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GİRİŞ

Elinizde tuttuğunuz rehber, bölgenin eşsiz zenginliğini, burayı ziyaret etmek veya 
daha iyi tanımak isteyenlerle paylaşmayı amaçlıyor. 

Soufli Belediyesi’nin potansiyel ziyaretçiye sunabileceği çok şey var, onun zaman-
sız benzersizliğini oluşturan şeyler: Herşeyden önce, uluslararası koruma altındaki 
Dadia-Lefkimmi-Soufli Milli Parkı ile muhteşem biyolojik çeşitliliği ve Soufli yerleşimi 
ile benzersiz dut ağaçlarıyla ünlü Soufli ipeklerinin işlenmesine ve tanıtımına kadar 
tüm ekonomisi ayakta kalan her yerde bulunan ipek kentinin yanı sıra, her yerden 
farklı bir kentsel peyzaj oluşturan koza evlerin mimarisi, zirve noktası olan Tzivre fab-
rikası ve ipek müzeleri.  

Zaten uluslararası olarak bilinenlerin ötesinde, aynı derecede çekici ve sergilen-
meye hazır, bütün bir turizm destinasyonları mirası önerilmiştir. En eski, 40 milyon 
yıllık fosil ormanı, kaya mezarları, totem mantarları, kaya resimleri, oyma kutsal alan-
ları ve tarih öncesi kaleleri ile tarih öncesi, megalit uygarlığın mirasıdır. Dağ köyleri-
nin, tarihi taş köprülerin ve kırsal peyzajın diğer anıtlarının eşsiz mimarisi, dünyanın 
en önemli Bektaşi manastırı olan Kızıl Deli, diğer saygın tekkeler ve Müslüman ku-
rumları, oyma kutsal masalar, ahşap oymalı ikonostasis ile Bizans sonrası tapınak-
lar ikonları ve mimarileri ve özellikle iki tarihi manastır, vatan için inanç ve sevginin 
koruyucularıdır. Zengin gastronomi, günümüzde de devam eden eski bağcılık ve 
şarapçılık geleneği, arıcılık, aynı zamanda modern etkinlikler ve festivaller, mantar, 
tsipouro(çipuro-Yunanistan’a özgü rakı) ve ipek, Tihero’da göl ve binicilik faaliyetleri 
ve çok daha fazlası kültürlerin ve etkilerin bir karışımında hala geleneksel hayatın 
tezahürleridir. Yerlisinin bağını ektiği, yiyip içtiği, tartıştığı, felsefe yaptığı ve her şey-
den önce dünyaya sonsuz, gerçek bir Trakya iyimserliği ile baktığı Soufli’nin dışındaki 
yumuşak yamaçlara yayılmış, resimsi «kulübelerde» her gün deneyimsel olarak orta-
ya çıktığı için her şeyden önce popüler bir sentezdir.

Aralık 2021’de Soufli Belediyesi, dışa dönüklük ve inisiyatif sergileyerek ve 
zengin doğa ve kültürden aldığı tekliflerin benzersizliğini ve çeşitliliğini kanıt-
layarak tek Yunan «En İyi Turizm Köyü» olarak alternatif turizmin dünya haritasına 
girdi. Unutulmaz bir yolculukta yer almak isteyen herkese ulaştırmak için sabırsızla-
nıyor.
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1. Doğal çevrenin panoramik görünümü, 2. Eritropotamos(Kızılırmak)

DOĞAL ÇEVRE

Dadia Milli Parkı-Lefkimmi-Soufli: Soufli belediyesinin sınırları içinde, Natura 
2000 ağının toplam alanının yaklaşık %70’ini kapsayan dört koruma alanı bulunmak-
tadır.Bunlar arasında Dadia-Lefkimmi-Soufli Ulusal Orman Parkı, göçmen kuşların 
doğu göç yolu üzerinde, Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki kavşak noktasında yer al-
ması nedeniyle özel bir yere sahiptir. 1980 yılında bölge koruma altına alınmış, 2003 
yılında Yönetim Kurulu kurulmuş ve 2006 yılından itibaren Milli Park olarak ilan edil-
miştir.

Bölgede 360’tan fazla bitki ve 410 fauna türü ile etkileyici sayıda bitki ve hayvan 
bulunmaktadır. Ormanı benzersiz kılan şey yırtıcı kuşlardır, çünkü Avrupa’daki 38 
gündüz yırtıcısı türünden 36’sı altın kartal, kral kartal, çığlık atan kartal, benekli kartal, 
deniz kartalı ve yılan olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Avrupa’daki dört akbaba türünden 
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üçü burada ürer, akbaba başta olmak üzere ak akbaba, Balkanlar’daki tek yerleşim yeri 
olan ve 120-130 bireyle 30-35 çiftleşme popülasyonu vardır. Alanda yuva yapan kara 
leylek sayısı da son derece önemlidir. 

Evros(Meriç) Nehri: Belediyenin doğu, düz kısmında Evros hakimdir. Tamamı Balkan-
lar’dan akan nehirlerin en uzunu, estetik değeri yüksek bir manzara oluşturur. Yüz-
yıllar boyunca Trakya’da kültür ve ekonomik güç getiren hayat veren nehre tapıldı 

ve bugün bile finansal 
hayatını etkiliyor. Ayrı-
ca Yunanistan ve Avru-
pa Birliği’ni Türkiye’den 
ayıran sınırı oluştur-
maktadır. 
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3. Lira(Lyra) Baraj gölü, 4. Ay Çiçekleri,  
5-6. Dadia-Lefkimmi-Soufli Milli Parkı:  
yırtıcılar, 7. Evros(Meriç)nehri,  
Soufli sırtlarında
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Filakto-Lefkimmi-Laginon Fosilleşmiş Orman: Evros’un doğal jeolojik anıtları, na-
dir, eski yapıları ve kapladığı alan itibariyle dünyada benzersiz olarak kabul edilebilir. 

