
Στο νοµό Ξάνθης λειτουργούν σήµερα 3 µονές και ένας µετοχικός ναός.

1. Η Μονή των Ταξιαρχών
Η Μονή των Ταξιαρχών. Το καθολικό της είναι το αρχαιότερο µνηµείο της 
Ξάνθης και χρονολογείται στα τέλη του 9ου αιώνα. Στο χώρο της Μονής 
λειτουργεί η Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης. 

2. Η Μονή της Παναγίας Καλαµούς
Η Μονή της Παναγίας Καλαµούς ανοικοδοµήθηκε αρχικά κατά τη 
µεσο-βυζαντινή περίοδο. Το καθολικό της πανηγυρίζει την 23η Αυγού-
στου και είναι ανοιχτή καθηµερινά.

3. Η Μονή της Παναγίας Αρχαγγελώτισσας
Η Μονή της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας ιδρύθηκε κατά τη µεσο-βυζα-
ντινή περίοδο. Η Μονή πανηγυρίζει την 15η Αυγούστου. Στην ανατολική 
πτέρυγα της Μονής λειτουργεί το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητροπό-
λεως Ξάνθης, στο οποίο εκτίθεται σηµαντικός αριθµός φορητών εικόνων 
και άλλων λατρευτικών σκευών και κειµηλίων. Η Μονή είναι ανοικτή 
καθηµερινά. 

4. Ο Ναός του Αγίου Νικολάου
Ο Ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο Πόρτο Λάγος και είναι Μετόχιο 
της Μονής Βατοπεδίου. Ο Ναός είναι ανοικτός καθηµερινά.

5. Το Βυζαντινό Κάστρο της Αναστασιούπολης-Τόπειρος

6. Η Βυζαντινή Αρχιεπισκοπή των Αβδήρων – Πολύστυλον

Προτεινόµενες πολιτιστικές – θρησκευτικές διαδροµές 
στην περιοχή της Ξάνθης
∆ιαδροµή 1: Παλιά Ξάνθη - Μοναστήρια
∆ιαδροµή 2: Άβδηρα - Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα
∆ιαδροµή 3: Στενά Νέστου - Παραποτάµιο ∆άσος Νέστου - ∆έλτα 
Νέστου
∆ιαδροµή 4: Τα χωριά στην περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης

Ο δρόµος 
για την Ιερουσαλήµ 

Τουριστικές υποδοµέςΘρησκευτικά µνηµεία
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική ∆ιαδροµή
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΑΓΡΙΑΝΗ, 4ο χλµ. Ξάνθης - Σταυρούπολης, 25410 83778 (www.agriani-hotel.gr)
ΑΡΤΕΜΙΣ, Μαργαρίτης Ξάνθης, 6977691190
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 28ης Οκτωβρίου 41, 2541025111-3 (www.hoteldimokritos.gr)
ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, 2541084805 (www.casinoxanthi.gr)
ΞΑΝΘΗ, Λευκίππου 14, 25410 23242 (www.hotelxanthi.gr)
ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ, Μάνδρα Ξάνθης, 2541096930 (www.petrinoslofos.gr)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Τοξότες Ξάνθης, 25410 93917 – 9 (www.hotel-filoxenia-xanthi.gr)
ELENA, Λεωφ. Στρατού, 25410 63901-6 (www.elenahotel.gr)
ELISSO HOTEL, Βασ. Σοφίας 9 Ξάνθη, 2541084400, (www.hotelelisso.gr)
JOHNNY, Κιµµέρια 1ο χλµ. από Ξάνθη, 25410 26003 (www.hotelgiannis.gr)
LE CHALET (Πηγάδια), 25410 68511 – 3 (www.lechalet.gr)
NATASSA, 2ο χλµ. Ε.Ο. Ξάνθης - Καβάλας, 25410 21521 (www.hotelnatassa.gr)
NEMESIS, Κοµνηνά, 25420 21005 – 6 (www.hotelnemesis.gr)
NESTOS, 1ο χλµ. Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, 25410 27531 (www.nestos-hotel.gr)
ORFEAS, Γ’ Καραολή 40, 25410 20121-2 (www.orfeashotel.gr)
PORTO VISTONIS, Πόρτο Λάγος, 25410 96630 (www.portovistonis.gr)
XANTHIPPEIO, 28ης Οκτωβρίου 212, 25410 77061
Z PALACE, Τέρµα Γ’. Κονδύλη, 25410 64414 (www.zpalace.gr)

