
Αξιοθέατα Αβδήρων Θράκης

Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αβδήρων λειτουργεί από τον 
Ιανουάριο του 2000. Η έκθεση του 
περιλαµβάνει αντικείµενα από τις 
ανασκαφές στην ευρύτερη 
περιοχή  των Αβδήρων ( 7ος    αι. 
π.Χ. έως 13ος αι. µ.Χ.)  και 
αναπτύσσεται σε τρεις θεµατικές 
ενότητες: α) ∆ηµόσιος Βίος    
β)Ιδιωτικός Βίος   γ) Ταφικά Έθιµα.

Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων     
Στον Αρχαιολογικό χώρο των 
Αβδήρων ο επισκέπτης µπορεί να 
θαυµάσει τµήµα της αρχαίας 
πόλης των Αβδήρων. Ξεχωρίζουν 
οι οχυρωµατικοί περίβολοι, µεταξύ των οποίων  είχε κατασκευαστεί το 
Θέατρο, ενώ στα νοτιοδυτικά υψώνεται ο λόφος της Ακρόπολης και στα 
βορειοδυτικά το αρχαϊκό, κλασικό και ελληνιστικό νεκροταφείο.

Βυζαντινή Ακρόπολη
Η Βυζαντινή αυτή εγκατάσταση  απλώνεται στον  παραθαλάσσιο γήλοφο - 
ακρωτήρι µε το όνοµα «Μπουλούστρα» και βρίσκεται ακριβώς πάνω από 
το Αρχαίο λιµάνι.

Αρχαίο Λιµάνι Αβδήρων
Το Αρχαίο λιµάνι των Αβδήρων, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του σύγχρο-
νου λιµανιού. Υπήρξε ένα από τα σηµαντικότερα και  εµπορικότερα  
λιµάνια της Αιγιακής Θράκης κατά την Αρχαιότητα, καθώς κατείχε  θέση 
εµπορικής και στρατηγικής σηµασίας.

Αρχαίο Θέατρο
Πρόσφατες έρευνες στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων αποκά-
λυψαν τη θέση, όπου βρισκόταν το Αρχαίο Θέατρο της 
περιοχής.

Λίµνη Βιστωνίδα - Παρατήρηση πουλιών – Πόρτο 
Λάγος
Σύµφωνα µε το µύθο, ο Ηρακλής δηµιούργησε τη 
λίµνη Βιστωνίδα, καθώς στο λιµάνι του Πόρτο 
Λάγος εκτέλεσε τον όγδοο άθλο του, εξουδετερώ-
νοντας τα άλογα του ∆ιοµήδη µε το άνοιγµα ενός 
παράκτιου καναλιού, µέσω του οποίου η θάλασσα 
πληµµύρισε τις χαµηλότερες εκτάσεις της κοιλάδας. 
Η Βιστωνίδα, µε τις µικρές λιµνοθάλασσες που την 
πλαισιώνουν, το παρθένο δάσος του δέλτα του Νέστου 
και δάση της ορεινής περιοχής µε τους χειµάρρους, που 
τα διασχίζουν, αποτελούν ένα πολυποίκιλο και ιδιαίτερα 
πολύτιµο σύµπλεγµα υγροτόπων και βιοτόπων. 

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική ∆ιαδροµή

Βασ. Κωνσταντίνου 1 
67 100 Ξάνθη 

Tηλ. 2541022533, 2541025105   
Fax: 2541025987

Website: www.ebex.gr
Email: ebex@otenet.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ

Τουριστικές υποδοµές

∆ΙΑΜΟΝΗ

"Καµάρα Πιπίνα", Παραδοσιακός Ξενώνας στα Άβδηρα. Ά  κατηγορία
Τηλ: 25410 29729 /25410 51151, 6974601018

"Ξενώνας Αγνάντι", Παραδοσιακός Ξενώνας στα Άβδηρα. Ά  κατηγορία
Tηλ: 25410 25965, 6972834112

Hotel "Porto Vistonis", Ξενοδοχείο Ά  κατηγορίας. Πόρτο Λάγος
Tηλ.: 25410 96630, Fax: 25410 96060

Hotel "Porto Lagos", Ξενοδοχείο Ά  κατηγορίας. Πόρτο Λάγος 
Τηλ.: 25410 96255, 6972243921

Hotel "Πέτρινος Λόφος", Ξενοδοχείο Ά  κατηγορίας. Ποταµιά Ξάνθης
Τηλ.: 25410 96930, 6937323110