Orman, ilin bitişik kısmının tamamı-
nı kaplar, ancak en yüksek yoğun-
luğa  Soufli Belediyesi bölgesinde 
ulaşır. 

Subtropikal bölgenin mükem-
mel şekilde korunmuş, fosilleşmiş 
gövdeleri, meşe ve diğer geniş yap-
raklı ağaçları, eğrelti otu yaprakları, 
palmiye ve asma dalları, ayrıca mer-
canlar, deniz kabukları, deniz kesta-
neleri ve 25 milyon yıldan 40 milyon 
yıla ulaşan köpekbalığı dişlerinin sa-
yısı ve çeşitliliği etkileyicidir.

8-9. Fosilleşmiş gövdeler,  
10. Filakto’daki fosil meşe gövdesi,  
11. Dadia Katrancides Fosilleşmiş Ağaç 
Gövdeleri, 12. Lefkimmi Fosilleşmiş  
Ağaç Gövdeleri
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TARİH VE ANITLAR

Antik Trakyalılar: Trakyalıların eski Yunanlıların dini, müziği, şiiri ve gizemlerinin 
oluşumuna katkıları genel olarak kabul edilmektedir, MÖ ikinci bin yılda Orta Yu-
nanistan ve Ege adalarının erken kolonileşme yoluyla Yunan ulusunun oluşumuna 
katkıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 

Soufli bölgesi, kahraman kral tanrı, dini reformcu, müzik ve şiirin kurucusu ve 
antik çağın en büyük rapsodisi olan Orpheus’un babalığıyla övünebilir. Gelenek, 
dünyanın en eski tapınağının, tanrı Pluton’un onuruna Birinci Kilise’deki “ilk kilisenin” 
kuruluş efsanesini korurken burada, Evros sularının yanında, tanrı-kahraman Mae-
nadlar tarafından parçalanmış ve başı nehre atılmıştır.

Ülke hala bağcılık ve şarap tanrısı Dionysos’un ve aynı zamanda arkeologlara 
göre tapınağı nehir kıyısında, Amorion’da bulunan vahşi tanrıça Bendidos-Artemis’in 
anavatanı olarak kabul edilebilir.

Megalit Uygarlık, tarih öncesine uzanır. Ağırlıklı olarak Soufli Belediyesi dağla-
rında kaya mezarları, dansları ve 
duaları içeren zengin kaya re-
simleri, kertenkeleler, kırlangıç-
lar, ruh terazileri ve öjeni sem-
bolleri, megalit anıtlar, menir 
oyulmuş mezarlar, merdivenler, 
“tahtlar”, “keten”, sunaklar, kur-
ban çukurları ve duvar ve ev iz-
leri olan müstahkem yerleşimler 
ile açık kutsal alanlar, Geç Tunç 
Çağı- İlk Demir Çağı’ndan eski 
zamanlardan kalan bilinmeyen 
ve büyüleyici bir geçmişi siliyor. 

1. Tarih öncesi oyma “totem” mantarı,  
2. Ana kaya resmi
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Erken antik dönemde, Kikonlar bölgeye, daha sonra Korpiloi’ye ve muhtemelen 
Evros’a, Paitoi’ler yerleşti. MÖ 6. yüzyılın sonlarında ülke Persler tarafından işgal edi-
lirken, hemen ardından, Odrissos’un refah yıllarında, Trakya kıyılarına yerleşmiş olan 
Yunanlılar, iç bölgelere nüfuz ederek yerlilerle ticari ve kültürel ilişkiler geliştirdiler.

3. Gimbraina Dadia antik taş ocağı, 4. Mandra Franga kaya resimleri, 5. Seitan Kale’nin tarih öncesi 
kalesi, 6. Pigon Lagyna’nın yüz şeklindeki çifte mezarı



13

5

6

ισΤόριά κάι ΜνΗΜειά   |   



14 

7

9

8

|   SOUFLİ BELEDİYESİ TURİST REHBERİ

Bölgenin Helenleşme-
si, Makedonya Kralı II. Filip 
döneminde yoğunlaşmış 
ve Roma işgali sırasında 
tamamlanmıştır. Bu arada, 
MÖ 3. yüzyılda Keltler / Gal-
yalılar krallıklarını Trakya’da 

kurmuşlardır. Bizans yıllarında bölge, İmparatorluğun 
başkentine olan yakınlığı, Konstantinopolis’i burç, tahıl 
ambarı ve aynı zamanda kültürel küçük “kardeşi” haline 
getirdiği için gelişmelerin merkezi haline geldi.

Antik çağın tarihi, tarih öncesinden beri sürekli ola-
rak iskan edilen, şimdiye kadar bilinmeyen arkeolojik 
alanlar aracılığıyla yansıtılır. Kornofolia’nın güneyinde, 
basit bir Roma merkezi değil, muhtemelen özerk bir “şe-
hir” olan Zirinia veya Zirineia, tarih öncesi yerleşimden 
erken Hıristiyan zamanlarına kadar olan süresi ile tanım-

7. Aziz-Lias Kornofoliaslı 
Trakyalı süvari, 8. Paleokast-
ro Soufli’den yüzey bulgusu 
(mahmuz), 9. Lagyna  
“Makedon tipi” mezarı,  
10. Roussa (megalit  
mezar) 



15

10

TarİH ve aNITlar   |   

lanır. Atfettiği zengin buluntular, Rumların nüfuzunu ve yerleşimin nehir limanının 
önemini göstermektedir. Sadece kısmen korunmuş olan Lagina’nın “Makedonya” 
mezarı, 4. yüzyılın sonlarına tarihlendiği için en eskilerden biridir, ancak eğer sağlam 
kalsaydı, Trakya’da türünün en etkileyicisi olurdu. 

