2019

Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή
δικτυακή πύλη

Παραδοτέο: D4.2.4

Εταίρος: Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.
Ανάδοχος: ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην βουλγαρο-ελληνική
διασυνοριακή περιοχή μέσω έξυπνων και ηλεκτρονικών εργαλείων» (eTOURIST), που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG VA Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», Σύμβαση Επιχορήγησης Β2.6γ.07 / 09.10.2017. Το
Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».

Περιεχόμενα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................ 3
2. Μεθοδολογική προσέγγιση της συλλογής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης πληροφοριών
σχετικά την Π.Ε. Έβρου ............................................................................................................... 4
2.1 Το μοντέλο του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών ................................................ 4
2.2 Παράγοντες ζήτησης του τουρισμού................................................................................. 6
2.3 Οριοθέτηση του θεματικού τουρισμού ............................................................................ 8
2.3.1 Περιβαλλοντικός τουρισμός ........................................................................................ 8
2.3.2. Πολιτιστικός τουρισμός.............................................................................................. 9
2.3.3 Οινοτουρισμός.......................................................................................................... 11
2.3.4 Γαστρονομικός τουρισμός ........................................................................................ 13
2.4 Οριοθέτηση του ηλεκτρονικού / ψηφιακού τουρισμού (e-tourism) ............................... 14
3. Περιγραφή τουριστικών διαδρομών στην Π.Ε. Έβρου ......................................................... 16
3.1 Γνωριμία με την περιοχή του Έβρου ............................................................................... 16
3.2 Προτεινόμενες Διαδρομές .............................................................................................. 18
3.2.1 Διαδρομή 1η: Περιήγηση στην Αλεξανδρούπολη –Τραϊανούπολη – Λουτρός –
Δορίσκος - Φέρες .............................................................................................................. 18
3.2.2 Διαδρομή 2η: Γνωρίζοντας το Δέλτα του Έβρου ........................................................ 32
3.2.3 Διαδρομή 3η: Τυχερό – Λευκίμη – Δάσος της Δαδιάς ................................................ 36
3.2.4 Διαδρομή 4η: Με κατεύθυνση προς τον Βορρά (Σουφλί - Διδυμότειχο – Ορεστιάδα) 44
3.2.5 Διαδρομή 5η: Εξερευνώντας τον ορεινό Έβρο ........................................................... 69
3.2.6 Διαδρομή 6η: Στον τόπο των Καβείρων ..................................................................... 72
4. Ανάλυση προορισμού βάσει επιμέρους συστατικών στοιχείων .......................................... 83
5. Προτάσεις για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων για την προώθηση και ανάπτυξη
των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και οροσήμων και των τοπικών φαγητών και
κρασιών στην περιοχή του Έβρου ............................................................................................ 86
Ελληνική Βιβλιογραφία............................................................................................................ 92
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία ...................................................................................................... 93
Ιστοσελίδες............................................................................................................................... 94
Παραρτήματα........................................................................................................................... 96
Παράρτημα Ι. Σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος & τοπικές εκδηλώσεις
D4.2.4: Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
1

Παράρτημα ΙΙ. Φωτοθήκη
Παράρτημα ΙΙΙ. Έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων πολιτιστικών φορέων
Παράρτημα ΙV. Ερωτηματολόγιο έρευνας σε οινοποιεία

Περιεχόμενα Χαρτών
Χάρτης 1. Διαδρομή 1η: Περιήγηση στην Αλεξανδρούπολη –Τραϊανούπολη – Λουτρός –
Δορίσκος - Φέρες .................................................................................................................. 18
Χάρτης 2. Απεικόνιση της θέσης των μουσείων Αλεξανδρούπολης ....................................... 20
Χάρτης 3. Απεικόνιση της θέσης των αξιοθέατων στις Φέρες ................................................ 31
Χάρτης 4. Διαδρομή 2: Γνωρίζοντας το Δέλτα του Έβρου ...................................................... 33
Χάρτης 5. Διαδρομή 3η: Τυχερό – Λευκίμη – Δάσος της Δαδιάς ............................................ 36
Χάρτης 6. Μονοπάτια στο Δάσος της Δαδιάς ........................................................................ 39
Χάρτης 7. Ειδικές οδικές διαδρομές στο δάσος της Δαδιάς ................................................... 41
Χάρτης 8. Διαδρομή 4η: Με κατεύθυνση προς τον Βορρά (Σουφλί - Διδυμότειχο – Ορεστιάδα)
............................................................................................................................................. 45
Χάρτης 9. Απεικόνιση της θέσης των μουσείων στο Σουφλί .................................................. 52
Χάρτης 10. Απεικόνιση της θέσης των αξιοθέατων του Διδυμότειχου ................................... 59

D4.2.4: Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
2

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν παραδοτέο με τίτλο: «Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη»
εκπονήθηκε από την εταιρία Γνώση Αναπτυξιακή Συμβουλευτική ΙΚΕ, στη βάση σχετικής
σύμβασης ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή: Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε., στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Promotion and development of natural and cultural heritage
of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” («Προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην βουλγαρο-ελληνική διασυνοριακή
περιοχή μέσω έξυπνων και ηλεκτρονικών εργαλείων») με ακρωνύμιο “eTOURIST”.
Το έργο eTOURIST υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα
προτεραιότητας 2- A sustainable and climate adaptable Cross-Border Area,με θεματικό στόχο
6-Preserving and Protecting the environment and promoting resource efficiency, με
επενδυτική προτεραιότητα 6c: Conserving, protecting, promoting and developing natural and
cultural heritage και εξειδικευμένο αντικείμενο 4.-To valorize CB area cultural and natural
heritage for tourist purposes και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Στόχος του έργου eTOURIST είναι η προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς, της γαστρονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της οινοποιίας στις περιοχές του
Έβρου και του Χασκόβου για τουριστικούς σκοπούς.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή των πολιτιστικών και φυσικών σημείων
κυρίως για τουριστικούς σκοπούς, της παραδοσιακής κουζίνας και κρασιών,
συμπεριλαμβανομένης και παραδοσιακών συνταγών, καθώς και στη δημιουργία λογισμικού
με όλες αυτές τις πληροφορίες αλλά και κείμενα, φωτογραφίες, τουριστικές διαδρομές κλπ.
Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι η συλλογή πανομοιότυπων πληροφοριών ιστοτόπου
προκειμένου να παρουσιαστούν τα πολιτιστικά και φυσικά ορόσημα, σε εφαρμογή κινητής
τηλεφωνίας και σε σχετική δικτυακή πύλη, αλλά και η διατύπωση προτάσεων για την
υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών και
φυσικών πόρων και οροσήμων στην περιοχή του Έβρου. Προς τον σκοπό αυτό, η ομάδα
μελέτης προέβη τόσο σε βιβλιογραφική επισκόπηση για τη διερεύνηση, καταγραφή και
ταξινόμηση πληροφοριών από δευτερογενείς πηγές, όσο και σε συλλογή πρωτογενών
δεδομένων από μουσεία και πολιτιστικούς φορείς αλλά και οινοποιεία της Π.Ε. Έβρου. Η
πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διακίνησης και αυτοσυμπλήρωσης
κατάλληλων ερωτηματολογίων – εντύπων, τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ & ΙV. Τα
εν λόγω ερωτηματολόγια – έντυπα διακινήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
σε όλα τα μουσεία και τους πολιτιστικούς φορείς, αλλά και τα οινοποιεία της περιοχής.
Ακολούθως η ομάδα έργου προέβη σε τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να
κινητοποιηθούν οι υπεύθυνοι των αποδεκτών να συμμετάσχουν στην έρευνα.
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2. Μεθοδολογική προσέγγιση της συλλογής, τεκμηρίωσης και
ανάδειξης πληροφοριών σχετικά την Π.Ε. Έβρου
2.1 Το μοντέλο του κύκλου ζωής των τουριστικών περιοχών

Είναι γενικά αποδεκτό πως η ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών ακολουθεί μια εξελικτική
πορεία. Η πορεία αυτή έχει συνδεθεί με την έννοια του κύκλου ζωής του τουριστικού
προϊόντος-προορισμού, δηλαδή το φαινόμενο μιας διαχρονικής διαδρομής της ‘ζωής’ του
προϊόντος-προορισμού που χωρίζεται σε στάδια τουριστικής ανάπτυξης. Μια διαδρομή που
ξεκινά από τη δημιουργία αυτού του τουριστικού προϊόντος, και καταλήγει στην παρακμή ή
ανανέωσή του. Στα διάφορα προτεινόμενα θεωρητικά μοντέλα που συναντάμε στη διεθνή
βιβλιογραφία, τα χαρακτηριστικά των σταδίων αυτών συγκλίνουν στην ουσία τους, ενώ ο
αριθμός τους ποικίλει (συνήθως καταγράφονται τρία ως έξι στάδια).
Η θεωρία του κύκλου ζωής τουριστικού προορισμού (Tourist Area Life Cycle - TALC)
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα ανάπτυξης περιοχών μέσα στο χώρο και το
χρόνο, καθώς παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο ανάλυσης και σχεδιασμού της

στρατηγικής ενός τουριστικού προορισμού. Επινοήθηκε από τον Butler στη δεκαετία του
1980 και αφορά σε μια τυπολογία χρονικής διαδοχής στη διαδικασία τουριστικής ανάπτυξης
σε περιφερειακή αλλά και τοπική κλίμακα που. Σύμφωνα, λοιπόν, με την τυπολογία αυτή ο
εκάστοτε τουριστικός προορισμός – όπως άλλωστε και τα καταναλωτικά αγαθά στον τομέα
του μάρκετινγκ- διέρχεται μέσα από ορισμένα στάδια ανάπτυξης, καταλήγοντας σε αυτό της
παρακμής όπου πλέον εκλείπει η αγοραστική ζήτηση.
Δηλαδή σε γενικές γραμμές, το μοντέλο TALC υποστηρίζει ότι ένας τουριστικός προορισμός
εξελίσσεται ακολουθώντας ακολουθεί μία εξέλιξη πέντε σταδίων, όπως εμφανίζεται στο
Σχήμα 1 και αφορούν στα εξής:
1. Εξερεύνηση (Exploration): Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από ένα μικρό αριθμό
μεμονωμένων επισκεπτών, που ανακαλύπτουν κάποιο προορισμό χωρίς τη
διαμεσολάβηση τρίτων.
2. Εμπλοκή (Involvement): Στο στάδιο αυτό αυξάνεται ο αριθμός και η συχνότητα των
τουριστικών αφίξεων, που συνοδεύεται από ανάλογη προσαρμογή της τοπικής
κοινωνίας στο φαινόμενο, θεωρώντας τον τουρισμό ως κύριο μέσο οικονομικής
ανάπτυξης.
3. Ανάπτυξη (Development): Στο στάδιο της ανάπτυξης, η τουριστική υποδομή (κτίρια,
υπηρεσίες και μονάδες διαμονής) αυξάνεται και κάνει την εμφάνισή της μια τακτική
τουριστική αγορά που προσελκύεται από την εντατική διαφήμιση.
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4. Εδραίωση (Consolidation): Στο στάδιο της εδραίωσης ο ρυθμός αύξησης των
τουριστών βαίνει μειούμενος, ενώ ο συνολικός αριθμός αυξάνεται υπερβαίνοντας
τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων.
5. Μαρασμός (Stagnation): Στο στάδιο αυτό, ο μεγάλος αριθμός τουριστών οδηγεί στο
μαρασμό μια τουριστική περιοχή, παρά την εδραίωσή της στον τουριστικό χάρτη και
τον γενικότερο χωρικό ανταγωνισμό και τη δημιουργία μιας καλής εικόνας στην
τουριστική αγορά.

Σχήμα 1: Ο κύκλος ζωής μιας τουριστικής περιοχής

Πηγή: Butler (1980)

Η φάση που ακολουθεί το τέλος του κύκλου που περιγράφηκε μπορεί να είναι φάση πτώσης
(decline) ή αναζωογόνηση ή ανανέωσης (rejuvenation) του τουριστικού προορισμού.
Συγκριμένα, η πτώση μπορεί να εκδηλωθεί στην περίπτωση συνέχισης της συρρίκνωσης της
τουριστικής αγοράς και αδυναμία της περιοχής να ανταγωνιστεί τους άλλους τουριστικούς
προορισμούς. Εναλλακτικά, η περιοχή μπορεί να εισέλθει στη φάση της αναζωογόνησης
μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων ή της ανάδειξης νέων πλεονεκτημάτων με τουριστικό
ενδιαφέρον και την εκμετάλλευση υφιστάμενων αλλά αναξιοποίητων τουριστικών πόρων. Ο
κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας μηχανισμός
προσδιορισμού των ευρύτερων εσωτερικών (π.χ. κυβερνητική πολιτική, κατασκευή έργων
υποδομής) και εξωτερικών παραγόντων (π.χ. τιμές καυσίμων, εξελισσόμενα κίνητρα
τουριστών κ.α.) που επηρεάζουν την εξέλιξη ενός προορισμού. Η υιοθέτηση του
υποδείγματος μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της εξέλιξης της τουριστικής αγοράς σε
όρους προέλευσης, είδος και αριθμού των επισκεπτών, όπως επίσης στην ανάπτυξη των
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, των διοικητικών δομών ακόμη και της επιρροής
της τουριστικής βιομηχανίας στον προορισμό (Σαράτσης & Πολύζος, 2013). Μια
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προσεκτικότερη όμως ματιά στο Γράφημα 1, μας δείχνει ότι η εξέλιξη αυτή είναι σχετικά
σταθερή (παρά τις όποιες διακυμάνσεις από έτος σε έτος) με μια ελαφρά ανοδική όπως
είναι φυσικό τάση. Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε 2 διαφορετικά στάδια στο υπόδειγμα του
κύκλου ζωής. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της εμπλοκής και μάλιστα στην αρχή αυτής της
φάσης, όπως περιγράφεται παραπάνω και αφορά τα αρχικά στάδια της τουριστικής
ανάπτυξης μιας περιοχής.
Σε μια προσπάθεια να προσδιορίσουμε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η Π.Ε. Έβρου
σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής που περιγράφηκε προηγουμένως, μια προσεκτική
ματιά στο Σχήμα 1, μας παραπέμπει στο στάδιο της εμπλοκής και μάλιστα στην αρχή αυτής
της φάσης, όπως περιγράφεται παραπάνω και αφορά τα αρχικά στάδια της τουριστικής
ανάπτυξης μιας περιοχής, αν συνεκτιμήσουμε τις τάσεις επισκεψιμότητας που
χαρακτηρίζουν την Π.Ε. Έβρου και ειδικότερα:
Σε σχέση με τη δυναμικότητα, στην περιοχή αναφοράς υπάρχουν όλων των ειδών τα
καταλύματα όπως ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία
αποτελούν το 16,23% της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Ωστόσο, η
πλειοψηφία των καταλυμάτων (28 από τα 62) είναι 2 αστέρων.
Οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα του Έβρου,
παρουσιάζουν αυξομειώσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά καταγράφεται ένα ιδιαίτερα
σημαντικό και σταθερό ενδιαφέρον των επισκεπτών στην ΠΕ Έβρου.
Η πληρότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κυμάνθηκε
στο 30,8% το 2017.

2.2 Παράγοντες ζήτησης του τουρισμού

Η ζήτηση επηρεάζεται από σειρά παραμέτρων και παραγόντων που καθορίζουν τα πρότυπα
και την έντασή της. Αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς, που διαμορφώνουν κάθε φορά τις
τάσεις της ζήτησης:
 Τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς και των δημοφιλών τουριστικών προορισμών.
 Τις επιλογές και τις ανάγκες των τουριστών.
 Τα κίνητρα των τουριστών - καταναλωτών.
 Τα στερεότυπα και τις παγιωμένες νοοτροπίες και αντιλήψεις.
 Την προβολή και διαφήμιση προϊόντων, ταξιδιωτικών πακέτων και προορισμών.
 Τις επιλογές των tour operators που σε μεγάλο βαθμό κατευθύνουν και διαμορφώνουν
την αγορά.
 Τη γεωγραφική θέση ενός τόπου διακοπών.
 Τις κλιματολογικές συνθήκες.
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 Τη διεθνή και εθνική πολιτική που εφαρμόζεται σε σχέση με τα ταξίδια και τον τουρισμό.
 Τους παράγοντες ασφάλειας και τις διεθνείς συγκυρίες.
 Την πολιτική σταθερότητα μιας περιοχής.
 Φυσικά καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες καταστροφές.
 Τις διπλωματικές σχέσεις των κρατών.
 Τους πολέμους, την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, κλπ. που επηρεάζουν το επίπεδο
ασφάλειας τουριστικών προορισμών.
 Τις τιμές των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 Το εισόδημα των καταναλωτών.
 Κοινωνικοί παράγοντες που αφορούν την κοινωνική θέση, την ποιότητα ζωής, το
κοινωνικό επίπεδο των καταναλωτών.
 Δημογραφικοί παράγοντες που έχουν σχέση με την ηλικία, το φύλο, το μέγεθος της
οικογένειας κλπ.
 Τους ψυχολογικούς παράγοντες που αφορούν στην ψυχοσύνθεση και την προσωπικότητα
των ατόμων.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει μια σύντομη αναφορά στο προφίλ του μέσου σύγχρονου
τουρίστα, ο οποίος σύμφωνα με το έργο Efficient electronic services for tourist in action (οπ.
αναφ. στη Χαριτάκη, 2004), φαίνεται πως διαθέτει τα εξής:
Επιθυμεί ποιότητα στις υπηρεσίες.
Προτιμά πιο συγκεκριμένες προσφορές, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και
τις συνολικές δεσμεύσεις.
Ζητάει περισσότερες πληροφορίες τόσο για το ίδιο το προϊόν όσο και γενικότερα για
τον προορισμό και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες.
Έχει μεγαλύτερη κριτική διάθεση και είναι περισσότερο ενήμερος.
Πραγματοποιεί περισσότερα αλλά μικρότερης χρονικής διάρκειας ταξίδια (π.χ. λόγω
φόρτου εργασίας).
Αποφασίζει αργά και συνήθως τελευταία στιγμή, κάτι το οποίο μειώνει το χρονικό
διάστημα μεταξύ της ενημέρωσης και των κρατήσεων και άρα απαιτεί γρήγορη
ανταπόκριση από μέρους των επιχειρήσεων στις επιθυμίες του.
Διαρκώς κινείται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το επίπεδο σπουδαιότητας της
χρήσης κινητής τεχνολογίας για ικανοποίηση των αναγκών του οποιαδήποτε στιγμή
και σε οποιοδήποτε χώρο.
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Είναι ενήμερος και πιθανώς ευαισθητοποιημένος σχετικά με περιβαλλοντολογικά,
κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα.

2.3 Οριοθέτηση του θεματικού τουρισμού

Καταρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο θεματικός τουρισμός συμβαδίζει με την εδραίωση
του Τουρισμού Εμπειρίας των Καταναλωτών (Consumer Experience Tourism - CET), ο οποίος
αναφέρεται επίσης ως βιομηχανικός τουρισμός ή τουρισμός βιομηχανικής κληρονομιάς ή
τουρισμός παραγωγικής διαδικασίας (industrial tourism, industrial heritage tourism,
manufacturing tourism). Ο CET αποτελεί μια μορφή τουρισμού που αποσκοπεί στη
δημιουργία δεσμών μεταξύ του καταναλωτή και της επωνυμίας. Είναι σημαντικό να
επισημανθεί εξ’ αρχής πως το κρίσιμο σημείο εξέτασης της συγκεκριμένης μορφής
τουρισμού είναι η σχέση του καταναλωτή με την επωνυμία ή την επιχείρηση και όχι (απλώς)
η σχέση του με την τουριστική εμπειρία (Mitchell and Mitchell, 2001a).
Στα πλαίσια του CET o καταναλωτής πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρους παραγωγής,
εταιρικά μουσεία και κέντρα υποδοχής πελατών/ επισκεπτών, όπου δέχεται ποικίλα
ερεθίσματα για την επωνυμία, την παραγωγή, την ιστορία και τη σημασία της επιχείρησης.
Έτσι, καθώς ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για
την επωνυμία, οι παραγωγοί έχουν την ευκαιρία δημιουργίας και ενίσχυσης των σχέσεων με
τους πελάτες τους.
Στους κλάδους τροφίμων και ποτών ο CET δεν αποτελεί καινοφανές φαινόμενο, αν
αναλογιστούμε πως περιηγήσεις σε αποστακτήρια ουίσκυ στη Σκωτία πραγματοποιούνται
ήδη από τη δεκαετία του 1960 (McBoyle and McBoyle, 2008). Ήδη από το 1997, οι Axelrod
and Blumberg (1997) αναφέρουν 288 εργοστάσια που ήταν ανοικτά σε επισκέπτες ενώ οι
Berger and Berger (1997) είχαν καταγράψει πληροφορίες για περισσότερες από 1.000
δωρεάν περιηγήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων από 300 βιομηχανικούς
κλάδους.

2.3.1 Περιβαλλοντικός τουρισμός
Ο Περιβαλλοντικός ή οικολογικός τουρισμός αποτελεί μια σύγχρονη και αρκετά διαδεδομένη
μορφή τουρισμού η οποία πολλές φορές συγχέεται εσφαλμένα με τον αγροτουρισμό. Και οι
δύο μορφές τουρισμού έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση των ταξιδιωτών στη φύση και σε
άμεση επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, ο οικοτουρισμός συνδέεται άμεσα με την
οικολογική επαγρύπνηση των τουριστών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη
αναφορά στον όρο οικοτουρισμό γίνεται το 1983 από τον Cebbalos-Lascurain, στην
προσπάθεια του να περιγράψει ταξίδια σε παρθένες περιοχές (Ανδριώτης, 2008).
Το είδος αυτού του τουρισμού μπορεί να περιλαμβάνει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πχ την
ενημέρωση των τουριστών για κάποιο οικολογικό ζήτημα. Σε μια προσπάθεια της WWF
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(Σβορώνου, 2003) να αποδώσει τον ορισμό του (Ceballos-Lascurain, 1996) αναφέρει πως:
«Οικοτουρισμός είναι το περιβαλλοντικά υπεύθυνο ταξίδι και η επίσκεψη σε σχετικά άθικτες
φυσικές περιοχές, με στόχο την απόλαυση και την εκτίμηση της φύσης (και τυχόν
πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος και παρόντος). Περιβαλλοντικά υπεύθυνο ταξίδι
είναι αυτό που προωθεί την προστασία της φύσης, ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιδράσεις
στο περιβάλλον και προάγει την ενεργό κοινωνικό-οικονομική συμμετοχή των τοπικών
πληθυσμών».
Στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Νόμου 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές
τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του
τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και
άλλες διατάξεις» οριοθετείται ο τουρισμός υπαίθρου, εκφάνσεις του οποίου είναι ο
Οικοτουρισμός - πράσινος τουρισμός.

Ο οικοτουρισμός ορίζεται ως η ειδικότερη μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία
συνδέεται με διάφορες μορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση και
αναπτύσσεται σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, αναγνωρισμένης
οικολογικής αξίας, όπως τα Εθνικά Πάρκα, οι υγρότοποι Ramsar, οι περιοχές του
δικτύου Natura 2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει αφορούν σε περιήγηση, πεζοπορία, παρατήρηση και
φωτογράφηση των οικοσυστημάτων και άλλες δραστηριότητες αναψυχής που
διοργανώνονται στο φυσικό περιβάλλον, εμπεριέχουν το στοιχείο της περιπέτειας, δεν
διαταράσσουν την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής και έχουν επιστημονικό και
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

2.3.2. Πολιτιστικός τουρισμός
Η πολιτιστική κληρονομιά καθώς και ο σύγχρονος πολιτισμός διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι εν γένει και συνεισφέρει ουσιαστικά στην
αύξηση της απασχόλησης για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, την αύξηση των
επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, τη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και
του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και στην ενδυνάμωση των δεσμών με τα άλλα έθνη.
Επίσης, δημιουργεί σημαντικές οικονομίες σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον
Τουρισμό, σχετιζόμενες καταρχήν με τη φιλοξενία των επισκεπτών σε πόλους τουριστικού
ενδιαφέροντος, αλλά και ευρύτερα με ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται σε
όλους τους τομείς της τουριστικής ανάπτυξης. Η προστασία, ανάδειξη και προβολή της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί καθοριστικής σημασίας δράση για μια σειρά από
παραγωγικούς κλάδους και ιδίως τον τουρισμό.
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Ο πολιτιστικός τουρισμός, αποτελεί μια εκ των βασικών μορφών του εναλλακτικού
τουρισμού, η περαιτέρω ανάπτυξη του οποίου μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην
αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων του ευάλωτου τουριστικού τομέα
(εποχικότητα, περιοδική – μερική απασχόληση, προσέλκυση τουριστών χαμηλής
εισοδηματικής στάθμης κ.λπ.) και στην ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους επισκέπτες». Στο πλαίσιο αυτό, δράσεις, όπως η δημιουργία κοινωνικών δικτύων
πολιτών και φορέων με έμφαση στη συμμετοχική πολιτική στην επιδίωξη συνεργειών, στην
ανάπτυξη θεματικών πολιτιστικών διαδρομών (φυσικές ή εικονικές – ψηφιακές), τα
πολιτιστικά φεστιβάλ και οι εξειδικευμένες εκδηλώσεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους προσφέρουν την ευκαιρία για την απαραίτητη διαφοροποίηση της τουριστικής
εμπειρίας. Δημιουργώντας ένα δίκτυο επομένως υπηρεσιών προοριζόμενο για ένα ευρύ
φάσμα επισκεπτών, που συντελεί στην ενεργή πρόσβαση, τη συμμετοχή και την απόλαυση
του πολιτιστικού προϊόντος στο πλαίσιο του σεβασμού της πολιτιστικής πολυμορφίας και
του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού κατά τα πρότυπα των Διεθνών Συμβάσεων,
Συστάσεων και Χαρτών (Μανωλοπούλου, 2013).
Ο πολιτιστικός τουρισμός αφορά μια υποκατηγορία του τουρισμού που ασχολείται
αποκλειστικά με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας περιοχής. Όπως αναφέρουν οι
(Κοκώσης, Τσάρτας, & Γκρίμπα, 2011), (Μοίρα, 2009), (Τσάρτας, 1996) και (WTO, 1985), «ο
πολιτιστικός τουρισμός αναφέρεται σε τουριστικά ταξίδια τα οποία έχουν ως κυρίαρχα
κίνητρα διαφορετικές δραστηριότητες και εμπειρίες σχετικές με τον πολιτισμό, όπως
συμμετοχή σε φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, γνωριμία με την ιστορία και την
παράδοση τόπων και χωρών, επίσκεψη σε περιοχές, με παραδοσιακά δομημένο περιβάλλον,
επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία και μουσεία, γνωριμία με τα τοπικά ήθη και έθιμα καθώς
και την τοπική γαστρονομία». Μερικές από τις κύριες δραστηριότητες που αφορούν τον
πολιτιστικό τουρισμό είναι:
1. Επισκέψεις μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων, πινακοθηκών,
βιβλιοθηκών, αιθουσών τέχνης, παραδοσιακών οικισμών, λαογραφικών χώρων,
κτιρίων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ιδρύματα, συναυλιακούς χώρους. Ενδεικτικά,
τέτοιοι χώροι στην Ελλάδα είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης στην
Αθήνα, η Αρχαία Ολυμπία, η Επίδαυρος, οι Δελφοί, η Εθνική Πινακοθήκη, ο Μιστράς
κα.
2. Συμμετοχή σε πολιτιστικά γεγονότα όπως η παρακολούθηση μιας συναυλίας, μιας
θεατρικής παράστασης, μιας όπερας, μια παράστασης μπαλέτο, μιας παράστασης
παραδοσιακών ή μοντέρνων χωρών.
3. Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως πανηγύρια, φεστιβάλ, κοινωνικές και
πνευματικές δραστηριότητες.
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τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»
στην Ελλάδα, ορίζεται ότι:
Πολιτιστικός τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού κατά τον οποίο οι
επισκέπτες-τουρίστες ανακαλύπτουν, γνωρίζουν και βιώνουν την ιστορία, την
παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, το σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και την
κουλτούρα και την ταυτότητα της χώρας και του λαού της, μέσα από πολιτιστικές
δραστηριότητες αναψυχής.