ΞΕΝΩΝΕΣ
∆ασικό χωριό Ερυµάνθου (Λειβαδίτης), 25420 21008  
Αγνάντι, Άβδηρα, 25410 51991, (www.xenag.gr)
Καµάρα Πιπίνα, Άβδηρα, 25410 29729 (www.kamarapipina.gr)
Λεύκιππος, Άβδηρα, 25410 71441, 51154
Ηνίοχος, Κοµνηνά, 25420 21008
Νόστος, Σταυρούπολη, 25420 22027
To Αρχοντικό, 2542022225 (www.toarhodiko.gr)
Ίµερα, (Τοξότες), 25410 93917 – 9 (www.hotel-filoxenia-xanthi.gr)
Τζιβαέρι, Λυκοδρόµιο, 2541074843, (www.tzivaeri.eu)
Φιλήδηµος, Σταυρούπολη, 25420 22250, fax:25420 22650
∆ΙΑΒΑ, Σταυρούπολη 2542022460 (www.diava.gr)
Ινδόγλου Μελιχάτ, Θέρµες Ξάνθης 2544022460
Νεφέλες, Τοξότες Ξάνθης 2541093379
Κοκκύµελον, Τοξότες Ξάνθης, 2541070281 - 6937377250, (www.kokimelon.gr)
Αγνάντιο, Άνω Καρυόφυτο, 6937260508, (www.agnantio-xanthi.gr)



Χώρες που συµπεριλαµβάνονται στη διαδροµή
Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Αλβανία, Σλοβενία, Ρουµανία, Βουλγαρία, 
Κύπρος, Τουρκία, Ισραήλ

Χώρες που είναι να συµπεριληφθούν στη διαδροµή
Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία

Ταύτιση Ξάνθης µε το Άγιο Ταξίδι
Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης συνδέεται 
άρρηκτα µε την ιστορική εξέλιξη του Χριστιανισµού και της Ορθοδο-
ξίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη Βυζαντινή περίοδο, τον 9ο και 
10ο αιώνα µ.Χ., η περιοχή άκµασε ως χριστιανικό και µοναστικό 
κέντρο. Το πλήθος θρησκευτικών µνηµείων που διασώζονται έως 
σήµερα, όπου κυριαρχούν οι Βυζαντινοί και µεταβυζαντινοί ναοί, σε 
συνδυασµό µε τα εκκλησιαστικό µουσεία, τις αγιογραφίες και τα 
σκεύη, αλλά και οι τοπικές γιορτές και τα πανηγύρια, συγκροτούν 
έναν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών της περιοχής. 
Η Ξάνθη βρίσκεται σε προνοµιακή γεωγραφική θέση. Από τη ρωµαϊ-
κή, βυζαντινή και οθωµανική περίοδο, η διάσηµη Via Egnatia 
διατηρήθηκε όπως είναι σήµερα.
Τα φυσικά διόδια, οι παλιές εµπορικές διαδροµές, συνδέουν την 
πόλη µε τις βόρειες περιοχές των Βαλκανίων. Τα Άβδηρα µε το 
αρχαίο λιµάνι και µια µεγάλη και µακρά ιστορία έδωσαν την επικοι-
νωνία µεταξύ των κατοίκων της βόρειας ενδοχώρα προς τα νότια. Η 
πόλη είναι παγκοσµίως γνωστή για τους φιλοσόφους της (∆ηµόκρι-
τος, Πρωταγόρας, Εκαταίος κ.α.)
Τα ερείπια της πόλης µπορεί κανείς να τα δει ακόµη στο Cape 
Balastra. Καλύπτουν επτά µικρούς λόφους, και εκτείνονται από την 
ανατολική µέχρι τη δυτική πλευρά του λιµανιού. Στις νοτιοδυτικές 
πλαγιές βρίσκονται τα ερείπια του µεσαιωνικού οικισµού Πολύστυλο. 
Τα Άβδηρα ήταν τιµητική έδρα της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας στην 
επαρχία της Ροδόπης. 
Ως εκ τούτου, είναι φυσικό οι προσκυνητής της Ιερουσαλήµ, που 
έρχονταν από τις γειτονικές περιοχές των Βαλκανίων να επιλέγουν 
αυτή τη διαδροµή για να επισκεφθούν και να προσευχηθούν στους 
Αγίους Τόπους. Τα εν λόγω προσκυνήµατα που έχουν διασωθεί στην 
Ξάνθη το αποδεικνύουν. Πρόκειται για «ιερά φυλλάδια» των Αγίων 
Τόπων, που έδιναν στους προσκυνητές της Ιερουσαλήµ ως αναµνη-
στικά του ταξιδιού τους. Σε µεγάλα αντικείµενα που έχουν διασωθεί 
απεικονίζονται ιερά, µνηµεία και ιστορίες από την Παλαιά και την 
Καινή ∆ιαθήκη, που σχετίζονται µε την ιερή ιστορία του Χριστιανι-
σµού.

