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УВОД

Справочникът, който държите в ръцете си, има за цел да сподели уникалното
богатство на района с всички, които желаят да посетят района и да придобият
по-добри познания за него.
Община Суфли има какво да предложи на потенциалния посетител, неща,
които съставляват нейната вечна уникалност: на първо място впечатляващия
дипол, с международно защитения национален парк Дадия – Лефкими – Суфли,
с неговото прекрасно биоразнообразие и селището Суфли, известния на всички град на коприната, чиято цялостна икономика остава жива, от черниците до
обработката и промотирането на прочутата суфлийска коприна, но и архитектурата на пашкулените къщи, която създава един градски пейзаж, различен от
всяко друго място, с върха на копието фабриката Дживре и музеите на коприната.
Освен вече международно известните, се предлага едно цяло наследство от
туристически дестинации, също толкова очарователни и готови да бъдат показани. Това е най-древната, на 40 милиона години вкаменена гора, наследството на
праисторическата, мегалитна цивилизация, с долмените (погребални параклиси), тотемичните гъби, скалните рисунки, издълбаните светилища и праисторическите замъци. Това е уникалната архитектура на планинските села, историческите каменни мостове и другите паметници на селския пейзаж, най-значимият
в световен мащаб бекташийски манастир на Кизил Дели, другите почитани текета и мюсюлмански институции, поствизантийските храмове с техните гравирани
трапези, дърворезбовани иконостаси, икони и архитектура, и особено двата исторически манастира, пазители на вярата и любовта към родината. Също така и
оттенъците на традиционния живот, в един микс от култури и влияния, богатата
гастрономия, древната традиция на лозарството и винарството, която продължава да е жива и до ден днешен, пчеларството, но и съвременните дейности и
празници, на гъбите, на ракията и коприната, езерните и конните дейности в
Тихеро и много други. Преди всичко е народната психиката, както се разгръща
ежедневно в живописните „колиби“, разпръснати по леките склонове извън Суфли, там където жителят се грижи за лозето си, яде и пие, обсъжда, философства
и преди всичко гледа света с един безкраен, автентичен тракийски оптимизъм.
През декември 2021г. Община Суфли влезе в световната карта на алтернативния туризъм, като единственото гръцко „Най-добро туристическо село“, демонстрирайки екстравертност и инициативност, свидетелстващо
за уникалността и разнообразието от предложения, които черпи от богатия
колчан на природата и културата, с които разполага и нетърпеливо очаква да
предаде на всеки, който желае да участва в едно незабравимо пътешествие.
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ПРИРОДНА СРЕДА

Национален парк Дадия - Лефкими - Суфли: В границите на община Суфли се намират четири защитени зони от мрежата Натура 2000, които покриват
около 70% от общата и площ. Сред тях, Националният горски парк Дадия-Лефкими-Суфли заема специално място, тъй като се намира на кръстопътя между
Азия, Европа и Африка, на източния миграционен път на прелетните птици. През
1980г. районът е обявен за защитен, през 2003г. е създаден Управителният орган, а от 2006г. е характеризиран за Национален парк.
В района се забелязва впечатляващ брой растения и животни, с повече
от 360 вида растения и 410 представители на фауната. Това, което прави гората
уникална, са грабливите птици, тъй като в нея са идентифицирани 36 от 38-те
вида дневни хищници в Европа, като напр. златния орел, царския орел, крещящия орел, пъстрия орел, морския орел и змийския орел. Освен това тук гнездят
1. Панорамен изглед на природния пейзаж, 2. Еритропотамос
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три от четирите вида лешояди в Европа - белоглавият, египетският и предимно
черният лешояд, с единствената си колония на Балканите и популация от 30-35
гнездящи двойки с 120-130 индивида. Изключително значим е и броят на черните щъркели, гнездящи в района.
Река Еврос (Марица): В източната равнинна част на общината доминира Еврос
(Марица). Най-дългата от реките, които текат изцяло на Балканите, формира
един пейзаж с висока
естетическа стойност.
Векове наред живителната река, донесла
култура и икономическа мощ, е била на
почит в Тракия, като
и днес тя оказва влияние върху нейния
икономически живот,
като същевременно
се явява границата,
разделяща Гърция и
Европейския Съюз от
Турция.
4
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3. Язовир Лира, 4. Слънчогледи,
5-6. Национален парк Дадия - Лефкими Суфли: хищници, 7. Река Еврос (Марица),
на височината на Суфли
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Вкаменена гора на Филакто - Лефкими - Лагина: Природните геоложки паметници на Еврос могат да се считат за уникални в световен мащаб, поради тяхната рядкост, древност и мащаб.
Гората покрива цялата прилежаща част на Евро в областта, но е
с най-голяма гъстота в района на
община Суфли.