Soufli’nin kuzey ucunda, tarih öncesi ve klasik Trani Petra yerleşimini, İmparator 
Justinianus’un barbar istilalarını durdurmak için diktiği veya tamir ettirdiği kaleler 
arasında tarihçi Prokopius’un da belirttiği gibi bulunan dini objelerden Agios Theo-
doros ile özdeşleştirilebilecek olan Paleokastro’nun tahkimatını (MS 6. yüzyıl) ta-
kip eder. Kissario’nun yukarısındaki Ayazma’nın erken Hıristiyan kaleleri ve Dadia 
yakınlarındaki geniş müstahkem Gimbrina yerleşimi de göze çarpıyor.

Merkezi Evros bölgesi, 14. yüzyılın ortalarından kısa bir süre sonra Türkler tarafın-
dan işgal edildi, ardından 560 yıllık yabancı boyunduruğunda kaldı. Soufli’nin dağlık 
bölgesi, burada ayrı Bektaşi Tarikatı kurulduğu için yeni hükümdarların sağlamlaştı-
rılması ve yayılması için temel teşkil ediyor. Soufli, 16. yüzyılın 2. yarısında Epiros’tan 
gelen Yunan nüfusu ile güçlenirken, 15. yüzyılın başlarından beri dağ yerleşimlerinin 
ve temellerin ana nehir limanı olarak gelişmiş görünüyor.
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İstanbul’u Balkanlar’ın iç kısmına 
bağlayan yoğun yol sisteminde taş köp-
rüler önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür 
yapılar, Sidiro’da, Giannouli’de, Bizans 
kaideleri ve üç açıklığın yanı sıra Sidiro-
hori ve Pessani’de daha küçük olanlar ile 

Seyit Ali Sultan tekkesi: 11. Başrahip Konağı, 12. Yazılı gömü sütunlarının bulunduğu mezarlık,  
13. Seyit Ali Sultan’ın mezarı mabedi



17

14

1615

TarİH ve aNITlar   |   

korunmuştur. Soufli’nin ilk hamamları gereksiz yere yıkılmıştı, oysa kazı gövdesi, ker-
vansaray, hamamlar ve Bektaşi tekkesi ile birlikte nehir kıyısındaki Mikro Derio’nun 
geniş topluluğunu ortaya çıkarabilir. Bunlardan en önemlisi, 1401-02’de kurulan 
dünyadaki, meydan toplanma yeri, mezar türbesi, dini ayinlerle ilgili mutfağı, kutsal 
dut ağacı, çeşme, başrahip konağı ve Orfik ilahileri andıran şiirler ile antik mezarlık-
ları ile dünyadaki büyük Bektaşi merkezlerinden faaliyette olan tek tekke Seyit Ali 
Sultan ya da Kızıl Deli tekkesidir.  

14. Mikro Derios’un “Aşağı Tekkeleri”,  
15. Lefkimmi’nin eski çeşmesi,  
16. Kiriaki’de eski taş ev
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17. Pessani’nin taştan yapılmış kemerli köprüsü, 18. Taş kemerli Demir Köprü, 19. Giannouli taş 
kemerli köprü, 20. Profesör Lj. Miletiç tarafından 1913 yılında Soufli
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Soufli bölgesindeki mevcut yerleşimlerin çoğu, Osmanlı yönetiminin ilk yılların-
da ortaya çıkarken, eskileri, yeni bir ad veya konumla yeniden ortaya çıkıyor. Soufli, 
Kornofolia, Dadia ve Lefkimmi gibi bazıları, o zamandan beri Yunanlılıklarını göste-
riyorlar.

19. yüzyılın başında, Soufli tarihinin modern dönemi başlar. Yerleşim, 1801’de 
yaramaz “Kircalides” soyguncular tarafından ateşe verildi. Bunun yanı sıra Arnavut 
topraklarından sürülen güçlü bir nüfus tarafından zenginleştirilmiştir.

1821’de, merkezi Evros bölgesi 1821’de, düzlüğü ve Büyük Osmanlı merkezlerine 
yakınlığı, nüfusu Türk intikamına maruz bıraktığı için Yeniden Doğuş Mücadelesinin 
bedelini çok pahalı öder. Bununla birlikte, geleneğe göre, 2 Mayıs 1821’de köyün 
kahraman erkekleri, kadınların yardımıyla Kouri’nin yerine güçlü bir Türk kuvvetini 
yok ettiğinde, Devrim’in bir kahramanlık anı Lavara’da gerçekleşir. Bölgede uzun yıl-
lar süren silahlı eylemlerden sonra katılan ve destekçisi olduğu Aleksandros İpsilan-
tis’in ordusunda 1500 Trakyalıya liderlik eden Kornofalialı Çavuş Thanasis Belias veya 
Karabelias gelir. Tuna hegemonyasında devrimin başarısızlığa uğraması ve imişli çı-
kışlı maceralardan sonra kahraman tutuklanır ve Edirne’de trajik bir ölümle karşılaşır, 
adı efsane, yaptıkları da şarkı olur. Birkaç on yıl sonra, Lavaralı Vangelis Matsianis, 
başarıları ve trajik sonu Trakya’da hala söylenen bir kahramana dönüşür.
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1830’dan önce ipekböcekçiliği gelişmeye başladı ve Soufli hızla yükselişte olan 
bir şehir merkezi haline geldi. Yüzyılın sonunda ipek üretimi başlar. Soufli’deki de-
miryolu hattının ve tren istasyonunun inşası köklü bir rol oynamaktadır.
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Ev yapımı ipekböcekçiliği ile koza mimari geliştirilir ve bu da “Soufli bölgesini” ta-
nımlar: İpekböceklerinin üremesine adanmış, cephelerin simetrik gelişimi ve geniş tek 
iç mekanları olan büyük, iki katlı veya üç katlı, “endüstriyel tip” tuğla binalar. Ticari ve 
büyük kamu binaları, sağlam neoklasik eski İlköğretim Okulu ve Fransız Gümrükle-
ri, ardından Soufli Lisesi ve bugün Trakya genelinde mükemmel bir eklektizm örneği 
olan Belediye Kütüphanesi gibi yerleşimin refahını yansıtıyor.

