
1 

 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ,  

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

«Διαχείριση, ανάδειξη μνημείων πολιτισμού και σύνδεση με ήπιες μορφές τουρισμού. 

Περίπτωση αναφοράς: η ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου» 

  

της φοιτήτριας  

Κιοσσέ-Σαρηγιάννη Ελένης  

ΑΜ: hac17022 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & 

Ανατολικών Σπουδών 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει αναγκαστικά ότι 

αποδέχεται το Τμήμα τις γνώμες του συγγραφέα.» 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πολιτισμός χωρίς τη συνεργασία μεταξύ των λαών, 

 δεν είναι δυνατόν να υπάρξει». 

Μελίνα Μερκούρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το θέμα της διαχείρισης και ανάδειξης μιας 

ευρύτερης περιοχής (Παγγαίου) με την ταυτόχρονη συμβολή του τουρισμού και δη του 

εναλλακτικού. Είναι γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου πρέπει να 

διαχειρίζεται σωστά, να ακολουθούνται όλοι οι «κανόνες» συντήρησης των μνημείων και να 

προβάλλεται διαρκώς το πολιτισμικό απόθεμα. Αυτό, διότι τα όποια σημεία ενδιαφέροντος 

αποτελούν βασικό συστατικό του τουρισμού. 

 Η έννοια του τουρισμού είναι άκρως συσχετιζόμενη με το πολιτισμικό απόθεμα και 

θα ήταν παράλειψη να μην συμπεριληφθεί στην περίπτωση μελέτης. Μέσα από την 

«σύμπραξη» πολιτισμού και τουρισμού, ο εκάστοτε τόπος δύναται να γνωρίσει ανάπτυξη σε 

οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο, πολιτιστικό επίπεδο καθώς και βελτίωση της ποιότητας του 

υπάρχοντος περιβάλλοντος.  

Πολύ σημαντική στην προσπάθεια αυτή, κρίνεται η ενεργή συμμετοχή των τοπικών, 

κυρίως, αρχών-φορέων και των ντόπιων κατοίκων. Μπορεί η διαχείριση, ανάδειξη και 

προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς να είναι ζήτημα καθολικό, η πραγμάτωσή τους, 

όμως, από την τοπική κοινωνία σε κάθε περίπτωση, θα επιφέρει λαμπρότερα αποτελέσματα 

μόνο με την συλλογική-εθελοντική εργασία και την αγάπη προς τον τόπο. Πρόκειται για μια 

πρόκληση των απαιτητικών καιρών σήμερα. Απώτερος σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να 

διερευνηθεί το κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί τα προαναφερθέντα καθώς και να 

παρουσιαστούν οι προτάσεις ορθότερης διαχείρισης του τόπου από τους γηγενείς και μη 

κατοίκους. 

 

Λέξεις κλειδιά : πολιτιστική κληρονομιά, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη, 

τουρισμός, τοπικοί-εθνικοί φορείς, Παγγαίο. 

 

ABSTRACT 
 

 The present study deals with the issue of the managing and promoting of a wider 

area (Mt Paggaion) with the simultaneous contribution of tourism, particularly with the 

contribution of alternative tourism. It is a well-known fact that the cultural heritage of every 

location should be managed correctly, all of the monumental conservation "rules" should be 

followed and that the cultural reverse should be constantly displayed. This is a fact because 

any points of interest, no matter which those are, play a major role as a component of tourism. 

 The concept of tourism is highly correlated with cultural reservation and it would 

be a mistake not to include it in the case of a study. 

Through the "partnership" of culture and tourism, every locality can experience growth at an 

economic, social, cultural level as well as an improvement in the quality of its existing 

environment. 

 The active participation of people, mainly of the local authorities and residents, is 

very important in this effort. The management, promotion and protection of the cultural 

heritage may be a universal issue, but its achievement by the local community will, in any 

case, bring brighter results. This will be made possible only through collective-voluntary 

work and love towards the area. It is a nowadays challenge. The ultimate goal of this study is 

to investigate whether those previously mentioned have been implemented and to present 

proposals for better management of the area by indigenous residents. of the challenging times 

today. 
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The ultimate aim of this study is to investigate whether these have been implemented and to 

present proposals for better management of the site by indigenous and non-indigenous 

residents. 

 

Key words: cultural heritage, cultural heritage management, promotion, tourism, local-

national authorities, Paggaion.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ως Έλληνες ζούμε σε μια χώρα, όπου κάθε έκταση του εδάφους της μαρτυρεί πολιτισμό και 

ιστορία. Απόδειξη των προαναφερθέντων, τόσο οι ιστορικοί τόποι και όσο και τα μνημεία. 

Όροι, όπως «πολιτισμός», «πολιτισμικό απόθεμα», χρησιμοποιούνται από μεγάλη μερίδα 

ανθρώπων σε καθημερινή βάση, καθώς αποτελούν ενδιαφέροντα αντικείμενα συζήτησης. 

Πρωταρχικό μέλημά της εργασίας, λοιπόν, υπήρξε η ανάγκη προσδιορισμού των εννοιών 

αυτών. 

Στην εν λόγω έρευνα το ευρύτερο σημείο αναφοράς είναι η περιοχή του Παγγαίου, 

με έμφαση στο Δυτικό Παγγαίο, καθώς παρουσιάζει έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον. 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με ονόματα Θεών, μυθολογικές συνθέσεις, σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα ακόμη και με την αφθονία μεταλλευμάτων-βραχογραφιών. Όπως γίνεται αντιληπτό, 

ο χώρος αυτός εξακολουθεί να απασχολεί μέχρι και σήμερα.  

 Απώτερος σκοπός, όπως προαναφέρθηκε, είναι αρχικά να αποσαφηνιστούν όροι 

όπως πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά, εν συνεχεία, να παρουσιαστούν τρόποι διαχείρισης 

του συνολικού αποθέματος στην έκταση της δυτικής πλευράς του, όπως και να 

παρουσιαστούν, με τη βοήθεια των γηγενών και μη κατοίκων, τρόποι ανάδειξής τους. 

Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια να αποδειχθεί η αμφιδρομικότητα της σχέσης ανάμεσα 

στον πολιτισμό και τον τουρισμό, διότι αφενός ο τελευταίος συνιστά γόνιμο τρόπο ανάδειξης 

των σημείων αναφοράς και αφετέρου, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν σε τοπικό και μη 

επίπεδο είναι ποικίλα. Επιδιώκεται, με τον τρόπο αυτό, και η αξιοποίηση της παρούσας 

μελέτης από τους τοπικούς φορείς, διότι πρόκειται για μια πρόταση ανάπτυξης της περιοχής. 

Η εργασία αρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. 

 Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται μια θεωρητική περιγραφή του 

πλαισίου μελέτης. Αναλύονται πολιτισμικοί όροι όπως, μνημείο, απόθεμα, κληρονομιά, 

κουλτούρα, ώστε να δημιουργηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα δομηθεί η 

εργασία. Διερευνάται, επίσης, ο επιστημονικός κλάδος του τομέα της πολιτισμικής 

διαχείρισης, το ιστορικό υπόβαθρο, η εξέλιξη του όρου μέσα στα χρόνια, τα εργαλεία-

μοντέλα διαχείρισης, όπως επίσης και οι επιρροές που λαμβάνει από συναφείς και μη τομείς.  

Αναφορικά με το τρίτο κεφάλαιο, στόχος είναι να αναδειχθεί και να αποδειχθεί, εν 

συνεχεία, η αμφιδρομικότητα της σχέσης ανάμεσα στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Πέραν 

της απόδοσης του ορισμού του τουρισμού, θα γίνει διάκρισή του στις επιμέρους μορφές του, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην ήπια μορφή και εκμετάλλευσή του, αφού αυτή επιτρέπει το 

ερευνητικό μας πεδίο. 

Πριν το πέμπτο μέρος της εργασίας, γίνεται εκτενής αναφορά στη μέθοδο έρευνας 

που επιλέχθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, στα ερωτήματα προς έρευνα που τέθηκαν, 

καθώς και στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την διεκπεραίωση της έρευνας.  

Στο πέμπτο, λοιπόν, μέρος παρουσιάζεται  η μελέτη περίπτωσης, η περιοχή, δηλαδή, 

του Παγγαίου, με έμφαση στη δυτική πλευρά του. Χρησιμοποιείται ο όρος «περίπτωση», 

γιατί θα γίνει εκτενής αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος που απαρτίζουν την περιοχή του 

δυτικού Παγγαίου. Ειδικότερα, μέσα από μια ιστορική αναδρομή, επιχειρείται μια 

«οριοθέτηση» του όρου, μια αναφορά στους οικισμούς, στα σημεία ενδιαφέροντος που ο 

καθένας από αυτούς διαθέτει, στο φυσικό περιβάλλον. Έπειτα, γίνεται διερεύνηση του κατά 

πόσο όλα αυτά τα στοιχεία αξιοποιήθηκαν και το πώς θα μπορούσε να συντελεστεί κάτι 

τέτοιο θεωρητικά και πρακτικά. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τόσο από υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, όσο και από την κοινή γνώμη. 

Επιλέχθηκε η εν λόγω ερευνητική στρατηγική για τη συλλογή του υλικού, ως η 

ιδανικότερη για την έκβαση της έρευνας. Επίκεντρο της έρευνας είναι η δυτική πλευρά του 
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Παγγαίου και του πλαισίου του, όπως προαναφέρθηκε, επιτρέποντας, τοιουτοτρόπως, την 

πολύπτυχη εξέταση της.  

Ολοκληρώνοντας με την έκτη ενότητα, γίνεται λόγος για τις προτάσεις που η κοινή 

γνώμη παρουσίασε αναφορικά με την σύμπραξη πολιτισμικού αποθέματος και τουρισμού 

καθώς και στα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Οι πληροφορίες αφού συγκεντρωθήκαν, 

μελετήθηκαν διεξοδικά και κατηγοριοποιήθηκαν. 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα παραρτήματα που συμπεριλαμβάνουν το 

ερωτηματολόγιο, τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων, και τη Χάρτα Πολιτισμικού Τουρισμού.  

Για να καταστούν, όσα προανέφερα, πιο σαφή, στην παρούσα φάση, θα γίνει λόγος 

για τις μεθόδους, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η έρευνα.  

 

Μεθοδολογία εκπόνησης έρευνας 

 

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Διαχείριση, Ανάδειξη Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία: 

 

o Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα και 

δειγματοληπτική έρευνα. Η βιβλιογραφική έρευνα αφορά, σε πρώτο επίπεδο, στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας (ζητήματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμού, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 

διάκρισή του από τον μαζικό). Σε δεύτερο επίπεδο, αφορά στην ανάλυση και 

τεκμηρίωση της περιοχής μελέτης (γενικά χαρακτηριστικά, ιστορία, σημεία 

ενδιαφέροντος του δυτικού Παγγαίου) και των επιλεγμένων μνημείων, οικισμών, 

μοναστηριών κ.α. 

o Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κρίθηκε αναγκαία για ένα μεγάλο μέρος της εργασίας, 

καθώς βάσει αυτής καλύφθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό το θεωρητικό της πλαίσιο. 

Συλλέχθηκε μεγάλο μέρος βιβλίων, άρθρων, συγγραμμάτων τοπικών και μη 

ερευνητών, το οποίο ταξινομήθηκε και μελετήθηκε, ώστε να διακριθούν και να 

αξιοποιηθούν οι χρησιμότερες προς την εν λόγω έρευνα πληροφορίες. Συγκεκριμένα 

μελετήθηκαν: πανεπιστημιακά συγγράμματα (από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, των Σερρών, της Δράμας, του 

Ροδολίβους, διαδικτυακές βιβλιοθήκες, κ.α.), μελέτες, προγενέστερες ερευνητικές 

εργασίες, εισηγήσεις σε συνέδρια, μια επιστημονική ημερίδα, ακόμη και στοιχεία 

ευρωπαϊκών οργανισμών, προγραμμάτων διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Στις πηγές περιλαμβάνονται και βάσεις δεδομένων δημοσίων φορέων 

στο διαδίκτυο (Διαρκής Κατάλογος Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της 

Ελλάδας, ΟΔΥΣΣΕΥΣ κ.α.), ιστοσελίδες εθνικών φορέων και διεθνών οργανισμών, 

ενώ, παράλληλα, αναγνώσθηκαν και εγχειρίδια-τουριστικοί οδηγοί, χάρτες, οπτικό 

υλικό, όπως και μεταπτυχιακές εργασίες άλλων φοιτητών. 

Δεν είναι δυνατό να περιορίζεται ένας ερευνητής μονάχα στη βιβλιογραφική έρευνα, καθότι 

καθίσταται ανεπαρκής στην προσπάθειά του να αποδείξει όσα υποστηρίζει. 

o Η έρευνα στηρίχθηκε σε συγκεκριμένους αρμόδιους φορείς, λόγου χάρη: ο Δήμος 

Αμφίπολης και οι αρμόδιες υπηρεσίες του (Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου 

Αμφίπολης (ΔΗΚΕΔΑ), οι πολιτιστικές οργανώσεις-σύλλογοι της περιοχής, όπως για 

παράδειγμα το Λαογραφικό Μουσείο Ροδολίβους, Πρώτης, Κορμίστας, ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδολίβους, Αγγίστας, την Ωδή Αμφίπολης κ.α. 

o Επιπροσθέτως, πληροφορίες ευρύτερου ενδιαφέροντος αντλήθηκαν από τις σελίδες 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
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o Αναγκαία υπήρξε η επιτόπια έρευνα και αρχειακή αναζήτηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της έρευνας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, 

μνημεία, βιβλιοθήκες, μοναστήρια, με σκοπό την καταγραφή και μετέπειτα την 

φωτογράφιση αυτών (δημόσια κτήρια, ναούς, ταφικά μνημεία, μουσεία, σπήλαια 

κ.α.), ούτως ώστε να απεικονίζονται τη στιγμή που γίνεται λόγος για αυτά κυρίως 

στα κεφάλαια 5 και 6.  

o Πέραν των πληροφοριών που αντλήθηκαν μέσα από την έρευνα, σκόπιμο ήταν να 

πραγματοποιηθούν συναντήσεις με αρμόδια στελέχη και ερευνητές που έχουν 

ασχοληθεί (προηγουμένως) με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, με απώτερο στόχο 

αφενός την άντληση επιπλέον πληροφοριών και αφετέρου την επιβεβαίωση των ήδη 

συλλεχθέντων στοιχείων. 

o Συγκεκριμένα, με τη συμβολή των συνεντεύξεων ή και σύντομων συζητήσεων με 

εξειδικευμένα άτομα και τους αρμόδιους φορείς, συντονίστηκε και η μέθοδος χρήσης 

ερωτηματολογίων, που αποτέλεσαν τόπο έκφρασης της κοινής γνώμης. Κρίνεται ως 

αξιόπιστη μέθοδος, διότι οι κάτοικοι-σκληροί παρατηρητές των περιοχών 

αποτυπώνουν εύκολα και γρήγορα την άποψή τους γύρω από κάποιο ζήτημα, 

προτείνοντας ο καθένας μια λύση, βάσει της όποιας αδυναμίας ή λανθασμένης 

διαχείρισης έχει εντοπίσει, μέσα από την σκιαγράφηση της δεδομένης κατάστασης. 

o Μια έρευνα όπως αυτή, δεν θα ολοκληρωνόταν χωρίς την συνεισφορά των ίδιων 

κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Θα ήταν παράλειψη να μην 

«χρησιμοποιήσω» την βασικότερη, ίσως, δεξαμενή πληροφοριών, που έχει την τύχη 

να βρίσκεται στον σφυγμό των γεγονότων ανά τους χρόνους.  

 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε προς υιοθέτηση ήταν η ακόλουθη: 

 

o Μελέτη και ανάγνωση θεωρητικών εννοιών του πολιτισμού, της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, της διαχείρισης και των προοπτικών ανάπτυξής της, με την ταυτόχρονη 

δράση του τουριστικού τομέα και συγκεκριμένα, της σύνδεσης του πολιτισμού με 

την ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη. Αυτή η εκτενής αναφορά στις θεωρητικές 

έννοιες έγινε προκειμένου να καταδειχθούν σε θεωρητικό επίπεδο οι προοπτικές τους 

και το κατά πόσο δύναται να «λειτουργήσει» αυτή η αλληλεπίδραση. Πρόκειται για 

κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα την επιστημονική έρευνα τα τελευταία χρόνια. 

o Παρουσίαση της περιοχής του Παγγαίου-Δυτικού Παγγαίου από τα πρώτα χρόνια 

εμφάνισής του μέχρι και σήμερα, όπως και ταξινόμησης των σημείων ενδιαφέροντος 

της ευρύτερης περιοχής με έμφαση στη δυτική του πλευρά, γεωγραφική τοποθέτηση 

του τόπου, παράθεση ιστορικοκοινωνικών εξελίξεων, παρουσίαση πληθυσμιακής 

κατάστασης. 

o Παρουσίαση των οικισμών που απαρτίζουν την περιοχή μελέτης. 

o Καταγραφή των αποθεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς κατηγοριοποιημένα 

(οικισμοί, μουσεία, μοναστήρια, ποταμοί, κ.τ.λ.). 

o Αναφορά σε πολιτιστικές και τουριστικές υποδομές, θεσμούς, αρμόδιους φορείς 

πολιτισμού και τουριστικής ανάπτυξης καθώς και στις δράσεις αυτών.  

o Διανομή ερωτηματολογίων με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, με σκοπό την 

βαθύτερη κατανόηση της αντίληψης της τοπικής και μη κοινωνίας απέναντι στην 

συσχέτιση των εννοιών «πολιτισμός-τουρισμός», των απαιτήσεων, των αδυναμιών, 

που εντοπίζουν ως καθημερινοί παρατηρητές και μη, και των προσδοκιών τους. 

o Εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για την ορθότερη διαχείριση και ανάπτυξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμβολή της ήπιας μορφής τουρισμού. 
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Καταληκτικά, υπήρξε αναγκαία η παράθεση πινάκων, χαρτών καθώς και διαγραμμάτων, 

ούτως ώστε να καταστεί η έρευνα αυτή πιο παραστατική και εύληπτη. 

o Παράλληλα, προς έκπληξή μου, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το 2ο 

Συμπόσιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιοχής δυτικού Παγγαίου-

Αμφίπολης, στη διάρκεια του οποίου είχα την τύχη να ακούσω τις τοποθετήσεις 

ακαδημαϊκών που έχουν προχωρήσει σε έρευνα του τόπου, να γνωρίσω και να 

συζητήσω με τον Πρόεδρο του Συμποσίου, τόσο τις βλέψεις και τις διάφορες δράσεις 

του Συλλόγου που διοργάνωσε το Συμπόσιο, όσο και τα δικά μου ερωτήματα. 

Καταλήξαμε, σε μια κοινή προβληματική, γύρω από τα θέματα που απασχολούν όλη 

την περιοχή. 

Όλα όσα παρουσιάζονται στο εισαγωγικό αυτό κομμάτι, αναλύονται διεξοδικά, με την 

καλύτερη δυνατή ταξινόμηση σε κεφάλαια, ώστε αυτή η έρευνα να αποτελεί τόσο σε 

παρόντα χρόνο, όσο και στο μέλλον ένα χρήσιμο «εργαλείο» σε πιθανές μεταγενέστερες 

μελέτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

1.Οι έννοιες του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

1.1.1.Ορισμός Πολιτισμού 

 

Πολυσχιδή και ταυτόχρονα πολυσύνθετη έννοια αποτελεί ο όρος «πολιτισμός». 

Συνδέεται, αρχικά, τόσο με την έννοια της πόλης, όσο και πρωταρχικά με τους ανθρώπους 

και την κοινωνία∙ έχει προβληματίσει πολλά πεδία επιστημών κυρίως, όμως, την 

ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία. Από τους μελετητές της δεύτερης επιστήμης, έχουν 

καταβληθεί διάφορες προσπάθειες στο πέρασμα των χρόνων για την ερμηνεία του όρου 

«πολιτισμός» καταδεικνύοντας τη σύνθετη φύση του όρου. 

Είναι ευρέως γνωστό το περιεχόμενο της έννοιας, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 

εννοιολογικές προεκτάσεις της. Ο όρος «πολιτισμός» προέρχεται από την αρχαία ελληνική 

λέξη «πολίτης» και ερμηνεύεται ως η ενασχόληση με θέματα που αφορούν στη διοίκηση μιας 

οργανωμένης πολιτείας (Γεωργιτσογιάννη Ευ., 2011: 12). Σύμφωνα με την επικρατούσα, 

βέβαια, θέση η λέξη «πολιτισμός», (εκ του πόλις- 

πολίτης/Γαλλ. Civilisation/Αγγλ. Civilization), χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τον 

νεοέλληνα διαφωτιστή Αδαμάντιο Κοραή περί τον 18ο αιώνα. Η χρήση της λέξης και της 

έννοιας «πολιτισμός» καθίσταται αναγκαία για την καταγραφή της δομής μιας κοινωνίας 

(πολυπολιτισμική κοινωνία), για την επιστημονική πρόοδο, την αναβάθμιση των θεσμών, το 

επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής συμβίωσης, καθώς και το σύνολο των ανθρωπίνων 

επιτευγμάτων. Σημειωτέον, κατά τον 19ο αι. ο όρος πολιτισμός συνδεόταν, ακόμη, με την 

έννοια της προόδου, της τελειοποίησης και της αξιολόγησης (με την έννοια της κρίσης) 

(Κούτρας, 2005: 13-32). 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, η έννοια «πολιτισμός» έχει κατά καιρούς 

ταυτιστεί με την «τέχνη», με την έννοια της τέχνης ως μέσο για την επίτευξη κάποιου 

δημιουργικού στόχου. Ως τέτοια, η τέχνη περιλαμβάνει το σύνολο των επιστημών και των 

τεχνών που ασκούνταν στην αρχαιότητα και συγκροτούσαν τις κατηγορίες του πολιτισμού, 

όπως γραπτός λόγος, ρητορική, διαλεκτική, μουσική, ζωγραφική, ιατρική, φιλοσοφία, κτλ 

(Μπιτσάνη, 2004: 31). Πρόκειται για πλήθος πνευματικών, κυρίως, εργασιών, που εξέφραζε 

τους «ελεύθερους» ανθρώπους∙ στον αντίποδα, τη χειρωνακτική εργασία ασκούσαν οι 

«δούλοι» και οι «βάρβαροι». Πρόκειται για μια αντίληψη για τον πολιτισμό που 

διαμορφώθηκε εντός των πλαισίων της αστικής ιδεολογίας, η οποία διαχωρίζει την 

«ανώτερη» ποιοτικά ζωή των κατοίκων της πόλης από την «κατώτερη» ποιοτικά κοινωνική 

ζωή της υπαίθρου.  

Ο όρος λοιπόν «civilisation» υποδηλώνει το σύνολο των υλικών και πνευματικών 

αξιών που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής στα αστικά κέντρα. Ακολούθως, το τμήμα εκείνο 

του πολιτισμού που αναφέρεται στις πνευματικού περιεχομένου λειτουργίες, οι οποίες 

προαπαιτούν πνευματική καλλιέργεια και εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται με τον όρο «culture» 

(Δωρής, 1981, 35). 

Ως πολιτισμός, λοιπόν,  μπορεί να θεωρηθεί ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου βίου 

αλλά και ένα τμήμα ορισμένων δραστηριοτήτων που εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένα 

έργα υλικά ή άυλα. Αυτή η σύλληψη, αριστοκρατικής καταγωγής, περιείχε τη ιδέα της 

εξέλιξης του συνόλου προς το καλύτερο, και είχε ως κεντρική ιδέα έναν προοδευτικό 

πολιτισμό και μία πολιτισμένη και εκπολιτιστική Δύση (Βερνίκος, 2005: 61). 
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Ο πολιτισμός, με όλα του τα στοιχεία, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Μανίλας 

(1980)1, αποτελεί θεμελιώδη πόλο έλξης τουρισμού αλλά και κληρονομιά2 της 

ανθρωπότητας, που επιβάλλει το σεβασμό και την προστασία του. Κατά τη Διακήρυξη του 

Μεξικού (1982), η έννοια του πολιτισμού διευρύνθηκε, ώστε σήμερα ο πολιτισμός να 

θεωρείται το σύνολο όλων των εκφράσεων των δραστηριοτήτων- υλικών, κοινωνικών, 

οικονομικών, πνευματικών και συναισθηματικών- που ανέπτυξε ο άνθρωπος στην 

προσπάθειά του να καλύψει τις ανάγκες του. Ακόμη και οι παραδόσεις, ήθη και έθιμα, 

ανθρώπινα δικαιώματα και συστήματα αξιών περιλαμβάνονται στην έννοια του πολιτισμού 

(Γεωργιτσογιάννη, 2011 και Λογοθέτης Μ., 2001: 211). 

Από τη λεξικογραφική προσέγγιση του Μπαμπινιώτη (2000), στο περιεχόμενο του 

όρου «πολιτισμός» διακρίνονται δυο κατευθύνσεις. Η μεν πρώτη αναφέρεται στον πολιτισμό 

ως «το βαθμό ανάπτυξης των υλικών και πνευματικών συνθηκών της κοινωνικής ζωής του 

ανθρώπου». Πρόκειται, δηλαδή, για τα χαρακτηριστικά εκείνα που προσδιορίζουν τη 

φυσιογνωμία, την ιστορία και την εθνολογική εξέλιξη, καθώς και όσα έχουν επιτευχθεί στον 

υλικό τομέα. Συχνά, αναφέρεται και ως τεχνικός πολιτισμός και συνάδει με τον όρο 

«civilization». Η δεύτερη δε, ερμηνεύει τον πολιτισμό «ως καλλιέργεια των πνευματικών και 

ψυχικών δυνάμεων των πολιτών του». Αποτελεί ουσιαστικά, για μια διαφορετική απόδοση 

του πολιτισμού, που συνδέεται με τον όρο «culture», δηλαδή καλλιέργεια ή πνευματικός 

πολιτισμός.  

