δράση που υπήρχε στην
περιοχή πριν 25.000.000 χρόνια. Στο απολιθωμένο δάσος,
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση τα εξωτερικά μορφολογικά
γνωρίσματα των κορμών των δέντρων.

10 Απολιθωμένο Δάσος
Φυλακτού

φυσικό περιβάλλον

11 Ναός των Θεών στην
Παλαιάπολη
Σαμοθράκης

αρχαιολογικός χώρος

ναι

12 Περιοχή της
Τραϊανούπολης

αρχαιολογικός χώρος

ναι

Ο αρχαιολογικός χώρος της Παλαιάπολης Σαμοθράκης (το Ιερό
Μεγάλων Θεών) βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, περίπου
7χλμ. από το λιμάνι της Καμαριώτισσας, μέσα σε μια κατάφυτη
έκταση. Αποτέλεσε κέντρο του αρχαίου κόσμου και της μυστηριακής
θρησκείας της Σαμοθράκης, που είχε τις ρίζες της στα προελληνικά
φύλα που κατοικούσαν το νησί. Στο Ιερό των Μεγάλων Θεών
τελούνταν μυστηριακές τελετές, γνωστές ως «Καβείρια Μυστήρια».
Οι Έλληνες βασιλείς της Μακεδονίας, της Θράκης και της Αιγύπτου
έθεσαν το Ιερό υπό την προστασία τους και το εξωράισαν με
πολυτελείς μαρμάρινες κατασκευές και αναθήματα. Η πιο παλιά
θρησκευτική δραστηριότητα τοποθετείται στον 7οαι.π.Χ., ενώ οι
μόνιμες κατασκευές χρονολογούνται από το πρώτο μισό του
4ουαι.π.Χ. και κυρίως στον 3οαι. π.Χ. Τα περισσότερα σχετίζονται με
τις ιεροτελεστίες των μυστηρίων, τις τελετές μύησης σε αυτά και την
εξυπηρέτηση των αναγκών των μυστών και των επισκεπτών του Ιερού
(Ιερόν, Ανάκτορον, Κτίριο με τις Χορεύτριες, Θόλος της Αρσινόης,
Στοά, Μνημείο της Νίκης, Θέατρο κ.α.). Ο χώρος εξακολουθεί να
ασκεί μια έντονη γοητεία στο σύγχρονο επισκέπτη και να του
μεταδίδει την απόκοσμη και μυστηριακή αίσθηση μιας άλλης εποχής.
Ιδρύθηκε στις αρχές του 2 ου αι. μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Τραϊανό
(98 - 117 μ.Χ.), κοντά στην Εγνατία Οδό. Η αρχαία πόλη βρίσκεται σε
περιοχή με άφθονα νερά, στους πρόποδες του λόφου Άγιος Γεώργιος
του χωριού Λουτρός. Σώζονται λείψανα της οχύρωσης, διάσπαρτα
αρχιτεκτονικά μέλη από οικοδομήματα και μεγάλος ταφικός τύμβος
με πλούσια κτερίσματα. Η πόλη υπήρξε σημαντικό διοικητικό,
στρατιωτικό και εκκλησιαστικό κέντρο την παλαιοχριστιανική
περίοδο. Τόπος μαρτυρίου της Αγίας Γλυκερίας. Οχυρώνεται εκ νέου
από τον Ιουστινιανό Α' (6 ος αι.). Λείψανα τείχους και
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία διασώζει μέρος του γλυπτού
διακόσμου. Στην Τραϊανούπολη υπήρχαν θερμές ιαματικές-πηγές και
δημιουργήθηκε μια λουτρόπολη. Κατά το Βυζάντιο την περίοδο 7ου
και 14ου αναφέρεται η Τραϊανούπολη ως μητρόπολη της
εκκλησιαστικής επαρχίας Ρόδοπης.

Κόστος εισόδου
Δωρεάν

Ωράριο λειτουργίας
Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

Πρόσβαση
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δήμος
Αλεξανδρούπολης

Δ/νση

Δωρεάν

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

Δωρεάν

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

Δωρεάν

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

25543 50100

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, 68400, Σουφλί

Ολόκληρο €3, Μειωμένο €2

Καθημερινά, 08:3015:00

25510 41474

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σαμοθράκης

Αρχαιολογικός
Χώρος Σαμοθράκης
– Μουσείο,
Παλαιάπολη, 68002

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Δεν υπάρχουν
πληροφορίες

25510 41474

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λουτρά
Τραϊανούπολης,
68100,
Αλεξανδρούπολη

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
Μη διαθέσιμες
Δεν υπάρχει
πληροφορίες

α/α
Ονομασία
13 Παραλιακή Ζώνη
Μεσημβρίας

Είδος
αρχαιολογικός χώρος

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Η παραλία της Μεσημβρίας βρίσκεται μπροστά από τον ομώνυμο
παραθαλάσσιο οικισμό, στο νοτιοδυτικό άκρου του νομού Έβρου.
Πρόκειται για ένα από τα καλοκαιρινά θέρετρα της περιοχής, που
είναι περισσότερο γνωστό για τον αρχαιολογικό χώρο, που βρίσκεται
πάνω στην παραλιακή ζώνη. Μπροστά από τα ερείπια της αρχαίας
Μεσημβρίας δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, καθώς οι αρχαιολογικές
έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί και πιστεύεται πως μεγάλο τμήμα
της αρχαίας πόλης βρίσκεται στο σημείο βυθισμένο.

Κόστος εισόδου
Ολόκληρο: €2, Μειωμένο: €1

Ωράριο λειτουργίας
Καθημερινά 08:00 15:00

14 Δίδυμο Τείχος
Διδυμοτείχου

αρχαιολογικός χώρος

ναι

15 Κάστρο του Πυθίου

αρχαιολογικός χώρος

ναι

16 Μεγαλιθικός τάφος
Ρούσσας

αρχαιολογικός χώρος

ναι

Πρόσβαση
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δήμος
Αλεξανδρούπολης

Δ/νση
Λ. Δημοκρατίας
306, Τ68132,
Αλεξανδρούπολη

Η αρχαία «χρυσή» Πλωτινούπολη μαζί με το Κάστρο του Καλέ είναι τα
Δίδυμα Τείχη του Διδυμότειχου. Τείχος λεγόταν στην αρχαιότητα
κάθε οχυρωμένη (περι-τειχισμένη) πόλη. Η πόλη του Διδυμότειχου
έχει τη διπλή… τη δίδυμη τύχη να είναι (ίσως η μοναδική στον κόσμο
όλο!) πόλη με δύο «τείχη» δίδυμα, να έχει δύο ακροπόλεις(!) χιλιάδες
χρόνια τώρα! Είναι δύο πέτρινοι λόφοι, «Καλές» και «Αγία Πέτρα»
σήμερα, δύο πελώριοι βράχοι που περιτριγυρίζονταν από τον
παραπόταμο του Εβρου, Ερυθροπόταμο (πολύ κοντά στη συμβολή
των δύο ποταμών), όσο γινόταν μπορετό, με τη βοήθεια καναλιών

Δωρεάν

Δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ωράριο

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

Οχυρωματικός περίβολος του 14ου αιώνα. Βρίσκεται σε χαμηλό
πρόβουνο της ανατολικής Ροδόπης και μπροστά στην κοιλάδα του
ποταμού Έβρου. Λαμπρό παράδειγμα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής
των τελευταίων βυζαντινών χρόνων. Διακρίνονται ένα εσωτερικό και
ένα εξωτερικό τμήμα. Σώζονται σχεδόν ολόκληροι οι δυο κεντρικοί
πύργοι.Το κάστρο κτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα και χρησίμευε
ως καταφύγιο και προσωπικό "ταμείον" του αυτοκράτορα του
Βυζαντίου Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνού. Τέτοιας μορφής πύργοι
θεωρούνται επίδραση της Δύσης στη βυζαντινή στρατιωτική
αρχιτεκτονική.τάφος - dolmen. Κατασκευασμένος από πέντε πλάκες
Μεγαλιθικός

Δωρεάν

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως
31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

Δωρεάν

Από 15 Ιουνίου έως 31
Οκτωβρίου
Δευτέρα: 12.00-19.00
Τρίτη-Κυριακή: 08.0019.00

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Ρούσσα, Ν. Έβρου

Δωρεάν

Από 15 Ιουνίου έως 31
Οκτωβρίου
Δευτέρα: 12.00-19.00
Τρίτη-Κυριακή: 08.0019.00

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Ρούσσα, Ν. Έβρου

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

07.00-14.30 το χειμώνα
και 07.00-17.00 το
καλοκαίρι

25523 50339

http://www.mikridoxiparazoni.gr/mainMenu_greek.html

http://www.mikridoxiparazoni.gr/access_greek.html

Ορεστιάδας

Βασιλέως
Κωνσταντίνου 9-11,
68200, Ορεστιάδα

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 61000

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

2551041474

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

και το χαρακτηριστικό για τα dolmen άνοιγμα στη μιά στενή πλευρά
του.
Στις κορυφές των χαμηλών υψωμάτων γύρω από το χωριό Ρούσσα,
βρίσκονται μεγαλιθικοί τάφοι πολυλιθικού τύπου ντολμέν, οι οποίοι
χρονολογούνται στην Πρώιμη εποχή του Σιδήρου (9ος- 8ος αιώνα
π.Χ.). Οι τάφοι που περιβάλλονται με κυκλικά κρηπιδώματα από
σχιστόπλακες και σκεπάζονταν άλλοτε με τύμβους, ανήκουν σε δύο
περιόδους. Οι παλιότεροι, του 9ου αιώνα π.Χ., είναι μεγαλύτεροι και
μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεγαλιθικοί τάφοι-dolmen, παρόλο
που είναι μνημειώδεις, όπως της γειτονικής Βουλγαρίας

