
Σοπικό Θεματικό Δίκτυο 
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ & 

Πολιτιςτικών Θεμάτων

Μια δράςη τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ν. Δράμασ

Προϊςτορικόσ οικιςμόσ και οικιςμόσ 
ρωμαϊκήσ εποχήσ ςτο μονοπάτι 

“Xiropotamos Trail”.
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«Βιωματική Μάθηση, Δράσεις και ενημερώσεις σε 

Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς 

Χώροσς. 

Γνωρίζω τον τόπο μοσ ακολοσθώντας τα Βήματα της 

Ιστορίας και τοσ Πολιτισμού από το Χθες στο Σήμερα»

Μια δράςη τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ν. Δράμασ

Προςδιοριςμόσ του θζματοσ:

Ανάδειξη του προϊςτορικοφ οικιςμοφ ανατολικά του λόφου του 
Προφήτη Ηλία, του οικιςμοφ ρωμαϊκήσ εποχήσ ςτο φψωμα 

Μαυρουδή (Καλελίκ) ςτον Ξηροπόταμο και του φυςικοφ πλοφτου του 
παρακείμενου μονοπατιοφ “Xiropotamos trail”.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
(Καθηγητές 2οσ Γσμνασίοσ Δράμας)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ΓΔΒΡΙΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

ΑΜ 190788  email devrikis@yahoo.com

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΠΔ86   ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6981213914

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                  ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΜΙΥΑΗΛ

ΑΜ 151863 email mihail43@otenet.gr

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΠΔ11 ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  6977640210

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                  ΑΘΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΟ           

ΑΜ 204425 email apathian@sch.gr

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΠΔ79.01 ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974891691
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(ΚΕΙΜΕΝΑ εργαςίασ μαθητϊν)

Σα ευρήματα Νεολιθικήσ εποχήσ ςτο νομό Δράμασ

“Τα αρχαιολογικά ευριματα καταγράφουν τθν πολιτιςτικι ιςτορία τθσ Δράμασ 
και τθσ περιοχισ από τουσ νομάδεσ κυνθγοφσ Μζςθσ Ραλαιολικικισ Εποχισ 
(50.000 π.Χ.), ωσ τουσ πρϊτουσ γεωργοφσ και κτθνοτρόφουσ 
των Νεολιθικών κοινοτιτων (5.500-3.000 π.Χ.) και από τισ πρϊτεσ πατριαρχικζσ 
κοινωνίεσ τθσ Εποχισ του Χαλκοφ (3.000-1.050 π.Χ.) ωσ τα ιςχυρά γζνθ τθσ 
Ρρϊιμθσ Εποχισ του Σιδιρου (1.050-700 π.Χ.).”

“Γφρω ςτα μζςα τθσ 6ησ π.Χ. χιλιετίασ εμφανίηονται οι 
πρϊτοι νεολιθικοί γεωργοί και κτθνοτρόφοι. Ζνασ μεγάλοσ αριθμόσ οικιςμών τησ 
Μζςησ και Νεότερησ Νεολιθικήσ Εποχήσ μαρτυρεί τθν πλθκυςμιακι άνκθςθ τθσ 
λεκάνθσ τθσ Δράμασ από τα μζςα τησ 6ησ ζωσ τα τζλη τησ 4ησ π.Χ. χιλιετίασ.
Αγγεία, όπλα, εργαλεία και κοςμιματα από τουσ τάφουσ τθσ βιομθχανικισ ηϊνθσ 
τθσ Δράμασ αποδίδουν τθν πολιτιςτικι εικόνα τθσ περιοχισ ςτθν Ρρϊιμθ Εποχι 
του Σιδιρου (1.050-700 π.Χ.).”

4



(ΚΕΙΜΕΝΑ εργαςίασ μαθητϊν)

“Από τα μζςα τησ 6ησ π.Χ. χιλιετίασ οι κάτοικοι τθσ περιοχισ οργανϊνουν τισ 
πρϊτεσ μόνιμεσ κατοικίεσ, αρχίηουν να εξθμερϊνουν τα ηϊα και να καλλιεργοφν τθ 
γθ. 

Σταδιακά μετατρζπονται από κυνθγοί ςε παραγωγοφσ. Ραρακολουκϊντασ από 
κοντά τουσ χϊρουσ καλλιζργειασ και κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ δθμιουργοφν 
μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ δίπλα ςε ποτάμια, πθγζσ νεροφ, ςε ζδαφοσ κατάλλθλο για 
καλλιζργειεσ και κτθνοτροφία είτε ςτθν πεδιάδα τθσ Δράμασ είτε ςε χαμθλζσ 
οροςειρζσ γφρω από αυτιν.