Γενικότερα, οφθαλμοφανές είναι πως ο πολιτισμός σχετίζεται άρρηκτα με την 

κοινωνία. Μνημεία, αξιοθέατα, χώροι πολιτισμού, αρχαιολογικά πάρκα, μουσεία, τάφοι, 

αποτελούν σημεία πολιτισμού. Επίσης, η έννοια αυτή σχετίζεται με την ιστορία και την 

ταυτότητα της κάθε περιοχής. Τι εννοούμε με τον όρο ταυτότητα κάθε περιοχής; Ήθη, έθιμα, 

παραδόσεις, ό,τι έχει να κάνει με μη υλικά αγαθά, αλλά με αξίες και αρχές που 

μεταλαμπαδεύονται στις επόμενες γενιές.  

 

1.1.2. Πολιτιστική Κληρονομιά 

 

  Στο παρόν σημείο, αποτελεί υποχρέωση, προτού γίνει διεξοδικά λόγος για τα 

στοιχεία που απαρτίζουν την πολιτιστική κληρονομιά, να γίνει μια προσέγγιση του εν λόγω 

όρου. Ο όρος «Πολιτιστική Κληρονομιά» αναφέρεται σε μνημεία, ομάδες κτισμάτων και 

χώρων με αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία.3 

Εκφράζει, εν ολίγοις, μια μορφή κληρονομιάς, η οποία είναι αδιαμφισβήτητο πως πρέπει να 

διαφυλαχθεί, προκειμένου να μεταβιβαστεί ακέραιη και στις επερχόμενες γενεές (Γκαντζιάς 

Γ., 2008). 

Η έννοια, λοιπόν, της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εισάγεται για πρώτη 

φορά  από τη  Διεθνή Σύμβαση της UNESCO που υπογράφηκε στη Χάγη το 1954 και 

θέσπισε την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση πολέμου (Παπαπετρόπουλος 

 
1 Η «Διακήρυξη της Μανίλας» είναι ένα κείμενο που υιοθετήθηκε από την παγκόσμια διάσκεψη 

τουρισμού που συνήλθε στη Μανίλα των Φιλιππίνων από τις 21/9-10/10/1980. Το κείμενο υπέγραψαν 

107 αντιπροσωπείες κρατών και 91 αντιπροσωπείες παρατηρητών.  
2 Σύμφωνα με το Ν. 1126/10/2/1981 «περί κυρώσεως της εν Παρισίοις την 23ην Νοεμβρίου 1972, 

υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως δια την προστασίαν της παγκοσμίου πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομίας. Από τη 17η Οκτωβρίου μέχρι την 21η Νοεμβρίου 1972 συνήλθε στο Παρίσι η γενική 

διάσκεψη της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών και υιοθέτησε σύμβαση για την εκπαίδευση, την 

επιστήμη και τη μόρφωση.  
3 Πηγή: http://www.unesco-hellas.gr/14-4-2012 (τελευταία πρόσβαση: 18.09.2018). 

http://www.unesco-hellas.gr/14-4-2012
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Δ., 2017) κατά την οποία : πολιτιστική ιδιοκτησία (cultural property) είναι τα «… κινητά ή 

ακίνητα μεγάλης σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά κάθε λαού, όπως τα μνημεία 

αρχιτεκτονικής τέχνης ή ιστορίας, θρησκευτικά ή μη, αρχαιολογικοί χώροι, ομάδες κτιρίων που 

ως σύνολο έχουν ιστορικό ή καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, έργα τέχνης, χειρόγραφα, βιβλία και 

άλλα αντικείμενα καλλιτεχνικού, ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, επιστημονικές 

συλλογές, συλλογές βιβλίων ή αρχείων… κτίρια των οποίων απώτερος σκοπός είναι η 

διατήρηση ή η παρουσίαση της κινητής πολιτιστικής ιδιοκτησίας όπως είναι τα μουσεία, οι 

μεγάλες βιβλιοθήκες και τα αρχεία …κέντρα που περιέχουν μεγάλο αριθμό πολιτιστικών 

αγαθών …». 

Η υπογραφή της ήρθε ως συνέπεια της συνειδητοποίησης των εκτεταμένων 

καταστροφών των πολιτιστικών αγαθών κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και της ανησυχίας 

για μελλοντικές καταστροφές. Πρόκειται δηλαδή για μια "Σύμβαση για την Προστασία των 

Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης" (Κόνσολα Ντ., 1994: 47). 

Όπως διαπιστώνεται στη Συνθήκη για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

και Φυσικής Κληρονομιάς, 17η Γενική Συνέλευση UNESCO, Παρίσι, 16.11.1972, Άρθρο 1, η 

πολιτιστική κληρονομιά ορίζεται ως4 :  

❖ «Μνημεία: αρχιτεκτονικά έργα, σημαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, έργα ή 

κατασκευές αρχαιολογικού χαρακτήρα, επιγραφές, σπήλαια και σύνολα έργων 

παγκοσμίου αξίας από της απόψεως ιστορίας της τέχνης ή της επιστήμης. 

❖ Σύνολα οικοδομημάτων: ομάδες κτιρίων μεμονωμένων ή ενοτήτων (οικισμών) τα 

οποία λόγω της αρχιτεκτονικής τους, της ομοιογένειάς τους ή της θέσης τους, έχουν 

παγκόσμια αξία από άποψης ιστορίας, τέχνης ή επιστήμης. 

❖ Τοπία: έργα του ανθρώπου ή συνδυασμός έργων του ανθρώπου και της φύσης, καθώς 

και εκτάσεις περιλαμβανομένων και των αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες έχουν 

παγκόσμια αξία από άποψη ιστορικής, αισθητικής, εθνολογικής και ανθρωπολογικής».  

Στη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παρίσι 17.10.2003, 

ορίζεται η άυλη πολιτιστική κληρονομιά5 :  

Άρθρο 2.1.: «Στην έννοια της “Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς” εντάσσονται οι πρακτικές, 

αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, 

χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές, και τα οποία οι κοινότητες, 

οι ομάδες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα θεωρούν ότι αποτελούν τμήμα της 

πολιτιστικής τους κληρονομιάς. 

Άρθρο 2.2.: «Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις 

(συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας που αποτελεί φορέα της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς), οι τέχνες του θεάματος, διάφορες κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες και 

εορταστικές εκδηλώσεις, γνώσεις και πρακτικές που έχουν σχέση με τη φύση και το σύμπαν, και 

η τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία». 

Στη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς για την κοινωνία, Πορτογαλία, 27.10.20056:  

Άρθρο 2 : «…η πολιτιστική κληρονομιά είναι μια ομάδα πόρων που κληρονομήθηκε από το 

παρελθόν, η οποία ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία, θεωρείται ως προβληματισμός και έκφραση 

των συνεχώς εξελισσόμενων αξιών, πεποιθήσεων, γνώσεων και παραδόσεων των ανθρώπων. 

Περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 

ανθρώπων και τόπων δια μέσου του χρόνου». 

 
4 Πηγή: http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf (τελευταία πρόσβαση: 07.05.2019).  
5 Βασιλειάδης Ν., Μπουτσιούκη Σ. (2015). Πολιτιστική Διπλωματία. Ελληνικές και Διεθνείς διαστάσεις. 

Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σελ. 64-71. 
6 Πηγή: https://rm.coe.int/1680083746 (τελευταία πρόσβαση 15.05.2019).  

http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
https://rm.coe.int/1680083746
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Το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών που αναφέρονται σε ένα τόπο συγκροτούν την 

πολιτιστική κληρονομιά του, με την έννοια ότι αυτή περιέχει τα στοιχεία που απαρτίζουν την 

ιστορική μνήμη του λαού ή της κοινωνίας των ανθρώπων που τον κατοικούν, δηλαδή 

οτιδήποτε δημιουργήθηκε στο παρελθόν κα σχετίζεται με την ιστορική του διαδρομή. Η 

πολιτιστική κληρονομιά διακρίνεται στην υλική και στην άυλη (Καραλή, 1998: 33). 

 

1.2. Πολιτισμός & Κουλτούρα 
 

Πέραν του όρου «πολιτισμός», χρησιμοποιείται και ο όρος «κουλτούρα» (cultura) 

από το λατινικό ρήμα colere7 ( = καλλιεργώ τη γη). Τον 1ο αι. π.Χ. ο Κικέρωνας 

χρησιμοποίησε τον όρο μεταφορικά παρομοιάζοντας την πνευματική καλλιέργεια του 

ανθρώπου, με την καλλιέργεια της γης. Οι  δύο αυτοί όροι «πολιτισμός» και «κουλτούρα»  

δεν είναι εύκολα διακριτοί. Πολλοί θεωρούν ότι ο όρος «πολιτισμός» αφορά αποκλειστικά 

στον υλικό πολιτισμό, ενώ ο όρος «κουλτούρα» στον πνευματικό. (Γεωργιτσογιάννη Ευ., 

2011: 12, Ουσκατέσκου Χ., 1986: 32, Κόκκινος Γ., 2002: 24).  

Στην εποχή μας, κάτω από την επίδραση των αρχών της ισότητας και του σεβασμού 

της διαφορετικότητας, γίνεται λόγος για το παγκόσμιο οικοδόμημα του πολιτισμού, στο 

οποίο μετέχουν οι επιμέρους πολιτισμοί δίχως να υφίσταται κάποια αξιολογική διάκριση 

μεταξύ τους. Κάθε πολιτισμός ξεχωριστά, είτε με μακραίωνη είτε μη, ιστορία, έχει 

συνεισφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό, ανάλογα με την πολιτισμική στάθμη στην οποία έχει 

φθάσει. Η σύγχρονη τεχνολογία (διαδίκτυο, υπολογιστές, μέσα μαζικής επικοινωνίας) έχει 

διεισδύσει πια και διευκολύνει σε τέτοιο βαθμό την ανθρώπινη επικοινωνία, ώστε κατάφερε 

να συμβάλει καταλυτικά στη δημιουργία μιας μαζικής κουλτούρας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης (Γεωργιτσογιάννη Ευ.,2011: 11, 13-14). 

Πρόκειται για μια εξέλιξη, η οποία έχει θορυβήσει αρκετούς μελετητές προκαλώντας 

ανησυχία και η οποία πιθανόν να οδηγήσει μελλοντικά στην ισοπέδωση του πολιτισμού, 

καθώς φαίνεται να αποτελεί απειλή για την ύπαρξη και την έκφραση του ιδιαίτερου 

χαρακτήρα των τοπικών πολιτισμών  (Γεωργιτσογιάννη Ευ., 2011: 11, 13-14). Από την άλλη, 

όμως, μπορεί να αποδεικνύει την μεγάλη ικανότητα προσαρμογής του ανθρώπου, «την 

καταπληκτική του πλαστικότητα μέσα στο περιβάλλον, τόσο που να μπορεί κανείς να μιλήσει 

για την αιώνια νεότητα του ανθρώπου ως πολιτιστικού όντος» (Ουσκατέσκου Χ., 1986: 29).  

Για τον φιλόσοφο Χορκχάιμερ κουλτούρα ορίζεται ως το σύνολο των ιδεών, των 

ηθών, των κανόνων καθώς και των καλλιτεχνικών εκφράσεων που ξεπηδούν από τη «βάση» 

μιας κοινωνίας, η κληρονομιά και οι πρακτικές της νόησης και της τέχνης (Αντόρνο, 

Λοβενταλ, Μαρκουζε, Χορκχάιμερ, 1984: 11-14).  Κατά την προσέγγιση του Webster, η 

κουλτούρα πρέπει να νοηθεί ως το σύμπλεγμα των ειδικών πεποιθήσεων, δοξασιών, 

επιτευγμάτων, παραδόσεων κ.τ.λ., τα οποία σχηματίζουν το «φόντο» μιας κοινωνίας.  

Η κουλτούρα, ουσιαστικά, αναφέρεται σε μια ανώτερη διάσταση της ανθρώπινης 

αυτονομίας- αυτάρκειας και ολοκλήρωσης, ενώ ο πολιτισμός χαρακτηρίζει το βασίλειο της 

αναγκαιότητας, της κοινωνικά απαραίτητης εργασίας και συμπεριφοράς, όπου ο άνθρωπος 

δεν είναι πραγματικά ο εαυτός του, ούτε βρίσκεται στο στοιχείο του, αλλά εξαρτάται, 

αντίθετα, από την ετερονομία, από εξωτερικές συνθήκες και ανάγκες.8 Ο πολιτισμός είναι σε 

 
7 Κουμανούδης, Α. Σ. (2011). Λεξικόν Λατινοελληνικόν. Μετά Συνωνύμων και Αντιθέτων της Λατινικής. 

Αθήνα: Γρηγόρη, σελ.  
8 Αντόρνο, Λοβενταλ, Μαρκούζε, Χορκχάιμερ. (1984). Τέχνη και μαζική κουλτούρα. Αθήνα: Ύψιλον, 

σελ. 29. 
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θέση να «αναλάβει» την κουλτούρα, έχει την ικανότητα να την τακτοποιεί, να την αγοράζει 

αλλά και να την προωθεί.  

Στην Ελλάδα οι όροι «civilization» και «culture» αποδίδονται ως «παιδεία» ή 

«πολιτισμός» κατ’ αντιστοιχία, αλλά συχνά και ως «παράδοση», «πνευματική καλλιέργεια», 

«τέχνη», «γράμματα», «εκπαίδευση», «αισθητική» κτλ. Συνηθέστερα, ο όρος «civilization» 

αποδίδεται ως «πολιτιστικό μόρφωμα» ή «πολιτισμικό σύστημα» (Γκιζέλης, 1980: 6),  ενώ ο 

όρος «culture» ως «ανώτερος πολιτισμός». Τα συμπεράσματα ποικίλων απόψεων και 

εκτιμήσεων, γύρω από το ζήτημα της εννοιολογικής διάκρισης των δύο όρων, συγκλίνουν σε 

έναν κοινό τόπο. Η έννοια της «κουλτούρας» ερμηνεύεται ως ένα ιδιαίτερο, μεταβλητό κι 

αμεταβίβαστο χαρακτηριστικό ενός κοινωνικού συνόλου που συνδέεται άμεσα με το θεσμό 

της παιδείας και με αξίες και παραδόσεις κυρίως ηθικές και πνευματικές. Κατ’ αναλογία ο 

όρος «πολιτισμός» ερμηνεύεται ως ένα μεταβιβάσιμο στοιχείο από το ένα κοινωνικό σύνολο 

στο άλλο, μη αναστρέψιμο ωστόσο και με συγκριτικά περισσότερο διευρυμένο εννοιολογικό 

πλαίσιο, άμεσα συνδεδεμένο με τις τεχνολογικές εξελίξεις (Μπιτσάνη, 2004: 33). Με πιο 

απλά λόγια, θα μπορούσαμε να ταυτίσουμε την έννοια της κουλτούρας με τον πνευματικό 

τουρισμό και να θεωρήσουμε ότι αναφέρεται στα πνευματικά και ηθικά επιτεύγματα ενός 

λαού, δηλαδή στις τέχνες, τη λογοτεχνία, τα ήθη, τα έθιμα, κτλ. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων 

συσχετίσεων στη διάκριση κουλτούρας και πολιτισμού, με τη βοήθεια ενός πίνακα :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν κατακλείδι, ίσως η διπλή χρήση της λέξης πολιτισμός στην ελληνική γλώσσα, 

τόσο ως “civilization” (ως δηλαδή κατάσταση, μέσο επίπεδο αισθητικής και τεχνολογίας του 

καθημερινού βίου μιας εποχής και μιας κοινωνίας), όσο και ως “culture” (ως στάση, 

πνευματική καλλιέργεια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γράμματα, τις τέχνες και την ιστορία), 

να αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα της γλώσσας μας ως του βασικού πολιτιστικού πεδίου 

(Βενιζέλος, 1999: 12). 

Διάκριση πολιτισμικός & πολιτιστικός 

 

Οι όροι πολιτισμικός και πολιτιστικός, παρ’ όλο που η πραγματική τους χρήση στα 

ελληνικά φανερώνει στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συνωνυμία υψηλού 

βαθμού αλλά και σύγχυση, αποδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως η γλώσσα μας, 

σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, διακρίνει – και για τη δήλωση των περί τον 

πολιτισμό δραστηριοτήτων και διαφορών – δύο ξεχωριστά ποιοτικά μεγέθη. 

Πολιτισμός Κουλτούρα 

Υλική εργασία Πνευματική εργασία 

Εργάσιμη μέρα Αργία 

Εργασία  Σχόλη 

Βασίλειο της αναγκαιότητας Βασίλειο της ελευθερίας 

Φύση  Πνεύμα 

Οπερασιοναλιστική σκέψη Μη οπερασιοναλιστική σκέψη 

Πίνακας 1 Διάκριση Κουλτούρας από τον Πολιτισμό 

Πηγή: Αντόρνο Λοβενταλ, Μαρκούζε, Χορκχάιμερ, 1984 
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Παρατηρείται η τάση να γίνεται διάκριση μεταξύ των 

επιθέτων πολιτισμικός και πολιτιστικός, γεγονός αναγκαίο προκειμένου να διευκρινιστεί η 

χρήση των δύο αυτών όρων πέραν του νομικού ορισμού του πολιτιστικού αγαθού. Τόσο στις 

ανθρωπιστικές όσο στις κοινωνικές επιστήμες οι όροι για να χρησιμοποιούνται ορθώς, θα 

πρέπει να διακρίνονται πρωτίστως για την σαφήνεια, την γνωστική τους εμβέλεια, την 

ουσιαστική συνεισφορά στη θεωρία, όπως και την λειτουργικότητα ως εργαλεία έρευνας. 

(Αγραφιώτης, 2000: 41). Οι προαναφερθέντες όροι χρησιμοποιούνται στο σημείο αυτό χωρίς 

να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση για το λόγο ότι η κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει εύκολα 

διακριτό και επιπλέον, η έκφραση πολιτιστικό/πολιτισμικό, εξαιτίας του παρελθόντος και των 

ιδιομορφιών της ελληνικής κοινωνίας, βρίσκεται ακόμα σε μια επιπλέον δοκιμασία 

(Αγραφιώτης, 2000: 45). 

 

 

1.3. Πολιτιστική κληρονομιά 

 

1.3.1. Πολιτιστικοί Πόροι 

 

Στους πολιτιστικούς πόρους συγκαταλέγονται οι φυσικοί πόροι, το φυσικό 

περιβάλλον, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα πολιτιστικά αγαθά όλων των πολιτιστικών 

κατηγοριών καθώς και οι Πολιτιστικές υπηρεσίες. 

Οι φυσικοί πόροι είναι το κλίμα, ηλιοφάνεια, τοποθεσίες φυσικού κάλλους, ακτές και 

παραλίες, η διαμόρφωση του εδάφους, τα δάση και ζώνες σπάνιας βλάστησης, τα φαράγγια, 

τα ποτάμια, λίμνες, πηγές, η γονιμότητα του εδάφους, τα βουνά, λόφοι, χαράδρες, οροπέδια. 

Στις Πολιτιστικές Κατηγορίες ανήκουν η πολιτιστική κληρονομιά, ο λαϊκός 

πολιτισμός και παράδοση, ο ψηφιακός πολιτισμός, η νεώτερη και σύγχρονη 

παραγωγή/δημιουργία, ο μαζικός πολιτισμός/πολιτιστικές βιομηχανίες, η 

πολυπολιτισμικότητα-διαπολιτισμικότητα. 

 

1.3.2.  Πολιτιστικά Αγαθά 

 

Όπως για την έννοια του πολιτισμού, έτσι και γι’ αυτή των πολιτιστικών αγαθών, 

έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί, με πολυσύνθετο περιεχόμενο. Ο ορισμός των 

πολιτιστικών αγαθών συνεπώς δεν απαντάται ενιαίος, ούτε στις συστάσεις και συμβάσεις που 

έχουν συναφθεί ανάμεσα στα κράτη, ούτε και στις εσωτερικές νομοθεσίες των κρατών 

(Μπιτσάνη 2002: 36).  

Στην ελληνική νομοθεσία η έννοια του πολιτιστικού αγαθού προσδιορίζεται από το  

άρθρο 2 του ν. 3028/2002 και  αφορά μνημεία αρχαία, νεώτερα, κινητά ή ακίνητα, 

αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και άυλα πολιτιστικά αγαθά (Παπαπετρόπουλος 

Δ., 2017 και Καρύμπαλη - Τσίπτσιου Γ., κ.ά., 2009: 12).  

Για το λόγο αυτό η οριοθέτησή τους επιχειρείται να γίνει με διάφορα κριτήρια όπως 

είναι η ηλικία τους, η αξία τους, οι πληροφορίες που μπορούν να μας παρέχουν κλπ. Η 

σημασία του όρου έχει μεταβληθεί σε κάποιο βαθμό με την πάροδο του χρόνου, έχει δηλαδή 

πλέον δοθεί έμφαση όχι τόσο στην αισθητική αξία των πολιτιστικών αγαθών, όσο στην 

πολιτιστική και ιστορική, δηλαδή στην αξία τους ως μαρτυρίας εποχών και πολιτισμών.9 

 
9 Rodota St., La protection juridique internationale des biens culturels, Actes du 13 éme Colloque de 

Droit Européen, Delphes 20-22/9/83. 
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Σύμφωνα με το Ν.1114/81, ως πολιτιστικά αγαθά θεωρούνται:  

 

α) Τα αγαθά, κινητά ή ακίνητα, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την 

πολιτιστική κληρονομιά των λαών, όπως τα μνημεία της αρχιτεκτονικής, της τέχνης ή της 

ιστορίας, εκκλησιαστικά ή κοσμικά, οι αρχαιολογικές τοποθεσίες, τα οικοδομικά σύνολα, τα 

οποία έτσι όπως είναι παρουσιάζουν ενδιαφέρον ιστορικό ή καλλιτεχνικό, τα έργα τέχνης, τα 

χειρόγραφα , βιβλία και άλλα αντικείμενα καλλιτεχνικού, ιστορικού ή αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, όπως η επιστημονική συλλογή βιβλίων, αρχείων ή πιστών αντιγράφων 

αγαθών, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 

 β) Τα οικοδομήματα των οποίων κύριος και πραγματικός σκοπός είναι η διαφύλαξη ή η 

έκθεση των κινητών πολιτιστικών αγαθών, όπως τα μουσεία, οι μεγάλες βιβλιοθήκες και οι 

χώροι φύλαξης αρχείων, όπως επίσης και τα καταφύγια τα προοριζόμενα να προστατεύουν σε 

περίπτωση ένοπλης σύρραξης τα κινητά πολιτιστικά αγαθά, τα οριζόμενα στο έδαφος. 

γ) Τα κέντρα που περιέχουν σημαντικότατο αριθμό πολιτιστικών αγαθών, τα οποία 

ονομάζονται «κέντρα που περιέχουν μνημεία» (Τροβά, 1992: 108).  

Στη Σύμβαση του Παρισιού (Ν.1103/80) δίδεται ένας άλλος ορισμός των 

πολιτιστικών αγαθών σχετικά με την παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και 

μεταβίβασης της κυριότητάς τους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Σύμβασης, ως 

πολιτιστικά αγαθά θεωρούνται «…εκείνα, τα οποία, θρησκευτικά ή κοσμικά, καθορίζονται 

από το καθένα από τα κράτη ως έχοντα σπουδαιότητα για την αρχαιολογία, την προϊστορία, την 

ιστορία, τη φιλολογία, την τέχνη ή την επιστήμη και τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες 

κατηγορίες (θα ακολουθήσει αναλυτική περιγραφή των αγαθών» (Τροβά 1992: 102).  

Σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο, εύκολα παρατηρεί κανείς ότι και στο ισχύον 

ελληνικό Σύνταγμα εντοπίζονται οι ίδιες αρχές, αξίες καθώς και προσανατολισμοί που 

εκφράζουν οι διεθνείς συμβάσεις. Παράλληλα, η συνταγματική διατύπωση «φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον» του Άρθρου 24 είναι σύμφωνη με το ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο 

που επικρατεί στο διεθνές δίκαιο σχετικά με το παρόν ζήτημα. Στον αντίποδα βρίσκεται η 

ελληνική εσωτερική ειδική νομοθεσία, η οποία εξειδικεύει και κατηγοριοποιεί τα πολιτιστικά 

αγαθά, πράγμα που έχει ως συνέπεια τον διαφορετικό τρόπο προστασίας τους. (Τροβά, 1992). 

Γενικότερα, ένας άλλος ορισμός που είναι αποδεκτός και προτείνεται είναι ότι τα 

πολιτιστικά αγαθά είναι «τα κινητά ή ακίνητα αγαθά που έχουν μεγάλη σημασία για την 

πολιτιστική ζωή (μνημεία, χειρόγραφα βιβλία, παραδόσεις, συστήματα αξιών, ήθη, έθιμα, 

μουσική, χορός κτλ) δηλαδή όλα τα αγαθά που παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα» 

(Κόνσολα, 1982).  

Σε γενικές γραμμές, τα πολιτιστικά αγαθά αναφέρονται στον πνευματικό πολιτισμό 

και ειδικότερα στις τέχνες, τις εκδηλώσεις πολιτισμού, τις επιστήμες καθώς και τον λαϊκό 

πολιτισμό. Η πολιτιστική δημιουργία προϋποθέτει την ταυτόχρονη σύμπραξη ποικίλων 

παραγόντων: πρώτα απ’ όλα του δημιουργού, δηλαδή του παραγωγού των πολιτιστικών 

αγαθών, αλλά και της κατάλληλης υποδομής και του θεσμικού πλαισίου, της αναγκαίας 

οικονομικής βάσης, της εξειδικευμένης γνώσης, του υψηλού πολιτιστικού επιπέδου, καθώς 

και της ελευθερίας άσκησης της πολιτιστικής δημιουργίας. Γι’ αυτό και η πολιτιστική 

δημιουργικότητα δεν αναπτύσσεται ενιαία σε όλη την ενδοχώρα, παρά μόνον σε ορισμένες 

περιφέρειες και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εφόσον το επιτρέπουν οι προαναφερθείσες 

παράμετροι. Συνεπώς, η πολιτιστική δημιουργία συμβάλλει αφενός στη μεγιστοποίηση του 

πολιτιστικού κεφαλαίου μιας χώρας, ισχυροποιώντας αφετέρου την πολιτιστική ταυτότητα 

μιας κοινωνίας. Παράλληλα, ο ρόλος που διαδραματίζει στην καλλιέργεια και στην 
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διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μελών της κοινωνίας κρίνεται καταλυτικής 

σημασίας. (Μπιτσάνη, 2002: 40). 