17 Βραχογραφίες Ρούσσας αρχαιολογικός χώρος

ναι

18 Ταφικός τύμβος Μικρής αρχαιολογικός χώρος
Δοξιπάρας – Ζώνης

ναι

19 Βυζαντινό Υδραγωγείο αρχαιολογικός χώρος
Φέρες

ναι

20 Πύργοι του Γκατιλούζη αρχαιολογικός χώρος
στη Σαμοθράκη

ναι

Πρόκειται για βραχογραφίες σκαλισμένες στα βράχια κάτω από το
ύψωμα Σιβρή. Οι βραχογραφίες αυτές τοποθετούνται χρονολογικά
από την Ύστερη εποχή του Χαλκού έως την Πρώιμη εποχή του
Σιδήρου (1100-900 π.Χ.). Στην επιφάνεια του βράχου (4×3μέτρα) που
έχει κλίση προς την ανατολή ξεχωρίζουν οι μορφές ανδρών και
γυναικών σε διάφορες δραστηριότητες και στάσεις, ερπετά και
πουλιά που μοιάζουν με χελιδόνια.
Ο Τύμβος Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης είναι ένα Ρωμαϊκό ταφικό
μνημείο το οποίο χρονολογείται από το 2ο αιώνα μ.Χ. και βρίσκεται
κοντά στα χωριά Μικρή Δοξιπάρα, Ζώνη και Χελιδόνα στο Νομό
Έβρου. Τέσσερα μέλη πλούσιας οικογένειας της περιοχής πέθαναν
διαδοχικά, αποτεφρώθηκαν και ενταφιάστηκαν εδώ, όπου
κατασκευάστηκε ο μεγάλος ταφικός τύμβος Δοξιπάρας εις μνήμην
τους.
Λίγο έξω από τις Φέρες βλέπουμε το βυζαντινό υδραγωγείο, ήδη από
τον δρόμο. Είναι χτισμένο πάνω στον αρχαίο ποταμό Σαμία και ήταν
ένα μεγαλεπίβολο έργο για την μεταφορά του νερού προς τον οικισμό
γύρω από την Μονή της Κοσμοσώτειρας. Το Βυζαντινό Υδραγωγείο
Φερών χτίστηκε περίπου το 1.200 από τον Ισαάκιο Κομνηνό, από
πυρόλιθο και οι δύο καμάρες του έχουν ύψος πέντε μέτρα, άνοιγμα
επτά και πλάτος μεγαλύτερο από ένα μέτρο.
Οι Πύργοι της Σαμοθράκης βρίσκονται σε διάφορα στρατηγικά
σημεία του νησιού και σώζονται ακόμα και σήμερα, σε αρκετά καλή
κατάσταση οι περισσότεροι. Χτίστηκαν από τους Γενοβέζους
κατακτητές της Σαμοθράκης, τους Γκατιλούζι (Gattilusi) περίπου στα
μέσα του 15ου αιώνα, ως οχυρωματικά έργα. Μαζί με το κάστρο της
χώρας, οι Πύργοι της Σαμοθράκης βοηθούσαν στην αντιμετώπιση
επιδρομών, κυρίως από πειρατές, που ήταν η μεγαλύτερη απειλή
τότε. Οι πύργοι Γκατιλούζι της Χώρας και της Παλαιόπολης είναι
τετράγωνοι και έχουν διαστάσεις 10×11,7 μέτρα. Στη Χώρα, το σημείο
όπου βρίσκονται οι Πύργοι της Σαμοθράκης, υπολογίζεται πως
πρωτοοχυρώθηκε κατά την μετακίνηση του πληθυσμού από τα
παράλια, περίπου τον 10ο αιώνα. Οι τρεις Πύργοι της Σαμοθράκης
στην Παλαιόπολη κατασκευάστηκαν στον επιβλητικό βράχο πάνω
από το αρχαίο λιμάνι, από αρχαίο υλικό που συγκεντρώθηκε από
εκεί. Διασώζονται σε πολύ καλή μορφή, ενώ ο μεγαλύτερος φτάνει σε
ύψος τα 20 μέτρα και φέρει ανάγλυφο το οικόσημο των Γκατελούζι.

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
25510 61000
Δεν υπάρχει

Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδα, 68200

Σαμοθράκης

Αρχαιολογικός
Χώρος Σαμοθράκης
– Μουσείο,
Παλαιάπολη, 68002

α/α
Ονομασία
21 Κάστρα του Άβαντα

Είδος
αρχαιολογικός χώρος

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Τα Κάστρα Άβαντα και Ποτάμου βρίσκονται έξω από το χωριό
Άβαντας, δέκα χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Το Κάστρο του
Άβαντα λέγεται αλλιώς Μποζ-Τεπέ, από το ομώνυμο ύψωμα που
είναι χτισμένο. Σώζεται μια μεγαλοπρεπής πύλη, με δύο ψηλούς
πύργους εκατέρωθεν και οι επάλξεις του κάστρου, με τα σκαλοπάτια
που οδηγούν ως εκεί. Τα ερείπια που βλέπει ο επισκέπτης σήμερα
στο Κάστρο του Άβαντα χρονολογούνται του 13ου αιώνα, αν και στο
σημείο υπάρχουν ευρήματα ήδη από την μυκηναϊκή περίοδο.
Υπολογίζεται πως το Κάστρο του Ποτάμου κατασκευάστηκε από τους
Γατελούζους, τους Γενουάτες κατακτητές της περιοχής, τον 13ο
αιώνα, πάνω σε αρχαία λείψανα της προϊστορικής περιόδου, με
συνέχεια κατά την αρχαϊκή, αλλά και την πρώτη βυζαντινή περίοδο.
όχι
Στην Τρανή Πέτρα που βρίσκεται περίπου 1 χλμ βορείως του οικισμού
της Δαδιάς πιθανολογείται η ύπαρξη αρχαίου ιερού.

Κόστος εισόδου
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Ωράριο λειτουργίας
Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25310 22411

23 Δερβένι Κορνοφωλιάς - αρχαιολογικός χώρος
αρχαία θρακική ρωμαϊκή πόλη

όχι

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

24 Τάφος Λαγυνών αρχαιολογικός χώρος
μεγάλος τάφος
"μακεδονικού" τύπου
25 Πετρότοπος Κοτρωνιάς - αρχαιολογικός χώρος
εκτεταμένα μεγαλιθικά
ντολμέν

όχι

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

22 Τρανή Πέτρα Σουφλίου - αρχαιολογικός χώρος
ρωμαϊκή πόλη

26 Αρχαιολογικός χώρος
'Χάνα' Τραϊανούπολης

4 χλμ. νότια της κωμόπολης του Σουφλίου βρίσκεται η αρχαία
θρακική-ρωμαική πόλη Δερβένι Κορνοφωλιάς. Στο συγκεκριμένο
σημείο έχουν βρεθεί πλήθος κεραμικών, αλλά και άφθονα νομίσματα
από τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Ακόμη, έχουν βρεθεί
θεμέλια λιθόκτιστου φρουρίου με πέντε ημικυκλικούς πύργους,
καθώς επίσης, ερείπια βυζαντινού κάστρου χτισμένου από τον
Αυτοκράτορα Ιουστινιανό.
Στα Λαγυνά έχει βρεθεί λιθόκτιστος με ημικυκλική καμάρα τάφος,
μακεδονικού τύπου, ο οποίος μπορεί να χρονολογηθεί από τον 4ο αι.
π.Χ.

όχι

Πρόσβαση
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δήμος
Αλεξανδρούπολης

Δ/νση
Λ. Δημοκρατίας
306, 68132,
Αλεξανδρούπολη

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, 68400, Σουφλί

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, 68400, Σουφλί

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, 68400, Σουφλί

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, 68400, Σουφλί

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 41474

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λουτρά
Τραϊανούπολης, ΤΚ
68100,
Αλεξανδρούπολη

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, 68400, Σουφλί

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Από 15 Ιουνίου έως 31
Οκτωβρίου
Δευτέρα: 12.00-19.00

25510 61000

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας
306, 68132,
Αλεξανδρούπολη

Στον Πετρότοπο Κοτρωνιάς βρίσκονται τα Μεγαλιθικά Μνημεία
(ντολμέν) που χρονολογούνται από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου.

αρχαιολογικός χώρος

όχι

27 Σεϊτάν Τεπέ Σιδηρούς - αρχαιολογικός χώρος
μεγάλο αρχαιοθρακικό
κάστρο

όχι

28 Αρχαία Πλωτινούπολη
Διδυμοτείχου

αρχαιολογικός χώρος

όχι

29 Σπηλιά του Κύκλωπα

αρχαιολογικός χώρος

όχι

Η Χάνα Τραϊανούπολης, γνωστό και ως το Χάνι του Έβρενος Μπέη
είναι ένα από τα παλαιότερα Οθωμανικά μνημεία στα Βαλκάνια.
Χτίστηκε το 1370-90 από τον Γαζή Αχμέτ Εβρενός και βρίσκεται στα
Λουτρά Τραϊανούπολης. Βρίσκεται 12 χιλιόμετρα περίπου
βορειοανατολικά από την Αλεξανδρούπολη κοντά στο Λουτρό. Το
μνημείο είναι ορθογώνιο με εξωτερικές διαστάσεις 38,80x13 μέτρα. Η
Χάνα ήταν Χάνι, δηλαδή ξενώνας (αποτέλεσε οδικό σταθμό) και πίσω
από την Χάνα κατά την διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
υπήρχαν λουτρώνες (χαμάμ), σήμερα ερείπια τα οποία
χρονολογούνται από το 16ο αιώνα. Σήμερα η περιοχή είναι
επισκέψιμη. Σώζονται σε καλή κατάσταση η «Χάνα» και οι
λουτρώνες. Στην ίδια έκταση λειτουργούν οι ιαματικές πηγές με
εγκαταστάσεις για λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία,
καθώς και ξενώνες, εστιατόριο και άλλες διευκολύνσεις για τους
επισκέπτες.
Το
κάστρο αποτελεί ένα παράδειγμα πρώιμης εγκατάστασης των
Θρακών, γύρω στο 1000 π.Χ., στην ορεινή ενδοχώρα, σε οχυρές και
στρατηγικές θέσεις που επέτρεπαν τον έλεγχο των μετακινήσεων και
των οικονομικών δραστηριοτήτων
Νοτιοανατολικά του Διδυμοτείχου , στην «Αγία Πέτρα», τον οχυρό
λόφο, τοποθετείται η ρωμαϊκή Πλωτινόπολη. Ιδρύθηκε από τον
αυτοκράτορα Τραϊανό, προς τιμήν της συζύγου του Πλωτίνης, και
έκτοτε αποτέλεσε οικονομικό και εκκλησιαστικό κέντρο μέχρι και το
Βυζάντιο. Οι ανασκαφές στην Πλωτινόπολη έχουν φέρει στην
επιφάνεια ένα οικοδομικό συγκρότημα που θα πρέπει να ήταν
πολυτελής οικία κάποιου άρχοντα της Πλωτινόπολης ή δημόσιο
κτήριο, για παράδειγμα λουτρά. Διαθέτει ψηφιδωτό δάπεδο,
διακοσμημένο με περίτεχνα μοτίβα, ενώ έχουν ανακαλυφθεί και δύο
τοίχοι μιας από τις αίθουσες που σύμφωνα με την έρευνα, ήταν
διακοσμημένοι με κόκκινα, κίτρινα, πράσινα και λευκά επιχρίσματα
και ανάγλυφα ιωνικά κομμάτια. Ο χώρος διέθετε τουλάχιστον δύο
εισόδους.
Η
Σπηλιά του Κύκλωπα, κατά την τοπική παράδοση αποτελούσε το
λατρευτικό κέντρο των Ελληνικών Θεοτήτων της Θράκης. Σήμερα έχει
αποκαλυφθεί ο νεολιθικός οικισμός που είναι από τους
σημαντικότερους της Βαλκανικής. Είναι το κατά την τοπική λαϊκή
παράδοση γνωστό σπήλαιο του κύκλωπα Πολύφημου που ο
Οδυσσέας τον τύφλωσε με ένα παλούκι, αφού πρώτα τον μέθυσε. Το
σπήλαιο βρίσκεται στην παραλία της Μάκρης με ίχνη χρήσης από τη
Νεολιθική Περίοδο χρονολογίας περ. 4.500 π.Χ., εντός του βράχου. Ο
χώρος του αποτελείται από τρεις θαλάμους με λαξευμένες κόγχες και
σκαλοπάτια. Επίσης το εσωτερικό του περιλαμβάνει πήλινες
κατασκευές, αγαλματίδια και ειδώλια ζώων. Στο σπήλαιο το οποίο
έχει δύο χώρους, διακρίνονται σκαλοπάτια, δεξαμενές και
παρατηρητήριο.