20. yüzyılın başlarında, Trakya Helenizminin Bulgarlara karşı verdiği Trak mü-
cadelesinin (1904-08) şanlı sayfası göze çarpmaktadır. 1912-13 Balkan savaşlarını, 
Ağustos 1913’ten Konstantinos Kourtidis’in başkan olduğu Soufli’nin bir merkeze 
indirgendiğinde ve 1919’a kadar bölgenin inatçı Bulgar işgaliyle karşı karşıya kaldığı 
ölümlü Gümülcine Cumhuriyeti dönemi izler. 14 Mayıs 1920’de Yunan ordusu Mütte-
fikler adına bölgeyi işgal etti, ardından Trakya, Batı ve Doğu’yu Yunan devletini ilhak 
etti. 1922 sonbaharında Doğu Trakya Rumları atalarının evlerinden koparıldı. 

Pek çok göçmen, anavatanlarına dönme umuduyla Evros’un batı yakasında zen-
gin yerleşimler kuracak. Savaşlar arası dönemin Soufli’si, nehrin ötesinde toprak kay-
bına rağmen, ipek sayesinde, dört ipek fabrikasıyla gelişti; mektup, sanat ve şarap-
çılık ve arabacılık(at-öküz arabası yapımı) gibi ekonominin diğer sektörleri gelişti.

21. (Koza çarşısı) Soufli’nin “Haretsi”, 22. Eski harap Soufli Tren İstasyonu, 23. Lagina’daki “Yerleşim 
Yeri” Göçmen Evleri
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Alan önemli dini anıtlarla bezenmiştir. 19. yüzyılın ortalarında Bizans sonra-
sı tapınaklarında, Taksiarhes Korimvos, Agios Athanasios Protokklisios, Agios Di-
mitrios Mavrokklisios, Agios Dimitrios Ortodoks kilisesi ve adını taşıyan tek kilisesi 
(bugün A. Kyriakos,) Lefkimmi, Meryem Ana’nın Göğe Kabulü Kilisesi ve Meryem 
Ana’nın Göğe Kabulü ve her şeyden önce Meryem Ana’nın Göğe Kabulünün en eski 
tapınağı Lefkimmi’de iki tapınak, tarihçi Agios Athanasios Lavaron’da (1834) ve el-
bette Agios Georgios (1854) ve Soufli Agios Athanasios (1840) ile Ortodoks inancı 
çeşitli şekillerde savunulur. Bölgede inananların isimlerinin veya baş harflerinin Kut-
sal Masa’ya kazınması, ahşap oymalar, Trakya’nın ünlü ama aynı zamanda mütevazi 

1. Eski Fransız “Ticari Birliği” ile Agios Athanasios Soufli kilisesinin çan kulesi,  
2. Agios Athanasios Soufli’nin içi
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3-4. Agios Georgios Soufli Kilisesi ve ahşap oyma 
ikonostasis ile iç mekan, 5-6. Taksiarhes Korimvos 
Kilisesi ve taş oymacılığı (taşa oyulmuş) “girişteki 
kuruluş yazıtı ile, 7. Lefkimmi Meryemana Kutsal 
Yaratılış tapınağı
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menkıbe yazarlarının ikonaları olan zarif 
ahşap oymalar, ikonostasisler, minberler 
ve piskoposluk tahtları, eski kutsal kitap-
lar, benzersiz baskılar, ölenlerin meslek-
lerinin temsilleri ile mezar taşları, aynı 
zamanda yapı ve malzeme çeşitliliği ile 
karşılaşılır.

Her şeyden önce, bölgenin iki tarihi 
manastırı, Osmanlı yönetiminin karan-
lık yüzyıllarında Ortodoks inancının ve 
Rumluğun koruyucularıdır. Dadia’daki 
Meryem Ana Manastırı ve özellikle 
Iveron’daki Athos Dağı Manastırı’nın bir 
parçası olan Kornofolia’daki Panagia 
Portaitissa Manastırı, tarihsel kolektif 
belleğin canlı bedenleridir.

8. Dadia Meryemana Kutsal Yaratılış Manastırı, 
9. Agios Athanasios Lavaron Kilisesi
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10-11-12. Panagia Portaitissa  
Kornofolia Kutsal Manastırı: Meryem 
Ana’nın hükmeden simgesi ve ahşap 
oymalı ikonostasis ile Katolikon’un 
panoramik görünümü ve iç kısmı 
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GELENEKSEL KÜLTÜR

Soufli Belediyesi sakinlerinin kökenlerinin, kültürlerinin, gelenek ve görenekleri-
nin çeşitliliği maddi hayata, mimariye, beslenmeye, giyime vb. olduğu kadar geçişin 
olayları, tezahürleri, gelenekleri ve bugün bile gerçekleşen kutlamalara, halkın ruhu-
nun ebedi hareketinin tezahürlerine de yansıyor.

Bulgaristan sınırına yakın Müslüman azınlığın dağ köyleri, benzersiz yapı gele-
neği, yerel tortul kayacı kullanımı, kitlelerin sadeliği ve geleneksel yaşamın özgünlü-
ğü, dağ faaliyetlerine dayalı bir ekonomi ile öne çıkıyor. Öte yandan, ova, kıyı ve yarı 
dağlık yerleşimlerde yerel Trakyalılar, Sarakatsani, Doğu Trakya ve Doğu Rume-
li’den gelen mülteciler ve Doğu Avrupa’dan geri dönen Rumlar yaşıyor. İçlerinde 
maddi zenginlik ve maddi olmayan, geleneksel yaşam, olayların, şekillerin ve renkle-
rin çeşitliliğinde, özel bir mimari çehreye sahip bir köy olan yarı dağlık Lefkimmi’nin 
özel bir örneği ile sergileniyor. 