 

 

1.3.3. Μνημεία10 

 

Ως μνημεία ορίζονται οι υλικές μαρτυρίες της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του 

ανθρώπου και διακρίνονται α) με βάση τη χρονολόγησή τους σε αρχαία και νεότερα και β) με 

βάση την ιδιότητά τους ως κινητά ή ακίνητα. 

• Ως αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, 

αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 

1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία 

συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία 

υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. 

• Ως νεότερα, νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και 

των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20. 

• Ως ακίνητα μνημεία θεωρούνται αυτά που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και 

παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών 

και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. 

Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα 

διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς 

και το άμεσο περιβάλλον τους. 

• Ως κινητά, νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα.11 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η έννοια ενός ιστορικού μνημείου σήμερα πλέον, σύμφωνα με την 

περιγραφή του Χάρτη της Βενετίας (1964), δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό 

ή καλλιτεχνικό έργο, αλλά και «την αστική ή αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν 

ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός». 

 

1.3.4. Αρχαιολογικοί χώροι 

 

Σύμφωνα με τον βασικό «αρχαιολογικό νόμο» Ν.3028/02, ως αρχαιολογικοί χώροι 

ορίζονται εκτάσεις τόσο στην ξηρά όσο στη θάλασσα, ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι 

οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή 

αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 

1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το 

απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε 

ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. 12 

 

 

 
10 Από εννοιολογική προσέγγιση, το μνημείο (monumentum= σημείο ανάμνησης, προερχόμενο από το 

λατινικό ρήμα «moneo» αποτελεί σήμα που εκφράζει την ενθύμηση ενός γεγονότος ή ακόμη και μια 

συνάντηση. (Λάββας, 1984: 17). Υποστηρίζεται η άποψη ότι πρόκειται για αναπόσπαστο κομμάτι 

αφενός του ιστορικού και αφετέρου του πολιτιστικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας με καθοριστικό 

τρόπο στη διαμόρφωση του ύφους και του χαρακτήρα του (Γαβρά et al., 2015: 266). 
11 Πηγή: https://legal.heal-link.gr/index.php/manument (τελευταία πρόσβαση: 23.07.2018). 
12 Πηγή: http://www.tap.gr/tapadb/files/nomothesia/nomoi/n.3028_2002.pdf. (τελευταία πρόσβαση: 

02.09.2019). 

https://legal.heal-link.gr/index.php/manument
http://www.tap.gr/tapadb/files/nomothesia/nomoi/n.3028_2002.pdf
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1.3.5. Τοπίο13 

 

Η έννοια του τοπίου, αφηρημένη εκ πρώτης όψεως, αποτέλεσε αντικείμενο πολλών 

ερμηνειών και πολλές φορές παρανόησης με αυτή του περιβάλλοντος (Γκόλτσιου, 2007). 

Κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, ως τοπίο ορίζεται η περιοχή, που γίνεται 

αντιληπτή από τον άνθρωπο και της οποίας ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης 

και της αλληλεπίδρασης φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων (ΦΕΚ 30 Α/2010).  

Στην παραπάνω ερμηνευτική προσέγγιση εμπεριέχονται οι δύο βασικές τάσεις της 

υφιστάμενης θεωρίας του τοπίου. Σύμφωνα με την πρώτη τάση, το τοπίο αντιμετωπίζεται ως 

μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (λ.χ. 

γεωμορφολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά κ.α.), μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει και 

δραστηριοποιείται. Κατά τη δεύτερη, ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το επίπεδο του εκάστοτε 

παρατηρητή, καθώς το τοπίο μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιλεγμένη σύνθεση χαρακτηριστικών 

γραμμών που έχουν επιλεχθεί με τρόπο αυθαίρετο ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια μορφή, 

ενώ το απομείναν εξαφανίζεται.  (Δουκέλλης, 2005, Ελευθεριάδης, 2006 και Σφαέλλος, 

1991). 

Το τοπίο, λοιπόν, οριζόμενο ως ένα τμήμα της επιφάνειας της γης κατανοητό με μια 

ματιά, νοείται παραδοσιακά από την γεωγραφική επιστήμη ως μια ορατή έκφραση του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αντιπροσωπεύοντας ένα γεωγραφικό μέσο, αλλά και το  

αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και νοητικής επεξεργασίας (Τερκενλή Θεανώ, 

1996 και Δουκέλλης, 2005).  

Ως τοπίο ορίζεται κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και 

στοιχείων του περιβάλλοντος, που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο 

συνθέτουν μία οπτική εμπειρία. Για τον λόγο αυτό, η πρόσληψη του τοπίου ουδέποτε μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως αθώα (Κατσαφάδου και Δέφνερ, 201514). Για να δοθεί έμφαση σε τοπία 

που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και ανάδειξης, ο όρος εξειδικεύτηκε σε «τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους», «πολιτιστικά τοπία», κ.α. 

Η Σύνοδος για την Παγκόσμια Κληρονομιά ωστόσο, (the World Heritage Convention 

της UNESCO), υπήρξε το πρώτο θεσμοθετημένο όργανο, το οποίο (κατά τη συνδιάσκεψη της 

Σάντα Φε το 1992) αναγνώρισε τον όρο «πολιτισμικά τοπία» («cultural landscapes») ως 

αναπόσπαστο τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενθαρρύνοντας έτσι και την 

προστασία τους. Η ταξινόμηση και η ορολογία, που χρησιμοποίησε η UNESCO για τα 

πολιτισμικά τοπία, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «συνδυασμένα έργα του ανθρώπου και της 

φύσης» είναι η εξής: 

  

- «εμφανώς καθορισμένα τοπία» (clearly defined landscapes), σχεδιασμένα και 

δημιουργημένα σκόπιμα από τους ανθρώπους. Τέτοια είναι οι κήποι, τα πάρκα, οι 

διαμορφωμένοι χώροι, που σχετίζονται με θρησκευτικά κτίρια ή οικιστικά σύνολα, 

 

 
13 Κατά το λεξικό του Μπαμπινιώτη, το τοπίο αποτελεί υπαίθριο φυσικό χώρο (ως προς τα ιδιαίτερα 

εκείνα χαρακτηριστικά του, που τον καθιστούν αντικείμενο αισθητικής απόλαυσης από τον άνθρωπο)∙ 

επίσης, ορίζεται ως η ζωγραφική παράσταση τέτοιου χώρου, πολλές φορές πλαισιωμένου και από 

πρόσωπα∙ ακόμη, ορίζεται ως σκηνικό και ο όρος προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη τόπος 

(Μπαμπινιώτης 2002: 1776-1777). 
14Πηγή: https://www.citybranding.gr/2015/11/blog-post_18.html (τελευταία πρόσβαση: 09/09/2019). 

https://www.citybranding.gr/2015/11/blog-post_18.html
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- «οργανικά, εξελιγμένα τοπία» (organically evolved landscapes), τα οποία έχουν προκύψει 

από την ανθρώπινη ανταπόκριση σε μια κοινωνική-οικονομική επιταγή ή σε μια παράμετρο 

του φυσικού περιβάλλοντος. Τα τοπία αυτά, διαχωρίζονται στα «τοπία-απολιθώματα» (relic 

or fossil landscapes), των οποίων το υλικό απόθεμα μαρτυρά τη διακοπή της εξέλιξης, και 

στα «ζωντανά τοπία» (living landscapes), των οποίων το υλικό απόθεμα και οι παραδοσιακοί 

ανθρώπινοι τρόποι ζωής συνδυάζονται με τη συνέχιση της εξελικτικής διαδικασίας. 

 

- «συσχετιζόμενα πολιτισμικά τοπία» (associative cultural landscapes), όπου το φυσικό 

στοιχείο συνδέεται άρρηκτα και έντονα με πνευματικές αξίες ή καλλιτεχνικές εκφράσεις, ενώ 

το υλικό απόθεμα μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό ή ακόμα και ανύπαρκτο. 

Από το 1992, έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ως Πολιτισμικά 

Τοπία, πάνω από 25 θέσεις, ενώ έχει καθιερωθεί από την UNESCO και το βραβείο «Μελίνα 

Μερκούρη» για την προστασία και τη διαχείριση σημαντικών πολιτισμικών τοπίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΥΛΙΚΗΣ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
 

2. Εννοιολογικές Διερευνήσεις 

 

2.1. Ιστορική εξέλιξη 

 

Η διαχείριση της (υλικής) πολιτισμικής κληρονομιάς μπορεί να οριστεί ως «ο 

επαγγελματικός κλάδος που είναι αφιερωμένος στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς 

για το μέλλον». Ο κλάδος της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς γεννήθηκε και 

αναπτύχθηκε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Οι απαρχές του κλάδου εντοπίζονται στις 

φιλοσοφικές αναζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα στη 

Δυτική Ευρώπη.15   

Η διαχείριση δεν θα αναπτυσσόταν εάν δεν πραγματοποιούνταν συμφωνίες∙ τέτοιες 

υιοθετήθηκαν στη Δυτική Ευρώπη, προχωρώντας μετέπειτα σε διεθνές επίπεδο μετά το πέρας 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί το γεγονός ότι ο σχετικά 

νεοεισαχθείς όρος της διαχείρισης γνωστοποιήθηκε και διευρύνθηκε με τη βοήθεια και 

πολιτιστικών οργανισμών που δημιουργήθηκαν αυτήν την περίοδο όπως το Icomos (Icomos, 

1964), για παράδειγμα, ο Χάρτης της Βενετίας / Venice Charter  (δεν πρόκεται για 

οργανισμό, αλλά για μανιφέστο)16  

  Ωστόσο, η βασική κατευθυντήρια γραμμή για την παγκόσμια κληρονομιά 

«χαράχθηκε» σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO, πράγμα που δεν έχει τροποποιηθεί από τη στιγμή της 

υιοθέτησής του το 1972. Στα άρθρα 4, 5, 29 υπάρχουν αναφορές σχετικές με θέματα 

διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια της Σύμβασης. (Managing Cultural 

World Heritage, 2013). 

 

 

2.1.2. Εννοιολογικές προσεγγίσεις  και χαρακτηριστικά 

 

Ένας εξαιρετικά ευρύς αλλά συγχρόνως ακριβής ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί 

αναφορικά με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ότι αποτελεί έναν 

επιστημονικό κλάδο που έχει ως αντικείμενο μελέτης την αντίληψη που έχει κανείς γύρω από 

τα αρχαία και τα νεότερα, υλικά και άυλα κατάλοιπα, καθώς και τις αποφάσεις που ενίοτε 

λαμβάνονται σχετικά με τη μελλοντική τους χρήση, την τεκμηρίωση των αποφάσεων αυτών 

και τους τρόπους υλοποίησής τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οφθαλμοφανές καθίσταται το γεγονός ότι η διαχείριση 

αναφέρεται μεν στο παρελθόν, αντικατοπτρίζοντας δε τους τρόπους που το αντιλαμβάνεται 

και χρησιμοποιεί το σύνολο στο «μεταβαλλόμενο» παρόν. Ο όρος αυτός κυρίως αναφέρεται 

στις δράσεις των πολιτιστικών οργανισμών και φορέων, όπως επίσης και σε πιο 

συγκεκριμένα πολιτιστικά γεγονότα. Επιπλέον, στην έννοια εντάσσονται θέματα σχετικά με 

τα πνευματικά δικαιώματα των πολιτιστικών αγαθών, τον πολιτιστικό τουρισμό και τις 

παραδοσιακές «πολιτιστικές βιομηχανίες» (Δασκαλοπούλου και Μπούνια, 2008). 

Παράλληλα, γίνεται φανερό ότι πτυχές της διαχείρισης εντοπίζονται σε όλες τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό, τη μεταχείριση και την επεξεργασία των 

 
15 Πηγή: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2396/1/03_chapter_2.pdf σελ. 1-2 (τελευταία 

πρόσβαση: 05.02.2019). 
16 Πηγή: https://www.citybranding.gr/2016/05/blog-post_16.html (τελευταία πρόσβαση: 18.01.2019). 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2396/1/03_chapter_2.pdf
https://www.citybranding.gr/2016/05/blog-post_16.html
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καταλοίπων, όπως ο εντοπισμός, η καταγραφή, η έρευνα, η τεκμηρίωση, η ψηφιοποίηση, η 

ερμηνεία, η αξιολόγηση, οι επεμβάσεις στα κατάλοιπα, η παρουσίαση, η προώθηση και ο 

σχεδιασμός σχετικών δράσεων για το παρόν και το μέλλον των μνημείων (Λεκάκης Στ., 

2006). 

Μάλιστα, εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει πως η διαχείριση πολιτιστικής 

κληρονομιάς τροφοδοτείται, αλλά και παρουσιάζει διαφοροποιητικά στοιχεία από τα πεδία 

μελέτης των καταλοίπων, πλησιάζοντας τοιουτοτρόπως και άλλα πεδία, όπως η μουσειολογία 

και οι τουριστικές σπουδές. Συνεπώς, από την μια, τα πεδία μελέτης και δράσης ασχολούνται 

με θεωρητικά κυρίως ζητήματα, όπως λόγου χάρη, το πώς ορίζεται η πολιτιστική 

κληρονομιά, σύμφωνα με ποια κριτήρια χαρακτηρίζεται κάτι ως κληρονομιά και από την 

άλλη, με ζητήματα πρακτικά, αναφορικά με τη μεθοδολογία προσέγγισης και 

πραγματοποίησης μιας σχετικής δράσης, το εύρος, τα υλικά, την αξιολόγηση ή την 

οικονομική βιωσιμότητά της. Με λίγα λόγια, διαφαίνεται ο διττός χαρακτήρας της 

διαχείρισης.  

Οι τρόποι διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αυτονόητο πως  

διαφοροποιούνται από κράτος σε κράτος, όπως και στα διάφορα επίπεδα διοίκησής του. Οι 

μέθοδοι που ακολουθούνται για την διαχείρισή της συμβάλλουν καταλυτικά στη διατήρηση 

των πολιτιστικών αποθεμάτων καθιστώντας τα αδιάβλητα στο χρόνο, προάγουν τις αξίες και 

τις αρετές της, συνδράμουν στην καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων της με απώτερο σκοπό 

την ανάπτυξη. Φρόνιμο θα ήταν να αναφερθεί πως τα τελευταία ιδίως έτη άρχισαν να κάνουν 

την εμφάνισή τους δύο βασικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, αφενός η συμβατική προσέγγιση και αφετέρου η προσέγγιση καθοδηγούμενη 

από αξίες. (Managing Cultural World Heritage, 2013). 

Αναφορικά με την πρώτη, η οποία πέτυχε διεθνή αναγνώριση, εξαιτίας της 

δυνατότητάς της να αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων, δίνει έμφαση στη 

διατήρηση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μετάδοσή τους στις 

μελλοντικές γενιές. Με βάση τη δραστηριοποίηση εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων 

προσδιορίστηκε η αξία των προς διαχείριση στοιχείων, που αργότερα θωρακίστηκαν μέσω 

ενός θεσμικού πλαισίου. Τόσο η έντονη δραστηριοποίηση του ICOMOS όσο και ο Χάρτης 

της Βενετίας, κατάφεραν να ενισχύσουν αυτού του είδους την προσέγγιση. 

Όσον αφορά στην «καθοδηγούμενη από αξίες» προσέγγιση, αυτή πια έχει καταστεί 

ως εργαλείο που τα περισσότερα κράτη επιλέγουν προς χρήση ως προς το σχεδιασμό 

αναπτυξιακών στρατηγικών διαχείρισης. Η πολιτική, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, αυτή 

βασίζεται στην κριτική αξιολόγηση της σημασίας ενός πολιτιστικού τόπου σύμφωνα  με 

αξίες και ιδανικά που η εκάστοτε τοπική κοινωνία προσδίδει, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

μονάχα η άποψη των εξειδικευμένων ατόμων. Ένα παράδειγμα της προσέγγισης αυτής, 

αποτελεί η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά και τη διαχείριση των πολιτιστικών 

τόπων, που αναδεικνύει έναν τόπο σε τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Managing 

Cultural World Heritage, 2013). 

 

 

2.1.3 Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

 

Η προστασία και γενικότερη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας μας 

κατοχυρώνεται νομικά από το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα, με τα κείμενα των αρχών των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και διεθνών οργανισμών καθώς και το νόμο της 

αυτεπιστασίας, ο οποίος αποτελεί αξιοσημείωτο εργαλείο διαχείρισης στην εκτέλεση των 
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αρχαιολογικών έργων (Παπούλιας, 2013: 111). Παράλληλα, στην προστασία όλων των 

διασωθέντων δεδομένων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς δικαιοδοσία έχουν και 

σχετικοί φορείς ή εταιρείες.  

Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά, άμεσα ή έμμεσα την προστασία και 

ανάδειξη των αρχαιοτήτων και της κτισμένης και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 

παρουσιάζονται οι σχετικοί νόμοι (ενδεικτική καταγραφή) με ορόσημο έτος το 1932 

(Παπαγεωργίου, Λαϊνας, & Νικολακοπούλου, 2010).   

 

• Ν. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων»  

• Ν. 1469/1950 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης 

μεταγενέστερα του 1830» (ΦΕΚ 169/A/7.8.1950) 

• Ν. 1103/1980 με τον οποίο κυρώνεται η διεθνής σύμβαση της UNESCO (1970) για την 

παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών (ΦΕΚ 297/Α/29.12.1980)  

• Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α/14.3.1983) 

• Ν. 1512/1985 άρθρο 1 - υποχρεώσεις ιδιοκτητών για τη συντήρηση ακινήτων (ΦΕΚ 

4/Α/11.1.1985)  

• ΓΟΚ 1985, όπως τροποποιήθηκε το 1988 (Ν. 1577/1985) και (1772/1988). Παραδοσιακοί 

οικισμοί και διατηρητέα κτήρια. Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

(άρθρα 4,5,6).  

• Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» άρθρα 18, 19 και 21 (ΦΕΚ 160 - 

τεύχος 1, 18.10.1986)  

• Π.Δ. της 15.4.1988 «Διατήρηση, επισκευή, ανακατασκευή καλλιτεχνικών και στατικών 

στοιχείων διατηρητέων κτηρίων» (ΦΕΚ 317/Δ/28.4.1988)  

• Ν. 1982/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» άρθρο 91 (Δόμηση σε 

αρχαιολογικούς χώρους) (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990)  

• Ν. 2121/1993 για την «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 

θέματα» (ΦΕΚ 25/Α/4.3.1993)  

• Ν. 2831/2000 ο οποίος συμπλήρωσε το άρθρο 4 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός 

Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις στον οποίο ορίζονται βασικές ρυθμίσεις για 

τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτήρια (ΦΕΚ 140/Α/13.6.2000)  

• Ν. 3802/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002)  

• Ν. 3525/2007 για την «Πολιτιστική Χορηγία» (ΦΕΚ 16/Α/26.1.2007)  

  

Μέχρι σήμερα, ο Ν. 3028/2002 αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο, 

ολοκληρωμένης και συστηματικής αντιμετώπισης της προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς ανά εποχή (αρχαιότερη και νεότερη), όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 2, καθώς 

και της προστασίας άυλων πολιτιστικών αγαθών, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 5 και που 

συνίσταται στον εντοπισμό και την τεκμηρίωση, στη διατήρηση και την προστασία, στη 

συντήρηση και την ανάδειξη, ενώ ειδική μνεία γίνεται για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτήν (Άρθρο 3.1.). Με βάση το Νόμο κρίνεται 

απαραίτητο η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς να συμπεριλαμβάνεται στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων σε χωροταξικό, αναπτυξιακό, 

περιβαλλοντικό και πολεοδομικό επίπεδο (Άρθρο 3.2.).   
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2.2. Βασικοί Φορείς Διαχείρισης σε Εθνικό Επίπεδο 
 

Σε γενικότερο επίπεδο, η εφαρμογή των νόμων και των θεσμών εξαρτάται ως επί των 

πλείστων από τη λειτουργία των αντίστοιχων φορέων, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο αφενός στον σχεδιασμό, αφετέρου στον προγραμματισμό και κατ’ επέκταση στην 

υλοποίηση της πολιτισμικής δραστηριότητας, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται τα τυχόν 

προβλήματα που προκύπτουν. Στον ελλαδικό χώρο, η πλειονότητα των αρμόδιων φορέων 

είναι κρατικοί, παρουσιάζοντας πολλαπλά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη νομική 

μορφή της δημιουργίας τους, τη διαχειριστική εμπειρία και επάρκεια σε επίπεδο υλοποίησης 

έργων, αλλά και την αυτονομία τους. (Παπούλιας, 2013). 

 

❖ Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ),  

αποτελεί αν όχι τον σημαντικότερο, έναν από τους σημαντικότερους φορείς, ο οποίος 

μεριμνά για το στρατηγικό προγραμματισμό, σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων τόσο για την 

προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από κτήσεως κόσμου  μέχρι και 

σήμερα, όσο και για την υποστήριξη της ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού (άρθρο 1, 

ΠΔ191/2003).  

«αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η προστασία της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς από τους αρχαιότατους χρόνους έως σήμερα καθώς και η υποστήριξη της 

ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού». 

Στο ΥΠΠΟΑ περιλαμβάνονται η Κεντρική Υπηρεσία, περιφερειακές υπηρεσίες  και 

εποπτευόμενοι φορείς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς. 

 

❖ Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς – Ελληνικό 

τμήμα TICCIH 

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται από το Μάρτιο του 1992, το Ελληνικό Τμήμα του 

TICCIH, το οποίο σε συνεργασία με το Διεθνές TICCIH, το ΙCOMOS, φορείς σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και επιστημονικούς φορείς, προωθεί δράσεις διάσωσης, 

προστασίας, ανάδειξης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με τη βιομηχανική κληρονομιά της 

χώρας ως πολιτιστικού αγαθού. Ουσιαστική παρέμβασή του αποτελεί η δημιουργία του 

Μητρώου Ελληνικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς, μέσω της καταγραφής μνημείων 

προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς σε όλη τη χώρα.17  

 

❖ Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων-Ελληνικό Τμήμα ICOM 

Η ίδρυση του ελληνικού τμήματος του ICOM χρονολογείται το 1983. Στεγάζεται σε ένα 

διατηρητέο κτήριο, στην οδό Αγ. Ασωμάτων 15 στο Θησείο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από 

το Υπουργείο Πολιτισμού, και αριθμεί 500 περίπου μέλη - άτομα και φορείς.  

Πρωταρχικός σκοπός του ελληνικού Τμήματος ICOM είναι η οργάνωση σεμιναρίων, 

επιστημονικών συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων, η έκδοση, στα ελληνικά, βασικών 

εγχειριδίων, η δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου και γενικότερα, η ανάπτυξη τομέων της 

μουσειολογίας. Επίσης, συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τόσο εγχώρια, 

όσο και του εξωτερικού,  καθώς και με άλλους φορείς και ιδρύματα18.  

 

 
17 Πηγή: http://ticcih.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 12.04.2019). 
18Πηγή: http://network.icom.museum/icom-greece/plirofories/to-elliniko-tmima/ (τελευταία πρόσβαση: 

12.05.2019) 

http://ticcih.gr/
http://network.icom.museum/icom-greece/plirofories/to-elliniko-tmima/


29 

 

❖ Ελληνικό Τμήμα ICOMOS 

Έτος ίδρυσης του ελληνικού Τμήματος του ICOMOS υπήρξε το 1972, αρχικά ως 

Επιστημονική Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ). Είκοσι χρόνια 

αργότερα, δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο επιστημονικό σωματείο. 

Σήμερα, διαθέτει περί τα 750 μέλη και διοικείται από 18μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο εκλέγεται ανά τριετία.  Η παρουσία του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS κρίνεται 

έντονη, μέσα από τη συμβολή του στη διάσωση και την προστασία πολιτιστικών αγαθών, 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον διεθνή χώρο. Σε διεθνές επίπεδο, ειδικότερα, ως πεδίο 

δράσης ορίζεται, κυρίως, ο χώρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η λεκάνη της 

Μεσογείου, προωθώντας τις διμερείς συνεργασίες του. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη 

διάσωση των μνημείων της Βαλκανικής, που κινδυνεύουν από πολέμους ή από ακραία 

φυσικά φαινόμενα.19   

 

❖ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα & Αρχαιολογική Εταιρεία 

Άλλοι φορείς διαχείρισης θεωρούνται και τα Α.Ε.Ι. καθώς και η Αρχαιολογική Εταιρεία. 

Στον εν λόγω τομέα, ο πανεπιστημιακός χώρος καλείται να προωθήσει και εν συνεχεία να 

ανακαλύψει νέες εξελίξεις και μεθόδους. Επόμενο στάδιο αυτού, είναι η πρακτική εφαρμογή 

αυτών. Η Αρχαιολογική Εταιρεία20, ως ανεξάρτητο επιστημονικό ίδρυμα, λειτουργεί 

επικουρικά στην ελληνική πολιτεία, τόσο αναλαμβάνοντας μεγάλα έργα, όσο και με τις 

αναδημοσιεύσεις στις οποίες προβαίνει, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό, θεματοφύλακα και 

αρωγό του ελληνικού κράτους. 

Επιπρόσθετα, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  είναι αξιοσημείωτος. 

 

 

❖ Ιστότοποι 

Επιπροσθέτως, το ελληνικό κράτος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει μεριμνήσει και για 

τη δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων, εναρμονισμένων στις ανάγκες του σύγχρονου 

ανθρώπου, με σκοπό την πληροφόρηση και προβολή του εκάστοτε πολιτιστικού αποθέματος. 