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
25510 61000
Δεν υπάρχει

α/α
Ονομασία
30 Τάφος Ελαφοχωρίου

31 Αρχαίος Δορίσκος

Είδος
αρχαιολογικός χώρος

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
όχι
Ο Τάφος Ελαφοχωρίου, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται ο
«θρακικός» υπόγειος χτιστός τάφος που βρίσκεται σε χαμηλό ύψωμα,
στο βόρειο άκρο του μικρού χωριού Δάφνη, κοντά στο Διδυμότειχο.
Χρονολογείται στα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια (4ος-3οςπΧ αιώνας)
και κατατάσσεται στους οικογενειακούς τάφους, καθώς διαθέτει
δρόμο, προθάλαμο και κυρίως θάλαμο. Ανακαλύφθηκε το 1953 και
θεωρείται ότι ο Τάφος Ελαφοχωρίου είναι ο πρώτος υπόγειος
θρακικός τάφος. Καλύπτεται από τύμβο και οι λίθοι από τους οποίους
κατασκευάστηκε προέρχονται από το αρχαίο λατομείο των
Μεταξάδων.

αρχαιολογικός χώρος

όχι

32 Κεραμοσκεπείς τάφοι - αρχαιολογικός χώρος
τάφοι γαιοκτημόνων
εποχής αυτοκράτορα
Κομμόδου στα Δίκαια

όχι

33 Τάφοι υστεροελληνικής αρχαιολογικός χώρος
εποχής στον Πεντάλοφο

όχι

34 Τρύπα Κουγιουμτζή
Σπηλιά Θρύλων στα
Πετρωτά

αρχαιολογικός χώρος

όχι

35 Εκκλησία Παναγίας
ΚοσμοσώτειραςΦέρρες

θρησκευτικά μνημεία

ναι

36 Μονή Δαδιάς

θρησκευτικά μνημεία

ναι

37 Μονή Παναγίας
Πορταϊτισσας Κορνοφωλιά

θρησκευτικά μνημεία

ναι

38 Μονή Κοίμησης
Θεοτόκου -Μάκρης

θρησκευτικά μνημεία

ναι

39 Μονή Αετοχωρίου

θρησκευτικά μνημεία

ναι

Κόστος εισόδου
Δωρεάν

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα:12.00-19.00

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
2553350602
Δεν υπάρχει

Πρόσβαση
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δήμος
Διδυμοτείχου

Δ/νση
Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου,
Διδυμότειχο,
68300, ΕΒΡΟΥ

Τρίτη- Κυριακή :08.0019.00

Ο αρχαίος Δορίσκος απέχει από τις Φέρες 5 χιλιόμετρα και από την
Αλεξανδρούπολη 22 χιλιόμετρα. Τον κατοίκησαν πανάρχαιοι Θράκες
που δημιούργησαν έναν οικισμό που σιγά – σιγά εξελίχθηκε σε μία
πλούσια πόλη την οποία προστάτευε ένα μεγάλο πανίσχυρο τείχος.
Αναπτύχθηκε η οικονομία, το εμπόριο και ο πολιτισμός, όπως
αποδεικνύεται από την εύρεση νομισμάτων της Αίνου, της
Σαμοθράκης, της Μαρώνειας, του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου και του
Λυσίμαχου.
Στα Δίκαια βρίσκονται οι κεραμοσκεπείς τάφοι μέσα στους οποίους
βρέθηκαν χρυσά κοσμήματα και τους τάφους των γαιοκτημόνων της
εποχής του αυτοκράτορα Κομμόδου (117-192 μ.Χ.) όπου βρέθηκαν
αγγεία με τέσσερις λαβές, χάλκινη πόρπη, ανάγλυφα ζάρια κλπ.

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 61000

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας
306, Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25523 50339

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Ορεστιάδας

Βασιλέως
Κωνσταντίνου 9-11,
68200, Ορεστιάδα

Στον Πεντάλοφο βρέθηκαν τρεις τάφοι της υστεροελληνικής εποχής.
Στους τύμβους αυτούς βρέθηκαν τάφοι της υστεροελληνικής εποχής,
και ακόμη αρκετά αντικείμενα από την εποχή του βασιλιά των
Οδρυσών, Σπαραδόκου όπως το διώβολο (ασημένιο νόμισμα
Σπαραδόκου 445-435 π.χ), τετράδραχμα κ.λπ. Είναι το πρώτο διώβολο
που βρέθηκε στον Ελλαδικό χώρο και κόπηκε μάλλον στην Όλυνθο.
Τα ευρήματα αυτά έχουν τεράστια σημασία και περισσότερο τα
νομίσματα, γιατί αποδεικνύουν ότι την εποχή που οι Αθηναίοι έχτιζαν
την Ακρόπολη, οι Θράκες χρησιμοποιούσαν το Ελληνικό αλφάβητο
και είχαν αναπτύξει οικονομικές συναλλαγές με την Αθήνα και άλλες
πόλεις - κράτη.
Στα Πετρωτά βρίσκεται η σπηλιά "Του Κουγιουμτζή η Τρύπα", όπου
ένας χρυσοχόος κατασκεύαζε μικρά κομψοτεχνήματα για τις
αρχόντισσες που ζούσαν στα κάστρα της περιοχής.

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25523 50339

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Ορεστιάδας

Βασιλέως
Κωνσταντίνου 9-11,
68200, Ορεστιάδα

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25523 50339

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Ορεστιάδας

Βασιλέως
Κωνσταντίνου 9-11,
68200, Ορεστιάδα

Η Θεοτόκος η Κοσμοσώτειρα είναι μοναστήρι που ιδρύθηκε από τον
σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό στην τοποθεσία Βήρα (πρόκειται
για τις σημερινές Φέρες νομού του Έβρου), κοντά στο δέλτα του
Έβρου. Πιθανότερη ημερομηνία ίδρυσης θεωρείται το 1152. Το
μοναστήρι, που θεωρείται ένα από το καλύτερα δείγματα της
Κωνσταντινουπολίτικης τέχνης στον ελλαδικό χώρο, λειτούργησε
μέχρι τα μέσα του 14ου αιώνα. Γύρω στα 1355 οι χωρικοί που είχαν
καταφύγει στον οχυρωμένο του περίβολο εγκαταστάθηκαν μονίμως,
αναγκάζοντας τους μοναχούς να το εγκαταλείψουν. Αργότερα
κατελήφθη από τους Οθωμανούς, οι οποίοι μετέβαλαν το καθολικό
του σε τζαμί, το οποίο έγινε ο πυρήνας του οικισμού των Φερών. Το
1940 άρχισαν εργασίες συντήρησης και έκτοτε λειτουργεί ως
χριστιανικός ναός. Στα τελευταία χρόνια είναι η επίσημη έδρα του
Παγκοσμίου Σωματείου Θρακών.
Η Μονή Δαδιάς ή Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Δαδιάς βρίσκεται
μέσα στο Εθνικό πάρκο Δαδιάς - Λευκίμμης – Σουφλίου, στην
τοποθεσία "Παλαιοχώρα". Περιβάλλεται από χαμηλούς λόφους με
άφθονα νερά και είναι κτισμένη στη βάση ενός κατάφυτου και
επιβλητικού βράχου που έχει ύψος 80 μέτρα. Υπάρχουν αναφορές για
την ύπαρξη του μοναστηριού στις αρχές του 17ου αιώνα.

Δωρεάν

01 Ιαν - 31 Δεκ ΔευΚυρ, 07.00-19.00

25510 61000

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας
306, 68132,
Αλεξανδρούπολη

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

2554051361

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Βασ. Γεωργίου ΙΙ
180, 68400, Σουφλί

Η Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς είναι κτισμένη σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου δυτικά του χωριού Κορνοφωλιά Σουφλίου, πάνω στο
λόφο "Κουρί" και τιμάται στη μνήμη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η
τοπική παραδοση τη θέλει να έχει ιστορία τεσσάρων περίπου
αιώνων.
Iδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί από το 1983. Εδώ υπάρχει μια
γυναικεία μοναστική αδελφότητα που με την εργασία των μελών της
έχει δημιουργήσει μια αληθινή κυψέλη πνευματικής και κοινωνικής
δραστηριότητας. Στο κέντρο της αυλής είναι το καθολικό, εκκλησία
βυζαντινού ρυθμού, καταζωγράφιστη εσωτερικά, με σκηνές από τη
ζωή του Θεανθρώπου, έργα του ζωγράφου Ζλατάνη.

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

2554051111

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Κορνοφωλιά Τ.Κ.
68400 -Σουφλί

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 61000

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας
306, 68132,
Αλεξανδρούπολη

Η Ιερά μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι ανδρικό μοναστήρι
του Έβρου που ιδρύθηκε το 1989. Βρίσκεται στο Αετοχώρι της
Τραϊανούπολης, 11 περίπου χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Το
καθολικό του μοναστηριού είναι τρίκοχο βυζαντινού ρυθμού και
φιλοξενεί μια εικόνα της Παναγίας του 1786 και μία του Χριστού,
επίσης του 18ου αιώνα.

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 61000

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας
306, Τ68132,
Αλεξανδρούπολη

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

α/α
Ονομασία
40 Μεταβυζαντινός Ναός
Αγίου Γεωργίου Κυπρίνος

Είδος
θρησκευτικά μνημεία

Κόστος εισόδου
Δωρεάν

Ωράριο λειτουργίας
Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

41 Μεταβυζαντινός Ναός
Αγίου Αθανασίου Σουφλί

θρησκευτικά μνημεία

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25540 22522

42 Αγ. Δημήτριος
–Κυριακής

θρησκευτικά μνημεία

ναι

Ανεγέρθηκε το έτος 1858.Πυρπολήθηκε τον Οκτώβριο του 1912 από
τους Τούρκους και ξανακτίστηκε μετά την απελευθέρωση με τις
φιλότιμες προσπάθειες των κατοίκων του χωριού. Τα εγκαίνια του
ανακαινισθέντος λαμπρού ναού τελέσθηκαν το 1925. Ο ναός
αποτελεί μια εντυπωσιακή λιθόκτιστη ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλική,
τυπική για την ύστερη μεταβυζαντινή περίοδο και τους χρόνους μετά
το 1934. Η στέγη της επάνω από το μεσαίο κλίτος είναι υπερυψωμένη
και οι φέρουσες αυτήν τοιχοποιίες διατρυπώνται από παράθυρα,
εντείνοντας με τον τρόπο αυτό τη μεγαλοπρέπεια του ναού. Τα τρία
κλίτη ορίζονται με διπλή κιονοστοιχία, η οποία απαρτίζεται από
ξύλινους λεπτούς κίονες, «ντυμένους» με γύψο, ώστε να δίνουν την
εντύπωση συμπαγών κτιστών κιόνων, κυκλικών σε κάτοψη και
απομειούμενων από κάτω προς τα επάνω.
Ο Ναός της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη είναι από τις παλαιότερες
και ιστορικότερες εκκλησίες του Έβρου. Σύμφωνα με την κτητορική
επιγραφή, ο ναός χτίστηκε το 1833, όμως στην ίδια επιγραφή
αναγράφεται και το έτος 1100, οπότε οι μελετητές συμπεραίνουν πως
στην αρχική του μορφή χτίστηκε το 1100 και το 1833 πήρε την
σημερινή. Η εκκλησία είναι τρίκλητη βασιλική, σχετικά μικρή σε
μέγεθος, με διαστάσεις 30×25 μέτρα. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, με
παλιές εικόνες, πολλές από τις οποίες έχουν μεταφερθεί στο
Εκκλησιαστικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

43 Μεταβυζαντινός Ναός
Αγίας Αναστασίας Μάκρης

θρησκευτικά μνημεία

ναι

Δωρεάν

44 Μεταβυζαντινός Ναός θρησκευτικά μνημεία
Αγ. Αθανασίου -Διδ/χο

ναι

Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου (1834) με θαυμάσιες
φορητές εικόνες, αφιερώματα των συντεχνιών της πόλης και τις
τοπιογραφίες του θωρακίου του ξυλόγλυπτου τέμπλου. Στα βόρεια
του ναού εφάπτεται το σωζόμενο τμήμα Βυζαντινού ταφικού
παρεκκλησίου, τμήματος αυτοκρατορικής Μονής με βυζαντινές και
μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, χαράγματα και λαξευμένους στο βράχο
χώρους, ο ένας από τους οποίους είναι γνωστός ως φυλακή του
Καρόλου του 12ου , βασιλέως της Σουηδίας. Βρίσκεται μέσα στο
κάστρο, δίπλα στο μητροπολιτικό μέγαρο και σε μικρή απόσταση από
το βυζαντινό τείχος.