1-2. Sidirohori’deki taş evler
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3. Soufli kulübeleri, 
4. Kara Kilise, 
5. Roussa’da taş ev,  
6. Dadia Proika eski binası,  
7. Lavaron Eski İlköğretim Okulu
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Müzik ve dans, Dionysos köken-
lerini çağrıştıran ve komşu halklarla 
güçlü etkileşimleri olan canlılığı, 
çeşitliliği ve ritmi ile Trakya kültü-
rünün zenginliğini ve yaratıcılığını 
yansıtır.

Hıristiyan yerleşim yerlerin-
de bazı eski, pagan geçiş ritüelleri 
öjeniyi güvence altına alma arzusu-
nun antik çağlardan beri değişme-
diği yerde koruyucu aziz gününde 
kutsal ikonların ayinleri ile birlikte, 
birçok köyde gerçekleştirilen kur-
ban törenleri ile popüler Ortodoks 
gayri resmi ritüele geçmiştir. Doğu 
Rumeli’den gelen göçmen köy-
lerinde Köpeklerin Beyi, Kiopek  
Bey geleneği, Karnaval Pazar’ 
ından önceki pazartesi makul ola-
rak doğal güçlerin ve içsel esrime-
nin şehvetli patlamasıyla Dionysos 
ayinlerinin en yakın devamı olarak 
kabul edilir.
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Üç günlük dini Alevi-Bektaşi festivali “Giaglia” (“Yayla festivali”), Ağustos ayının ilk 
Pazar günü, Rodopların doğu yamaçlarındaki dağlarda Hilyia’da eski bir yerli halk tara-
fından kutlanır. Kızıl Deli tekkesindeki gece buluşmasıyla başlayan şenlik, Pehlivanların 
güreş karşılaşmalarıyla son buluyor. Hıdrellez’de eski takvimle Aya Yorgi Gününde, 6 
Mayıs’ta yazı karşılama açık hava kutlamaları, kurbanlar ve geleneksel devasa kız be-
şikleriyle kutlanır.

8. Eski Koza ev Kalesi, Otel “To Koukouli”,  
9. Eski Fransız Gümrüğü-Lisesi, bugünkü Soufli Belediye Kütüphanesi,  
10. Soufli Eski İlköğretim Okulu
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GASTRONOMİ

Gastronomi, basit bir zevki tatmin etme sanatından çok daha geniş bir kültürün 
tezahürüdür. Özellikle halkların ve kültürlerin kesiştiği bir kavşak olan Trakya’da, ye-
rel halk ile mültecilerin, Hristiyanlar ve Müslümanların bir arada yaşamalarının oz-
mozu ile oluşan yerellik, lezzetli, mis kokulu sofralara yansıtılıyor.

Evros’un geleneksel gastronomi, yazın sebze, kışın ise Noel’den sonra domuz eti 
ve özellikle kavurma gibi, ara öğünlerde kavrulmuş ve yağla kaplanmış, günümüz-
de malzeme ve tekniklerle zenginleştirilen konserve et gibi yörenin ürünlerine da-
yanıyordu. Temel tatlar lahana turşusu, tavuk, bulgur, kuskus ve tarhana, sosis ve 
diğer soğuk etler, baklagiller, çorbalar, peynirli, çeşitli peynirli börekler, kabak, süt, 
ıspanak, pırasa veya kıyma, lahana dolması, gözleme, yufka, pişi ve lokma, kaçamak, 
ayran, tarator ve tatlılar, reçeller, baklava, irmik helvası ve tsirlohalva(beyaz köpüklü 
bir tatlı türü), saraylı ve kazandibi.

Yerel ürünler Fransa, İtalya ve başka yerlere ihraç edildiğinden, Soufli geleneğinin 
meşhur olduğu her türlü şarap, uzo ve rakı-tsipouro da var. Ayrıca Noel babosu ve 
Aziz gününde hazırlanan bir karışım olan “barbara gibi büyük dini bayramların özel 
lezzetleridir.

1. Babo,(Geleneksel Trakya Noel yemeği), 2. Etli sebze yemeği, 3. Bulgur Tabağı
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Yöre mutfağının çoğunluğunu oluşturan ortak yemeklerin yanı sıra her kültür 
grubu kendi önerilerini sunar. Dağlık bölgenin Müslümanları için Balkanlar’ın en eski 
mutfağından kaynana, tikva, kabak çorbası, patatesli mantarlar, pitar, hayvansal yağ-
dan ve patatik gibi lezzetler sunuyor. Sarakaçani için et, koyun eti veya keçi ve peynir 
sofrada önemli bir yer tutar: peynirli börekler, tepsi böreği, gravari, kurabiye turtası, 
blanos böreği, boukvala(geleneksel börek), stahtokouloura(yuvarlak kurabiye) veya 
kousmaropita(geleneksel bir tatlı).

Doğu Trakya ve Doğu Rumeli’den gelen göçmenler, kayıp vatanların tatları ve Do-
ğumuzun baharatlarıyla yöre mutfağını zenginleştirdiler.

Bu nedenle, Doğu Rumeli halkı, yılbaşı turtası veya tavada kuzu, Arnavutlar bou-
rani, Aya Yorgi, bougatsa ve manda tereyağı önerir.

Doğulular, kara lahanalı fasulye veya dolma, Pontus pancar çorbası, mantı, pe-
rek böreği, pisia ve kulaklı gibi popüler mutfağa kendi dokunuşlarını eklediler. Yerel 
restoranlar, tavernalar ve kafeteryalar gastronomik hazinelerini sunarlar ve bölgenin 
destinasyonları ile iki yönlü bir ilişki içindedir.

3. Dadia mantarları, 4. Baklagiller,  
5. Patatnik(Patates ve soğanla hazırlanan  
yöresel bir yemek)
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İPEK ÜRETİMİ-ARICILIK  
AV TURİZMİ

İpek üretim süreci, ipek dokumacılığının ev veya el sanatları-endüstriyel evresini 
oluşturan yumurta-tohumların kuluçkalanmasından kozanın ipliğe ve kumaşa dö-
nüşmesine kadar dut yetiştiriciliği ve dört yaşında ipekböceklerinin yetiştirilmesi ile 
tarımsal ipekçilik olmak üzere iki aşamaya ayrılır. İki fabrika, birkaç hane, düzinelerce 
tohum üreticisi, dört müze ve üç haneli Soufli ipek satış yeri ile ipek ekonomisi son 
yıllarda yükselişe geçti ve tüm dünyada bu ürünü bölgenin ticari markası olarak her 
zamankinden daha fazla öne çıkarıyor. 