8

отлично запазените вкаменени стволове на дъбове и други
широколистни дървета от субтропичната зона, клонки с листа от
папрат, палми и лоза, но и корали,
черупки, таралежи и зъби на акули, на възраст от над 25 милиона
години, достигащи до 40 милиона
години.
11

9
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8-9. Вкаменени стволове, 10. Вкаменен
дъбов ствол във Филакто, 11. Вкаменени стволове в Катрантзидите на Дадия,
12. Вкаменени стволове в Лефкими
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ИСТОРИЯ И ПАМЕТНИЦИ

Древните траки: Приносът на траките за формирането на религията, музиката, поезията и мистериите на древните гърци, както и тяхната ранна елинизация са общоприети, като постепенно започва да изтъква и техният каталитичен
принос за формирането на гръцката нация чрез ранната колонизация на Централна Гърция и островите в Егейско море през второто хилядолетие пр.Хр.
Районът на Суфли може да се похвали с бащинството на Орфей, герой-царбог, религиозен реформатор, основоположник на музиката и поезията, най-великият рапсод на древността за траки и гърци, на чиято мелодия зверовете,
растенията, дори и неодушевени предмети, се подчинявали. Тук, до водите на
Еврос, богът-герой е разчленен от менадите и главата му е хвърлена в реката,
а традицията пази мита за основаването от него на най-древния храм в света,
„първата църква“, в Протоклиси, в чест на бог Плутон. Мястото може също така
да се счита за родината на Дионис, богът на лозарството и виното, но и на дивата богиня Бендида-Артемида, чието светилище, според археолозите, може да
бъде намерено в района на Аморио.

1

Мегалитната цивилизация е потопена в праисторията. Главно в планинските
райони на община Суфли,
гробниците-долмени, огромните, издълбани тотемични гъби-скулптури, скалните
рисунки с богати гравюри с
танци и молитви до гущери,
лястовици, везни за психостаза и символи на плодородие,
кромлех, менхири-надгробни
знаци, но и откритите свети-

2

1. Праисторическа издълбана „тотемна“ гъба,
2. Скална рисунка в Гонико
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лища с издълбани ниши, стълби, „престоли“, „корита“, олтари, жертвени ями и
укрепените селища с останки от стени и къщи, очертават едно непознато и вълнуващо минало, от късната бронзова епоха – ранната желязна епоха и на места
от по-ранните години.

5

3. Древна кариера в Гибрена, Дадия, 4. Скални рисунки във Франга, Мандра,
5. Праисторически замък Сейтан Кале, 6. Лицеобразен двоен гроб в Пигес, Лагина

4
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През ранната античност в района са били заселени киконите, по-късно корпилите и вероятно,
по Еврос, паитите. В края
на 6-ти век пр.Хр. страна8
та е окупирана от персите, като веднага след това, в годините на разцвета на
одрисите, гърците, които вече са били заселени по
бреговете на Тракия, проникват във вътрешността
на страната, развивайки търговски и културни отношения с местните жители.

7

7. Тракийски конник от
Ай-Лиас, Корнофолия,
8. Повърхностна находка
(шпора) от Палеокастро,
Суфли, 9. Гробница от „Македонски тип“ в Лагина,
10. Долмен (мегалитна
гробница) в Руса

9

Елинизацията на района се засилва по време на
управлението на Филип II Македонски и завършва
по време на римската окупация. Междувременно,
през 3-ти век пр.Хр., келтите/галатяните установяват
в Тракия своето царство. През византийските години районът се превръща в център на развитие, тъй
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като близостта му до столицата на империята, Константинопол го свежда до
бастиона, житницата, но и до негово културно „братче“.
Историята на античността се представя чрез непознати досега археологически обекти, обитавани непрекъснато от праисторията. Зириния, вероятно автономен „полис“, а не обикновена римска гара, южно от Корнофолия, се
характеризира с последователността си от праисторическото заселване до
ранните християнски времена. Богатите находки, които той излага, показват
проникването на гърците и значението на речното пристанище на селището.
„Македонската“ гробница в Лагина, която е само частично запазена, е една от
най-ранните, тъй като датира от края на 4-ти век пр.Хр., докато, ако беше оцеляла непокътната, би била най-впечатляващата по рода си в района на Тракия.
В северните покрайнини на Суфли, праисторическото селище Трани Петра
е последвано от укреплението на Палеокастро (6-ти век сл.Хр.), което от откритите върковни вещи би могло да бъде оприличено със Свети Теодор, както
упоменава историкът Прокопий между замъците, издигнат или ремонтиран от
император Юстиниан, за възпирането на варварските нападения. Открояват се
още палеохристиянските замъци в Агиасма, над Кисарио и обширната крепост на Гибрена, в близост до Дадия.
Районът на Централен Еврос е окупиран от турците малко след средата на 14-