Με την πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ με το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΥΣ, 

μπορεί εύκολα κανείς να ενημερωθεί σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας 

διεξοδικά για κάθε τόπο και είδος. 21 Άλλη μια άρτια δημιουργία ιστοτόπου για την προβολή 

τόσο του τουριστικού όσο και του πολιτιστικού αποθέματος της Ελλάδας έχει 

πραγματοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού22, για την προώθηση του 

 
19 Πηγή: https://www.icomoshellenic.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 22.05.2019). 
20 Στις 6 Iανουαρίου 1837, με την πρωτοβουλία του πλουσίου εμπόρου Kωνσταντίνου Mπέλιου την εν 

Aθήναις Aρχαιολογική Eταιρεία, η οποία είχε ως σκοπό την ανεύρεση, αναστήλωση και συμπλήρωση 

των αρχαίων της Eλλάδας. H Aρχαιολογική Eταιρεία ως ανεξάρτητο Eπιστημονικό Ίδρυμα έχει τη 

δυνατότητα να επικουρεί και σήμερα το Eλληνικό Kράτος στο έργο του της προστασίας, της ανάδειξης 

και της μελέτης των ελληνικών αρχαιοτήτων και όταν χρειασθεί αναλαμβάνει τη διαχείριση και 

εκτέλεση μεγάλων έργων. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 

τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της. Kάθε χρόνο, περί τον Mάιο, ο Γενικός 

Γραμματεύς του Συμβουλίου ανακοινώνει σε ειδική Δημόσια Συνεδρία το ετήσιο έργο του Iδρύματος. 

(πηγή: https://www.archetai.gr/index.php?p=content&section=1&id=1&lang= τελευταία πρόσβαση: 

09.09.2019).  
21 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/a/map/gmaps.jsp (τελευταία πρόσβαση: 27.05.2019). 

 
22 Πηγή: http://www.gnto.gov.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 22.05.2019). 

 

https://www.icomoshellenic.gr/
https://www.archetai.gr/index.php?p=content&section=1&id=1&lang=
http://odysseus.culture.gr/a/map/gmaps.jsp
http://www.gnto.gov.gr/


30 

 

 
Διάγραμμα 1 Πολιτισμική Διαχείριση 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

Πολιτισμική 
Διαχείριση

Νομοθεσία

Φορείς 
Άσκησης

Χρηματοδότηση

Πολιτεία

θρησκευτικού μνημειακού πλούτου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών23 καθώς και από 

άλλους αξιόλογους φορείς.  

 

Συμπερασματικά, η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί μια καινοτόμα 

αντίληψη και διάσταση για την ελληνική πραγματικότητα και γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η 

υποστήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς, με βάση τις αρχές που τη διέπουν (Παπούλιας, 

2012). 

 

 

 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες που μπορούν 

να παρέμβουν αποφασιστικά στην όλη διαδικασία διαχείρισης του αποθέματος. Η 

πολιτισμική διαχείριση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βάση της πολιτιστικής αντίληψης κάθε 

χώρας, που καταφέρνει να πραγματώσει κάθε θεωρητικό συλλογισμό, πράγμα που έχει 

αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινό. Οι ειδικοί, συνεπώς, στη διαχείριση του πολιτισμικού 

αποθέματος έχουν ως υποχρέωση να οργανώνουν στρατηγικές, να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν όποιες ενέργειες δύνανται να συμπεριληφθούν στη διαχείριση (μελέτες, 

ανασκαφικές ενέργειες, προβολή, προώθηση, αξιοποίηση, ανάδειξη, κ.α.) (Πούλιος et al. 

2015: 34). 

 

 

2.2.1. Μοντέλα Πολιτισμικής Διαχείρισης 

 

Κατά την περίοδο του 20ου αιώνα έγινε επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης πολιτιστικών 

στρατηγικών αστικής αναβίωσης που θεμελιώθηκαν πάνω σε ορισμένα αναπτυξιακά 

μοντέλα, από τη μία το οικονομοκεντρικό και από την άλλη το πολιτισμοκεντρικό 

(Πασχαλίδης, 2002: 221). Αυτού του είδους μοντέλα διαχείρισης είναι ολοκληρωμένα 

συστήματα τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής προσέγγισης της έννοιας και της εφαρμογής 

 
23 Πηγή: http://www.religiousgreece.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 22.05.2019). 

http://www.religiousgreece.gr/
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της διαχείρισης (Πούλιος, 2015: 38 κ.ε.). Συγκεκριμένα, διακρίνονται τριών ειδών μοντέλα, 

τα οποία είναι τα εξής: 

✓ Υλικοκεντρικό  

✓ Αξιοκεντρικό 

✓ Μοντέλο «ζώσας πολιτισμικής κληρονομιάς»  

 

Για το πρώτο, και μόνον από το πρόθεμα «–υλικό» , αντιλαμβάνεται κανείς πως έχει ως 

πυρήνα το υλικό, το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προεκτάσεις σε πολλούς σχετικούς με 

τη διαχείριση τομείς. Πρακτικά, διαμορφώνεται ένα σχέδιο, για το οποίο ευθύνη φέρουν οι 

εξειδικευμένοι στο αντικείμενο άνθρωποι, χωρίς να αναμειγνύεται το κοινωνικό σύνολο.  

Αναφορικά με το αξιοκρατικό μοντέλο, ήρθε ως δυναμικότερη «απάντηση» στο 

υλικοκεντρικό και εμφανίστηκε περί την δεκαετία του ’80. Πλέον, κρίνεται ως το 

περισσότερο διαδεδομένο. Έχει ως βάση τη Χάρτα της Μπούρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στις αξίες που προσδίδονται στην πολιτισμική κληρονομιά από διάφορες ομάδες ατόμων. 

Στόχος είναι να διαφυλάσσεται και να προωθείται το πολιτιστικό απόθεμα με το πέρας των 

χρόνων.  

Το τρίτο και τελευταίο μοντέλο, αποτελεί αποτέλεσμα κριτικής του προηγούμενου, 

κάνοντας την εμφάνισή του γύρω στη δεκαετία του ’90. Αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στον 

ανατολικό κόσμο. Ως ζώσα πολιτισμική κληρονομιά θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτή που 

συνεχίζει να δημιουργείται αλλά και να παρουσιάζει εξέλιξη. Το εν λόγω μοντέλο 

σηματοδοτεί μια μετάβαση από τα μνημεία στις κοινωνίες, και από την έννοια της 

ασυνέχειας, σε αυτή της συνέχειας (Πούλιος, 2015). 

 

 

 

2.2.2. Πολιτιστική διαχείριση-προώθηση πολιτιστικών αγαθών 

 

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεσή της με ήπιας μορφής τουρισμό  

 

Η σχέση ανάμεσα σε πολιτισμό και τουρισμό θα έλεγε κανείς πως είναι αμφίδρομη 

και βάσει των σύγχρονων αναγκών επιβεβλημένη, ειδικά στη σημερινή εποχή, κατά την 

οποία κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη μέσα από τη σωστή μελέτη, 

οργάνωση, σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων σε κάθε πεδίο (Παυλογεωργάτος, 2005). 

Εξαιρετικά έντονη είναι η διάθεση των τουριστών να βιώσουν εμπειρίες και να 

αφουγκραστούν μορφές και στοιχεία του υλικού και πνευματικού πολιτισμού της περιοχής 

που επισκέπτονται, όπως μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικά πάρκα, ήθη, έθιμα, φεστιβάλ, κ.α. 

Κατά συνέπεια, αυτή η άμεση επαφή και γνωριμία νέων χωρών και του πολιτισμού τους, 

πλουτίζει και ανοίγει νέους ορίζοντες στη σκέψη του ανθρώπου.  

Ο τουρισμός θεωρείται αξιοσημείωτος παράγοντας όσον αφορά στις πρακτικές 

διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς (Iccrom, 2006). Το δίπολο «Τουρισμός» – 

«Πολιτισμός» αποτελεί πρόκληση και σε επίπεδο μοναδικότητας της ταυτότητας, της 

πολιτισμικής ταυτότητας μιας χώρας. Μέσω του τουρισμού, είναι εφικτό να προωθηθεί ο 

πολιτισμός, χωρίς, ωστόσο, να προσβάλλεται τόσο ο ίδιος όσο και το περιβάλλον στο οποίο 

ανήκει. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματωθεί με την ανάπτυξη, είτε οικονομική είτε κοινωνική, 

των περιοχών που φέρουν πολιτιστικά μνημεία (κινητά και ακίνητα), την δημιουργία 

ιστοτόπου όπως επίσης και τη φιλοξενία των μνημείων σε αυτόν, έχοντας παράλληλα 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες των τουριστικών περιοχών και τέλος, την 

χρήση των πληροφοριών για την ορθότερη ανάδειξη των πολιτιστικών προϊόντων και τη 
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δημιουργία εφαρμογών με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να παρέχεται η 

πολιτιστική πληροφορία άμεσα και ευχάριστα στον πολιτιστικό τουρίστα. 

Ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη με 

διάφορους τρόπους. Ένα μνημείο μπορεί να αποτελεί σύμβολο αναγνώρισης μίας πόλης, μία 

ολόκληρη περιοχή εντός μιας πόλης να συγκεντρώνει την πολιτιστική δραστηριότητά της, 

ένα σύνολο πολιτιστικών επιχειρήσεων να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, ένα μέρος 

του πληθυσμού να εμπλέκεται στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτων –

όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες– ο πολιτισμός συνεπικουρεί στη 

δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τους επισκέπτες των πόλεων (Throsby, 

2001). 

Είναι προφανές ότι η σχέση πολιτισμού και τουρισμού δεν είναι απλά στενή και 

αλληλοϋποστηριζόμενη, αλλά ο πολιτισμός αποτελεί προϋπόθεση ώστε να μπορεί να 

συντελεστεί σε βάθος χρόνου μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Τόσο ο πολιτισμός όσο και 

ο τουρισμός εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο, αφού με τη συμβολή του τουρισμού είναι 

δυνατό να συλληφθεί η οικονομική διάσταση του πολιτισμού, ώστε αυτός να έχει την 

δυνατότητα αυτοσυντήρησής του.  

Επιπροσθέτως, αυτή η σύμπραξη τουρισμού και πολιτισμικού προϊόντος είναι ικανή 

να επιτύχει την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, με στόχο την ανάπτυξη των τουριστικών – 

πολιτιστικών περιοχών και την εξοικείωση των πολιτών με την νέα αυτή πολιτική. Είναι 

αποδεδειγμένο πως ο τουρισμός λειτουργεί συνδυαστικά με ποικίλες δραστηριότητες για 

κάθε γούστο και επιθυμία όπως και με υπηρεσίες.  

Ακολούθως, το μοντέλο που ακολουθεί η κάθε περιοχή για την προώθηση της 

πολιτιστικής της εικόνας, προφανώς, σχετίζεται με τον τρόπο που η κοινωνία της 

αντιλαμβάνεται την έννοια του πολιτισμού, όπως και με τα κίνητρα που έχει η τοπική της 

αυτοδιοίκηση. Αν τα κίνητρα είναι, πρωτίστως, οικονομικά και δευτερευόντως κοινωνικά, 

τότε σύνηθες είναι να δίνεται έμφαση στην προσέλκυση κυρίως ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

(Γοσποδίνη & Μπεριάτος, 2006). 

Ειδικότερα, η ολοένα και πιο βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών, η προσεγμένη 

παρεχόμενη διατροφή, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, η διευκόλυνση στις μεταφορές με 

τον πολλαπλασιασμό δρομολογίων, μείωση κόστους, η ολοένα τάση των ανθρώπων από τους 

τόπους υποδοχής να είναι πιο φιλικοί, με γνώσεις πολλών γλωσσών, αποτελούν ύψιστης 

σημασίας παραμέτρους αναφορικά με την προσέλκυση τουριστών. Ωστόσο, τα ανωτέρω 

στοιχεία είναι απαραίτητο να εναρμονίζονται με το ντόπιο παραδοσιακό στοιχείο της 

εκάστοτε περιοχής, σεβόμενα τον πολιτισμό, ώστε η σύμπραξη πολιτισμού-τουρισμού να 

είναι επιτυχής. Έτσι, ανάλογα με την ανάπτυξη που είχε γνωρίσει ο κάθε τόπος στο 

«ιστορικό» παρελθόν θα ήταν εύλογο η σύγχρονη αναπτυξιακή πολιτική με γνώμονα την 

ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς να ακολουθεί τα ίδια πρότυπα και να 

σέβεται το παραδοσιακό στοιχείο αυτού του τόπου μέσα από την πολεοδομική, ρυμοτομική 

και αρχιτεκτονική μελέτη (πηγή: https://citiesforeurope.eu/, τελευταία πρόσβαση: 

20.07.2019). 

Συμπερασματικά, η επικοινωνία και η προβολή των τουριστικών προϊόντων, 

αποτελούν μία δυνητικά ελπιδοφόρα διέξοδο στο αδιέξοδο που βιώνει η χώρα διεθνώς, ώστε 

να μπορέσει να ακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά. 

 

 

 

 

https://citiesforeurope.eu/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

3.Τουρισμός – εννοιολογικές προσεγγίσεις 
 

Ό όρος «τουρισμός» έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται με την ίδια ρίζα σε όλες 

σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου. Αν εξετάσει κανείς τις ρίζες της λέξης, θα διαπιστώσει ότι 

προέρχεται από τις λέξεις tour και tourisme, που τόσο στην αγγλική όσο και στη γαλλική 

γλώσσα σημαίνουν «γύρος- περιήγηση». Η λέξη tour, που στη Γαλλία του 18ου αιώνα 

σήμαινε ένα κυκλικό ταξίδι, αντλεί την προέλευσή της από την λατινική λέξη tornus, που 

υποδηλώνει ένα περιστρεφόμενο εργαλείο. 

Ο τουρισμός, είτε ως διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο είτε ως διαδεδομένος τρόπος 

ψυχαγωγίας, γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθεί ως έννοια, μόλις το 1937, όταν ως 

τουρίστας ορίζεται εκείνος που ταξιδεύει και διαμένει για περισσότερες από 24 ώρες σε χώρα 

διαφορετική από τη δική του (Λύτρας, 1998: 53). 

Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί για την έννοια του τουρισμού. Ωστόσο, 

ακριβής ορισμός δεν υπάρχει, αλλά μπορούν να αναφερθούν γενικότερα χαρακτηριστικά του, 

που αφορούν την ατομική ή ομαδική μετακίνηση (ταξίδι- διαμονή- διατροφή) σε μέρος άλλο 

από την μόνιμη διαμονή, τη βραχυχρόνια διαμονή και την επιστροφή, καθώς και την 

επίσκεψη σε προορισμούς για τουριστικούς – ψυχαγωγικούς λόγους και όχι επαγγελματικούς 

ή άλλους (Ρούπας, 1997: 7). 

3.1. Ορισμός 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (Π.Ο.Τ.)24 ο τουρισμός 

προβάλλεται ως μια σειρά από δραστηριότητες. Ειδικότερα, ενέργειες ανθρώπων που 

ταξιδεύουν και διαμένουν σε διαφορετικά μέρη από το σύνηθες- οικείο περιβάλλον τους, για 

λόγους αναψυχής, αποφυγής προβλημάτων της καθημερινότητας, για άσκηση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.α. και για διάστημα μεγαλύτερο της μιας μέρας και όχι 

μεγαλύτερο του ενός έτους. Ο όρος «σύνηθες περιβάλλον» χρησιμοποιείται για να 

εξαιρεθούν από τον ορισμό τα τακτικά ταξίδια εντός των περιοχών συνηθισμένης διαδρομής 

 
24 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού  Ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί από το 2004 εξειδικευμένο 

όργανο του ΟΗΕ. Περιλαμβάνει 155 χώρες και πάνω από 350 Συνδεδεμένα Μέλη (Affiliate Members) 

από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ τουριστικά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουριστικές ενώσεις). 

Έχει έδρα τη Μαδρίτη. Κύρια όργανά του είναι: η Γενική Συνέλευση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και η 

Γραμματεία. Υπάρχουν 6 περιφερειακές επιτροπές για την Ευρώπη, την Αφρική, την Αμερική, τη 

Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και την Ανατολική Ασία – Ειρηνικό.  Η χώρα μας είναι πλήρες μέλος 

του ΠΟΤ από το 1975 και συμμετέχει ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις του, στην Επιτροπή για την 

Ευρώπη και σε διάφορες συναντήσεις – συνόδους που διεξάγονται κατά καιρούς. Ο ΠΟΤ 

διαδραματίζει έναν κομβικής σημασίας ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης ενός υπεύθυνου και 

αειφόρου τουρισμού, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Οργανισμός ενθαρρύνει την 

εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό, ώστε οι χώρες-μέλη, οι 

τουριστικοί προορισμοί και οι επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν τις θετικές οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές επιπτώσεις του τουρισμού, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. (πηγή: 

http://www.mintour.gov.gr/ForeignAffairs/InternationalOrganizations τελευταία πρόσβαση: 

09.09.2019). 

 

http://www.mintour.gov.gr/ForeignAffairs/InternationalOrganizations
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και εργασίας ή άλλα ταξίδια ρουτίνας. Γενικά, ο πρόκειται για κράμα  δραστηριοτήτων, 

υπηρεσιών και βιομηχανιών, όπως μεταφορικών μέσων, χώροι διαμονής, χώροι ψυχαγωγίας, 

χώροι αθλητισμού, εστιατόρια, εμπορικά μαγαζιά κ.α. που προσφέρουν ταξιδιωτική εμπειρία, 

συμβάλλοντας συγχρόνως στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, στην 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην άνοδο των επενδύσεων και της οικονομίας.25 

Σύμφωνα με άλλο ορισμό που θεσπίστηκε από τη Διεθνή Ακαδημία Τουρισμού 

(Α.Ι.Τ. Monte Carlo)26, «ο τουρισμός είναι το σύνολο των ανθρώπινων μετακινήσεων και 

δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτές που προκαλούνται από την εξωτερίκευση και 

πραγματοποίησή του σε διάφορους βαθμούς και ένταση, σε κάθε άτομο αδρανούντος πόθου και 

απόδρασης» (Ρούπας, 1993: 7).  

Ακόμη, σύμφωνα με τον Leiper (Ζαχαράτος και Τσάρτας, 2008) είναι μια επιστήμη, 

που αντιπροσωπεύει ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία: 

ανθρώπινο δυναμικό, περιοχή προέλευσης, ενδεχόμενη ενδιάμεση περιοχή, περιοχή υποδοχής 

και τουριστική βιομηχανία. Οι Μill & Morrisson (Σφακιανάκης, 2004) φαίνεται να 

συμφωνούν με την άποψη του Leiper, προσθέτοντας τέσσερα βασικά στοιχεία τα οποία είναι 

η αγορά, το ταξίδι, ο προορισμός και το μάρκετινγκ ή διαφορετικά η διαδικασία προώθησης 

του τουρισμού. 

Στο Βαρβαρέσος (Βαρβαρέσος, 2000) αναφέρονται οι θεωρίες των Hunziker και 

Krapf, που υιοθετήθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Επιστημόνων Τουρισμού, (International 

Association of Scientific Experts on Tourism - AIEST), σύμφωνα με τις οποίες ως τουρισμός 

ορίζεται «το σύνολο των φαινομένων και των σχέσεων που προκύπτουν από το ταξίδι και τη 

διαμονή μη μόνιμων κατοίκων σε έναν προορισμό, εφόσον δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή 

στον προορισμό και δεν συνδέονται με κάποια κερδοσκοπική δραστηριότητα».  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, ο περιηγητής (τουρίστας) παλαιότερων χρόνων ήταν 

άνθρωπος που είχε τη δυνατότητα να διαθέσει χρόνο και χρήμα για πολυήμερες διακοπές και 

περιηγήσεις. Με την έννοια «σύγχρονος περιηγητής» ορίζεται ο εργαζόμενος άνθρωπος µε 

μέτριας συνήθως κατηγορίας χρηματικές αποδοχές, που επιδιώκει σε  μέσα σε περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, να πετύχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα τουριστικής απόλαυσης. Αφενός οι 

σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και αφετέρου η προέλευση τουριστών, 

καθιέρωσαν το νέο είδος τουρισμού, το οποίο όχι µόνο έχει κατακτήσει τον κόσμο, αλλά έχει 

καταστεί πλέον ως επιτακτική ανάγκη. Μέχρι πρότινος, μοναδικό κίνητρο για την περιήγηση 

ήταν η επιθυμία, ενώ πλέον προστέθηκε και η παράμετρος της ανάγκης. Έτσι, λοιπόν, δεν 

αποκλείεται το ενδεχόμενο μελλοντικά να προστεθούν και αλλά κίνητρα, ώστε να μεταβληθεί 

ανάλογα και το περιεχόμενο του όρου «τουρισμός» (Λαγός, 2005). 

 

3.1.1. Η σπουδαιότητα του τουρισμού 

 

Η τουριστική ανάπτυξη έχει επιφέρει πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις και εξελίξεις σε 

κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο, εκεί δηλαδή, όπου εφαρμόζονται οι τουριστικές πολιτικές και 

ενέργειες, και επηρεάζει συγκεκριμένους τομείς της, ορισμένοι εκ των οποίων είναι οι εξής : 

 

✓ Τομέας της απασχόλησης 

✓ Ο συναλλαγματικός τομέας 

✓ Ο επιχειρηματικός τομέας 

 
25 Πηγή: http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0 (τελευταία πρόσβαση: 31.03.2019). 
26 Πηγή: http://ait-touringalliance.com/information (τελευταία πρόσβαση 09.08.2019). 

http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0
http://ait-touringalliance.com/information
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✓ Ο πολιτιστικός τομέας 

✓ Ο δημοσιονομικός τομέας 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, ο τουρισμός συμβάλλει στον εργασιακό κλάδο, 

δημιουργώντας συνεχώς θέσεις και ευκαιρίες απασχόλησης. Ο εκάστοτε επιχειρηματίας, 

επενδυτής, επιλέγει άτομα και τα «χρησιμοποιεί», με σκοπό την αύξηση του κέρδους του, 

αλλά, ταυτόχρονα, τα απορροφά τη στιγμή που άλλοι παραγωγικοί κλάδοι δεν μπορούν να 

εκμεταλλευτούν. Όσο για το συναλλαγματικό τομέα, τα κέρδη που προκύπτουν από αυτόν, 

αποτελούν μια διόλου ασήμαντη πηγή εσόδων για την χώρα, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται σε 

τροχιά ανάκαμψης. Το εισόδημα που απορρέει από τον τουρισμό, εκτός από την ποσοτική 

συμβολή που παρουσιάζει στην αύξηση του γενικού εισοδήματος, κατανέμεται μεταξύ ενός 

ευρύτερου κύκλου προσώπων από διάφορες εισοδηματικές τάξεις (Ηγουμενάκης et al., 1999: 

33, 221-244). 

Ο τρίτος και ιδιαίτερα αξιοσημείωτος τομέας, χαρακτηρίζεται για την ραγδαία 

αυξανόμενη τουριστική κίνηση. Συνοδοιπόροι κρίνονται η ανάλογα αυξανόμενη βιομηχανική 

και γεωργική παραγωγή προκειμένου να καλυφθεί το μεγάλο ποσοστό ζήτησης που 

προκύπτει. Αυτή η κίνηση οδηγεί στην εντατικότερη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων 

προσφοράς εργασίας, με σκοπό να ικανοποιούνται κάθε φορά οι τουριστικές ανάγκες. 

Διευρύνονται οι εμπορικές συναλλαγές των τουριστικών περιφερειών με τις χώρες 

προέλευσης των ξένων τουριστών και έτσι, αναπτύσσεται ο επιχειρηματικός τομέας. 

Στον πολιτιστικό τομέα, μέσω της επαφής των ντόπιων κατοίκων μιας περιοχής με 

τους ξένους τουρίστες, αναπτύσσεται και βελτιώνεται το μορφωτικό και το πολιτιστικό 

επίπεδο. Τέλος, η τουριστική κίνηση επιδρά ευεργετικά και στη δημόσια οικονομία, καθώς 

και στην οικονομία των οργανισμών τοπικής διοίκησης (Κοκκώσης, Χ.–Τσάρτας, Π., 2001). 

 

3.2. O Τουρισμός Στην Ελλάδα  

 

Η όλη πορεία του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μια απροσδόκητη, απρογραμμάτιστη, περιστασιακή και ακανόνιστη 

ανάπτυξη, βασισμένη μόνο στη ζήτηση της αγοράς και στο ένστικτο των επιχειρηματιών. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι ο τουρισμός είναι έντονα εποχικός και μαζικός, καθώς περιορίζεται 

χρονικά στους καλοκαιρινούς μήνες και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους tour operators, 

αλλά και μονοδιάστατος, αφού στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο γνωστό τρίπτυχο «ήλιος, 

θάλασσα, ουρανός». (Κοκκώσης Χ. – Τσάρτας, Π., 2001: 91-96) 

Στον αντίποδα, οι αλλαγές στη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του 

τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό και με την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, 

οδήγησαν στην αναζήτηση νέων και ήπιων μορφών τουρισμού όταν, ήδη, άρχισαν να 

πρωτοεμφανίζονται τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα του μαζικού τουρισμού. Επρόκειτο για 

μια βεβιασμένη, απρογραμμάτιστη πολιτική, της οποίας η πορεία διόλου είχε προβλεφθεί, 

επομένως, κρίθηκε σκόπιμο να «προστατευθεί» αν όχι στο σύνολό της, σε ένα μεγάλο βαθμό. 