Οι δραστηριότητες του πολιτιστικού τουρισμού αφορούν:
Πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις για τη γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά
υλική και άυλη, σε αξιοθέατα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικούς
χώρους, μουσεία, κτίρια και μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εθνικά και ιστορικά
μνημεία, ιστορικά κέντρα πόλεων, παραδοσιακούς οικισμούς, βιβλιοθήκες και κάθε
χώρο πολιτισμού και δράσεις που συνδέονται με τη μυθολογία, τη φιλοσοφία, τη
λογοτεχνία, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία
και κάθε τέχνη, καθώς και αναβιώσεις και ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών,
μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων.
Πολιτιστικές θεματικές διαδρομές που είναι το σύνολο φυσικών ή τεχνητών αξιοθέατων
με βάση ένα συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο, ιστορικό, πολιτιστικό και βιωματικό, που
παρέχουν εκπαίδευση και αναψυχή.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που είναι οποιαδήποτε οργανωμένη
δραστηριότητα αναψυχής των επισκεπτών-τουριστών, για την απόκτηση
εξατομικευμένης και αυθεντικής εμπειρίας, με κάθε είδους ενεργή συμμετοχή ή
ενασχόληση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου.

2.3.3 Οινοτουρισμός
Στον οινοτουρισμό υπάρχει συσχέτιση δύο αγορών που χαρακτηρίζονται από σημαντική
διαφοροποίηση: της αγοράς τουρισμού και της αγοράς κρασιού (Hall et al., 2000, Carlsen,
2004). Η προφανέστερη διαφορά έγκειται στο ότι η πρώτη αφορά υπηρεσίες, ενώ η δεύτερη
ένα υλικό αγαθό. Από τη διαφορά αυτή πηγάζουν μια σειρά από άλλες διαφορές, που
αφορούν θέματα σχεδιασμού, παραγωγής, τιμολόγησης, επικοινωνίας, διανομής και λοιπές
διαφορές. Ωστόσο, οι δύο αγορές έχουν ταυτόχρονα μια μορφή ιδιαίτερης συσχέτισης.
Από τη μια πλευρά, το κρασί μπορεί να αποτελέσει για τον τουρισμό σημαντικό στοιχείο
ενός προορισμού ή ακόμη και βασικό κίνητρο επίσκεψης. Το κρασί ως προϊόν έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα έλξης για δυνητικούς επισκέπτες, καθώς
συνήθως: α) οι προορισμοί αυτοί είναι τουριστικά ελκυστικοί, β) οι αμπελώνες αποτελούν
ένα αισθητικά ευχάριστο περιβάλλον, ενώ γ) ακόμη και οι κλιματολογικές συνθήκες που
απαιτούνται για την παραγωγή οίνου είναι ευνοϊκές και ευχάριστες από την πλευρά των
επισκεπτών (Hall et al., 2000).
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Από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός μπορεί να ενισχύσει την αγορά κρασιού, καθώς μπορεί
να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο δημιουργίας και ενίσχυσης των σχέσεων των
οινοπαραγωγών επιχειρήσεων με τους πελάτες τους μέσω της άμεσης εμπειρίας που
αποκτούν οι τελευταίοι. Ο πλέον αποδεκτός ορισμός είναι αυτός του Hall (1996), που θεωρεί
ότι ο οινοτουρισμός περιλαμβάνει: «επισκέψεις σε αμπελώνες και οινοποιεία, γιορτές και
εκθέσεις κρασιών, κατά τις οποίες οι κύριοι παράγοντες παρακίνησης των επισκεπτών είναι
η δοκιμή κρασιών και η εμπειρία των χαρακτηριστικών της οινοπαραγωγού περιοχής». Ο
ορισμός αυτός είναι αρκούντως ευρύς, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις τουριστικές εμπειρίες
που έχουν σχέση με το κρασί και την παραγωγή του και αρκούντως ειδικός, ώστε να θέσει
ως ειδοποιό στοιχείο διαχωρισμού μεταξύ των οινοτουριστών και των λοιπών επισκεπτών
την ύπαρξη πρωτογενών κινήτρων ενδιαφέροντος για το κρασί.
Αντίθετα, ο Getz (2000) διευρύνει τον προηγούμενο ορισμό του οινοτουρισμού, ώστε να
συμπεριλάβει και τους επισκέπτες / τουρίστες που ταξιδεύουν στα πλαίσια άλλων λόγων και
κινήτρων αλλά συνδυαστικά επισκέπτονται και οινοποιεία ή οινοπαραγωγούς περιοχές.
Κατά τον συγγραφέα, πρόκειται για μια μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος που
βασίζεται είτε στη συνειδητή επιθυμία επίσκεψης μιας οινοπαραγωγού περιοχής είτε στην
επίσκεψη σε οινοπαραγωγούς περιοχές ή οινοποιεία στα πλαίσια / με την ευκαιρία ταξιδιών
που πραγματοποιούνται για άλλους λόγους / κίνητρα.
Επίσης, ο Getz (2000) επισημαίνει εύστοχα ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θεωρήσεις για
τον οινοτουρισμό: α) των οινοπαραγωγών, β) των τουριστικών φορέων (των περιοχών προορισμών) και γ) των επισκεπτών. Σε αντιστοιχία με τις θεωρήσεις αυτές, ο οινοτουρισμός
αποτελεί ταυτόχρονα:
−

Μια ευκαιρία μάρκετινγκ για τα οινοποιεία να επιμορφώσουν και να πωλήσουν τα
προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές (σκοπιά οινοποιείων).

−

Μια στρατηγική με την οποία οι προορισμοί διαμορφώνουν και προωθούν στην
αγορά σημεία έλξης και εικόνες που έχουν σχέση με το κρασί (σκοπιά τουριστικών
προορισμών),

−

Μια μορφή καταναλωτικής συμπεριφοράς (σκοπιά επισκεπτών).

Στον πρόσφατο Νόμο 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της
τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»
στην Ελλάδα ορίζεται ότι
οινοτουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά την παροχή
υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά
ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις
(αμπελώνες). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες
σχετικές με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή.
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2.3.4 Γαστρονομικός τουρισμός
Προσδιορίζοντας τον όρο γαστρονομικός τουρισμός εννοούμε τη νέα μορφή ενός
εναλλακτικού τρόπου διακοπών στον οποίο κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής κουζίνας.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τον Τουρισμό Τροφίμων από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τουρισμού (2012), ο μέσος τουρίστας ξοδεύει περίπου το ένα τρίτο του
προϋπολογισμού των διακοπών του σε τρόφιμα. Αυτό δείχνει το βαθμό στον οποίο
εμπλέκεται αυτός ο τομέας με την εμπειρία του επισκέπτη. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι δεν
φτάνουν όλοι οι επισκέπτες σε έναν προορισμό μόνο για να απολαύσουν γκουρμέ φαγητό,
ούτε και όλες οι μαγειρικές επιχειρήσεις προσφέρουν αυτήν την εμπειρία.
Η Οργάνωση Γαστρονομικού Τουρισμού του Ontario (OCTA)1 τονίζει ότι «ο γαστρονομικός
τουρισμός περιλαμβάνει κάθε τουριστική εμπειρία στην οποία ένα άτομο μαθαίνει, εκτιμά,
καταναλώνει ή τολμά να απολαύσει φαγητό και ποτό που αντικατοπτρίζει την τοπική
κουζίνα, την κληρονομιά ή τον πολιτισμό μίας τοποθεσίας».
Η γαστρονομία αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρόσφορο τουριστικό προϊόν για την Ελλάδα, με τη
μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών που διαθέτει και τον ανεξάντλητο πλούτο των παραδοσιακών
συνταγών. Η γαστρονομία υπεισέρχεται με διττό τρόπο στη συζήτηση για τον τουρισμό: αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία για όλους ανεξαιρέτως τους τουρίστες - αποτελεί
σημαντικό πόλο έλξης για εύπορους τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι συνθέτουν
μια εξειδικευμένη ζήτηση για γαστρονομικό τουρισμό (ΣΕΤΕ, 2009).
Παρά την αδιαμφισβήτητη διατροφική αξία της τοπικής κουζίνας δυστυχώς ελάχιστες
τουριστικές μονάδες έχουν αναδείξει τη γεύση σε κυρίαρχο στοιχείο των πακέτων που
προσφέρουν.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές
τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του
τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και
άλλες διατάξεις» στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται ο τουρισμός γαστρονομίας, ως αναπόσπαστο
κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου και ορίζεται ότι:
τουρισμός γαστρονομίας είναι μορφή τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής,
στην οποία οι επισκέπτες-τουρίστες σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με στόχο να
γευτούν την αυθεντική τοπική κουζίνα ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
αναψυχής σχετικές με τη γαστρονομία, εμβαθύνοντας παράλληλα στην ιστορία
και τις παραδόσεις του προορισμού, στον τρόπο ζωής, την κουλτούρα, την τοπική
παράδοση και την εθνική ταυτότητα των προϊόντων.

1

https://ontarioculinary.com/
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Ο τουρισμός γαστρονομίας περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η μελέτη και η γευσιγνωσία
των τοπικών προϊόντων, η εκμάθηση της τοπικής κουζίνας, η αγορά αγροτικών προϊόντων
απευθείας από τον τόπο παραγωγής, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις - φεστιβάλ και
παρουσιάσεις γευσιγνωσίας ποιοτικών προϊόντων διατροφής, η ανάδειξη της ελληνικής και
μεσογειακής κουζίνας, καθώς και η διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης και ενισχύουν την
ποιότητα και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, μπορεί να λαμβάνουν, εφόσον
το ζητήσουν, το Σήμα Ελληνικής Κουζίνας από το Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Τ. 4333/2001 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β'1097).

2.4 Οριοθέτηση του ηλεκτρονικού / ψηφιακού τουρισμού (e-tourism)

Σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών και του
μεγάλου ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε, όλο και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις
αναπτύσσουν διαδικτυακές υπηρεσίες και χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Αυτός
ο τρόπος επιχειρηματικότητας είναι γνωστός και ως Ηλεκτρονικός Τουρισμός ή e-Tourism.
Αποτελεί έναν εξελισσόμενο τομέα που ορίζεται ως η χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών στην τουριστική βιομηχανία . Παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων που
προσφέρουν το διαδίκτυο και οι άλλες τεχνολογίες σε άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν, να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να
επιλέξουν οποιαδήποτε τουριστική υπηρεσία επιθυμούν όπως ξενοδοχειακό κατάλυμα,
ενοικίαση αυτοκινήτου, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Παρατηρείται μια αύξηση σε
ότι αφορά τις αγορές μέσω διαδικτύου αναφορικά με τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Από τον ηλεκτρονικό τουρισμό, είναι κατανοητό πως επηρεάζεται όλη η τουριστική
βιομηχανία η οποία περιλαμβάνει τους τουρίστες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τις
επιχειρήσεις, τους ταξιδιωτικούς διαδικτυακούς τόπους, τα μοντέλα συνεργασίας που
αναπτύσσονται μεταξύ των προορισμών και τους τουριστικού προμηθευτές.
Μέσα από το e- tourism μπορεί να επιτευχθεί (Λιανός, 2012):
Η διεθνής προβολή του εκάστοτε προορισμού, μέσω της ενίσχυσης για τη
διαδικτυακή προβολή τουριστικών μονάδων που διαθέτει στην επικράτεια.
Η μείωση της εποχικότητας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της
αύξησης της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και της παράλληλης συνεχούς
ποιοτικής αναβάθμισης των ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων και παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Η υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για τον συνεχή
εκσυγχρονισμό τους.
Τα πληροφοριακά συστήματα κρατήσεων (Computer Reservation Systems-CRS) είναι τα
πλέον διαδεδομένα στα τουριστικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα λόγω των ευκολιών που
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παρέχουν και αποτελούν ταυτόχρονα ένα καθοριστικό μέσο του σύγχρονου μάρκετινγκ των
τουριστικών προϊόντων (Buhalis, 2000).
Μια άλλη δυνατότητα που παρέχει το e-tourism είναι τα διεθνή συστήματα διανομών
(Global Distribution Systems-GDS), που δημιουργήθηκαν έχοντας ως βάση σχεδιασμού και
προγραμματισμού τις εφαρμογές των CRS. Όμως συνιστούν μια σαφή τεχνολογική εξέλιξη
καθώς παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λειτουργούν ηλεκτρονικό one shop το
οποίο περιλαμβάνει σύνολα πληροφοριών για την προώθηση των τουριστικών. Ουσιαστικά
πρόκειται για ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία λειτουργούν σε συγκεκριμένες βάσεις
δεδομένων και προσφέρουν σημαντικές διευκολύνσεις προς το καταναλωτικό κοινό πέρα
από τις κρατήσεις εισιτηρίων και δωματίων, προωθώντας υπηρεσίες όπως: η ενοικίαση
αυτοκινήτου, η χρήση της πιστωτικής κάρτας για διάφορες αγορές κ.α. Η σημαντικότερη
ίσως συνεισφορά τους στο πεδίο της ηλεκτρονικής τουριστικής προσφοράς, είναι ότι
υποστηρίζουν υπηρεσίες που μπορούν να ικανοποιήσουν την τουριστική ζήτηση σε
πραγματικό χρόνο.
Άλλη μια προσφερόμενη υπηρεσία είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο (E-Ticketing), που
χρησιμοποιείται μέσα από την εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών και
πληροφορικής με σκοπό αφενός την άμεση εξυπηρέτηση της τουριστικής ζήτησης και
αφετέρου τη μείωση των λειτουργικών κοστών των τουριστικών επιχειρήσεων. Το
ηλεκτρονικό εισιτήριο αποτελεί ένα καθοριστικό εργαλείο εξισορρόπησης της προσφοράς
και της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών (Bοnke, & Kromker, 1998).
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3. Περιγραφή τουριστικών διαδρομών στην Π.Ε. Έβρου
Στο παρόν κεφάλαιο η ομάδα μελέτης προέβη στη διαμόρφωση προτεινόμενων διαδρομών
περιήγησης των επισκεπτών στην Π.Ε. Έβρου με κύριο άξονα το τρίπτυχο «περιβάλλον –
πολιτισμός – τοπική γαστρονομία/οίνος» και προκειμένου να τροφοδοτήσουν την ψηφιακή
δικτυακή πύλη (Παραδοτέο 4.2.4) για τις ανάγκες του έργου eTOURIST. Επισημαίνεται
βέβαια ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται μπορούν να αναμορφωθούν ή και να
εμπλουτιστούν αξιοποιώντας την καταγραφή των πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου,
όπως διενεργήθηκε στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.4 του έργου και παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι. Επιπλέον για την αύξηση της προσελκυστικότητας των διαδρομών ή όποια
παράθεση των διαδρομών επιβάλλεται να είναι πλαισιωμένη από σχετικές φωτογραφίες και
χάρτες2.
Επιπλέον, προκειμένου οι επισκέπτες να γνωρίσουν την περιοχή καλύτερα, είναι σκόπιμο
πέρα των διαδρομών και τη γνωριμία με τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά σημεία
ενδιαφέροντος να παρατεθούν καταρχήν γενικές πληροφορίες για την Π.Ε. Έβρου
Επιπλέον, στο πλαίσιο της περιήγησης του επισκέπτη θα πρέπει να δίνονται στοιχεία σε
σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες εστίασης και διαμονής στην περιοχή μέσα από
ενδεικτικές αναφορές σε σχετικές τουριστικές επιχειρήσεις.

3.1 Γνωριμία με την περιοχή του Έβρου

Θέση:

Στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας. Αποτελεί το φυσικό σύνορο της
Ελλάδας με τις γειτονικές της χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία. Δυτικά
συνορεύει με την Π.Ε. Ροδόπης, ενώ νότια βρέχεται από το Θρακικό
πέλαγος.

Συνολική έκταση: 4.242 τ.χλμ.
Πληθυσμός:

147.947 (με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011)

Πρωτεύουσα:

Αλεξανδρούπολη (72.750 κατ.)

Διοικητική Διαίρεση: Αποτελεί μία από τις πέντε διοικητικές ενότητες που απαρτίζουν την
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στα διοικητικά της όρια ανήκει και το νησί
της Σαμοθράκης. Περιλαμβάνει 5 δήμους: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Ορεστιάδας,
Δήμος Διδυμοτείχου, Δήμος Σουφλίου και Δήμος Σαμοθράκης.
Απόσταση Αλεξανδρούπολης από την Αθήνα: 840 χλμ.
Απόσταση Αλεξανδρούπολης από τη Θεσσαλονίκη: 340 χλμ.

2

Στο παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ενδεικτική φωτοθήκη η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί.
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Σύντομη περιγραφή: Η περιοχή ονομάστηκε Έβρος από τον ομώνυμο ποταμό, τον
μεγαλύτερο των Βαλκανίων, που διασχίζει το βορειοανατολικό άκρο
της Ελλάδας στα σύνορα. Είναι πεδινή περιοχή αφού μόνο το 10,3%
είναι ορεινοί όγκοι, έναντι των εκτεταμένων πεδιάδων που
καταλαμβάνουν το 62,4% της έκτασής του, μεγάλο μέρος των οποίων
καλλιεργείται. Στην καλλιέργεια συμβάλλει η ύπαρξη του
ποταμού Έβρου, των παραποτάμων του και πλήθος αρδευτικών
καναλιών.
Πρωτεύουσα είναι η Αλεξανδρούπολη η οποία αποτελεί το
σημαντικότερο διοικητικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο της
περιοχής και ταυτόχρονα το λιμάνι της Θράκης.
Ο Έβρος διαθέτει σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα το
οποίο καλύπτει μεγάλο τμήμα των ιστορικών και κλασσικών χρόνων.
Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί και κηρυχθεί ως
προστατευόμενα μνημεία ένας σημαντικός αριθμός περιοχών. Ο
Έβρος προσφέρει την ευκαιρία στους επισκέπτες του για πολλά
διαφορετικά είδη διακοπών, καλοκαιρινές και χειμερινές,
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ιαματικού, περιβαλλοντικού, κλπ.
Σημαντικότερα αξιοθέατα:
Το προστατευόμενο δάσος της Δαδιάς
Το δέλτα του Έβρου
Η εκκλησία της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας
Ο διπλός Πύργος στο Πύθιο
Η αρχαία Μεσημβρία
Τα πομακοχώρια Γονικό και Ρούσσα με την υπέροχη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις
προϊστορικές βραχογραφίες και τον μοναδικό εν λειτουργία τεκέ.
Το αρχαίο νεκροταφείο της Δοξιπάρας
Το Διδυμότειχο με τα Βυζαντινά Κάστρα του, τις σπηλιές και το Τέμενος του
Βαγιαζήτ.
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3.2 Προτεινόμενες Διαδρομές

3.2.1 Διαδρομή 1η: Περιήγηση στην Αλεξανδρούπολη –Τραϊανούπολη – Λουτρός –
Δορίσκος - Φέρες

Απόσταση (με αυτοκίνητο): 37,0 χλμ.,
Διάρκεια (με αυτοκίνητο): 53’

Χάρτης 1. Διαδρομή 1η: Περιήγηση στην Αλεξανδρούπολη –Τραϊανούπολη – Λουτρός –
Δορίσκος - Φέρες

Πρώτος σταθμός: Αλεξανδρούπολη. Μεταξύ Ασίας, Μεσογείου και Βαλκανίων ένα κέντρο
διαμετακομιστικού εμπορίου. Στο μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης δύσκολα να μην προσέξει
κανείς τον φάρο του. Με ύψος 27 μέτρα και 6 ορόφους με πέτρινα σκαλοπάτια, φως ακτίνας
23 μιλίων, στέκει επιβλητικός στο λιμάνι από το 1880, ως ένα από τα αξιοθέατα που
δεσπόζουν στην πόλη. Ακούραστος, ρίχνει το φως του σε θάλασσα και στεριά, κρατώντας
ακόμη στους ναυτικούς χάρτες ζωντανό το παλιό όνομα της Αλεξανδρούπολης: Δεδέ-Αγάτς.
Όταν στη δεκαετία του 1850 άρχισε να δημιουργείται ένας λιμενίσκος στον ίδιο χώρο που
είναι το σημερινό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, φάνηκε η ανάγκη εγκατάστασης κι ενός
φάρου που θα διευκόλυνε τους ντόπιους ναυτικούς αλλά και τους ναυτιλλομένους από και
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προς τον Ελλήσποντο. Έτσι δυτικά του λιμανιού, κτίστηκε ένας κυλινδρικός πύργος με
φαρδιά βάση, από αρμολογημένη πέτρα, στην κορυφή του οποίου τοποθετήθηκε φάρος,
δηλαδή πυρσός που χρησιμεύει στην ακτοπλοΐα και πελαγοδρομία. Το κτίσιμο του φάρου
ανέλαβε η Γαλλική Εταιρεία Φάρων και Φανών της Μεσογείου.

Πηγή: Ιδία απεικόνιση

Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης μπορείτε να επισκεφτεί κανείς μια σειρά ενδιαφέροντα
μουσεία, όπως το Ιστορικό Μουσείο, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, το Εκκλησιαστικό
Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Αλεξανδρούπολης στο χωριό Μαΐστρος.
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Χάρτης 2. Απεικόνιση της θέσης των μουσείων Αλεξανδρούπολης

Πηγή: Google Earth, ιδία επεξεργασία

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης το οποίο εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουνίου του 2011,
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Είχαν προηγηθεί πολύχρονες προσπάθειες για τη
δημιουργία του από τον «Σύλλογο Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Νομού
Έβρου» (έτος ίδρυσης 1982), ενώ η ανέγερση του μουσείου πραγματοποιήθηκε χάρη στις
δωρεές πολιτών (Σωκράτης Διαμαντόπουλος και Φώτιος Σταυρίδης) και στην παραχώρηση
οικοπέδου από το υπουργείο Πολιτισμού. Η Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΡοδόπηςΈβρου – Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οι οποίοι μετά από
προγραμματική σύμβαση το 2009, υλοποίησαν το έργο «Δημιουργία Ιστορικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης». Επίσης το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» το 1998 προσέφερε δωρεά για την
ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του κτηρίου.
Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης έχει συνολικό εμβαδόν 700 τ.μ. τα οποία
αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα.
Στο υπόγειο φιλοξενούνται οι συλλογές, το αρχειακό υλικό και η βιβλιοθήκη του Μουσείου.
Το μουσείο διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή πινάκων ζωγραφικής κυρίως από καλλιτέχνες της
περιοχής μας. Επίσης, φιλοξενείται για λογαριασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ένα
μεγάλο μέρος του έργου της σημαντικής ζωγράφου Χαρίκλειας Χατζησάββας- Φωτίου. Στη
βιβλιοθήκη υπάρχει συλλογή περίπου 1.000 βιβλίων τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο
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στην ιστορία της πόλης αλλά και της Θράκης γενικότερα. Επίσης στο υπόγειο μπορεί ο
επισκέπτης να δει πλούσιο αρχειακό υλικό που αποτελείται από φωτογραφίες, έντυπα,
εφημερίδες, περιοδικά και παλιά αντικείμενα. Όλα αφορούν στην ιστορία της πόλης και
είναι αρχειοθετημένα και ψηφιοποιημένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό αυτό
εμπλουτίζεται συνεχώς με την προσκόμιση υλικού από πολίτες.

