


Χαιρετισµός
από το Πολιτιστικό Κέντρο

«Ρώσικο Σπίτι»

Ο Νοµός Έβρου είναι το τµήµα της
Ελλάδας που βρίσκεται πλησιέστερα
προς τη Ρωσία και η Αλεξανδρούπολη
είναι η πόλη µε την υποδοµή για να
είναι η φυσική πύλη εισόδου από τη
Ρωσία στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά δεν υπήρχε µέχρι
σήµερα ένας επίκαιρος οδηγός για τους
Ρώσους επισκέπτες στη γλώσσα τους.
Μέσα στα πλαίσια των ευκαιριών από
το πρόγραµµα Leader το πολιτιστικό
κέντρο «Ρώσικο Σπίτι» προχώρησε
στην έκδοση του µοναδικού ελληνο-
ρωσικού οδηγού για τον Έβρο. Έχει ιδι-
αίτερη εστίαση στον κεντρικό και νότιο
Έβρο όπως ήταν οι προδιαγραφές του
προγράµµατος στο Leader.

Με µεγάλη χαρά προσφέρουµε τον
οδηγό για βοήθεια των Ρώσων επισκε-
πτών και για γνωριµία τους µε τα χαρα-
κτηριστικά του τόπου µας, που προ-
σελκύουν ειδικότερα Ρώσους τουρίστες.

Καλωσορίζουµε τους Ρώσους επισκέ-
πτες στον τόπο µας και στην πρωτεύ-
ουσά του την Αλεξανδρούπολη, που
είναι γνωστή ως η ρωσικότερη πόλη της
Ελλάδας.

Ιουλία Γαβρίλοβα
Πρόεδρος

του Πολιτιστικού Κέντρου
«Ρώσικο Σπίτι»

Приветствие
от Культурного Центра

"Русский Дом"

Префектура Эврос - это часть
Греции, которая расположена ближе
всего к России, а город Александру-
полис является естественными
вратами России в Грецию.

Однако до сих пор не было
современного туристического пу-
теводителя для гостей из России на
русском языке. В рамках во-
зможностей программы «Лидер»
организация "Русский Дом" присту-
пила к изданию первого русско-
греческого туристического руководства
по региону Эврос, уделяя особое
внимание центральным и южным
частям, что и требовали условия
программы.

С большим удовольствием мы его
предлагаем туристам и гостям из
России, для знакомства с нашим
регионом.

Добро пожаловать в регион Эврос
и в его столицу город Александру-
полис, который известен как самый
“русский” город в Греции.

Юлия Гаврилова
Председатель

Культурного центра
"Русский Дом"



Ο Νοµός Έβρου και η πρωτεύουσά του
Αλεξανδρούπολη είναι η πλησιέστερη πε-
ριοχή της Ελλάδας προς τη Ρωσία. Συνο-
ρεύει µε την Βουλγαρία και την Τουρκία,
µε τον ποταµό Έβρο να αποτελεί το φυ-
σικό σύνορο µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.
Η Αλεξανδρούπολη είναι η πύλη για να
ανοίξει στον επισκέπτη ένας µοναδικός
κόσµος από το νησί της Σαµοθράκης
µέχρι τον Βόρειο Έβρο και την περιοχή
του ∆ιδυµοτείχου.

Префектура Эврос и его столица,
город Александруполис – самый
близкий к России регион Греции.
Он граничит с Болгарией и Турцией, а
река Эврос является естественной
границей между Грецией и Турцией.
Город Александруполис является
вратами, которые открывают гостям
уникальный мир, от острова
Самофраки до северного Эвроса и
района города Дидимотихо.

Καλώς ήλθατε
στο σταυροδρόµι λαών,

πολιτισµού
και φυσικής οµορφιάς

Добро пожаловать на
перекресток народов,
культур и природной

красоты



Η Αλεξανδρούπολη είναι γνωστή ως
«η ρωσικότερη πόλη της Ελλάδας»
διότι στην περιοχή της ζουν πολλές χι-
λιάδες ρωσόφωνοι από την πρώην
Σοβιετική Ένωση µε σηµαντική πολιτι-
στική δραστηριότητα µέσω του «Ρώσι-
κου Σπιτιού» και διότι το ρυµοτοµικό
σχέδιο της Αλεξανδρούπολης έχει σχε-
διαστεί από Ρώσους µηχανικούς του
9ου Συντάγµατος της 3ης Μεραρχίας
Σταροϊνγέρµαν Λάνσκι, (µε βάση κοντά
στο Σοσνόβυ Μπορ της Αγίας Πετρού-
πολης) κατά τη διάρκεια του Ρωσο-
τουρκικού Πολέµου το 1877-1878,
όπου 30 Ρώσοι στρατιώτες πέθαναν
από επιδηµία τύφου. Τα οστά τους σή-
µερα βρίσκονται στο ειδικό µνηµείο
στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτι-
κού Ναού Αγίου Νικολάου, το οποίο
αποτελεί το ελληνορωσικό σηµείο ανα-
φοράς και απόδοσης τιµής για τους
Ρώσους στρατιώτες.
Τα εγκαίνια του µνηµείου έχουν µεί-
νει αξέχαστα στο λαό της Αλεξανδρού-

Город Александруполис известен
как «самый русский город Греции»,
градостроительный план которого
был осуществлен русскими
инженерами 9-го
Староингерманландского полка,
освободившей этот регион в
Русско-Турецкую войну 1877-1878
гг., которая унесла жизни тридцати
русских солдат. Их останки сегодня
покоятся на территории
Кафедрального Собора Святого
Николая. На этом месте
организацией соотечественников
«Русский Дом», объединяющей
несколько тысяч русскоговорящих
жителей города, был возведен
Мемориал, ставший новой вехой
русско-греческих отношений и
местом воздания почестей русским
воинам.