Κατά συνέπεια, η τουριστική δραστηριότητα και οι συνυφασμένες με αυτήν 

αναπτυξιακές προσπάθειες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, έχουν εισέλθει σε μια 

αναπτυξιακή φάση, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι αφενός η διαφοροποίηση του 

προϊόντος και αφετέρου η ανάπτυξη νέου τύπου τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι τελευταίες 

έχουν ως βασικό γνώρισμα τον σεβασμό προς το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. Αυτό, οδήγησε στη διαμόρφωση εναλλακτικών, πιο ήπιων μορφών τουριστικής 

δραστηριότητας (Κοκκώσης Χ.-Τσάρτας, Π., 2001).  
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Μαζικός Τουρισμός Τουρισμός Ειδικών 

Ενδιαφερόντων 

Εναλλακτικός Τουρισμός 

Πρόκειται για την κλασική και 

πλέον διαδεδομένη μορφή 

τουρισμού, κατά την οποία ο 

εκάστοτε ταξιδιώτης αναζητά 

την χαλάρωση και ενίοτε τη 

διασκέδαση (Λαγός, 2005: 62) 

Η παρούσα μορφή θεωρείται 

πως παρουσιάζει συσχέτιση 

με πληθώρα επιμέρους 

μορφών τουρισμού, οι οποίες 

ακολουθούνται ανάλογα με 

τις προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντα του εκάστοτε 

τουρίστα (θρησκευτικός 

τουρισμός, φυσιολατρικός) 

(Λαγός, 2005: 62) 

Όπως το υποδηλώνει και η 

ίδια η λέξη "εναλλακτικός", 

αποτελεί τουριστική μορφή 

την οποία αποζητούν άτομα 

με λιγότερο  συνηθισμένες 

επιλογές διακοπών. Αυτή η 

μορφή σχετίζεται και με την 

προστασία του 

περιβάλλοντος, της τοπικής 

παράδοσης, ηθών και εθίμων 

στα πλαίσια ποικίλων 

δραστηριοτήτων (Λαγός, 

2005: 62). 

Πίνακας 2 Τρείς Μορφές Κατηγοριοποίησης Τουρισμού 

Πηγή: Λαγός, 2005 (Ιδία Επεξεργασία) 

 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πρεσβεύουν ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης 

και διέπονται από μια άλλη φιλοσοφία, κύριοι άξονες της οποίας θεωρούνται από τη μία, η 

προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη, η προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικό-

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου υποδοχής των τουριστών (Ανδριώτης, 2008: 67-70). 

 

 

3.2.1. Εισαγωγή στην έννοια και στο περιεχόμενο των εναλλακτικών – ήπιων μορφών 

τουρισμού 

 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού βρίσκονται στον αντίποδα του μαζικού 

τουρισμού και, ειδικότερα, του σύγχρονου διεθνούς τουριστικού πρότυπου της αγοράς που 

χαρακτηρίζεται από τη μαζικότητα, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη μείωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση του κέρδους σε 

βάρος των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής οικονομίας και του περιβάλλοντος (Βελισσαρίου, 

Καραρχοντζίδης, Κομνηνάκης, 2000). 

Οι μορφές του τουρισμού που βρίσκονται σε συνάρτηση με τις κοινωνικο-

περιβαλλοντικές αξίες προσδιορίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό. Αυτές δίνουν τη 

δυνατότητα στους επισκέπτες αλλά και σε όσους τους υποδέχονται να γνωρίζουν καθετί 

θετικό καθώς και να προβαίνουν στην ανταλλαγή των μεταξύ τους εμπειριών. Είναι γεγονός 

πως ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί έννοια που απασχόλησε ιδιαίτερα κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, διότι πρόκειται για μια καινοτόμα προσέγγιση στο ζήτημα του 

τουρισμού και των προεκτάσεών του (Ρίγγας, 2003).    

Καθότι πρόκειται για νεοεισαχθείσα έννοια, δεν έχει ακόμη θεσπιστεί κάποιος 

καθολικά αποδεκτός ορισμός. Υποστηρίζεται από πολλούς μελετητές ότι οποιαδήποτε άλλη 

μορφή τουριστικής δραστηριότητας πέραν του μαζικού τουρισμού, αποτελεί τον εναλλακτικό 

τουρισμό. Ο επικρατέστερος ίσως ορισμός για τον ήπιο-εναλλακτικό τουρισμό είναι ο 
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ακόλουθος (Mose, 1998): «Ήπιος τουρισμός είναι ένας ποιοτικά αναβαθμισμένος και ιδιαίτερα 

φιλόξενος τουρισμός, που με διακριτική ενσωμάτωση των φιλοξενούμενων αποφέρει 

οικονομικά οφέλη για τους ημεδαπούς και δημιουργεί κλίμα αμοιβαιότητας μεταξύ ημεδαπών 

και επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζει ούτε το οικολογικό περιβάλλον ούτε τον 

κοινωνικό - πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής». 

Η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισµού συνοψίζεται στη διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος και των πόρων του τουριστικού προορισµού, στην ικανοποίηση των αναγκών 

του ντόπιου πληθυσμού και στη δυνατότητα των χωρών, στις οποίες υπάρχουν σι τουριστικοί 

προορισμοί να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις της τουριστικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις 

δικές τους τουριστικές πολιτικές, και να µην οδηγούνται από τους µμεγάλους τουριστικούς 

επιχειρηματίες (τους tours operators - ξενοδόχους) που συνήθως εξυπηρετούν πολυεθνικά ή 

ίδια οφέλη. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αφορούν κυρίως στην απόλαυση της 

φύσης φαντάζουν σαν χρυσοφόρα φλέβα. (Ρίγγας, 2003) 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού από τουριστικούς επενδυτές και φορείς ανάπτυξης που δεν είναι ικανοποιημένοι 

από τη μαζικοποίηση της τουριστικής διακίνησης και τις επακόλουθες αρνητικές της 

συνέπειες. Σύμφωνα με τον Butler (1990) οι εναλλακτικοί τύποι τουρισμού (και τουρίστα) 

επιφέρουν λιγότερες αρνητικές συνέπειες στους προορισμούς υποδοχής τουριστών χωρίς 

όμως να μειώνουν τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Ολοένα και περισσότεροι είναι οι 

τουρίστες που αναζητούν να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους μέσω μορφών τουρισμού 

που είναι πιο εναλλακτικές σε σχέση με τον παραδοσιακό τουρισμό και βρίσκονται στον 

αντίποδα του μαζικού τουρισμού και ειδικότερα, του διεθνούς τουριστικού προτύπου, που 

χαρακτηρίζεται από τη μαζικότητα, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη μείωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μεγιστοποίηση του κέρδους σε βάρος των 

τοπικών κοινωνιών, της τοπικής οικονομίας και του περιβάλλοντος. 

Στα παραπάνω προβλήματα, η αξιοποίηση και ανάδειξη των ήπιων μορφών 

τουρισμού, σε συνάρτηση με την ποιοτική αναβάθμιση, μπορούν να αποτελέσουν μια 

δυναμική απάντηση. Άλλωστε παρατηρείται διεθνώς αυξανόμενη ζήτηση για ήπιες και 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αξιοποιούν τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της 

περιοχής-προορισμός, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ζήτηση αυτή 

εμφανίζεται ως αντίδραση στον τρόπο ζωής στις πόλεις, κι έτσι ο σημερινός τυπικός 

τουρίστας διαφοροποιείται, αφού επιζητεί διακοπές μικρής κλίμακας και ήπιας μορφής, 

γεγονός που τον κάνει να απομακρύνεται από τον λεγόμενο μαζικό τουρισμό. (Λαγός, 2005). 

Ο εναλλακτικός τουρισμός, λοιπόν, καθορίζεται από την αρχή της βιωσιμότητας, στα 

πλαίσια της επαρκούς ανταγωνιστικότητας στην τουριστική αγορά και σε όρους οικονομίας 

και φυσικά χωρίς να υφίστανται από τις δράσεις του αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον 

και τη φύση. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα βιώσιμος – στο βαθμό τουλάχιστον που ορίζεται ο 

μαζικός τουρισμός. Απλά έχει την ίδια κατεύθυνση (στόχους) µε τον βιώσιμο και τον 

οικοτουρισµό που είναι η προστασία της φύσης και της ζωής και διαφέρουν µμονάχα στις 

προδιαγραφές που θέτουν.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνηθέστερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που 

συναντιούνται στην Ελλάδα. Συνεπώς, στην συγκεκριμένη ενότητα θα επικεντρωθούμε και 

θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις ήπιες μορφές τουρισμού. (Κοκκώσης Χ.-Τσάρτας, 

Π., 2001 και Ανδριώτης, 2008) 

 

 

Σκληρός Τουρισμός Ήπιος Τουρισμός 
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Α. Γενικές έννοιες  

 Συνετός 

 Αμυντικός 

 Επιφυλακτικός 

 Αργός/Στοχαστικός 

 Χαμηλών ρυθμών 

 Ελεγχόμενος 

 Συντονισμένος 

 Μετριοπαθής 

 Μακροπρόθεσμος 

 Γενικού ενδιαφέροντος 

 Ελεγχόμενος από τους ντόπιους 

 Μεγάλης αντοχής 

 Ευαίσθητος στην αξία 

 Ποιοτικός 

 Αναπτυσσόμενος 

Β. Τουριστικές Αναπτυξιακές Στρατηγικές  

1. Ανάπτυξη χωρίς σχεδιασμό Σχεδιασμός πριν από την ανάπτυξη 

2. Θεώρηση στις αναπτυξιακές μελέτες Θεώρηση στην νοοτροπία 

3. Κάθε κοινότητα σχεδιάζει για τον 

εαυτό της 

Κεντρικός σχεδιασμός για μεγάλες περιοχές 

4. Άναρχη ανάπτυξη Συγκέντρωση της ανάπτυξης σε ορισμένες 

περιοχές 

5. Τυχαία και διάσπαρτη ανέγερση 

οικοδομημάτων 

Συντήρηση του εδάφους, συγκεντρωτική 

ανέγερση οικοδομών, διατήρηση ελεύθερου 

χώρου 

6. Εντατική εκμετάλλευση της 

ιδιαίτερης αξίας των τοποθεσιών 

Σεβασμός στην ιδιαίτερη αξία της κάθε 

τοποθεσίας 

7. Ανέγερση αυξανόμενου ρυθμού 

κτιρίων  

Εκμετάλλευση και βελτίωση των κτιρίων που 

ήδη υπάρχουν 

8. Κατασκευές για αόριστη ζήτηση Καθορισμός ορίων για εξάπλωση 

9. Ανάπτυξη τουρισμού σε όλες τις 

περιοχές  

Ανάπτυξη τουρισμού μόνο σε κατάλληλες 

περιοχές και όπου υπάρχει διαθέσιμος 

ντόπιος πληθυσμός 

10. Ανάθεση της τουριστικής ανάπτυξης 

σε εξωγενείς παράγοντες 

Ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων και 

συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού 

11. Χρησιμοποίηση όλου του διαθέσιμου 

εργατικού δυναμικού 

(συμπεριλαμβανομένων και των 

αλλοδαπών) 

Ανάπτυξη σχεδιασμένη σύμφωνα με τις 

δυνατότητες της περιοχής για τουρισμό 

τοπικά ελεγχόμενο  

12. Θεώρηση στα οικονομικά 

προτερήματα 

Αποτίμηση όλων των οικονομικών, 

οικολογικών και κοινωνικών προτερημάτων 

και μειονεκτημάτων 

13. Θεώρηση του αγροτικού πληθυσμού 

μόνο ως κτηματίες και εργατικό 

δυναμικό 

Διατήρηση και ενθάρρυνση της γεωργίας 
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14. Εγκατάλειψη των ζημιών στην 

κοινωνία 

Οι ζημιές πληρώνονται από το δράστη 

15. Ευμενής αντιμετώπιση στην ιδιωτική 

μεταφορά 

Ενθάρρυνση της ντόπιας μεταφοράς  

16. Διασφάλιση ευκολιών για την 

μεγιστοποίηση της ζήτησης 

Διασφάλιση ευκολιών για μεσαίου μεγέθους 

ζήτηση 

17. Απομάκρυνση φυσικών φραγμών  Διατήρηση φυσικών φραγμών 

18. Αστική αρχιτεκτονική Ντόπια αρχιτεκτονική (σχέδιο κτιρίων και 

υλικών) 

19. Γενικός αυτοματισμός τουριστικών 

θέρετρων 

Επιλεκτική τεχνητή ανάπτυξη, ενθάρρυνση 

μη τεχνιτών τουριστικών προορισμών. 

Σκληρός τουρισμός Ήπιος τουρισμός 

Γ. πλαίσιο πολιτικής   

Εξασφάλιση συγκεντρωτικών αφίξεων Εναλλασσόμενες διακοπές 

Πρόσληψη προσωπικού μη αποδεδειγμένων 

ικανοτήτων 

Βελτίωση εκπαίδευσης των ατόμων με 

υπεύθυνες θέσεις στον τουρισμό 

Πώληση μετ’ εμποδίων Πώληση «εκ καρδίας» 

Θεωρεί τον τουρισμό ως οικονομική 

πανάκεια 

Ψάχνει νέες επιλογές και τουριστικές 

εναλλαγές 

Σκληρό ταξίδι Ήπιο ταξίδι 

Δ. διαθέσεις του τουρίστα  

Μαζικός τουρισμός Μοναχικό ταξίδι, με φίλους ή οικογένεια 

Έλλειψη χρόνου Αφθονία χρόνου 

Ταχύτατα μέσα μεταφοράς Κατάλληλα (ή ακόμη και αργά) μέσα 

μεταφοράς 

Προσχεδιασμένο δρομολόγιο Αυθόρμητο δρομολόγιο 

Εμπνευσμένο εξωτερικά Εμπνευσμένο εσωτερικά 

Εισαγόμενος τρόπος ζωής  Εγχώριος/ντόπιος τρόπος ζωής 

«Θεάματα»  Βιώματα 

Άνετο και παθητικό Δραστήριο και ενεργητικό  

Μικρή ή καθόλου προετοιμασία Προ-έρευνα για τον προορισμό 

Δεν επιθυμεί να μάθει τη γλώσσα Διάθεση για μάθηση της γλώσσας 

Αίσθηση ανωτερότητας Θέληση για μάθηση 

Ποικίλες αγορές  Αγορές δώρων ή τοπικών προϊόντων 

Αναμνηστικά Μνήμες, ημερολόγια, νέες προοπτικές  

Στιγμιαίες φωτογραφίες και καρτ ποστάλ Φωτογραφία, σχεδίαση, ζωγραφική  

Περιέργεια  Φινέτσα 

Θορυβώδης  Ήσυχος  

  

Πίνακας 3 Διαφορές Σκληρών έναντι Ήπιων Μορφών Τουρισμού 

Πηγή : Krippendorf (1982). 

 

Από τα παραπάνω αναλυτικά δεδομένα, είναι φανερό ότι ο εναλλακτικός- ήπιος τουρισμός 

έχει πολλά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τον μαζικό. Κατανοούμε ότι ο 

εναλλακτικός τουρισμός θεωρείται ως διαμετρικά αντίθετος του μαζικού, με τον εναλλακτικό 
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να εμφανίζεται ως καλός-ποιοτικός και ο μαζικός ως κακός-αφορά την ποσότητα και όχι την 

ποιότητα.  

3.2.2. Ήπιες μορφές τουρισμού 

 

Αφού έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης του όρου «τουρισμός» με τη βοήθεια 

πολλών μελετητών που κατάφεραν να προσδιορίσουν τον όρο μέσα από την έρευνά τους, να 

διακριθούν και να ξεχωρίσουν και να αποτελούν πλέον αυθεντίες πάνω στο εν λόγω θέμα, 

αφού δευτερευόντως, πραγματοποιήθηκε μια παραστατική παρουσίαση των θετικών 

επιδράσεων του τουρισμού γενικά σε πολλαπλά επίπεδα, και αφού παρουσιάστηκαν εκτενώς 

οι δράσεις που αφορούν τον τουρισμό, οι γοργοί ρυθμοί άνθισής του στον ελλαδικό χώρο, τα 

αποτελέσματα της εξέλιξης αυτής ή ακόμη και οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν, έφτασε πια η 

στιγμή να καταστεί πιο σαφές το περιεχόμενο του «ήπιου» ή κατ’ άλλους, εναλλακτικού 

τουρισμού. Ήρθε, δηλαδή, η ώρα να εντάξουμε στα πλαίσια του όρου αυτού, τις 

υποκατηγορίες που τον συνθέτουν. 

Είναι προφανές ότι κάποιος, ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση και επαφή με τέτοιους 

όρους, ακούγοντας την φράση «ήπιος τουρισμός», δεν πρόκειται να κατανοήσει τίποτα. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ήπιος τουρισμός είναι αλληλένδετος με την πιο ήρεμη έκφραση 

του τουρισμού, με απώτερο σκοπό την προστασία και τον σεβασμό των φυσικών πόρων, την 

βαθύτερη γνώση της ιστορίας ενός τόπου, την θέαση διαφόρων μνημείων πολιτισμού, τη 

συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός 

τοπίου. Πρόκειται, δηλαδή, για μια τουριστική ανάπτυξη υπό αυστηρές προϋποθέσεις. 

(Καραγιάννης, 1999).  

Κάθε γωνιά της Ελλάδας διαθέτει πλούσιο φυσικό κάλλος, μακρά ιστορία και 

πολιτισμό, με αποτέλεσμα δικαίως να θεωρείται ως ιδανικός προορισμός εναλλακτικού 

τουρισμού. Τα φυσικά της τοπία, τα γαλαζοπράσινα νερά, ο καθαρός ουρανός, τα αμέτρητα 

μνημεία πολιτισμού, ο ήλιος, όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό συνθέτουν ένα τοπίο 

ονειρικό, ελκυστικό για πολίτες από τα πέρατα της γης. Είναι λίγες οι χώρες που μπορούν να 

τα προσφέρουν όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα.  

Συνεπώς,  με τον όρο εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναφερόμαστε στον τουρισμό 

που σχετίζεται με εναλλακτικές μορφές, αφενός σε οργανωτικό επίπεδο αφετέρου σε ό,τι 

αφορά τις τουριστικές δραστηριότητες που αποζητούν οι επισκέπτες. Ο εναλλακτικός 

τουρισμός, περιλαμβάνει κίνητρα, που συνδέονται με συγκεκριμένα θέματα όπως: 

φυσιολατρία, ταξίδια περιπέτειας, αθλητικές δραστηριότητες, περιήγηση, περιβάλλον, 

γνωριμία με την τοπική παράδοση, απόλαυση της θέας ενός τοπίου, περιοχές με μη 

μολυσμένο περιβάλλον ή πλούσια πολιτιστική κληρονομιά κ.α. (Σούρτζης, 2003: 92). 

 

Στο σημείο αυτό, θα παρουσιαστούν οι ειδικότερες μορφές ήπιου τουρισμού (Κοκκώσης και 

Τσάρτας, 2005). 

✓ Αγροτουρισμός 

✓ Συνεδριακός Τουρισμός 

✓ Κοινωνικός τουρισμός  

✓ Πολιτιστικός τουρισμός 

✓ Φυσιολατρικός τουρισμός 

✓ Τουρισμός τρίτης ηλικίας 

✓ Ορειβατικός και περιπατητικός 

✓ Τουρισμός υγείας 

✓ Αθλητικός τουρισμός 
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✓ Εκπαιδευτικός τουρισμός 

✓ Χειμερινός τουρισμός 

✓ Παράκτιος τουρισμός, παραποτάμιος, θαλάσσιος και τουρισμός των υδροβιότοπων 

✓ Θρησκευτικός τουρισμός 

✓ Αστικός τουρισμός  

✓ Ιαματικός τουρισμός 

✓ Τουρισμός χρήσης αθλητικών κέντρων 

✓ Τουρισμός σε κέντρα αναζωογόνησης 

✓ Τουρισμός για αθλητικές διοργανώσεις γκολφ 

✓ Τουρισμός ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων 

✓ Χρονομεριστική μίσθωση 

✓ Τουρισμός σε θεματικά πάρκα και μουσεία 

✓ Συμπλέγματα αγροτουρισμού σε σύγχρονους οικισμούς, δομημένα με 

χαρακτηριστικά παραδοσιακών αγροτικών οικισμών (Βενετσανοπούλου, Μ.Γ., 

2006). 

Ο μαζικός τουρισμός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τις παραπάνω μορφές, και 

ειδικότερα παραθαλάσσιος μαζικός τουρισμός. Απλά λαμβάνει συμπληρωματικό χαρακτήρα 

προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε 

περιοχές της περιφέρειας. Υπάρχουν και ορισμένες ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες 

ανήκουν στον εναλλακτικό τουρισμό και χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη κινήτρων για 

κάποια ειδική υποδομή. Ο εναλλακτικός τουρισμός προσφέρει τη δυνατότητα ενός 

διαφορετικού τρόπου διακοπών σε κάποιους ανθρώπους και έχει απόλυτη σχέση με τη 

προστασία της τοπικής κουλτούρας, του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

καθώς και με την αποφυγή των υπηρεσιών του οργανωμένου τουρισμού (Βαρβαρέσος, 2005). 

Όλοι οι τουριστικοί παραγωγοί χρησιμοποιούν τον όρο του εναλλακτικού 

τουριστικού προϊόντος, δηλαδή, οι ιδιώτες και το κράτος, χωρίς όμως να γνωρίζουν ακριβώς 

το κύρος και το επίπεδο σημαντικότητας και την πολύπλευρη πτυχή της έννοιας αυτής τόσο 

στην παραγωγική διαδικασία όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν και 

στην άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής πολιτικής (Σφακιανάκης, 2004). 

3.3. Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού αναλυτικά 

 

3.3.1 Αγροτουρισμός27 

 

Μια από τις σημαντικότερες μορφές ήπιου τουρισμού αποτελεί ο αγροτουρισμός. Το 

όνομά του συνειρμικά συνδέεται με τις ομορφιές της φύσης, τη γαλήνη, την ηρεμία, την 

αποσυμφόρηση από τα καθημερινά βάρη. Οι τουρίστες αναζητώντας την ξεκούραση και την 

χαλάρωση σε ένα περιβάλλον που είναι ήρεμο είτε πρόκειται για ένα απομακρυσμένο χωριό, 

είτε για ένα μικρό «ξεχασμένο» νησί, στην προσπάθεια τους να αποκοπούν προσωρινά από 

την καθημερινότητα της πόλης, διαλέγουν αυτό το είδος των διακοπών, επειδή πέρα από την 

ομορφιά του φυσικού τοπίου το οποίο θα ζήσουν, μπορούν να πάρουν μέρος και σε πολλές 

δραστηριότητες όπως είναι η πεζοπορία, η ποδηλασία, το κολύμπι, η ιππασία κ.λ.π. 

Παράλληλα, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ντόπιους κατοίκους, να γνωρίζουν ήθη, 

 
27 Σύμφωνα με τους λεξικογράφους, ο αγροτουρισμός είναι «μια οργανωμένη τουριστική 

δραστηριότητα, κατά την οποία μπορεί να εξασφαλιστεί στους τουρίστες, δωρεάν διαμονή σε αγρόκτημα, 

προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε αγροτικές δραστηριότητες».  (Έξαρχος, 

Καραγιάννης, 2004) 
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Διάγραμμα 2 Αγροτουρισμός 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

τοπική 
κοινωνία 

σεβασμό
ς στην 
φύση

οικονομί
α

έθιμα, και στην περίπτωση που είναι τυχεροί να απολαύσουν και κάποιο πανηγύρι ή γιορτή, 

πράγμα σύνηθες για έναν τόπο. Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν την 

τοπική κουζίνα και να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά υγιεινά προϊόντα.  

Ορισμός για το τι είναι αγροτουρισμός δεν υπάρχει τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι αγροτουρισμός είναι τουριστικές 

δραστηριότητες μικρής κλίμακας οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής (όσες δεν έχουν 

σβήσει), που αναπτύσσονται σε αγροτικό χώρο από ανθρώπους που απασχολούνται κυρίως 

στη γεωργία. Με άλλα λόγια ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης και υπερδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Αυτό που αναζητά και εκτιμά 

ιδιαίτερα ο τουρίστας είναι η αυθεντική και άνετη φιλοξενία, που εύκολα κάνει κάποιον να 

αισθανθεί σαν να βρίσκεται στο σπίτι του. Το παν είναι η ουσιαστική επικοινωνία και όχι το 

απρόσωπο σύστημα ενός χαοτικού ξενοδοχείου στην πόλη. Όλη η φιλοσοφία του 

αγροτουρισμού στηρίζεται σε αυτά τα πολύτιμα προσφερόμενα αγαθά. Ο επισκέπτης έρχεται 

σε επαφή με τη φύση, βλέπει τις παραγωγές, τις καλλιέργειες, τα τοπικά προϊόντα, τον ζωικό 

κόσμο, δοκιμάζει τοπικές λιχουδιές και γλυκίσματα, αφού αυτά διαφοροποιούνται από 

περιοχή σε περιοχή, γεύεται τις μυρωδιές, τα αρώματα ενός τόπου. (Ανδριώτης, 2008: 127-

137). 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο αγροτουρισμός και ο εναλλακτικός τουρισμός στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του πρωτογενούς και δευτερογενούς 

τομέα με τον τριτογενή. Δηλαδή της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

και της μεταποίησης, με την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό σε μια περιοχή. Κατ' αυτόν 

τον τρόπο δημιουργεί, στηρίζει και τονώνει την τοπική αγορά, παρέχοντας νέες θέσεις 

εργασίας, ένα συμπληρωματικό εισόδημα στις αγροτικές οικογένειες και συγκρατώντας τον 

πληθυσμό στην ύπαιθρο αυτή. Θα πρέπει να αναφερθεί πως οι κύριες κατηγορίες των 

επιχειρήσεων που εντάσσονται στον εναλλακτικό τουρισμό σε μια χώρα είναι οι εξής 

(Πατσουράτης, 2002): 

 

Αγροτουριστικά καταλύματα στις μικρές πόλεις και χωριά  

 

• Πρατήρια / Εκθετήρια/ Εργαστήρια αγροτουριστικών τοπικών προϊόντων  

• Αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής  

• Τουριστικά γραφεία που 

αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ή 

την υλοποίηση προγραμμάτων 

υπαίθριων δραστηριοτήτων και 

περιηγήσεων οικοτουριστικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

• Αγροκτήματα και φάρμες  

• Επιχειρήσεις παραγωγής 

παραδοσιακών προϊόντων  

• Εργαστήρια τοπικής τέχνης 
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3.3.2. Επαγγελματικός- Συνεδριακός τουρισμός28 

 

Ως επαγγελματικός τουρισμός νοείται μια νεοεισαχθείσα μορφή τουρισμού, 

εξαιρετικά δυναμική, χάρη στην οποία σημειώνονται πολλαπλά έσοδα, μειώνεται το 

φαινόμενο της ανεργίας, και αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό μέρος της συνολικής 

παγκόσμιας τουριστικής αγοράς (Σφακιανάκης, 2000: 107). Πρόκειται για κάθε είδους 

οργανωμένες εκδηλώσεις, όπως συνέδρια ή συναντήσεις, με μεγάλο ή μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων, σε οποιοδήποτε επίπεδο, περιφερειακό, τοπικό ή και διεθνές. (Παυλόπουλος 

Π, 2004)  

Ο συνεδριακός τουρισμός είναι άκρως αλληλεπιδραστικός, διότι απαιτεί, ένα υψηλού 

επιπέδου υπόβαθρο από τη χώρα υποδοχής, συμβάλλοντας, σταδιακά, ενεργά στην 

αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας της εκάστοτε περιοχής. Σε εγχώριο επίπεδο, 

τα επιστημονικά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα είναι πολυάριθμα και σημαντικά∙ ιατρικά 

συνέδρια, αρχιτεκτονικά, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, πλουτίζοντας την 

πολιτιστική ζωή της ενδοχώρας, προσφέροντας, συγχρόνως, τη δυνατότητα στους συνέδρους 

να έρθουν σε επαφή με την κοιτίδα των επιστημών (πηγή: 

http://www.visitgreece.gr/el/meetings_and_incentives τελευταία πρόσβαση: 28.03.2019). 