Πηγή: https://museumfinder.gr/

Ο ισόγειος χώρος χρησιμοποιείται για τις περιοδικές εκθέσεις και για τις διάφορες
εκδηλώσεις του Μουσείου. Στο επίπεδο αυτό υπάρχει και ο χώρος της γραμματείας.
Ο ημιώροφος χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και ομιλίες, ενώ βρίσκεται και η μόνιμη
έκθεση στον ημιώροφο περιλαμβάνει τη συλλογή της λαογράφου Ελένης Φιλιππίδη. Μέσα
από μοναδικά εκθέματα και αναπαραστάσεις, παρουσιάζονται η ζωή, οι δραστηριότητες, οι
ιδιότυπες ενδυμασίες και τα έργα τέχνης των Σαρακατσάνων γυναικών της Θράκης στον
ιδιαίτερο νομαδικό τους βίο.
Η Συλλογή περιλαμβάνει 1500 περίπου υφασμάτινα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν
στην καθημερινή ζωή των Σαρακατσάνων της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας ως τη
δεκαετία του 1960 που οι Σαρακατσάνοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε περιοχές της Θράκης,
εγκαταλείποντας το νομαδικό βίο όχι όμως και την κύρια επαγγελματική τους ενασχόληση
με την κτηνοτροφία μικρών ζώων (αιγοπρόβατα). Τα αντικείμενα αυτά είναι τμήματα
ενδυμασιών ανδρικών, γυναικείων, παιδικών, στρωσίδια του καλυβιού και αργότερα του
σπιτιού, καλύμματα και εξαρτήματα των ζώων που χρησιμοποιούνταν στις μετακινήσεις,
μέσα μεταφοράς (δισάκια, σακιά) προσαρμοσμένα στις ανάγκες της νομαδικής ζωής του
συγκεκριμένου πληθυσμού αλλά και υφαντά είδη για τις επαγγελματικές τους ασχολίες.
Όλα τα αντικείμενα αυτά εκπονήθηκαν από τις ίδιες τις Σαρακατσάνες με δεξιοσύνη και
καλαισθησία. Η τεχνική αρτιότητα των χειροποίητων υφαντών, η καλαίσθητη εκτέλεση των
κεντητών, η ποικιλία των σχεδίων και η αρμονία των πλεκτών, γοήτευσαν την Ελένη
Φιλιππίδη η οποία συγκέντρωσε υλικό που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από γυναίκες
φορείς μιας μακραίωνης παράδοσης.
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Τέλος στον πρώτο όροφο του κτιρίου υπάρχει η μόνιμη έκθεση με την ιστορία της
Αλεξανδρούπολης. Περιλαμβάνει θεματικές ενότητες των αρχαιολογικών χώρων και
ευρημάτων της περιοχής, τη δημιουργία της πόλης και τη σχέση της με το σιδηρόδρομο και
το λιμάνι, την αστική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της, την οικονομική και πολιτική
διαδρομή της, την πνευματική και κοινωνική ζωή, όπως και ενότητα για τις πληθυσμιακές
ομάδες που τη συγκρότησαν.
Η έκθεση αρθρώνεται με τη χρήση φωτογραφικών συνθέσεων και αναπαραστατικού υλικού,
με διαδραστικά οπτικοακουστικά μέσα και προβολές, όπως επίσης και με συλλογές
τεκμηρίων και κειμηλίων από δωρεές αρχειακού υλικού συλλεκτών και εθνικών και τοπικών
φορέων (Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, Μουσείο Μπενάκη, Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής,
ΕΛΙΑ–ΜΙΕΤ κ.α.)

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, γενικότερα, αναπτύσσει μια πολύπλευρη
δραστηριότητα στα πλαίσια του πολιτιστικού, κοινωνικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού
του ρόλου. Φιλοξενεί αξιόλογες περιοδικές εκθέσεις ιστορικού και εικαστικού περιεχομένου
σε συνεργασία πολλές φορές με άλλα μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα της
χώρας. Φιλοξενεί παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικές διαλέξεις και διοργανώνει συνέδρια,
ημερίδες με θέματα που αγγίζουν τον σύγχρονο προβληματισμό της κοινωνίας μας, ομιλίες
με προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης και του πολιτισμού που διακρίνονται για την
καταξίωσή τους και για την αναγνώριση του έργου τους από την επιστημονική και
πνευματική κοινότητα της χώρας μας και του εξωτερικού. Επίσης, διοργανώνει και εκδρομές
ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εκπαιδευτικό ρόλο αφενός με τις επισκέψεις-ξεναγήσεις
μαθητών των σχολείων στις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου, και αφετέρου με τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση εκπαιδευτικών μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για όλες τις
σχολικές βαθμίδες, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων - συνεργατών του μουσείου,
μουσειοπαιδαγωγών, εκπαιδευτικών, καθηγητών και φοιτητών του Δ.Π.Θ., οι οποίοι
σχεδιάζουν ειδικά προγράμματα στηριζόμενοι σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις από
τον χώρο της παιδαγωγικής και της μουσειακής εκπαίδευσης.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης κας Γιαννακίδου, το οποίο στεγάζεται σε πέτρινο
νεοκλασικό που χτίστηκε το 1899 και αποτελούσε την εξοχική κατοικία του Αδριανουπολίτη
επιχειρηματία Αλτιναλμάζη. Tο 1998 ανακαινίσθηκε από την οικογένεια Πολυχρόνη
Γιαννακίδη με σκοπό την ίδρυση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Ο διαμορφωμένος
χώρος του Μουσείου, το εκθεσιακό υλικό, η μουσική επένδυση, η χρήση των πολυμέσων, το
πωλητήριο και το καφέ αποτελούν μια αφορμή για μια επανεκτίμηση της παράδοσης. Η νέα
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.
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Πηγή: Ιδία απεικόνιση

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως βρίσκεται στο
προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Νικολάου. Ιδρύθηκε το 1976 από τον πρώην
μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και νυν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ Άνθιμο.
Στεγάστηκε, αρχικά, σε δύο αίθουσες του παλιού Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς
Μητροπόλεως. Από το 1982 η συλλογή μεταφέρθηκε στο νεοκλασικό κτίριο του 1909, τη
Λεονταρίδειο Σχολή (πρώην σχολείο αρρένων-κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο) και πλέον
τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Τα εγκαίνια του
Εκκλησιαστικού Μουσείου ετέλεσε τον Μάιο του 2000 ο ίδιος ο Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίος.
Η Συλλογή του Εκκλησιαστικού Μουσείου περιλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις
εκατοντάδες πολύτιμα κειμήλια εκκλησιαστικής τέχνης: Ιερατικά άμφια, λειτουργικά σκεύη,
ξυλόγλυπτα έπιπλα, κλπ. 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. Τα προσφυγικά κειμήλια, που μετέφεραν
ευλαβικά οι κάτοικοι της Αίνου κατά την ανταλλαγή πληθυσμών το 1922, κατέχουν
ξεχωριστή θέση στο Μουσείο, λόγω της ιστορικής τους σημασίας.
Ξεχωριστό ιστορικό και θεολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, συγχρόνως, οι φορητές
εικόνες από τον 18ο αι., τον 17ο αι. και τα τ.16ου αι. Απαρτίζουν πλούσιο σύνολο έργων της
ορθόδοξης αγιογραφίας, διασώζουν πολύτιμα στοιχεία και διακρίνονται για την καλλιτεχνική
τους ποιότητα.
Η Συλλογή του Μουσείου χωρίζεται σε οκτώ ενότητες, όσες και οι αίθουσές του.
D4.2.4: Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
23

Στο ισόγειο ο επισκέπτης βρίσκει τις τρεις πρώτες, ενώ τις υπόλοιπες πέντε ενότητες τις
συναντά στον πρώτο όροφο. Στην πρώτη αίθουσα, πιο συγκεκριμένα, με τίτλο "EΚΚΛΗΣΙΑΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ", παρουσιάζεται η σχέση της Εκκλησίας με την Παιδεία και την Κοινωνία
στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.
Η δεύτερη αίθουσα, με τίτλο "ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ-ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ", εντυπωσιάζει με την
ξυλογλυπτική και τα ιερά σκεύη της, ενώ η τρίτη αίθουσα "ΤΑ ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΆΜΦΙΑ", αποτελεί
χώρο έκθεσης λαμπερών εκκλησιαστικών αμφίων, καλυμμάτων της Αγίας Τράπεζας και των
ιερών σκευών, καθώς και διακοσμητικών πέπλων στολισμού των ναών. Σε περίοπτη θέση
εκτίθενται τα χρυσοκέντητα άμφια γνωστών ιεραρχών με εθνική δράση στην περιοχή της
Αίνου, όπως αυτά του πρώην Μητροπολίτου Αίνου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Ανθίμου Τσάτσου. Στον πρώτο όροφο συνεχίζεται η επίσκεψη των πέντε υπόλοιπων
αιθουσών-ενοτήτων.
Στην τέταρτη αίθουσα, "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ", συντηρημένες "φθαρμένες" εικόνες
περιγράφουν τα στάδια αγιογράφησης των εικόνων. Η πέμπτη αίθουσα
ονομάζεται "ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΒΑΤΟ ΚΟΣΜΟ". Σε αυτήν,
παριστάνονται οι βασικές διαφορές μεταξύ ορθόδοξης και δυτικής αγιογραφίας, καθώς και
η δημιουργική αφομοίωση στοιχείων από τη δεύτερη στην πρώτη. Προχωρώντας στην έκτη
αίθουσα, με τίτλο "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ", ο επισκέπτης βρίσκει συγκεντρωμένο τον
πλούτο των εικονογραφικών τύπων της ορθόδοξης αγιογραφίας, ενώ στην έβδομη
αίθουσα: "Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" παρουσιάζεται η οργάνωση της Ιεραρχίας. Η
επίσκεψη ολοκληρώνεται στην όγδοη αίθουσα: "Ο ΝΑΟΣ", όπου συγκεντρώνονται
σημαντικά εκθέματα από την Αγία Κυριακή Αίνου Ανατολικής Θράκης.
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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.
Μέσα από την παρουσίαση 37 λίθινων αντικειμένων, που χρονολογούνται από τον 6ο αι.
π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ. και που προέρχονται από την περιοχή της βόρειας Προποντίδας,
ξετυλίγονται η ιστορία και οι μνήμες των Ελλήνων που ζούσαν στην Ανατολική Θράκη. Ένας
κούρος και μια κόρη, ταφικές στήλες, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές, σκιαγραφούν
ποικίλες εκφάνσεις της ζωής στη βόρεια Προποντίδα από τους αρχαϊκούς μέχρι τους
πρώιμους βυζαντινούς χρόνους και εξοικειώνουν τους επισκέπτες με το διαχρονικό και
επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης στο χωριό Μαΐστρος. Σε ένα όμορφο και
καταπράσινο σημείο του Πλατανότοπου της Μαΐστρου (Ανατολικός οικισμός της
Αλεξανδρούπολης) έχει κατασκευαστεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο εναρμονισμένο πλήρως με το φυσικό περιβάλλον. Η ιδέα
για τη δημιουργία του Μουσείου ξεκίνησε από την παρουσία στην περιοχή πλούσιων
βιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Η ανάγκη της παρουσίασης του φυσικού αυτού
πλούτου στους ντόπιους και στους επισκέπτες οδήγησε στην ένταξη του έργου "κατασκευή
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας" στο Αστικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Αλεξανδρούπολης, ως μία
από τις βασικές του πτυχές και στην κατασκευή του μουσείου με τη σημερινή του μορφή.
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Στην Αλεξανδρούπολη και στη Μάκρη ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γευτεί ψάρια στις
ψαροταβέρνες αλλά και στην ιχθυόσκαλα, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες της
Ελλάδας.
Τα πιο
αγαπημένα
ψάρια
των
Αλεξανδρουπολιτών
είναι
οι
φαναούρες (πεσκανδρίτσες), ο βάτος (είδος σαλαχιού), το μπαρμπούνι, η σαρδέλα και η
μεγάλη ραβδωτή γαρίδα. Στις μέρες μας σπάνια πια ψαρεύονται οξύρρυγχοι. Παλαιότερα
αξιοποιούνταν τα αυγά τους για χαβιάρι.
Επίσης αξίζει να προμηθευτεί κανείς κρασιά από τα οινοποιεία Αμπέλου Τέχνη Τασιούλης,
Αποστακτήριο Μανδάκης Στράτος και Ποτοποιία Γόιδας που βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Τέλος, αν κανείς βρεθεί καλοκαίρι στην Αλεξανδρούπολη, ίσως έχει την τύχη να απολαύσει
κάποια από τις γνωστές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται όπως:
το Πανελλήνιο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών Άνθεια: 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 ΖώνηςΜεσημβρίας και πολλά ακόμα.
η Έκθεση βιβλίου Αλεξανδρούπολης: ο μακροβιότερος πολιτιστικός θεσμός της
Αλεξανδρούπολης, από τη δεκαετία του 1980, ανοίγει τις "πύλες" του κάθε χρόνο
κάτω από το γνώριμο φως του Φάρου! Tο Φεστιβάλ Βιβλίου αποτελεί ένα μοναδικό
πολιτιστικό γεγονός για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αναμενόμενο κάθε
Ιούλιο. Η έκθεση διοργανώνεται από τα βιβλιοπωλεία της πόλης σε συνεργασία με
την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου και τη βοήθεια του Επιμελητηρίου Έβρου.
Βιβλιόφιλοι κάθε ηλικίας που επισκέπτονται τα περίπτερα της έκθεσης και
ξεναγούνται στον όμορφο κόσμο του βιβλίου και της εικόνας, ενημερώνονται για την
τρέχουσα βιβλιοπαραγωγή, για τις παλιές εκδόσεις και απολαμβάνουν τον περίπατό
τους στην όμορφη παραλία του Φάρου. Επίσης έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της έκθεσης βιβλίου
τα Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης: Κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου εορτάζονται τα
ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης. Η ιστορική μέρα για την πόλη πλαισιώνεται από
ένα ποικίλλο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, που ξεκινά κάθε
χρόνο από τις 5 Μαΐου και κορυφώνεται στις 14 Μαΐου.
η Γιορτή Κρασιού: ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με πλήθος
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιοχής διοργανώνει κάθε καλοκαίρι μια
εβδομάδα εκδηλώσεων με μουσική, εκθέσεις αγιογραφίας, βιβλίου, ζωγραφικής,
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φωτογραφίας, προβολή ντοκιμαντέρ, κλπ., που συνθέτουν ένα δυναμικό και
ελκυστικό πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιφερειακό θεσμό της περιοχής.
η καρναβαλική παρέλαση της Αλεξανδρούπολης: 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.

Σε απόσταση 20 χιλ. περίπου δυτικά της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται η Ζώνη της αρχαίας
Μεσημβρίας. Η ανασκαφή του χώρου έδειξε πως στη θέση αυτή υπήρχε αρχικά ένας
οικισμός της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Η πόλη φαίνεται να ιδρύθηκε τον 6ο αι. π.Χ. ενώ
έφτασε στο απόγειο της ακμής της στην περίοδο από τους κλασικούς χρόνους μέχρι και τα
μέσα του 4ου αι. π.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος της Μεσημβρίας-Ζώνης ήταν ήδη γνωστός από
τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν Βούλγαροι στρατιωτικοί σκάβοντας για επάκτια
χαρακώματα, αποκάλυψαν οικοδομικό υλικό και θραύσματα αγγείων που υποδήλωναν την
ύπαρξη οικισμού. Το 1966 άρχισε η πρώτη συστηματική ανασκαφή με χρηματοδότηση της
Αρχαιολογικής Εταιρείας. Η έρευνα συνεχίζεται και σήμερα από τη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ Θράκης.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Μεσημβρίας-Ζώνης περιλαμβάνει την πόλη και το νεκροταφείο
της. Μέσα στα όρια του τείχους αποκαλύφτηκε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού ιστού.
Διακρίνονται δρόμοι, σύνολα κατοικιών και υπάρχουν ενδείξεις και για την ύπαρξη
εμπορικού κέντρου. Έχουν επίσης βρεθεί δύο δημόσια κτήρια, ένα ιερό αφιερωμένο στη
Δήμητρα και ένας ναός του Απόλλωνα. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης υπάρχει
περιτειχισμένη συνοικία που πιθανόν σχετίζεται με την περίοδο παρακμής της.
Η περιοχή της Μεσημβρίας έχει ωραίες παραλίες με αμμουδιά και πεντακάθαρη θάλασσα.

Πηγή: https://greece.terrabook.com
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Επίσης, βόρεια της Αλεξανδρούπολης, στο δρόμο προς την κοινότητα του Άβαντα, στην
πλαγιά του Ζωναίου όρους, σχεδόν δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρουπόλης Κομοτηνής υπάρχει μικρό σπήλαιο διαμορφωμένο σε ναΐδριο αφιερωμένο στους Αγίους
Θεοδώρους.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σπήλαιο στο οποίο ο προσκυνητής μπορεί να εισέλθει από μια
μεταλλική κατασκευή 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.

Σε απόσταση 14 χλμ. από την Αλεξανδρούπολη, πηγαίνοντας προς τα ελληνοτουρκικά
σύνορα, πάνω στην Εθνική οδό, λειτουργούν οι θερμές ιαματικές πηγές της Τραϊανούπολης,
οι οποίες ήταν βασικός πόλος έλξης πληθυσμού ήδη από την αρχαιότητα. Τα παλιά λουτρά
αποτελούνται από δύο θολωτά κτίσματα του 16ου αιώνα, με μια δεξαμενή το καθένα και
αποδυτήρια. Τα νέα λουτρά άρχισαν να χτίζονται το 1962 και ολοκληρώθηκαν το 1964.
Στη λουτρόπολη γίνεται ενεργειακή χρήση του θερμού νερού για τη θέρμανση των
εγκαταστάσεων, διατηρώντας το περιβάλλον υγιεινό και ευχάριστο. Η λουτρόπολη διαθέτει
ένα υδροθεραπευτήριο με 15 μπανιέρες και 7 μπανιέρες υδρομασάζ.

Πηγή: https://www.emtgreece.com/
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Υπάρχει στον ίδιο χώρο Ξενοδοχείο, μίνι μάρκετ και εστιατόριο που λειτουργεί ο
Παραγωγικός Συνεταιρισμός Γυναικών Λουτρού «ΧΑΝΑ» με έμφαση σε εδέσματα της
τοπικής παραδοσιακής κουζίνας.

Πιθανόν λόγω των ιαματικών πηγών της Τραϊανούπολης επιλέχτηκε και η θέση της
ομώνυμης ρωμαϊκής πόλης, υπολείμματα της οποίας μπορεί ο επισκέπτης να δει δεξιά του
δρόμου Λουτρού – Μοναστηρακίου. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μάρκο Ούλπιο
Τραϊανό (98-117 μ.Χ.) πάνω στον άξονα της περίφημης Εγνατίας Οδού και αποτέλεσε το νέο
αστικό κέντρο της παρηκμασμένης Σαμοθρακικής Περαίας. Το πιο αξιόλογο οικοδόμημα
είναι η Χάνα, ένα ορθογώνιο κτίριο του δεύτερου μισού του 4ου αι., που χρησιμοποιήθηκε
ως ξενώνας. Πίσω από την “Χάνα” βρίσκονται λουτρώνες από την εποχή της Τουρκοκρατίας
(16ος αι.). Ακόμη σώζονται ερείπια εκκλησίας και στο λόφο του Αγίου Γεωργίου, πιθανή
ακρόπολη του ρωμαϊκού οικισμού, ερείπια του μουσουλμανικού τεκέ του Ισικλάρ.

Λίγο πιο πάνω από το χωριό Λουτρός, μέσα στα πλατάνια και δίπλα στο ποταμάκι, βρίσκεται
ο πανέμορφος χώρος αναψυχής "Προφήτης Ηλίας", ο μεγαλύτερος και πιο οργανωμένος
χώρος αναψυχής του νοτίου Έβρου. Αιωνόβια πλατάνια και πεντακάθαρα τρεχούμενα νερά
προσφέρουν μοναδικές στιγμές ξεκούρασης στους επισκέπτες.
Ο χώρος αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερα την
Πρωτομαγιά και την Καθαρή Δευτέρα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κι αποτελεί σημείο
συνάντησης για χιλιάδες επισκέπτες.
Μέσα στον χώρο αναψυχής υπάρχει αναψυκτήριο, γήπεδο, παιδικές χαρές, ξύλινες
κατασκευές, πέτρινες ψησταριές κλπ. Επίσης μεγάλη θεωρείται και η συμβολή του στην
εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές. Στον πλατανότοπο
του Λουτρού βρίσκεται και το γραφικό ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Συνεχίζοντας προς ανατολικά, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την περιοχή των Φερών,
κωμόπολη του Έβρου, 28 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη και 6 χιλιόμετρα δυτικά
του ποταμού Έβρου. Αποτελεί ένα κράμα παραδόσεων, ηθών και εθίμων όλων των φύλων
που συνυπάρχουν εδώ, δίνουν στον επισκέπτη μια αίσθηση πολυφωνίας και πλούσιας
κοινωνίας. Σημαντικά αξιοθέατα των Φερών είναι:
Ναός της Κοσμοσώτειρας: αποτελεί το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο της Θράκης. Η
Κοσμοσώτειρα είναι το καθολικό της μονής που έχτισε ο Ισαάκιος Κομνηνός το 12ο αιώνα,
όταν εγκαταστάθηκε στην περιοχή, εγκαταλείποντας τα κοσμικά και τη διαμάχη με την
αυτοκρατορική οικογένεια. Ο Ισαάκιος Κομνηνός αφιέρωσε όλη του την περιουσία για την
κατασκευή της μονής, η οποία περιλάμβανε κελιά για 100 μοναχούς, νοσοκομείο,
γηροκομείο, υδραγωγείο, βιβλιοθήκη και άλλα οικήματα. Για να ιδρύσει τον οικισμό,
μετέφερε πληθυσμό από τρία γειτονικά χωριά. Ο οικισμός και η μονή αναπτύχθηκαν, καθώς
είχαν εγκατασταθεί σε περιοχή με φυσικό πλούτο και σε κομβικό σημείο. Ο ναός με τα
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διατηρήθηκε μέχρι σήμερα χάρη στη χρήση και συντήρησή
του από τους Οθωμανούς, αν και πολλές τοιχογραφίες του καταστράφηκαν.
Η εξέλιξη της μονής είναι αξιοπρόσεχτη. Ο Νικήτας Χωνιάτης στις αρχές του 13ου αι.
αναφέρει ότι το 1183 ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος 1ος, γιος του Ισαάκιου, επισκέπτεται τη
Βήρα για να προσκυνήσει τον τάφο του πατέρα του.
Διακόσια χρόνια μετά, το καθολικό μετατρέπεται σε τζαμί του Σουλεϊμάν και πεντέμισι
αιώνες αργότερα, πάλι σε χριστιανική εκκλησία.
Σήμερα λειτουργεί το καθολικό της μονής. Οι αναστηλωτικές εργασίες που
πραγματοποιήθηκαν αποκατέστησαν τη βόρεια, την ανατολική και τη νότια όψη του
καθολικού.

Πηγή: Ιδία απεικόνιση

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Φερών: Προήλθε από την ιδιωτική Συλλογή του Νίκου
Γκότση. 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 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.
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Πηγή: Αρχείο του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Φερών

Χάρτης 3. Απεικόνιση της θέσης των αξιοθέατων στις Φέρες

Πηγή: Google Earth, ιδία επεξεργασία

Σε καλή κατάσταση σώζεται το Βυζαντινό Υδραγωγείο το οποίο εξασφάλιζε νερό για τη
στέρνα που τροφοδοτούσε την κρήνη της μονής και εκείνη του οικισμού. Λίγο έξω από τις
Φέρες, είναι χτισμένο πάνω στον αρχαίο ποταμό Σαμία και ήταν ένα μεγαλεπίβολο έργο για
τη 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.
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Πηγή: Ιδία απεικόνιση

Επίσης αξίζει μια επίσκεψη στον Αρχαίο Δορίσκο. 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.

3.2.2 Διαδρομή 2η: Γνωρίζοντας το Δέλτα του Έβρου

Σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την Αλεξανδρούπολη, στο νοτιοανατολικό άκρο της Π.Ε.
Έβρου βρίσκεται το Δέλτα του ποταμού Έβρου. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα διεθνούς
σημασίας καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους που έχει
αναγνωριστεί από τη σύμβαση του Ramsar, το 1971 και προστατεύεται με βάση την
κοινοτική οδηγία 79/409 και τη σύμβαση της Βαρκελώνης (1977).
Ο ποταμός Έβρος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός της Ανατολικής Ευρώπης (430 χλμ)
και ο μεγαλύτερος της Βαλκανικής χερσονήσου, ενώ αποτελεί το φυσικό σύνορο της
Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ο υγρότοπος του Δέλτα του Έβρου έχει ενταχθεί
στον κατάλογο προστατευόμενων περιοχών της Διεθνούς Σύμβασης Ramsar 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. Η
συνολική έκταση του Εθνικού Πάρκου είναι 500.000 στρέμματα από τα οποία τα 100.000
ανήκουν στην Τουρκία.
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Χάρτης 4. Διαδρομή 2: Γνωρίζοντας το Δέλτα του Έβρου

Πηγή: https://www.evros-delta.gr/

Σε μια συνολική έκταση 500.000 στρεμμάτων, διαχειμάζουν πλήθος απειλούμενων ειδών την
παγκόσμιας πανίδας και ενδημούν πολλά σπάνια φυτά της ευρωπαϊκής χλωρίδας. Πολλά
είδη ψαριών, αμφιβίων, ερπετών και περισσότερα από 40 είδη θηλαστικών βρίσκουν
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καταφύγιο στα νερά και τις νησίδες που δημιουργούνται σε ένα δαιδαλώδες τοπίο
εξαιρετικής ομορφιάς. Έχουν καταγραφεί 304 είδη πουλιών από 423 που διαθέτει η
ελληνική ορνιθοπανίδα. Το φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον της περιοχής είναι σπουδαίο,
καθώς φιλοξενεί είδη που σπάνια εμφανίζονται στην Ελλάδα. Επίσης ιδιαίτερο είναι και το
ορνιθολογικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί βιότοπο για είδη σπάνια ή απειλούμενα με
εξαφάνιση είδη όπως ο Θαλασσοκόρακα, το Φοινικόπτερο, είδη Αετών, Κύκνων κ.α. Στην
περιοχή φιλοξενούνται επίσης 28 είδη αμφιβίων και ερπετών, 40 είδη θηλαστικών και 46
είδη ψαριών.
Το πρόγραμμα οικοτουρισμού είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει όλες τις ομάδες
επισκεπτών και περιλαμβάνει μεμονωμένους επισκέπτες, γκρουπ αλλά και ειδικές ομάδες
όπως σχολεία, ορνιθοπαρατηρητές, φωτογράφους, φοιτητές, κλπ. Η ξενάγηση μέσα στο
Δέλτα περιλαμβάνει πεζοπορικές διαδρομές και μεταφορά των επισκεπτών με λεωφορείο σε
σημεία ενδιαφέροντος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για υδάτινες διαδρομές στα φυσικά
κανάλια με τα παραδοσιακά σκάφη (πλάβες), παρουσία πάντα οικο-ξεναγού, για την
παρατήρηση της βλάστησης και των πουλιών και ζώων που διαβιούν εκεί.