Открытие мемориала 28 октября
2011 года стало незабываемым

Αεροφωτογραφία της Αλεξανδρούπολης µε την περιοχή γύρω από τον Φάρο και δίπλα το ρυµοτοµικό σχέδιο
αυτής της περιοχής που κατέστρωσαν οι Ρώσοι µηχανικοί µεταξύ 1877-1878. ∆ύο εικόνες που απέχουν
χρονικά κάτι λιγότερο από ενάµιση αιώνα, τονίζουν το ρωσικό στοιχείο της πόλης.
Аэрофотосъемка г.Александруполис: район вокруг Маяка и рядом Градостроительный план
разработаны русскими инженерами в 1877-1878. Два изображения,которые разделяют почти полтора
столетия, подчеркивают русский элемент планировки города.



πολης διότι έγιναν το 2011 µε κοινή
παρέλαση Ελλήνων και Ρώσων στρα-
τιωτών κατά την Εθνική Επέτειο της
28ης Οκτωβρίου (για την είσοδο της
Ελλάδας στον πόλεµο κατά του Ναζι-
σµού και Φασισµού). Το πλήρωµα
των πεζοναυτών του ρωσικού αποβα-
τικού πλοίου «Tsesar Kunikof» παρέ-
λασε καταχειροκροτούµενο από τους
κατοίκους της Αλεξανδρούπολης και
άλλους από κοντινές πόλεις που
ήρθαν για να τους παρακολουθήσουν.
Η τελετή του τρισαγίου για την µνήµη
των στρατιωτών έγινε από τον Μητρο-
πολίτη Άνθιµο της Αλεξανδρούπολης και
τον Αρχιεπίσκοπο Μερκούριο του Ρο-
στόφ εκ µέρους του Πατριάρχη Μόσχας
και πασών των Ρωσιών, Κύριλλου.υ.

Οι επισκέπτες από τη Ρωσία βρίσκουν
στην Αλεξανδρούπολη και την περιοχή
του Έβρου έναν τόπο µε µοναδικούς
συνδυασµούς τοπίων, ιστορικών τοπο-
θεσιών και µνηµείων, τόσο για ξεκού-

событием для жителей города, отряд
морских пехотинцев российского
десантного корабля «Цезарь
Куников» принял участие на параде,
посвященном национальному
празднику Греции - Дню «ΟΧΙ» (день
вступления Греции в войну против
нацизма и фашизма). Церемония
освящения мемориала памяти русских
воинов, была совершена
Митрополитом Александрупольским
Анфимом и Архиепископом
Ростовским Меркурием,
представлявшим Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла.

Гости из России найдут в
Александруполисе и регионе Эврос
уникальное сочетание ландшафтов,
исторических мест и
достопримечательностей, как для
отдыха, так и для религиозного и
оздоровительного
туризма.

Στιγµιότυπα από την κατασκευή και τα εγκαίνια του Μνηµείου Τιµής για τους Ρώσους στρατιώτες που πέθαναν
στην Αλεξανδρούπολη κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεµο. Στις 28 Οκτωβρίου 2011 το πλήρωµα

των πεζοναυτών του ρωσικού αποβατικού πλοίου «Tsesar Kunikof» παρέλασε µαζί µε Έλληνες στρατιώτες.
Кадры строительства и освящения Мемориала, посвященного русским воинам, погибшим в

Александруполисе во время Русско-Турецкой войны. Совместный парад российских морских пехотинцев
десантного корабля «Цезарь Куников» и греческих военных.



ραση και αναψυχή όσο και για θρησκευ-
τικό τουρισµό, αποκατάσταση υγείας και
άθληση.
Η αδελφοποίηση της Αλεξανδρούπο-
λης µε τους δήµους του Σοσνόβυ
Μπορ και της Αγίας Πετρούπολης
αποτελεί έναν ακόµη δεσµό µε τη
Ρωσία, που δείχνει µόνιµη εµπιστο-
σύνη, κοινωνική συγγένεια και προο-
πτικές ακόµη µεγαλύτερης ανάπτυξης.
Ήδη πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις
έχουν γίνει στην Αλεξανδρούπολη µε
µουσικά συγκροτήµατα από τη Ρωσία,
χορωδίες, ορχήστρες µέχρι και µε φι-
λοξενία παιδιών από την Περιφέρεια
Αγίας Πετρούπολης σε κατασκηνώσεις
της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως.
Τα ιστιοφόρα πλοία Mir και Kruzen-
shtern έχουν βρεθεί στο λιµάνι της
Αλεξανδρούπολης και χιλιάδες άνθρω-
ποι από την Αλεξανδρούπολη και τις
γύρω περιοχές τα επισκέφθηκαν.
Έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργα-
σίας µεταξύ του ∆ήµου Αλεξανδρουπό-