 

 

3.3.3. Τουρισμός Υγείας- Ιαματικός τουρισμός –Θεραπευτικός Τουρισμός 

 

Ο τουρισμός υγείας είναι μια ακόμη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, η οποία 

απευθύνεται σε άτομα με θέματα υγείας ή σε όσους επιθυμούν την αναζωογόνηση και τη 

χαλάρωσή τους. Παλαιότερα, ήταν σύνηθες να τον επιλέγουν άτομα τρίτης ηλικίας για 

θεραπευτικούς λόγους, ενώ σήμερα με την ταυτόχρονη εξέλιξη των τεχνολογιών και τις 

υπερβολικές απαιτήσεις των καιρών, επιλέγεται και από νέα άτομα, με οικονομική κυρίως 

επιφάνεια, για την βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης και την αποφυγή από τον φόρτο 

της καθημερινότητας.  

Από την αρχαιότητα υπήρχε η τάση να παραλληλίζεται με τον θεραπευτικό-ιαματικό 

τουρισμό, τάση που τείνει να χαθεί τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την μορφή τουρισμού 

περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες, υπηρεσίες και προγράμματα θεραπείας μέσω 

σύγχρονων ιατρικών μεθόδων της ορθόδοξης ιατρικής (Σπαθή, 2000). Τα τελευταία χρόνια 

σημειώνεται αυξημένη ζήτηση αυτών των μορφών τουρισμού, εξαιτίας των οφελών που 

προσφέρουν στον άνθρωπο. (Σφακιανάκης Μ., 2000: 69, 73-87 και Σπαθή, 2000).  

 

3.3.4. Αθλητικός τουρισμός – ορειβατικός τουρισμός- περιπατητικός τουρισμός 

 

Αθλητικός Τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι τουρίστες ασκούνται, γυμνάζονται, παίζουν ή αθλούνται και συγκεκριμένα 

επιδίδονται σε ένα ή περισσότερα αγωνίσματα του μαζικού αθλητισμού. (Σφακιανάκης, 

2000: 208-212).  Τα τελευταία ιδίως χρόνια, ο αθλητικός τουρισμός σημείωσε θεαματική 

προσέλκυση ενδιαφερομένων, πράγμα που παρατήρησαν οι ιθύνοντες της τουριστικής 

 
28 Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί υποκατηγορία του επαγγελματικού τουρισμού (Βελισσαρίου, 

2000).  Πρόκειται για το είδος του τουρισμού που σχετίζεται με την παρακολούθηση συνεδρίων, τα 

οποία διοργανώνονται από κάποιους φορείς και απευθύνονται σε κάποιους συγκεκριμένους κλάδους 

(π.χ. γιατροί). Επίσης, εκτός από επιστημονικά συνέδρια, αυτά μπορεί να είναι κάποιου άλλου 

πολιτικού φορέα ή ΜΚΟ ή και άλλων φορέων. 

http://www.visitgreece.gr/el/meetings_and_incentives
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βιομηχανίας, προχωρώντας έτσι σε επιχειρηματικές κινήσεις.29 Για το λόγο ότι ο αθλητικός 

τουρισμός διακρίνεται σε πέντε υποκατηγορίες, προκύπτει πως συνιστά μια ολοκληρωμένη 

τουριστική εμπειρία. Με την έννοια του αθλητικού τουρισμού μπορεί να περιγραφεί η 

εμπειρία που αποκομίζει κανείς από ένα ταξίδι που συμπεριλαμβάνει κάθε αθλητική 

δραστηριότητα (Κώστα, Γ., Υφαντίδου, Γ., 2015). 

Ορειβατικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι τουρίστες αναπτύσσουν ή παρακολουθούν ορειβατικές δραστηριότητες. Ταυτίζεται, 

δηλαδή, με την ορειβασία, περιλαμβάνοντας πεζοπορία σε μέρη όπως: μονοπάτια, φαράγγια, 

δασικούς τόπους κ.α.  

Στο σημείο αυτό, προτού αναλυθεί η έννοια του περιπατητικού τουρισμού, πρέπει να 

καταστεί σαφές πως υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτή και στον ορειβατικό. Εάν και οι 

δύο συγκαταλέγονται στον ορεινό30 τουρισμό, τότε ο περιπατητικός αποτελεί την τουριστική 

δραστηριότητα του εύκολου περπατήματος σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές, είτε λοφώδεις, 

είτε ημιορεινές, χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, ενώ ως ορειβατικός ορίζεται η ανάβαση 

σε δύσβατα μέρη (βουνά) με την χρήση και ειδικού εξοπλισμού (Σφακιανάκης, 2000: 210-

213). 

 

3.3.5. Κοινωνικός τουρισμός –Τουρισμός για όλους & ατόμων τρίτης ηλικίας 

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού (BITS, Bureau International 

du Tourisme Social31) ως Κοινωνικός ορίζεται ο τουρισμός που απαρτίζεται από το σύνολο 

σχέσεων και διεργασιών, οι οποίες απορρέουν από την επιδοτούμενη από την πολιτεία, βάσει 

ορισμένων προγραμμάτων, συμμετοχή στον τουρισμό των κοινωνικών στρωμάτων με 

χαμηλό εισόδημα. Εν ολίγοις, στην περίπτωση αυτή ο κρατικός μηχανισμός μεριμνά για τις 

διακοπές χαμηλού εισοδήματος κοινωνικών ομάδων. Όσο καιρό το Διεθνές Γραφείο 

Κοινωνικού Τουρισμού εργαζόταν για τον σχεδιασμό και την προώθηση του κοινωνικού 

τουρισμού, στον ελλαδικό χώρο δεν ήταν καθόλου γνωστή η δράση του. Μόλις 40 περίπου 

χρόνια πριν, το 1982, πρωτοεφαρμόστηκε η ιδέα του κοινωνικού τουρισμού (Ηγουμενάκης, 

Κραβαρίτης, Λύτρας, 1998).  

Στον ελλαδικό χώρο, όπως και σε πολλές σύγχρονες κοινωνίες, έχει προβλεφθεί και 

σταδιακά αναπτυχθεί ένα είδος τουρισμού για άτομα με ιδιαιτερότητες, χωρίς να παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τον κοινωνικό τουρισμό. Αυτό το είδος τουρισμού, αφορά σε άτομα που 

έχουν προβλήματα κινητικής ή ψυχολογικής φύσης, ή και γενικότερα προβλήματα υγείας και 

ανήκουν ως επί των πλείστων στη μεσαία και την μεγάλη ηλικιακή τάξη. Απώτερος στόχος 

είναι η πραγμάτωση της τουριστικής εμπειρίας. Αν και ο τουρισμός για όλους θεωρείται 

υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας του Κοινωνικού Τουρισμού, διαφοροποιείται από αυτόν 

ως προς την αντιμετώπιση των τουριστών.  

 
29Πηγή:http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-

Tourism%20Development%20Guide.pdf, σελ. 3-5 (τελευταία πρόσβαση: 01.09.2019). 
30 Ως ορεινός τουρισμός θεωρείται η εναλλακτική μορφή τουρισμού που έχει ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα τη χωρική διάσταση και τη μεγάλη θεματική ποικιλία των δραστηριοτήτων. Οι τουριστικές 

δραστηριότητες κάθε μορφής και τύπου, σε ορεινές περιοχές, έχουν παράδοση που μετρά αιώνες πριν, 

και οι στόχοι τους αφορούν κατά κύριο λόγο τη φυσιολατρία, την υγεία και την επαφή με τον αγροτικό 

πολιτισμό (Λαγός, 2005: 80) 
31 Το Διεθνές Γραφείο Τουρισμού ιδρύθηκε στις 7 Ιουνίου 1963 κάτω από την δυναμική υποστήριξη 

του Βέλγου κομισάριου τουρισμού και επιφανούς ανθρώπου του παγκόσμιου τουρισμού, του Arthur 

Haulot (Λύτρας, 1999). 

http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-Tourism%20Development%20Guide.pdf
http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Sport%20Tourism/Sport-Tourism%20Development%20Guide.pdf
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Ο τουρισμός για όλους υφίσταται με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι, 

συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να έχουν τα ίδια 

δικαιώματα, ίδιες και ίσες ευκαιρίες και τις ίδιες προσβάσεις στον τουρισμό. Προβλέπεται για 

αυτούς να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για όσο χρόνο επιθυμούν και όπου επιθυμούν, 

χωρίς περιορισμούς.  

Τουρισμός τρίτης ηλικίας, το πιο ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού, ανομοιογενές, 

δύσκολο και συντηρητικό της συνολικής τουριστικής αγοράς. Η Τρίτη ηλικία έχει επηρεαστεί 

από τη γενικότερη τάση της σύγχρονης εποχής για ολοένα και περισσότερα-μακρύτερα 

ταξίδια και αυτό συμβαίνει γιατί ο ελεύθερος χρόνος που διαθέτει δεν είναι πια 

περιορισμένος, τα εισοδήματα είναι σταθερά και σχετικά επαρκή, ενώ η διάθεση για ταξίδια 

και περιπέτειες σαφώς μεγαλύτερη. Είναι έμπειροι, ενημερωμένοι, απαιτητικοί ξέρουν τι 

υπηρεσίες θέλουν, τι ζητούν, ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και 

απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και χειρισμό των προβλημάτων. Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι όσο πιο πεπαιδευμένοι είναι οι ηλικιωμένοι, τόσο πιο αυξημένες είναι και οι 

απαιτήσεις τους. (Σωτηριάδης, Φαρσάρη, 2009). Η παρούσα μορφή τουρισμού παρουσιάζει 

και θα παρουσιάζει ανοδική πορεία, αφού ήδη καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά σε σχέση 

με τον αντίστοιχο συμβατικό τουρισμό (Κάτσος, 2004).  

 

3.3.6. Παράκτιος - Θαλάσσιος - Παραλίμνιος - Παραποτάμιος τουρισμός 

 

Ως παράκτιος χαρακτηρίζεται ο τουρισμός που ως τουριστικό προορισμό έχει τις 

ακτές της θάλασσας, κατά τη διάρκειά του οποίου, οι τουρίστες επιλέγουν ως τόπο διαμονής 

παράκτια τουριστικά θέρετρα και ξενοδοχεία. Η βασική τους δραστηριότητα περιορίζεται 

κοντά ή δίπλα στις ακτές και μέσα στα νερά των αιγιαλών και συνίσταται η ενασχόλησή τους 

με τη θάλασσα, την άμμο, τον ήλιο και τα παιγνίδια. Αναφορικά με την εγχώρια παράκτια 

δραστηριότητα, έχει καταφέρει να σημειώσει το ποσοστό 60-65% του συνόλου του 

τουρισμού.  

Ο θαλάσσιος τουρισμός (sailing holidays) έχει ως προορισμό την ανοικτή θάλασσα 

και οι βασικές ανάγκες των τουριστών (διαμονή, διατροφή, ψυχαγωγία, άθληση, πολιτιστικές 

ανάγκες) ικανοποιούνται εν πλω∙ το πλοίο, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, έχει τη μορφή 

ενός πλωτού. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές ήπιες μορφές τουρισμού και 

προσφέρεται σε χώρες που διαθέτουν θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί πως στον θαλάσσιο 

τουρισμό δεν συγκαταλέγονται δράσεις σε υδάτινες επιφάνειες, αλλά περιηγήσεις όπως 

ιστιοπλοϊα, καταδύσεις, αλιεία κ.α. Το πλεονέκτημά του έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί 

ενίοτε να συνδυαστεί και με άλλες μορφές τουρισμού, όπως τον θρησκευτικό ή τον 

πολιτιστικό. (Μηλωνόπουλος - Μοίρα, 2005: 25) 

Με τον όρο παραλίμνιος τουρισμός εννοείται η ιδιάζουσα μορφή του παράκτιου, η 

οποία συναντάται σε χώρες όπου υπάρχουν λίμνες και κυρίως σε περιοχές όπου δεν υπάρχει 

θάλασσα και η πρόσβαση σε αυτή είναι δύσκολη. Οι δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν 

στον παράκτιο τουρισμό, ευκόλως συναντώνται και στον παραλίμνιο (Σφακιανάκης, 2000: 

269). Τέλος, σημειώνεται και ο παραποτάμιος (και  ποτάμιος) τουρισμός, αφού πολλοί είναι 

εκείνοι που τον προτιμούν.  

 

3.3.8. Πολιτιστικός τουρισμός – Πνευματικός τουρισμός 

 

Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει σε αυτό το σημείο, καθότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη 

συσχέτιση και με τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν προς μελέτη και έρευνα. Ο όρος 

«πολιτισμός» εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα για να υποδηλώσει τη διάκριση ανάμεσα στον 
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«πολιτισμένο» και τον «βάρβαρο» αποτελώντας έκφραση της δυτικής συνείδησης (Βρύζας, 

1997). 

Με τον όρο πολιτιστικός τουρισμός νοείται ένας από τους πιο γοργά εξελισσόμενους 

τομείς στην τουριστική βιομηχανία. Από το 1970 η ζήτηση για τον πολιτιστικό τουρισμό 

δημιουργήθηκε και παρατηρήθηκαν σε αυτή υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και εισοδήματος. 

Σύµφωνα µε το «∆ιεθνές συµβούλιο µουσείων και χώρων»32 ICOMOS και την υπογραφείσα 

Χάρτα για τον Πολιτιστικό Τουρισμο (1976), πρόκειται για «ένα εξειδικευμένο είδος 

τουρισμού, το οποίο αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στην ανακάλυψη-αποκάλυψη μνημείων - 

πολιτιστικών αξιοθέατων και στην ταυτόχρονη προστασία και διατήρησή τους». Ουσιαστικά, 

αποτελεί είδος εναλλακτικού τουρισμού με παιδευτικό χαρακτήρα, μέσω της άντλησης νέων 

γνώσεων, θεαμάτων, τεχνών.  

Οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές τάσεις έχουν ως απόρροια την ολοένα 

αναπτυσσόμενη μορφή αυτή τουρισμού. Συγκεκριμένα η τουριστικό πολιτιστική 

δραστηριότητα διακρίνεται για τα παρακάτω πλεονεκτήματα: εκδηλώνεται με :  

➢ Προστατεύει, αναδεικνύει και αξιοποιεί τους πολιτιστικούς πόρους και γενικότερα 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται. 

➢ Είναι ανεξάρτητος από την εποχικότητα, καθώς δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου 

από τις κλιματολογικές συνθήκες. Επομένως, συμβάλλει στην επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου, εκτός της περιόδου αιχμής. 

➢ Διαχέει ευρύτερα το τουριστικό ρεύμα με την ανάδειξη νέων προορισμών σε 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. 

➢ Προσελκύει τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος και μορφωτικού επιπέδου, οι 

οποίοι συνήθως επιμηκύνουν το χρόνο διαμονής τους σε ένα συγκεκριμένο μέρος 

και συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες. 

➢ Είναι φιλικός προς το φυσικό περιβάλλον, σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό, 

ο οποίος προκαλεί υποβάθμιση και αλλοίωση του περιβάλλοντος. 

➢ Δημιουργεί νέες προοπτικές απασχόλησης για ειδικευμένο προσωπικό. 

➢ Αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα της σύγχρονης στρατηγικής για την 

αναζωογόνηση των αστικών κέντρων μέσω του πολιτισμού (Σπιλάνης, 2000). 

 

Η σχέση τουρισμού και πολιτισμού σε συνάρτηση με την έννοια της βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, απασχολεί όπως παρατηρείται τους 

παγκόσμιους οργανισμούς με διεθνή δράση στον τομέα αυτό, όπως το ICOMOS, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α. Πρέπει να καταστεί κατανοητό ότι η πολιτισμική κληρονομιά 

είναι κάτι καθολικό, κάτι που ανήκει στον καθένα μας και όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την 

προστασία των αποθεμάτων.  

 

3.3.9. Θρησκευτικός Τουρισμός  

 

Όλες οι θρησκείες, τόσο οι παλαιότερες πολυθεϊστικές και ειδωλολατρικές, όσο και 

οι σύγχρονες μονοθεϊστικές, έχουν καθιερώσει πολλές γιορτές για να τιμήσουν τους Θεούς, 

τους Προφήτες και τους Αγίους τους ή μεγάλα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά γεγονότα 

(π.χ. η μεγάλη γιορτή του προσκυνήματος στη Μέκκα για τους Μωαμεθανούς, το Ραμαζάνι 

για τους Μουσουλμάνους και τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι γιορτές των Αγίων, κ.λπ. για 

τους Χριστιανούς). Αυτή, η πληθώρα των θρησκευτικών γιορτών, σε συνδυασμό με το 

συναίσθημα και την ανάγκη εκδήλωσής του, αποτελούν κίνητρα μετακίνησης πολλών 

 
32 www.icomos.org  

http://www.icomos.org/
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ανθρώπων. Η μετακίνηση αυτή, δικαιολογημένα, θεωρείται τουριστική, γιατί συχνά 

συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τουριστικού ταξιδιού. Επομένως, οι 

μετακινούμενοι θεωρούνται τουρίστες της εναλλακτικής μορφής τουρισμού, οριζόμενης ως 

«θρησκευτικός» τουρισμός (Καραγιάννης, Σ. Έξαρχος, Γ., 2004: 301). 

Ένα χαρακτηριστικό αυτής της μορφής τουρισμού είναι ότι πραγματοποιείται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, όσοι επιλέγουν αυτό το είδος τουρισμού είναι άτομα 

που ανήκουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, είτε μορφωμένα είτε όχι, ανεξαρτήτου 

κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Απαιτείται η τήρηση του θρησκευτικού εορτολογίου και 

η επιλογή των προορισμών δεν γίνεται από τον εκάστοτε τουρίστα, αφού αυτοί είναι οι τόποι 

που λαμβάνουν χώρα διάφορες θρησκευτικές τελετές.  

 Τα άτομα που ακολουθούν αυτό το είδος τουρισμού γνωρίζουν τα πολλαπλά οφέλη 

που αποκομίζουν, αφού συναντούν μνημεία και κτίσματα λατρείας πολλών δογμάτων και 

θρησκειών, αποκτώντας έτσι σφαιρική άποψη για τη θρησκευτική συνείδηση του κάθε λαού. 

Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη η μορφή αυτή τουρισμού, διότι 

φιλοξενούνται μοναστήρια ήδη από τον 10ο αιώνα, με μακρά ιστορία και αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον. (Σφακιανάκης, 2000: 305).   

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί το γεγονός ότι η μορφή αυτή επίσκεψης 

δεν μπορεί να πραγματοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι επιχειρήσεις τουρισμού 

λειτουργούν με τρόπο, ώστε τα τουριστικά πακέτα να είναι προσιτά σε όλο το κοινό, 

προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη και στους ίδιους τους θρησκευτικούς τόπους.33 

3.4. Παράγοντες & Ανάγκες που συνετέλεσαν στην διαμόρφωση του 

Εναλλακτικού-Ήπιου Τουρισμού 

 

Καθίσταται σαφές το γεγονός ότι, δεν είναι δυνατό όλοι οι τόποι να διαχειρίζονται 

και να αξιοποιούνται ομοιοτρόπως. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, ένα χωριό ή ένα νησί 

φιλήσυχο να μεταμορφωθεί σε τόπο εξωτικό, με χλιδή, υπερπολυτελή καταλύματα και 

παροχή τρυφηλού βίου. Ένα τέτοιο μέρος, δεν μπορεί να χάσει την ταυτότητά του. Θα ήταν 

αδιανόητο να διαχειρίζεται με τρόπο που να μην προσελκύει επισκέπτες με στόχο την 

ξεκούραση, την ανάπαυλα και την απομάκρυνση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.  

Ειδικότερα, σημειώνεται πως στην έννοια αλλά και στα χαρακτηριστικά των ειδικών 

τουριστικών υποδομών σε μια χώρα καθώς και στις ανταγωνίστριες χώρες της ηπείρου που 

ανήκει, θα μπορούσε να σημειωθεί πως πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν αναφέρει ως 

αναγκαίο γεγονός την ανάλυση και συζήτηση της πολιτικής εκείνης την οποία εφαρμόζει η 

χώρα στο τομέα του τουρισμού σχετικά με τα χειμερινά σπορ, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό 

αλλά και κάθε είδους εναλλακτική μορφή τουρισμού ή οποία θα μπορούσε να προσφέρει 

σημαντικά έσοδα και στοιχεία προβολής της στο εξωτερικό (Κοκκώσης, Τσάρτας, 2001). 

Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό είναι και ο βαθμός εποχικής ουδετερότητας ή 

διαφορετικά οι χρονικές περιόδους στις οποίες η ζήτηση από το τουρισμό αναφέρεται ως 

ηπιότερη. Μεγαλύτερη φυσικά είναι η χρονική διασπορά της ζήτησης και γι’ αυτό το λόγο 

και πρέπει να τείνει σε ικανοποίηση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος που 

προσφέρεται στη συγκεκριμένη ομάδα τουριστών (Σφακιανάκης, 2000). 

Ωστόσο, βασική αρχή δεν θα πρέπει να αποτελεί η σχέση κόστους και ωφέλειας για 

τον τουρίστα που θα επιλέξει το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν. Απλώς παραμένει ένα 

σωστό και ικανοποιητικό στοιχείο καθώς και ένας χρήσιμος οδηγός για την τελική επιλογή. 

Σημειώνεται δε πως ο συντελεστής ευχέρειας πρόσβασης κατέχει σημαντικό ρόλο στο τομέα 

 
33 Πηγή: http://www.gnto.gov.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 04.06.2019). 

http://www.gnto.gov.gr/


48 

 

του τουρισμού και ειδικότερα με το παράγοντα της απόστασης η οποία συνδέει τους 

τουρίστες με τα κέντρα πρόσβασης αυτών (Σφακιανάκης, 2000).  

 

 

3.4.1 Η συνεισφορά του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί ένα διαδεδομένο τρόπο 

ψυχαγωγίας τον οποίο διαλέγουν οι περισσότεροι άνθρωποι για να ξεφύγουν από την 

καθημερινότητα τους. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό δεν έχουν 

καταφέρει μέχρι και τις μέρες μας να δώσουν ένα ακριβή και πλήρη ορισμό για το τι ακριβώς 

είναι ο συγκεκριμένος τουρισμός και πως αυτός περιγράφεται. Παρ’ όλα αυτά έχουν 

καταφέρει να τον διαχωρίσουν σε διάφορες κατηγορίες και εναλλακτικές μορφές 

(Πατσουράτης, 2002) 

Μια από τις εναλλακτικές μορφές του εναλλακτικού τουρισμού αποτελεί ο τουρισμός 

στα καταλύματα υπαίθρου. Απώτερος σκοπός του τουρισμού στα καταλύματα υπαίθρου είναι 

να φέρει τον τουρίστα σε επαφή με τη φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να τον εντάξει 

στον καθημερινό παραδοσιακό τρόπο ζωής της. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανά την Ελλάδα 

διάφορα αγροτουριστικά καταλύματα, τα οποία πραγματικά αναδεικνύουν την εικόνα της 

περιοχής στην οποία βρίσκονται και χωρίς να παραμελούν την πολυτέλεια της σύγχρονης 

ζωής και τις ανέσεις των διακοπών∙ πρόκειται, ουσιαστικά, για αναστηλωμένα κτίσματα του 

περασμένου αιώνα, τα οποία διατηρούνται σε άψογη κατάσταση στις μέρες μας. Στους 

χώρους των καταλυμάτων αυτών, κάποιος μπορεί να βρει οινοπαντοπωλεία, μεζεδοπωλεία, 

μικρά καφέ, πολυχώρους τέχνης και φυσικά βιοτεχνίες παραδοσιακών προϊόντων (Μητούλα, 

Αστάρα, Καλδής, 2008) 

Ο κάθε τουρίστας έχει την ευκαιρία στα καταλύματα αυτά να βρει διάφορα 

προγράμματα και να εμπλακεί και ο ίδιος σε δραστηριότητες οι οποίες θα τον κάνουν να 

χαρεί το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία του τόπου αλλά και τον γενικότερο πολιτισμό του 

μέρους. Τα άτομα τα οποία διαχειρίζονται τα καταλύματα αυτά, ξέρουν και προσφέρουν 

άψογη φιλοξενία στους τουρίστες και εκείνοι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις 

(Κοκκώσης, Τσάρτας, 2001). 