10
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ти век, за да последват 560 години чуждо иго. Планинският район на Суфли
представлява базата за консолидация
и разпространение на новите владетели, тъй като тук се установява хетеродоксалният Орден на бекташите.
Самото Суфли изглежда се е развило
от началото на 15-ти век като основно
крайречно пристанище на планински
Теке Сегит Али Султан (Кизил Дели) в Руса: 11. Конакът на игумена, 12. Гробището в изписаните гробни колони, 13. Гробният параклис на Сегит Али Султан

13
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селища и институции, като се подсилва през втората половина на 16-ти век с
гръцко население от Епир.
Каменните мостове играят основна роля в гъстата пътна система, която
свързва Константинопол с вътрешността на Балканите. Такива конструкции са
запазени в Сидиро, в Янули, с византийски основи и три отвора, както и по-малки, в Сидирохори и Песани. Първите бани на Суфли са били безпричинно разрушени, докато кирката на археолозите може да разкрие обширния крайречен ансамбъл на Микро Дерио, с кервансарая, баните и бекташийското теке.
Най-значим е теке-манастирът на Сегит Али Султан или Кизил Дели, основан
през 1401-02г., единственият действащ в световен мащаб, от големите бекташийски центрове, с майдана-сборището, гробното тюрбе (параклис), ритуална14. „Като теке“ в Микро Дерио,
15. Стара чешма в Лефкими,
16. Стара каменна къща в Кирияки

15
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17. Каменен сводест мост в Песани, 18. Каменен сводест мост в Сидиро, 19. Каменен сводест
мост в Янули, 20. Суфли през 1913г. от професор Lj. Miletiç
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та кухня, огромната свещена черница, чешмата, конака на игумена и древните
гробища с поетичните хронограми, наподобяващи орфически химни.
Повечето от днешните селища в района на Суфли се появяват през първите
години на османското владичество, докато други, по-стари, се появяват отново,
с ново име или местоположение. Някои, като напр. Суфли, Корнофолия, Дадия
и Лефкими, лансират още оттогава своята елинистичност.
В началото на 19-ти век започва съвременният период от историята на Суфли. Селището е опожарено през 1801г. от разбойници „кърджалии“. Същевременно обаче то се обогатява с енергично население, прогонено от Епир през
албанското господство.
През 1821г. районът на централен Еврос плаща скъпо за борбата за палигенезията, тъй като низините и близостта на големите османски центрове излагат
населението пред турската отмъстителност. Въпреки това, според традицията
в Лавара се разиграва един героичен момент от революцията, когато на 2 май
1821г. героичните мъже от селото с помощта на жените, унищожават силна турска сила в местността Кури. От Корнофолия е произходът на войводата Танасис
Белиас или Карабелиас, който след дълги години въоръжени действия в района
се присъединява, главоначалник на 1500 траки, към армията на Александрос
Ипсилантис, чийто поддръжник става. След провала на революцията над Дунавските княжества и мъчителни преживявания, героят е заловен и намира
трагична смърт в Одрин, като името му се превръща в легенда, а деянието му в
песен. Няколко десетилетия по-късно, Вангелис Мацианис от Лавара напомня
за героя, чиито постижения и трагичен край все още се възпяват в Тракия.
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Обаче още преди 1830г. започва да се развива бубарството и Суфли бързо се
превръща в проспериращ градски център. В края на века започва производството на коприна. Каталитична роля изиграва изграждането на жп линията и
жп гарата в Суфли.
С домашното бубарство се развива архитектурата на пашкулените къщи,
които определят „пейзажа на Суфли“: големи, двуетажни или триетажни тухле-

22
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21. „Хареци“ (пашкулен пазар) в Суфли, 22. Старата облицована в дърво ЖП гара в Суфли,
23. Бежански жилища „селище“ в Лагина

