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ΠΡΟΚΛΗΗ
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ζηα
πιαίζηα ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο πνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 5 Ηνπλίνπ θάζε
ρξόλν θαη ζέινληαο λα επηηύρεη θαη ηε ζύζθημε ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ ηωλ κειώλ ηνπ,
επηζπκεί λα δηνξγαλώζεη κηα πεξηπαηεηηθή εθδξνκή ζην «Γξόκν ηνπ Νεξνύ» ηεο πόιεο
ηεο Καβάιαο την Κσριακή 1 Ιοσνίοσ 2014. Πξόθεηηαη γηα κηα κνλαδηθή δηαδξνκή πνπ
ζπλδπάδεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο
πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Καβάιαο.
Λίγα λόγια για το μονοπάτι «Ο Δρόμος τοσ Νερού»
Σν κνλνπάηη, ζπλνιηθνύ κήθνπο 10,5 ρικ είλαη ζρεηηθά εύθνιν θαη βαηό, μεθηλά από
ηνλ νηθηζκό ηεο Παιαηάο Καβάιαο, δηέξρεηαη από έλα ηππηθό κεζνγεηαθό ηνπίν, παξέρεη
ζέα ζηα ηελάγε ηωλ Φηιίππωλ, ζην Θξαθηθό πέιαγνο θαη ηε Θάζν, νξγαλώλεηαη κε
ζεκάλζεηο θαη ππνδνκέο. ην κέζν πεξίπνπ ηεο δηαδξνκήο ηνπ, ζπλαληά ηε Μάλα ηνπ
λεξνύ, ηελ θύξηα πεγή πνπ πδξνδόηεζε επί αηώλεο ηελ πόιε ηεο Καβάιαο. Από εθεί θαη
έωο ηελ απόιεμή ηνπ ζηε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Κωλζηαληίλνπ, ε δηαδξνκή θηλείηαη πάλω
ζηνλ θηηζηό αγωγό ηνπ κεζαηωληθνύ πδξαγωγείνπ. Πεξλά ηηο πδαηνγέθπξεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηέιεπζή ηνπ πάλω από ηηο ξεκαηηέο. πλαληά εξείπηα από ηηο
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Σνπξθνθξαηίαο ωο δξόκνο ηνπ λεξνύ. Σν
απώηαην ηέινο απηήο ηεο δηαδξνκήο

ήηαλ νη κεγαινπξεπείο Κακάξεο ηεο πόιεο ηεο Καβάιαο κε ην λεξό από ηε Μάλα ηνπ
λεξνύ λα δηνρεηεύεηαη ζην θάζηξν ηεο Καβάιαο. Οη Κακάξεο ηεο Καβάιαο είλαη ην ζήκα
θαηαηεζέλ ηεο πόιεο θαη έλα πνιύ αλαγλωξίζηκν ηζηνξηθό κλεκείν δηεζλνύο εκβέιεηαο.

Ο Γήκνο Καβάιαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 12ε Δθνξία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήηωλ, πινπνίεζε
έξγν κε ηίηιν «Οξγάλωζε θαη αλάδεημε ηνπ κνλνπαηηνύ “Ο δξόκνο ηνπ λεξνύ” (Παιαηά
Καβάια - Καβάια)» πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί απηή ε παλέκνξθε θαη ηζηνξηθή δηαδξνκή.
Σροποποιημένο Πρόγραμμα Περιήγησης
Μεηά από ηελ ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ηνλ Γήκν Καβάιαο, ηξνπνπνηήζακε ην
πξόγξακκα καο ώζηε λα ζπκπέζεη κε απηό ηνπ δήκνπ θαη λα είλαη έηζη πην πινύζην.
Ξελαγόο καο ζε απηή ηε δηαδξνκή πξνζθέξζεθε εζεινληηθά λα είλαη ν ζυνάδελθος
Δαζολόγος κ. Κώζηας Παζβάνηης πνπ είρε αλαιάβεη θαη ηε κειέηε ηνπ έξγνπ αλάδεημεο
ηνπ κνλνπαηηνύ. Δπίζεο καδί καο ζα ππάξρεη θαη εηδηθόο νδεγόο βνπλνύ θ. Σζηινγεωξγεο
Αιέμαλδξνο πνπ ζα καο δίλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο. Σν ελδεηθηηθό
πξόγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη ην παξαθάηω:
 ςγκένηπωζη ζηο κένηπο ηηρ Καβάλαρ: 8:00 ζηον Δημοηικό Κήπο. Ανασώπηζη
με λεωθοπείο ηος δήμος για ηην Παλαιά Καβάλα
 Άθιξη ζηην Παλαιά Καβάλα - Νεπόμςλο: 8:30
 Τποδοσή και διανομή ςλικού: 08:45
 Παποςζίαζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Νεπόμςλος: 09:00
 Έναπξη πεπιπάηος:09:20
 Άθιξη ζηην θέζη Αςσέναρ:11:10 ξεκούπαζη και ενημέπωζη
 Ανασώπηζη για ηην Μάνα ηος νεπού:11:30

