
             

  
  

Κνκνηελή  10/12/2014 
Αξ.Πξση.: νηθ. 6337 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΜΑΣ. ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ-ΘΡΑΙΗ 
ΓΡΑΦΕΘΟ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΧΗ  

Εκηελεζηική Γραμμαηέας: Ζωή Ιοζμίδοσ  

 

  
Προς  
 

 
Πίνακα αποδεκηών 
  
  
  
  
 

Σαρ. Γ/ζε        
Σαρ. Κσδ.          
Σειέθσλν 
TELEFAX  
e-mail              

: Καθνπιίδνπ 1  

: Κνκνηελή 69100 
: 25313 52100-101-102-121 
: 2531352155-123 
: periferiarxis@pamth.gov.gr 
: ektelestikos@pamth.gov.gr             
  

  

 
Ανοιτηή επιζηολή ηοσ Περιθερειάρτη και πρόηαζη για ηην εκδρομή 

ζας  ενηός ηης  Αναηολικής Λακεδονίας και Θράκης 
  

    

    Κύξηε Γηεπζπληά, 

    Αγαπεηά καο παηδηά, 

    Η Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζαο αλνίγεη ηελ 

αγθαιηά ηεο θαη ζαο πξνζθαιεί ζ’ έλα ηαμίδη εκπεηξηώλ θαη αλαθάιπςεο ηεο 

ηζηνξηθήο καο πεξηνρήο, πνπ ζα ζαο ηθαλνπνηήζεη από εηθόλεο, γλώζε θαη 

επθαηξίεο λεαληθήο δηαζθέδαζεο. 

      Η Πεξηθέξεηά καο, είλαη ε παηξίδα ηνπ Γηόλπζνπ θαη ηνπ Οξθέα. ηελ 

Μαξώλεηα, κέζπζε θαη ηύθισζε ν Οδπζζέαο ηνλ Πνιύθεκν. ηα αξραία 

Άβδεξα  γελλήζεθε ν Γεκόθξηηνο θαη κεγαινύξγεζαλ ν Πξσηαγόξαο θαη  ν 

Λεύθηππνο. Δίλαη ε πόιε πνπ ζεκειίσζε ν Ηξαθιήο ζηνλ άζιν ηνπ κε ηα 

άγξηα άινγα ηνπ Γηνκήδε. ηελ Καβάια (Νεάπνιε) θαη ζηνπο Φηιίππνπο 

πεξπάηεζε γηα πξώηε θνξά ζηελ Δπξώπε θαη θήξπμε ν Απόζηνινο Παύινο. 

Δθεί θπιαθίζηεθε (ππάξρεη ε θπιαθή ηνπ) θαη βάπηηζε ηελ πξώηε 

Χξηζηηαλή. ηα θάζηξα ηεο Γξάκαο. ηε ακνζξάθε, ην ηεξό ησλ Μεγάισλ 

ζεώλ, πξνέξρεηαη ε Νίθε ηεο ακνζξάθεο πνπ θνζκεί ην κνπζείν ηνπ 

Λνύβξνπ ζην Παξίζη. Δπίζεο, ε ηζηνξηθή Κνζκνζώηεξα ζηηο Φέξεο, ηα 

θάζηξα, ην ηζηνξηθό ηέκελνο θαη νη βπδαληηλέο-κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο 

ζην Γηδπκόηεηρν, ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηε Γνμηπάξα θαη ηόζα άιια 

ηζηνξηθά ζεκεία. ` απηόλ ηνλ ηόπν, κε ην άζηθην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

κνλαδηθέο εηθόλεο ηεο ακόιπληεο θύζεο, ζαο θαινύκε λα νξγαλώζεηε ηελ 

εηήζηα εθδξνκή ζαο. 

     Σα παξζέλα δάζε ηεο Ρνδόπεο θαη νη ήξεκεο πίζηεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ 

Φαιαθξνύ, ηα κνλαδηθά πνηάκηα ζπήιαηα ζηε Γξάκα ηα μαθνπζηά γηα ηελ 

νκνξθηά ηνπ καηαλδξηζκνύ ηνπ Νέζηνπ θαη ηα ζπάληαο  βηνπνηθηιόηεηαο 

Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη ηνπ Νέζηνπ, ην δάζνο ηεο Γαδηάο, ζα γνεηεύζνπλ 

ηδηαηηέξσο ηνπο θπζηνιάηξεο. Η Βηζησλίδα κε ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ 



Νηθνιάνπ θαη ηηο απνηθίεο ησλ θιακίλγθν, ην πέηαγκα ησλ εξσδηώλ θαη ησλ 

γππαεηώλ ζηνπο πξνζηαηεπόκελνπο βηόηνπνπο, γεκίδνπλ ζην θσηνγξαθηθό 

θαθό ηελ κλήκε όισλ ησλ επηζθεπηώλ.  

