4

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
GREEK PATHS OF CULTURE IΝ ΤΗRACE
(XAN-4) ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ • KERAMOTI - ΝΕSTOS DELTA

Απόσταση: 16.4 χλμ.
Βαθμός δυσκολίας: εύκολη διαδρομή (2/10)
Με αφετηρία το Κέντρο Πληροφόρησης του Δέλτα Νέστου
ακολουθούμε ασφαλτοστρωμένο δρόμο με βόρεια κατεύθυνσης,
προς το χωριό Χαϊδευτό. Έπειτα, αφήνουμε το κεντρικό επαρχιακό
δίκτυο και στρίβουμε δεξιά, για τον οικισμό Μοναστηράκι.
Διασχίζουμε το μικρό χωριό και συνεχίζουμε σε χωματόδρομο
με κατεύθυνση ανατολικά. Ένα πλούσιο αρδευτικό σύστημα
με κανάλια και καναλέτα απλώνεται και υδροδοτεί δυναμικές
καλλιέργειες με νερό από τον ποταμό Νέστο. Διασχίζουμε μια
εύφορη γη που ο άνθρωπος την «κατέκτησε», μόλις πριν εβδομήντα
χρόνια, «δαμάζοντας» την άγρια φύση του Μεγάλου παραποτάμιου
Δάσους Νέστου (Κοτζά Ορμάν). Στο τέλος της ευθείας των 2 χλμ.
στρίβουμε δεξιά, παράλληλα με τον συρματένιο φράκτη που
προστατεύει το Μεγάλο Δάσος. Συναντούμε στα αριστερά μας,
εντός της περιφραγμένης έκτασης, το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών
Νέστου του ομώνυμου δήμου και μετά από μικρή απόσταση στο
τέλος του φράχτη βρισκόμαστε στα αναχώματα του ποταμού
Νέστου. Ποδηλατούμε νότια με κατεύθυνση το Δέλτα του ποταμού.
Η παραποτάμια βλάστηση αποτελείται από λεύκες, σκλήθρα,
φτελιές, ιτιές νερόφραξους, κουφοξυλιές και λιγαριές, αλλά και
βάτους κισσούς, λυκίσκους και αγράμπελη. Τα φυτά αναρριχώνται
και δημιουργούν φυτοκοινωνίες αδιαπέραστες που μέσα τους
κρύβονται αγριογούρουνα και τσακάλια, βίδρες και μυοκάστορες,
φασιανοί, αετομάχοι και μελισσοφάγοι. Ο ζωοδότης Νέστος,
ακόμη και λαβωμένος, απλώνει το δίχτυ της προστασίας του.
Όσο πλησιάζουμε στο Δέλτα του ποταμού η βλάστηση αλλάζει και
συναντούμε αρμυρίκια και αμμοθινικά οικοσυστήματα. Η διαδρομή
καταλήγει στις εκβολές του ποταμού, στην δυτική του όχθη, όπου
αντικρίζουμε το απέραντο Θρακικό Πέλαγος. Οι εκβολές αποτελούν
ιδανικό σημείο παρατήρησης άγριας ζωής και σπάνιων πτηνών.
Η παρουσία μας στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής, από τα
αναχώματα μέχρι τις εκβολές, πρέπει να είναι ιδιαίτερα διακριτική,
καθώς η διαδρομή βρίσκεται στην Α’ Ζώνη προστασίας του Εθνικού
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Approximate cycling time: 1 h 45´

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΜΟΝΑSTIRAKI

Degree of difficulty: easy (2/10)

ΚΕΝΤΡΟ YΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΝΕΣΤΟY
NESTOS VISITOR RECEPTION CENTRE

ΚΕΡΑΜΩΤΗ
KERAMOTI
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟY
NESTOS DELTA INFORMATION CENTRE

EKBOΛΕΣ ΝΕΣΤΟΥ
NESTOS DELTA

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ / FOLLOW THE SIGNS
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ΚΕΡΑΜΩΤΗ
KERAMOTI

1m

A15

ΚEΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ
INFORMATION CENTRE

9.6 km
1:15

ΔEΛΤΑ ΝEΣΤΟΥ
NESTOS DELTA

16.5 km
1:45

East Macedonia and Thrace Nestos Delta National Park
Information, Nestos River, Great Forest (Kotza Orman), Nestos
Visitor Reception Centre, maquis with tamarisk trees and dune
vegetation in the estuary, biodiverse of ecosystems and species.

Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ,
Ποταμός Νέστος, Αρχέγονο παραποτάμιο Μέγα Δάσος (Κοτζά
Ορμάν), Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου, Θαμνώνες με
αρμυρίκια και αμμοθινική βλάστηση στις εκβολές του ποταμού,
Βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων και ειδών.

Accommodation & dining:
There are accomodation and dining facilities in Keramoti. In
Chryssoupoli and Haidefto visitors can find tavernas, cafes and
restaurants.

Διαμονή & εστίαση:

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε: 112

Starting from the Nestos Delta Information Centre, we follow
an asphalt road north towards the village of Haidefto. Then we
leave the central provincial network and turn right towards the
settlement of Monastiraki. We go through this small village and
continue on a dirt road heading east. An extensive irrigation
system with canals and ditches spreads out before us and
waters the abundant crops with water from the Nestos River.
We cross fertile land that man only “conquered”, seventy years
ago, “taming” the natural wilderness of the Great Forest beside
the Nestos River (Kotza Orman). After following a straight line
for 2 km, we turn right, parallel to the wire fence that protects
the Great Forest. On our left, within the fenced area, we come
to the Nestos Visitor Reception Centre run by the municipality
of Nestos and after a short distance, at the end of the fence, we
find ourselves on the banks of the River Nestos. We cycle south
towards the river delta. The vegetation on the riverside is made
up of poplar trees, alder trees, elms, willows, narrow-leafed
ash, elder trees and chaste trees (vitex), as well as ivy, hops and
clematis. These plants climb up and become entwined, creating
impenetrable plant communities which are home to wild boars,
jackals, otters, beavers, pheasants, red-backed shrike and beeeaters. Despite the damage done to it, the life-giving river
provides a net of protection. As we approach the river delta,
the vegetation changes and we encounter tamarisk trees and
dune ecosystems. The route ends at the estuary of the river, on
its western bank, at the edge of the mighty Thracian Sea. The
estuary is an ideal point to observe wildlife and rare birds. We
are required to be particularly unobtrusive on the last section of
the route, from the banks to the estuary, as the route is in the 1st
Protection Zone of the East Macedonia and Thrace National Park.

Points of interest:

Σημεία ενδιαφέροντος:

Στην Κεραμωτή υπάρχει πλήρης υποδομή διαμονής και εστίασης.
Στη Χρυσούπολη και το Χαϊδευτό οι επισκέπτες μπορούν να βρουν
ταβέρνες / καφέ / εστιατόρια.

European Heritage Awards
Europa Nostra Awards 2019

Distance: 16.4 km

XAΪΔΕΥΤΟ
HAIDEFTO

Εκτιμώμενος χρόνος με ποδήλατο: 1h 45´

Ευρωπαϊκό Βραβείο για την
Πολιτιστική Κληρονομιά
Βραβείο Europa Nostra 2019

Ιn case of emergency, call: 112
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Παρόχθια βλάστηση
Riparian vegetation

Στη διαδρομή
On the trail
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Αμμοθίνες
Dune vegetation
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Αν θέλετε να στηρίξετε τα Μονοπάτια Πολιτισμού,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
T: 210 32 25 245 (εσωτ. 2) / E: sepi@ellinikietairia.gr
Ιf you want to support the Greek Paths of Culture programme,
please contact us:
T: +30 210 32 25 245 (ext. 2) / E: sepi@ellinikietairia.gr

www.ellet.gr / www.monopatiapolitismou.gr