Στο Κέντρο Πληροφόρησης παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους επισκέπτες να
ενημερωθούν για διαδρομές και μονοπάτια ώστε να επισκεφθούν τον υγρότοπο με το
αυτοκίνητο, τα πόδια ή το ποδήλατο, σε επιλεγμένες επιτρεπόμενες περιοχές. Επίσης, οι
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις οργανωμένες περιηγήσεις που
πραγματοποιούνται όλο το χρόνο σε καθημερινά δρομολόγια. Οι περιηγήσεις
περιλαμβάνουν ενημερωτική βιντεοπροβολή και συνοδεία στον υγρότοπο με οχήματα του
Φορέα Διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης παρέχεται στους επισκέπτες ο
κατάλληλος εξοπλισμός παρατήρησης όπως τηλεσκόπια και κιάλια.
Η δραστηριοποίηση του Φορέα Διαχείρισης είναι πολύπλευρη και αφορά την προστασία και
διαχείριση του υγροτόπου του Δέλτα του Έβρου και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
Εκτός από τις δράσεις που προαναφέρθηκαν ο Φορέας Διαχείρισης:
Διοργανώνει δράσεις καθαριότητας στον υγρότοπο με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας
του υγροτόπου για τους επισκέπτες της και κυρίως τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης της άγριας ζωής. Αρκετές φορές το χρόνο, σε σημεία που συσσωρεύονται
σκουπίδια από ανθρώπινες δραστηριότητες γίνονται εξορμήσεις και τα σκουπίδια
μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Αλεξανδρούπολης.
Συμμετέχει σε τοπικές εκθέσεις και εκδηλώσεις.
Μεριμνά για την περίθαλψη των πουλιών που χρειάζονται βοήθεια και εντοπίζονται
όχι μόνο στο Δέλτα του Έβρου, αλλά και σε όλο το νομό. Στα πουλιά δίνονται οι
πρώτες βοήθειες και αν χρειάζονται περεταίρω περίθαλψη αποστέλλονται στα
εξουσιοδοτημένα κέντρα.
Εξυπηρετεί τους αλλοδαπούς τουρίστες με την έκδοση αδειών πρόσβασης στο
Ανατολικό Δέλτα, το οποίο είναι στρατιωτική περιοχή.
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Ενημερώνει φορείς, υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς και πολίτες σε ζητήματα που αφορούν
το Δέλτα του Έβρου και τους υγροτόπους.

Κάθε χρόνο ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί επετειακές και άλλες εκδηλώσεις με στόχο την
ευαισθητοποίηση των μαθητών και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τα
θέματα προστασίας του Δέλτα Έβρου, των υγροτόπων και της φύσης. Περιλαμβάνουν
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Πληροφόρησης, στο Δέλτα του Έβρου,
σε κεντρικά σημεία ή στα σχολεία των οικισμών που βρίσκονται κοντά στον υγρότοπο,
καθώς και στην Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι:
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥΛΙΩΝ
Υλοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο του
Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Ο Φορέας Διαχείρισης διοργανώνει κάθε
χρόνο εορταστική εκδήλωση για την επέτειο
της υπογραφής της Σύμβασης Ραμσάρ, στις
2 Φεβρουαρίου.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΑΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ

ΕΒΡΟΥ

ο Φορέας Διαχείρισης διοργανώνει σε
συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρία τα «Χελιδονίσματα», μια εκδήλωση
κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά
κατασκευάζουν φωλιές από πηλό, τις
οποίες,
αφού
στεγνώσουν
θα
τοποθετήσουν στα σπίτια και τα σχολεία
τους.

Κάθε
χρόνο
στις
αρχές
Ιουνίου
πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Πελαργών
στον Πόρο με θέματα όπως η αναπαραγωγή
των πελαργών και η δακτυλίωση των
νεοσσών τους και πολλές και δημιουργικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις για μικρούς
και μεγάλους.

Για τις παραπάνω δράσεις του Φορέα δεν υπάρχει κάποιο κόστος.

Πηγή: https://www.evros-delta.gr/
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3.2.3 Διαδρομή 3η: Τυχερό – Λευκίμη – Δάσος της Δαδιάς

Απόσταση (με αυτοκίνητο): 34,0 χλμ.
Διάρκεια (με αυτοκίνητο): 38’

Χάρτης 5. Διαδρομή 3η: Τυχερό – Λευκίμη – Δάσος της Δαδιάς

Πρώτη στάση της διαδρομής, το Τυχερό, 4 χλμ. δυτικά του ποταμού Έβρου. Στην είσοδο του
Τυχερού, περιμετρικά της τεχνητής λίμνης Τυχερού, απλώνεται το Οικοτουριστικό Κέντρο
Τυχερού ένα συγκρότημα αναψυχής, με υποδομές διασκέδασης, άθλησης και χαλάρωσης.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να δοκιμάσει και άλλες δραστηριότητες όπως
κανό, mountain bike, canoe kayak, rafting και ιστιοπλοϊα λίμνης.
Επιπλέον, λειτουργεί ένα μικρό εκθετήριο με δείγματα απολιθωμένων ευρημάτων
ευρύτερης περιοχής. Απολιθωμένα φύλλα κανέλλας, φτέρης, δέντρου του καφέ,
καουτσούκ και προγονικής μορφής της αμπέλου συμπεριλαμβάνονται στα ευρήματα
απολιθωμένου δάσους Φυλακτού και θεωρούνται σημαντικής αξίας λόγω και
σπανιότητάς τους τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.

της
του
του
της
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Επίσης, στο Οικοτουριστικό Κέντρο του Τυχερού από το 2002, κάθε καλοκαίρι
διοργανώνεται και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού. Το
Φεστιβάλ διαρκεί ένα τριήμερο και περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
με τη συμμετοχή γνωστών και σπουδαίων καλλιτεχνών.

Το απολιθωμένο δάσος της Λευκίμης-Φυλακτού, ηλικίας 40 εκ. ετών, βρίσκεται μερικά
μέτρα από το χωριό Λευκίμη και αποτελεί ένα μνημείο της φύσης σπάνιας ομορφιάς και το
μοναδικό στην Ευρώπη που τα απολιθώματά του βρίσκονται διάσπαρτα μέσα σε ένα
καταπράσινο πυκνό δάσος. Υπολογίζεται από τους επιστήμονες πως το απολιθωμένο δάσος
Λευκίμης-Φυλακτού δημιουργήθηκε εξαιτίας της ηφαιστειακής δράσης που εκτυλισσόταν
τότε στην περιοχή. Τα πλούσια σε διοξείδιο του πυριτίου διαλύματα που προκύπταν από
τις ηφαιστειακές εκρήξεις διαπότισαν το δάσος και απολίθωσαν το σύνολό του:
αντικατέστησαν δηλαδή ολόκληρη την οργανική φυτική ύλη με ανόργανη. Η απολίθωση
που παρατηρείται στο απολιθωμένο δάσος Φυλακτού θεωρείται τέλεια, καθώς
διατηρούνται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και είναι ευδιάκριτα όλα τα χαρακτηριστικά
των κορμών των δέντρων.
Στη Λευκίμη βρίσκεται και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Λευκίμης, ο οποίος
παράγει, συσκευάζει και διαθέτει στην αγορά παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού (ριτσέλι,
κολοκύθι, ντοματάκι κ.α.), και λουκούμια από παραδοσιακές τοπικές συνταγές, που
αναδεικνύουν την ιστορία και την παράδοση του τόπου.

Το Δάσος της Δαδιάς απλώνεται στο μέσο της Π.Ε. Έβρου, καλύπτοντας τις νοτιοανατολικές
λοφώδεις απολήξεις του ορεινού όγκου της Ροδόπης. Η περιοχή ανακηρύχθηκε
προστατευόμενη το 1980 και περιλαμβάνει δύο ζώνες αυστηρής προστασίας, έκτασης 72,9
τ.χλμ. καθώς και μια περιφερειακή ζώνη γύρω από αυτές με έκταση 357 τ.χλμ.
Αυτό το πλούσιο μωσαϊκό βιοτόπων φιλοξενεί πολλά ζώα και φυτά. Εδώ βρίσκουν
καταφύγιο παραπάνω από 48 είδη θηλαστικών, όπως λύκοι, ζαρκάδια, σκίουροι,
νυχτερίδες, καθώς επίσης και 41 είδη ερπετών και αμφιβίων. Εκείνο όμως που κάνει
ξεχωριστό το Δάσος της Δαδιάς και μοναδικό στην Ευρώπη είναι τα αρπακτικά πουλιά.
Μέσα στην προστατευόμενη περιοχή έχουν παρατηρηθεί συνολικά 36 από τα 38 είδη που
υπάρχουν στην Ευρώπη. Από αυτά, στην περιοχή φωλιάζουν μόνιμα τα 20, ενώ τα
υπόλοιπα ξεχειμωνιάζουν ή διέρχονται κατά τις μεταναστεύσεις.
Στην περιοχή φωλιάζουν κάθε χρόνο 20 περίπου ζεύγη μαυρόγυπων που αποτελούν και τον
μοναδικό πληθυσμό που απέμεινε στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Άλλα πολύ σπάνια είδη
είναι το χρυσογέρακο, η αετογερακίνα, ο κραυγαετός, ο χρυσαετός, ο πετρίτης και ο
ασπροπάρης. Το τοπίο, η πλούσια πανίδα, η αφθονία των αρπακτικών πουλιών καθώς και
οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται κάνουν το Δάσος της Δαδιάς μοναδικό τόπο
επίσκεψης.
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Πηγή: https://wwfaction.wordpress.com/

Μέσα στο εθνικό πάρκο υπάρχουν περιπατητικές διαδρομές και οριοθετημένα μονοπάτια
διαφορετικού βαθμού δυσκολίας με την αντίστοιχη σήμανση που δίνουν τη δυνατότητα
στους επισκέπτες να περιπλανηθούν μέσα στα όμορφα τοπία και να έρθουν κοντά στην
ιδιαίτερη πανίδα της περιοχής.
Συγκεκριμένα λειτουργούν τα παρακάτω τέσσερα (4) μονοπάτια3:

1. Πορτοκαλί μονοπάτι
Είναι μικρής δυσκολίας και ξεκινά από το κέντρο ενημέρωσης για να καταλήξει στο
παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών.
2. Κίτρινο μονοπάτι
Ακολουθεί τη διαδρομή από το παρατηρητήριο αγρίων πουλιών προς το κέντρο
ενημέρωσης. Η διαδρομή διαρκεί 45 λεπτά και είναι πολύ μικρής δυσκολίας.
3. Κόκκινο μονοπάτι
Πρόκειται για μια διαδρομή μέσης δυσκολίας, συνολικής διάρκειας 2 ωρών. Ο
επισκέπτης μέσω του κόκκινου μονοπατιού διασχίζοντας τα δάση της μαύρης πεύκης
και περνώντας από τα ερείπια του βυζαντινού οχυρού, καταλήγει στην κορυφή
Γκίμπρενα με υψόμετρο 520 μ. και πανοραμική θέα.

3

https://dadia-np.gr/?page_id=3134
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4. Μπλε μονοπάτι
Είναι το μονοπάτι της επιστροφής από την κορυφή Γκίμπρενα που διασχίζει την άλλη
πλευρά του δάσους ακολουθώντας το Διαβολόρεμα. Είναι μέτριας δυσκολίας και
διάρκειας 1,5 ώρας (Φορέας Διαχείρισης εθνικού πάρκου, 2017).

Η πρόσβαση στα σημαδεμένα μονοπάτια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Εξαιρούνται οι ημέρες
της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου) που ο δείκτης πρόκλησης κινδύνου
πυρκαγιάς είναι 3,4 ή 5. Ο δείκτης πρόκλησης κινδύνου πυρκαγιάς ανανεώνεται κάθε μέρα
για την επόμενη και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας και του Φορέα Διαχείρισης.

Χάρτης 6. Μονοπάτια στο Δάσος της Δαδιάς

Πηγή: http://dadia-np.gr/
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Επίσης, μέσα στο πάρκο παρέχεται η δυνατότητα ακολουθώντας τους αυστηρούς κανόνες
επισκεψιμότητας, να επιλέξει κανείς να ακολουθήσει τις ειδικές οδικές διαδρομές4, είτε με
ποδήλατο, είτε με το αυτοκίνητο, καθώς και με όχημα του φορέα διαχείρισης συνοδεία
τοπικού οικο-ξεναγού. Οι διαδρομές αυτές είναι οι ακόλουθες:
Διαδρομή 1: Δαδιά-Παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών – Λύρα – Λευκίμη.
Διαδρομή 2: Δαδιά – Απολιθωμένο δάσος Λευκίμης – Κιτρινόπετρα – Δαδιά.
Διαδρομή 3: Δαδιά – Λευκίμη – Κάψαλο – Βυρίνη – Δαδιά.
Διαδρομή 4: Δαδιά – Κοτρωνιά – Σιδηρώ – Γιαννούλη – Σουφλί – Κορνοφωλιά – Μονή
Δαδιάς.
Διαδρομή 5: Δαδιά – Τρεις Βρύσες – Κοτρωνιά – Δαδιά.
Διαδρομή 6: Λουτρός – Πεσσάνη – Κατρατζίδες – Δαδιά.
Διαδρομή 7: Δαδιά-Γιαννούλη-Σουφλί.

Όλες οι παραπάνω διαδρομές διέρχονται μέσα από το περιφερειακό δάσος,
παραδοσιακούς οικισμούς, μνημεία και χώρους αναψυχής και αποτελούν μια επιλογή για
ολοήμερες εκδρομές κοντά στη φύση. Μέχρι τώρα οι εκδρομές αυτές διοργανώνονται με τη
συνδρομή του κέντρου ενημέρωσης και πληροφόρησης του εθνικού πάρκου και από μερικά
εξειδικευμένα ταξιδιωτικά γραφεία της περιοχής. Πολλές από τις ημερήσιες εκδρομές
οργανώνονται και σχεδιάζονται από τοπικούς πολιτιστικούς και φυσιολατρικούς,
πεζοπορικούς και ορειβατικούς συλλόγους.
Μέρος των εν λόγω διαδρομών είναι χωματόδρομος προσβάσιμος με οχήματα 4Χ4 ή
ποδήλατο. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδικές
διαδρομές είτε μεμονωμένα με δικό τους ΙΧ 4Χ4 είτε με όχημα του Φορέα Διαχείρισης,
συνοδεία προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης.

4

https://dadia-np.gr/?page_id=3136
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Χάρτης 7. Ειδικές οδικές διαδρομές στο δάσος της Δαδιάς

Πηγή: http://dadia-np.gr/

D4.2.4: Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
41

Ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
διοργανώνει ή συμμετέχει ως συνδιοργανωτής σε διάφορες εκδηλώσεις που απευθύνονται
στους κατοίκους, τους χρήστες ή τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου καθώς και σε
σχολικές ομάδες.
Κάποιες από τις εκδηλώσεις αυτές είναι οι εξής:
Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας ( 21 Μαρτίου)
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)
Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών (πρώτο Σ/κ του Οκτωβρίου)
Η συμμετοχή στις παραπάνω εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Επιπλέον εκδηλώσεις λαμβάνουν
χώρα μέσα στο έτος.

Τέλος, η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
έχουν καταγραφεί σε μεγάλη πυκνότητα αρχαιολογικοί χώροι, που χρονολογούνται από την
προϊστορική περίοδο μέχρι και τη μεταβυζαντινή εποχή, αλλά και αξιόλογα χωριά με
θρησκευτικά μνημεία. Ειδικότερα:

Μέσα στο Εθνικό πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου και στην τοποθεσία "Παλαιοχώρα"
βρίσκεται το μοναστήρι της Δαδιάς, το οποίο περιβάλλεται από χαμηλούς λόφους με
άφθονα νερά. Η ίδρυση της Μονής, ανάγεται στους Βυζαντινούς χρόνους. Εκεί, κατά τον
17ο αιώνα συνήλθαν οι μητροπολίτες της Θράκης για να ορίσουν τα όρια των επαρχιών
τους, μετά την κατάλυση της Μητροπόλεως Τραϊνουπόλεως.
Στην μονή βρέθηκε μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο το Θράκα Ιππέα η οποία ήταν
εντοιχισμένη στον ξενώνα της μέχρι το Νοέμβρη του 1912 που η μονή καταστράφηκε κατά
τη διάρκεια του πολέμου. Το ανάγλυφο αυτό, βρίσκεται σήμερα στο μουσείο της Σόφιας
στην Βουλγαρία. Η μονή ξαναχτίστηκε αργότερα με συλλογικές προσπάθειες των κατοίκων
της Δαδιάς. Παρόλη την καταστροφή που υπέστη η μονή, αρκετές εικόνες του περασμένου
αιώνα σώθηκαν και οι κάτοικοι τις ανέσυραν από τα χαλάσματα σε σχετικά καλή
κατάσταση. Μια από αυτές η εικόνα του Αγίου Γεωργίου έχει αφιέρωση στα ελληνικά και
στα τούρκικα “Δια συνδρομής και δαπάνης του κυρίου Χαλίλ Αγά από Καρατζά Χαλίλ Κιόι
έτος 1858”. Ο Αγάς που αναφέρεται ήταν Τούρκος ληστής και κατέβαλε τα έξοδα της
εικόνας από τις ληστείες. Στο μονοπάτι έξω από το μοναστήρι υπάρχει μια βρύση η οποία
μια παλιά επιγραφή λέει ότι κατασκευάστηκε το 1727 “δια συνδρομής της συντεχνίας των
τσίφτηδων” δηλαδή των γεωργών.
Η Μονή Δαδιάς είναι ανδρικό μοναστήρι, αφιερωμένο στη Γέννηση της Θεοτόκου και
λειτουργεί συστηματικά εδώ και λίγα μόλις χρόνια, παρόλο που είναι από τις ιστορικότερες
μονές της περιοχής. Πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου και υπάγεται στην Μητρόπολη
Διδυμοτείχου. Διαθέτει στις εγκαταστάσεις της μαθητικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν
από το 1962 και συνεχίζουν έως σήμερα.
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Στην περιοχή της Κορνοφωλιάς υπάρχει μια χαμηλή πλαγιά η οποία ανοίγει αμφιθεατρικά
με μια καταπληκτική θέα προς το μεγάλο ποτάμι όπου αναφέρεται η ύπαρξη πολλών
λαξευμάτων και κοιλοτήτων. Στα νότια του χωριού, στα χωράφια, έχουν βρεθεί πλήθος
κεραμικών αλλά και άφθονα νομίσματα από τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Η
Κορνοφωλιά είναι πολύ παλιός οικισμός που διατηρεί το όνομα του ίδιο από τους χρόνους
της Τουρκοκρατίας. Ντερβέν Καραμπουνάρ την έλεγαν οι Τούρκοι, δηλαδή Μαυροπήγαδο
από το πηγάδι που υπάρχει και σήμερα δίπλα στην πλατεία. Όμως στη γλώσσα των
κατοίκων (που ήταν όλοι τους Έλληνες), το χωριό πάντοτε λέγονταν Κορνοφωλιά.
Προφανώς πήρε τ’ όνομα αυτό από τις άφθονες κουρούνες, που φώλιαζαν στα μεγάλα
παλιά δέντρα, τις φτελιές, που ήταν γύρω από το παλιό πηγάδι.
Επίσης στην Κορνοφωλιά βρίσκεται και η Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς, η οποία είναι κτισμένη
σε απόσταση ενός χιλιομέτρου πάνω στο λόφο ΄Κουρί΄ και τιμάται στη μνήμη της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου με μεγάλο πανηγύρι στα Εννιάμερα της Παναγίας (Απόδοση της
Κοιμήσεως, 23 Αυγούστου). Το πότε ακριβώς χτίστηκε η Μονή δεν είναι γνωστό.
Αρχές του 18ου αιώνα δόθηκε ανεπίσημα ως μετόχι στην Ιερά Μονή Ιβήρων, ενώ το 1747,
με τη συγκατάθεση των κατοίκων της Κορνοφωλιάς, επισημοποιήθηκε και επικυρώθηκε η
κυριότητα της Μονής Ιβήρων κάτι που ισχύει έως και σήμερα. Μετά την παραχώρηση, οι
πατέρες της Μονής έφεραν στο Μετόχι τους αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας
Πορταΐτισσας που βρίσκεται στη Μονή Ιβήρων, η οποία θεωρείται θαυματουργή όπως και
η πρωτότυπη.

Πηγή: http://www.visitsoufli.com/
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Στην κορυφή Αντά Τεπέ έχουν βρεθεί θεμέλια λιθόκτιστου φρουρίου με πέντε
ημικυκλικούς πύργους. Επίσης, στην κορυφή της Γκίμπρενας βρίσκονται ερείπια Βυζαντινού
Κάστρου χτισμένο από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το κάστρο αυτό ήταν μέρος μιας
σειράς οχυρωματικών έργων σε τέτοιες τοποθεσίες που σκοπό είχαν να εμποδίσουν την
κάθοδο επιδρομέων στο νότο.
Δυτικά του οικισμού Λυκόφης, στη θέση Ανάβρα, έχουν βρεθεί τρεις μαρμάρινες
σαρκοφάγοι ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και λαξευμένος βράχος που κατά την παράδοση
φιλοξενούσε βυζαντινό ναό. Η Λυκόφη θεωρείται ότι είναι η πατρίδα μερικών χιλιάδων
Ελλήνων, οι οποίοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών
αναγκάστηκαν να περάσουν το ποτάμι, εγκαταλείποντας το χωριό Κιουπλί.
Τα Λαγυνά είναι επίσης χωριό που οι κάτοικοί του κατάγονται από το Κιουπλί και έδωσαν
στο χωριό αυτό το όνομα (Κιούπι = μεγάλη λαγήνα). Κοντά στο χωριό σε πλαγιές χαμηλών
υψωμάτων αποκαλύφθηκε υδραγωγείο καθώς και τάφοι της Μακεδονικής εποχής με θέα
προς τον Έβρο και το Κιουπλί. Από την παλιά εκκλησία σώζονται το ξυλόγλυπτο τέμπλο και
κάποιες εικόνες οι οποίες εκτίθενται στο γυναικωνίτη της νέας εκκλησίας της Αγίας
Παρασκευής. Στα Λαγυνά έχει βρεθεί λιθόκτιστος τάφος με ημικυκλική καμάρα,
μακεδονικού τύπου, ο οποίος μπορεί να χρονολογηθεί από τον 4ο αιώνα π.Χ.

3.2.4 Διαδρομή 4η: Με κατεύθυνση προς τον Βορρά (Σουφλί - Διδυμότειχο – Ορεστιάδα)
Απόσταση (με αυτοκίνητο): 48,2 χλμ.( μέσω ΕΟ Αρδανίου Ορεστιάδας/E85)
Διάρκεια (με αυτοκίνητο): 43’

Το Σουφλί απέχει 14 χλμ. από τη Δαδιά. Αρχαιολογικά ευρήματα πιστοποιούν ότι η περιοχή
του Σουφλίου κατοικούνταν κατά την διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με
έναν Τούρκο περιηγητή που αναφέρεται σε αυτό το 1667 με το όνομα Σοφολού (Sofulu), το
Σουφλί ήταν ένα κεφαλοχώρι απαλλαγμένο από τους φόρους της Οθωμανικής τότε
αυτοκρατορίας. Η άνθισή του άρχισε τον 19ο αιώνα, οπότε και αποτελούσε σημαντικό
εμπορικό κέντρο, γεγονός στο οποίο συνέβαλε σημαντικά η δημιουργία του
σιδηροδρομικού σταθμού το 1872. Η οικονομική ανάπτυξη είχε ως επακόλουθο την αύξηση
του πληθυσμού, ο οποίος ενώ το 1877 αριθμούσε τους 4.680 περίπου κατοίκους, το 1908
αυξήθηκε στους 12.000-13.000. Γνωστό και ως η “Πόλη του Μεταξιού”, εκτός από τη
σηροτροφία που έχει μεγάλη παράδοση στην περιοχή, το Σουφλί είναι επίσης ξακουστό για
την οινοποιία και τα κρέατά του, ενώ στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης συνέβαλαν
επίσης και η καροποιεία και η σιδηρουργία.
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Χάρτης 8. Διαδρομή 4η: Με κατεύθυνση προς τον Βορρά (Σουφλί - Διδυμότειχο –
Ορεστιάδα)

Μετά από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης το 1923, η Ανατολική Θράκη και η
Ρωμυλία πέρασαν στην κυριότητα του νεοσύστατου τουρκικού κράτους. Το Σουφλί με την
ανακατανομή της γης έχασε μια σημαντική έκταση 70.000 περίπου στρεμμάτων γεμάτη
από μορεόδεντρα τα οποία αποτελούν την τροφή του μεταξοσκώληκα. Επιπλέον, με την
εισαγωγή του εμπορίου του μεταξιού στο φορολογικό πλαίσιο της Ελλάδας, σημειώθηκε
μείωση της παραγωγής και των εξαγωγών σε άλλες χώρες, ενώ το πιο ισχυρό χτύπημα
επήλθε με την ανακάλυψη της τεχνητής μεταξωτής ίνας που είχε ως συνέπεια την ανακοπή
της ανοδικής πορείας της σηροτροφίας. Εκείνη την εποχή στο Σουφλί λειτουργούσαν 4
εργοστάσια αναπήνισης καθώς και πολλές οικοτεχνίες παραγωγής μεταξιού τα οποία
σταμάτησαν να λειτουργούν.