Merkezi Evros’ta antik çağlardan beri gelişen bir faaliyet olan arıcılık, son zaman-
larda 8.800’den fazla kovanla güçlü olarak geri döndü. Yerüstü ve yeraltı suyu ile top-
rak yerli arıcılık bitki örtüsü, funda, kara çalı, akasya meşe ve her türlü bitki, ayçiçeği 
ve diğer yıllık bitkileri birleştiren zengin flora ile birlikte etkinliğin gelişmesini des-
teklemektedir.

Av Turizmi: Rodop Dağları’nın doğu yamaçlarındaki ormanlık alanlar, tarihi kay-
naklarda Kutsal Dağ veya Tanrıdağ, Bizans ve Osmanlı imparatorları ve şehzadeleri 
için gözde bir avlanma yeri olurken, Avrupa’nın her yerinden çok sayıda avcıyı çek-
meye devam ediyor. Aktif yerel av kulübü, Doğu Avrupa’nın göçmen kuşlarının geç-
tiği bir alanı yönetirken, avcılık sevenler için en sevilen türlerin tümü endemiktir 

1. Kozalar, 2. Arıcılık faaliyetinden
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MÜZE-VAKIFLAR

Müzeler, diğer ilgi çekici noktalarla birlikte, Belediye’ye yayılan açık, çok yönlü bir 
destinasyon ağı oluşturur. 

İpek Müzesi, Pire Bankası Grubu Kültür Vakfı Teknoloji Müzeleri tema ağına aittir. 
19. yüzyılın başlarından ve 1883’ten Vakfa bağışlanan iki geleneksel binadan oluşan 
ünlü Souflili Konstantinos Kourtidis’in konağında yer almaktadır. Kalıcı sergi, 19. yüz-
yılın sonundan itibaren Soufli’nin önemli bir ipek üretim merkezine indirgenmesine 
kadar uzanan rotasına odaklanarak ipeğin zamansız tarihinin izini sürüyor.

İpek Sanatı Müzesi, eski ipek üreticileri olan Tsiakiris ailesinin 1886 yılında inşa 
edilmiş zarif binasında yer alır ve ziyaretçiye ipekçilik ve ipek üretimi sanatı ve tek-
nikleri aracılığıyla Soufli’nin tarihi hakkında bilgi verir. Sergiler, el dokuma tezgahları 
ve ipek kumaş makinelerinden ayrıntılı geleneksel kostümlere kadar uzanmaktadır.

1. Belediye Tarih Müzesi, eski Brika Konağı, 2. Müzenin iç kısmında “Koza” koleksiyonu
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“Ta Gnafala” Folklor Müzesi, Bouroulitis ailesinin ipek işinin bir parçasıdır, burada 
vurgu, etnografik unsur üzerindedir, çünkü yaratıcılarına göre sergi “Soufli sevgisi ve 
tarihi ile gelişmiştir... Bizi sonsuza dek terk eden görüntüleri zamanla canlı tutan eski 
nesnelerin dikkate değer bir koleksiyonu “. 

Kentin bir başka sembolik binası olan eski Brika konağı olan Belediye Tarih Mü-
zesi, “batı banliyö villasının” mimarisini koza evin mimarisiyle birleştiriyor. Belediye-
ye bağışlanmış ve müzik, edebiyat, spor, siyasi yaşam, mimari ve çağdaş sanat dahil, 
yakında tarihin, mekanların ve etkinliklerin aktörleri ile sanal bağlantı ile zenginleşe-
cek şehrin genel tarihini gösteren bir müze olarak restore edilmiş.

Lefkimmi’nin girişindeki Fosil Bilgi Merkezi’nde ziyaretçi, Evros’un fosilleşmiş 
ormanı, önemi, fosilleşme süreci hakkında bilgi alabilir ve eşsiz fosilleşmiş sergiler, 
gövdeler, ağaç yaprakları ve 40 milyon yaşındaki diğer fauna ve flora örneklerine 
hayran kalabilir.

Lefkimmi’deki Ekmek ve Buğday Müzesi, tahıl yetiştirme araçlarından hamur 
işlerinin hazırlanması ve tüketimine yönelik mutfak eşyalarına kadar buğday ve ek-
mekle ilgili nesnelerin özel bir koleksiyonudur. Ayrıca eğitim programları ve düzen-

3. İpek Sanat Müzesi,  
4. Etnografya Müzesi  
koleksiyonundan “Ta Gnafala”, 
5. Pire Bankası Grubu Kültür  
Vakfı İpek Müzesi,  
6. Lefkimmi Fosil Bilgi Merkezi
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lenen etkinlikler, zaman içinde halkların ana yemeği olan fırıncılık ekonomisi döngü-
sünün geleneksel yollarıyla tanışmaya katkı sağlıyor. 

Tzivre kardeşler tesisi, 1909’da Milano’dan Ceriano kardeşler şirketi tarafından 
kuruldu. 1920’de Didimotiho’dan Yahudi koza tüccarları olan Tzivre kardeşler tarafın-
dan satın alındı ve genişletildi, 1960’ların ortalarına kadar faaliyetteydi. Soufli Bele-
diyesi kompleksi satın aldı ve olanaklarını ipek ekonomisinin modern bakış açılarıyla 
bağlantılı çok kültürlü bir merkezin kullanımına bağlayarak, birbirini takip eden resto-
rasyon projeleri programı uyguluyor. Festivaller, atölye çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı 
tekstil ve moda kuruluşlarının etkinliklerine ev sahipliği yaparak, ayrıca film çekerek 
kritik hedef kitleleri çekmek büyük önem taşımaktadır.