Οι πιο γνωςτοί νεολιθικοί οικιςμοί βρίςκονται ςε μικροφσ λόφουσ (“τοφμπεσ”) 
ςτα χωριά ιταγροί, Μυλοπόταμοσ, Πετροφςα, Ξηροπόταμοσ, Μεγαλόκαμποσ, 
Καλόσ Αγρόσ, Καλαμπάκι, Δοξάτο, κακϊσ και ςτθν πόλθ τθσ Δράμασ, ςτθ γνωςτι 
κζςθ “Αρκαδικόσ”.
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(ΚΕΙΜΕΝΑ εργαςίασ μαθητϊν)

ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ (για την περιοχή ενδιαφζροντοσ):

Ο Ξθροπόταμοσ ιταν κεφαλοχϊρι του Νομοφ Δράμασ, που ςιμερα ανικει ςτον Διμο 
Δράμασ. Βρίςκεται βορειοδυτικά τθσ πόλθσ Δράμασ. Είναι χτιςμζνο αμφικεατρικά ςτισ 
παρυφζσ του όρουσ Φαλακροφ και ςε υψόμετρο 260 μζτρων, ςε απόςταςθ περίπου 7 
χιλιομζτρων από τθν πόλθ τθσ Δράμασ, ςτθν οποία ανικει και διοικθτικά, ωσ ξεχωριςτι 
κοινότθτα.

Στα ανατολικά του χωριοφ δεςπόηει ο πευκόφυτοσ λόφοσ του Ρροφιτθ Ηλία (Βιςόκα = 
φψωμα). Ανατολικά του υψϊματοσ ςε βραχϊδθ περιοχι βρίςκεται προϊςτορικόσ 
οικιςμόσ, ο οποίοσ ανικει ςτθ Νεολικικι εποχι και ςτθν φςτερθ εποχι του Χαλκοφ όπωσ 
αποδεικνφεται από τα ευριματά του.

Στθν κορυφι λόφου ανατολικότερα, ανάμεςα Ξθροπόταμο με Μοναςτθράκι, με το όνομα 
«Φψωμα Μαυρουδι» (Καλελίκ) και με 582 μζτρα υψόμετρο, υπάρχει οχυρωματικι κζςθ 
(κάςτρο) ωμαϊκισ εποχισ, ενϊ λίγο χαμθλότερα ςτο διάςελο του λόφου εντοπίςτθκε 
ζνα τμιμα από υδραγωγείο το οποίο αποδίδεται κι αυτό ςτουσ ωμαϊκοφσ χρόνουσ. Στα 
δυτικά βρίςκεται το φαράγγι του Ξθροποτάμου γνωςτό ωσ Λάκκοσ, όπου βρίςκεται και θ 
πανζμορφθ, πετρόκτιςτθ γζφυρα, ενϊ ςτα νότια του χωριοφ εκτείνεται θ πεδιάδα του.
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Επίςκεψθ του τμιματοσ Γ2 του 2ου Γυμναςίου Δράμασ ςτον λόφο 
(τοφμπα) του Ρροφιτθ Ηλία Ξθροποτάμου (01-06-2021).
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Επίςκεψθ του τμιματοσ Γ2 του 2ου Γυμναςίου Δράμασ ςτον λόφο 
(τοφμπα) του Ρροφιτθ Ηλία Ξθροποτάμου (01-06-2021).
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Ανεβαίνοντασ ςτον λόφο του Ρροφιτθ Ηλία Ξθροποτάμου.
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Κοιτάηοντασ ανατολικά του λόφου του Ρροφιτθ Ηλία Ξθροποτάμου, ςτθν βραχϊδθ περιοχι τθσ 
οποίασ βρίςκεται προϊςτορικόσ οικιςμόσ (κόκκινθ ζλλειψθ κάτω ςτθν φωτό), ο οποίοσ ανικει ςτθ 
Νεολικικι εποχι και ςτθν φςτερθ εποχι του Χαλκοφ όπωσ αποδεικνφεται από τα ευριματά του.
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(ΚΕΙΜΕΝΑ εργαςίασ μαθητϊν)

Μετά τθν μάχθ των Φιλίππων, το 42 π.Χ., ςε όλο τον κάμπο τθσ Δράμασ 
εγκακίςτανται παλαίμαχοι ρωμαίοι ςτρατιϊτεσ τθσ 28θσ λεγεϊνασ, ενϊ το ίδιο 
γίνεται και 12 χρόνια αργότερα. 

Η αποίκθςθ είχε γεωργικό χαρακτιρα και όλεσ οι κϊμεσ (μικροί οικιςμοί) είχαν 
εξάρτθςθ από τθν μεγαλφτερθ πόλθ τθσ περιοχισ τουσ Φιλίππουσ, που ιταν το 
κζντρο. Για τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ διαβίωςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ 
των Φιλίππων (πεδιάδα Δράμασ – Καβάλασ) οι ωμαίοι δθμιοφργθςαν 
οχυρωματικζσ κζςεισ (κάςτρα) ςτισ γφρω από τθν πεδιάδα περιοχι. 