Побратимство города
Александруполис с городом
Сосновый Бор Ленинградской
области и побратимство с
Выборгский районом Санкт-
Петербурга, говорит о неизменном
доверии, социальном сходстве и
перспективах дальнейшего
развития отношений. В
Александруполисе общественной
организацией соотечественников
«Русский Дом» в сотрудничестве с
Мэрией города проводится
множество фестивалей и
культурных мероприятий, в которых
участвуют музыкальные
коллективы из России. С 2011 года
с благословления Митрополита
Александрупольского Анфима
«Русский Дом» каждое лето
организовывает приём детей из
России в летних лагерях
митрополии, расположенных на
берегу Эгейского моря. По

Το ρωσικό ιστιοφόρο πλοίο



λεως, του Πολιτιστικού και Επιστηµο-
νικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ρω-
σικής Οµοσπονδίας στην Αθήνα και
του πολιτιστικού κέντρου «Ρώσικο
Σπίτι», ώστε η Αλεξανδρούπολη να
είναι επίσηµη πόλη για την Ρωσία
στην πραγµατοποίηση πολιτιστικών
και επιστηµονικών εκδηλώσεων της
Ρωσίας
στην Ελλάδα.
Είναι εµφανές ότι η Αλεξανδρούπολη,
η πρωτεύουσα του Νοµού Έβρου και
όλος ο Νοµός είναι ένα φιλικό περι-
βάλλον στους Ρώσους επισκέπτες
ακόµη και µε την πολιτιστική σφρα-
γίδα της Ρωσίας, ενώ ταυτόχρονα
συνδυάζει θαυµάσιο φυσικό
περιβάλλον για αναψυχή,
αποκατάσταση υγείας, ιστορική και
θρησκευτική περιήγηση.

приглашению организации
соотечественников парусники
«Мир» и «Крузенштерн» посетили
порт Александруполиса и тысячи
жителей города и прилегающих
регионов имели возможность
подняться на борт.

Совершенно очевидным является
то, что Александруполис, столица
префектуры Эврос, и весь регион в
целом, окружает гостей из России
атмосферой дружбы и
гостеприимства, в сочетании с
великолепной природой и
прекрасными условиями для
отдыха, восстановления здоровья и
занятий спортом, а также для
исторического и религиозного
туризма.

Русский парусник



Η Αλεξανδρούπολη, µε πληθυσµό
πάνω από 70.000 κατοίκους, είναι η
πύλη της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια
και την Ανατολή, έχοντας τον αέρα της
Ανατολής και της ∆ύσης. Έχει δίκτυο
συνδυασµένων µεταφορών, κάθε εί-
δους: αεροπορικό, διεθνές οδικό (Εγνα-
τία οδός), θαλάσσιο και σιδηροδροµικό,
ώστε να είναι προσβάσιµη µε κάθε
µέσο. Τα 25 χιλιόµετρα ακτών είναι
ένας µαγνήτης για τους επισκέπτες, οι
οποίοι όµως µαγεύονται και µε όλες τις
άλλες οµορφιές µέσα στο Νοµό Έβρου
µερικές από τις οποίες είναι µοναδικές
για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των
Ιαµατικών Πηγών (Λουτρών) της
Τραϊανούπολης είναι επιστηµονικά
αναγνωρισµένες από το ελληνικό κρά-
τος και είναι από τις σηµαντικότερες
ιαµατικές πηγές στην Ελλάδα. Βρίσκο-
νται ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό
χώρο και λειτουργούν για όλο το έτος.

Александруполис, население
которого превышает 70.000
жителей, сочетает в себе дух
Запада и Востока и является
вратами Греции на Балканы и в
страны Востока. Город имеет
развитую транспортную сеть:
аэропорт, международную
автомобильную трассу (Эгнатия
одос), морской порт и железную
дорогу, – поэтому добраться до него
можно любым видом транспорта. А
пляжная зона, протяжённостью 25
километров, является одним из
факторов притяжения для туристов.