ни сгради от „индустриален тип“, със симетрично развитие на фасадите и големи единни интериорни пространства, посветени на отглеждането на копринени
буби. Търговските и големите публични сгради отразяват разцвета на селището,
като например солидното неокласическо старо Основно училище и Френската
митница, а след това Гимназията в Суфли и днешната общинска библиотека, един
отличен пример за еклектизъм в цяла Тракия.
В началото на 20-ти век изтъква славната страница на тракийската борба
(1904-1908г.) на елинизма на Тракия срещу българите. Балканските войни през
1912-13г. са последвани от периода на мъртвородната Република Комотини, от
август 1913г., когато Суфли се превръща в едно от седалищата и, с президент
Константинос Куртидис, като след това и до 1919г. районът се сблъсква с упоритата българска окупация. На 14 май 1920г. гръцката армия превзема района
в името на съюзниците, което бива последвано от интегрирането на Тракия,
Западна и Източна, към гръцката държава. През есента на 1922г. гърците от
Източна Тракия са изселени от родните си земи. Много бежанци, с надеждата
да се завърнат в родината си, ще създадат проспериращи селища по западния
бряг на река Еврос. Суфли от междувоенния период, въпреки загубата на своите земи отвъд реката, процъфтява благодарение на коприната, с четири фабрики за производство на коприна, като заедно с това процъфтява писмеността,
изкуствата и други сектори на икономиката, като напр. винопроизводството и
изработването на каруци.

1

РЕЛИГИОЗНИ ПАМЕТНИЦИ

Района красят значими религиозни паметници. В поствизантийските
храмове от средата на 19-ти век, тези на Архангелите в Коримвос, на Свети
Атанас в Протоклиси, на Свети Димитър в Мавроклиси, в православния храм
на Свети Димитър и едноименната униатска църква (днес Св. Неделя) в Кирияки, храма Успение Богородично в Корнофолия, двата храма в Лефкими, Успение
Богородично и преди всичко най-стария храм Рождество Богородично, в историческия Свети Атанас в Лавара (1834г.) и разбира се в Свети Георги (1854г.) и
Свети Атанас (1840г.) в Суфли, православната вяра се засвидетелства от разнообразни изяви. Среща се почти единствено тук гравирането на имената или инициалите на вярващите върху Свещената трапеза, иконостасите с дърворезба,
амвоните и епископските тронове, иконите на известни, но и скромни агиогра1. Камбанарията на св. храм на Свети Атанас в Суфли със стария френски „Търговски съюз“,
2. Вътрешността на Свети Атанас в Суфли

1

2
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3-4. Храмът на Свети Георги в Суфли и вътрешността с дърворезбования иконостас, 5-6. Храмът на
Архангелите в Коримвос и каменната резба с основополагащия надпис на прага на входа, 7. Храмът на Рождество Богородично в Лефкими

7

6
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фи от Тракия, триптихите, античните
свещени книги, уникалните щампи,
надгробните колони с изображения
на професиите на починалите, но и
архитектурата с разнообразието на
изграждането и материалите.
Преди всичко двата исторически
манастира в района са пазители на
православната вяра и гърцизма в
мрачните векове на османското владичество. Манастирът Рождество
Богородично в Дадия и особено Манастирът Св. Богородица Портаитиса в Корнофолия, Метохът на Атонския
Манастир Иверон, са живите носители
на историческата колективна памет.

9

8. Манастирът Рождество Богородично в
Дадия, 9. Храмът на Свети Атанас в Лавара

РЕЛИГИОЗНИ ПАМЕТНИЦИ | 27

10

10-11-12. Манастирът на Богородица
Портаитиса в Корнофолия: панорамен
изглед и вътрешността на католикона
с деспотичната икона на Богородица
и дърворезбования иконостас

11

12

1

ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА

Разнообразието на произхода на жителите на община Суфли, техните култури, нрави и обичаи се отразява както в материалния живот, архитектурата,
храната, облеклото и др., така и в събитията, проявите, обичаите и празниците,
които се провеждат и до днес, прояви на вечното движение на духа на народа.
Планинските села на мюсюлманското малцинство, разположени в близост до границата с България, се открояват с уникалната си строителна традиция, използването на местни шисти, строгостта на обемите и автентичността
на традиционния начин на живот, с икономика, основаваща се на планинските
дейности. От друга страна, равнинните, крайбрежните и полупланинските селища са обитавани от местни траки, каракачани, бежанци, дошли от Източна
Тракия и Източна Румелия и гърци, завърнали се от Източна Европа. В тях

1-2. Каменни къщи в Сидирохори

1

2
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богатството на материалния и нематериалния, традиционен начин на живот е
изтъкнат в разнообразието от събития, форми и цветове, със специален пример полупланинското Лефкими, село с особена архитектурна физиономия.
3. Колиби в Суфли, 4. Мавроклиси

4
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Музиката и танците отразяват
богатството и изобретателността
на тракийската култура с нейната жизненост, разнообразие
и ритъм, които напомнят за дионисиев произход, имащи силни
взаимодействия със съседните
народи.
В християнските селища някои от древните, езически преходни ритуали са преминали към народния православен неформален
ритуал с курбаните, ритуалните
жертвоприношения на животни,
които се извършват в много села,
заедно с литургиите на светите
икони, в деня на светеца-покровител, където желанието за осигуряване на плодородието остава непокътнато от древността. В селата
на бежанците от Източна Румелия
обичаят на Кьопек Бей, беят на
кучетата, в понеделник преди не-