45 Μεταβυζαντινός Ναός
Σωτήρος Χριστού Διδ/χο

θρησκευτικά μνημεία

ναι

46 Μεταβυζαντινός Ναός θρησκευτικά μνημεία
Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδ/χο

ναι

47 Μεταβυζαντινός Ναός
Αγ. Αθανασίου
–Μεταξάδες

ναι

θρησκευτικά μνημεία

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Γεώργιος, στη γιορτή του οποίου
τελείται πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην ομώνυμη εκκλησία του
οικισμού. Από το 2017 η Τοπική Κοινότητα και οι Πολιτιστικοί
Σύλλογοι οργανώνουν εκδηλώσεις, με λιτάνευση της εικόνας του
Αγίου Γεωργίου στην Εκκλησία του παλιού χωριού καθώς και με
παραδοσιακούς χορούς.
ναι
Ο ναός είναι πέτρινος και όπως μαρτυρά και η επιγραφή που
βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του ιερού, περατώθηκε το 1848. Το
τέμπλο κατασκευάστηκε από τον Στρατή Κελεδούρη, τον φημισμένο
για την εποχή τεχνίτη από την Ανατολική Θράκη. Στο καμπαναριό του
Αγίου Αθανασίου Σουφλίου, οι επισκέπτες διακρίνουν μια μαρμάρινη
ανάγλυφη μορφή: είναι ο αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Στογιάννος, για
περισσότερα από 30 χρόνια εφημέριος του Αγίου Αθανασίου
Σουφλίου, άνθρωπος με πλούσιο κοινωνικό έργο και ιδιαίτερα
αγαπητός από τους ενορίτες του.

Πρόσβαση
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δήμος
Ορεστιάδας

Δ/νση
Κυπρίνος
Ορεστιάδας, 68006

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Ροδόπης 2, 68400,
Σουφλί Έβρου

6940 654199

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Κυριακή Έβρου,
68400

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 61000

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας
306, 68132,
Αλεξανδρούπολη

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25530 23120

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Πατριάρχη
Διονυσίου 9,
68300, Διδυμότειχο

Ο Ναός Σωτήρος Χριστού κτίσθηκε το έτος 1846 πάνω σε
προγενέστερο κτίσμα, αυτό της βυζαντινής μονής του Σωτήρος
Χριστού. Είναι τρίκλινος με διπλή κιονοστοιχία από λίθινους κίονες.
Το καμπαναριό είναι κτισμένο επί βυζαντινού πύργου και ανεγέρθηκε
το 1873. Στον ναό φυλάσσονται δύο σημαντικές βυζαντινές εικόνες
του 13ου και του 14ου αιώνα.
Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου ανοικοδομήθηκε το
έτος 1843, στη θέση παλαιότερου ναού, σύμφωνα με επιγραφές στο
ναό και αρχειακές μαρτυρίες, στα χρόνια του Μητροπολίτη
Διδυμότειχου Βησσαρίων. Αποτελεί ναό μεγάλων διαστάσεων στον
τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με νάρθηκα σε σχήμα Π και
γυναικωνίτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το περίτεχνο ξυλόγλυπτο
τέμπλο με ποικιλία θεμάτων στις διακοσμητικές ζώνες του. Στον ναό
φυλάσσεται και η μοναδική εικόνα του αγίου Ιωσήφ, έργο του
αγιογράφου Νικολάου Αδριανουπολίτη, στην οποία απεικονίζονται ο
γνώμονας, ο διαβήτης, το τρίγωνο και ο κανόνας.

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Βασ. Αλεξάνδρου
123, 68300,
Διδυμότειχο

Ο ναός είναι κοιμητηριακός, «η εκκλησία είναι σχεδόν άγνωστη στην
επιστημονική βιβλιογραφία όμως το νεκροταφείο που εκτείνεται στα
βόρεια και ανατολικά της, θεωρείται το παλαιότερο και καλύτερα
διατηρημένο στον Έβρο, με την παλαιότερη επιγραφή να φέρει τη
χρονολογία 1961».
Ο ναός αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό μνημείο, είναι βασιλικού
ρυθμού και είναι κατασκευασμένος από πέτρες της περιοχής, με την
αρχιτεκτονική των τεχνικών των Μεταξάδων.

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
6941 419880
Δεν υπάρχει

α/α
Ονομασία
48 Μεταβυζαντινός Ναός
Αγ. Αθανασίου
–Αλεποχωρίου

Είδος
θρησκευτικά μνημεία

49 Μεταβυζαντινός Ναός
Αγ. Παντελεήμονα
–Παλιουρίου

θρησκευτικά μνημεία

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Στο Αλεποχώρι, βρίσκεται ο Υστεροβυζαντινός Ναός του Αγίου
Αθανασίου, ο οποίος είναι χτισμένος το 1729. Ο ναός είναι ταπεινός,
χωρίς παράθυρα και καμπαναριό, αλλά πλούσιος με σπάνιας
ομορφιάς τοιχογραφίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο γυναικωνίτη, ο
οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του ναού και ο οποίος χωριζόταν με
τον κυρίως ναό με καφασωτά, υπάρχουν αναπαραστάσεις των
“κριμάτων”, της τιμωρίας δηλαδή των αμαρτωλών στη δεύτερη
παρουσία.
ναι
Το χωριό Παλιούρι βρίσκεται 3 μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χωριό
Μεταξάδες, στο βορειοανατολικό κομμάτι του Έβρου. Η εκκλησία του
Αγίου Παντελεήμονα με τις μοναδικές τοιχογραφίες, βρίσκεται στο
εσωτερικό του χωριού. Ανήκει στις πρώτες εκκλησίες που χτίστηκαν
και για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν γάλα, βαμβάκι
ασβέστης και αβγό. Δεν είναι βασισμένη σε κάποιο συγκεκριμένο
ρυθμό, αλλά πρόκειται για ένα κτίριο σχήματος ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου. Από την ανατολική μεριά του κτιρίου υπάρχει το
ιερό και υπεράνω ένα μικρό παράθυρο για να το φωτίζει εσωτερικά.

Κόστος εισόδου
Δωρεάν

Ωράριο λειτουργίας
Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
25533 50602
Δεν υπάρχει

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Πρόσβαση
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δήμος
Διδυμοτείχου

Δ/νση
Πατριάρχου
Διονυσίου 22,
68300, Διδυμότειχο

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Παλιούρι
Έβρου,.68010

50 Αγ. Δημήτριος θρησκευτικά μνημεία
Μαυροκλήσι (εκκλησία
16ου αιώνα)

ναι

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Μαυροκλήσι
Έβρου, 68400

51 Εκκλησία των
ταξιαρχών –Κόρυμβος

θρησκευτικά μνημεία

ναι

Στον Κόρυμβο υπάρχει η παλιά εκκλησία, του 1800, αφιερωμένη
στους Ταξιάρχες. Η εκκλησία είναι ρυθμού βασιλικής, με ξύλινες
κολόνες επικαλυμμένες με ασβέστη, ξύλινο τέμπλο και χαραγμένη
πλάκα με κείμενο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Οι παλιοί κάτοικοι του
χωριού περηφανεύονται πως την πρώτη τους καμπάνα μπορούσε να
την ακούσει κανείς από τη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Κόρυμβος, Σουφλί,
68400

52 Παναγία Κρημνιώτισσα θρησκευτικά μνημεία
–Σαμοθράκη

ναι

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 41474

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σαμοθράκης

Αρχαιολογικός
Χώρος Σαμοθράκης
– Μουσείο, 68002,
Παλαιάπολη

53 Τεκές –Ρούσσας

θρησκευτικά μνημεία

ναι

Στην άκρη του γκρεμού, στα νότια του νησιού είναι η Παναγία η
Κρημνιώτισσα της Σαμοθράκης, που πήρε το όνομά της από τους
απότομους και άγριους γκρεμούς που την περιβάλλουν. Πολλοί την
παρομοιάζουν με αετοφωλιά, έτσι που στέκεται μόνη πάνω στο
βράχο.
Ο Τεκές της Ρούσσας, βρίσκεται 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό
Ρούσσα, στο νομό Νομό Έβρου. Είναι ένας οθωμανικός Αλεβήτικος
τεκές, δηλαδή σημείο συνάθροισης δερβίσηδων, το οποίο έχει
ανακαινιστεί και ημιλειτουργεί μέχρι και σήμερα. Θεωρείται από τους
παλαιότερους διατηρημένους τεκέδες στο χώρο των Βαλκανίων και
ένα από τα δύο σημαντικότερα κέντρα του Mπεκτασισμού.