D4.2.4: Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
45

Η οικονομία του μεταξιού επέδρασε άμεσα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και οικιστική
των οικισμών που καταγίνονται με αυτή, δημιουργώντας κτήρια που αντανακλούν ως
σήμερα την κοινωνία, τον πολιτισμό και τα μηνύματα της εποχής ακμής του Σουφλίου. Το
19ο αιώνα το Σουφλί, με τα ψηλοτάβανα σπίτια για να τοποθετούνται οι «κρεβατίνες» με
τους μεταξοσκώληκες, αναδείχθηκε ως ο βασικός εμπορικός-βιοτεχνικός και κοινωνικός
πολιτιστικός κόμβος και το κύριο αστικό κέντρο επί της δυτικής όχθης του ποταμού Έβρου.
Η εμφάνιση, ωστόσο, του συνθετικού μεταξιού το 1949 και η επακόλουθη πτώση των τιμών
οδηγούν την πόλη και την περιοχή σε δημογραφική συρρίκνωση και σε πολιτιστική και
κοινωνική πτώση, ενώ οι νέοι άρχισαν να μεταναστεύουν.
Τα κουκουλόσπιτα ή «μπιτζικλίκια» εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τις ανάγκες της
σηροτροφίας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ιδιόμορφα κουκουλόσπιτα, που
επιβάλλονται με τον όγκο τους στο χώρο είναι ο Δημοτικός ξενώνας “Το Κουκούλι” που
χτίστηκε το 1850 περίπου και ανήκε στην οικογένεια Καλέση. Είναι τριώροφο κτίσμα
συνολικού εμβαδού 490τμ. που λειτουργούσε ως αποθήκη ψημένων κουκουλιών. Εκεί
γινόταν αγορά ψημένων κουκουλιών (20.000 – 30.000 περίπου), ψήσιμο σε ειδικούς
φούρνους, στέγνωμα σε ειδικά κατασκευασμένους χώρους του κτιρίου και αποθήκευση. Το
κτίριο είναι δείγμα “βιομηχανικής” αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα. Αγοράστηκε στις
αρχές του 1994 από το Δήμο Σουφλίου, αποκαταστάθηκε με πόρους από το πρόγραμμα
Leader και σήμερα λειτουργεί σαν δημοτικός ξενώνας.
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το "μπιτζικλίκι" του Καλέση. Χτίστηκε στα 1890
περίπου. Τριώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 490 τ.μ., λειτουργούσε ως αποθήκη
ψημένων κουκουλιών. Εκεί γινόταν αγορά ψημένων κουκουλιών (20.000 - 30.000 περίπου),
ψήσιμο σε ειδικούς φούρνους, μέχρι και αποθήκευση.
Το κτίριο είναι δείγμα "βιομηχανικής" αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα. Οι δύο όροφοι
ήταν γεμάτοι από κρεβάτια για τους μεταξοσκώληκες. Όλο το κτίριο έχει μεγάλα ξύλινα
κουφώματα για να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος φωτισμός του χώρου και χόντρους
εξωτερικούς τοίχους 70 εκ., που επιτρέπουν να διατηρείται σταθερή θερμοκρασία.
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Πηγή: https://www.facebook.com/hotelkoukouli/

Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει από κοντά όλα τα στάδια της σηροτροφίας και της
μεταξουργίας, καθώς λειτουργούν δύο σχετικά Μουσεία: το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού
(από τον οίκο Τσιακίρη) και το Μουσείο Μετάξης Σουφλίου.

Μουσείο Τέχνης Μεταξιού Τσιακίρη
Πρόκειται για ένα «ζωντανό» θεματικό μουσείο παραγωγής και επεξεργασίας του μεταξιού,
που στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτήριο του 1886, το οποίο αναπαλαιώθηκε και
εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2008. Το μουσείο λειτουργεί σε 4 αίθουσες: α)
Σηροτροφία – Αναπήνιση (το «κλωστήριο» του μεταξιού, όπου το κουκούλι ξετυλίγεται σε
νήμα), β) Υφαντουργεία – Βαφική, γ) Ενημέρωσης και μικρομηχανών και δ) υποδοχή –
πωλητήριο.
Για την αποκατάσταση του κτηρίου χρησιμοποιήθηκαν μόνο φυσικά υλικά όπως σίδερο,
ξύλο και κουρασάνι. Μοναδικά αριστουργήματα του χώρου όπως οι βαριές σιδερένιες
πόρτες, τα παραθυρόφυλλα καθώς και η τοιχογραφία στο δωμάτιο του βαφείου, βρέθηκαν,
συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται σήμερα ακριβώς όπως ήταν κατά την ανέγερση του
κτηρίου.
Τα εκθέματα που παρουσιάζονται στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού προέρχονται από την
βιοτεχνία των Αφών Τσιακίρη καθώς και κάποια παλαιότερα - όπως εργαλεία και
μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την παραγωγή του μεταξιού- τα οποία
δόθηκαν στο μουσείο με δωρεές.
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Ο συνδυασμός εκθεμάτων και video, τα οποία προβάλλονται σε οθόνες καθώς και σε
υπολογιστές χειρός (PDA), κάνει την ξενάγηση στο μουσείο μια μοναδική και πλούσια
εμπειρία για τον επισκέπτη. Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εκτροφές
μεταξοσκώληκα έτσι ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει το μοναδικό αυτό έντομο από κοντά.
Τις ξεναγήσεις του Μουσείου Τέχνης Μεταξιού στους διαμορφωμένους χώρους του
ενισχύει το σύστημα Xenagos, της Prisma Electronics, μέσω του οποίου οι επισκέπτες
μπορούν να περιηγηθούν εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους με δυναμικό οπτικοακουστικό
περιεχόμενο που προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του κάθε επισκέπτη. Με το πρόγραμμα
Xenagos δημιουργείται μια μοναδική διασύνδεση των φυσικών αντικειμένων και των
χώρων με διαδραστική πληροφόρηση για τα εκθέματα και το πώς δουλεύουν από την
αναπήνιση, την επεξεργασία του νήματος μέχρι και την ύφανση. Τα πρωτότυπα εκθέματα
σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία, οδηγούν τον επισκέπτη βήμα προς βήμα σε
ένα ταξίδι τόσο μοναδικό όσο και ίδιο το μετάξι.

Πηγή: Αρχείο Μουσείου Τέχνης Μεταξιού

Στους χώρους του μουσείου λειτουργεί πωλητήριο με συλλογή μεταξωτών και
παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής του Σουφλίου.
Πρόσφατα το μουσείο βραβεύθηκε με το Χρυσό Βραβείο Tourism Award 2015 στην
κατηγορία Πολιτιστικός Τουρισμός.

Μουσείο Μετάξης Σουφλίου
Λειτουργεί το από το 1990. Στεγάζεται σε ένα ξεχωριστής αρχιτεκτονικής ομορφιάς και
αισθητικής αρχοντικό του 1885, 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).
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Μέσα από την επίσκεψη στο μουσείο μαθαίνει κανείς για το αρχιτεκτονικό, κοινωνικό και
οικονομικό πλαίσιο της εποχής που ανέδειξε το Σουφλί ως σημαντικό μεταξοπαραγωγικό
κέντρο της Ελλάδας.
Στον επάνω όροφο ο επισκέπτης μπορεί να δει λεπτομέρειες από όλες τις φάσεις που
περιλαμβάνει ο κύκλος της σηροτροφίας:
•
•
•
•
•
•

Παραγωγή και εκκόλαψη του σπόρου
Η μουριά και ο μεταξοσκώληκας
Στάδια ανάπτυξης του μεταξοσκώληκα
Ύφανση του πολύτιμου κουκουλιού (κλάδωμα και ξεκλάδωμα)
Καθαρισμός και διαλογή των κουκουλιών
Απόπνιξη του μεταξοσκώληκα και ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του

Εν συνεχεία, μέσα από αυθεντικά εκθέματα, που υποστηρίζονται από οπτικοακουστικό
υλικό παρουσιάζονται τα στάδια της μεταξουργίας:
•
•

Αναπήνιση ή ξετύλιγμα της κλωστής του κουκουλιού
Βαφή και ύφανση των μεταξωτών

Τα ντοκιμαντέρ που προβάλλονται βοηθούν τον επισκέπτη να συνδέσει τη σηροτροφία και
τη μεταξουργία με συγκεκριμένο χωρικό και χρονικό πλαίσιο: τοπική κοινωνία, οικονομία,
αρχιτεκτονική, πολιτισμός. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Εργοστάσιο Μετάξης των Αδελφών
Τζίβρε, «σήμα κατατεθέν» για το Σουφλί εκείνης της εποχής.
Στην ενότητα «Φορεσιές στο Σουφλί» μπορεί κανείς να θαυμάσει μοναδικά εξαρτήματα της
σουφλιώτικης ενδυμασίας.
Τέλος, το Μουσείο Μετάξης οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με παιχνίδια και
δραστηριότητες, για σχολεία και ομαδικές επισκέψεις, όπως το πρόγραμμα «Ελάτε να
υφάνουμε», όπου τα παιδιά διδάσκονται τον κύκλο της σηροτροφίας, τη διαδικασία της
ύφανσης και τη βαφή των μεταξωτών.
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Πηγή: https://museumfinder.gr/

Επίσης, στο Σουφλί λειτουργεί το "Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου", το
οποίο υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολεία όλης της Ελλάδας
με θεματολογία: «Αειφόρος ανάπτυξη - Εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης της περιοχής Σηροτροφία - Οικοτουρισμός, Το νερό, Το δάσος και οι λειτουργίες του, Η διαχείριση των
απορριμμάτων - Ανακύκλωση», με παράλληλες επισκέψεις στο Δάσος της Δαδιάς και τον
ποταμό Έβρο.

Στο Σουφλί ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει στα δρομάκια του, να θαυμάσει τα παλιά
κτίρια που μαρτυρούν την περίοδο της ακμής της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα και τους
δυο μεταβυζαντινούς ναούς του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Γεωργίου με τα
αριστοτεχνικά τους τέμπλα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το Δημοτικό Μουσείο Σουφλίου που στεγάζεται στο
Αρχοντικό Μπρίκα. Το τριώροφο αρχοντικό Μπρίκα έχει εξειδικευμένη αρχιτεκτονική
κατασκευή με τις τονισμένες γωνίες, τις πλινθόκτιστες οδοντώσεις, τα τριπλά υπέρθυρα,
τον έντονα προβαλλόμενο τριώροφο καμπύλο εξώστη και το ξύλινο αέτωμα με την ελαφρά
τοξωτή βάση. Συνδυάζει επιτυχημένα τη βιοτεχνική αποστολή του με τη μεγαλοπρέπεια της
δυτικής αρχοντικής προαστιακής βίλας. Εκτός από κατοικία του ιδιοκτήτη, χρησίμευε για
εκτροφή μεταξοσκωλήκων, αποθήκη ξηρών κουκουλιών και παραγωγή μεταξόσπορου.
Χτίστηκε γύρω στα 1890, ειδικά για τις ανάγκες της σηροτροφίας και της παραγωγής
μεταξόσπορου από ειδικούς μάστορες από την Προύσα και εδράζεται σε υπερυψωμένο
λιθόκτιστο βάθρο. Ο ιδιοκτήτης του ήταν από τους λίγους παραγωγούς μεταξόσπορου στο
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Σουφλί και η οικογένεια του από τις πιο εύπορες της πόλης. Η ειδική κατασκευή του
εξασφάλιζε συνθήκες κατάλληλες για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων και την αποθήκευση
ξηρών κουκουλιών.
Αποκαταστάθηκε από τον Δήμο Σουφλίου και από τον Ιούνιο του 2010 λειτουργεί σαν
Δημοτικό-Ιστορικό μουσείο με πλούσια αναφορά στην ιστορία της πόλης. 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. Φωτογραφίες
της εποχής, πρωτότυπα ντοκουμέντα και έγγραφα καταγράφουν την ιστορία καρέ – καρέ.
Επίσης φιλοξενούνται σπάνια εργόχειρα και υφαντά του Συλλόγου Φίλων Μετάξης
“Χρυσαλλίδα”, εργαλεία, έπιπλα και σκεύη της καθημερινότητας, κοσμήματα και φορεσιές,
αντρικές και γυναικείες.

Ένα ακόμη σημαντικό μουσείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη είναι το
Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου «Γνάφαλα». Πρόκειται για την ιδιωτική συλλογή της
οικογένειας Μπουρουλίτη, με πλήθος εκθεμάτων από τη λαϊκή παράδοση και την
καθημερινή ζωή στο Σουφλί των περασμένων αιώνων.
Η λέξη «Γνάφαλα» στη σηροτροφία σημαίνει τα πρώτα νήματα που απλώνει ο
μεταξοσκώληκας για να φτιάξει το κουκούλι του.
Τα Γνάφαλα είναι το πρώτο λαογραφικό μουσείο της περιοχής. Δημιουργήθηκε το 1998
από την οικογένεια Μπουρουλίτη και στεγάζει την ιδιωτική λαογραφική συλλογή της, που
ξεκίνησε ο Γεώργιος Μπουρουλίτης περίπου το 1970. Ο Γεώργιος Μπουρουλίτης από νεαρή
ηλικία, υπήρξε συστηματικός συλλέκτης παλαιών και ιστορικών αντικειμένων που
αποτελέσαν τη βάση για τη συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου «Γνάφαλα».
Το Λαογραφικό Μουσείο «Γνάφαλα» στεγάστηκε στο πατάρι του τότε καταστήματος
μεταξωτών. Πέντε χρόνια μετά, το 2003, δημιουργήθηκε η προέκταση του υπάρχοντος
μουσείου, με σκοπό να στεγάσει τη συλλογή, που δεν χωρούσε πλέον σε εκείνο το μικρό
πατάρι. Ο νέος χώρος του μουσείου των 200 τ.μ. φιλοξένησε ιδανικά τα εκθέματα, μιας και
το κτήριο ήταν ένα παλιό παραδοσιακό σπίτι του 1897.
Τα εκθέματα στο Λαογραφικό Μουσείο «Γνάφαλα» είναι κατανεμημένα σε δέκα
ενότητες: Το σπιτικό, Η γυναίκα, Το παιδί, Ο Άνδρας, Το ζευγάρι, Το μετάξι, Αγροτικά
αντικείμενα, Εκκλησιαστικά Αντικείμενα, Μουσική και Γλέντια, Στρατιωτικά και Πολιτικά
Αντικείμενα. Ξεχωρίζει η συλλογή με τις πόρπες και τα κοσμήματα, οι τοπικές ενδυμασίες
και τα ρούχα εποχής.
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Πηγή: http://www.visitsoufli.com/

Χάρτης 9. Απεικόνιση της θέσης των μουσείων στο Σουφλί

Πηγή: Google Earth, ιδία επεξεργασία
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Γύρω από την κεντρική πλατεία του Σουφλίου βρίσκονται τα καταστήματα του μεταξιού με
τα πασίγνωστα προϊόντα αλλά και κρεοπωλεία για καβουρμά και λουκάνικα, καθώς και
μαγαζιά με τοπικά γλυκά, τσίπουρο και κρασί. Εδώ υπάρχουν επίσης αρκετά ταβερνάκια
και εστιατόρια της περιοχής, που προσφέρουν τοπικές νοστιμιές όπως η λαχανιά με
χοιρινό.
Επίσης στην περιοχή Αλάνια βρίσκεται το οινοποιείο των Αδελφών Μπέλλα. Εδώ
παράγονται οίνοι από ποικιλίες σταφυλιών της περιοχής Σουφλίου και της Θράκης όπως
επίσης του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, όπως Μοσχοφίλερο, Ασύρτικο, Αθήρι και οι
ευγενείς γαλλικές Cinsault, Merlot, Syrah, Cabernet οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στο
μικροκλίμα της περιοχής του Σουφλίου από το 1880 περίπου. Αξίζει να σημειωθεί η
μοναδικότητα των ποικιλιών «Καρναχαλάς» και «Κερατσούδα» οι οποίες καλλιεργούνται
αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή του Σουφλίου. Διάσημο φυσικά είναι και το τοπικό
τσίπουρο Μπέλλας.

Πηγή: Μπέλλας Οινοποιία, Facebook
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Συνεχίζοντας βόρεια, βρίσκεται το Διδυμότειχο απέχει από την Αλεξανδρούπολη 95
χιλιόμετρα. Χτίστηκε από τους Βυζαντινούς πάνω στα ερείπια της Πλωτινούπολης και πήρε
- κατά πάσα πιθανότητα - το όνομά της από το διπλό τείχος που την περιέβαλε. Η πορεία
της είναι άρρηκτα δεμένη με αυτήν της κοντινής Κωνσταντινούπολης και της χιλιόχρονης
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Γνώρισε μέρες δόξας και καταστροφής, ευημερίας και ανείπωτης ανθρώπινης παράνοιας: O
Βασίλειος Βουλγαροκτόνος χρησιμοποιεί το Διδυμότειχο ως εφαλτήριο για τις εκστρατείες
του στη Βαλκανική. Οι σταυροφορίες αποδυναμώνουν την πόλη, που καταλήγει το 1206
στα χέρια των Βουλγάρων. Αργότερα απελευθερώνεται από τους αυτοκράτορες της
Νίκαιας. Το 1325 το Βυζάντιο καταρρέει. Ίντριγκες και δολοπλοκίες οδηγούν στη διαίρεσή
του. Τότε η θρακική πόλη ανακηρύσσεται πρωτεύουσα από τον Ανδρόνικο Γ'. Οι Τούρκοι
καταλαμβάνουν το Διδυμότειχο και το χρησιμοποιούν ως ορμητήριο και κέντρο
ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης.
Το σημερινό Διδυμότειχο είναι μια σύγχρονη πόλη με έντονα τα σημάδια του πολυτάραχου
παρελθόντος. Βυζαντινές εκκλησίες, μουσουλμανικά τεμένη, υπολείμματα κάστρων, τειχών
και οχυρώσεων, συνυπάρχουν σε ένα περίεργο όσο και ελκυστικό οικιστικό κράμα.
Ξεκινάμε την περιπλάνησή μας από την κεντρική πλατεία, όπου δεσπόζει το επιβλητικό
μουσουλμανικό τέμενος Μεχμέτ ή τέμενος Βαγιαζήτ - το μεγαλύτερο του είδους στην
Ευρώπη - το οποίο έκτισε το 1326 ο Μουράτ Α' και ολοκλήρωσε το 1420 ο Μωάμεθ Α'.

Πηγή: Ιδία απεικόνιση
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Η καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου, ή όπως ονομάζεται από τους ντόπιους «Καλέ»,
δεσπόζει σε βραχώδες ύψωμα 107μ., στην αριστερή όχθη του Ερυθροπόταμου. Η περιοχή
σώζει ίχνη ανθρώπινης παρουσίας από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια. Το κάστρο
προστατεύεται με τείχος συνολικού μήκους περίπου 1800μ., που σε τακτά διαστήματα
ενισχύεται από στρογγυλούς και ορθογώνιους πύργους, είκοσι τέσσερις στο σύνολο, οι
οποίοι χρονολογούνται από τα παλαιοχριστιανικά μέχρι και τα οθωμανικά χρόνια.
Ανηφορίζοντας προς το κάστρο, πρώτη στάση ο μητροπολιτικός μεταβυζαντινός ναός του
Αγίου Αθανάσιου, με θαυμάσιες φορητές εικόνες, αφιερώματα των συντεχνιών της πόλης
και τις τοπιογραφίες του ξυλόγλυπτου τέμπλου, όπου σύμφωνα με τον θρύλο σ’ ένα από τα
πέτρινα λαγούμια φυλακίστηκε ο Κάρολος ο ΙΒ', ο βασιλιάς της Σουηδίας.
Λίγο ψηλότερα στον περίβολο των τειχών βρίσκονται το βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας
Αικατερίνης και η ιστορική εκκλησία του Άι-Γιώργη του Παλαιοκαστρίτη, όπου έγινε η
στέψη του Ιωάννη Καντακουζηνού ΣΤ'.
Στο βραχώδες ύψωμα, γνωστό στους ντόπιους με το όνομα Αγία Πέτρα, έχουν βρεθεί
υπολείμματα της ρωμαϊκής Πλωτινόπολης, η οποία ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα
Τραϊανό προς τιμήν της γυναίκας του Πλωτίνης. Η Πλωτινούπολη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη
μέχρι τον 6ο αι. μ.Χ. οπότε και άρχισε να παρακμάζει. Οι κάτοικοί της άρχισαν να την
εγκαταλείπουν, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε μέχρι τον 9ο αι. Οι κάτοικοι της
Πλωτινούπολης μετοίκησαν στη νέα πόλη που ιδρύθηκε στην ακρόπολη του Κάστρου τον
6ο αι. μ.Χ. για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η νέα πόλη πήρε το όνομα Διδυμότειχο. Με την
πάροδο των αιώνων γινόταν ολοένα και πιο ισχυρή καθώς ήταν χτισμένη σε οχυρή
τοποθεσία πάνω στην Εγνατία Οδό. Το 1204 καταλήφθηκε από τους Φράγκους, αλλά ένα
χρόνο αργότερα οι κάτοικοί του κατόρθωσαν να εκδιώξουν τους κατακτητές.
Ο λόφος αυτός, με την τόσο στρατηγική θέση, παρουσίασε αρχαιολογικό ενδιαφέρον πριν
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1965, κατά την κατασκευή χαρακώματος από
στρατιώτες, βρέθηκε μια χρυσή σφυρήλατη προτομή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεπτίμιου
Σεβήρου (193-21 μ.Χ.), που φυλάσσεται στο Μουσείο Κομοτηνής. Συστηματική ανασκαφική
έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή από τη ΙΘ΄ΕΠΚΑ το καλοκαίρι του 1977 και στις
αρχές της δεκαετίας του `80, ενώ οι ανασκαφές στην περιοχή συνεχίζονται από το 1996
μέχρις τις μέρες μας. Η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα
ρωμαϊκών χρόνων με θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, που βρισκόταν σε χρήση από τον 2ο
μέχρι το τέλος του 6ου μ.Χ. Επίσης βρέθηκε τμήμα λουτρού με τον χώρο όπου καίγονταν τα
ξύλα για να ζεσταθεί το νερό. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, εύρημα είναι ένα μεγάλο λίθινο
πηγάδι βάθους μέχρι στιγμής 12,67μ. του οποίου ο πυθμένας δεν έχει ακόμη εντοπισθεί.
Στο βόρειο τμήμα του υπάρχει άνοιγμα που οδηγεί σε θάλαμο, που χρησιμοποιείτο για την
άντληση του νερού από το πηγάδι. Το παραπάνω συγκρότημα αποτελεί ένα μοναδικό
δείγμα υδραυλικής αρχιτεκτονικής, σχετίζεται με την υδροδότηση της πόλης και μάλλον
είναι σύγχρονο με την ίδρυσή της (αρχές του 2ου αι. μ.Χ.). Ενδιαφέρον, επίσης,
παρουσιάζουν και τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής, που χρονολογούνται από τα
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νεολιθικά μέχρι τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Ο χώρος προς το παρόν είναι μη
επισκέψιμος.

Το Λαογραφικό Μουσείο Διδυμότειχου στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο Χατζηρβασάνη
(1900). Οι συλλογές του Μουσείου άρχισαν να συγκροτούνται από το 1966. Σήμερα το
σύνολο των αντικειμένων είναι περίπου 2500. Στο Μουσείο μπορεί κανείς να δει
παραδοσιακές ενδυμασίες της περιοχής, άλλα είδη ένδυσης, κεντητά και υφαντά
στρωσίδια του σπιτιού καθώς και παραδοσιακά κοσμήματα, εκκλησιαστικά είδη, εικόνες
και σκεύη, αγροτικά εργαλεία και εργαλεία υφαντικής, εργαλεία των παραδοσιακών
τεχνιτών της περιοχής: ξυλουργού, σιδερά, τσαγκάρη, βαφέα ρούχων και υφαντικών ινών.
Επίσης εκτίθενται ο παραδοσιακός αποστακτήρας για την παρασκευή της ρακής και ένα
παλιό κατάστιχο οινοπωλείου καθώς και σύνεργα παλιού τυπογραφείου.
Ακόμη, δύο μαρμάρινα ανάγλυφα με παράσταση του «Θράκα Ιππέα», η κατεξοχήν θεότητα
των Θρακών, που προστάτευε την οικογένεια τους, τα ταξίδια τους και τις επιδρομές τους.
Αξιόλογο είναι και το αρχειακό υλικό που διαθέτει το Μουσείο, τα οποίο προέρχεται από
δωρεές και περιλαμβάνει προγράμματα θεάτρου, προγράμματα εξετάσεων από τα
εκπαιδευτήρια του Ζαππείου της Αδριανούπολης (1882) και διάφορα άλλα έντυπα και
χειρόγραφα.
Τέλος σε αύλιο χώρο εκτίθεται ένα σησαμελαιοτριβείο (γιαχανάς), εργαστήριο παραγωγής
σησαμέλαιου. Στο Διδυμότειχο τέτοια εργαστήρια λειτουργούσαν μέχρι και τη δεκαετία του
1960.

Πηγή: Ιδία απεικόνιση
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Άλλα ενδιαφέροντα μουσεία που μπορεί να επισκεφτεί κανείς στο Διδυμότειχο είναι:
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο στεγάζεται στο υπόγειο του Ιερού Ναού Παναγίας
Ελευθερώτριας. Διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή εικόνων και άλλων ιερών αντικειμένων,
σκευών, αμφίων κλπ. Το μεγάλο μέρος του κατέχουν εικόνες από το τέλους του Βυζαντίου
μέχρι και τον 20ο αιώνα και οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε ποικίλες "σχολές".

