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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στα 

πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε 

χρόνο και θέλοντας να επιτύχει και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, 

επιθυμεί να διοργανώσει μια περιπατητική εκδρομή στο «∆ρόμο του Νερού» της πόλης 

της Καβάλας την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014. Πρόκειται για μια μοναδική διαδρομή που 

συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική της 

πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας.     

Λίγα λόγια για το μονοπάτι «Ο ∆ρόμος του Νερού» 

 Το μονοπάτι, συνολικού μήκους 10,5 χλμ είναι σχετικά εύκολο και βατό, ξεκινά από 

τον οικισμό της Παλαιάς Καβάλας, διέρχεται από ένα τυπικό μεσογειακό τοπίο, παρέχει 

θέα στα τενάγη των Φιλίππων, στο Θρακικό πέλαγος και τη Θάσο, οργανώνεται με 

σημάνσεις και υποδομές. Στο μέσο περίπου της διαδρομής του, συναντά τη Μάνα του 

νερού, την κύρια πηγή που υδροδότησε επί αιώνες την πόλη της Καβάλας. Από εκεί και 

έως την απόληξή του στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, η διαδρομή κινείται πάνω 

στον κτιστό αγωγό του μεσαιωνικού υδραγωγείου. Περνά τις υδατογέφυρες που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διέλευσή του πάνω από τις ρεματιές. Συναντά ερείπια από τις 

κρήνες και τις ποτίστρες που 

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες πεζών και 

ζώων. ∆ιασταυρώνεται με δεξαμενές που 

αναλάμβαναν τον καθαρισμό του νερού. 

Ανασυνθέτει μια διαδρομή αιώνων, 

γνωστή από την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας ως δρόμος του νερού. Το 

απώτατο τέλος αυτής της διαδρομής 



   

ήταν οι μεγαλοπρεπείς Καμάρες της πόλης της Καβάλας με το νερό από τη Μάνα του 

νερού να διοχετεύεται στο κάστρο της Καβάλας. Οι Καμάρες της Καβάλας είναι το σήμα 

κατατεθέν της πόλης και ένα πολύ αναγνωρίσιμο ιστορικό μνημείο διεθνούς εμβέλειας. 

  

Ο ∆ήμος Καβάλας, σε συνεργασία με τη 12η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υλοποίησε 

έργο με τίτλο «Οργάνωση και ανάδειξη του μονοπατιού “Ο δρόμος του νερού” (Παλαιά 

Καβάλα - Καβάλα)» προκειμένου να αναδειχθεί αυτή η πανέμορφη και ιστορική διαδρομή. 

 

Τροποποιημένο Πρόγραμμα Περιήγησης  

Μετά από την συνεργασία που είχαμε με τον ∆ήμο Καβάλας, τροποποιήσαμε το 

πρόγραμμα μας ώστε να συμπέσει με αυτό του δήμου και να είναι έτσι πιο πλούσιο. 

Ξεναγός μας σε αυτή τη διαδρομή προσφέρθηκε εθελοντικά να είναι ο συνάδελφος 

∆ασολόγος κ. Κώστας Πασβάντης που είχε αναλάβει και τη μελέτη του έργου ανάδειξης 

του μονοπατιού. Επίσης μαζί μας θα υπάρχει και ειδικός οδηγός βουνού κ. Τσιλογεωργης 

Αλέξανδρος που θα μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. Το ενδεικτικό 

πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε είναι το παρακάτω: 

 Συγκέντρωση στο κέντρο της Καβάλας: 8:00 στον ∆ημοτικό Κήπο. Αναχώρηση 

με λεωφορείο του δήμου για την Παλαιά Καβάλα 

 Άφιξη στην Παλαιά Καβάλα - Νερόμυλο: 8:30  

 Υποδοχή και διανομή υλικού: 08:45 

 Παρουσίαση της λειτουργίας του Νερόμυλου: 09:00 

 Έναρξη περιπάτου:09:20 

 Άφιξη στην θέση Αυχένας:11:10 ξεκούραση και ενημέρωση 

 Αναχώρηση για την Μάνα του νερού:11:30 



   

 Άφιξη στη Μάνα του νερού: 12:00 – στάση για ξεκούραση 

 Αναχώρηση για τον Αγ. Κωνσταντίνο Καβάλας: 12:15 

 Άφιξη στον Αγ. Κωνσταντίνο Καβάλας 14:30 

 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10,5 χλμ 
 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ: 5 ώρες περίπου 
 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ: 1 ώρα περίπου  

 

Χρήσιμες επισημάνσεις και λεπτομέρειες 

 Για μια επιτυχημένη και ασφαλή περιηγητική εξόρμηση θα χρειαστείτε κατάλληλα 

παπούτσια και ρούχα, περιπάτου-πεζοπορίας, καθώς και αδιάβροχο. Επίσης να έχετε μαζί 

σας νερά και πρόχειρο φαγητό (κρουασάν, σάντουιτς, χυμούς, καφέ κ.λ.π.), καπέλα και 

ενδεχομένως σακίδια και φωτογραφική μηχανή για να απαθανατίσετε την όμορφη 

διαδρομή. Η ξενάγηση στο μονοπάτι και η συμμετοχή σας στην εκδήλωση θα είναι 

δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα μοιραστεί και σχετική έκδοση του παραρτήματος για τις 

προστατευόμενες περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας, αφίσες για την επέτειο, φυλλάδια 

για το μονοπάτι και άλλο σχετικό υλικό. Επειδή τέλος πρόκειται για σχετικά μεγάλη 

διαδρομή καλό είναι να μην πάρετε μαζί σας παιδιά μικρής ηλικίας γιατί ενδεχομένως να 

ταλαιπωρηθούν και αυτά και εσείς μαζί τους. 

 

∆ηλώσεις συμμετοχής 

 Προκειμένου λοιπόν να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο την περιηγητική μας 

εκδρομή-διαδρομή παρακαλούμε όσους συναδέλφους το επιθυμούν να μας δηλώσουν 

μέχρι την Πέμπτη 29 Μαΐου, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων 

(που ενδεχομένως να φέρουν μαζί τους) καθώς και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί 

τους. 

 Για αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους και μη, που επιθυμούν τη συμμετοχή 

τους να μας το δηλώσουν ώστε να προγραμματίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την 

εκδρομή. 

  

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