5. Каменна къща в Руса,
6. Бивша сграда Проика в Дади,
7. Старото Основно училище в Лавара

6

7
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делята на Великия пост, с право се считат за най-непосредственото продължение на Дионисиевите ритуали, с оргиастичния взрив на мощта на природните
сили и вътрешния екстаз.
Тридневният религиозен алевитско-бекташийски празник „Яглия” („празник
на платото”) се празнува от един древен, коренен народ в местността Хилгия, в
планинския масив на източните склонове на Родопите през първата неделя на
август. Празненствата започват с нощната сбирка на текето на Кизил Дели и кулминират с борбите на пехливаните. В Хидрелез, на Гергьовден по стария календар, на 6 май, посрещането на лятото става с празненства на открито, курбани и
традиционните грамадни люлки на момичетата.
8. Хотел „Кукули“, бивша пашкулена къща в Калеси, 9. Старата Френска митница-Гимназия,
днес Общинска библиотека в Суфли, 10. Старото 1-во Основно училище в Суфли

8
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ГАСТРОНОМИЯ

Гастрономията е проява на култура, много по-широка от обикновеното
изкуство за задоволяване на вкуса. Особено в Тракия, кръстопът на народи и
култури, местната особеност се формира съвместно чрез взаимодействието на
съжителството на местни жители и бежанци, християни и мюсюлмани и се изявява на вкусната, изпълнена с ухания трапеза.
Традиционната гастрономия на Еврос се с основавала на местните продукти, като зеленчуците през лятото, а през зимата, след Коледа, свинското и
особено саздърмата, консервираното месо, което се изпичало и покривало
с мазнина в глинени съдове и което днес е обогатено с материали и техники.
Основни вкусове са киселото зеле, пилето, булгура, кускуса и траханата, наденицата и други колбаси, бобови растения, супи, баници от всякакъв вид, със
сирене, тиквички, мляко, спанак, праз или кайма, зелеви сърми, гюзлеми, юфки,
мекици и понички, качамак, айран, таратор и сладките, рачел, баклава, сладък
грис, сарагли и казан дипи. Както и всякакви вина, узо и ракия-ципуро, където
традицията на Суфли е пословична, тъй като местните продукти са се изнасяли
във Франция, Италия и другаде. Също така, и специалните вкусове на големите
религиозни празници, като коледния бахур и варвара, един изблик от вкусове,
която се приготвя в деня на Светицата.
1. Бахур, 2. Зеле с месо, 3. Ястие с булгур

1

2

3
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Освен обикновените ястия, които съставляват по-голямата част от местната
кухня, всяка културна група изтъква свои собствени предложения.
За мюсюлманите от планинската зона кухнята, от най-старите на Балканите, предлага деликатеси, като напр. гайгани, тиква, вид тиквена чорба, гъби с
картофи, питар, основен вкус на животинска мазнина и пататник. За каракачаните, основно място на трапезата са заемали месото, агнешко или ярешко и сиренето: баници със сирене, вити баници, гравари, кулуропита, бланос, буквала,
пърленки, кусмаропита и др. Бежанците от Източна Тракия и Източна Румелия
са обогатили местната кухня с ароматите на изгубените родини и подправките
на Изтока. Така хората от Източна Румелия предлагат новогодишната баница
с белезите или агнешкото на тава, арванитите - бурани, пърше на Св. Георги
или баница пет-пет, с биволско масло. Завърналите се от източните страни
са добавили своя щрих към народната кухня, като напр. боб или сарми с черно
зеле, понтийски борш, мантия, баница перек, писия и отия.
Местните ресторанти, таверни и
кътчета предлагат своите гастрономически съкровища, развивайки една
двупосочна връзка с района и неговите дестинации.