Το Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμοτείχου ιδρύθηκε το 2000 και στεγάζεται σε παραδοσιακό
κτίριο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Διδυμοτείχου. Το κτίριο, όπου σήμερα στεγάζεται
το Μουσείο, χτίστηκε το 1907. Μέχρι πρόσφατα (μέσα της δεκαετίας του '90 λειτουργούσε
ως χώρος «πολλαπλών χρήσεων» για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής. Έτσι υπήρχε αποθήκη δημητριακών,
τυροκομείο, καθώς και ένας χώρος (2ος όροφος) επεξεργασίας και παραγωγής μεταξιού.
Όλος ο εσωτερικός του χώρος είναι κατασκευασμένος με ξύλο που προέρχεται από τη
Σιβηρία και τα περισσότερα ξύλα σώζονται μέχρι και σήμερα. Διαμορφωμένος ήταν και ο
περιβάλλων χώρος του κτιρίου, όπου υπήρχε ένα κτίσμα το οποίο λειτουργούσε ως
καφενείο ή χώρος αναμονής όσων έφερναν τα προϊόντα τους.
Από το 1996 άρχισαν οι προσπάθειες μετατροπής του κτιρίου σε ένα σημείο αναφοράς για
την πολιτιστική δράση της πόλης και της περιοχής. Έτσι ο Δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε
στην αγορά του κτιρίου και στη συνέχεια, με τη συνεργασία και την υποστήριξη της
στρατιωτικής ηγεσίας, προχώρησε η ιδέα και η υλοποίηση ενός μουσείου με περιεχόμενο
που θα αφορά την ιστορία της Ελλάδας, σε συνάρτηση με τη στρατιωτική της πορεία.
Ο χώρος όπου στεγάζεται το στρατιωτικό μουσείο Διδυμοτείχου έχει τρεις ορόφους με
εκθέματα. Οπλισμός, στολές διαφόρων εποχών, μετάλλια και παράσημα, πίνακες
ζωγραφικής και φωτογραφίες, αλλά και διάφορα στρατιωτικά κειμήλια, είναι περιληπτικά
τα εκθέματα που μπορεί να δει από κοντά ο επισκέπτης. Στο ισόγειο του Μουσείου
βρίσκεται η αίθουσα ενημερώσεων και προβολών, όπου ο επισκέπτης μπορεί να ακούσει
αρκετά στοιχεία για την ιστορία αλλά και να δει κάποιες εικόνες σε βίντεο, πάντα σχετικά
με την πορεία του ελληνισμού τους δύο τελευταίους αιώνες.
Επίσης στον ίδιο χώρο υπάρχουν τρεις αίθουσες. Στη μία εκτίθενται διάφορα μετάλλια και
παράσημα του ελληνικού στρατού. Δίπλα ακριβώς είναι η αίθουσα με τις φωτογραφίες των
πεσόντων στρατιωτών και αξιωματικών από την περιοχή του Έβρου. Άνθρωποι που
συμμετείχαν σε διάφορες μάχες και πολέμους, καθώς επίσης και σε πρόσφατες
ειρηνευτικές αποστολές.
Η τρίτη αίθουσα του ισογείου περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, από τη δράση
των κατοίκων στην ιστορική Θράκη σε περιόδους πολέμων, καθώς επίσης και των μνημείων
που υπάρχουν στην Π.Ε. Έβρου. Ο δεύτερος όροφος είναι κατά τέτοιο τρόπο
διαμορφωμένος που ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά την πορεία που είχαν οι αγώνες
των Ελλήνων από το 1821 μέχρι σήμερα.
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Αυτό γίνεται με την παρουσία των εκθεμάτων που είναι οπλισμός και στολές των
πολεμιστών, τα λάβαρα, τους χάρτες και τα κείμενα από την έναρξη της Επανάστασης και
στη συνέχεια του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων, του πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου, της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής, του δεύτερου Παγκοσμίου
Πολέμου και μέχρι τη σύγχρονη περίοδο με τις στολές και τον οπλισμό των Ελλήνων στις
ειρηνευτικές αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Το Στρατιωτικό Μουσείο έχει ακόμη έναν όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την
οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, ενώ σύντομα αναμένεται να τοποθετηθούν και μόνιμα
εκθέματα τα οποία αυτό το διάστημα συντηρούνται στο εργαστήριο που λειτουργεί στο
μουσείο. Στον ίδιο όροφο βρίσκονται και δύο οπλοπολυβόλα, το ένα εκ των οποίων είναι
από τα πλέον σπάνια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ανεβαίνοντας όμως στον τελευταίο
όροφο του Μουσείου υπάρχει μία σκάλα διαφορετική από τις άλλες, αφού ήταν η γνωστή
ειδικής κατασκευής για τη μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα, κύρια αυτών που
χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι.

Πηγή: Ιδία απεικόνιση
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Χάρτης 10. Απεικόνιση της θέσης των αξιοθέατων του Διδυμότειχου

Πηγή: Google Earth, ιδία επεξεργασία

Εφορμώντας από το Διδυμότειχο, μπορούν να γίνουν πολλές περιηγήσεις στην ευρύτερη
περιοχή.
Βορειοδυτικά του Διδυμότειχου (30 χλμ.), πολύ κοντά στην κοίτη του Ερυθροπόταμου,
ανάμεσα σε ένα τσούρμο χωριά, ξεχωρίζει το αρχοντοχώρι Μεταξάδες. Φτάνοντας στο
Μεταξοχώρι μπορεί κανείς να θαυμάσει την αρχιτεκτονική των σπιτιών, τις παλιοκαιρίτικες
εικόνες στα ανηφορικά καλντερίμια, το εμποροραφείο, το μπακάλικο, τον παραδοσιακό
καφενέ. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού αποτελούν δείγμα μοναδικής και σπάνιας
αρχιτεκτονικής. Κλασικά και περίτεχνα συνδυάζουν την τοπική πέτρα, η οποία λαξεύεται με
το χέρι μέχρι σήμερα, και το ξύλο κάνουν το χωριό να είναι ένα από τα ομορφότερα του
Έβρου. Η χρήση της πέτρας ως εξωτερικού διακοσμητικού και μονωτικού στοιχείου, η
χρήση του ξύλου στην τοιχοποιία, τα άφθονα δωμάτια με τα πολλά μικρά διαδοχικά
παράθυρα καθώς και η λοξή προβολή του πάνω ορόφου, αποτελούν αυτή τη
μεταξαδιώτικη και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της περιοχής.
Ο ναός του Προφήτη Ηλία είναι η παλαιότερη εκκλησία των Μεταξάδων, όμως
εντυπωσιακός είναι και ο ναός του Αγίου Αθανασίου (18ος αιώνας), με θαυμάσιες
αγιογραφίες. Από το ψηλότερο σημείο του χωριού, εκεί όπου σήμερα δεσπόζει ο ξενώνας,
προσφέρεται η καλύτερη θέα στον οικισμό και στη γύρω καταπράσινη περιοχή.
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Βορειοανατολικά του Διδυμοτείχου σε απόσταση 15 χλμ. βρίσκεται το Πύθιο όπου
βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά οχυρωματικά έργα. Το κάστρο του Πυθίου,
που κτίστηκε τον 14ο αιώνα από τον Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνό με σκοπό να αποτελέσει το
προσωπικό του καταφύγιο στις επιχειρήσεις που διεξήγαγε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου που ξέσπασε ανάμεσα σ’ αυτόν και τον νόμιμο διάδοχο. Δεσπόζει σε χαμηλό
γήλοφο, μπροστά στην κοιλάδα του ποταμού Έβρου και διασώζεται σε αρκετά καλή
κατάσταση.

Πηγή: https://www.in.gr/

Συνεχίζοντας βόρεια, βρίσκεται η Ορεστιάδα. Είναι μια σύγχρονη πόλη με 23.000 κατοίκους
και είναι η δεύτερη σε πληθυσμό της Π.Ε. Έβρου μετά την Αλεξανδρούπολη. Βρίσκεται
βόρεια σε απόσταση 155 χιλιομέτρων από την Αλεξανδρούπολη. Είναι μία σύγχρονη πόλη
που διαρκώς εξελίσσεται και μάλιστα αποτελεί τη νεότερη πόλη της Ελλάδας, αφού
ιδρύθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1920 από τους πρόσφυγες της παλιάς πόλης
που βρίσκεται στην περιοχή της Αδριανούπολης.
Σημείο αναφοράς είναι η πλατεία της Ορεστιάδας με το χαρακτηριστικό φωτοβολταϊκό
δέντρο (solar tree). Να σημειωθεί ότι, στις 11 Μαΐου 2014 έγιναν τα εγκαίνια της πλατείας,
όπως αναπλάστηκε. Μάλιστα, το έργο της Ανάπλασης της πλατείας της Νέας Ορεστιάδας
διακρίθηκε δύο φορές ως καινοτόμο έργο ενός ευφυούς, αειφόρου και οικονομικά
βιώσιμου σχεδιασμού αστικής ανάπλασης. Το 2015 απέσπασε το βραβείο περιβαλλοντικής
ευαισθησίας Οικόπολις 2015 στην κατηγορία «Αστική Ανάπλαση» υπό την διοργάνωση του
ECOCITY, ενός οργανισμού που προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση δράσεων για
το περιβάλλον. Το 2016, απέσπασε το χρυσό βραβείο Best City Awards.
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Πηγή: facebook, ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Πηγή: facebook, ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
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Γύρω από την πλατεία της Ορεστιάδας χτυπάει και η καρδιά της πόλης, καθώς πλήθος καφέ
και ταβερνών είναι διαθέσιμα, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να δοκιμάσει
νόστιμα παραδοσιακά πιάτα και εξαιρετικής ποιότητας κρασιά και τσίπουρα, όλα από
ντόπιους παραγωγούς.

Στην Ορεστιάδα αξίζει μια στάση στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, όπου
εκτίθεται ιστορικό και λαογραφικό υλικό της Ανατολικής Θράκης, της Ανατολικής Ρωμυλίας
και της Δυτικής Θράκης, περιόδου 1800-1950, εκτίθενται κυρίως αυθεντικές αγροτικές και
αστικές παραδοσιακές θρακιώτικες φορεσιές, εκκλησιαστικά σκεύη, γεωργικά και
επαγγελματικά εργαλεία, μουσικά όργανα και είδη οικοσκευής. Τα σημαντικότερα
εκθέματα του Μουσείου είναι οι παραδοσιακές θρακιώτικες φορεσιές και οι
σημαντικότερες δραστηριότητες του Συλλόγου είναι οι περιοδικές εκθέσεις, οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις και η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σκοπός του μουσείου είναι οι
επισκέπτες, ντόπιοι και ξένοι, να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής, τον ξεριζωμό από τις
αλησμόνητες πατρίδες, τον τρόπο ζωής των πρώτων προσφύγων κατοίκων της Νέας
Ορεστιάδας, την παράδοση της περιοχής και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν για ν'
αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της πρώτης εγκατάστασής τους.
Το Μουσείο υλοποιεί μια σειρά από δράσεις, όπως:
•

•

•
•
•

18 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα Μέσα στην σχολική σεζόν (Σεπτέμβριο
με Μάιο), είτε «εποχιακά» (για τα έθιμα των Χριστουγέννων, της Αποκριάς και του
Πάσχα ή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου), είτε διαρκή για
όλη την σεζόν. Αυτά πραγματοποιούνται στην ειδική αίθουσα στον δεύτερο όροφο
του Μουσείου και συμμετέχουν μαθητές Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής. Τα
προγράμματα προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Την
παρουσίασή τους έχουν αναλάβει δύο συνεργάτιδες του Μουσείου. Το κόστος
συμμετοχής είναι 1 ευρώ για τους μαθητές.
Ενόργανη Θρακική Χορωδία του Μουσείου εδώ και 25 χρόνια. Αποτελείται από 60
χορωδούς και 7 παραδοσιακούς οργανοπαίχτες και έχει συμμετάσχει σε πάρα
πολλά χορωδιακά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Εφηβική-Παιδική Χορωδία του Συλλόγου, αποτελούμενη από 15-20 μαθητές και 5
παραδοσιακούς οργανοπαίχτες.
Δωρεάν εκμάθηση τεσσάρων μουσικών οργάνων (γκάιντα, θρακιώτικη λύρα,
τουμπερλέκι, ούτι) από παραδοσιακούς οργανοπαίχτες για μαθητές.
Κάθε 18 Μαΐου επίσημος εορτασμός για τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, με
ομιλίες και εμφάνιση της χορωδίας και ανοικτή συμμετοχή όλου του κοινού.
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Πηγή: http://www.musorest.gr/

Κατά μήκος του Άρδα έχουν αναπτυχθεί οικισμοί οι οποίοι κατοικούνται μέχρι σήμερα.
Περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της Ορεστιάδας, βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Άρδα το
χωριό Ρίζια όπου υπάρχει ένα από τα δυο περάσματα του ποταμού Άρδα. Η διάσχιση του
Άρδα σε αυτό το σημείο είναι πράγματι θεαματική, καθώς ένα μέρος της κοίτης του
ποταμού έχει τσιμεντοστρωθεί, αλλά δεν υπάρχει γέφυρα. Έτσι τα οχήματα περνούν
ουσιαστικά μέσα από το ποτάμι! Το θέαμα το καλοκαίρι είναι εντυπωσιακό, τον χειμώνα
όμως, με τις καταιγίδες, η διάβαση του ποταμού γίνεται επικίνδυνη έως και αδύνατη.
Πολύ κοντά στα Ρίζια, βρίσκεται και το πεδινό χωριό Καναδάς όπου λειτουργεί εργαστήριο
του αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Τριγώνου Ν. Έβρου "Γαία" που ειδικεύεται
στην παρασκευή και τυποποίηση παραδοσιακών τοπικών εδεσμάτων του Έβρου,
όπως: κους-κους, θρακιώτικος κόκκινος τραχανάς, ουμάτς (χυλός με γάλα, αυγά και
αλεύρι), ιφκάδια (τοπικές χειροποίητες χυλοπίτες), χειροποίητες παραδοσιακές πίτες,
χειροποίητο φύλλο κατεψυγμένο, μαρμελάδες από φρούτα του δάσους (τσάπουρνο και
κράνο), μπιμπιρίτσα (είδος καρυκεύματος), ριτσέλι (τοπικό γλυκό με κολοκύθι και μέλι) και
πολλά άλλα από τα εδέσματα της περιοχής.
Συνεχίζοντας παράλληλα με τις όχθες του Άρδα, προς δυτικά, μπορεί κανείς να περιηγηθεί
στα γραφικά χωριά το Θεραπειό, όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
που αναγέρθηκε το 1895. Στη συνέχεια συναντάμε τον Κυπρίνο και τα Κόμαρα που
αποτελεί σταυροδρόμι για κάθε επισκέπτη του Δήμου Τριγώνου, καθώς από εκεί μπορεί
να αποφασίσει αν θα κάνει τον γύρο του Τριγώνου διαμέσου Πενταλόφου-Πετρωτών ή
διαμέσου Ελιάς-Πλάτης.
Συνεχίζοντας τον δρόμο από τον Κυπρίνο και αφού περάσουμε τα χωριά Ελληνοχώρι,
Μάνη, Ευγενικό, Ελαφοχώρι και Δάφνη, συναντάμε το χωριό Λάδη. Σε απόσταση 5 χλμ. από
τη Λάδη στρίβουμε δεξιά προς το χωριό Χελιδόνα και συνεχίζουμε προς το χωριό Μικρή
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Δοξιπάρα. Σε απόσταση 800μ. από τη Χελιδόνα υπάρχει στα αριστερά το εκκλησάκι του
Κοσμά του Αιτωλού και πινακίδα που δείχνει το δρόμο προς το χώρο της ανασκαφής της
Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης.

Ο τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης με διάμετρο 60μ. και ύψος 7,5μ. ήταν ένας από
τους μεγαλύτερους τύμβους της περιοχής. Για τη δημιουργία του επιλέχθηκε ένα φυσικό
ύψωμα, ώστε ο τύμβος να είναι ορατός από μακριά. Από τη θέση του υπάρχει απεριόριστη
θέα προς τα απέναντι βουνά της βουλγαρικής Ροδόπης και προς την περιοχή του Κυπρίνου
και του Άρδα.
Κατασκευάστηκε σταδιακά, στις αρχές του 2ου αι μ.Χ. για να καλύψει τις ταφές-καύσεις
τεσσάρων μελών μιας οικογένειας που πέθαναν και τάφηκαν διαδοχικά Δίπλα στους
λάκκους που περιείχαν τα υπολείμματα των καύσεων και τα κτερίσματα των νεκρών, είχαν
ενταφιαστεί οι πέντε άμαξες που τους μετέφεραν στην περιοχή του τύμβου μαζί με τα
υποζύγιά τους και πέντε ακόμη άλογα. Σε διάφορα σημεία του τύμβου εντοπίστηκαν
περιοχές με σπασμένα αγγεία, στάχτες και οστά ζώων, υπολείμματα των τελετών που
γίνονταν κατά τη διάρκεια κατασκευής του τύμβου προς τιμήν των νεκρών. Επάνω σε δύο
πλίθινες παραλληλεπίπεδες κατασκευές βρέθηκε μεγάλος αριθμός σπασμένων μικρών
πήλινων αγγείων που περιείχαν προσφορές προς τους νεκρούς, ενώ εντοπίστηκαν και δύο
λάκκοι-εστίες γεμάτοι στάχτες.

Πηγή: https://www.emtgreece.com/

Πηγαίνοντας πιο ανατολικά από τα Ρίζια στις όχθες του ποταμού Άρδα, φτάνει κανείς στις
Καστανιές, σε ένα από τα ομορφότερα τοπία της Βόρειας Ελλάδας, διοργανώνεται από
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το 1995 κάθε καλοκαίρι η Συνάντηση Νέων «Άρδας» με τη συμμετοχή γνωστών
καλλιτεχνών, που συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα. Εκτός
από τις μουσικές συναυλίες με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής,
πραγματοποιούνται πολλαπλές παράλληλες εκδηλώσεις όπως προβολές, παρουσιάσεις
από οργανώσεις, εκθέσεις, καθώς επίσης αθλητικά events, θεατρικές παραστάσεις,
λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, 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.
Στο χωριό Πεντάλοφος αξίζει μια επίσκεψη στη φάρμα όπου εκτρέφονται ελευθέρα -σε
ελεγχόμενο κτήμα- ελάφια, ζαρκάδια, αγριογούρουνα. Το περπάτημα στα όμορφα
μονοπάτια του κτήματος είναι εμπειρία που πρέπει κανείς να ζήσει. Εδώ, βόρεια του Άρδα,
συνωστίζονται καμιά δεκαπενταριά χωριά, το Ορμένιο, τα Δίκαια, τα Πετρωτά, ο Κυπρίνος,
η Μηλιά κ.ά.
Στα Δίκαια βρίσκονται οι Αμπελώνες Γκουτσίδη, το βορειότερο οινοποιείο της Ελλάδας,
όπου παράγεται κρασί από σταφύλια βιολογικής γεωργίας. Εδώ μπορεί να γευτεί κανείς
την τοπική ποικιλία Παμίδι, αλλά και άλλες ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες σταφυλιού,
όπως Λευκές: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης και Sauvignon Blanc και Ερυθρές: Ξινό
Μαυρούδι (Ξινόμαυρο), Λημνιώνα, Μαυρούδι, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.

Πηγή: http://gutsidis-wines.com
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Επίσης στο χωριό Μαρασιά θα βρείτε τα Εβρίτικα Κελλάρια, επισκέψιμο5 οινοποιείο &
αποσταγματοποιείο – ποτοποιείο, με εμφιαλωμένα κρασιά, ρετσίνα, τσίπουρο με ή χωρίς
γλυκάνισο, λικέρ. Το εν λόγω οινοποιείο, πιστοποιημένο κατά HACCP & ISO 22000:2005
διαθέτει χώρο γευσιγνωσίας, πρατήριο πώλησης, μουσειακό χώρο και αίθουσα
εκπαίδευσης. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής κρασιά:

Ετικέτα
ONAR ερυθρός
ONAR λευκός

Ποικιλίες
merlot
sauvignon blank

Τύπος
ερυθρός ξηρός, Ποικιλιακός οίνος
λευκός ξηρός, Ποικιλιακός οίνος

ΟΡΦΕΑΣ ερυθρός

Merlot –
μοσχόμαυρο

ερυθρός ξηρός και ημίγλυκος,
Επιτραπέζιος οίνος

ΟΡΦΕΑΣ ροζέ

Merlot –
μοσχόμαυρο

ερυθρός ημίγλυκος, Επιτραπέζιος
οίνος

sauvignon blank –
ροδίτης

λευκός ξηρός και ημίγλυκος,
Επιτραπέζιος οίνος

ΟΡΦΕΑΣ λευκός

Πηγή: http://www.evritiko.gr

Σε κάποια από τις ταβέρνες της περιοχής δοκιμάστε επίσης την τοπική κουζίνα που έχει
εδέσματα όπως τραχανά, κους-κους, ουμάτς, ριτσέλι, γιουφκάδες, γλυκά του κουταλιού,
λουκούμια και σπιτικές κομπόστες.

5

Είναι επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 14.00 κατόπιν
συνεννοήσεως
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Άξια αναφοράς είναι τα Πομακοχώρια του Έβρου, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γονικό.
Το χωριό Ρούσσα (παλιά Ρουσαλάρ) είναι σε υψόμετρο 370 μέτρων, ανήκει στον δήμο
Σουφλίου και είναι κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η περιοχή της Ρούσσας
κατοικούνταν ανελλιπώς από τους προϊστορικούς χρόνους, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά
ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή υπάρχουν σημάδια κατοίκησης από την
εποχή του Σιδήρου.
Γύρω από το χωριό Ρούσσα απέναντι από το παλιό φυλάκιο στη τοποθεσία Ιντζέ-κιόη
βρίσκονται μεγαλιθικοί τάφοι τύπου dolmen του 900 με 800 π.Χ. Κατασκευασμένοι από
πέντε πλάκες και το χαρακτηριστικό για τα dolmen άνοιγμα στη μια στενή πλευρά τους.
Στους τάφους αυτούς τοποθετούσαν μεγάλα αγγεία που περιείχαν την τέφρα του νεκρού ή
απευθείας τα υπολείμματα της καύσης μαζί με τα κτερίσματα.

Πηγή: https://novoscriptorium.com/

Επίσης στο χωριό Ρούσσα υπάρχουν 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.
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Τέλος 3 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Ρούσσα, βρίσκεται 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.
Ο Τεκές της Ρούσσας είναι γνωστός και με τα ονόματα Τεκές του Σεγίτ Αλή Σουλτάν, Τεκές
του Κιζίλ Ντελή ή Μονή Μπεκτασήδων Κιζήλ Ντελή.
Ιδρύθηκε από τον δερβίση Σεγίτ Αλή Σουλτάν το το 1400, όπως λέει η οθωμανική πινακίδα
σε ένα από τα κτίσματα της Μονής. Ο Τεκές της Ρούσσας είναι Αλεβήτικος τεκές, δηλαδή
σημείο συνάθροισης δερβίσηδων. Είναι πρόσφατα ανακαινισμένος, καθώς είχε υποστεί
σημαντικές φθορές από τους χριστιανούς της περιοχής κατά τις αναταραχές του 20ού
αιώνα.
Στο κέντρο των κτηρίων του Τεκέ της Ρούσσας στέκει μια μουριά ηλικίας 600 ετών, οι
καρποί της οποίας, σύμφωνα με την παράδοση, προστατεύουν όσους τους φάνε από τις
ασθένειας. Το ίδιο δέντρο βρίσκεται και στον Τεκέ των Μπεκτασήδων στο χωριό Χατζί
Μπεκτάς (Hacı Βektaş) της Μικράς Ασίας. Γύρω από την αιωνόβια μουριά βρίσκεται η
κουζίνα, το κονάκι (κελιά), το ταφικό μνημείο του Σεγίτ Αλή Σουλτάν, ο χώρος προσευχής,
αλλά και σύγχρονες εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες. Στο νεκροταφείο του Τεκέ της
Ρούσσας υπάρχουν οι τάφοι των σοφών του τεκέ (Σεΐχηδες) και δερβίσηδων.

Πηγή: https://www.xronos.gr
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Πηγή: https://www.e-evros.gr/

Μια ξεχωριστή συνάντηση λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στον Τεκέ της Ρούσσας: Στις 6
Μαΐου, την ημέρα που η Μονή γιορτάζει τον Άγιο Γεώργιο, που είναι κοινός Άγιος
Ορθοδόξων και Αλεβητών, παρίσταται και ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου, μαζί με πλήθος πιστών και των δύο θρησκειών.

3.2.5 Διαδρομή 5η: Εξερευνώντας τον ορεινό Έβρο

Βόρεια της Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 10 χλμ. Βρίσκονται τα Κάστρα Άβαντα και
Ποτάμου, έξω από το χωριό Άβαντας. 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.
Τα φρούρια αυτά είχαν σημαντική πολιτικοστρατιωτική σημασία, καθώς έλεγχαν τον κάμπο
και τα περάσματα προς την πεδιάδα της Κομοτηνής και προς το εσωτερικό του ορεινού
όγκου της Ροδόπης. Ο λόφος του φρουρίου παρουσιάζει κατοίκηση και στα προϊστορικά
και αρχαϊκά χρόνια.
Η περιοχή είναι αρκετά δύσβατη, ιδίως στο κάστρο του Άβαντα και από κάποιο σημείο και
μετά η ανάβαση γίνεται μόνο με τα πόδια. Οι πύργοι όμως είναι ορατοί και από τον δρόμο,
και μπορούν να δώσουν ένα ερέθισμα για τη συζήτηση σχετικά με την ιστορία της περιοχής
στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους.
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Πηγή: http://www.tieda.gr/

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο μικρός οικισμός Κίρκη, γνωστός για τις παραδοσιακές
ταβέρνες του και το ωραίο κρασί, πήρε το όνομά του κατά παράφραση της λέξης σαράντα
χάνια ή ωραία χάνια (Κιρκ-κα), πιθανώς από ανάλογα πανδοχεία που υπήρχαν εκεί στην
περίοδο της Τουρκοκρατίας, γιατί λειτούργησε ως σταθμός ανεφοδιασμού στο δρόμο προς
την Κωνσταντινούπολη. Σε γειτονικό ύψωμα έχει εντοπισθεί υπαίθριο προϊστορικό ιερό των
Θρακών με αναληματικό τοίχο ενώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής εκτίθεται κινητός
βράχος, από την περιοχή του χωριού, με εγχάρακτα σχέδια και λατρευτικές κοιλότητες, που
χρονολογείται στο τέλος της Εποχής Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου.

Είκοσι χλμ. βορειοανατολικά της Αλεξανδρούπολης, στην αγροτική περιφέρεια του χωριού
Νίψα, και στους πρόποδες του ορεινού όγκου της Ροδόπης εντοπίστηκε πρόσφατα, με
επιφανειακή έρευνα, ένα σύνολο προϊστορικών μεγαλιθικών μνημείων της Πρώιμης Εποχής
Σιδήρου (1050 - 650 π.Χ.).
Λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του
Υδροταμιευτήρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η περιοχή του Δρυμού. Χώρος αναψυχής
με αιωνόβια πλατάνια και πεντακάθαρα τρεχούμενα νερά προσφέρουν μοναδικές στιγμές
ξεκούρασης στους επισκέπτες. Την περίοδο του 1986 η ευρύτερη περιοχή της
Αλεξανδρούπολης υδρευόταν από υδρογεωτρήσεις. Η άντληση νερού για την υδροδότηση
της περιοχής έχει εξαντλήσει τα αποθέματα των υπογείων υδροφόρων που δεν
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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 τη σειρά της συντηρεί μεγάλη ποικιλία μικροοικοσυστημάτων, χλωρίδας και πανίδας.