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25310 22411

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Σουφλίου

Ρούσσα Έβρου,
68004

54 Αρμενικός Ναός Αγ.
Γεωργίου -Διδ/χο

θρησκευτικά μνημεία

ναι

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25533 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

55 Ναϊδριο
Αγ. θρησκευτικά μνημεία
Αικατερίνης -Διδ/χο

ναι

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25534 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

56 Παρεκκλήσια Αγ.
Μαρίνας, Αγ. Βλάση,
Κυρίλλου ΣΤ΄ -Διδ/χο

ναι

Δωρεάν

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25535 50602

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Διδυμοτείχου

Ορφέως 1 &
Βασιλέως
Γεωργίου, 68300,
Διδυμότειχο

θρησκευτικά μνημεία

Ο αρμενικός ναός του Αγίου Γεωργίου (Σούρπ Κεβόρκ) (1826-1831),
ιδιότυπος ναός από τις αρχές του 19ου αιώνα στη θέση του
βυζαντινού ναού του Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτη, όπου είχε
στεφθεί αυτοκράτορας ο Ιωάννης ο Στ΄ο Καντακουζηνός στις 26
Οκτωβρίου του 1341.
Βυζαντινό παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στο Κάστρο του
Διδυμοτείχου, που θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα κτίσματα που
σώζονται στη Βυζαντινή Καστροπολιτεία. Κατασκευάστηκε στις αρχές
του 14ου αιώνα (1300-1350), ενώ σε ανασκαφές που έγιναν στον
προαύλιο χώρο, βρέθηκαν τάφοι και μία επιγραφή με χρονολογία
1173. Πρόκειται για ένα μικρό παρεκκλήσι, διαστάσεων 7,10 Χ 3,20
μέτρων. Είναι κτισμένο στο ανατολικό τμήμα του Κάστρου, κοντά στο
χώρο των άλλοτε ανακτόρων του Διδυμοτείχου, μερικά μέτρα από την
«Πύλη των Ανακτόρων», γνωστή και ως «Σαραϊόπορτες».
Το παρεκκλήσι της Αγ. Μαρίνας, αποτελεί το αρχαιότατο παρεκκλήσι,
όπου οι πιστοί κρεμούν κομμάτια υφάσματος από δένδρο της αυλής
για αν ιαθούν, και το παρεκκλήσι του Αγίου Βλάση, που είναι
συνδεδεμένο με τους μύθους για την άλωση του Διδυμοτείχου και
τον τερματισμό των παραδοσιακών ιπποδρομιών που διεξάγονταν
στη γιορτή του.
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α/α
Ονομασία
57 Μουσουλμανικό
Τέμενος (Τζαμί)
Διδυμοτείχου

Είδος
θρησκευτικά μνημεία

58 Ιστορικό – Λαογραφικό μουσεία
Μουσείο Ορεστιάδας

59 Αρχαιολογικό μουσείο
Σαμοθράκης
(Παλαιάπολη)

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
Κόστος εισόδου
Ωράριο λειτουργίας
Από 1η Νοεμβρίου έως
όχι
Το Τέμενος Μεχμέτ ή Τέμενος Βαγιαζήτ είναι μουσουλμανικό τζαμί στ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ:
31 Μαρτίου 2010:
ο Διδυμότειχο που ολοκληρώθηκε επί σουλτάνου Μεχμέτ Α' (1413Έλληνες πολίτες & πολίτες λοιπών κρατών-μελών
08:30-15:00
1421) και εγκαινιάστηκε το 1420. Έχει χαρακτηρισθεί από τη γενική
της Ε.Ε. άνω των 65 ετών, με επίδειξη της
γραμματέα πολιτισμού της Ελλάδας, ως το σημαντικότερο ισλαμικό
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
μνημείο της Ευρώπη. Το τζαμί σήμερα συντηρείται - ανακαινίζεται
Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς
από σχετικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς υπάρχουν
Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς
ρηγματώσεις, αποκλίσεις, ανάπτυξη μούχλας λόγω γήρανσης υλικών, Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS).
σεισμικές καταπονήσεις και επιδράσεις του περιβάλλοντος.
Επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού
Στις 22 Μαρτίου 2017, μεγάλο μέρος της οροφής αλλά και του κτιρίου
Δημοσίου.
του τεμένους καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Νέοι έως 18 ετών.
Υπάλληλοι του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων.
Φοιτητές και σπουδαστές των ΑΕΙ, Α-ΤΕΙ, των
Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των
κρατών-μελών της Ε.Ε. και εκτός της Ε.Ε., καθώς
και των Σχολών Ξεναγών
Μέλη Εταιρειών & Συλλόγων Φίλων Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ:
Κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
Συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις
σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές
επισκέψεις σχολείων & ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας
Β΄ βάθμιας Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των
Τρίτη- Σάββατο: 10.00Ενήλικες: 2,00 €
ναι
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και
13.00, Κυριακή: 11.00Παιδιά: 1,00 €
Περιφέρειας ιδρύθηκε το 1974 και σκοπό έχει τη μελέτη και προβολή
13.00
Φαντάροι: δωρεάν
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τα σημαντικότερα
Δευτέρα: ΚΛΕΙΣΤΑ
εκθέματα που φιλοξενούνται στο Μουσείο είναι ιερά κειμήλια του
Αγίου Κυρίλλου Στ', πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία μέχρι
πρόσφατα βρίσκονταν στο Μουσείο Μπενάκη.

μουσεία

ναι

60 Ιστορικό – Λαογραφικό μουσεία
Μουσείο Αλεξ/πολης

ναι

61 Εθνολογικό μουσείο
Θράκης κας
Γιαννακίδου
(Αλεξ/πολη)

ναι

μουσεία

62 Εκκλησιαστικό μουσείο μουσεία
Αλεξ/πολης
(Μητρόπολη)

ναι

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Παλιάπολης Σαμοθράκης φιλοξενεί
μεγάλο μέρος από τα ευρήματα των ανασκαφών που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά τον 20ο αιώνα στην αρχαία πόλη
(Παλιάπολη). Μαζί τους εκτίθεται και αντίγραφο του αγάλματος της
Νίκης της Σαμοθράκης. Οικοδομήθηκε με πρωτοβουλία της
Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών(1939 - 1955). Η βόρεια
πτέρυγα προστέθηκε το 1960 - 61. Έγινε με σχέδια του αρχιτέκτονα
Stuart M. Shaw του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας
Υόρκης.
Το κτίριο του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης.Το Μουσείο διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή
πινάκων ζωγραφικής κυρίως από καλλιτέχνες της περιοχής, μια
συλλογή περίπου 1.000 βιβλίων τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο
στην ιστορία της πόλης αλλά και της Θράκης γενικότερα, και ένα
πλούσιο αρχειακό υλικό που αποτελείται από φωτογραφίες, έντυπα,
εφημερίδες, περιοδικά και παλιά αντικείμενα.

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
Πρόσβαση
25510 64100
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh25 Μη διαθέσιμες πληροφορίες
1.jsp?obj_id=5901

Δήμος
Διδυμοτείχου

Δ/νση
Λ. Δημοκρατίας
306, 68132,
Αλεξανδρούπολη

25520 28080

http://www.musorest.gr

http://www.musorest.gr/index.p
hp/el/contact-el

Ορεστιάδας

Αγίων Θεοδώρων
103, 68200,
Ορεστιάδα

Σαμοθράκης

Ορεστιάδα

Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3

Το Αρχαιολογικό
Μουσείο Σαμοθράκης
παραμένει προσωρινά
κλειστό λόγω εργασιών
επανέκθεσης.

25510 41474

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 2€
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ : 1€

Τρίτη έως Σάββατο
10:30-14:30
Δευτέρα & Κυριακή:
Κλειστά

25510 28926

http://www.ismo.gr/

http://www.ismo.gr/index.php/a
nazitisi

Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 335
Aλεξανδρούπολη
68100

Τρίτη - Σάββατο: 09:00 15:00
Κυριακή:10:00 - 13:00

25510 36663

www.emthrace.org

https://emthrace.org/mouseio/e
pikoinonia

Αλεξανδρούπολης 14ης Μαΐου 63, Τκ
68100,
Αλεξανδρούπολη

2551082282

Δεν υπάρχει

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

Tο πέτρινο νεοκλασικό χτίστηκε το 1899 και αποτελούσε την εξοχική
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: €3,00
κατοικία του Αδριανουπολίτη επιχειρηματία Αλτιναλμάζη. Από το
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: €2,00 (Φαντάροι, Φοιτητές)
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ: Κάτοχοι κάρτας ανεργίας,
1937 το κτίριο αγοράστηκε από τον έμπορο Χατζηκωνσταντή
Στεφάνου. Σήμερα ανήκει στην Ζαφιρεία Χρυσοστόμου, σύζυγο
Παιδιά κάτω των 12 ετών (ατομική-οικογενειακή
Νικολάου Παπαθανασίου. Στις 2-01-1993 το κτήριο κηρύχτηκε
επίσκεψη), Άτομα με ειδικές ανάγκες, Ξεναγοί,
Μέλη του ICOM, Φίλοι του Σωματείου Φιλών
διατηρητέο.
ΕΜΘ, Εκπαιδευτικοί, Άτομα άνω των 65 ετών,
Tο 1998 ανακαινίσθηκε από την οικογένεια Πολυχρόνη Γιαννακίδη με
Κάτοχοι κάρτας του ΥΠΠΟ, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής
σκοπό την ίδρυση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Η νέα
Κάρτας Νέων
αποστολή καθιστά το κτίριο κέντρο γνωριμίας και προβολής του
Θρακικού πολιτισμού αλλά και χώρο έρευνας και πνευματικής
δημιουργίας, αυτής που ξέρει να συμφιλιώνεται, να εμπνέεται και να
οραματίζεται από την αρχέγονη μνήμη και τη λάμψη της λαϊκής
παράδοσης.
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως
Μη διαθέσιμες πληροφορίες
Αλεξανδρουπόλεως βρίσκεται στο προαύλιο του Μητροπολιτικού
Ναού Αγ. Νικολάου. Ιδρύθηκε το 1976 από τον πρώην μητροπολίτη
Αλεξανδρουπόλεως . Η Συλλογή του Εκκλησιαστικού Μουσείου
περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις εκατοντάδες πολύτιμα
κειμήλια εκκλησιαστικής τέχνης: Ιερατικά άμφια, λειτουργικά σκεύη,
ξυλόγλυπτα έπιπλα, παλαίτυπα. Τα λατρευτικά αυτά αντικείμενα
προέρχονται, ως επί τον πλείστον, από την ευαίσθητη γεωγραφική
περιοχή γύρω από τις δύο όχθες του Έβρου ποταμού και
χρονολογούνται από τον 16ο αι. έως τον 20ο αι.

Το μουσείο είναι
κλειστό κάθε Δευτέρα.

Ώρες:
Πέμπτη
8:30π.μ.–2:00μ.μ.
Παρασκευή
8:30π.μ.–2:00μ.μ.
Σάββατο
8:30π.μ.–2:00μ.μ.
Κυριακή Κλειστά
Δευτέρα Κλειστά
Τρίτη 8:30π.μ.–2:00μ.μ.
Τετάρτη
8:30π.μ.–2:00μ.μ.
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Πλατεία
Μητροπόλεως
68100
Αλεξανδρούπολη

α/α
Ονομασία
63 Μουσείο φυσικής
ιστορίας Αλεξ/πολης
(Μαΐστρο)

Είδος
μουσεία

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Σε ένα όμορφο και καταπράσινο σημείο του Πλατανότοπου της
Μαΐστρου (Ανατολικός οικισμός της Αλεξανδρούπολης) έχει
κατασκευαστεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης
(ΜΦΙΑ). Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο εναρμονισμένο πλήρως με
το φυσικό περιβάλλον. Η ιδέα για την δημιουργία του Μουσείου
ξεκίνησε από την παρουσία στην περιοχή πλούσιων βιοτόπων και
ναι
Το Μουσείο ξεκίνησε το 1962 και ολοκληρώθηκε το 1965, οπότε
ξεκίνησε και επίσημα η λειτουργία του στην περιφέρεια
Διδυμοτείχου. Στη Νέα Χιλή όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα
μεταφέρθηκε το 2002. Επί μισό αιώνα περίπου αποτελεί τον
αρχαιότερο πολιτιστικό φάρο στο νομό Έβρου. Εκτός της στατικής
προσφοράς του στα πολιτιστικά δρώμενα, σε πολλές δεκάδες
ανέρχονται οι εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις
και τα κεφαλοχώρια του νομού Έβρου. Το Μουσείο περιλαμβάνει
λαογραφικά αντικείμενα και ταριχευμένα ζώα, πτηνά, ερπετά του
Θρακικού χώρου και όχι μόνο, συλλογές εντόμων, μεταλλευμάτων,
ανθρώπινα μέλη και έμβρυα και πολλά άλλα.