7. Lefkimmi Ekmek ve Buğday Müzesi,  
8. Tzivre Kardeşler İpek fabrikası,  
9. Tzivre Kardeşler kompleksinin içi (ipek böceğinden iplik üretim süreci)
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ŞENLİKLER-ETKİNLİKLER

Soufli’deki ipek festivali, her yıl Haziran ayında ipekböcekçiliği sürecinin zirve-
sinde on yıllardır düzenlenen köklü bir etkinliktir. Geleneksel ve çağdaş müzik et-
kinlikleri ve ipekçilik ve ipek dokuma ile ilgili etkinlikler, seminerler, sanal temsiller, 
sanat ve ipek yapım teknikleri atölyeleri, film gösterimleri, interaktif oyunlar, evcil 
hayvanların katılımıyla sokak yarışları ve geleneksel etkinliklerin yaşatılması gibi et-
kinlikler yer alır.

Tsipouro festivali her yıl Kasım ayının başında Soufli’de yapılır ve bağcılık yılının 
sona erdiğini gösterir. Bağcılık Kooperatifi tesislerinde iki gün süren müzik etkinlikle-
ri ve Trakya şöleni ile son bulan seminerler, şarap tadım etkinlikleri ve çeşitli etkinlik-
ler düzenleniyor. Bağcılık ve şarap yapımının büyük geleneği Eylül ayında hem 1 Şu-
bat’ta bağ yetiştiricilerinin koruyucu azizi olan Aziz Triphon’un bayramında, referans 
noktası aynı adı taşıyan taşıyan Aziz’in Kilisesinde hem de bağbozumu kutlamasında 
yapılır.

“San Paramythi...(Cennet gibi)” tema parkı, her yıl Tzivre sanayi kompleksinde 
Noel’den hemen önce kapılarını açar. Burada genç ve yaşlı ziyaretçiler multimedya 
kullanımı, müzik, çocukların sevdiği kahramanları, dansları ve çok daha fazlası ile 
masalları canlandırma ile benzersiz etkinliklerin, film gösterimlerinin tadını çıkarır.

Mantar festivali, mantarseverliği ve mantar bilgisini yaymayı amaçlıyor. Ziyaret-
çiler, Dadia ormanının ender güzellikteki manzarasında seminerler ve geziler yoluyla, 
uzmanların yardımıyla mantarların gizemli dünyasını keşfetmeye davet edilir. Ayrıca, 
çocuklar için etkinlikler ve mantar kurutma veya eğitimli bir köpekle trüf mantarı ara-
ma gibi özel gösteriler yapılırken, güzel mantar yemeklerinin denenmesi de önerilir.

1. Soufli Aziz Triphon 
Kilisesi, 2-3. Soufli Üzüm 
Bağları
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“Agios Ioannis Prodromos” Yol Yarışı, her Ağustos ayının son Cumartesi günü 
Tihero’da, 5 ve 10 km’lik ve çocuklar için 600 metrelik rotalarda her zaman etkileyici 
bir katılımla düzenlenir. Rekabetin uluslararasılaşması ve yerel ürünleri tanıtan bir 
serginin paralel olarak gerçekleştirilmesi doğrudan bir bakış açısıdır. 

Gölün ekoturizm merkezinde yer alan Tihero Gençlik Festivali, yaşamının üçün-
cü on yılına doğru, uzak kırsal nüfusların ve özellikle gençlerin her türlü müzik ihtiya-
cını karşılamanın yanı sıra paralel etkinliklerle de yoluna devam ediyor.

Yapay Tihero gölündeki aktiviteler, yemek ve konaklama hizmetleri ile birlikte, 
özel bir turistik ilgi noktasını vurgulamaktadır. Göl veya tekne gezintisi, ata binme ve 
Dadia ormanı ve Evros Deltası gezileri sunulmaktadır.

Tihero karnavalı, Trakya’nın dört bir yanından katılımcıları ve izleyicileri bir ara-
ya getiren, modern unsurları geleneksel yaşamınkilerle birleştiren, Trakya’da korun-
dukları için, her yerden daha otantik olan yerleşik bir popüler aktivitedir.

Soufli Belediyesi, yerel kuruluşlarla işbirliği içinde, tüm bölgede kültürün her ala-
nını kapsayan çeşitli etkinlikler, deneyimler, katılım, zihinsel ve ruhsal yükselmelerle 
dolu gerçek bir Kültür Yazı düzenlemektedir.

4. Tihero binicilik gezintileri, 5. Yöresel geleneksel 
kostümlerle Souflili kızların dansı, 6. Göl ve  
Tihero’nun panoramik manzarası
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  Map of the Municipality of Soufli

The Dadia-Lefkimmi-Soufli National Park
The Evros River
The lake of the dam of Lyra
The Petrified Forest
The castle of Gybraina
The fortification of Sejtan Kale
Piges, Lagyna
Carved prehistoric mushroom
Macedonian type tomb in Lagyna
Dolmen in Roussa
Rock graffities in Goniko-Tsogar
Derveni-Zeirinia
Palaiokastro in Soufli

The castle of Hagiasma, Lavara
The bridge of Sidiro
The bridge of Giannouli
The bridge of Pessani
The bridge of Sidirochori
The tekke of Sidiro
The tekke in Mikro Dereio
The tekke Kizi Deli in Roussa
The Kouri location in Lavara
The church of Saint (Hagioi) Taxiarches  
in Korymvos
The church of Saint (Hagios) Athanassios 
in Protokklisi
The church of Saint (Hagios) Dimitrios 
in Mavrokklisi