Лечебные свойства горячих
источников (Лутра) в Траянуполе
официально признаны греческим
научным сообществом, как одни из
ценнейших лечебных источников во
всей Греции. Находятся они вблизи
археологической зоны и действуют
круглогодично. В районе

Τραϊανούπολη, ιαµατικές πηγές. Траянуполис, горячие источники



Στον χώρο των Ιαµατικών Πηγών λει-
τουργεί ξενοδοχείο, ταβέρνα, µίνι µάρ-
κετ µε είδη της τοπικής κουζίνας.
Τα ερείπια της σηµαντικής ρωµαϊκής
πόλης, Τραϊανούπολης, βρίσκονται 14
χιλιόµετρα ανατολικά της Αλεξανδρού-
πολης στον δρόµο προς το αεροδρό-
µιο και νότια της κοινότητας Λουτρού.
Η Τραϊανούπολη ιδρύθηκε από τον
αυτοκράτορα Μάρκο Ούλπιο Τραϊανό
(98-117 µ.Χ.) πάνω στον άξονα της
περίφηµης Εγνατίας Οδού. Η θέση
επιλέχθηκε και λόγω τον ιαµατικών
πηγών της, που λειτουργούσαν από
τότε µέχρι σήµερα. Από τον 2ο µ.Χ. αι.,
εµφανίζεται χριστιανική κοινότητα. Το
161 µ.Χ. στην Τραϊανούπολη µαρτύ-
ρησε η Αγία Γλυκερία, γιατί
αρνήθηκε να προσκυνήσει στον ∆ία.
Το πιο αξιόλογο οικοδόµηµα που δια-
σώζεται, είναι η Χάνα, ένα ορθογώνιο
κτίριο µε καµάρα του δεύτερου µισού
του 4ου αι., που χρησιµοποιήθηκε
ως ξενώνας.

расположения горячих источников
работает гостиница, таверна и мини-
маркет, где продаются продукты
местного производства. Развалины
римского города Траянуполис
находятся в 14 км восточнее
Александруполиса, по пути в аэропорт
чуть южнее поселка Лутра.
Траянуполис был основан
императором Марком Ульпием
Траяном (98 – 117 гг. н.э.) на оси
знаменитой дороги Эгнатия одос.
Место это было выбрано им, в том
числе, и по причине близости горячих
источников, которые действуют с
древнейших времен по наши дни. Со
II века н.э. здесь появляется
христианская община. В 161 г.н.э. в
Траянуполисе приняла мученическую
смерть Святая Гликерия за отказ
поклоняться Зевсу. Наиболее
примечательным из сохранившихся
зданий является Хана, построенное во
второй половине IV века.

Τραϊανούπολη, Χάνα. Траянуполис, Хана



Η Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρουπό-
λεως, που γίνεται στο µέσον του κα-
λοκαιριού είναι ένα από τα κορυφαία
γεγονότα πολιτιστικά και κοινωνικά γε-
γονότα µε χορευτικές παραστάσεις
παραδοσιακών συγκροτηµάτων µε
Θρακική, Κρητική, Ποντιακή βραδιά,
ρεµπέτικα τραγούδια. Το κρασί προ-
σφέρεται δωρεάν, ενώ υπάρχουν και
διάφορες µορφωτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες.
Το ∆ηµοτικό Κάµπινγκ είναι επίσης µία
πολύ ελκυστική εναλλακτική λύση για επι-
σκέπτες, που προσφέρει ένα οργανω-
µένο περιβάλλον µε 216 θέσεις για
σκηνές και τροχόσπιτα, στην παραλία και
ουσιαστικά µέσα στην πόλη ώστε κά-
ποιος να µπορεί να περπατήσει µέχρι το
Κάµπινγκ. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν
ευκολίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
ασύρµατο δίκτυο WiFi, εστιατόριο, γή-
πεδα µπάσκετ και τένις, κινηµατογράφο,
µπαρ, παιδική χαρά, κλπ, όλα δίπλα
στην παραλία.

Праздник вина в городе
Александруполис, проводится в
середине лета. В ходе праздника
проводятся традиционные
Фракийские, Критские, Понтийские
вечера, поются песни, звучат
народные напевы. Вино подается
бесплатно, проводятся различные
образовательные и культурные
мероприятия.
Муниципальный кемпинг -
представляет собой
организованную территорию на 216
мест для расположения палаток
и/или автодомов. Располагается
кемпинг на набережной, в черте
города, так что любой может
добраться до кемпинга даже
пешком.
Сооружения оснащены
беспроводной сетью Wi-Fi, имеется
ресторан, баскетбольная площадка
и теннисный корт, кинотеатр, бар,
детская площадка и т.д.

Στιγµιότυπα από την πρώτη Γιορτή Κρασιού το 2013. Μετά από δεκαετίες διακοπής αναβίωσε πάλι
και τελείται στα µέσα κάθε καλοκαιριού.
Первый Праздник вина, 2013 год. После нескольких десятилетий перерыва вновь возрождено
и проводится ежегодно в середине лета.



O Φάρος της Αλεξανδρούπολης
στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξαν-
δρούπολης είναι το χαρακτηριστικό
σύµβολο της πόλης. Έχει ύψος
27 µέτρων πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας (ο ίδιος ο φάρος
έχει ύψος 18 µέτρων) και στέλνει
την φωτεινή του δέσµη σε απόσταση
τουλάχιστον 24 ναυτικών µιλίων µε
τρεις αναλαµπές ανά 15 δευτερόλεπτα
για να οδηγήσει τα πλοία µε ασφάλεια
στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης.
Κατασκευάστηκε από την Γαλλική
Εταιρία Φάρων και Φανών
και λειτούργησε για πρώτη φορά
την 1η Ιουνίου του 1880.
∆ηλαδή κατασκευάστηκε αµέσως µετά
από τον σχεδιασµό της πόλης (και του
χώρου του Φάρου) από τους Ρώσους
µηχανικούς και µε βάση τα σχέδιά τους.
Εκεί βρίσκεται το Μνηµείο του
Χατζηαντώνη και της ∆όµνας Βισβίζη,
ηρώων του αγώνα του 1821 για απε-
λευθέρωση από την τουρκική σκλαβιά.