Αυτά επιτθροφςαν τθν πεδιάδα, τθν προφφλαγαν από επιδρομείσ, προςφζρανε 
καταφφγιο και προςωρινι παραμονι ςε περιόδουσ αναταραχισ και είχαν οπτικι 
επαφι μεταξφ τουσ και με τουσ Φιλίππουσ. Μία τζτοια οχυρωματικι κζςθ είναι 
δίπλα ςτο χωριό, ανατολικά.
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Στθν κορυφι λόφου ανατολικότερα, ανάμεςα Ξθροπόταμο με Μοναςτθράκι, με το όνομα 
«Φψωμα Μαυρουδι» (Καλελίκ) και με 582 μζτρα υψόμετρο, υπάρχει οχυρωματικι κζςθ 
(κάςτρο) ωμαϊκισ εποχισ.
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Ριο κοντινι φωτογραφία από το  «Φψωμα Μαυρουδι» (Καλελίκ) με τθν 
οχυρωματικι κζςθ (κάςτρο) ωμαϊκισ εποχισ.
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Ρερίμετροσ του «Υψϊματοσ Μαυρουδι» (Καλελίκ, μπλε χρϊμα κάτω), που αποτελεί και 
τθν διαδρομι του αγϊνα “Xiropotamos Trail”, όπου υπάρχει θ οχυρωματικι κζςθ (κάςτρο) 
ωμαϊκισ εποχισ.
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Ρερίμετροσ του «Υψϊματοσ Μαυρουδι» (Καλελίκ, μπλε χρϊμα κάτω), που αποτελεί και 
τθν διαδρομι του αγϊνα “Xiropotamos Trail”, όπου υπάρχει θ οχυρωματικι κζςθ (κάςτρο) 
ωμαϊκισ εποχισ. (Ρροθγοφμενθ εικόνα ςε ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ).
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ “XIROPOTAMOS TRAIL”

Ρρόκειται για ζναν αγϊνα ανωμάλου δρόμου - ορεινοφ τρεξίματοσ.
Η βαςικι διαδρομι του αγϊνα ζχει μικοσ 11 χιλιόμετρα και αποτελεί ζναν «φυςιολατρικό» 
γφρο του λόφου με το όνομα ¨Φψωμα Μαυρουδι¨. Στθν διαδρομι μπορεί κανείσ να 
καυμάςει τθ κζα προσ τθν πόλθ τθσ Δράμασ που απλϊνεται δεξιά του, αλλά και τον λόφο 
που αναφζρκθκε πιο πάνω με αξιοκζατα όπωσ ζναν προϊςτορικό οικιςμό, ο οποίοσ ανικει 
ςτθ Νεολικικι εποχι. Οι ακλθτζσ μποροφν να απολαφςουν φυςικά μονοπάτια με πλοφςια 
βλάςτθςθ ςτο βόρειο μζροσ τθσ διαδρομισ αλλά και κζα προσ τισ ψθλότερεσ κορυφζσ του 
Φαλακροφ Προυσ.

Διαβάςτε περιςςότερα: https://xiropotamos-
trail.webnode.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82/
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https://xiropotamos-trail.webnode.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fxiropotamos-trail.webnode.gr%2F%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25b9%25cf%2587%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25b4%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25ae%25cf%2582%2F
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https://xiropotamos-trail.webnode.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fxiropotamos-trail.webnode.gr%2F%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25b9%25cf%2587%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25b4%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25ae%25cf%2582%2F


Στο ψθλότερο ςθμείο του λόφου (τοφμπα) του Ρροφιτθ Ηλία 
Ξθροποτάμου με το ομϊνυμο εκκλθςάκι (01-06-2021).
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Κατάβαςθ από τον λόφο του Ρροφιτθ Ηλία Ξθροποτάμου.
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Μελλοντικά υπάρχει ςτα ςχζδια να ενταχκεί ςτον αγϊνα “Xiropotamos Trail” και μια 
διαδρομι που κα αναδεικνφει τθν πανζμορφθ, πετρόκτιςτθ γζφυρα που βρίςκεται 
δυτικά, ςτο φαράγγι του Ξθροποτάμου γνωςτό ωσ Λάκκοσ.
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Ρθγαίνοντασ προσ τθν πετρόκτιςτθ γζφυρα (01-06-2021).
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Γζφυρα ςτον “Λάκκο” του Ξθροποτάμου.
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Γζφυρα ςτον “Λάκκο” του Ξθροποτάμου.
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Φωτογραφία των μακθτϊν ςτθ γζφυρα δυτικά του Ξθροποτάμου (01-06-2021).
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ από την δράςη με τίτλο: 
Προϊςτορικόσ οικιςμόσ και οικιςμόσ ρωμαϊκήσ εποχήσ ςτο μονοπάτι 

“Xiropotamos Trail”.

Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ αλλά και θ επίςκεψθ των μακθτϊν ςτα ςθμεία 
ενδιαφζροντοσ που παρουςιάςτθκαν πιο πάνω, είχε ωσ ςκοπό:

1. Να αναδείξει τθν Ρολιτιςτικι και Ιςτορικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ γφρω από το 
χωριό του Ξθροποτάμου και

2. να επιςθμάνει ότι μπορεί να ςυνδυαςτεί μια ςφγχρονθ δράςθ (ορεινό τρζξιμο 
ανωμάλου δρόμου) γφρω από και κοντά ςε ςθμεία Ρολιτιςτικισ και Ιςτορικισ 
κλθρονομιάσ με ςκοπό να τα αναδείξουν αλλά και να τα διατθριςουν ςτο χρόνο.
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ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ για τθν προςοχι ςασ!!