The church of Saint (Hagios) Dimitrios 
in Kyriaki 
The church of Saint (Hagios) Dimitrios 
in Amorio
The ex unitic church of Saint Dimitrios 
Kyriaki (today the church of Saint (Hagia) 
Kyriaki)
The church of the Assumption of Virgin 
Mary in Kornofolia
The church of the Nativity of Virgin Mary 
in Lefkimmi
The church of the Assumption of Virgin 
Mary in Lefkimmi
The church of Saint (Hagios) Athanassios 
in Lavara
The Monastery of the Nativity of Virgin 
Mary in Dadia

Map of the Municipality of Soufli
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The monastery of Virgin Mary the Portait-
issa (the Door-keeper) in Kornofolia
The settlement of Lefkimmi 
The site of Hilgia
The Bread and Wheat Museum in 
Lefkimmi
The Fossil Information Centre 
The lake of Tychero
Thrassa Hotel
La Strada Hotel
Hotel Apolithomeno Dasos,  
Holiday Villas
Traditional Guesthouse Lefkippos
Ecotourism Hotel Forest Inn

  Town map of Soufli

The church of St. George (Hagios Georgios)
The church of St. (Hagios) Athanassios 
Silk Museum of the Piraeus Bank Group 
Cultural Foundation
 The Art of Silk Museum
The “Gnafala” Folklore Museum
The Municipal Historical Museum, former-
ly the Birka mansion
The Tzivre brothers compound
Town hall
Police Station
Health Centre
Bus Station

Taxi Station
Railway Station
Fire Brigade
Old 1st Elementary School
Public Library, former Old French  
Customs building-High school

Hotel Koukouli, former Kalesi  
cocoon house

Hotel Orpheus (Orfeas)

Town map of Soufli



Faydalı Bilgiler

Soufli Belediyesi: Soufli • Tel. 25543 50100 • www.soufli.gr • dim@0890.syzefxis.gov.gr
Tihero Belediye Binası: Tihero • Tel. 25543 50208 • www.soufli.gr • dim@0890.syzefxis.gov.gr
Lavara Belediye Binası: Lavara • Tel. 25533 50703 • www.soufli.gr • dim@0890.syzefxis.gov.gr
Soufli Polis Merkezi: Soufli • Tel. 25540 20100 • at.soufliou@astynomia.gr
Tihero Polis Merkezi: Tihero • Tel. 25540 41201 • attycherou@astynomia.gr
Mikrou Dereio Polis Merkezi: Mikrou Dereio • Tel. 25540 31203
Soufli Sınır Güvenlik Bölümü: Soufli • Tel. 25540 20246
Tihero Sınır Güvenlik Bölümü: Tihero • Tel. 25540 421078-9
Soufli Sağlık Merkezi: Soufli • Tel. 25543 50011
Soufli İtfaiyesi: Soufli • Tel. 25540 22199
Soufli Orman Müdürlüğü: Soufli • Tel. 25540 22656 • das-sou@damt.gov.gr
Soufli ve Bölgesi Meslek Esnaf ve Sanatkarlar Derneği: Soufli • visitsoufli@gmail.com
Evros SA SA Development SA belediyesinin kooperatif şirketi. ΟΤΑ: Provatonas • Tel. 25540 20090  

dimossin@dimossin.gr
KTEL Soufli Otobüs Terminali: Soufli • Tel. 25540 22291 • www.ktelevrou.gr
Soufli Postanesi: Soufli • Tel. 25540 22411
Soufli Taksi Durağı: Soufli • Tel. 25540 22888
Tren Enformasyon (OSE/ Dedeağaç Tren İstasyonu): Dedeağaç • Tel. 25510 26212 • www.trainose.gr
Dedeağaç ‘’DİMOKRİTOS’’ Uluslararası Havalimanı: Dedeağaç • Tel. 25510 893005 

www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-alejandroypolhs-dhmokritos-kaald

İpek Müzesi-Peiraios Bankası Vakfı Kültür Merkezi: Soufli • Tel. 25540 237000 
www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/to-

İpek Zanaati Müzesi: Soufli • Tel. 2554022371 • www.silkmuseum.gr
‘’Ta Gnafala’’ Etnografya Müzesi: Soufli • Tel. 25540 24162 • www.gnafala.blogspot.com
Ekmek ve Buğday Müzesi: Lefkimmi • Tel. 6988 17549 • www.museumbreadhistory.gr
Evros Fosilleşmiş Orman Bilgilendirme Merkezi: Lefkimmi • Tel. 25540 33371 • apolithomenodasos.gr
Dadia Orman Bilgilendirme Merkezi-Lefkimmi Soufli: Dadia • Tel. 25540 32209/202 • dadia-np.gr
Dadia Meryemana Genesiou Manastırı: Dadia • Tel. 25540 51361 • imdos@otenet.gr
Kornofolia Meryemana Manastırı Portaitissa: Kornofolia • Tel. 25540 51111
Didimotiho, Orestiada ve Soufli Metropolitliği: Didimotiho • Tel. 25530 22901 • imdos@otenet.gr
Brika Konağı – Belediye Tarih müzesi: Tel. 25543 50100

Thrassa Hotel: Tihero • Tel. 25540 41629 & 6948 403366 • www.hotelthrassa.gr • hotelthrassa@gmail.com
La strada hotel: Provatonas • Tel. 25540 42268 • www.hotellastrada.gr • hotellastrada@gmail.com
Holiday Villas Fosilleşmiş Orman Oteli: Lefkimmi • Tel. 25540 33371 • www.apolithomenodasos.com 

info@ap-dasos.gr
Leukippos Cennet Misafirhanesi: Lefkimmi • Tel. 25540 33313 & 6988 617549
Ekoturizm Misafirhanesi Forest Inn: Dadia • Tel. 25540 32263 • www.forestinn.eu • info@forestinn.eu
To Koukouli Hotel: Olorou ve Mokali, Soufli, PK 684 00 • Tel. 25540 22400 • www.koukoulihotel.gr 

info@hotelkoukouli.gr
Hotel Orpheus: Τsimiski 1, Soufli, Τ.Κ. 684 00 • Tel. 25540 22922/3 

www.thracehotels.gr/portal/hotels/el/orfeassoufli