Александрупольский маяк
Маяк, расположенный на
центральной площади г.
Александруполис является
символом города. Возвышается он
на 27 метров над уровнем моря
(непосредственно сам маяк имеет
высоту 18 метров) и посылает
световой сигнал на расстояние не
менее 24 морских миль тремя
вспышками каждые 15 секунд,
благодаря чему корабли безопасно
входят в Александрупольский порт.
Построен он был французской
фирмой «Фарон и Фанон» по
чертежам русских инженеров
Староингерманландского
полка и введен в действие
1 июня 1880 года.
На центральной площади возле
Маяка расположен памятник
Хатзиандонису и Домне Визвизи,
героям борьбы за освобождение от
турецкого ига 1821 года.

Η Πλατεία του Φάρου της Αλεξανδρούπολης µε το Μνηµείο των ηρών της Επανάστασης του 1821,
Χατζηαντώνη και ∆όµνας Βισβίζη.

Площадь у Маяка в г.Александруполис и Памятник Хатзиантони и Домне Висвизи, героям борьбы за
освобождение от турецкого ига1821 г.



Ιερά Μονή Παναγίας
Κοσµοσώτειρας Φερών
Ιδρύθηκε το 1152 από
τον Αυτοκράτορα Ισαάκιο Κοµνηνό,
υιό του Αλέξιου του Α’. Αργότερα
µετατρέπεται σε τζαµί του Σουλεϊµάν
και πεντέµισι αιώνες µετά,
λειτούργησε ως χριστιανική εκκλησία.
Η Μονή έχει περίβολο φρουρίου
µε τείχη, πύργους, πύλη κλπ.
Το σύνολο των εικόνων αποτελεί
δείγµα της υψηλής τέχνης
του 12ου αιώνα της Σχολής
της Κωνσταντινούπολης.

∆έλτα του Ποταµού Έβρου
Ένας θησαυρός ζωής, που σχηµατίζε-
ται στις εκβολές του ποταµού Έβρου,
είναι το ∆έλτα Έβρου και περιλαµβά-
νεται στους σηµαντικότερους βιοτό-
πους της Ευρώπης. Τα νερά και τα
υλικά που µεταφέρονται µέσω του
ποταµού, µαζί µε την αλληλεπί-
δραση της θάλασσας, σχη-

Монастырь Пресвятой
Богородицы Космосотирас
(Мироспасительницы) в Фересе
Основан в 1152 году
соимператором Исааком Комнином,
сыном византийского императора
Алексия I. Позднее он был
преобразован в мечеть Сулеймана
и спустя пять с половиной столетий
вновь стал христианской церковью.
Коллекция настенных икон в храме
представляет собой образец
высочайшего искусства XII века
константинопольской школы.

Дельта реки Эврос
Сокровищница жизни,
формирующаяся в устье реки
Эврос, Дельта Эвру - включена в

список важнейших
заповедников Европы.

Воды реки в
результате

взаимодействия с

Κοσµοσώτειρα Φερών
Церковь Пресвятой Богородицы Космосотирас (Мироспасительницы) в Фересе



µάτισαν ένα πολύπλοκο ∆έλτα µε µε-
γάλη ποικιλία βιοτόπων, ως καταφύ-
γιο πολλών ειδών φυτών και ζώων.
Η συνολική έκταση του ∆έλτα είναι
200.000 στρέµµατα εκ των οποίων
τα 95.000 περιλαµβάνονται στον
κατάλογο των προστατευόµενων
περιοχών της ∆ιεθνούς Σύµβασης
Ραµσάρ (1971). Επίσης, µέρος
του ∆έλτα προτείνεται ως Τόπος
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος
στο ∆ίκτυο Natura 2000.
Έχουν εντοπιστεί πάνω από 300 είδη
φυτών και τουλάχιστον 40 είδη
θηλαστικών που ζουν στο ∆έλτα.
Ειδικά τα αµφίβια και τα ερπετά είναι
28 είδη ενώ έχουν καταγραφεί πάνω
από 320 είδη πουλιών. Την άνοιξη το
∆έλτα του ποταµού Έβρου φιλοξενεί
µεγάλους πληθυσµούς πουλιών
τα οποία µετακινούνται από
την Αφρική προς την Βόρεια
Ευρώπη και σταµατούν
στο ∆έλτα.

морем, сформировали уникальную
среду, сложную с большим
количеством биозон, являющихся
пристанищем многочисленных
видов животных и растений.
Общая площадь Дельты составляет
200.000 стремм (*=20 га) из которых
95.000 включены в списки
охраняемых Международной
Рамсарской конвенцией (1971)
регионов. Кроме того, часть Дельты
Эвру претендует на включение в
природоохранную сеть Natura 2000
в качестве «социально значимой
зоны». В Дельте описано более 300
видов растений и 40 видов

обитающих там млекопитающих.
Зафиксировано 28 видов

амфибий и рептилий, более
320 видов птиц. Весной

Дельта реки Эврос
принимает огромные стаи

перелётных птиц из Африки
в Северную Европу.

