
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΝΗ - ΓΙΟΡΤΕΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ στο Νέστο με Canoe Kayak. 
Ώρα: 12:00

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ από Πολιτιστικούς 
Συλλόγους & Συλλόγους Γυναικών. Ώρα: 17:00

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με θέμα τη φύση και 
την ιστορία της περιοχής. Ώρα: 17:00

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ. Ώρα: 20:00
•  Συναυλία παραδοσιακής μουσικής με την 

«ΜΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΑ».
• Τοπικά χορευτικά συγκροτήματα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΝΗ - ΓΙΟΡΤΕΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ στο μονοπάτι του Νέστου. 
Ώρα: 11:00

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ στο Νέστο με Canoe Kayak. 
Ώρα: 12:00 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ από Πολιτιστικούς 
Συλλόγους & Συλλόγους Γυναικών. Ώρα: 17:00

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με θέμα τη φύση και 
την ιστορία της περιοχής. Ώρα: 17:00

•  ΣΥΝΑΥΛΙΑ με το νεανικό σχήμα «Acoustica».  
Ώρα: 19:00

•  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους Βασίλη Προ-
δρόμου - Χρύσα Μωραΐτη. Ώρα: 20:00

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ με επικεφαλείς 
αρχαιολόγους

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ μνημείων και αρχαιο-
λογικών χώρων 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ.

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ στην Αγορά Κομοτηνής σε συ-
νεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την αξιοποίηση του 
πυρήνα του Ιστορικού Κέντρου της Κομοτηνής 
(Βυζαντινό Τείχος, Ιερός Ναός Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, Εσκί Τζαμί, Ιμαρέτ) και της ευρύτερης 
περιοχής.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τον Χρήστο Χατζό-
πουλο.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Η Εγνατία Οδός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς και εμπορικούς δρό-
μους του αρχαίου κόσμου.  Ο άξονας που συνέδεε τη Ρώμη με τις κτίσεις της στην Ανα-
τολή.  Κατασκευάστηκε μεταξύ 146 και 120 π.Χ. από τον ανθύπατο της Μακεδονίας 

Γναίο Εγνάτιο, πάνω στα ίχνη του πανάρχαιου δρόμου που διέσχιζε τη Μακεδονία και τη Θρά-
κη από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Τον δρόμο αυτόν είχαν  ακολουθήσει τα στρατεύματα 
του Δαρείου και του Ξέρξη στις εκστρατείες των Περσών κατά της Ελλάδος στις αρχές του 5ου 
π.Χ. αι.  Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο Αλέξανδρος στην εκστρατεία του από την Ευρώπη 
προς την Ασία.

Ήταν η πρώτη δημόσια οδός που έγινε από τους Ρωμαίους έξω από την Ιταλία.  Ξεκινούσε  
από την Απολλωνία και το Δυρράχιο στην Ιλλυρία - τη σημερινή Αλβανία - διέσχιζε τη Μα-
κεδονία μέχρι τον ποταμό Νέστο, περνούσε στη Θράκη και συνέχιζε στον Ελλήσποντο και το 
Βυζάντιο.  Για περισσότερα από 2.000 χρόνια υπήρξε ο μοναδικός καλός δρόμος σ’ αυτή την 
περιοχή και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τύχη της Ρώμης, του Βυζαντίου και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 

Κατά μήκος της Εγνατίας, υπήρχαν ανά 7-14 μίλια (10-20 χλμ.) σταθμοί ανεφοδιασμού με προ-
σωπικό για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Υπήρχαν επίσης πανδοχεία, που ήταν εγκα-
τεστημένα στο τέλος μιας πλήρους ταξιδιωτικής ημέρας (30-40 μίλια ή 45-60 χλμ.)  Αυτό το 
γεγονός επηρέασε βαθύτατα την χωροταξική οργάνωση της Μακεδονίας και της Θράκης, 
αφού ακόμη και σήμερα οι μεγαλύτερες πόλεις, που βρίσκονται πάνω στον άξονα της Εγνα-
τίας, απέχουν μεταξύ τους 45-60 χλμ. (Έδεσσα – Γιαννιτσά -Θεσσαλονίκη – Απολλωνία – Αμ-
φίπολη - Φίλιπποι) αλλά και Καβάλα – Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη. Υπήρχαν ακόμη 
στρατόπεδα, φυλάκια, σταθμοί ελέγχου, φρουρές και φρούρια σε ποτάμια, σε υψώματα, σε 
στενά και σε ορεινά περάσματα.  