5

3. Гъби от Дадия, 4. Бобово ястие, 5. Пататник

ПРОИЗВОДСТВО НА КОПРИНА - ПЧЕЛАРСТВО
ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Процесът на производство на коприна е разделен на две фази, земеделска-бубарство, с отглеждането на черници и отглеждането на копринени буби
в четирите им възрасти, от излюпването на яйцата-семената до събирането и
преобразуването им от пашкул в нишка и тъкан, което представлява домашната
или занаятчийска-индустриална фаза от производството на коприна. Икономиката на коприната е във възход през последните години, тъй като две фабрики,
доста домакински цехове, десетки производители на семена, четири музея и
трицифрен брой магазини за коприна от Суфли в цял свят, изтъкват повече от
всякога конкретния продукт като запазена марка на района.
Пчеларството е една дейност, която процъфтява в Централен Еврос още от
древността, наскоро се завърна динамично с повече от 8.800 кошера. Почвата
с надпочвените и подпочвените води благоприятства развитието на дейността,
заедно с богатата флора, която съчетава естествената пчеларска растителност,
хедър, драка, акация, дъб и всякакви билки, слънчоглед и други едногодишни
култури.
Ловен туризъм: Гористите местности по източните склонове на Родопите,
Свещената планина или Танри даг от исторически източници са били любимо
място за лов на византийски и османски императори и принцове, като продължават да привличат голям брой ловци от цяла Европа. Активният местен ловен
клуб стопанисва район, през който преминават прелетните птици от Източна
Европа, като същевременно пребивават всички любими за любителите на лова
видове.
1. Пашкули, 2. От пчеларската дейност

1

2

1

МУЗЕИ - КОЛЕКЦИИ

Музеите създават, заедно с другите забележителности, отворена, многопосочна мрежа от дестинации, която се простира в цялата община.
Музеят на коприната принадлежи на тематичната мрежа от Технологични
музеи на Културната фондация на Банкова група Пиреос. Помещава се в имението на видния жител на Суфли, г-н Константинос Куртидис, което се състои
от две традиционни постройки от началото на 19-ти век и от 1883г., които са
дарени на Фондацията. Постоянната експозиция проследява историята на коприната през годините, като се фокусира върху пътя на Суфли до превръщането
му в значим център за производство на коприна от края на 19-ти век нататък.
Музеят на изкуството на коприната се намира в построената през 1886г.
елегантна сграда на семейство Циакирис, стари производители на коприна, като
предоставя възможност на посетителя да се запознае с историята на Суфли чрез
изкуството и техниките на бубарството и производството на коприна. Експона1. Общинският исторически музей, бивше имение Брика,
2. Колекцията „Хрисалида“ от вътрешността на Музея

1

2
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3. Музеят на изкуството на
коприната, 4. От колекцията на
Етнографския музей „Гнафала“

3

тите включват от ръчни станове и машини за копринен
ситопечат до сложни традиционни носии.
Етнографският музей „Гнафала“ е част от копринения бизнес на семейство
Бурулитис, като тук акцентът е върху етнографския елемент, тъй като според
създателите и изложбата е разработена „с мотив любовта към Суфли и неговата
история... една забележителна колекция от стари вещи, които поддържат живи,
с течение на времето изображения, които са ни оставили завинаги“.
Общинският исторически музей, бивше имение Брика, е още една емблематична сграда в града, съчетаваща архитектурата на „западната крайградска
вила“ с тази на пашкулената къща. Дарено е на Общината и е възстановено като
музей, който показва общата история на града, включително музиката, писмеността, спорта, политическия живот, архитектурата и съвременното изкуство,
като скоро ще бъде обогатен с виртуална връзка с исторически институции,
места и дейности.
В Информационния център за вкаменелости (фосили), на влизане в Лефкими, посетителите могат да бъдат информирани за вкаменената гора на Еврос, нейното значение, процеса на фосилизация и да се полюбуват на уникални
вкаменени експонати, стволове, дървесни листа и други образци от фауната и
флората на възраст до 40 милиона години.
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5. Музеят на коприната Културна фондация на Банкова група Пиреос,
6. Информационният център за вкаменелости в Лефкими

6
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Музеят на хляба и пшеницата в Лефкими е една специална колекция от
предмети, свързани с пшеницата и хляба, от инструменти за отглеждане на зърнени храни до прибори за приготвяне и консумация на хлебни изделия. Освен
това, образователни програми и организирани дейности допринасят за запознанството с традиционните начини на кръговрата на икономиката на хляба, основното ястие на народите във времето.
Комплексът на братята Дживре е построен през 1909г. от дружеството на
братята Чериано (Ceriano) от Милано. През 1920г. той е изкупен и разширен от
братята Дживре, еврейски търговци на пашкули от Дидимотейхо, като функционираше до средата на 60-те години на миналия век. Община Суфли закупи
комплекса и изпълнява програма от последователни реставрационни проекти,
предоставяйки съоръженията му за ползване на един мултикултурен център,
свързан със съвременните перспективи на икономиката на коприната. От голямо значение е привличането на критични целеви групи чрез провеждане на
фестивали, семинари, дейности на местни и международни текстилни и модни
организации, но и чрез заснемане на филми.
7. Музеят на хляба и пшеницата в Лефкими, 8. Комплексът на братята Дживре,
9. Вътрешността на помещението с пещите за задушаване на пашкулите (процес на производство на нишки от копринените буби) в комплекса на Братята Дживре
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2