∆έλτα Έβρου. Дельта реки Эврос



Το δάσος της ∆αδιάς (Σουφλί)
To Εθνικό Πάρκο ∆άσους ∆αδιάς –
Λευκίµης – Σουφλίου θεωρείται
ως ένα από τα τελευταία καταφύγια
πτηνών στην Ευρώπη,
χωρίς όµως να περιορίζεται
µόνο σε αυτά. Είναι προστατευόµενη
περιοχή (µία από τις πρώτες περιοχές
στην Ελλάδα που τέθηκαν
σε καθεστώς προστασίας) σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Εδώ βρίσκουµε συγκεντρωµένα
πολλά είδη ζώων και φυτών των Βαλ-
κανίων, Ευρώπης
και της Ασίας. Έχουν παρατηρηθεί
36 είδη αρπακτικών πουλιών
από τα 38 συνολικά της Ευρώπης.
Ειδικά ο µαυρόγυπας µε άνοιγµα
φτερών έως 3 µ., ζει µόνο εδώ
και στην κεντρική Ισπανία.
Επί πλέον, έχουν κατα-
γραφεί συνολικά
219 είδη πουλιών,
40 είδη ερπετών

Лес Дадья (г.Суфли)
Национальный парк «Лес Дадья –
Левкими – Суфли» считается одним
из самых известных птичьих
заповедников в Европе. Это -
охраняемая территория (один из
первых регионов в Греции,
получивших статус
природоохранного) на
национальном, европейском и
международном уровне. Здесь
представлены многие виды
животных и растений Балкан,
Европы и Азии, наблюдаются 36 из
38 обитающих в Европе видов
хищных птиц. В частности, черный

гриф, размах крыльев которого
достигает 3 м. Уже описано

более 219 видов птиц, 40
видов рептилий и

амфибий и 48 видов
млекопитающих.

В деревне Дадья
расположена

∆έλτα Έβρου. Дельта реки Эврос



και αµφίβιων και 48 είδη θηλαστικών.
Στο χωριό της ∆αδιάς βρίσκεται το οι-
κοτουριστικό κέντρο µε κέντρο ενηµέ-
ρωσης, µόνιµη έκθεση και προβολές
ταινιών και διαφανειών, ξενώνα, ανα-
ψυκτήριο. Λεωφορείο µεταφέρει τους
επισκέπτες σε παρατηρητήριο
µέσα στο δάσος απ’ όπου µπορούν
να δουν (µε κιάλια και τηλεσκόπια) τα
αρπακτικά πουλιά.

Απολιθωµένο δάσος
Φυλακτού - Λευκίµης
Το απολιθωµένο δάσος στην περιοχή
Φυλακτού Λευκίµης (∆ήµος Σουφλίου)
δηµιουργήθηκε εξαιτίας των ευνοϊκών
συνθηκών σχηµατισµού απολιθωµά-
των και συνδέεται άµεσα µε την ηφαι-
στειακή δράση που υπήρχε στην
περιοχή πριν 25.000.000 χρόνια.
Η ηφαιστειακή δράση δηµιούργησε
θερµές χηµικές ενώσεις που διείσδυ-
σαν και διαπότισαν το δάσος. Με αυτό

туристическая зона с
информационным центром,
постоянной выставкой и показом
кинолент и слайдов, кафе и
магазином. Микроавтобус
доставляет посетителей в закрытый
наблюдательный пункт в лесу,
откуда они могут понаблюдать (в
бинокль или телескоп) за хищными
птицами.

Окаменевший лес Филакто –
Левкими
Окаменевший лес в районе Филакто
Левкими (муниципалитет Суфли)
возник в результате благоприятных
условий формирования
окаменелостей и напрямую связан с
вулканической деятельностью,
имевшей место в регионе 25
миллионов лет назад.
Вулканическая деятельность создала
горячие химические соединения, из-

Το απολιθωµένο δάσος. Окаменевший лес



τον τρόπο άρχισε η διαδικασία της
απολίθωσης, δηλαδή η αντικατάσταση
µόριο προς µόριο, της οργανικής φυτι-
κής ύλης από ανόργανα υλικά του πε-
ριβάλλοντος. Σύµφωνα µε τις
περιγραφές των επιστηµόνων, µέχρι
σήµερα διατηρούνται σε άριστη κατά-
σταση τα εξωτερικά γνωρίσµατα της
µορφής των κορµών των δέντρων,
π.χ. οι αυξητικοί δακτύλιοι, ο φλοιός
καθώς επίσης και η εσωτερική δοµή
του ξύλου από την µικροσκοπική µε-
λέτη της οποίας προσδιορίζεται το
γένος και το είδος του απολιθωµένου
δέντρου.