    Από ηελ άιιε, νη πεξίπαηνη ζηα γξαθηθά κνλνπάηηα ηεο παιηάο Ξάλζεο, 

ηνπ νπθιίνπ, ηεο παιηάο Καβάιαο θαη ηνπ Γηδπκνηείρνπ, ηεο 

ηαπξνύπνιεο θαη ηεο Μαξώλεηαο ζα ζαο ραιαξώζνπλ θαη ζα ζαο 

ηαμηδέςνπλ ζην ρξόλν θαη ζηελ παξάδνζή καο. ην ηεξό πξνζθύλεκα ζηελ 

Παλαγία ηελ Κνζκνζώηεξα ησλ Φεξώλ θαη ηελ Δηθνζηθνίληζζα ηνπ 

Παγγαίνπ, ζηα πεξίπνπ δέθα άιια αησλόβηα κνλαζηήξηα θαη ζξεζθεπηηθά 

κλεκεία, εδώ ζε ηνύην ηνλ ηόπν πνπ ηα ςειά θακπαλαξηά ζκίγνπλ εηξεληθά 

κε ηα Σεκέλε.  

     πάληεο εηθόλεο όπσο, ην αγλάληεκα ηεο δύζεο ζηα παλέκνξθα ιηκάληα 

ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηεο Καβάιαο γίλνληαη εκπεηξίεο δσήο. Ο ραιαξόο 

πεξίπαηνο ζην παλέκνξθν πάξθν ησλ πεγώλ ηεο Αγ. Βαξβάξαο ηεο Γξάκαο 

θαη ζην άιζνο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Κνκνηελήο, ην πιήζνο ησλ 

Αξραηνινγηθώλ, Λανγξαθηθώλ, Ιζηνξηθώλ, Βπδαληηλώλ κνπζείσλ  αιιά θαη 

πην ηδηαίηεξσλ όπσο ηνπ Καξαζενδσξή, ησλ θέξηλσλ νκνησκάησλ ζα 

θαηαπιήμνπλ θάζε ηαμηδηώηε.  

    Όζν γηα ηα θαηαπιεθηηθήο νκνξθηάο λεζηά καο, ε κπζηεξηαθή 

ακνζξάθε κε ην ηεξό  ησλ Μεγάισλ Θεώλ θαη ηε Νίθε πνπ θνζκεί ζήκεξα 

ην κνπζείν ηνπ Λνύβξνπ θαη ε ηζηνξηθή, θαηαπξάζηλε θαη δαληεισηή 

Θάζνο, απηά είλαη ζίγνπξα ν καγλήηεο πνπ ζα ζαο έιμεη ζηνλ ηόπν καο.   

    Σν βξάδπ νη ρώξνη εζηίαζήο καο, κε ηα ζηνηρεία καθεδνλίηηθεο, 

ζξαθηώηηθεο θαη πνιίηηθεο θνπδίλαο  θαη ηα ζύγρξνλα θαθέ ησλ αζηηθώλ 

καο θέληξσλ γεκάηα δσή κε λένπο, καζεηέο θαη θνηηεηέο δελ ζα αθήζνπλ 

θαλέλαλ αδηάθνξν. Σν πιήζνο ησλ κεγάισλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ 

δηνξγαλώλνληαη ζρεδόλ παληνύ, ζε όια ηα ζεκεία ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα 

νινθιεξώζνπλ ηελ νκνξθόηεξε αλάκλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ςπραγσγηθώλ απνδξάζεσλ πνπ είραηε πνηέ. Πξνζζέηνπκε ηα ζύγρξνλα 

μελνδνρεία πνπ ζα ζαο ηθαλνπνηήζνπλ πνηνηηθά ζηε θηινμελία ζαο. 

    Η θηιόμελε Πεξηθέξεηα θαη νη άλζξσπνί ηεο ζαο πεξηκέλνπκε. 

Θα ζαο θαισζνξίζνπκε. 
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