
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2022 
 

Οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές είναι επικοινωνιακή δράση πανελλαδικής 

εμβέλειας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών 

Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟΑ με στόχο την 

προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα 

προστασίας και ανάδειξης τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και του πολιτιστικού 

πλούτου της χώρας. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, συμμετέχοντας για έκτη χρονιά στην επικοινωνιακή 

δράση, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Πολυστύλου περιήγησις: διαδρομές στο 

παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον». Η δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και 

περιλαμβάνει περιήγηση στο βυζαντινό Πολύστυλον, στον λόφο που ήταν χτισμένη 

και η ακρόπολη της αρχαίας πόλης των Αβδήρων. Ο χώρος είναι γνωστός. Εκείνο που 

δεν είναι γνωστό είναι η προσπάθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης να συντηρήσει 

τα επιμέρους τμήματά του και να τα αποδώσει στο κοινό μέσω μιας διαδρομής που θα 

συνδέει τον λόφο του Πολυστύλου με το διαμορφωμένο και επισκέψιμο τμήμα της 

αρχαίας πόλης.  

Προσκαλούμε, λοιπόν, το κοινό, την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στις 11 π.μ. σε μια 

πρώτη γνωριμία με το έργο, ώστε να το δει στο ξεκίνημά του και να παρακολουθήσει 

τις εργασίες που γίνονται, τον τρόπο που υλοποιούνται και τα αποτελέσματα που 

προσδοκούμε. Οι επισκέπτες θα γίνουν έτσι κοινωνοί όχι μόνον της ιστορίας του 

μνημείου και της χρήσης των διαφόρων τμημάτων του αλλά και της εξελικτικής 

διαδικασίας για την ανάδειξή του. 

Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

έχουν μαζί τους άνετα παπούτσια, καπέλο και νερό.  

Σημείο συνάντησης: Χώρος στάθμευσης έναντι του Αρχαιολογικού Χώρου Αβδήρων 

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Κωνσταντίνα Καλλιντζή, Κυριακή Χατζηπροκοπίου, 

Κωνσταντίνος Νταράκης 

Συντονισμός: Σοφία Ζουρνατζή 

 



Παράλληλα, ανοιχτοί για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, θα είναι οι 

παρακάτω χώροι: 

 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων: Σάββατο, 28-5-2022 και Κυριακή, 29-

5-2022. Ωράριο: 08.30 – 15.30. 

 Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων: Σάββατο, 28-5-2022 και Κυριακή, 29-5-

2022. Ωράριο: 08.30 – 15.30. 

 Μακεδονικός τάφος Σταυρούπολης – Κομνηνών: Σάββατο, 28-5-2022 και 

Κυριακή, 29-5-2022. Ωράριο: 10.30 – 14.00. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25410 51003 και 25410 51783 

E mail: efaxan@culture.gr  

Η Προϊσταμένη της  

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης 

 

Κωνσταντίνα Καλλιντζή 

Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄ 
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