 

 

3.4.2. Συμβολή του πολιτισμού στην τοπική ανάπτυξη 

 

Ισχυρός μοχλός ανάδειξης και ανάπτυξης μιας περιοχής, είτε σε περιορισμένο είτε σε 

ευρύτερο πλαίσιο, μπορεί αποδεδειγμένα να θεωρηθεί ο πολιτισμός. Όπως και στην 

περίπτωση αναφοράς, η εκάστοτε τοπική κοινωνία δύναται, ακόμη και αν οι συνθήκες δεν 

είναι ευνοϊκές, να συμβάλει καταλυτικά στην όλη αυτή προσπάθεια. Φυσικά, με τον όρο 

τοπική κοινωνία και ανάπτυξη, δεν εννοούνται αποκλειστικά οι κάτοικοι που την απαρτίζουν 

ή η οικονομική άνοδος που έρχεται πρώτη στον νου κανενός, αλλά και η πολιτιστική, η 

κοινωνική, ακόμη και η πολιτική ανάκαμψη. Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να βασίζονται ως επί 

των πλείστων στους τοπικούς παράγοντες. 

Αυτοί, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν και να οργανώσουν τέτοιου 

είδους κινήσεις, είναι τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με λίγα λόγια οι Δήμοι. Οι 

εκάστοτε αρχές είναι σε θέση να ρυθμίζουν τις τρέχουσες υποθέσεις και ζητήματα, με 

απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, την αρμονική συμβίωση καθώς και την 

προώθηση και βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  
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Η πολιτιστική ανάπτυξη γενικότερα λειτουργεί ως αρωγός στην ευημερία ενός τόπου. 

Αναλυτικότερα :  

1. Μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων, παρατηρείται αύξηση των 

καλλιτεχνικών δρωμένων ή των συντηρήσεων των πολιτιστικών αγαθών, κάτι που 

οδηγεί αφενός στην ανάδειξη ενός τόπου και στην προσέλκυση τουριστών, αφετέρου 

στην δημιουργία θέσεων εργασίας 

2. Το εργατικό δυναμικό πληθαίνει, βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας και η 

παραγωγικότητα- δημιουργικότητα των εργαζομένων ακμάζει. 

3. Μέσα σε ένα κλίμα «άνθισης», οι πολίτες πέρα από το γεγονός ότι αισθάνονται να 

ευνοούνται από τις παραπάνω εξελίξεις, δημιουργείται μέσα τους η διάθεση για 

προσφορά, για συμμετοχή στα κοινά, για διοργάνωση πολιτιστικών και μη 

εκδηλώσεων, πράγμα που τους καθιστά ενεργούς πολίτες, με υψηλό αίσθημα της 

αξίας του πολιτισμού. 

4. Όταν κάποια περιοχή είναι δραστήρια, αποτελεί πόλο έλξης εκτός από τουρίστες και 

για επενδυτές, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε έναν τόπο «ζωντανό» και 

να τον μετατρέψουν ακόμη και σε τουριστικό θέρετρο με την παράλληλη συμβολή 

της διαφήμισης. 

5. Η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής καθίσταται «ισχυρή».   

Τα θετικά, από όποια πλευρά και να το εξετάσει κανείς είναι πάμπολλα. Δυστυχώς, όμως, οι 

συγκυρίες της εποχής δεν επιτρέπουν στους εκάστοτε φορείς να υλοποιούν όσα έργα 

προγραμματίζουν. 

Βάσει ερευνών 

(http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/ELSTAT2015.pdf) ο τουρισμός 

είναι από τους πιο κερδοφόρους κλάδους στην χώρα μας, αφού η Ελλάδα ολοένα και 

περισσότερο αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες από όλο τον πλανήτη. Οι φυσικές της 

ομορφιές, τα αξιοθαύμαστα μνημεία πολιτισμού που διαθέτει δεν θα μπορούσαν να 

διαφεύγουν της προσοχής των ανθρώπων. Οπότε, εύκολα γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι 

υφίσταται μια αλληλένδετη και αλληλοεξαρτώμενη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και τον 

τουρισμό. Το πολιτιστικό προϊόν προϋπάρχει και ο τουρισμός με τη σειρά του έρχεται να το 

προωθήσει, να το αναδείξει και να αναγάγει κάθε κομμάτι γης σε πολιτισμικό διαμάντι. 

 

3.4.3. Η συνεισφορά του εναλλακτικού τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη 

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικού τύπου διακοπών 

και έχει απόλυτη σχέση με τη προστασία της τοπικής κουλτούρας, του φυσικού 

περιβάλλοντος, καθώς και με την αποφυγή των υπηρεσιών του οργανωμένου τουρισμού 

(Βαρβαρέσου, 2005).  

Τις τελευταίες δεκαετίες σύμφωνα με τον κ. Ανδριώτη Κωνσταντίνο (Ανδριώτης 

2003), παρατηρείται μια αρνητική εικόνα και αντιμετώπιση του μαζικού τουρισμού, με 

αποτέλεσμα πολλά κράτη να διαφοροποιούν την τουριστική τους πολιτική, δίνοντας 

μεγαλύτερο βάρος σε ήπιες – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στην προσπάθεια αναζήτησης 

και εύρεσης μιας λύσης αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την 

τουριστική ανάπτυξη.  

Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην άνοδο του εναλλακτικού τουρισμού έπαιξε και η 

αλλαγή στα κίνητρα των τουριστών. Οι τουρίστες όντες πλέον δυσαρεστημένοι με τα 

τυποποιημένα προϊόντα, απαιτούν πιο εξειδικευμένα, που να πλησιάζουν περισσότερο στην 

ικανοποίηση των δικών τους προσωπικών αναγκών. Έτσι, πολλοί τουρίστες άρχισαν να 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/ELSTAT2015.pdf
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απορρίπτουν τα προκαθορισμένα τουριστικά πακέτα και άλλαξαν τις προτιμήσεις τους, 

κάνοντας μια στροφή προς τη φύση, το καθαρό περιβάλλον, την παραδοσιακή ζωή και 

γενικότερα παρατηρήθηκε μια τάση όχι μόνο για αναψυχή και ξεκούραση, αλλά ταυτόχρονα 

για πραγματοποίηση περισσοτέρων δραστηριοτήτων, με μεγαλύτερο πολιτιστικό περιεχόμενο 

κατά τη διάρκεια των διακοπών (Κιουρτίδου, 2014). 

Αξίζει να σημειωθεί πως επενδύσεις μικρής κλίμακας που πραγματοποιούνται 

διαμέσου του εναλλακτικού τουρισμού δύνανται να ελέγχουν την πρόοδο που σημειώνεται 

από τους γηγενείς πληθυσμούς εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως  αυξημένα οικονομικά οφέλη. 

Πετυχαίνοντας ενδογενή τουριστική ανάπτυξη με τη σύμπραξη του ντόπιου κοινωνικού 

συνόλου στην αναπτυξιακή διαδικασία, οι κάτοικοι μίας περιοχής μπορούν να ορίσουν την 

κοινωνία στην οποία επιθυμούν να ζήσουν, διαμορφώνοντας τον τρόπο που τους συμφέρει, 

να την αναδείξουν. Η αποδοχή από τους ντόπιους κατοίκους της τουριστικής ανάπτυξης 

θεωρείται πολύ σημαντική για την επιτυχία του τουρισμού. (Ανδριώτης, 2003: 148-149). 

Μολονότι πολλάκις ο τουρισμός ενοχοποιείται για επιβράδυνση ή ακόμη και παύση 

της ανάπτυξης καθώς και για αυξημένη τάση φυγής προς τα αστικά κέντρα από τους 

οικονομικά ενεργούς πληθυσμούς, ο εναλλακτικός τουρισμός δύναται να μειώσει αυτό το 

πρόβλημα, αφού προσελκύει τουρίστες σε αγροτικές ή απομακρυσμένες ή  λιγότερο 

διαφημισμένες περιοχές αποτρέποντας την μετανάστευση των ντόπιων κατοίκων στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Τέλος, με την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού τα τουριστικά κέρδη 

και οι ζημιές διανέμονται με τρόπο αναλογικό στην τοπική κοινωνία, ούτως ώστε μεγάλο 

ποσοστό του ντόπιου πληθυσμού να καθίσταται επωφελημένο από την αναπτυξιακή αυτή 

διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Αφού αντλήθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες για το θεωρητικό μέρος της παρούσας 

εργασίας, όπου αναλύθηκαν διεξοδικά οι όροι που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα, 

με στόχο την αποσαφήνισή τους, ακολουθεί το ερευνητικό μέρος που αφορά στη διαδικασία 

συλλογής, καταγραφής, ταξινόμησης και ανάλυσης των δεδομένων. 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι αφενός ο προσδιορισμός των σχετικών με 

την έρευνα εννοιών πολιτισμού και τουρισμού, καθώς και η σχέση αλληλεπίδρασης για την 

οποία διακρίνονται, και αφετέρου η αποτύπωση των απόψεων που έχουν οι πολίτες, τόσο οι 

γηγενείς όσο οι απλοί επισκέπτες, γύρω από τα ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, που, 

ειδικότερα, αφορούν στην διαχείριση και ανάδειξη του δυτικού Παγγαίου, όπως και για το αν 

οι αρμόδιοι φορείς-αρχές έχουν μεριμνήσει ικανοποιητικά για όλα αυτά τα ζητήματα. Έπειτα, 

καλούνται να προχωρήσουν σε βιωματικές προτάσεις ορθότερης διαχείρισης με σκοπό την 

καλύτερη προβολή του τόπου.  

Αυτές οι πρακτικές απώτερο σκοπό έχουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο, 

εντός του οποίου θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκβαση της 

έρευνας, με την παράλληλη σύμπραξη των συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία. Η έρευνα 

εστιάζει σε μια περιοχή προς μελέτη, στην δυτική πλευρά του Παγγαίου. Συγκεκριμένα, 

τέθηκαν προς μελέτη οι οικισμοί της προαναφερθείσας περιοχής, καθώς και τα περισσότερα 

σημεία ενδιαφέροντος που αυτή διαθέτει. Κριτήριο για την επιλογή των χώρων 

ενδιαφέροντος αποτέλεσε, κυρίως, η δυναμική που διαθέτει έκαστο ως προς την προβολή και 

ανάδειξή του μέσα από το τουριστικό «προϊόν».  

Ειδικότερα, τα σημεία ενδιαφέροντος που επιλέχθηκαν ήταν τα εξής: 

✓ Οικισμοί 

✓ Μοναστήρια 

✓ Αρχαιολογικοί χώροι-τάφοι-μνημεία 

✓ Σπήλαια 

✓ Ποταμοί 

✓ Βραχογραφίες 

✓ Εκδηλώσεις-τουριστικός οδηγός 

Είναι αντιληπτό το γεγονός ότι τα σημεία ενδιαφέροντος είναι διεσπαρμένα σε όλη την 

έκταση της περιοχής και ποικίλα.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε διακρίνεται στις εξής κατηγορίες. Αρχικά, 

πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση τόσο της εγχώριας, όσο και της διεθνούς -σε ορισμένες 

περιπτώσεις- βιβλιογραφίας (δευτερογενής έρευνα), για θέματα που αφορούν στον 

προσδιορισμό εννοιών όπως πολιτισμός, κουλτούρα, πολιτισμικό απόθεμα, πολιτισμικό 

αγαθό, μνημείο, διαχείριση πολιτισμού, ομάδες ενδιαφέροντος, τουρισμός, εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού κ.α.  Η προσέγγιση στη μεθοδολογία από άλλους μελετητές είναι ως επί το 

πλείστον ποιοτική, με τρόπους υλοποίησης τις συνεντεύξεις και την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης (MacDonald and Jolliffe, 2003, και Poulios, 2014), χωρίς να λείπει 

η ποσοτική προσέγγιση. Εν συνεχεία, κατόπιν συνεννόησης με μονωμένα άτομα και έναν 

αρμόδιο φορέα, έλαβαν χώρα ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Η ποιοτική έρευνα προσφέρει μια 

μοναδική εμπειρία του τρόπου προσέγγισης και κατανόησης των βιωμάτων και της 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας λεπτομερέστερης 

περιγραφής και κατανόησης των υπό διερεύνηση ζητημάτων. 

Ύστερα, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα μέσω κατασκευής και διανομής των 

ερωτηματολογίων, με ερωτήσεις απλές και κατανοητές στο ευρύ κοινό. Για την καλύτερη 
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διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, λήφθηκαν υπόψη τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου 

πληθυσμού. Επρόκειτο για ερωτηματολόγιο εύληπτο από το ευρύ κοινό, με σύντομες αλλά 

κατατοπιστικές ερωτήσεις, μικρό σε έκταση, με λογική αλληλουχία. Επιπροσθέτως, 

περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου συμπεριλαμβάνοντας ερωτήσεις βαθμονόμησης και 

μία ερώτηση ανοικτού, που αφορούσε στις προτάσεις διαχείρισης και ανάδειξης της 

περιοχής, με τη συμβολή του τουρισμού και με γνώμονα τη βιωματική παρατήρηση. Σκοπός 

ήταν η καταγραφή της πεποίθησης που έχουν οι κάτοικοι και μη για την περιοχή, αναφορικά 

με τους τρόπους διαχείρισής της, τα σημεία ενδιαφέροντος που αυτή διαθέτει, τις προοπτικές 

ανάπτυξης σε συνεργασία με την τουριστική δραστηριότητα. Τέλος, τα συμπεράσματα 

διαμορφώθηκαν με πιο σφαιρικό τρόπο, βάσει και της ιδίας παρατήρησης και των 

αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής 

: 

✓ Διερεύνηση της εντοπιότητας και της άποψης περί πληθώρας μνημείων-σημείων 

ενδιαφέροντος 

✓ Διερεύνηση του βαθμού συχνότητας επισκέψεων στα σημεία ενδιαφέροντος της 

περιοχής 

✓ Παρατήρηση του εάν τα σημεία είναι προσβάσιμα 

✓ Διερεύνηση του αν αυτά έχουν αφενός αξιοποιηθεί από τους τοπικούς παράγοντες, 

αφετέρου εάν χρήζουν περαιτέρω αξιοποίησης-προβολής 

✓ Διερεύνηση του κατά πόσο η τουριστική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του τόπου 

✓ Διαφοροποίηση ως προς τον βαθμό συμμετοχής βάσει ηλικίας, μορφωτικού 

επιπέδου, ενδιαφερόντων. 

Τα κεφάλαια που απαρτίζουν τη μελέτη αριθμούνται έξι. Στο 1ο κεφάλαιο έγινε εκτενής 

αναφορά και εννοιολογικές προσεγγίσεις του πολιτισμού και των προεκτάσεών του. Στο 2ο 

κεφάλαιο προσεγγίζονται οι όροι όπως διαχείριση πολιτισμού, φορείς και μοντέλα 

διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ το 3ο κεφάλαιο πραγματεύεται την έννοια του 

τουρισμού, τις μορφές στις οποίες διακρίνεται, με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό και 

τον ρόλο που διαδραματίζει στη χώρα. Έπειτα, στο εν λόγω κεφάλαιο, γίνεται διεξοδικά 

λόγος για την μεθοδολογική πορεία που ακολουθήθηκε και στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στην περίπτωση μελέτης∙ ιστορική-γεωγραφική οριοθέτηση, διεξοδική παρουσίαση 

των σημείων ενδιαφέροντος, των οικισμών, των μνημείων, των μοναστηριών, όπως και τα 

πορίσματα τόσο της ποιοτικής, όσο της ποσοτικής έρευνας. Αναφορικά με τη μέθοδο λήψης 

των δειγμάτων, επιλέχθηκε η δειγματοληψία με πιθανότητα εφόσον πραγματοποιείται βάσει 

νόμων των πιθανοτήτων, είναι ελεγχόμενη ως προς τις παραμέτρους της δίνοντας τη 

δυνατότητα να γενικευτούν τα συμπεράσματα που εξάγονται από ένα δείγμα και τη 

δυνατότητα υπολογισμού και του σφάλματος εκτίμησης. 

Στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα 

που ετέθησαν παραπάνω, όπως επίσης, η συμβολή στις πρακτικές διαχείρισης και ανάδειξης 

του τόπου. 
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Εικόνα 1 Άποψη Πιερίας Κοιλάδας 

Πηγή: Κετάνης Κώστας, 19 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  
 

5.1. Εισαγωγικά στοιχεία  
 

Το θρυλικό Παγγαίο, όπως από 

πολλούς χαρακτηρίζεται, αποτελεί ένα από 

τα ομορφότερα βουνά της Ελλάδας. Από 

τον βορά περιβάλλεται από την εύφορη 

πεδινή περιοχή του Ν. Σερρών και την 

πεδιάδα της Δράμας. Κοιτώντας ανατολικά 

συνορεύει με την πεδιάδα του Δάτου και 

την πεδιάδα των Φιλίππων, ενώ προς το 

νότο συνορεύει με το όρος Σύμβολο και την 

Πιερίδα Κοιλάδα. Τέλος, προς τη δύση 

καταλήγει στον ποταμό Στρυμόνα, 

συνορεύοντας ακόμη προς βορά και νότο με 

τον ευφορώτατο κάμπο της Αμφίπολης.   

Ο πυθμένας της κοιλάδας διαρρέεται από τον ποταμό Μαρμαρά όπως και από 

πολλούς χειμάρρους. 34                                                                                                                                            

Το βουνό πολλάκις έχει χαρακτηριστεί «χρυσό». Αυτό συμβαίνει γιατί περιείχε, και ίσως 

ακόμη και σήμερα, περιέχει μέταλλα, τα οποία φύλασσε στα έγκατά του. Ειδικότερα, διέθετε 

μεταλλεία χρυσού και αργύρου, τα οποία εκμεταλλεύονταν οι τότε κάτοικοι και αυτά 

προμηθεύονταν κάθε χρόνο οι Μακεδόνες βασιλείς για να ενώσουν όλη την Ελλάδα και να 

πραγματοποιήσουν την εκπολιτιστική τους εκστρατεία σε τρείς ηπείρους. (Παπακυριάκου Κ., 

2013: 11).Τα μέταλλα, αποτέλεσαν πηγή έλξης για λαούς, οι οποίοι γοητευμένοι τόσο από 

τον πλούτο του Παγγαίου όσο και της ευρύτερης περιοχής, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ 

(Φυνδάνης Β., 2004: 25-26). 

 

 

5.1.2. Ιστορική Αναδρομή 

 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, πήρε την ονομασία Παγγαίο, από τον γιο του 

πολεμικού θεού της Θράκης, Άρη και της Κριτοβούλης, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει, 

συνευρέθηκε με την κόρη του. Όταν το αντιλήφθηκε, ένιωσε μεγάλη απογοήτευση, με 

αποτέλεσμα να αρχίσει να περιπλανιέται δεξιά και αριστερά, ώσπου έφτασε στο όρος 

Παγγαίο και αυτοκτόνησε με το ξίφος του. 

Αυτό αναφέρεται σε μαρτυρία του Πλουτάρχου, ωστόσο την πηγή αυτή επιβεβαιώνει 

και ένα αρχαίο νόμισμα των Κρηστώνων. Στο νόμισμα εικονίζεται ο Παγγαίος να είναι 

γονατισμένος και με το ξίφος στο χέρι του να είναι έτοιμος για την αυτοχειρία «Τη θηγατρι 

κατ’αγνοιαν συγγενόμενος έδραμε εις Καρμάνιον όρος και δια λύπης υπερβολήν το ξίφος 

εαυτόν ανείλε».  Στο σημείο αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι το προηγούμενο όνομα του Παγγαίου 

ήταν Καρμάνιο. Ο Όμηρος αναφέρει για το Παγγαίο ή για ένα τμήμα αυτού, ότι ονομαζόταν 

«Νύσιον και Νύσα», όπου ανατράφηκε ο Διόνυσος ο γιος του Δία και η πεδιάδα των 

Φιλίππων (Φυνδάνης Β., 2004: 27, 64-65).  

 
34 Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : 

www.rainagric.gr (τελευταία προσβαση: 27/5/2018). 

http://www.rainagric.gr/
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Εικόνα 2 Γεωγραφική Τοποθέτηση Παγγαίου όρους 

Πηγή: : Εικόνες Google (τελευταία πρόσβαση: 

25.09.2019). 

 

 

Σύμφωνα με μια άλλη εκοδχη, τον 5ο προχριστιανικό αιώνα το βουνό ονομαζόταν 

Μακέτιον ή Ματίκιο από τη δωρική λέξη «μάκος» που σημαίνει ψηλός. Με το συγκεκριμένο 

όνομα διατυπωνόταν το ύψος και το μήκος του όρους. Ακόμη, χαρακτηριζόταν και με άλλα 

ονόματα, από την Ιερά Μονή της Εικοσιφοίνισσας καθώς και από τα δέντρα που φύτρωναν 

και αναπτύσσονταν σε αυτό. Το Παγγαίο είναι γνωστό για τις πολλές και πανύψηλες κορυφές 

και τα φαράγγια του με διάφορα ονόματα (Παπακυριάκος Κ., 2013: 10).   

Υπάρχουν και άλλοι (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης), οι οποίοι δίνουν το δικό τους στίγμα 

γύρω από την ονομασία του Παγγαίου. Ενδεικτικά, αναφέρεται στο βιβλίο του Γκισδαβίδη 

Αποστόλου (Γκισδαβίδης, 1986: 17-22) πως το Παγγαίον είναι λέξη φοινικικής καταγωγής, 

προερχόμενη από τη λέξη «Πάγκα» = PάGA που σημαίνει συνδέω. Όρος, συνεπώς, που 

συνδέει το Μενοίκιον, Σύμβολον Όρος και αυτόν τον Όρβηλον.  

Συμπερασματικά, το όνομα Παγγαίο πιθανόν να δόθηκε από τους πρώτους κατοίκους 

του, τους Θράκες ή τους Θρακοπελασγούς. Υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων-μελετητών 

που υποστηρίζει πως το Παγγαίο προέρχεται από το Παν + γαίον, που σημαίνει κάθε γης. 

Άλλοι, λένε ότι η λέξη Παγγαίο παράγεται από τις λέξεις Παν + καίω, με αποτέλεσμα να το 

γράφουν Παγκαίο. Οι απόψεις διίστανται, αλλά το ζήτημα της ονομασίας απασχόλησε 

πολλούς λογίους και απασχολεί μέχρι και σήμερα (Γκιλής, 2013: 31-34, 47-47).  

 

5.1.3.Γεωγραφικά στοιχεία- κλίμα- φυσικό περιβάλλον 

 

Το όρος Παγγαίο βρίσκεται 

στην Ανατολική Μακεδονία, 

ανάμεσα στους νομούς Σερρών, 

Δράμας και Καβάλας. Η έκτασή 

του εκτιμάται πως αγγίζει α 

324.000 στρέμματα περίπου, τα 

200.000 εκ των οποίων ήτοι το 

62% ανήκουν διοικητικά στο Ν. 

Καβάλας και το υπόλοιπο 38% στο 

Ν. Σερρών. Το μήκος του αγγίζει 

τα 40 χιλιόμετρα περίπου, ενώ το 

πλάτος τα 20. Μερικές από τις 

ψηλότερες και τις σημαντικότερες 

κορυφές του βουνού είναι το 

«Μάτι» που έχει ύψος 1956 μέτρα, 

το «Δίκορφο ή Τρίκορφο» με 1940 

μέτρα, ο «Βοσκός» (1858 μέτρα) 

και το «Αυγό» (1853 μ.). 

Μελετώντας διασωθέντα 

έγγραφα αρχαίων ιστοριογράφων, γεωγράφων και άλλων σοφών και λογίων της εποχής, 

οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι το Παγγαίο, εξαιτίας της θέσης και το πλούτου του, 

από την αρχαιότητα ήδη, υπήρξε το ιερό βουνό του αρχαίου κόσμου που διαδόθηκαν από τις 

κορυφές του θρησκείες, μύθοι και θρύλοι. Όλα αυτά, μεταδόθηκαν στον τότε κόσμο και 

ηχούν στα αυτιά μας μέχρι και σήμερα. (Σαμσάρης, 1976). Μελέτες και έρευνες 

καταδεικνύουν πως το Παγγαίο μέχρι περί τα 1.600 μέτρα ύψος έχει δάση, δέντρα και φυτά. 

Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να λείψουν και εκτάσεις με ξέφωτα.  
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Ειδικά, στην αρχαιότητα, εξαιτίας των άφθονων βροχοπτώσεων και νερών, 

αποτελούσε τόπο κατάφυτο και γεμάτο βλάστηση με παρθένα δάση. Σήμερα, πλέον, 

διατηρείται το πράσινο σε μεγάλες εκτάσεις, υπάρχει πυκνή βλάστηση και το όρος κοσμούν 

ύψιστης σημασίας και μοναδικού κάλλους βότανα και φυτά. 

Από τα 1.600 μέτρα και πάνω, αρχίζει η θέα του απογυμνωμένου βουνού, δίχως 

πλούσια βλάστηση και δέντρα. Σε αυτό, φυσικά, συμβάλλει και το κλίμα, που βαθμιαία 

αλλάζει. Κυρίως, γίνονται ορατοί μικροί κέδροι, οι οποίοι αναπτύσσονται έρποντας και όχι 

σε ύψος, τα ποικίλα στενόφυλλα ή βελονοειδή αγριόχορτα και ανάμεσά τους φυτρώνει το 

ξακουστό αρωματικό τσάι του Παγγαίου «Σιδερίτης», με τις πλούσιες θεραπευτικές και όχι 

μόνο ιδιότητές του. Ακόμη και σήμερα, είναι πολλοί εκείνοι που επισκέπτονται το βουνό με 

σκοπό να συλλέξουν αυτή την ποικιλία τσαγιού, τόσο για εμπορικούς σκοπούς όσο και για 

ιδία χρήση.  