Αρχαιολογικός χώρος Μεσηµβρίας
Όταν ξεκίνησαν οι ανασκαφές το
1966, η θέση των ανασκαφών ήταν
ευρύτερα γνωστή ως «Με-
σηµβρία», αλλά τα τε-
λευταία ανασκαφικά
δεδοµένα οδη-

за которых начался процесс
окаменения, т.е. замена, молекулы
за молекулой, органической
растительной ткани на
неорганическую ткань окружающей
среды. До сегодняшнего дня
сохраняются в отличном состоянии
внешние признаки структуры
стволов деревьев, например, их
годичные кольца, кора, а также
внутренняя структура древесины,
благодаря чему в ходе
микроскопических исследований
можно определить породу и вид
окаменевшего дерева.

Археологическая зона
Месимврии
Когда в 1966 году начались раскопки,

место это было известно под
названием «Месимврия», но по

последним данным
археологов, речь идет о

Μεσηµβρία. Месимврия



γούν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται
µάλλον για τη «Ζώνη», αποικία της
Σαµοθράκης. Η Ζώνη έφτασε σε µε-
γάλη ακµή τον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα.
Μέχρι σήµερα οι ανασκαφές έχουν
αποκαλύψει το τείχος, ενισχυµένο µε
πύργους κατά διαστήµατα. Μέσα στα
όρια του τείχους υπάρχουν σύνολα
κατοικιών.
Τα σηµαντικότερα µνηµεία είναι
• Ιερό ∆ήµητρας
• Ιερό Απόλλωνος
• Κτιριακό συγκρότηµα

Σπηλιά του Κύκλωπα
Σχετικά πρόσφατα αποκαλύφθηκε ο
χώρος όπου βρισκόταν η σπηλιά του
Κύκλωπα Πολύφηµου που είχε ένα
µόνο µάτι στο µέτωπο και αναφέρεται
στην Οδύσσεια.
Εκεί όπου ο Οδυσσέας, καθώς επέ-
στρεφε µε τους συντρόφους του από
τον Τρωικό Πόλεµο παγιδεύτηκε µέσα
στην σπηλιά του τεράστιου Κύκλωπα

самофракийском поселении «Зони».
Наибольшего расцвета Зони
достигло в V-IV вв. до н.э. До
сегодняшнего дня была обнаружена
стена, укреплённая башнями,
расположенными на равном
расстоянии. В границах стен
находятся комплексы жилых зданий.
Наиболее важными памятниками
являются:
• Храм Деметры
• Храм Аполлона
• Комплекс зданий

Пещера Циклопа
Относительно недавно было
обнаружено место нахождения
пещеры одноглазого Циклопа
Полифема, упоминаемого в

Одиссее у Гомера. Это
та самая пещера, где

Одиссей,
возвращающийся
с товарищами

Σπηλιά του Κύκλωπα. Пещера Циклопа



και για να σωθούν αναγκάστηκαν να
τον τυφλώσουν και να φύγουν χωρίς
να τους βλέπει.
Ο χώρος αποκαλύφθηκε κατά τον
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά οι ανασκα-
φές άρχισαν το 1988 και συνεχίζονται
µέχρι σήµερα.
Αποκαλύφθηκε νεολιθικός οικισµός
που είναι από τους σηµαντικότερους
της Βαλκανικής.
Το σπήλαιο βρίσκεται στην παραλία
της Μάκρης Αλεξανδρούπολης µε ίχνη
χρήσης από τη Νεολιθική Περίοδο πε-
ρίπου το 4.500 π.Χ.
Ο χώρος του αποτελείται από τρεις
θαλάµους και διακρίνονται σκαλοπά-
τια, δεξαµενές και παρατηρητήριο.
Η είσοδος έχει διαστάσεις 5 x 3 µέτρα.
Η θέα από το σπήλαιο είναι εντυπω-
σιακή, βλέποντας µεγάλο µέρος των
ακτών του Θρακικού Πελάγους,
από την Αλεξανδρούπολη
στα ανατολικά µέχρι τα βουνά
του Ίσµαρου στα δυτικά.

после Троянской войны, был пленён
гигантским Циклопом и, ради
спасения, был вынужден ослепить
его. Пещера была обнаружено во
время Первой мировой войны, но
раскопки начались только в 1988 году
и считаются одной из важнейших
археологических находок на Балканах.
Пещера находится на побережье
поселка Макри близ
Александруполиса. В ней
обнаружены следы древних стоянок
эпохи неолита (примерно 4500 до
н.э.). Пространство пещеры
представляет собой три зала с чётко
различимыми ступенями,
резервуарами и наблюдательным
пунктом. Вход в пещеру имеет
размеры 5 х 3 м. Вид из пещеры
открывается захватывающий: видна
бóльшая часть побережья
Фракийского моря от
Александруполиса на востоке и до
горы Исмар на западе.