1

1. Храмът на Свети
Трифон в Суфли,
2-3. Лозя в Суфли

3

Празникът на коприната в Суфли е едно утвърдено събитие от десетилетия, което се провежда през юни всяка година, в пика на бубарския процес.
Провеждат се традиционни и съвременни музикални прояви и събития, свързани с бубарството и тъкането на коприна, като напр. семинари, виртуални
репрезентации, работилници на изкуството и техниките на тъкане на коприна,
филмови прожекции, интерактивни игри, улични състезания с участието на домашни любимци и възраждане на традиционни събития.
Празникът на ципурото (ракията) се провежда в Суфли, в началото на
ноември всяка година, отбелязвайки края на лозарската година. Провеждат
се семинари, дегустации на вино и различни прояви, които кулминират в двудневните музикални изяви и Тракийския празник в съоръженията на Лозарската кооперация. Голямата традиция на лозарството и винарството се проявява
също така както в празника на гроздобера, през септември, така и с празника
на Свети Трифон, закрилникът на лозарите, на 1-ви февруари, с референтна
точка храма на този светец.
Тематичният парк „Сан парамити...” (Като приказка...) отваря вратите си
малко преди Коледа, всяка година в индустриалния комплекс Дживре. Тук малчуганите, но и по-големите посетители се радват на уникални изяви, прожекции на филми, възраждания с помощта на мултимедиите, музиката, съживяването на приказки с любимите детски герои, танци и много други.
Празникът на гъбите има за цел разпространяване на любителството и познанията за гъбите. Посетителят е призован да открие с помощта на експерти
мистериозния свят на гъбите чрез семинари и екскурзии в гората на Дадия,
която е със рядка красота. Препоръчва се също да опитате изтънчените ястия с
гъби, като има и дейности за деца и специални демонстрации, като напр. суше-
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не на гъби или търсене на трюфели с обучено куче.
Уличното състезание „Свети Йоан Кръстител” се организира в Тихеро,
през последната събота на всеки август, с впечатляващо винаги участие, в
маршрути от 5 и 10 км, както и 600 метра, за деца. Непосредствена перспектива
е интернационализацията на състезанието и паралелното провеждане на изложба, лансираща местни продукти.
Фестивалът на младежта в Тихеро продължава своя ход към третото десетилетие от съществуването си, провеждащ се в екотуристическия център на
езерото, задоволявайки всички музикални нужди на отдалечените селски населения и главно на младежта, както и чрез провеждането на паралелни прояви.
Дейностите при изкуственото езеро в Тихеро, в съчетание с ресторантьорството и услугите за настаняване, са точка на особен туристически интерес. Има възможност за разходки по езерото с лодка или водно колело, конни
разходки, но и екскурзии в гората на Дадия и делтата на Еврос.
Карнавалът в Тихеро е една утвърдена популярна дейност, която събира
участници и зрители от цяла Тракия, съчетавайки съвременни елементи с тези
от традиционния бит, както те са съхранени в района на Тракия, по-автентични
от където и да било другаде.
Община Суфли в сътрудничество с местните институции провежда през летните месеци на годината различни прояви, които обхващат всяка сфера на културата в целия регион, в едно истинско Културно лято с преживявания, участие, психично и духовно извисяване.
4. Конни разходки в Тихеро, 5. Танц на жени от
Суфли, облечени с местни традиционни носии,
6. Панорамен изглед на Тихеро с езерото
4
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1
2
3
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7
8
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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
24 The church of Saint (Hagios) Athanassios
in Protokklisi
25 The church of Saint (Hagios) Dimitrios
in Mavrokklisi
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

26 The church of Saint (Hagios) Dimitrios

in Kyriaki

27 The church of Saint (Hagios) Dimitrios

in Amorio

28 The ex unitic church of Saint Dimitrios
29
30
31
32
33

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

Town map of Soufli

34 The monastery of Virgin Mary the Portait-

issa (the Door-keeper) in Kornofolia
35 The settlement of Lefkimmi
36 The site of Hilgia
37 The Bread and Wheat Museum in
Lefkimmi
38 The Fossil Information Centre
39 The lake of Tychero
Η1 Thrassa Hotel
Η2 La Strada Hotel
Η3 Hotel Apolithomeno Dasos,
Holiday Villas
Η4 Traditional Guesthouse Lefkippos
Η5 Ecotourism Hotel Forest Inn