"Λεύκιππος", Ξενώνας στα Άβδηρα
Τηλ.: 25410 71441, 25410 51154

"Οικοτουριστική", Επιπλωµένα διαµερίσµατα, Πόρτο Λάγος
Τηλ. & Fax: 25410 96601

Camping "Natura", Παραλία Μάνδρας
Tηλ.: 25410 51040, 51041, http://www.camping-natura.gr

Μουσεία

Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Tηλ.: 25410 51003
Λαογραφικό Μουσείο Αβδήρων, Tηλ.: 25410 51207/51259

Οι Άθλοι 
του Ηρακλή



Ταυτοποίηση ταξιδιών µε τις προτεινόµενες χώρες 
της πολιτιστικής διαδροµής

1) ΕΛΛΑ∆Α (Πελοπόννησος – Θράκη – Κρήτη). Ο αρχαίος µυθικός ήρωας 
γεννήθηκε στη Θήβα και ήταν γιος του ∆ία και της Αλκµήνης. Οι εννιά από τους 
δώδεκα άθλους του πραγµατοποιήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο κυρίως στην 
Πελοπόννησο, τη Θράκη και την Κρήτη.
2) ΙΣΠΑΝΙΑ. Ο άθλος µε τα βόδια του Γηρυόνη εκτυλίσσεται στην Ιβηρική 
Χερσόνησο. Συγκεκριµένα, στην πόλη Λα Κορούνια το έµβληµα της πόλης, ο 
θυρεός της Λα Κορούνια, είναι ο φάρος που έχτισε ο Ηρακλής. Στη βάση του 
έχουµε µια νεκροκεφαλή µε δύο κόκκαλα που θεωρείται ότι είναι η κεφαλή του 
Γηρυόνη. Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχουν οι λεγόµενες στήλες του Ηρακλέ-
ους, οι πύλες του Γιβραλτάρ.
3) ΛΙΒΥΗ. Μια τοποθεσία για την ύπαρξη του Ανταίου θα µπορούσε να είναι 
στην ευρύτερη περιοχή του Μαγκρέµπ, καθώς ο Λουκανός σε βιβλίο του 
αναφέρει πως ένας άγνωστος Λίβυος διηγήθηκε στο Ρωµαίο Κούριο την 
ιστορία της νίκης του Ηρακλή εναντίον του Ανταίου.
4) ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Στην ελληνική µυθολογία ο Βούσιρις ήταν βασιλιάς της 
Αιγύπτου. Ο Βούσιρις ήταν σκληρός και αφιλόξενος, αφού θανάτωνε κάθε ξένο 
που έφθανε στο βασίλειό του. Στη σκληρότητα του Βούσιρι έβαλε τέλος ο 
Ηρακλής όταν πέρασε από την Αίγυπτο στο ταξίδι του για τον άθλο των µήλων 
των Εσπερίδων ή των βοδιών του Γηρυόνη.
5) ΜΑΡΟΚΟ. Η σύγχρονη Tanjah είναι αρχαία φοινικική πόλη. Λίγα χιλιόµετρα 
έξω από την πόλη βρίσκεται η "σπηλιά του Ηρακλή", πόλος έλξης για τους 
τουρίστες, στην οποία πιστεύεται ότι κοιµήθηκε ο ήρωας πριν εκτελέσει έναν 
από τους άθλους του.
6) ΤΟΥΡΚΙΑ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ. Στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου, στην 
βορειοανατολική Τουρκία ο Ηρακλής πραγµατοποίησε τον ένατο άθλο του 
κλέβοντας την Ζώνη της Αµαζόνας Ιππολύτης.
7) ΓΕΩΡΓΙΑ. Ο Ηρακλής µετά την Αραβία και την Ασία πήγε στον Καύκασο 
αφού πέρασε τον Εύξεινο Πόντο, όπου βρήκε αλυσοδεµένο τον Προµηθέα και, 
σύµφωνα µε το µύθο, τον ελευθέρωσε.
8) ΙΤΑΛΙΑ. Ο µύθος αναφέρει ότι κατά το ταξίδι επιστροφής από την εξόντωση 
του Γηρυόνη ο ΗΡΑΚΛΗΣ πέρασε από την Ιταλία και ληστεύθηκε από την 
πολυάριθµη συµµορία του Κάκου, καθώς κοιµόταν. Ύστερα από καταδίωξη, στο 
σηµείο που συνέλαβε τον Κάκο, έχτισε ναό που τον αφιέρωσε στον πατέρα του 
∆ία και ο οποίος σώζεται µέχρι και σήµερα.
9) ΓΑΛΛΙΑ. Ο Ηρακλής πέρασε και από τα Πυρηναία και πήγε στη Γαλατία. 
Γαλατία ονοµάστηκε από το γιο του Ηρακλή, τον Γαλάτη.