Το αρχικό μήκος της Εγνατίας Οδού από την Αδριατική μέχρι τον ποταμό Έβρο ήταν 535 μίλια.  
Ανά ένα μίλι στο δρόμο υπήρχαν οδοδείκτες, τα μιλιάρια, που έδιναν πληροφορίες για την 
απόσταση από την αφετηρία.

Στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ταυτίζεται γενικά με την σύγχρονη 
Εγνατία οδό εκτός από την περιοχή μεταξύ Αμφίπολης και Φιλίππων όπου κινούνταν βορείως 
του Παγγαίου.  Έχουν εντοπισθεί σταθμοί ανεφοδιασμού και πόλεις κατά μήκος αυτής της 
πορείας (Τόπειρος, Αναστασιούπολη, Μαξιμιανούπολη, Τραϊανούπολη και άλλες) ενώ μερικά 
από τα καλύτερα σωζόμενα τμήματά της εντοπίστηκαν στον Έβρο. Το πρώτο και μεγαλύτερο 
τμήμα αρχίζει από τα όρια των Π.Ε. Ροδόπης - Έβρου και είναι ορατό μέχρι βορειοανατολικά 
της αρχαίας  Ζώνης. Διασχίζει το χαμηλό αυχένα που χωρίζει τους κάμπους Κομοτηνής και 
Αλεξανδρούπολης και αποτελεί, ακόμη και σήμερα, θαυμαστό παράδειγμα χάραξης ορεινής 
διαδρομής. Υπάρχουν επίσης πολλά καλοδιατηρημένα πεδινά τμήματα σε επαφή σχεδόν με τη 
σημερινή Εθνική οδό, μετά την Αλεξανδρούπολη, αλλά και  μετά την Τραϊανούπολη.  

Σε όλα τα ορατά σημεία του δρόμου υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες με τη συμφωνημένη 
στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος, κοινή για όλες τις Ρωμαϊκές οδούς, σήμανση. Επίσης 
τοποθετήθηκαν πινακίδες κατεύθυνσης κατά μήκος όλης της γνωστής πορείας στην ορεινή 
διάβαση των Ζωναίων ώστε να είναι σε θέση ο κάθε ενδιαφερόμενος περιηγητής να νιώσει τη 
συγκίνηση της ανακάλυψης βαδίζοντας πάνω στο αρχαίο οδόστρωμα.

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

TΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ώρα 20:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ με θέμα: «Αναζητώντας την 
Εγνατία Οδό στην πεδιάδα των Φιλίππων» 
από την κα Νικολαΐδου Μαρία, Προϊσταμένη 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ με τον Κωνσταντίνο Κου-
γιουμτζή.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
• Χάλκινα με τους SOUNDIC
• Τύμπανα με το Blocco da Grecia “FASARIOZO”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΗ στο χώρο της εκδήλωσης της οδικής 
πορείας της VIA EGNATIA.

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ώρα 21:30
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΣυνΩΔΗπόροι του 
Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών» με 
μαέστρο τον Γιάννη Κανάκη σε συνδιοργάνω-
ση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ τοπικών και επώνυμων προϊό-
ντων στον περιβάλλοντα χώρο του θεάτρου – 
Synergeia 2015 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ώρα 21:00
ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με την συμμετοχή τριών 
μουσικών συγκροτημάτων των «Dreamers», 
των «Drugstore» και των «Piano Forte».

