


Ζήσε την αυθεντική εμπειρία 
Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απλώνεται στη βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας, στη σκιά της 
κυρίαρχης οροσειράς της Ροδόπης, ανεβοκατεβαίνει σε βουνά και πεδιάδες, χάνεται στα παρθένα 
δάση της, καθρεφτίζεται στις λίμνες της Βιστωνίδας και της Ισμαρίδας, ταξιδεύει με τα ποτάμια της Νέστο 
και Έβρο μέχρι τις εκβολές τους και κολυμπάει στα νερά του Αιγαίου.
Συμπληρώνεται έτσι ένα ψηφιδωτό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, μιας γης που πάλλεται σε 
διαφορετικά ακούσματα, σχήματα, χρώματα, αρώματα και γεύσεις. Κρύσταλλοι από θαλασσινό 
αλάτι, βότσαλα, σταγόνες νερού, νιφάδες χιονιού, τραγανοί ξηροί καρποί, ελιές, κόκκοι καφέ που 
σιγοκαβουρδίζονται, προσφέρουν στον ταξιδευτή – όχι απλό τουρίστα – μία εμπειρία πέντε αισθήσεων.
Εδώ, οι ανθρώπινες ψηφίδες διαφορετικών φυλών και θρησκειών ενώθηκαν για να δημιουργήσουν την 
πιο ζεστή και φιλόξενη εικόνα, στοιχείο που κάνει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μοναδική.

Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας
Λαξεμένες πέτρες δεμένες δίπλα – δίπλα σε γεφύρια και αρχοντικά, κεχριμπαρένιες χάντρες σε 
κομπολόγια, κόμποι σε κομποσκοίνια προσευχής, φιλντισένια στολίδια σε μουσικά όργανα που 
δίνουν ζωή σε γλέντια και χορούς κυκλωτικούς.
Ψηφίδες πολιτισμού
Θραύσματα αγαλμάτων, κομμάτια από κολώνες, ψηφιδωτά που ιστορούν κατορθώματα θεών και 
ηρώων, τρούλοι και μιναρέδες, φύλλα καπνού περασμένα σε σπάγκο για να ξεραθούν, πολύχρωμες 
βελονιές σε κεντήματα μεταξωτά. Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος και δυο νησιά: Θάσος και 
Σαμοθράκη. Έλα να προσθέσεις τη δική σου ψηφίδα στο πολύχρωμο ψηφιδωτό. 
Έλα και ζήσε την αυθεντική εμπειρία.



Δράμα
Η πόλη των νερών



Ένα ανεπαίσθητο 

γλωσσικό «παραστράτημα» 

στο διάβα των αιώνων, η 

παραφθορά του ονόματος 

του αρχαίου οικισμού 

Δύραμα (ή Ύδραμα), έχει 

χαρίσει στη Δράμα το 

όνομά της, ένα όνομα που 

κρύβει επιδέξια το γεγονός, 

ότι η περιοχή είναι ένας 

αυθεντικός παράδεισος, 

με παρθένα φύση και 

ξεχωριστούς ανθρώπους. 

Σπήλαιο Αγγίτη ή Μααρά

Καταρράκτης Αγίας Βαρβάρας 
στην κοιλάδα του Αρκουδορέματος

Νόστιμο πιάτο με πατάτες 
Κ. Νευροκοπίου ΠΟΠ

Παρθένο Δάσος Φρακτού

Τα Μπαμπούγερα, ένα έθιμο 
με διονυσιακές ρίζες

Σκι στο χιονοδρομικό 
κέντρο Φαλακρού

Ονειρούπολη Δράμας

Παρανέστια περιοχή 
Οροσειράς Ροδόπης

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας

Στα οινικά μονοπάτια του Διονύσου



Καβάλα
Mε φόντο τη 

θάλασσα



Αλλοτινή βασίλισσα

του καπνού, η Καβάλα 

ξεδιπλώνει αμφιθεατρικά 

την ομορφιά της και είναι 

το κατάλληλο ορμητήριο 

για εξορμήσεις στους 

αρχαιολογικούς και 

βυζαντινούς θησαυρούς 

των Φιλίππων, αλλά 

και για βουτιές στη 

θάλασσα.

Η γαλάζια παραλία της Ν. Ηρακλείτσας

Οι “Καμάρες”, το παλιό υδραγωγείο

Κάστρο Καβάλας

Ουζάκι με μερακλίδικους 
Θαλασσινούς μεζέδες στο λιμάνι

Βήμα Αποστόλου Παύλου

 H μεγαλοπρεπής αρχαία πόλη των Φιλίππων

Η εξωτική Αμμόγλωσσα της Κεραμωτής, αποικία των ερωδιών

Το Ιμαρέτ στη πόλη της Καβάλας



Ξάνθη
Η πόλη των 
χρωµάτων



Σαν ένα πολύτιμο 

χαρμάνι από τα πιο 

ακριβά αρώματα 

της Δύσης και της 

Ανατολής, η Ξάνθη 

προκαλεί όλες τις 

αισθήσεις. 