Κόστος εισόδου
"ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : 2€
ΜΑΘΗΤΕΣ : 1€" (στο πλαίσιο εκπαιδευτικών
προγραμμάτων)

Ωράριο λειτουργίας
Τρίτη - Σαββάτο: 8.30 –
14.30

Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
Πρόσβαση
25510 80204
https://www.facebook.com/Mfialex Μη διαθέσιμες πληροφορίες
androupolis/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/natural
_history_museum_evros/

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 39863

http://mouseio-evrou.site.gr/

http://mouseio-evrou.site.gr/

Ημέρες ελεύθερης εισόδου: 18 Μαΐου (Διεθνής
ημέρα μουσείων), 5 Ιουνίου (Παγκόσμια ημέρα
περιβάλλοντος), τελευταίο Σ/Κ Σεπτεμβρίου
(Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς)

1η Μαρτίου - 15
Οκτωβρίου: 10.00΄ 18.00'
16 Οκτωβρίου - 28
Φεβρουαρίου: 10.00΄17.00΄
Κλειστό: Κάθε Τρίτη

25540 23700

https://www.eevros.gr/gr/pages/72/moyseiometa3hs-soyflioy

http://www.religiousgreece.gr/ea
st-macedonia-thrace//asset_publisher/mHqF2LEbi6sS/c
ontent/mouseio-metaxes

Δήμος
Αλεξανδρούπολης

Δ/νση
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ
ΜΑΪΣΤΡΟΥ,
Αλεξανδρούπολη
681 00

Διδυμοτείχου

Θερμοπυλών 8 Νέα Χιλή

Σουφλίου

Ελευθερίου
Βενιζέλου 73 684
00 Σουφλί

Αλεξανδρούπολης

Αισύμη, 68100,
Αλεξανδρούπολης

64 Μουσείο λαογραφίας
και φυσικής ιστορίας
(Χιλή- ιδιωτική
συλλογή)

μουσεία

65 Μουσείο μετάξης
Σουφλίου (Αρχοντικό
Κουρτίδη)

μουσεία

66 Παραδοσιακός
Σαρακατσάνικος
Οικισμός

μουσεία

ναι

Λίγα χιλιόμετρα βόρεια της Αισύμης, στη Λεπτοκαρυά σε μια πλαγιά
με υψόμετρο 650 μέτρων από τη θάλασσα και σε απόσταση τριάντα
δύο χλμ. από την Αλεξανδρούπολη, ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων
Νομού Έβρου έχει κατασκευάσει Παραδοσιακό Σαρακατσάνικο
Οικισμό, ως πρότυπο οικισμού με τα Καλύβια (κονάκια), Μπάτζιο,
Μαντρί, Δασκαλοκάλυβο κλπ, όλα όσα διέθετε ένα Παραδοσιακό
Τσελιγκάτο. Η αναπαράσταση ενός παραδοσιακού οικισμού των
Σαρακατσάνων αποτελεί παράλληλα ζωντανό μουσείο και χώρο
αναψυχής. Προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία στον επισκέπτη να
γνωρίσει τον καθημερινό τρόπο ζωής των Σαρακατσάνων, την τεχνική
κατασκευής της περίφημης κυκλικής καλύβας από ξύλα και καλάμια,
του κονακιού με το σταυρό στην οροφή (κατσούλα), το ορεινό
σχολείο και γενικότερα την οργάνωση του κατοικήσιμου χώρου

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 20217

https://museumfinder.gr/item/mou Αισύμη, 68100,
sio-sarakatsanikis-paradosis-esymis- Αλεξανδρούπολης
alexandroupolis/

67 Μουσείο
Σαρακατσάνικης
Παράδοσης Αισύμης
Αλεξανδρούπολης

μουσεία

ναι

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25510 93262

https://museumfinder.gr/item/mou https://museumfinder.gr/contact Αλεξανδρούπολης
Αισύμη, 68100,
sio-sarakatsanikis-paradosis-esymis- /
Αλεξανδρούπολης
alexandroupolis/

68 Μουσείο μεταξιού
Τσιακίρη (Σουφλί)

μουσεία

ναι

Το Μουσείο Σαρακατσάνικης Παράδοσης στεγάζεται σε κτήριο που
παραχωρήθηκε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στον οικισμό Αισύμη,
23 χλμ. βόρεια της Αλεξανδρούπολης. Το αρχικό κτήριο
ανακαινίσθηκε και κατασκευάσθηκε και επιπλέον όροφος (με
κονδύλια ευρωπαϊκου προγράμματος) με τη φροντίδα του Συλλόγου
Ο Οίκος μεταξιού Τσιακίρη που εδώ και 60 χρόνια δραστηριοποιείται
στην παραγωγή και επεξεργασία μετάξης στο Σουφλί δημιούργησε
έναν μοναδικό πολυχώρο στο κέντρο της πόλης του Σουφλίου. Σκοπός
του είναι να αναδείξει και να διασώσει την πλούσια παράδοση της
περιοχής στην Μεταξουργία. Πρωτότυπα εκθέματα σε συνδυασμό με
την σύγχρονη τεχνολογία, οδηγούν τον επισκέπτη βήμα προς βήμα σε
ένα ταξίδι τόσο μοναδικό όσο και ίδιο το μετάξι.

Δωρεάν

Καθημερινά 9:00 –
21:00.

25540 22371

http://www.silkmuseum.gr/#go_pag http://www.silkmuseum.gr/#go_
e_281
page_253

Σουφλίου

69 Μουσείο « Τα
μουσεία
Γνάφαλα»
Μπουρουλίτη (Σουφλί)

ναι

Τα Γνάφαλα είναι το πρώτο λαογραφικό μουσείο της περιοχής.
Δημιουργήθηκε το 1998 από την οικογένεια Μπουρουλίτη και
στεγάζει την ιδιωτική λαογραφική συλλογή της. Στο μουσείο εκτίθεται
μεγάλη συλλογή παλιών αντικειμένων, όπως οικιακά σκεύη,
παραδοσιακά έπιπλα, πόρπες, ζώνες, παλιές παραδοσιακές στολές,
κοσμήματα, μουσικά όργανα, εκκλησιαστικά και πολεμικά είδη,
γεωργικά εργαλεία, παλιά νομίσματα, χαρτονομίσματα, μια αξιόλογη
συλλογή παλιών φωτογραφιών και καρτποστάλ από αξέχαστες
εποχές κ.α.

Δωρεάν

Δευτέρα - Κυριακή,
09:00 - 20:00

25540 24168

http://gnafala.blogspot.com/

Σουφλίου

70 Λαογραφικό και
Ιστορικό Μουσείο
Φερών (Νίκου Γκότση)

ναι

Είναι ένας συλλεκτικός πλούτος από αντικείμενα και γραπτά στοιχεία
που αφορούν την μέχρι πριν λίγα χρόνια ζωή των κατοίκων του Έβρου
και των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη. Περισσότερα από
1700 αντικείμενα εκτίθενται σε ειδική αίθουσα και στην αυλή του
σπιτιού του πρώην αστυνομικού Νίκου Γκότση. Υπάρχουν οι γωνιές
των επαγγελμάτων και ειδική προθήκη, εκτίθενται αντικείμενα από
την Ίμβρο, ενώ οι γυναικείες στολές από χωριά του Έβρου δίνουν
ξεχωριστή νότα με τα χαρούμενα χρώματά τους. Η συλλογή είναι
εμπλουτισμένη και με αρχειακό υλικό όπως, φωτογραφίες, δημόσια
έγγραφα και σχολικά έγγραφα που αναφέρονται στους παλιού
κατοίκους των Φερών που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη.

Δωρεάν

ναι
Το μουσείο λειτουργεί από το 1990 και στεγάζεται σε ένα ξεχωριστής
αρχιτεκτονικής ομορφιάς και αισθητικής συγκρότημα, που
κατασκευάστηκε από το γιατρό, λόγιο και πολιτικό Κωνσταντίνο
Κουρτίδη. Στο μουσείο παρουσιάζονται όλες οι φάσεις και τα στάδια
από την προβιομηχανική διαδικασία εκτροφής των μεταξοσκωλήκων
(σηροτροφία) έως την επεξεργασία του μεταξιού (μεταξουργία), μέσα
στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο που ανέδειξε την περιοχή ως
σημαντικό μεταξοπαραγωγικό κέντρο της Ελλάδας (τέλη 19ου - μέσα
20ου αιώνα).

μουσεία

Κατόπιν ραντεβού

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

Βασ. Γεωργίου 199,
Σουφλί 68400.

Ελ. Βενιζέλου 12,
68400, Σουφλί

25550 23214 & 6974 https://elgr.facebook.com/mouseioferon/
467574

https://www.facebook.com/pg/m Αλεξανδρούπολης Σμύρνης 20, 68500,
ouseioferon/about/?ref=page_int
Φέρες Έβρου
ernal

α/α
Ονομασία
71 Λαογραφικό Μουσείο
Σαμοθράκης (Χώρα)

Είδος
μουσεία

Επισκέψιμο
Σύντομη περιγραφή
ναι
Το Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης στεγάζεται σε ένα διώροφο
αρχοντικό του 1900 και εκτός από το Σαμοθρακιώτικο σπίτι που
βρίσκεται στον πρώτο όροφο, φιλοξενεί ακόμα σύνεργα του
«κεχαγιά», όπως λέγεται ο κτηνοτρόφος στη Σαμοθράκη, πλούσια
συλλογή υφαντών με κιλίμια, στρωσίδια και τον παραδοσιακό
αργαλειό και γεωργικά εργαλεία. Φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή
φωτογραφικού υλικού του 20ού αιώνα και τέλος, ένα ξυλόγλυπτο
εικονοστάσι με σπάνιες εικόνες από τις εκκλησίες του νησιού. Το
Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης λειτουργεί από το 1985 υπό την
αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου του νησιού και την οικονομική
βοήθεια του Δήμου.
ναι
Όλη η νεότερη ιστορία της πόλης του Σουφλίου, μέσα από την
καθημερινότητα των κατοίκων, παρουσιάζεται στις συλλογές του
Δημοτικού Μουσείου Σουφλίου. Στο Δημοτικό μουσείο Σουφλίου
φιλοξενούνται εκθέματα που εξιστορούν την πορεία της πόλης, από
την εποχή της ταυτόχρονης άνθησης μεταξιού αλλά και της αύξησης
του πληθυσμού, την επαγγελματική, πολιτιστική, αρχιτεκτονική ζωή
και την άνοδο των Σουφλιωτών στα δρώμενα της εποχής

72 Δημοτικό Μουσείο
Σουφλίου (Αρχοντικό
Μπρίκα)

μουσεία

73 Λαογραφικό Μουσείο
Διδ/χου

μουσεία

ναι

74 Στρατιωτικό Μουσείο
Διδ/χου

μουσεία

ναι

θρησκευτικά μνημεία

ναι

Ωράριο λειτουργίας
Τηλ. Επικοινωνίας
Ιστοσελίδα
Κατά τους θερινούς
samothraki.gr/2011-08-03-09-0225510 41227
μήνες από τις 8.00- εως
20/
τις 14.00 και από τις
17.30 εως τις 23.45

Πρόσβαση
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Δήμος
Σαμοθράκης

Δ/νση
Χώρα Σαμοθράκης

Σουφλίου

Πλατεία
Μεσοχωρίου,
68400, Σουφλί

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

25540 23652

https://museumfinder.gr/item/dimo Μη διαθέσιμες πληροφορίες
tiko-mousio-soufliou-archontikobrika/