Σπηλιά του Κύκλωπα. Пещера Циклопа



Τα Κάστρα του Άβαντα
Κοντά στο χωριό Άβας, περίπου 10 χι-
λιόµετρα ΒΑ από την Αλεξανδρούπολη
βρίσκονται το µεσαιωνικό κάστρο του
Πόταµου και το κάστρο του Άβαντα. Ο
επισκέπτης µπορεί να δει να συνυ-
πάρχουν τείχη Μυκηναϊκής, Κλασικής
και Βυζαντινής εποχής. Τα κάστρα
χρησιµοποιούνταν για επιτήρηση της
περιοχής λόγω της ορατότητας που
έχουν και για να ελέγχουν τις οδούς
προς την Κοµοτηνή και την Ροδόπη.
Το κάστρο του Πόταµου θα µπορούσε
να είναι και καταφύγιο αγροτικών πλη-
θυσµών, ενώ το κάστρο του Άβαντα
καταφύγιο κάποιου φεουδάρχη.

Μεταξουργείο Τζίβρε Σουφλίου
Η φήµη που έχει το Σουφλί για τους
µεταξοσκώληκες, το µετάξι και τα µε-
ταξωτά ρούχα και άλλα είδη,
έχει περάσει τα όρια της
Ελλάδας. Σηµαντικό
ρόλο σε αυτή την

Замки Аванта
Неподалеку от деревни Авас,
примерно в 10 километрах северо-
восточнее города Александруполис
находятся средневековые замки
Потаму и Аванта. Посетители могут
заметить, что здесь сосуществуют
крепостные стены Микенской,
Классической и Византийской эпох.
Замки использовались в своё время
для наблюдения за прилегающей
территорией и контроля. Замок
Потаму служил убежищем для
крестьянского населения, а замок
Аванта был укрытием феодала.

Шелковое производство г. Суфли
Слава о шелкопрядах, шелке,

шелковой одежде из Суфли
распространилась далеко за

пределы Греции. Важную
роль в этом сыграла
шелковая фабрика семьи

Τα κάστρα του Άβαντα. Замки Аванта



ιστορία του Σουφλίου έχει το µετα-
ξουργείο της οικογένειας Τζίβρε που
χτίστηκε από τον ιταλό Ceriano το
1910. Από τις αρχές του 20ου αιώνα
που η παραγωγή των κουκουλιών
από τους µεταξοσκώληκες και η επε-
ξεργασία τους εξελίσσονταν γρήγορα,
το µεταξουργείο Τζίβρε ήταν το κυριό-
τερο βιοµηχανικό συγκρότηµα και δια-
σώζεται µέχρι σήµερα. Στα 13 κτίρια
περιλαµβάνεται η τριώροφη αποθήκη
κουκουλιών, το ξηραντήριο, το υφα-
ντήριο µε 24 ιστούς ύφανσης το
κλωστήριο, κλπ. Είναι µία µετα-
φορά στο παρελθόν, στις
αρχές της τέχνης και βιοµη-
χανίας που σήµερα έχει
σφραγίσει τη φήµη του
Σουφλίου µε τις µεταξω-
τές δηµιουργίες.

Тзивре, построенная итальянцем
Чериано (Ceriano) в 1910 году. С
начала ХХ века, когда производство
коконов тутового шелкопряда и их
обработка начали развиваться
быстрыми темпами, шелковая
фабрика Тзивре стала важнейшим
промышленным комплексом,
сохранившимся до наших дней. В
13 зданиях фабрики расположены
трехэтажный склад коконов,
сушильня, ткацкий станок
плотностью плетения 24 узла и т.д.

Это путешествие в прошлое, к
истокам ремесленного

мастерства и
промышленности,

обеспечившим широкую
славу шелковым изделиям

Суфли.

Σουφλί. Суфли



Μουσεία
Μία απλή παράθεση των Μουσείων
στο Νοµό Έβρου είναι αρκετή για να
λάβει µία εικόνα ο αναγνώστης του
πολιτιστικού πλούτου στο Νοµό
Έβρου µε το πλήθος των Μουσείων
σε όλο το Νοµό:
• Εθνολογικό Μουσείο Θράκης,

Αλεξανδρούπολη
• Εκκλησιαστικό µουσείο

Αλεξανδρούπολης
• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Αλεξανδρούπολης
• Αρχαιολογικό µουσείο Σαµοθράκης
• Λαογραφικό Μουσείο Σαµοθράκης
• Μουσείο Μετάξης Σουφλίου
• Μουσείο Τέχνης Μεταξιού
• Λαογραφικό - Ιστορικό µουσείο

Σουφλίου
• Λαογραφικό Μουσείο ∆ιδυµοτείχου
• Στρατιωτικό Μουσείο ∆ιδυµοτείχου
• Ιστορικό & Λαογραφικό µουσείο

Ορεστιάδας

Музеи
Представление о культурном
богатстве региона Эврос можно
получить, посетив следующие музеи:
• Этнографический музей Фракии в

г.Александруполис
• Церковный музей в

г.Александруполис
• Музей естественной истории

г.Александруполис
• Археологический музей на о.

Самофраки
• Краеведческий музей на о.

Самофраки
• Музей шелка в г.Суфли
• Музей шелкового искусства в г.Суфли
• Краеведческий – исторический

музей в г.Суфли
• Краеведческий музей в

г.Дидимотихо
• Военный музей в г.Дидимотихо
• Исторический и краеведческий

музей в г.Орестиада-

Μουσεία. музей