Κανό-Καγιάκ στο Νέστο

Mακεδονικός Tάφος 
Κομνηνών - Σταυρούπολη

Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντάνασσας στο Πόρτο Λάγος

Άγρια άλογα

Καταρράκτης Λειβαδίτη Καρναβάλι της Ξάνθης

Οι Μαιανδρισμοί του Νέστου

Αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων



Ροδόπη
Η αρµονία των

αντιθέσεων



Ξεχωριστό χρώμα, 

αρώματα και γεύσεις 

από διαφορετικούς 

πολιτισμούς που 

συμβιώνουν αρμονικά

στις γειτονιές της πόλης.

Εκκλησιαστικό Μουσείο (Ιμαρέτ)

Γραφικές ταβέρνες σε 
πλακόστρωτα δρομάκια

Παραλία Φαναρίου

Πύργος του Ωρολογίου και Γενί Τζαμί

Μωσαϊκό στον Αγ. Χαράλαμπο
Μαρώνειας

Γέφυρα ποταμού Κομψάτου, Ίασμος

Τενεκετζίδικα

Πλατεία Κομοτηνής



Έβρος
Ένα  κόσµηµα 

στην άκρη των 
συνόρων



Ο Έβρος είναι ένα 

κρυμμένο διαμάντι, με 

μοναδικούς φυσικούς και 

πολιτιστικούς θησαυρούς, 

τους οποίους αφιερώνει 

στους επισκέπτες 

με οικολογικές και 

πολιτιστικές ευαισθησίες.

Τελετή αφής της φλόγας των Special Olympics στην Αρχαία Ζώνη

Κάστρο Πυθίου

Φρέσκο ψάρι και παραδοσιακές 
Θρακιώτικες χυλοπίτες

Τεκές της Ρούσσας

Στεγανοποίηση δαπέδου 
κτηρίου με ανεστραμμένους 
αμφορείς στην Αρχαία Ζώνη

Μουσείο Μετάξης Σουφλίου

Παναγία Κοσμοσώτηρα, βυζαντινός 
ναός 12ου αιώνα

Αρπακτικά πουλιά 
στο Δάσος Δαδιάς

Διεθνής Ιστιοπλοϊκός 
καλοκαιρινός αγώνας 

ΡΕΓΚΑΤΑ



Θάσος
Σµαραγδένιο 

φύλλο



Στολίδι για την Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη, 

το νησί της Θάσου 

ακουμπά στα κύματα 

σαν σμαραγδένιο φύλλο 

και προσφέρει στον 

επισκέπτη μια πλούσια 

εμπειρία αληθινών 

διακοπών. 

Χρυσή Αμμουδιά

Τα Λιμενάρια με τις όμορφες ψαροταβέρνες

Θαλασσινοί μεζέδες, όλο γεύση Ξέγνοιαστες διακοπές

Αλυκή, ανάμεσα στα πεύκα και πίσω 
από το αρχαίο λατομείο μαρμάρου

Αρχαιολογικός χώρος Λιμένα

Θαλάσσια σπορ



Σαμοθράκη
Μυστηριακή

εµπειρία διακοπών



Κανείς δεν µπορεί να 

σας προετοιµάσει 

για την εµπειρία 

των διακοπών στη 

Σαµοθράκη, το µαγικό 

νησί της Ελλάδας. 

Αφεθείτε στο ίδιο 

το νησί να σας 

καθοδηγήσει και θα 

ζήσετε µια εµπειρία που 

θα σας συνοδεύει για 

χρόνια µετά.

Η εκκλησία της Παναγίας της Κρηµνιώτισσας, 
αιωρείται πάνω από τη θάλασσα

 Ιερό των µεγάλων Θεών  Νίκη της Σαμοθράκης

Ιδανικός ΨαρότοποςΑγνά ντόπια προϊόντα Παχιά Άµµος, η πιο γνωστή 
παραλία του νησιού

Η βάθρα του Φονιά στα Θέρμα
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Δράμα

Δοξάτο
Προσοτσάνη

Παρανέστι
Βώλακας

Ίασμος
Μαρώνεια

Σάππες

Σουφλί
Ορεστιάδα

Διδυμότειχο

Καβάλα

Ξάνθη

Κεραμωτή
Χρυσούπολη

 Ελευθερούπολη

Σταυρούπολη
Άβδηρα

Εχίνος

Ροδόπη

Έβρος



Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Φωτογραφίες: Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Χρήστος Δράζος, Σπύρος 
Κουτσομιχάλης, Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης, Λαογραφικό 

Μουσείο Προσοτσάνης, Μουσείο Τέχνης Μεταξιού, 
Δήμος Μαρωνείας - Σαπών



Με στόχο την ανάπτυξη και σεβασμό
στον άνθρωπο και το περιβάλλον 