Ακολουθώντας το δρόμο που ανεβαίνει απότομα διαγράφοντας μια ωραία διαδρομή,
φτάνει κανείς στον ημιορεινό οικισμό της Αισύμης που είναι χτισμένος στα 323 μέτρα
υψόμετρο. Στην Αισύμη βρίσκεται το Μουσείο Σαρακατσάνικης Παράδοσης που
περιλαμβάνει μια αξιοζήλευτη συλλογή με αυθεντικό υλικό της Σαρακατσάνικης
παράδοσης, όπως στολές γυναικείες, ανδρικές (σιγκούνια, φουστανέλες), κάπες,
κοντόκαπες, παναούλες, ποδιές, τσουράπια, τροβάδες, δισάκια, χαράρια, γκιούμια,
κακάβια, κουδούνια, λανάρια, τσιατούρα, βελέντζες, φλάμπουρες, τζαμάρες, κλειδοπίνακα,
τσ’κάλια, σαραμανίτσες, κλίτσες, υλικά αργαλειού, ρόκες, αδράχτια, πανωφόρια γυναικεία,
τάβλες, κ’λουροτροβάδες και άλλα πολλά, καθώς και πάρα πολλές παλιές φωτογραφίες
(1900-1940). Στο δεύτερο όροφο υπάρχει αργαλειός και σαρακατσάνικη σκηνή. Υπάρχει
επίσης έκθεση με παλιές φωτογραφίες. Στον ίδιο όροφο υπάρχει χώρος εξοπλισμένος με
σύγχρονα μέσα προβολής και ήχου, για την ενημέρωση των επισκεπτών. Η επίσκεψη στο
μουσείο μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη στο θερινό «Παραδοσιακό Σαρακατσάνικο
Οικισμό», που ο Σύλλογος δημιούργησε στη Λεπτοκαρυά Αισύμης.

Πηγή: facebook, Μουσείο Σαρακατσάνικης Παράδοσης
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Σε μια πλαγιά με υψόμετρο 650 μέτρων από τη θάλασσα και σε απόσταση τριάντα δύο χλμ.
βόρεια από την Αλεξανδρούπολη, ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Νομού Έβρου έφτιαξε
αναπαράσταση εποχιακού σαρακατσάνικου καταυλισμού. Η αναπαράσταση ενός
παραδοσιακού θερινού οικισμού της νομαδικής φυλής 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. Κάτω από τον λόφο του καταυλισμού απλώνεται το μικρό χωριό της
Λεπτοκαρυάς, στο οποίο μένουν λίγες οικογένειες Πομάκων.
Στην περιοχή δραστηριοποιείται και ο Αγροτικός Τουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών
Αισύμης ο οποίος παράγει, συσκευάζει και διαθέτει στην αγορά διάφορα μυρωδικά
όπως ρίγανη, φλαμούρι, χαμομήλι, σπιτικά ποτά καθώς και πίτες (τυρόπιτες, χορτόπιτες,
σπανακόπιτες κ.λ.π.).
Στην παραδοσιακή του ταβέρνα, που λειτουργεί στην Αισύμη με ιδιαίτερη φροντίδα και
μεράκι των γυναικών του Συλλόγου, προσφέρονται παραδοσιακά φαγητά όπως: κιλιντίρια,
κατσικάκι φούρνου, ζυμωτό ψωμί, όσπρια, λαδερά, γλυκά ταψιού & κουταλιού καθώς και
μαρμελάδες. Τα ζυμαρικά, όπως γιουφκάδες και τραχανάδες, αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών της Αισύμης.

3.2.6 Διαδρομή 6η: Στον τόπο των Καβείρων

Η Σαμοθράκη: Το νησί του Αιόλου, των κρυστάλλινων νερών, των αντιθέσεων, του
μυστηρίου και της υποβολής. Η Σαμοθράκη πήρε το όνομά της από την προελληνική λέξη
σάμος, που σημαίνει ύψος και τη Θράκη, δηλώνει την Υψηλή Θράκη. Τόπος εξαιρετικού
φυσικού κάλλους με άγρια παρθένα φύση, απόκρημνες βραχώδεις πλαγιές, πλούσια
χλωρίδα και πανίδα, δάση με πλατάνια, που συχνά φτάνουν ως την παραλία, πεύκα,
καστανιές, κέδρους και μεσογειακή μακία, με άφθονα τρεχούμενα νερά, καταρράκτες,
μικρές λίμνες -οι ντόπιοι τις ονομάζουν «βάθρες»- και μαγευτικά ακρογιάλια.
Το νερό της Σαμοθράκης, λόγω της ποιότητας και της καθαρότητάς του, έχει καταταχθεί
ανάμεσα στα 4 καλύτερα νερά της Ευρώπης. Είναι παγκοσμίως γνωστή από το διάσημο
αρχαιοελληνικό άγαλμα της Νίκης, ύψους 2,75 μ., που βρέθηκε το 1863 στο νησί και
εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.

Γραφική η παραδοσιακή Χώρα της Σαμοθράκης, χτισμένη αμφιθεατρικά μέσα στα βουνά,
με θέα τη θάλασσα, πλανεύει τον περιπατητή με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια της, τα
καφενεδάκια της, τις πλατείες της, το λαογραφικό μουσείο, τα πέτρινα σπίτια, τους
φούρνους με τα επτάζυμα ψωμιά και τα παξιμάδια με μαγιά ρεβυθιού. Δοκιμάστε στα
ταβερνάκια το πιο φημισμένο φαγητό του νησιού, το κατσικάκι, αλλά και το μαντί
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(καβουρντισμένος κιμάς από χοιρινό και φύλλο πίτας με γέμιση ρυζιού), το λιωτό (κρέας
κοκκινιστό με λιωμένα καρύδια), και τα τοπικά γλυκά χασλαμά (χαλβάς στο τηγάνι) και
πραούστι ή «πραούστο», το οποίο είναι ένα είδος φρούτου που ευδοκιμεί στο νησί και
προσφέρεται ως γλυκό του κουταλιού.

Πηγή: Ιδία απεικόνιση

Στη χώρα της Σαμοθράκης, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί το Λαογραφικό Μουσείο το
οποίο φιλοξενεί αντικείμενα λαϊκής τέχνης και παράδοσης του νησιού. Δημιουργήθηκε με
εθελοντική προσφορά των κατοίκων, στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό και περιέχει
πλήθος κειμηλίων της παραδοσιακής ζωής στο νησί, όπως και αναπαράσταση παλιού
σαμοθρακιώτικου σπιτιού.
Ο επισκέπτης στο ισόγειο του κτιρίου μπορεί να δει διάφορα αντικείμενα εκτεθειμένα
όπως τα σύνεργα του «Κεχαγιά» (όπως λέγεται ο κτηνοτρόφος στη Σαμοθράκη), γεωργικά
εργαλεία, διάφορα εργαλεία για την επεξεργασία της κλωστής και ο παραδοσιακός
αργαλειός με όλα του τα εξαρτήματα. Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο του Λαογραφικού
Μουσείου μπορεί να δει κανείς την αναπαράσταση ενός Σαμοθρακίτικου νοικοκυριού, με
ανάμεικτα στοιχεία (λαϊκά και αστικά). Μονόχωρο δωμάτιο το οποίο φιλοξενεί την κουζίνα,
το καθιστικό και την κρεβατοκάμαρα. Δεσπόζουσα θέση έχει η ξύλινη «μεσάνδρα» των
αρχών του 20ου αι. εντοιχισμένη ντουλάπα που υπήρχε σε όλα τα σαμοθρακίτικα σπίτια.
Τους τοίχους στολίζουν «μαρχαμάδες» (μεταξωτές και βαμβακερές υφαντές πετσέτες) και
πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Έπειτα αναπαρίσταται η «γωνιά» (κουζίνα) με το τζάκι, το
σοφρά και όλα εκείνα που χρειάζεται μια νοικοκυρά για την προετοιμασία του φαγητού: το
καθιστικό με τον ξύλινο καναπέ και το τραπεζάκι (έπιπλα που συναντούσε κανείς μόνο σε
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σπίτια εύπορων οικογενειών). Το σιδερένιο κρεβάτι του 1929 που είναι σκεπασμένο με
ολομέταξη κουβέρτα. Τα πανέμορφα σεντούκια και διακοσμητικά πιάτα που είχαν έρθει
στο νησί τα περισσότερα από τα παράλια της Μ. Ασίας. Πλούσια επίσης είναι και η συλλογή
υφαντών με τα ολόμαλλα κιλίμια, τα βαμβακερά στρωσίδια, τα βαμβακομέταξα και
μεταξωτά των οποίων η πρώτη ύλη επεξεργαζόταν στη Σαμοθράκη. Και τέλος το
ξυλόγλυπτο εικονοστάσι των αρχών του 20ου αι. με σπάνιες εικόνες του περασμένου αιώνα
που προέρχονται από τις εκκλησίες του νησιού. Το εικονοστάσι με την κρεμαστή καντήλα
και την στεφανοθήκη δεν έλειπε από κανένα σαμοθρακίτικο σπίτι. Στο Λαογραφικό
μουσείο υπάρχουν επίσης και οι τοπικές φορεσιές. Η ανδρική φορεσιά αποτελείται από τα
τσιρβούλια (παπούτσια), το καλτσούν, τη βράκα, το Ζναρ, το πκαμσιού, το Γιλέκι, τον Αμπά
(σακκάκι) και τον σκούφο.

Πηγή: https://www.e-evros.gr/

Όποιος επιχειρεί να κάνει τον γύρο της Σαμοθράκης, νομίζει πως έχει να κάνει με δυο
διαφορετικά νησιά: Η βόρεια και η βορειανατολική πλευρά είναι κατάφυτη: καταπράσινες
πλαγιές, δάση με αιωνόβια δέντρα, καλλιέργειες οπωροφόρων, πυκνοί θαμνότοποι,
εντυπωσιακοί καταρράκτες σε δασωμένες ρεματιές. Η νότια και νοτιοδυτική με χαμηλούς
λόφους και απόκρημνα βράχια που ορθώνονται πάνω από τη θάλασσα, αραιή βλάστηση,
χωράφια και ελαιώνες.
Ο αναλλοίωτος χαρακτήρας του φυσικού της περιβάλλοντος, η σπάνια αισθητική του
τοπίου της, η παρουσία ενδημικών φυτών και οι σημαντικοί βιότοποι για την ορνιθοπανίδα
την ενέταξαν, κατά το μεγαλύτερο τμήμα της, στις Περιοχές NATURA 2000. Μοναδική και η
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παρουσία του ντόπιου αίγαγρου. Στα νερά της εμφανίζεται η monachus monachus και η
φώκαινα, η οποία ζει μόνο στο Βόρειο Αιγαίο.

Τα χωριά της Σαμοθράκης βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την επιφάνεια του νησιού, σαφώς
πιο πυκνοκατοικημένη όμως είναι η δυτική πλευρά. Στο σύνολό τους είναι περίπου 20, τα
μισά από τα οποία όμως έχουν μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των δέκα κατοίκων. Συνολικά ο
πληθυσμός της Σαμοθράκης είναι 2840 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Όλα τα χωριά της Σαμοθράκης αποτελούν έναν ενιαίο δήμο. Πρωτεύουσα είναι η Χώρα,
αλλά ο μεγαλύτερος οικισμός πληθυσμιακά είναι το λιμάνι του νησιού, η Καμαριώτισσα,
στο βορειοδυτικό άκρο. Το Λάκκωμα, ο Προφήτης Ηλίας και τα Αλώνια, που
είναι χωριά στα δυτικά της Σαμοθράκης έχουν περισσότερους από 200 μόνιμους κατοίκους.
Στο χωριό Προφήτης Ηλίας, στο δρόμο για την Παχιά Άμμο θα συναντήσεις πολλές
ταβέρνες με αρνάκι και κατσικάκι σούβλας.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Παλαιάπολης Σαμοθράκης (το Ιερό Μεγάλων Θεών) βρίσκεται
στη βόρεια πλευρά του νησιού, περίπου 7 χλμ. 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 7ο αιώνα π.Χ., ενώ οι μόνιμες
κατασκευές χρονολογούνται από το πρώτο μισό του 4ουαι.π.Χ. και κυρίως στον 3ο αιώνα
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.
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Πηγή: https://greece.terrabook.com/

Ιδανική για πεζοπορικές διαδρομές η Σαμοθράκη προσφέρει τη διαδρομή στο όρος
Φεγγάρι ή Σάος ο οποίος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Η διαδρομή
παρόλη την υψομετρική της διαφορά, 1570μ., δεν κουράζει υπερβολικά αλλά δεν είναι και
εύκολη. Το τελευταίο τμήμα της είναι αρκετά βραχώδες και δύσκολο, αλλά θα τα
καταφέρει κάποιος αν έχει λίγη πείρα στην ορεινή πεζοπορία. Και κατά τη διάρκεια της
διαδρομής αλλά και στην κορυφή ο πεζοπόρος απολαμβάνει μια εξαίρετη θέα στο Αιγαίο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο επισκέπτης διασχίζει ένα δρυόδασος.
Η καλή σήμανση στην αρχή του Ε6 και έπειτα τα κόκκινα σημάδια, εξασφαλίζουν χωρίς
κανένα πρόβλημα τη διαδρομή ακόμα και με ομίχλη που είναι συνηθισμένη ειδικά τις
πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μαζί με την επιστροφή θα πρέπει να
υπολογίζει ο ορειβάτης περίπου 10 ώρες. Ας ληφθεί υπ΄ όψιν ότι η θερμοκρασία στη
κορυφή είναι χαμηλότερη 11 βαθμούς από την επιφάνεια της θάλασσας και ότι αν έχει
αέρα, γεγονός πολύ συνηθισμένο, θα κάνει πολύ κρύο ακόμα και το καλοκαίρι.
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Πηγή: http://www.pezoporia.gr/

Αξίζει επίσης η επίσκεψη σε δύο διαδρομές που κινούνται δίπλα στα ρέματα με τους
καταρράκτες όπου μπορείτε να κάνετε μπάνιο στις "βάθρες" (λιμνούλες) όπως λέγονται
από τους ντόπιους. Η πρώτη διαδρομή είναι δυτικά του χωριού Θέρμα (υπάρχουν
πινακίδες) προς τη "Γριά Βάθρα" και η δεύτερη στο ρέμα του Φονιά που βρίσκεται 4 χλμ.
δυτικά του χωριού Θέρμα. Οι διαδρομές αυτές είναι πολύ ωραίες λόγω των καταρρακτών
αλλά και της δυνατότητας που προσφέρουν για μπάνιο στις "βάθρες".
«Γριά Βάθρα»: Στην περιοχή των Θερμών, μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο γεμάτο αιωνόβια
πλατάνια και φτέρες. Λίμνες και μικροί καταρράκτες που σχηματίζονται διαδοχικά από τον
καταρράκτη που ξεκινάει από το βουνό Σάος.
«Βάθρες του Φονιά»: Πεζοπορία σε μια περιοχή που θυμίζει νεραϊδοχώρα πλάι στο ρέμα
του Φονιά, που είναι ο πιο γνωστός ποταμός της Σαμοθράκης. Πηγάζει από τις κορυφές του
όρους Σάος και εκβάλει στα βορειοανατολικά της Σαμοθράκης, στο Θρακικό Πέλαγος. Τα
νερά πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων σχηματίζουν σκαλωτούς καταρράχτες, με
μεγαλύτερο, αλλά και αναμφίβολα ομορφότερο, αυτόν του Φονιά, που λέγεται έτσι
εξαιτίας της επικινδυνότητας των ορμητικών νερών του. Η πεζοπορική διαδρομή
του Φονιά είναι εύκολη, ειδικά μέχρι την πρώτη βάθρα. Το πιο όμορφο κι εντυπωσιακό
σημείο του Φονιά όμως, είναι η Κλείδωση. Πρόκειται για καταρράκτη με ύψος 35 μέτρων.
Κάτω στην παραλία υπάρχει και ο ομώνυμος μεσαιωνικός πύργος, ανάμεσα σε πλατάνια.
Στις εκβολές του Φονιά συναντάμε τον σημαντικό υγρότοπο της Βδελολίμνης, πολύτιμο
σταθμό των αποδημητικών πουλιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους παρατηρητές πουλιών
έχει και η λιμνοθάλασσα του Αγίου Ανδρέα, κοντά στη Καμαριώτισσα.
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Πηγή: https://greece.terrabook.com/

Μέχρι το καλοκαίρι το 2000 τα μονοπάτια αυτά ήταν τελείως αδιαμόρφωτα και σε μερικά
σημεία περνούσανε σ’ επικίνδυνα σημεία με αποτέλεσμα να έχουν συμβεί αρκετά
ατυχήματα και πολλές φορές σοβαρά. Η διάσχιση των ρεμάτων αυτών συνήθως από πάνω
προς τα κάτω, γίνεται μόνο με τη βοήθεια σκοινιών και αναρριχητικού εξοπλισμού.
Οι επισκέπτες στο νησί δεν θα πρέπει να παραλείψουν μια επίσκεψη στην περιοχή Θέρμα
στο βόρειο τμήμα του νησιού όπου υπάρχουν αναβλύσεις θερμομεταλλικών νερών,
γνωστές για τις ιαματικές τους ιδιότητες από την εποχή ακόμα της Βυζαντινής περιόδου. Το
Δημοτικό υδροθεραπευτήριο, που εκμεταλλεύεται την ιαματική πηγή Ψαρόθερμα
βρίσκεται σε δημοτική έκταση 5.000 τ.μ. και διαθέτει υπάρχουν 13 ατομικούς και 2
ομαδικούς λουτήρες -πισίνες (ανδρών και γυναικών). Το νερό στις πισίνες είναι διαυγές
αλμυρό στη γεύση και η θερμοκρασία του είναι στους 38ο - 39ο C και συνιστάται για
ρευματικές αρθρίτιδες, χρόνιες αρθροπάθειες, δερματοπάθειες, χρόνιες γυναικολογικές
φλεγμονές, παθήσεις των οστών. Δίπλα στα λουτρά υπάρχουν βρύσες χλιαρού νερού για
ποσιποθεραπεία που ενδείκνυται για την παχυσαρκία, αλλά και για παθήσεις του ήπατος,
της χολής και των νεφρών. Κοντά στο ρέμα βρίσκεται ακόμη μια πηγή με νερό που πίνεται
ως καθαρτικό.

Στη βόρεια πλευρά της Σαμοθράκης, στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Καμαριώτισσας –
Θερμών, μέσα σε κατάφυτο τοπίο, βρίσκεται το λεγόμενο «Στασίδι του Αποστόλου
Παύλου». Πρόκειται για ένα σύγχρονο μνημείο – προσκύνημα που κατασκευάσθηκε σε
ανάμνηση του περάσματος του Αποστόλου από το νησί, που αποτέλεσε το πρώτο
ευρωπαϊκό έδαφος που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος, το 49 μ.Χ., ερχόμενος από την
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Τρωάδα και πηγαίνοντας προς τη Μακεδονία, προκειμένου να ξεκινήσει την περιοδεία του
στην Ευρώπη. Πιθανότατα έφθασε με πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόπολης και, όπως
αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων, έμεινε στο νησί για μία ημέρα και την επομένη
πέρασε απέναντι, στην Καβάλα.
Πρόκειται για ένα λιτό περιστύλιο με ημικυκλικό σχήμα, κτισμένο από ξύλο και πέτρα,
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική παράδοση του νησιού. Διακοσμείται με τέσσερα μεγάλα
ψηφιδωτά που απεικονίζουν παραστάσεις από την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στη
Σαμοθράκη. Στο κέντρο του περιστυλίου υπάρχει το κείμενο από τις Πράξεις των
Αποστόλων, που περιγράφει το γεγονός, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες.
Κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου, έχει καθιερωθεί να τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Παύλου με
αγρυπνία που τελείται στο Στασίδι το βράδυ της παραμονής.

Πηγή: http://samothraki.gr/

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 σημάνθηκαν οι κάτωθι 4
αγροτικές ποδηλατικές διαδρομές καθώς και η δημιουργία χώρων ανάπαυσης –
παρατήρησης με τη μορφή κιόσκι:

1η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Περιοχή: Καμαριώτισσας - Χώρα
Παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ - Λαγγάδα- Ρέμμα Ροδοφίλι- Ποταμιά- Οικία ΒογιατζήΚατσαμπάς -Τούρλι- Άγιος Νεκτάριος – Χώρα. Συνολικό μήκος ποδηλατικής διαδρομής 9
χλμ.
Σημεία εισόδου εξόδου στην ποδηλατική διαδρομή: ΔΕΗ και Άγιος Νεκτάριος
Χαρακτηριστικά διαδρομής: Η διαδρομή προσφέρεται για ανακάλυψη της αγροτικής
υπαίθρου καθώς περνά ανάμεσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
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2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Περιοχή: Χώρα- Ξηροπόταμος -Καμαριώτισσα
Γήπεδο Χώρας – Αγ Ευστράτιος- Κουφόπετρα- Άγιος Βασίλειος- Βουνός- ΑπατσανάδεςΠύλη- Πολυπούδι - Αγιος Γεώργιος- Μέγα Βνι- Λιβάδι- Κουφκί- Αγιος Ανδρέας. Μήκος
Διαδρομής 8 χλμ.
Σημεία εισόδου εξόδου στην ποδηλατική διαδρομή: Γήπεδο Χώρας και Άγιος Ανδρέας.
Χαρακτηριστικά διαδρομής: Η διαδρομή μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη στον Οικισμό
Ξηροπόταμο, επίσκεψη στο Τυροκομείο, ανάβαση -πεζοπορία στο ρυάκι Ξηροποτάμου και
μπάνιο στην ομώνυμη βάθρα.

3η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Περιοχή: Θερμά
Κάμπινγκ φυσικής διαβίωσης – Χριστός - Καρδελής- Αμπέλα- Υδρομάστευση Αγ ΑντωνίουΚάμπινγκ Βαράδες. Μήκος Διαδρομής 7 χλμ.
Σημεία εισόδου εξόδου στην ποδηλατική διαδρομή: Κάμπινγκ ελεύθερης διαβίωσης και
κάμπινγκ Βαράδες.
Χαρακτηριστικά διαδρομής: Η διαδρομή μπορεί να συνδυαστεί με περιπατητική διαδρομή
στο εξωκκλήσι Χριστός, ανάβαση -πεζοπορία στο ρυάκι Γριάς Βάθρας και μπάνιο στην
ομώνυμη βάθρα.

4η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Περιοχή: Άνω Μεριά
Καταδυτικό Κέντρο (Περιοχής Άγγιστρος)- Ρεμπουτζάδικα- Κανταράδικα (Καρυδιές)Κερασιά-Αγ. Πέτρος. Μήκος Διαδρομής 9 χλμ.
Σημεία εισόδου εξόδου στην ποδηλατική διαδρομή: Καταδυτικό Κέντρο και Άγιος Πέτρος.
Χαρακτηριστικά διαδρομής: Η διαδρομή μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη στο εκκλησάκι
του Αϊ Πέτρου και μπάνιο στον Μακρύ Γιαλό.
Το Συνολικό μήκος των ποδηλατικών διαδρομών είναι 33 χλμ., ενώ το χαρακτηριστικό των
διαδρομών είναι ορεινές ημιορεινές περιοχές όπου απαιτείται η χρήση mountain bike.
Για τους φίλους της γαστρονομίας και του οίνου, η Σαμοθράκη προσφέρει την ευκαιρία
στους επισκέπτες να γνωρίσουν την παραδοσιακή κουζίνα με εδέσματα όπως το μαντί
(καβουρντισμένος κιμάς από χοιρινό και φύλλο πίτας με γέμιση ρυζιού), οι
λαχανοντολμάδες καπαμά, το κοτόπουλο με τουρσί ή με τραχανά και το κορμπανούδι
(κατσικάκι ή αρνάκι με συκωταριά στο φούρνο). Τοπικά γλυκά του νησιού είναι ο
χασλαμάς, η γαλατόπιτα γλυκιά, ο χαλβάς Λιουγκού-Λιουγκού, το Σαραγλί με σουσάμι.
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Τέλος αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο
παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού της
Σαμοθράκης που είναι το πραούστι ή
«πραούστο». Είναι ένα είδος φρούτου που
ευδοκιμεί στο νησί και ονομάζεται έτσι
λόγω του ότι εμφανίζεται και ωριμάζει πριν
τον Αύγουστο.. Πρόκειται για έναν καρπό
δέντρου, κάτι μεταξύ αγριοκορόμηλου και
δαμάσκηνου.

