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Ελάτε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
μια περιοχή που παρέμεινε επί αιώνες τόπος 
συνύπαρξης διαφορετικών φυλών, γλωσσών 
και θρησκειών, και γνωρίστε το πλούσιο πο-
λιτισμικό μωσαϊκό της. Αφεθείτε στο μύθο 
της Θράκης, της κόρης του Ωκεανού, στον 
μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, στην 
εύθυμη λατρεία του Διονύσου, στα απόκο-
σμα μυστήρια των Καβείρων. Ξεκινώντας το 
ταξίδι από τη Δράμα του οίνου, τιμήστε κι 
εσείς τον Διόνυσο στο Ιερό του, στην Καλή 
Βρύση και μετά νιώστε από κοντά την πλού-
σια θρησκευτική παράδοση της περιοχής στη 
Μονή Εικοσιφοίνισσας. Περάστε κάτω από 
τις «Καμάρες» της Καβάλας, για να περιπλα-
νηθείτε ανάμεσα στα εξαιρετικά νεοκλασικά 
κτήρια και τις Καπναποθήκες της πόλης, που 
αναδίδουν ακόμη τη μυρωδιά του καπνού, 
επισκεφτείτε το αρχοντικό του Μοχάμετ Άλι 
και γνωρίστε την αρχαία αίγλη της πόλης 
των Φιλίππων. Ζήστε την ιδανική εμπειρία 
μίας παράστασης στο αρχαίο θέατρο Φιλίπ-
πων ή απέναντι στο «μπαλκόνι» του Λιμένα 
στο αρχαίο θέατρο Θάσου με θέα το Αιγαίο 
πέλαγος. Βουτήξτε στη μαγική παραλία των 
Αλυκών, πίσω από το αρχαίο λατομείο μαρ-
μάρου. Χαθείτε στον λαβύρινθο της παλιάς 

πόλης της Ξάνθης, με τα 1200 αναπαλαιω-
μένα αρχοντικά και τις μικρές πλατείες της. 
Μην παραλείψετε να κάνετε μία παράκαμψη 
για να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μου-
σείο στα Άβδηρα, γενέτειρα του Δημόκριτου, 
του Πρωταγόρα και του Λεύκιππου. Αφού 
φιλοσοφήσετε κι εσείς την «ατομική σας θε-
ωρία», οδηγηθείτε σε μικρή απόσταση, όπως 
όλες οι όμορες πόλεις της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή, για να 
περιηγηθείτε με οδηγό τα απομεινάρια του 
βυζαντινού τείχους. Στη Μαρώνεια, μη χά-
σετε τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το Αρχαίο 
θέατρο και τον παραδοσιακό οικισμό. Φτά-
νοντας στην παραθαλάσσια Αρχαία Ζώνη, 
μπορείτε να θαυμάσετε τη μέθοδο στεγανο-
ποίησης δαπέδων με ανεστραμμένους αμφο-
ρείς ή να περπατήσετε στην Αρχαία Εγνατία 
Οδό. Δείτε από κοντά τις ανασκαφικές έρευ-
νες στον Τύμβο Δοξιπάρας, όπου ήδη απο-
καλύφθηκαν καύσεις επιφανών νεκρών μαζί 
με τις άμαξες και τα άλογά τους. Στη Σαμο-
θράκη, την πατρίδα του αγάλματος της Νίκης 
που φιλοξενείται στο Λούβρο, θα νιώσετε τη 
μαγεία των Καβείριων μυστηρίων, αλλά και 
του έρωτα ανάμεσα στον Φίλιππο και την 
Ολυμπιάδα, που γέννησε τον Αλέξανδρο.
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Δρά
μα

1       4
Ιερό Διονύσου στην Καλή Βρύση 

2
Μονή Eικοσιφοίνισσας στο κατάφυτο Παγγαίο

3
Καπναποθήκες
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Κα
βά
λα

1
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

2
Το βαπτιστήριο της Λυδίας 

στους Φιλίππους

3
Παλιό Υδραγωγείο (Καμάρες)

4
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας
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Ξάν
θη

1
Παλιά πόλη Ξάνθης

2
Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

3
Μακεδονικός τάφος Κομνηνών, Σταυρούπολη

4
Πέτρινο Γεφύρι του Παπά στο Ωραίο
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1
Αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας 

2
Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας

3
Βυζαντινό Τείχος Κομοτηνής

4
Ψηφιδωτό δάπεδο στον

Άγιο Χαράλαμπο
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Έβ
ρος

1
Στεγανοποίηση δαπέδου κτιρίου με 

ανεστραμμένους αμφορείς στην αρχαία 
Ζώνη

2
Παναγία Κοσμοσώτηρα Φερών

3
Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο

4
Ταφικός Τύμβος Μικρής Δοξιπάρας
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Θά
σος

1
Αρχαίο θέατρο Λιμένα

2
Αρχαίο λατομείο μαρμάρου στην παραλία Αλυκής

3
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου
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Σαμ
οθρ
άκη

1
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιόπολης

2
Ιερό των Μεγάλων Θεών στην Παλαιόπολη

3
Νίκη της Σαμοθράκης στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Παλαιόπολης



Αναδυόμενος Έβρος
Ψηφιδωτό δάπεδο του 2ου αι. μ. Χ. 
στην Αρχαία Πλωτινόπολη 
στο Διδυμότειχο Έβρου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Φωτογραφίες: Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Χρήστος Δράζος, 
Παναγιώτης Ντούμας, Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Βιστωνίδας, Θόδωρος Μπατζάκας



Με στόχο την ανάπτυξη και σεβασμό
στον άνθρωπο και το περιβάλλον 