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ώρα 20:30
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
παραδοσιακού χαρακτήρα με συμμετοχή 
πολιτιστικών συλλόγων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ από την αρχαιότητα ως σήμερα, 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διδυμοτείχου

ΕΚΘΕΣΗ τοπικών προϊόντων από γυναικείους 
συνεταιρισμούς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ της Ένωσης Πολι-
τιστικών Φορέων Έβρου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ σχετική με την 
αρχαία Εγνατία οδό και τα ευρήματά της

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην αρχαία Εγνα-
τία από εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτή-
των. Ώρα: 11:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τη Ζωή Τηγανούρια. 
«Αρώματα του Κόσμου και Βυζαντινά Μύρα» 
Ώρα: 21:30

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ σχετική με την 
αρχαία Εγνατία και τα ευρήματά της.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 1ου Φεστιβάλ Via Egnatia

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Via Egnatia. Εγνατία Οδός. Η κατασκευασμένη στη ρωμαϊκή εποχή 
οδός πολιτισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης επί πολλούς αιώνες 
σημάδεψε την ιστορία του κόσμου. 

Βαδίζοντας στα χνάρια της, σε όλο το μήκος της Περιφέρειάς μας, 
συναντά κανείς αναρίθμητα μνημεία και μνήμες πολιτισμού, όλων 
των πολιτισμικών και ιστορικών περιόδων. Το ιστορικό διαχρονικό 
ταξίδι συνάντησης και συνάθροισης όλων αυτών, μας οδηγεί στο 
σήμερα, δίπλα στη σύγχρονη Εγνατία Οδό, σε μας, στα χρόνια μας.

Διδυμότειχο, Τραϊανούπολη, Ζώνη, Μαρώνεια, Ιστορικό Κέντρο 
Κομοτηνής, Μαξιμιανούπολη, Αναστασιούπολη, Άβδηρα, Ξάνθη, 
Τόπειρος, Νεάπολις, Φίλιπποι, Αμφίπολη. Απόστολος Παύλος, Ιού-
λιος Καίσαρας, Πομπήιος, Οκταβιανός, Κάσιος, Βρούτος,  Μάρκος 
Αντώνιος, Τραϊανός, Ιουστινιανός, Μάχη της Δημοκρατίας, Αυτο-
κράτορες, στρατηγοί, λαοί, επιδρομές, Σταυροφορίες, κάστρα, 
πόλεις, μνημεία, μιλιάρια, οριοθετούν τον πολιτισμό και σηματο-
δοτούν τον ανθρώπινο χρόνο. 

Το 1o Φεστιβάλ της Via Egnatia έρχεται να ενώσει την κουλτού-
ρα της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης πάνω στον άξονα της 
αρχαίας οδού, δίνοντάς της ιστορικό βάθος, μη λησμονώντας τα 
κλασικά ελληνικά χρόνια, τους Μακεδονικούς, Ελληνιστικούς και 
μεταγενέστερους χρόνους. Ως σήμερα. Εδώ που είναι ο τόπος 
μας. Έτσι αναδεικνύουμε την ταυτότητά μας. Δίνουμε βάθος στην 
ανάπτυξή μας, μηνύματα και ταυτότητα στον τουρισμό.

Φέτος (2015) γίνεται το ξεκίνημα. Οι εκδηλώσεις θα έχουν τις δια-
στάσεις που απαιτούν οι καιροί, ενώ η αναμενόμενη ανταπόδοσή 
τους, η προστιθέμενη αξία διαχρονικά, στην κοινωνική και πολιτι-
σμική συνοχή του τόπου εκτιμούμε ότι θα είναι μεγάλη.

 Γιώργος Παυλίδης

 Περιφερειάρχης ΑΜΘ

Vi
a 

Eg
na

ti
a.

  Ε
γν

ατ
ία

 Ο
δό

ς.
 

Σαμοθράκη

Θάσος

Βαδίζοντας πάνω στα ίχνη της αρχαίας Εγνατίας οδού...