 «Ο δρόµος προς την Ιερουσαλήµ» τονίζει την αξία των χερσαίων και 
θαλάσσιων οδών, που χρησιµοποιούνταν από εµπόρους και 
προσκυνητές για τις µεγάλες διαδροµές προς την Ιερουσαλήµ. Η 
προτεινόµενη διαδροµή, πολιτιστικού και πνευµατικού ενδιαφέρο-
ντος, θα συνδέσει τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης µε τις χώρες της Μεσογείου. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθή-
σει να κατανοήσουµε τις ιστορικές σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών 
γεωπολιτικών και οικονοµικών πλαισίων. Ο κύριος σκοπός του 
προγράµµατος είναι να ανακτήσει τη µνήµη της µακραίωνης ιστορι-
κής και πολιτικής σχέσης µεταξύ των διάφορων περιοχών που 
εµπλέκονται, προωθώντας νέες ευκαιρίες για πολιτιστικό και κοινω-
νικό-οικονοµικό διάλογο µεταξύ Ευρωπαϊκών, Ασιατικών και 
Αφρικανικών περιοχών. 

Ο διεθνής οργανισµός «Ο δρόµος προς την Ιερουσαλήµ: Θαλάσσιες, 
Πολιτιστικές ∆ιαδροµές και ∆ιαδροµές Προσκυνήµατος», ιδρύθηκε 
στο Μπρίντιζι της Ιταλίας στις 6 Σεπτεµβρίου 2013, και υπέβαλε, στις 
30 Σεπτεµβρίου 2013, το φάκελο του έργου πολιτιστικών διαδρο-
µών, όπου  συµµετέχει και η περιοχή της Ξάνθης 

Σύµφωνα µε παλιές τοπικές προφορικές παραδόσεις, οι χριστιανοί 
κάτοικοι της Ξάνθης θέλουν την πόλη τους αγγελοφύλακτη. Τα 
µοναστήρια της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισας, της Παναγίας της 
Καλαµούς και των Παµµεγίστων Ταξιαρχών, καθώς και το µοναστηρά-
κι του Αγίου Νικολάου στα αβαθή της λιµνοθάλασσας της Βιστωνίδας, 
σχηµατίζουν σταυρό και καθαγιάζουν το χώρο, εξασφαλίζοντας 
µόνιµη θεία παρουσία και ιερή προστασία.

Η αγγελοφύλακτη πόλη της Ξάνθης 
και τα µοναστήρια της
Ολόκληρη η ευρεία περιφέρεια της πόλης καθαγιάζεται, αφού, 
σύµφωνα µε την παράδοση, η πόλη και η περιφέρεια της προστατεύο-
νται από τον Τίµιο Σταυρό. Η πόλη είναι «σταυρωµένη» και τα 
µοναστήρια της είναι «σταυράτα». Τα µοναστήρια της Ξάνθης χρονο-
λογούνται από τη µεσοβυζαντινή ή την υστεροβυζαντινή περίοδο, 
όπως φαίνεται από ίχνη στα καθολικά τους.   
Η Ξάνθεια, ως τειχισµένος οικισµός, έχει κυκλική περίµετρο µε 
ακρόπολη στο βόρειο άκρο. Ένας κύριος δρόµος φαίνεται να διασχίζει 
την Παλιά Πόλη από την Ανατολή προς τη ∆ύση, ενώ ένας δεύτερος 
κύριος δρόµος κάθετος του προηγούµενου, οδηγεί προς τον Βορρά. 
Εκεί που οι δύο δρόµοι τέµνονται κάθετα, βρίσκεται το κέντρο της 
πόλης και η κύρια εκκλησία της πόλης. Πρόκειται για τη ρωµαιο-βυ-
ζαντινή «µέση» οδό, πού µαζί µε τον κάθετο δρόµο της από το Νότο 
προς τον Βορρά σχηµατίζουν σταυρό. Στο σηµείο τοµής των δρόµων 
ορίζεται ο «οµφαλός» της πόλης. Ο «οµφαλός» είναι συνήθως η 
πλατεία της πόλης, όπου και η κύρια εκκλησία. Εκεί, µε πόλο τον 
σταυρό της εκκλησίας, προεκτείνεται µυστικώς ένας κατακόρυφος 
νοερός άξονας πάνω προς τον ουρανό και κάτω προς το Ναδίρ. Ένα 
κοσµολογικό σταυρικό σύµβολο σε τρεις διαστάσεις σχηµατίζεται και 
περιλαµβάνει το χωρικό και το ουράνιο σύµπαν. Με άλλα λόγια, 
πρόκειται για τυπικό βυζαντινό µυστικό συµβολισµό, γνωστό από τις 
µεγαλειώδεις συλλήψεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τον 
σχεδιασµό της Νέας Ρώµης-Κωνσταντινούπολης.

Ο δρόµος 
για την Ιερουσαλήµ 