ενήλικες: 2,00 €
παιδιά: 1,00 €

Όλο τον χρόνο,
Δευτέρα - Κυριακή:
Ώρα 10.00-15.00

25530 22316

https://laografikodidym.wordpress.c https://laografikodidym.wordpres
om/
s.com/

Διδυμοτείχου

Κολοκοτρώνη 22 &
Βατάτζη γωνία
68300, Διδυμότειχο

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Τρίτη - Παρασκευή :
Ώρα 9:00πμ έως
2:00μμ
Παρασκευή : Ώρα
4:00μμ έως 7:00μμ
(χειμερινό ωράριο) και
Ώρα 5:30μμ έως
8:30μμ (θερινό
ωράριο)
Σάββατο & Κυριακή:
Ώρα 11:00 πμ έως 2:00
μμ
Καθημερινά 10:00 - 15:
00
Το ωράριο ισχύει από
01.06.2019 έως
31.10.2019

25530 26518 &
25530 46911

https://www.didymoteicho.gr

Διδυμοτείχου

Τσαμαδού 22,
Διδυμότειχο,
68300,

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Μη διαθέσιμες
πληροφορίες

Διδυμοτείχου, σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε το έτος 1907. Σαν
κτίριο αποτελεί ένα τυπικό αρχιτεκτονικό δείγμα προβιομηχανικού
κτίσματος στο Νομό Έβρου. Είναι ένα από τα ελάχιστα κτίρια
παρόμοιας αρχιτεκτονικής που έχουν διασωθεί στην περιοχή. Το
Μουσείο διαθέτει αίθουσες μουσειακών εκθεμάτων, φωτογραφικού
και ιστορικού υλικού, από τους διαφόρους αγώνες του έθνους.

75 Αρχαιολογικό Μουσείο μουσεία
Αλεξανδρούπολης

76 Σπήλαιο Αγίων
Θεοδώρων

Το μουσείο στεγάζεται σε οίκημα που κτίστηκε στην πρώτη δεκαετία
του 20ού αιώνα (± 1905) και αποτελεί αξιόλογο δείγμα
εκλεκτικισμού. Οι συλλογές του Μουσείου άρχισαν να συγκροτούνται
από το 1966. Σήμερα το σύνολο των αντικειμένων είναι περίπου 2500.
Ενδιαφέρουσες συλλογές συγκροτούν τα υφασμάτινα αντικείμενα
(τμήματα ενδυμασιών τόσο από το Διδυμότειχο όσο και από τη γύρω
περιοχή), τα γεωργικά και κτηνοτροφικά εργαλεία και σκεύη, τα
εργαλεία της υφαντικής και της μεταξουργίας, τα σκεύη του
αγροτικού σπιτιού, ο εξοπλισμός των τοπικών παραδοσιακών
εργαστηρίων, καθώς και το αρχειακό υλικό στο οποίο
περιλαμβάνονται έντυπα και έγγραφα του Ζαππείου Εκπαιδευτηρίου
τηςκτίριο,
Ανδριανούπολης.
Το
στο οποίο στεγάζεται το Στρατιωτικό Μουσείο

Κόστος εισόδου
Μη διαθέσιμες πληροφορίες

Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης άνοιξε τις πύλες του στο
κοινό στις 27 Μαρτίου 2018, φιλοξενώντας την περιοδική έκθεση του
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης «Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη.
Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς».
Κέντρο της εκθεσιακής αφήγησης αποτελούν οι μαρμάρινες
αρχαιότητες που συγκέντρωσε από το 1871 και μετά ο Θρακικός
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος στη Ραιδεστό, οι οποίες μεταφέρθηκαν
στη Θεσσαλονίκη από τους πρόσφυγες μετά την εκκένωση της
Ανατολικής Θράκης το 1922 και έκτοτε αποτελούν μέρος της
«Συλλογής Ραιδεστού» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Δωρεάν

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σπήλαιο στο οποίο ο προσκυνητής
μπορεί να εισέλθει απο μια μεταλλική κατασκεύη με χρήση σκάλας.
Στα τοιχώματα του σπηλαίου, παρά τους βανδαλισμούς, μπορεί
ακόμη ο επισκέπτης να διακρίνει της εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες.
Η πρόσβαση γίνεται διασχίζοντας αγροτικό δρόμο μέσα από μία
καταπληκτική διαδρομή με πολλά ρέματα και φυσική ομορφιά. Η
μικρή εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων είναι διαμορφωμένη μέσα σε
σπήλαιο του Ζωναίου όρους. Η σωζόμενη τοιχογράφηση χρονικά
φαίνεται να καλύπτει διάφορες περιόδους, κυρίως όμως διακρίνονται
δυο φάσεις που ανήκουν στον 11ο και 13ο αιώνα, όταν πρέπει να
διαμορφώθηκαν ως χώροι λατρείας.

Μη διαθέσιμες πληροφορίες

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου

25510 26103

https://www.didymoteicho.gr/el/
didymoteicho/mouseia/stratiotik
o-mouseio/to-stratiotiko.html

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh15 Μη διαθέσιμες πληροφορίες
1.jsp?obj_id=24444

Αλεξανδρούπολης Λεωφόρος Μάκρης
44, 68131,
Αλεξανδρούπολη

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh25 Από το χωριό του Άβαντα
1.jsp?obj_id=19902
ακολουθείτε το δρόμο για το
μεσαιωνικό κάστρο.
Προσπερνώντας το κάστρο και
συνεχίζοντας να οδηγείτε στο
δρόμο που πηγαίνει παράλληλα
με τις γραμμές του τρένου, μετά
από απόσταση 5 χιλιομέτρων θα
βρείτε το σπήλαιο.

Αλεξανδρούπολης

Άβας, Έβρος

α/α

1

2

3

Ονομασία

Ημ/νία

Σύντομη περιγραφή

Κόστος
εισόδου

Δήμος

Πληροφορίες

Φεστιβάλ Νεολαίας Άρδα

Στις Καστανιές Έβρου και δίπλα στις όχθες του ποταμού Άρδα,
πραγματοποιείται από το 1995, η «Συνάντηση Νέων - Άρδας»,
όπου συναντώνται νέοι από όλη τη χώρα και τα Βαλκάνια.
Εκτός από τις μουσικές συναυλίες με μεγάλα ονόματα της
ελληνικής μουσικής σκηνής, πραγματοποιούνται πολλαπλές
παράλληλες εκδηλώσεις όπως προβολές, παρουσιάσεις από
τελευταία Τετάρτη του
οργανώσεις, εκθέσεις, καθώς επίσης αθλητικά events,
Ιουλίου, διάρκεια: 5
θεατρικές παραστάσεις, λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού,
ημέρες
εθελοντικές δράσεις, δράσεις προβολής τοπικής παράδοσης,
οικοτουριστικές
περιηγήσεις
και
πολλές
άλλες
δραστηριότητες. «Νέοι» όλων των ηλικιών, συναντώνται και
κατασκηνώνουν για έξι μέρες στο «ποτάμι του πολιτισμού»,
όπου με οδηγό τη μουσική και διάφορες παράλληλες δράσεις,
στέλνουν το μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

ναι

Σουφλίου

https://ardasfestival
.gr/el/

Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού

Το 2002, δημιουργήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού
και έτυχε μεγάλης αποδοχής από την τοπική κοινωνία, που
καλωσόρισε με ενθουσιασμό το πρωτοφανές γεγονός. Σε μια
Αύγουστος, διάρκεια 2- από τις πιο ακριτικές περιοχές της Ελλάδας η αγάπη για
3 μέρες
δημιουργία συνάντησε την ανάγκη για διασκέδαση. Διπλά στη
λίμνη του Τυχερού στο οικοτουριστικό πάρκο, το στημένο
stage φιλοξενεί καλλιτέχνες και όλους όσους θέλουν να
περάσουν ένα υπέροχο μουσικό 3ήμερο.

ναι

Αλεξανδρούπολης

http://festivaltyxero
u.blogspot.com/p/bl
og-page_24.html

Φεστιβάλ Έθνικ
Τραϊανούπολης/Σαμοθράκης

Το "Samothrace World Music Festival" διοργανώθηκε για
πρώτη φορά το 2005, στο νησί της Σαμοθράκης και στη
συνέχεια μετακόμισε με μεγάλη επιτυχία στην Τραϊανούπολη
Έβρου το 2006 και στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ το 2012,
2013 και το 2015. Eν έτει 2017, μετά από 12 χρόνια,
επιστρέφει στη γενέτειρά του, την πανέμορφη Σαμοθράκη. Το
Αύγουστος, διάρκεια 2
παγκόσμιο αυτό μουσικό Φεστιβάλ έχει αφενός το στόχο να
μέρες
γίνει κέντρο συνάντησης όχι μόνο μουσικών αλλά και όσων
αγαπούν τη μουσική, και αφετέρου να δημιουργήσει μια
πλατφόρμα για μουσικές διδασκαλίες και προσωπικές
μουσικές ανταλλαγές, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα
άμεσης επαφής με τις παραδόσεις του καθενός. Σημειώνεται
ότι, το Φεστιβάλ δεν πραγματοποιήθηκε το 2019.

ναι

Σαμοθράκης

https://www.facebo
ok.com/artecology/
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α/α

4

5

6

Ονομασία

Πανελλήνιο φεστιβάλ
παραδοσιακών χωρών Άνθεια

Έκθεση βιβλίου Αλεξανδρούπολης

Φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου
Ορεστιάδα

Ημ/νία

Σύντομη περιγραφή

Ιούλιος, διάρκεια: 2-3
μέρες

Διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Άνθεια, από τον πολιτιστικό
σύλλογο «Σπάρτακος» που δραστηριοποιείται εκεί, και δεν
αφορά μόνο την περιοχή αλλά όλη τη χώρα, καθώς έχει
πανελλήνιο χαρακτήρα. Από το 1995 που ξεκίνησε, το
φεστιβάλ συγκεντρώνει συγκροτήματα παραδοσιακών χορών
από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι χορευτές
από όλη τη χώρα σε συνεργασία με τους διοργανωτές ,
επισκέπτονται τα γύρω χωριά, αλλά και τα σπουδαιότερα
αξιοθέατα του Έβρου: το μεγαλοπρεπές Δέλτα του Έβρου, το
Δάσος της Δαδιάς, τον αρχαιολογικό χώρο Μεγάλης Δοξιπάρας
και Ζώνης-Μεσημβρίας και πολλά ακόμα.

Ιούλιος, διάρκεια: 7
ημέρες

Η έκθεση βιβλίου διοργανώνεται κάθε χρόνο εδώ και 27
χρόνια το μήνα Ιούλιο στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης.
Τα βιβλιοπωλεία της Αλεξανδρούπολης συνεργάζονται και
φέρνουν στο αναγνωστικό κοινό της πόλης παλιούς και νέους
τίτλους και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η έκθεση βιβλίου
αποτελεί θεσμό για την πρωτεύουσα του Έβρου, ένα
πολιτιστικό γεγονός στο οποίο δίνουν κάθε χρόνο το παρόν
μικροί και μεγάλοι.

Τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη,
διάρκεια: 7 ημέρες

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
διοργανώνεται στη βορειότερη και νεότερη πόλη της Ελλάδας,
τη Νέα Ορεστιάδα Έβρου. Οι ερασιτεχνικοί θίασοι φτάνουν
στον ακριτικό Έβρο για να λάβουν μέρος στον θεατρικό
διαγωνισμό που στόχο έχει πάντα την ανάδειξη του καλού
Ερασιτεχνικού Θεάτρου και τη συνεχή βελτίωση του
καλλιτεχνικού αποτελέσματος όλων αυτών που, χωρίς
οικονομικές απολαβές αλλά με κατάθεση ψυχής, αφιερώνουν
ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους στο Θέατρο.
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Κόστος
εισόδου

όχι

όχι

ναι

Δήμος

Πληροφορίες

Αλεξανδρούπολης

https://greece.terra
book.com/el/evros/
page/panelliniofestivalparadosiakon-xorwnantheias/

Αλεξανδρούπολης

https://www.emtgr
eece.com/el/localevents/ekthesibiblioualexandroupoli

Ορεστιάδας

http://www.dionyso
snet.gr/category/20
%ce%bf%cf%86%ce%b5%cf
%83%cf%84%ce%b9
%ce%b2%ce%ac%ce
%bb/

α/α

7

8

9

Ονομασία

Ημ/νία

Σύντομη περιγραφή

Κόστος
εισόδου

Δήμος

Γιορτή τσίπουρου Σουφλί Σαμοθράκη

Ο δήμος Σουφλίου, το Πνευματικό Κέντρο και η Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης της πόλης
διοργανώνουν κάθε χρόνο τον Νοέμβρη τη γιορτή Τσίπουρου.
Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο και
Νοέμβριος, διάρκεια: 2 αποσκοπούν στην προβολή του προϊόντος. Στη διάρκεια των
ημέρες
εκδηλώσεων προσφέρεται δωρεάν τσίπουρο και λαμβάνουν
χώρα μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, οι
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μία γαστρονομία τοπικών
γεύσεων με βάση το σταφύλι όπως ο μουστριτραχανάς και το
μουστόψωμο.

όχι

Αλεξανδρούπολης

Γιορτή Μεταξιού

Οι «Γιορτές Μεταξιού», διοργανώνονται από τον Σύλλογο
Φίλων της Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα», για σχεδόν 20 χρόνια στο
Σουφλί Έβρου. Τα δρώμενα σχετίζονται με τη
Ιούνιος, διάρκεια: 7-10
δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση, τη δύναμη των
ημέρες
συλλογικοτήτων στην προσφορά και στις κοινές δράσεις, το
μαύρο θέατρο, τα περιβαλλοντικά θέματα, και την ενημέρωση
σε «τεχνικά» ζητήματα σηροτροφίας.

ναι

Σουφλίου

Γιορτή παραμονής Πρωτοχρονιάς
Αλεξ/πολη

31 Δεκεμβρίου

Σε κάθε γειτονιά της πόλης την τελευταία ημέρα του χρόνου
στήνεται μια ψησταριά γύρω από την οποία γίνεται γλέντι.
Έτσι όλη η πόλη τρώει, πίνει και γλεντάει αποχαιρετώντας τον
χρονο που φεύγει και καλωσορίζοντας τον νέο που έρχεται.
Σήμερα το «έθιμο» έχει πάρει μια πιο οργανωμένη μορφή και
σε αρκετά σημεία της πόλης στήνονται μεγάλες ψησταριές –τα
μαγκάλια, όπως είναι γνωστά- κατόπιν συνεργασίας πολλών
καταστηματαρχών ή και μετά από πρωτοβουλία συλλόγων και
φορέων, όμως η παράδοση αυτή έχει τις ρίζες της αρκετά
χρόνια πίσω. Τη συγκεκριμένη μέρα κάθε χρόνο η πόλη γεμίζει
με μυρωδιές και ήχους από νταούλια και ζουρνάδες συνοδεία
κρασιού ή τσίπουρου.
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όχι

Αλεξανδρούπολης

Πληροφορίες

https://www.emtgr
eece.com/el/wineandgastronomy/giortitsipourou-soufliou

https://reportal.gr/
2017/12/30/%CF%8
4%CE%B1%CE%BC%CE%B1%C
E%B3%CE%BA%CE%
AC%CE%BB%CE%B9
%CE%B1%CF%84%CE%B7%C
F%82%CE%B1%CE%BB%C
E%B5%CE%BE%CE%
B1%CE%BD%CE%B4
%CF%81%CE%BF%C
F%8D%CF%80%CE%
BF%CE%BB%CE%B7
%CF%82/

α/α

Ονομασία

Ημ/νία

Σύντομη περιγραφή
Είναι ένα από τα σημαντικότερα θρακιώτικα έθιμα της
Αποκριάς. Ξεκίνησε σαν γονιμικό δρώμενο που κάλυπτε όμως
εθνικές ανάγκες, για να φθάσει ως τις μέρες μας και να
αναδειχθεί σε αποκριάτικη εκδήλωση που συναντούμε να
τελείται τώρα τις αποκριές σε πολλά χωριά και πόλεις του
Βορείου Έβρου, με διάφορες παραλλαγές. Στην βασική του
μορφή, ένας άρχοντας ο "Μπέης" με τους ακολούθους του,
περιέρχεται τα σπίτια του χωριού, όπου δέχεται κεράσματα
και δίνει ευχές. Ακολουθεί στην πλατεία, αναπαράσταση
οργώματος, σποράς και γεννετήσιας πράξης, ο συμβολικός
θάνατος και η ανάστασή του.

10 Μπέης Απόκριες

την Κυριακή της
Τυρινής Αποκριάς

11 Γιορτή μουσουλμάνων "Χίλια"

Στη διαχωριστική γραμμή των νομών Ροδόπης - Έβρου κάθε
χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου χιλιάδες κόσμου
μαζεύεται για να παρακολουθήσει το τριήμερο πανηγύρι της
πάλης. Τα κιόσκια οι μικροπωλητές ,οι αυτοσχέδιες ταβέρνες
,οι πλανόδιοι νταουλιτζήδες και ζουρνατζήδες οι θρακιώτικοι
σκοποί ή τα γνωστά σουξέ και τα χορευτικά συγκροτήματα
συνοδεύουν ένα τριήμερο πάλης με επαγγελματίες και
Τέλη Ιουλίου - αρχές
ερασιτέχνες παλαιστές από Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία .
Αυγούστου, διάρκεια: 3
Eίναι η γιορτή yayla, ένα πανηγύρι πολύ παλιό με ιερό
ημέρες
χαρακτήρα που η καρδιά του ανήκει στους μουσουλμάνους
της ορεινής Ροδόπης. Μέχρι το 1977 οργανωνόταν με τη
φροντίδα ενός μόνο ατόμου, του Αγά. Από το 1998 την ευθύνη
της διοργάνωσης του πανηγυριού ανέλαβε ο πολιτιστικός
σύλλογος Χίλια ο οποίος δίνει και τα έπαθλα στους νικητές .
Παλαιότερα η συμμετοχή των ντόπιων παλαιστών ήταν ένα
είδος τάματος για αυτούς

12 Ανθοκομική έκθεση Ορεστιάδος

Μάιος, διάρκεια: 4
ημέρες

Στο Άλσος Ανδριανουπόλεως της ορεστιάδας διοργανώνεται
κάθε χρόνο η Ανθοκομική Έκθεση συνήθως τον μήνα Μάιο.
Πρόκειται για το μοναδικό άλσος στον αστικό ιστό της πόλης
της Ορεστιάδας και σημείο συγκέντρωσης και αναψυχής
δημοτών όλων των ηλικιών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης
εκτός από την ανθοκομία, υπάρχουν και πολλές παράλληλες
εκδηλώσεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των
παρευρισκόμενων.
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όχι
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όχι

Δήμος

Πληροφορίες

περιοχές
Διδυμότειχου,
Ορεστιάδας και
Τριγώνου,

https://www.eevros.gr/gr/pages/1
304/o-mpehs

Σουφλίου

http://www.xanthi.i
lsp.gr/cultureportal
web/article.php?arti
cle_id=390&topic_id
=13&level=2&belon
gs=9&area_id=3&la
ng=gr

Ορεστιάδας

https://www.radioe
vros.gr/17ianthokomikiorestiadas/

α/α

Ονομασία

13 Pulsar Samothraki Art Festival

14 Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης

15 Γιορτή κρασιού Αλεξανδρούπολης

16

Αποκριάτικη παρέλαση της
Αλεξανδρούπολης

17 Καρναβαλική παρέλαση Φερών

Ημ/νία

Σύντομη περιγραφή

Το Φεστιβάλ Τέχνης Pulsar Samothraki διοργανώνεται τα
τελευταία 5 χρόνια κάτω από το βουνό Σάος, στη Σαμοθράκη.
Αύγουστος, διάρκεια 2- Κατά τη διάρκεια της πενταετούς "ιστορίας" του, το φεστιβάλ
3 μέρες
έχει προσφέρει στο κοινό διαφορετικές πτυχές της ροκ, post
rock, electronica, experimental, ambient, new age ελληνική
σκηνή.
Κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου εορτάζονται τα ελευθέρια της
Αλεξανδρούπολης. Η ιστορική μέρα για την πόλη πλαισιώνεται
5-14 Μαΐου
απο ένα ποικίλλο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων και
εκδηλώσεων, που ξεκινά κάθε χρόνο απο τις 5 Μαΐου και
κορυφώνεται στις 14 Μαΐου.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με πλήθος
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιοχής διοργανώνει
κάθε καλοκαίρι μια εβδομάδα εκδηλώσεων με μουσική,
μια εβδομάδα το
εκθέσεις αγιογραφίας, βιβλίου, ζωγραφικής, φωτογραφίας,
καλοκαίρι
προβολή ντοκιμαντέρ, κλπ., που συνθέτουν ένα δυναμικό και
ελκυστικό πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιφερειακό θεσμό
της περιοχής.

Κόστος
εισόδου

Δήμος

ναι

Σαμοθράκης

όχι

Αλεξανδρούπολης

ναι

Αλεξανδρούπολης

το Σάββατο πριν την
Κυριακή της Αποκριάς

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει από το 2011 και κάθε
χρόνο, το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριάς, μεγάλη
καρναβαλική παρέλαση με οργανωμένες συμμετοχές και σε
συνεργασία με πλήθος πολιτιστικών συλλόγων, σχολών χορού,
Εθελοντικών Ομάδων, Συλλόγους γονέων κ.α.

όχι

Αλεξανδρούπολης

Καθαρή Δευτέρα

Εδώ και 30 χρόνια στις Φέρες γιορτάζουν τις Απόκριες με
παρελάσεις, με το παραδοσιακό έθιμο της καμήλας, με
προσφορά φασολάδας και άλλων νηστίσιμων εδεσμάτων
στους επισκέπτες. Διοργανωτής είναι ο Καρναβαλικός
Εκδρομικός Φυσιολατρικός Σύλλογος (ΚΕΦΥ). Στην
καρναβαλική παρέλαση, εκτός από τα μέλη του συλλόγου,
συμμετέχουν μαθητές των σχολείων των Φερών, καρναβαλικά
γκρουπ από άλλες περιοχές και όσοι καρναβαλιστές είτε
ατομικά είτε ομαδικά, το επιθυμούν.

όχι

Αλεξανδρούπολης
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Πληροφορίες

https://www.pulsarf
estivalgreece.com/

https://www.giortik
rasiou.gr/