12 Taxi Station
Town map of Soufli
1 The church of St. George (Hagios Georgios) 13 Railway Station
14 Fire Brigade
2 The church of St. (Hagios) Athanassios
15 Old 1st Elementary School
3 Silk Museum of the Piraeus Bank Group
Cultural Foundation
16 Public Library, former Old French
4 The Art of Silk Museum
Customs building-High school
17 Η1 Hotel Koukouli, former Kalesi
5 The “Gnafala” Folklore Museum
cocoon house
6 The Municipal Historical Museum, formerΗ2 Hotel Orpheus (Orfeas)

ly the Birka mansion

7 The Tzivre brothers compound
8 Town hall
9 Police Station
10 Health Centre
11 Bus Station

Полезна информация
Кметство на Суфли: Суфли • Тел. 25543 50100 • www.soufli.gr • dim@0890.syzefxis.gov.gr
Общински център Тихеро: Тихеро • Тел. 25543 50208 • www.soufli.gr • dim@0890.syzefxis.gov.gr
Общински център Лавара: Лавара • Тел. 25533 50703 • www.soufli.gr • dim@0890.syzefxis.gov.gr
Полицейски участък Суфли: Суфли • Тел. 25540 20100 • at.soufliou@astynomia.gr
Полицейски участък Тихеро: Тихеро • Тел. 25540 41201 • attycherou@astynomia.gr
Полицейско управление Микро Дерио: Микро Дерио • Тел. 25540 31203
Отдел Гранична полиция Суфли: Суфли • Тел. 25540 20246
Отдел Гранична полиция Тихеро: Тихеро • Тел. 25540 421078-9
Здравен център Суфли: Суфли • Тел. 25543 50011
Пожарна служба Суфли: Суфли • Тел. 25540 22199
Горско стопанство Суфли: Суфли • Тел. 25540 22656 • das-sou@damt.gov.gr
Съюз на професионалните търговци и занаятчии на Суфли и региона: Суфли • visitsoufli@gmail.com
Кооперативно дружество на община Еврос SA SA Development SA. ΟΤΑ: Проватонас • Тел. 25540 20090
dimossin@dimossin.gr
Автогара Суфли: Суфли • Тел. 25540 22291 • www.ktelevrou.gr
Поща Суфли: Суфли • Тел. 25540 22411
Такси паркинг Суфли: Суфли • Тел. 25540 22888
ЖП информация (ОСЕ/ ЖП Гара Александруполис): Александруполис • Тел. 25510 26212
www.trainose.gr
Международно летище Александруполис “ДИМОКРИТОС”: Александруполис • Тел. 25510 893005
www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-alejandroypolhs-dhmokritos-kaald
Музей на коприната-Културна фондация на Банкова група Пиреос: Суфли • Тел. 25540 237000
www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/toМузей на изкуството на коприната: Суфли • Тел. 2554022371 • www.silkmuseum.gr
Етнографски музей ”Гнафала”: Суфли • Тел. 25540 24162 • www.gnafala.blogspot.com
Музей на хляба и пшеницата: Лефкими • Тел. 6988 17549 • www.museumbreadhistory.gr
Информационен център за вкаменелости (фосили) Еврос: Лефкими • Тел. 25540 33371
apolithomenodasos.gr
Информационен център за гората Дадия-Лефкими-Суфли: Дадия • Тел. 25540 32209/202 • dadia-np.gr
Манастир Рождение Богородично в Дадия: Дадия • Тел. 25540 51361 • imdos@otenet.gr
Манастир Св. Богородица Портаитиса в Корнофолия: Корнофолия • Тел. 25540 51111
Света Митрополия на Дидимотейхо, Орестияда и Суфли: Дидимотейхо • Тел. 25530 22901 • imdos@otenet.gr
Имение Брика – Общински исторически музей: Тел. 25543 50100
Хотел Траса: Тихеро • Тел. 25540 41629 & 6948 403366 • www.hotelthrassa.gr • hotelthrassa@gmail.com
Хотел La strada: Проватонас • Тел. 25540 42268 • www.hotellastrada.gr • hotellastrada@gmail.com
Хотел Вкаменената гора Holiday Villas: Лефкими • Тел. 25540 33371 • www.apolithomenodasos.com
info@ap-dasos.gr
Традиционна къща за гости Лефкипос: Лефкими • Тел. 25540 33313 & 6988 617549
Хотел за екотуризъм Forest Inn: Дадия • Тел. 25540 32263 • www.forestinn.eu • info@forestinn.eu
Хотел “Кукули”: Олору и Мокали, Суфли, Τ.Κ. 684 00 • Тел. 25540 22400 • www.koukoulihotel.gr
info@hotelkoukouli.gr
Хотел Орфеас: Цимиски 1, Суфли, пощ. код 684 00 • Тел. 25540 22922/3
www.thracehotels.gr/portal/hotels/el/orfeassoufli