Άβδηρα Θράκης και Ηρακλής

Η µυθολογική παράδοση παρουσιάζει ως ιδρυτή της πόλης τον Ηρακλή. 
Λέγεται ότι έχτισε τα Άβδηρα προς τιµήν του φίλου του Άβδηρου, από τον οποίο 
πήραν και το όνοµα τους. Ο Άβδηρος κατασπαράχθηκε από τα σαρκοβόρα 
άλογα του βασιλιά των Βιστόνων Θρακών, ∆ιοµήδη (είναι ο όγδοος άθλος του 
Ηρακλή). Τοποθετηµένη σε µια προνοµιούχο για το εµπόριο µε τη Θρακική 
ενδοχώρα θέση, µε δύο λιµάνια και πλούσιες καλλιεργήσιµες εκτάσεις, η 
αποικία των Τηίων εξελίχθηκε γρήγορα σε µια από τις ακµαιότερες πόλεις του 
βόρειου Αιγαίου.

Εισαγωγή 

Η διαδροµή µας έχει αναφορά στη ζωή, τα ταξίδια και τους άθλους 
του σηµαντικότερου ήρωα της ελληνικής µυθολογίας, του 
Ηρακλή.
Σκοπός µας είναι η δηµιουργία ενός συνεκτικού και 
υψηλής αξίας τουριστικού προϊόντος που θα ενώνει τις 
χώρες από τις οποίες πέρασε και έζησε ο Ηρακλής. 
Πολύ σηµαντικό θεωρείται το γεγονός ότι η Αναγέν-
νηση βασίστηκε πάνω στην ελληνική Μυθολογία, 
στην Αρκαδία και το κίνηµα του Αρκαδισµού και ο 
Ηρακλής αποτελεί το παλαιότερο κοινό πολιτιστικό 
υπόβαθρο των Ευρωπαίων, που τα ίχνη του δεν 
έχουν εξαλειφθεί εντελώς καίτοι έχουν περάσει πάνω 
από 3000 χρόνια. Επιπλέον, ο Ηρακλής είναι ο µόνος 
διαχρονικός προϊστορικός Ευρωπαίος ήρωας, για το 
λόγο αυτό η συγκεκριµένη διαδροµή θα αποτελέσει µια 
γέφυρα πολιτισµού και ένα µεγάλο εκπαιδευτικό πάρκο στο 
οποίο ο επισκέπτης-περιηγητής θα ζήσει και θα περπατήσει στα 
χνάρια του Ήρωα χιλιάδες χρόνια µετά τη δράση του.

Στόχοι της διαδροµής
• ∆ηµιουργία µιας «γέφυρας» ανάµεσα στις µεσογειακές χώρες, ανάµεσα 

στις χώρες όλου του κόσµου, χάρις τον Ηρακλή, σύµβολο ειρήνης, φιλίας 
και ευηµερίας.

• Ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διάλογου, των επιχειρηµατικών 
συνεργασιών καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

• Ενίσχυση του θεµατικού τουρισµού.
• ∆ηµιουργία ενός πολιτιστικού, τουριστικού προϊόντος µε βάση την πιο 

παλιά και «ενδιαφέρουσα ιστορία» του µεγάλου Ήρωα, Ηρακλή.

Προτεινόµενη διαδροµή
Η προτεινόµενη διαδροµή περνά από χώρες στις οποίες ο Ηρακλής πραγµα-
τοποίησε τους άθλους του και άλλα ηρωικά γεγονότα και οι οποίες είναι οι 
εξής: Ελλάδα (Πελοπόννησος, Κρήτη, Θράκη), Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Γεωργία, Τουρκία-Εύξεινος Πόντος, Μαρόκο, Αίγυπτος, Λιβύη.

Οι Άθλοι του Ηρακλή Οι άθλοι του Ηρακλή:
1ος Άθλος: 

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
2ος Άθλος:

Η ΛΕΡΝΑΙΑ Υ∆ΡΑ
3ος Άθλος: 

Ο ΚΑΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

4ος Άθλος:
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

5ος Άθλος: 
ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙ∆ΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ

6ος Άθλος:
Ο ΚΟΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ

7ος Άθλος: 
Ο ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

8ος Άθλος:
ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΜΗ∆Η

9ος Άθλος: 
Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΛΥΤΗΣ

10ος Άθλος: 
ΤΑ ΒΟ∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΥΟΝΗ

11ος Άθλος:
Ο ΚΕΡΒΕΡΟΣ 

12ος Άθλος: 
ΤΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ

Μυθολογικός χάρτης µε τα ταξίδια του Ηρακλή