Επίσης, οι οίνοφιλοι δεν θα πρέπει να παραλείψουν μια επίσκεψη στο οινοποιείο Melmar,
που βρίσκεται στην περιοχή Δάφνες. Λειτουργεί από το 2013 και δραστηριοποιείται στην
εγχώρια και διεθνή αγορά από το 2015 με τις ετικέτες ΑΔΥΤΟΝ και ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ.
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο οινοποιείο, με υψηλού επιπέδου οινολογικό εξοπλισμό,
ανεξάρτητο χημείο με σύγχρονα μέσα μετρήσεων κι ελέγχου, ανοξείδωτες ψυχόμενες
δεξαμενές διπλού τοιχώματος, δρύινα Γαλλικά βαρέλια για τους οίνους παλαίωσης,
λειτουργική κάβα με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, αίθουσα
γευσιγνωσίας και ειδική αίθουσα συνεδριάσεων. Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Μαυρούδι και
Syrah από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, οινοποιούνται με σύγχρονες μεθόδους και
σεβασμό στην παράδοση.
Η επίσκεψη στο Οινοποιείο ΜΕΛΜΑΡ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιήγηση στον
αμπελώνα και ξενάγηση στους χώρους παραγωγής, εμφιάλωσης και παλαίωσης. Ο
επισκέπτης έχει τη δυνατότητα γευστικής δοκιμής και αγοράς των κρασιών, στην ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα γευσιγνωσίας, απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Οι
εγκαταστάσεις φιλοξενίας, 5 αυτόνομες σουίτες, βρίσκονται εντός του κτήματος.
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Πηγή: https://www.melmarwinery.gr

Τέλος η Σαμοθράκη ως νησί, είναι γενναιόδωρα προικισμένη από τη φύση με δαντελωτές,
κυρίως βοτσαλωτές, όμορφες παραλίες, άλλες προσβάσιμες οδικώς και άλλες μόνο δια
θαλάσσης. Η απέραντη παραλία των Κήπων με τις χαρακτηριστικές γκριζόμαυρες κροκάλες
και τα λαμπερά βότσαλα ξεχωρίζει στα νότια, η κοσμοπολίτικη Παχιά Άμμος – η μοναδική
αμμώδης παραλία του νησιού – με τη μαγευτική θέα που προσφέρει το ξωκλήσι
της Παναγίας της Κρημνιώτισσας, χτισμένο στο χείλος ενός βράχου. Από εδώ, ξεκινά
τουριστικό σκάφος για μια ωραία θαλάσσια περιήγηση στα «άβατα» μέρη του νησιού:
Κατάρτι, Σπηλιές, Βάτο, Κρεμαστό, Γριάς τα Πανιά και Γυαλί.
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4. Ανάλυση προορισμού βάσει επιμέρους συστατικών στοιχείων
Η τουριστική προτίμηση ενός προορισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντίληψη του
καταναλωτή ως προς το προσφερόμενο τουριστικό πακέτο στο σύνολο του, όπου όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Middleton (2013) συναποτελείται από πέντε στοιχεία, με βάση
τα οποία προκύπτει η ακόλουθη ανάλυση για την περιοχή της Π.Ε. Έβρου:
1) Αξιοθέατα (ήτοι φυσικοί πόροι, ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, ιδιάζοντα
γεωγραφικά στοιχεία), τοπικά πολιτιστικά δρώμενα (ήθη, έθιμα, παραδόσεις,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια) καθώς και παραγωγή τοπικών προϊόντων.
•

Αξιοθέατα
Στην Π.Ε. Έβρου μπορεί κανείς να επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς χώρους της
Σαμοθράκης, της Μεσημβρίας, της Παλαιόπολης, της Μάκρης και του
Σερρείου, της Αλεξανδρούπολης κα τα λαογραφικά μουσεία του Διδυμότειχου,
της Ορεστιάδας, της Νέας Βύσσας. Στο Διδυμότειχο μπορεί κανείς να θαυμάσει
τις ιδιαίτερες σπηλιές, τα ερείπια της Πλωτινούπολης, το Τζαμί Χαμίτ, τις
Βυζαντινές εκκλησίες και την ακρόπολη.
Στην Ορεστιάδα μπορεί να επισκεφτεί κανείς του ταφικούς τύμβους. Στην
Τραϊανούπολη τα τείχη και τα Βυζαντινά μνημεία στη Μάκρη. Αξιόλογο είναι
και το Μουσείο Μεταξιού στο αρχοντικό Κουρτίδη στο Σουφλί και η Συλλογή
Εκκλησιαστικής τέχνης στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.

•

Τοπικός πολιτισμός
Φημισμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία βυζαντινής, μεσαιωνικής και
οθωμανικής περιόδου, αλλά και μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά,
αποτέλεσμα της συνύπαρξης χριστιανικής και μουσουλμανικής παράδοσης
συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο της περιοχής του Έβρου.

•

Τοπικά προϊόντα
Διάσημα τοπικά εδέσματα όπως ο καβουρμάς, η μπάμπω, τα ντολμαδάκια, τα
γλυκά του κουταλιού, οι πίτες, καθώς και τοπικά προϊόντα της πρωτογενούς
παραγωγής με πιο φημισμένα τα μεταξωτά Σουφλίου, έργα μιας
παραδοσιακής σηροτροφίας δεκαετιών, αποτελούν τον πλούτο της γης του
Έβρου ως τουριστικού προορισμού που μπορεί να προσφέρει πολλές και
διαφορετικές εμπειρίες, αναψυχής, διασκέδασης, απόλαυσης και ψυχαγωγίας.

2) Τουριστικές υποδομές και εγκαταστάσεις περιοχής
Η Π.Ε. Έβρου διαθέτει σύγχρονου επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές οι οποίες
μπορούν να καλύψουν τόσο το μαζικό όσο και τις ειδικές μορφές τουρισμού. Οι
D4.2.4: Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
83

τουριστικές υποδομές αποτελούνται από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες,
παραδοσιακούς οικισμούς, σύγχρονους ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ.
Ωστόσο, τα υφιστάμενα καταλύματα αποτελούν το 16,23% της Περιφέρειας Αν.

Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο βέβαια δεν αποτελεί από μόνο του μεγάλο
πρόβλημα αν συνεκτιμηθεί η χαμηλού βαθμού πληρότητα, αλλά εκείνο
ωστόσο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η απουσία ποικιλομορφίας
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ετερογενών κατηγοριών τουριστών, αφού η
πλειοψηφία των καταλυμάτων (28 από τα 62) είναι 2 αστέρων.

3) Μεταφορά & δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή
Η ύπαρξη αεροδρομίου, λιμανιού αλλά και σύγχρονου οδικού δικτύου
διευκολύνουν την προσέλευση κάθε ενδιαφερόμενου, όπου κι αν
βρίσκεται. Ειδικότερα:
Η Π.Ε. Έβρου διαθέτει το διεθνές αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης στο οποίο
μέχρι τώρα εκτελούνται μόνο εσωτερικές πτήσεις που εξυπηρετούν τη σύνδεση με
την Αθήνα και την Κρήτη.
Ακόμη το επιβατικό και εμπορικό Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί μια πύλη
της ευρύτερης βαλκανικής ενδοχώρας και φιλοδοξία όλων είναι στο μέλλον να
αποτελέσει συγκοινωνιακό κόμβο διακίνησης σημαντικού όγκου ανθρώπων και
εμπορευμάτων.
Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού έβγαλε την περιοχή από τη γεωγραφική
απομόνωση, μετατρέποντάς την σε κεντρικό σημείο σύνδεσης ανατολής και δύσης,
συμβάλλοντας στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου και βελτιώνοντας σε
σημαντικό βαθμό την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα της περιοχής.
Ο Έβρος διαθέτει ανεπτυγμένο δίκτυο εθνικών και επαρχιακών οδών που συνδέουν
το νότιο με το βόρειο τμήμα του, ενώ λειτουργούν τρεις συνοριακοί σταθμοί σε
Καστανιές, Πύθιο και Κήπους, καθώς και δύο ακόμη συνοριακά σημεία σε Κυπρίνο
και Ορμένιο.
Επιπλέον, ο Έβρος συνδέεται με σιδηροδρομική γραμμή με Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Βουλγαρία.

4) Εικόνα προορισμού
Παρόλο που η περιοχή της Π.Ε. Έβρου αποτελεί μια αξιόλογη αμπελοοινική
περιοχή, εντούτοις η απουσία μιας συγκροτημένης στρατηγικής μάρκετινγκ για την
προβολή της περιοχής και της παραγωγής οίνων ΠΟΠ, καθιστά χαμηλή την
αναγνωρισιμότητα της και τη συναισθηματική ανταπόκριση των καταναλωτών.
Αντίθετα, παρατηρούνται μεμονωμένες προσπάθειες προβολής της περιοχής σε
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τηλεοπτικά κανάλια, κατά κύριο λόγο τοπικά, κυρίως κατά τη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου όπου πραγματοποιούνται οι διάφορες εκδηλώσεις στην
ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον ξεχωρίζουν κάποιες προσπάθειες ενίσχυσης της
εικόνας της περιοχής μέσα από την προβολή της περιοχής είτε διαμέσου σχετικών
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο είτε με την δημιουργία σχετικών λογαριασμών στα πιο
δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram). Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής ιστοσελίδες:
http://www.peevrou.eu/index.php/menu-tourismos/menu-tourismos-4
http://www.e-evros.gr/
https://greece.terrabook.com/el/evros/chapter/aksiotheata-politismou/
https://www.alexpolisonline.com/p/blog-page_45.html
https://www.discovergreece.com/el/mainland/thrace/alexandroupolis

5) Συνολικές Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν το κόστος που υποχρεούται ο
υποψήφιος επισκέπτης να καταβάλει για την κατανάλωση του συνολικού
τουριστικού προϊόντος, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από παράγοντες όπως
επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, χιλιομετρική απόσταση
τουριστικού προορισμού,
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5. Προτάσεις για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων για την
προώθηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών και φυσικών πόρων
και οροσήμων και των τοπικών φαγητών και κρασιών στην
περιοχή του Έβρου
Ο Έβρος καλείται εκμεταλλευόμενος τη γεωγραφική του θέση, τις κλιματολογικές συνθήκες
και τον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό του πλούτο, να επανατοποθετηθεί στη διεθνή
τουριστική σκηνή, διατηρώντας τα μερίδια του και αυξάνοντας τη διείσδυσή του σε νέα
τμήματα της αγοράς των ήπιων μορφών τουρισμού, υιοθετώντας το μοντέλο της αειφόρου
ισόρροπης ανάπτυξης. Έχοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα να αντιμετωπίσει τη χαμηλή
ξενοδοχειακή δυναμικότητα, τις ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές, αλλά πολύ
περισσότερο να αντιπαλέψει παγιωμένες νοοτροπίες παραγόντων, φορέων και
επιχειρήσεων, που δίνουν προτεραιότητα σε άλλους τουριστικούς προορισμούς.
Το προφίλ του τουρίστα- επισκέπτη του Έβρου ακολουθεί τα πρότυπα των ταξιδιωτών που
επιλέγουν ως προορισμό την ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για οικογένειες που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους
κατά τους θερινούς μήνες στο παράκτιο μέτωπο της Αλεξανδρούπολης και τη Σαμοθράκη.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες, ζητούν να εμπλουτίσουν τον χρόνο
των διακοπών τους, με επιπλέον εκδρομές και δραστηριότητες φυσιολατρικών, αθλητικών
και πολιτιστικών ενδιαφερόντων. Για τον σκοπό αυτό πολύ συχνά ταξιδιωτικά γραφεία της
περιοχής, διοργανώνουν μονοήμερες εκδρομές – αποδράσεις στα εθνικά πάρκα, τα
μνημεία και τα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής. Παράλληλα, η γαστρονομία και η τοπική
κουζίνα συνιστούν μέρος του τουριστικού προϊόντος και μάλιστα για πολλούς επισκέπτες
συμπεριλαμβάνεται στα κίνητρα για την επιλογή τουριστικού προορισμού, ενώ δεν λείπουν
και οι περιπτώσεις που από μόνη της η γαστρονομία συχνά αποτελεί αφορμή για τουρισμό.
Οι ήπιες μορφές τουρισμού απαιτούν την παρουσία εξειδικευμένων εγκαταστάσεων όπως
και εξειδικευμένων επιχειρήσεων ενημέρωσης- πληροφόρησης και παροχής εξοπλισμού
και υποστήριξης. Ο θεματικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο, κυρίως για τις
ημιορεινές και ορεινές περιοχές του βορείου Έβρου, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο
και οικοδομώντας ταυτότητα τουριστικού προορισμού που τώρα δεν υφίσταται.
Για την ανάδειξη της περιοχής σε αυτόνομο ελκυστικό τουριστικό προορισμό απαιτούνται
ενέργειες ολοκληρωμένης προβολής οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
οικονομίες κλίμακας συμβάλλοντας δραστικά στην ανάπτυξη του πολιτιστικού,
περιβαλλοντικού, γαστρονομικού και οινικού τουρισμού.
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Μια τέτοια πρωτοβουλία για παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία «JTI Target»6, που είναι
μια ενέργεια για την προβολή και προώθηση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων,
μέσω έξυπνων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων. Οι σημαντικότερες παροχές της
ενέργειας αυτής περιλαμβάνουν την πληροφόρηση μέσω νέων τεχνολογιών για τους
τουριστικούς προορισμούς, την εντατική προβολή των φυσικών και μη αξιοθέατων της
περιοχής μέσω διαδικτύου, την κατασκευή ηλεκτρονικού ημερολογίου εκδηλώσεων και
γεγονότων τουριστικού ενδιαφέροντος, την ψηφιακή περιήγηση σε τουριστικούς τόπους
της περιοχής.

Προτείνονται μια σειρά μέτρων τα οποία θα αφορούν στα κάτωθι:
Μ1. Υλοποίηση ολοκληρωμένης διαφημιστικής καμπάνιας οι οποίες θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας συμβάλλοντας δραστικά στην ανάπτυξη του
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, γαστρονομικού και οινικού τουρισμού,
απευθυνόμενες τόσο στους εγχώριους επισκέπτες όσο και σε επισκέπτες από χώρες
του εξωτερικού, ιδιαίτερα των Βαλκανίων από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο
μερίδιο τουριστών στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.
Μ2. Αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η οποία μπορεί να
αποτελέσει βασικό παράγοντα για την δημιουργία και διατήρηση βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης στη βάση του τρίπτυχου περιβάλλον – πολιτισμός – τοπική
γαστρονομία/οίνος, παρέχοντας σημαντικότατα οφέλη σε όλους τους
εμπλεκόμενους: τα οινοποιεία, τους διανομείς οίνου, τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς γυναικών της περιοχής, τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον
κλάδο του τουρισμού εν γένει (επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς, εστίασης, κ.α.),
τους φορείς και τις αρχές που συμμετέχουν στον περιβαλλοντικό και πολιτιστικό
τουρισμό (π.χ. φορείς διαχείρισης, πολιτιστικοί σύλλογοι, εφορεία αρχαιοτήτων,
εταιρίες αθλητικής αναψυχής, κλπ), αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
ευρύτερα. Τα οφέλη αυτά μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην εξεύρεση
λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος γενικότερα, όπως
για παράδειγμα την έντονη εποχικότητα της ζήτησης, την συγκέντρωση της ζήτησης
κυρίως για παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς (και όχι για εναλλακτικούς
οινοτουριστικούς προορισμούς), τον ψηφιακό και ανταγωνιστικό χάσμα μεταξύ
λίγων μεγάλων και πολλών μικρομεσαίων αγροτουριστικών και οικοτουριστικών
επιχειρήσεων, κ.α.
Μ3. Δημιουργία μικρών πυρήνων συνεργασίας στο εσωτερικό της Π.Ε. Έβρου με τη
μορφή ομάδων συνεργασίας για την προστασία της ιδιαίτερης ταυτότητας και της
φυσιογνωμίας των κοινοτήτων. Η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση στον τουρισμό
μέσα από την περιήγηση, τον αγροτουρισμό, τα πολιτιστικά δρώμενα και τη
συμμετοχή των επισκεπτών στην καθημερινότητα των ντόπιων, αποτελεί το
ζητούμενο μιας προσπάθειας για υγιή οικονομική ανάπτυξη και διαφύλαξη της

6

http://jti-rhodope.eu/index1.php?area=1&lang=en
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πολύτιμης αξίας των ανθρωπίνων πόρων σε ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές
περιοχές.
Στον Ελλαδικό χώρο έχουμε σήμερα περιπτώσεις αγροτικών περιοχών που με
επιτυχία συνεχίζουν προγράμματα εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση
στον αγροτουρισμό και τον οικοτουρισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το
χωριό Βάμος στην Κρήτη, μια μικρή αγροτική κοινότητα με ανύπαρκτες τουριστικές
υποδομές, που μετεξελίχθηκε μέσα σε μια δεκαετία σε ένα αγροτουριστικό θέρετρο
διεθνούς φήμης. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η ανάσχεση του
δημογραφικού μαρασμού, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η μείωση της ανεργίας,
η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτισμικής
ταυτότητας της περιοχής. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους,
ο Βάμος αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών
τουρισμού στην Ελλάδα (http://www.vamosvillage.gr, 2017).
Επίσης επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί για δωδέκατη συνεχή χρονιά το
λιομάζωμα από τουρίστες στη Μεσσηνία. Πρόκειται για ένα παράδειγμα ήπιας –
ενσωματωμένης μορφής τουρισμού που διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο
Trigilidas Travel, όπου τουρίστες από τη Δανία και άλλες χώρες μετέχουν στη
συγκομιδή της ελιάς και στην όλη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου διαμένοντας
ταυτόχρονα σε παραδοσιακά καταλύματα των χωριών της Μεσσηνίας. Κατά τη
διάρκεια της διαμονής τους συμμετέχουν στον παραδοσιακό τρόπο ζωής και
επισκέπτονται περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και μνημεία της περιοχής. Το
πρόγραμμα αυτό αποφέρει κέρδη στις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα την
ευκαιρία στους ταξιδιώτες να γνωρίζουν και να συμμετέχουν στην κουλτούρα, τον
πολιτισμό και τα λαϊκά δρώμενα της περιοχής.
Από τον διεθνή χώρο το πιο επιτυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού που συνδυάζει όλα τα είδη του είναι η Τοσκάνη στην Ιταλία. Τα
μεσαιωνικά χωριά έχουν καταφέρει με την ανάδειξη και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου να αποτελέσουν πόλο έλξης
εκατομμυρίων τουριστών από όλο τον κόσμο, οικοδομώντας ένα πανίσχυρο brand
name με διεθνή αναγνώριση.

Όσον αφορά στην προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, ένα ολοκληρωμένο
επικοινωνιακό πλάνο θα πρέπει να σχεδιαστεί από όλους τους εμπλεκόμενους στο
γαστρονομικό τουριστικό κύκλωμα, με κύριο μέλημα να εξυπηρετεί την ανάπτυξη
γαστρονομικού brand της Π.Ε. Έβρου, μέσα από δράσεις όπως:
Παραγωγή κειμένων & “storytelling”
Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου
Δημιουργία διαδικτυακής πύλης
Παραγωγή newsletters
Παραγωγή γαστρονομικού οδηγού
Ενέργειες δημοσιότητας (π.χ. αποστολή δελτίων τύπου)
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Φιλοξενία δημοσιογράφων, τηλεοπτικών συνεργείων & επαγγελματιών του
τουρισμού
Ενσωμάτωση γαστρονομίας στη γενική τουριστική καμπάνια της περιοχής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παραδείγματα από ελληνικές πρωτοβουλίες – οι
περισσότερες από τις οποίες ωστόσο ξεκίνησαν πριν από λίγα χρόνια δυστυχώς και
αφορούν είτε σε διευρυμένη παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια είτε σε
γαστρονομικά φεστιβάλ που συνεισφέρουν στην προώθηση της εκάστοτε περιοχής.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
”Δρόμοι της Ελιάς”, αναγνωρισμένοι πλέον και από την UNESCO με συνεργασία 22
μεσογειακών ελαιοπαραγωγικών χωρών,
”Τα Βορεινά – Οι Δρόμοι του Κρασιού”, όπου γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια
διείσδυσης στη γερμανική τουριστική αγορά μέσω του Οινοτουρισμού.
”Το Mount Athos Kouzina” -πλέον φέτος “Mount Athos Gourmet”- μέχρι πέρυσι για
την προ του Άθω περιοχή – Με αποκορύφωμα την φετινή παρουσίαση συνταγών
στο εστιατόριο του Jamie Oliver στο Λονδίνο, αλλά και την επίσκεψη του
αρχισυντάκτη του περιοδικού του Οliver στην περιοχή, ο οποίος δημοσίευσε
εκτενέστατο και αναλυτικότατο ρεπορτάζ, έχοντας εκατομμύρια αναγνώστες.
Το ”Έτος Γαστρονομίας”. Πέρυσι ήταν τιμώμενη περιοχή η Σαντορίνη στην οποία
και πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό συνέδριο παρουσία δημοσιογράφων από
διεθνή Μέσα. Φέτος, έχουμε τιμώμενη περιοχή τις Κυκλάδες εν συνόλω.
Το ”Φεστιβάλ Γαστρονομίας Σητείας” στην Κρήτη, το οποίο πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά πέρυσι παρουσία επίσης δημοσιογράφων από το εξωτερικό.
Το ”Φεστιβάλ Γαστρονομίας ‘Νικόλαος Τσελεμεντές’ στη Σίφνο”, όπου όλες οι
Κυκλάδες παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και τις συνταγές τους. Πέρυσι μάλιστα
δημοσιεύτηκαν και σχετικά άρθρα στον Καναδικό και Αμερικανικό Τύπο, ενώ
αναδημοσιευτήκαν κατόπιν σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Όσον αφορά στην προώθηση του οινικού τουρισμού απαιτούνται:
ανάπτυξη ευρύτερης οινικής παιδείας στους Έλληνες και ξένους καταναλωτές.
βελτίωση της εκπαίδευσης και την ευαισθητοποίηση όλων των επαγγελματιών που
σχετίζονται με τον οινοτουρισμό, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής οίνου αλλά και οινοτουρισμού.
προώθηση των τουριστικών προϊόντων των οινοτουριστικών προορισμών της Π.Ε.
Έβρου.
Ειδικά για την προώθηση και προβολή της τοπικής οινοποιίας, κομβικής σημασίας ενέργεια
αποτελεί η προβολή της περιοχής μέσα από την συμμετοχή σε εκθέσεις. Πιο συγκεκριμένα
μέσω της έκθεσης «Οινόραμα» καλλιεργείται η συνεργασία με οινοπαραγωγούς και
εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου. Ομοιοτρόπως, το «ΕλλΟινικό Εστιατόριο» δρα
συμπληρωματικά μέσω της ενημέρωσης των επισκεπτών και δυνητικών τουριστών για
D4.2.4: Συλλογή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη
89

τοπικά και διεθνή βραβευμένα εστιατόρια τα οποία εμπεριέχουν στο μενού τους λίστα
ελληνικών κρασιών συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην οινική αναβάθμιση των
ελληνικών εστιατορίων και εκ κατακλείδι του τουριστικού προορισμού (ΕλλΟινικό
Εστιατόριο, 2018).
Αντίστοιχη προβολή επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή στη διήμερη οινική εκδήλωση
«Ανοιχτές Πόρτες» που αποτελεί ενέργεια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων Κρασιού κατά
την οποία οι οινόφιλοι καλούνται να γνωρίσουν τον τόπο προέλευσης των κρασιών μέσα
από γευστικές δοκιμές και ξεναγήσεις.
Τέλος, σημαντική καθίσταται η συμβολή του ηλεκτρονικού περιοδικού «Οινολογία»
(http://www.oinologia.com) μέσα από την αναφορά στην αμπελοκαλλιέργεια, την
παραγωγή κρασιού αλλά και την δημοσίευση άγνωστων για το ευρύ κοινό πληροφοριών
σχετικών με τον οίνο ή τον οινικό προορισμό που θέλουν να επισκεφτούν.
Επίσης σημαντικό ρόλο στην παροχή των οινοτουριστικών υπηρεσιών μπορούν να έχουν τα
κέντρα υποδοχής επισκεπτών των οινοποιείων, οι δρόμοι κρασιού και οι γιορτές κρασιού:
Κέντρα υποδοχής επισκεπτών στα οινοποιεία (winery visitor centers): Αναφέρονται ακόμη
ως αίθουσες γευσιγνωσίας και πόρτες κελλαριού (tasting rooms, cellar doors).
Προσφέρονται για τη δοκιμή κρασιών, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την
παρουσίαση νέων οινικών προϊόντων και για λοιπές συναφείς δραστηριότητες.
Μάλιστα, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημερινό περιβάλλον οι Olsen and Thach (2008) τα
χαρακτηρίζουν ως μια «σημαντική οδό αύξησης» των πωλήσεων ενώ ο Getz (2000) τα
χαρακτηρίζει ως ένα σημαντικό «μονοπάτι» σταθερής κερδοφορίας. Επίσης, αποτελούν μια
αξιόλογη ευκαιρία συγκέντρωσης πολύτιμης γνώσης σχετικά με τους πελάτες (Penn, 2003).
Η σημασία τους είναι μεγάλη, καθώς οι επισκέψεις στα κέντρα υποδοχής επισκεπτών
συνδιαμορφώνουν την εικόνα των επισκεπτών για την επιχείρηση και τα προϊόντα της.
Διαδρομές ή δρόμοι κρασιού (wine routes): Αποτελούν σημαντικά τουριστικά προϊόντα σε
διεθνές επίπεδο, καθώς λειτουργούν ως εργαλεία προώθησης του οινοτουρισμού (Getz,
2000, Hashimoto and Telfer, 2003). Παράλληλα, διευκολύνουν τους επισκέπτες να
οργανώσουν καλύτερα την οινοτουριστική τους εμπειρία, καθώς προσφέρουν
περισσότερες δυνατότητες συστηματικής οργάνωσης των τοπικών οινοποιείων, της
διασύνδεσής τους και των απαραίτητων τουριστικών υποδομών. Οι διαδρομές κρασιού
συμβάλουν στη δημιουργία συνεργειών, στην ανάπτυξη και προώθηση του τοπικού
οινοτουρισμού ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη φήμη και την εικόνα της περιοχής και των
κρασιών της (Wargenau and Che, 2006).
Γιορτές κρασιού (wine festivals): παρέχουν αξιόλογες ευκαιρίες δημοσίων σχέσεων για τα
οινοποιεία μιας περιοχής, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό επισκεπτών και δημιουργώντας
αξιοσημείωτες ευκαιρίες πωλήσεων (Cambourne, 1998). Μέσω της συμμετοχής των
τοπικών οινοποιείων σε γιορτές κρασιού, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν
τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν τοπικές ποικιλίες και διαφορετικές επωνυμίες κρασιού.
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Τέλος, για την ενδυνάμωση και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών τροφίμων
και οίνων στην περιοχή του Έβρου, κρίνεται επιβεβλημένη η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που προσφέρουν οι ΤΠΕ, καθώς δίνουν την ευκαιρία για:
Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης για τους οινοτουριστικούς
προορισμούς (Destination Knowledge Management System).
Εναλλακτικές και πολυδιάστατες προσεγγίσεις για την αποτελεσματική παροχή
οινοτουριστικής και γαστρονομικής πληροφόρησης στα διάφορα στάδια της
τουριστικής ζήτησης: πριν, κατά την διάρκεια και μετά το ταξίδι.
Αξιοποίηση συστημάτων Customer Relationship Management για τη δημιουργία και
διαχείριση σχέσεων με τους οινοτουρίστες.
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Παράρτημα Ι. Σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος & τοπικές εκδηλώσεις
Παράρτημα ΙΙ. Φωτοθήκη
Παράρτημα ΙΙΙ. Έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων πολιτιστικών φορέων
Παράρτημα ΙV. Ερωτηματολόγιο έρευνας σε οινοποιεία
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