 Άθιξη ζηη Μάνα ηος νεπού: 12:00 – ζηάζη για ξεκούπαζη
 Ανασώπηζη για ηον Αγ. Κωνζηανηίνο Καβάλαρ: 12:15
 Άθιξη ζηον Αγ. Κωνζηανηίνο Καβάλαρ 14:30
 ΥΙΛΙΟΜΕΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΑΗ 10,5 σλμ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΣΟΤ: 5 ώπερ πεπίπος
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ: 1 ώπα πεπίπος

Χρήσιμες επισημάνσεις και λεπτομέρειες
Γηα κηα επηηπρεκέλε θαη αζθαιή πεξηεγεηηθή εμόξκεζε ζα ρξεηαζηείηε θαηάιιεια
παπνύηζηα θαη ξνύρα, πεξηπάηνπ-πεδνπνξίαο, θαζώο θαη αδηάβξνρν. Δπίζεο λα έρεηε καδί
ζαο λεξά θαη πξόρεηξν θαγεηό (θξνπαζάλ, ζάληνπηηο, ρπκνύο, θαθέ θ.ι.π.), θαπέια θαη
ελδερνκέλωο ζαθίδηα θαη θωηνγξαθηθή κεραλή γηα λα απαζαλαηίζεηε ηελ όκνξθε
δηαδξνκή. Ζ μελάγεζε ζην κνλνπάηη θαη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ εθδήιωζε ζα είλαη
δωξεάλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα κνηξαζηεί θαη ζρεηηθή έθδνζε ηνπ παξαξηήκαηνο γηα ηηο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, αθίζεο γηα ηελ επέηεην, θπιιάδηα
γηα ην κνλνπάηη θαη άιιν ζρεηηθό πιηθό. Δπεηδή ηέινο πξόθεηηαη γηα ζρεηηθά κεγάιε
δηαδξνκή θαιό είλαη λα κελ πάξεηε καδί ζαο παηδηά κηθξήο ειηθίαο γηαηί ελδερνκέλωο λα
ηαιαηπωξεζνύλ θαη απηά θαη εζείο καδί ηνπο.
Δηλώσεις σσμμετοτής
Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα νξγαλώζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ πεξηεγεηηθή καο
εθδξνκή-δηαδξνκή παξαθαινύκε όζνπο ζπλαδέιθνπο ην επηζπκνύλ λα καο δειώζνπλ
κέρξη ηελ Πέκπηε 29 Μαΐνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλωξίδνπκε ηνλ αξηζκό ηωλ ζπκκεηερόληωλ
(πνπ ελδερνκέλωο λα θέξνπλ καδί ηνπο) θαζώο θαη θάπνην ηειέθωλν επηθνηλωλίαο καδί
ηνπο.
Γηα απηό θαινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη κε, πνπ επηζπκνύλ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο λα καο ην δειώζνπλ ώζηε λα πξνγξακκαηίζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ
εθδξνκή.
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