Η βλάστηση του Παγγαίου από χαμηλά αρχίζει κατά κύριο λόγο με πουρνάρια, 

κέδρους, άγρια φτέρη, κουμαριές, οστριές, φλαμουριές, καστανιές κ.α. Ιιδιαίτερα ευνοϊκό 

κρίνεται το έδαφος  για την ανάπτυξη τέτοιων δένδρων. Το Παγγαίο είναι βουνό βραχώδες με 

πλήθος εσοχών, προεξοχών, απόκρημνων χαραδρών και με φαράγγια, καθιστώντας το 

αυτόματα δύσβατο. (Φυνδάνης, 2004: 61-64) 

Η εξαιρετικά πλούσια αφενός σε αριθμό και αφετέρου σε είδη χλωρίδα της περιοχής, εύκολα 

θα μπορούσε να θεωρηθεί στο σύνολό του το Παγγαίο, σαν πλουσιότερος φυσικός 

«βοτανικός κήπος» της Α. Μακεδονίας (Φυνδάνης Β., 2004: 25 και εξής).  

Αναφορικά με το κλίμα του Παγγαίου, θα έλεγε κανείς πως ήδη από την αρχαιότητα 

είχε «μεταπτώσεις». Ο χειμώνας ήταν αρκετά ψυχρός, ψυχρότερος, ίσως, από την υπόλοιπη 

Ελλάδα, πράγμα που μαρτυρά και μια αγγειογραφία που παρουσιάζει τον Ορφέα να ψάλλει 

ανάμεσα σε Θράκες του Παγγαίου, φορώντας πανωφόρια και κουκούλες. Κάτι τέτοιο, ήταν 

εξαιρετικά σπάνιο στους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι ήταν ενδεδυμένοι ελαφρότερα (με 

χιτώνες ή ιμάτια). Ο ποταμός Στρυμόνας, επίσης, συχνά πάγωνε και κατά τον Αισχύλο, οι 

δρόμοι ήταν γεμάτοι από χιόνια. Οι θερινοί μήνες ήταν θερμοί, για τον λόγο ότι υπήρχε άγρια 

πανίδα από λιοντάρια και άλλα θηρία. Σήμερα, δεν είναι μεγάλες οι αποκλίσεις που 

παρουσιάζονται. Το κλίμα είναι σχετικά ευχάριστο, υγιεινό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

με εξαίρεση τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους επικρατεί ψύχος και έντονες 

χιονοπτώσεις. Οι βροχοπτώσεις είναι συχνές, αλλά πολλάκις δημιουργούν προβλήματα λόγω 

της πυκνότητάς τους, στον πρωτογενή παραγωγικό-αγροτικό τομέα. Οι καλοκαιρινοί μήνες 

θεωρούνται ποιοτικοί και ανεκτοί από το ευρύ κοινό. Προσφέρουν ήλιο, ικανοποιητική ζέστη 

αλλά και δροσιά κατά τις βραδινές ώρες. (Φυνδάνης, 2004: 62-63) 

 

5.2.Οικισμοί – Ιστορία 

 

Σύμφωνα με τις διασωθείσες πληροφορίες που αντλούμε από την ανασκαφική 

δραστηριότητα, η ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου για πρώτη φορά κατοικήθηκε κατά τη 

Νεολιθική εποχή (Νικολαϊδου Πατέρα Μ.,1976). Μελετώντας όλες αυτές τις πληροφορίες 

καταλήγουμε στο ότι κατά τους ιστορικούς χρόνους, την περιοχή κατοίκησαν οι Θράκες. Οι 

Θράκες κατάφεραν να αναπτύξουν πολιτισμό, να οργανωθούν, διαμένοντας σε οχυρωμένες 

πόλεις, κώμες και ανοχύρωτα χωριά. Εναλλακτικές μορφές οικισμών που γνωρίζουμε ήταν οι 

αποικίες καθώς και τα εμπόρια που ίδρυσαν οι Θάσιοι και οι Αθηναίοι, σε παράκτια και μη 

ζώνη.  
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Κατά την Κλασική εποχή, ιδίως μετά την ίδρυση της Αμφίπολης (437 πΧ), στην 

περιοχή εγκαταστάθηκαν πλέον Αθηναίοι καθώς και πληθυσμιακές ομάδες προερχόμενες 

από διάφορες περιοχές. (Σαμσάρης, 1976).  

 

Κάτοικοι νεότερης εποχής  

 

✓ Ρωμαίοι, οι οποίοι ήταν διάσπαρτοι σε ομάδες αποτελούμενες από λίγα άτομα σε 

πεδινά κυρίως μέρη. 

✓ Βυζαντινοί 

✓ Τούρκοι, κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ., πριν το 1453 μ.Χ. με τον εποικισμό 

✓ Ηπειρώτες, που άρχισαν να εγκαθίστανται στο Παγγαίο γύρω στο τέλος του 18ου 

αιώνα. Ο λόγος ήταν η εύρεση καταφύγιου και βλάστησης για τα κοπάδια που 

διέθεταν. Επιπροσθέτως, κατέφθασαν εδώ και έμπειροι κτίστες, οι οποίοι γνώριζαν 

την τέχνη της τοιχοποιίας. Εκμεταλλευόμενοι την πληθώρα λίθων στο Παγγαίο, 

έχτισαν μεγάλα πέτρινα αρχοντόσπιτα, τα οποία συναντά κανείς ακόμη και σήμερα 

σε όλα τα χωριά του Παγγαίου. 

✓ Θρακιώτες-Μικρασιάτες-Πόντιοι, κατέφθασαν στα τοπικά εδάφη, κατόπιν της 

ανταλλαγής των πληθυσμών που έγινε μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Η 

συμβίωσή τους ευνόησε την περιοχή. (Φυνδάνης, 2004: 65-70, 81-82). 

 

 

5.2.1.Οικισμοί Ευρύτερης Περιοχής Παγγαίου 

 

Γαληψός 

 

Η θέση της Γαληψού γίνεται διακριτή από την Εγνατία Οδό, που οδηγεί στα Λουτρά 

Ελευθερών. Το όνομα προέρχεται από τον μυθικό ήρωα Γαληψό, που ήταν γιος του Θάσου. 

Η Γαληψός υπήρξε ένα από τα «Εμπόρια των Θασίων», τα οποία είχαν ιδρύσει ήδη από τον 

7ο αιώνα οι Θάσιοι, ωστόσο η ιστορία της δεν είναι παντελώς γνωστή (Φυνδάνης, 2004: 131-

133). 

 

Μύρκινος  

 

Πρόκειται για πόλη χτισμένη στην ανατολική όχθη της Κερκινίτιδας λίμνης σε 

περίοπτη οχυρωμένη θέση, νότια του σημερινού χωριού Ζδραβήκι. Η Μύρκινος βρισκόταν 

κοντά στο χωριό Δραβήσκο, βορειοδυτικά του Παγγαίου. Αποτελούσε κυρίαρχη ελληνική 

πόλη στο σημείο αυτό της τότε Θράκης, σε τοποθεσία κοντά στην Αμφίπολη, η οποία τότε 

ήταν μια ασήμαντη τοποθεσία που λεγόταν «Εννέα Οδοί». Το όνομα Μύρκινος σημαίνει 

τόπο χλοερό, ανθισμένο και είναι θρακικής προέλευσης. 

Ο πλούτος της Μυρκίνου συνίστατο σε ναυπηγήσιμη ξυλεία από το Παγγαίο καθώς 

και σε μέταλλα αργύρου από τα βουνά του. Σήμερα, βέβαια, επικεντρώνεται στην αγροτική 

παραγωγή. (Φυνδάνης, 2004: 133-134 και Σαμσάρης, 1976) 
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Δραβήσκος 

 

Ο Δραβήσκος ήταν πόλη των Ηδωνών, η οποία πρέπει να βρισκόταν στην περιοχή 

του σημερινού Δραβήσκου που υπάγεται στο νομό Σερρών. Αυτό, τουλάχιστον, πιστεύεται 

καθώς σε κοντινή απόσταση από την τοποθεσία του χωριού σήμερα, εντοπίστηκαν λείψανα 

αρχαίας πόλης, η οποία παρουσιάζει ταύτιση με την αρχαία θρακική πόλη της Ηδωνίδας, 

Δραβήσκο.  (Σαμσάρης, 1976: 141-143). Επίσης, στην πόλη υπήρχε σταθμός της Εγνατίας 

Οδού. Το 466 π.Χ. οι Ηδωνοί εξόντωσαν περί τους 10.000 Αθηναίους, οι οποίοι επεδίωκαν 

την αποίκηση της πόλης με απώτερο σκοπό την προσχώρηση στο εσωτερικό της περιοχής.  

Το όνομα του εν λόγω οικισμού είναι θρακικό, αλλά παραφθάρηκε στις αντιγραφές, 

γνωρίζοντας παράλληλα και πολλές παραλλαγές. (Φυνδάνης, 2004: 134). Η προέλευση του 

ονόματος του εν λόγω οικισμού, δικαιολογείται από τον δάσκαλο Πραζιούτη Ιωάννη 

(Πραζιούτης, 1997: 27) αφού αναφέρει ότι το χωριό κτίστηκε από Θράκες περί το 700 π.Χ.  

 

Νικήσιανη 

 

Σύμφωνα με τον Σκαλίδη Φώτη (1981) στη βόρεια πλευρά του χωριού, υπήρχε μια 

αρχαία κωμόπολη, όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία ερείπια καθώς και ένας μεγάλος 

μακεδονικός τάφος, τα κτερίσματα του οποίου είναι αξιοθαύμαστα. Τη Νικήσιανη ίδρυσαν 

μεταλλωρύχοι που δραστηριοποιούνταν στα πλούσια μεταλλεία του Παγγαίου, ήδη από τον 

6ο αιώνα π.Χ. 35  

 

Κρηνίδες 

 

Οι Κρηνίδες Καβάλας αποτελούν παλαιά πόλη της Θράκης στο βορειοανατολικό τμήμα του 

Παγγαίου και μάλιστα, κοντά σε έλος, αποικία των Θασίων. Κατοικήθηκε από θρακικά φύλα 

ιδίως κατά τους ιστορικούς χρόνους. Το όνομά του ο παρόν οικισμός το οφείλει στην 

αφθονία των πηγαίων υδάτων που διαθέτει (Φυνδάνης: 2004: 135-136). 

 

Φίλιπποι 

 

Ύψιστης σημασίας οικισμός, πρώην πόλη της Μακεδονίας, στη θέση των Κρηνίδων 

από τον Φίλιππο Β’ το 357 π.Χ. 36. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρχικά το όνομα των Φιλίππων 

ήταν «Δάτος», εντούτοις πολλές είναι οι διαφωνίες που δημιουργήθηκαν γύρω από το θέμα 

αυτό. Στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής του Φιλίππου, αφού καταλήφθηκε από αυτόν 

και γνώρισε ακμαία πορεία, μετονομάστηκε σε «Φιλίππους», το οποίο διατηρήθηκε έως και 

σήμερα και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα. (Σαμσάρης, 1976 και Φυνδάνης, 

2004: 136-137). Σήμερα, οι Φίλιπποι υπάγονται στο Νομό Καβάλας και ο πληθυσμός δεν 

ξεπερνά τους 1000 κατοίκους.37 

 

Ελευθερούπολη 

 

Πρόκειται για κωμόπολη του Δήμου Παγγαίου, χτισμένη βορείως της κοιλάδας του 

Μαρμαρά. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα βρίσκεται η κωμόπολη, 

 
35 Πηγή: http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_20/ekd_pemk_20_Symmikta.pdf , 

σελ. 487-489 (τελευταία πρόσβαση: 25.09.2019) 
36 Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2387 (τελευταία πρόσβαση: 25.09.2019). 
37 Πηγή: http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous (τελευταία πρόσβαση: 24.09.2019). 

http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_20/ekd_pemk_20_Symmikta.pdf
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2387
http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous%20(τελευταία
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ήταν κατοικημένη από την ύστερη νεολιθική εποχή και ίσως εδώ βρισκόταν η αρχαία πόλη 

Πέργαμος. (Σαμσάρης, 1976: 161). Παλιότερα ονομαζόταν «Πράβι», από το λατινικό pro via 

ή para via, δηλαδή επάνω ή δίπλα στο δρόμο. Η Ελευθερούπολη αποτέλεσε έδρα της 

Κοινότητας Πραβίου, η σύσταση της οποίας πραγματοποιήθηκε το 1919, αρχικά υπαγόμενη 

στον Νομό Δράμας. Η μετονομασία από Πράβι σε Ελευθερούπολη έγινε μόλις το 1929. Ο 

δήμος Ελευθερούπολης καταργήθηκε το 2010 με την εφαρμογή του προγράμματος 

Καλλικράτης και η Ελευθερούπολη εντάχθηκε στον νέο δήμο Παγγαίου. (Σκαλίδης, 1981: 

207-210). 

 

Μουσθένη 

 

Το όνομα του χωριού αυτού συχνά ταυτίζεται με τη Μεθώνη της Πιερίας του 

Παγγαίου. Είναι χτισμένο στους πρόποδες του όρους Παγγαίου, ανάμεσα σε δύο ποτάμια, 

πλατάνια και άλλα στοιχεία φυσικής ομορφιάς. Η παλιά γειτονιά με τη νέα συνδέονται 

μεταξύ τους με πέτρινες-τοξωτές γέφυρες. (Φυνδάνης, 1994 και Φυνδάνης, 2004: 298-299). 

Πολλοί είναι εκείνοι που εγκατέλειψαν το χωριό μεταναστεύοντας σε χώρες του εξωτερικού, 

πράγμα που βεβαιώνεται από τον αριθμό των κατοίκων που φτάνει τους 1075.38 

 

Κήπια 

 

Το χωριό Κήπια ή κατ’ άλλους Μποσταντζιλί είναι χτισμένο στον ημιορεινό όγκο και 

ουσιαστικά αποτελείται από δύο ανεξάρτητους μικρούς οικισμούς, οι οποίοι δεν είναι 

πυκνοκατοικημένοι. Σήμερα αριθμεί περί τους 325 κατοίκους βάσει της πρόσφατης 

απογραφής,  θα έλεγε κανείς πως διαθέτει πλούσιο φυσικό κάλλος, αλλά είναι σχετικά 

γνωστό στα περίχωρα εξαιτίας του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων, για το οποίο θα γίνει 

εκτενέστερη αναφορά παρακάτω (Σταματελάτος, Μ., Σταματελάτου, Φ., 2001: 346). Τα 

Κήπια έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός με το ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978.39 

 

Μεσορρόπη 

 

Πρόκειται για έναν αμφιθεατρικά χτισμένο ορεινό οικισμό, με πολλά νερά και 

πληθώρα δένδρων. Η ονομασία του οικισμού προήλθε από την αρχαία πρόταση «εν μέσω 

ορέων οπή» και μετεξελίχθηκε σε Μεσορόπη, που έγινε και η τελική ονομασία του χωριού 

για πολύ καιρό μέχρι και σήμερα. Παρουσιάζει μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, αφού τα 

διάφορα κτήρια είναι κατασκευασμένα με αξιοζήλευτο τρόπο που διαφέρει από το 

γενικότερο σύνολο της περιοχής. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία αξιόλογη συλλογική προσπάθεια τόσο από τους 

κατοίκους του χωριού όσο και από τον Δήμο Πιερέων για την ανάδειξη της φυσικής 

ομορφιάς και του φυσικού πλούτου με την δημιουργία ξενώνων, εστιατορίων, καφενείων, 

καθώς και την διάνοιξη μονοπατιών στο βουνό. Η προσπάθεια αυτή γίνεται στα πλαίσια 

του Αγροτουρισμού και ταυτόχρονα για καινούργιες θέσεις εργασίας, με σκοπό και στόχο να 

μείνει η νεολαία στο χωριό και να προσελκυστούν νέοι επισκέπτες στο μέρος. (Φυνδάνης, 

2004: 104-105).  

 
38 (1977). Παραδοσιακοί οικισμοί Αν. Μακεδονίας. Παγγαίο. Αθήνα: Εκδοση Υπ. Δημοσίων Έργων, 

Υπηρεσία Οικισμών. 
39 (1977). Παραδοσιακοί οικισμοί Αν. Μακεδονίας. Παγγαίο. Αθήνα: Εκδοση Υπ. Δημοσίων Έργων, 

Υπηρεσία Οικισμών. 
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Ποδοχώρι (Ποδογόριανη) 

 

Ο παλαιότερος οικισμός βρισκόταν υψομετρικά αρκετά ψηλά, αγγίζοντας τις 

κορυφές του Παγγαίου. Σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες κατέβηκε στη σημερινή του θέση 

περί το 1540.  Στη θέση «Γιαλίμια» στα νοτιοανατολικά του οικισμού υπάρχει οικισμός 

προϊστορικών και πρώιμων ιστορικών χρόνων με ορατά επιφανειακά λείψανα (πηγή: 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15154&v17=).  

 

5.2.2. Οικισμοί Δυτικού Παγγαίου 

 

Αμφίπολη 

 

Η Αμφίπολη υπήρξε αποικία των Αθηνών και η χρονολογία ίδρυσής της 

υπολογίζεται περί το 437, από τον στρατηγό Άγνωνα. Οι Αθηναίοι, μετά από πολλές 

προσπάθειες και επιδρομές κατάφεραν να καταλάβουν την θρακική χερσόνησο 

εξασφαλίζοντας τη Θάσο. Εν συνεχεία, κινήθηκαν προς τον Στρυμόνα, αποίκησαν την Βρέα, 

την οποία εκμεταλλεύτηκαν για την κατάληψη των Εννέα Οδών. Μόλις καταλήφθηκαν οι 

Εννέα Οδοί, μετονομάστηκαν σε Αμφίπολη, έπειτα από πρόταση του στρατηγού.  

Στο μέρος όπου είναι χτισμένη η Αμφίπολη, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, 

υπήρχε πόλη που έφερε το όνομα «Εννέα Οδοί». Το όνομα αυτό είναι πολύ παλιό και μερικοί 

το τοποθετούν στην εποχή του Θησέα. Πιο συγκεκριμένα, η θέση της ήταν στη δυτική 

πλευρά του Παγγαίου, επάνω σε ένα λόφο, τον οποίο, και κατ’ επέκταση και την ίδια την 

πόλη, ο ποταμός Στρυμόνας περιέβρεχε. Η επιλογή της εν λόγω θέσης διόλου τυχαία ήταν, 

από στρατιωτικής κυρίως πλευράς. Ταυτόχρονα, αποτελούσε βαρυσήμαντο εμπορικό κέντρο 

και συγκοινωνιακό για την τότε εποχή κόμβο. Εξ αιτίας του γεγονότος ότι περνούσαν από 

εκεί εννέα δρόμοι, πήρε και το όνομα η πόλη (Πραζιούτης, 1997: 31-46). 

Ωστόσο, υποστηρίζονται κι άλλες γνώμες από συγγραφείς, ιστορικούς και 

φιλολόγους ή αρχαιολόγους. Η θέση της πόλης είχε μεγάλη οικονομική και στρατηγική 

σημασία καθώς εξασφάλιζε τον έλεγχο ενός πλωτού ποταμού που δεν απείχε πολύ από τη 

θάλασσα, βρισκόταν οδικών αρτηριών και είχε πρόσβαση στις περισσότερες 

πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής.40 

Πόλος έλξης για πολλούς κατακτητές της αρχαιότητας υπήρξε η αρχαία αυτή πόλη. Σύμφωνα 

με πηγές, την περιοχή είχαν στην κατοχή τους οι Ηδωνοί, την οποία πολλοί γνωστοί 

στρατηγοί υπήρξαν εκείνοι που με κάθε τρόπο επεδίωξαν να αποικήσουν. 

Σήμερα στο χώρο της αρχαίας Αμφίπολης υπάρχει ένα μικρό χωριό, το οποίο φέρει 

το όνομα αυτό. Μερικοί κάτοικοί της έχτισαν σπίτια, καταστήματα, διαμόρφωσαν χώρους 

φιλοξενίας επισκεπτών, κοντά στη διασταύρωση των οδών Θεσσαλονίκης-Δράμας-Σερρών-

Καβάλας. (Παπακυριάκου, 2013: 81-86). 

 

 
40 Η περιοχή της Αμφίπολης είχε όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ανθηρής οικονομίας: 

πολύτιμα μέταλλα από τη χρυσοφόρο περιοχή του Παγγαίου, εύφορες εκτάσεις και βοσκοτόπια, δάση 

για ναυπηγήσιμη ξυλεία. Έχοντας τον έλεγχο των οδών που ένωναν τη Μακεδονία με τη Θράκη ή που 

οδηγούσαν από την θάλασσα στην πλούσια θρακική ενδοχώρα, ευνοήθηκε η ανάπτυξη της οικονομίας 

και η διακίνηση του εμπορίου και η Αμφίπολη εξελίχθηκε σε ένα λαμπρό οικονομικό, πολιτικό και 

πολιτισμικό κέντρο με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Ως προχωρημένος σταθμός του ελληνισμού, από 

την ίδρυσή της ήρθε σε επαφή με τους Θράκες και συνέβαλε στον εξελληνισμό της περιοχής. Βλ. 

Λαζαρίδης 1972, Αμφίπολις και Άργιλος, 20-21, 35-39, 45-52.  

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15154&v17=
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Μικρό Σούλι (Σέμαλτο) 

 

Στο λόφο «Ζαβαρνίκια» υπάρχουν ίχνη αρχαίας κωμόπολης. Από τα διάφορα 

ευρήματα, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι ήδη από την προϊστορική εποχή, 

εμφανίστηκε ζωή στην εν λόγω περιοχή, η οποία διατηρήθηκε μέχρι τα μακεδονικά και τα 

ρωμαϊκά βυζαντινά χρόνια. Στη θέση «Αρκουδόπετρα» Παγγαίου, βρέθηκε χειροποίητο 

προϊστορικό κύπελλο, το οποίο σώζεται στο Μουσείο Θεσσαλονίκης (Αμπαδογιάννη, 1997). 

Το Μικρό Σούλι είναι ένας οικισμός πολύ μικρός σε έκταση (υπολογίζεται ότι 

αριθμούνται σε αυτόν περί τα 300 σπίτια), ο οποίος κατά πολύ θυμίζει το Σούλι της Ηπείρου. 

Την ονομασία που φέρει σήμερα την οφείλει σε αυτή τη μορφολογική του ομοιότητα με το 

ιστορικό Σούλι. Παλαιότερα το χωριό λεγόταν Σέμαλτο. Γύρω από το χωριό υπάρχουν 

ποικίλες καλλιέργειες. Οι κάτοικοι ασχολούνται ως επί των πλείστον με τα καπνά, τα σιτηρά 

και την κτηνοτροφία (Στράτης, 2005).  

 

Δόμηρος 

 

Ο Δόμηρος είναι ένα χωριό βόρεια του Ροδολίβους, μικρό σε πληθυσμό με 

μακραίωνη, όμως, ιστορία. Το χωριό είναι γνωστό και με την ονομασία «Βουλτσίστα», όπως 

ονομαζόταν ως το 1946. Με το όνομα αυτό συναντούμε το Δόμηρο στα Βυζαντινά 

χρόνια. Στα νεότερα χρόνια, ο Δόμηρος κατοικείται το 1922 από πολλούς Πόντιους, οι οποίοι 

ήρθαν πρόσφυγες στο χωριό μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Το 1996 ενώνεται με το 

Ροδολίβος και δημιουργούν το Δήμο Ροδολίβους, στον οποίο αργότερα προστίθεται και το 

Μικρό Σούλι. Ο Δόμηρος αν και μικρό χωριό, κατάφερε να αναδείξει πολλούς και 

σημαντικούς ανθρώπους (Σαμσάρης, 1976: 143). 

 

Πρώτη (διάφοροι τύποι ονόματος) 

 

Ο εν λόγω οικισμός της Πρώτης στη σημερινή του μορφή υπολογίζεται πως είναι του 

17ου αιώνα, ίσως και παλαιότερος. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται από το ότι τα σπίτια είναι 

κάθε άλλο αραιοκατοικημένα, πέτρινα με ξυλοδεσιές, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό 

αντιπροσωπευτικά αρχιτεκτονικά δείγματα μακεδονίτικων αρχοντικών της εποχής αυτής. 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για έναν οικισμό νέο.  

Από ιστορικής άποψης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αρχικός οικισμός της 

Πρώτης ήταν χτισμένος πάνω στα ερείπια ενός αρχαίου θρακικού οικισμού που λεγόταν, 

σύμφωνα με μαρτυρίες, Κίασα ή Κίεσα. Το πότε, όμως, ιδρύθηκε είναι δύσκολο να το 

γνωρίζουμε. Η Κίασα λέγεται πως αποτέλεσε για ένα χρονικό διάστημα πρωτεύουσα της 

Φυλλίδας. Από την Κίασα ονομάστηκε και ολόκληρη η περιοχή αυτή της Φυλλίδας Κίασα. 

Συγκρούσεις, που συνέβαιναν ενίοτε μεταξύ των γηγενών και μη πληθυσμών, είχαν ως 

αποτέλεσμα να εξαφανιστούν φυλές και πόλεις. Ίσως αυτή να ήταν και η αιτία εξαφάνισης 

της Κίασας. Στην μακραίωνη ιστορία και παράδοση, ο οικισμός της Πρώτης αναφέρεται κατά 

περιόδους με διαφορετικά ονόματα. Αυτά, όπως αναφέρονται, είναι τα ακόλουθα: 

• Κίασα 

• Αιγιδομίστα 

• Γιδομίστα 

• Ζιδομίστα 

• Εβδομίστα 
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Εικόνα 2 Οικία Κωνσταντίνου Καραμανλή στην 

Πρώτη Σερρών 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Σεπτέμβριος 2019 

 

 

• Κιουπ-κιοϊ 

• Πρώτη  

Θα έλεγε κανείς πως μέσα σε ένα εύλογο βάθος χρόνου τα ονόματα που χαρακτήριζαν τον 

παρόντα οικισμό ήταν αρκετά και κάποια μάλιστα, παρουσιάζουν ομοιότητες. (Ευγενίδης, 

2007: 33-35, 97, 115-121). 

 

 

Η Πρώτη σήμερα 

 

Όπως έχει γίνει και προηγουμένως αναφορά στο γεγονός ότι τα χωριά του Παγγαίου 

αποτελούν μέρος των νομών Σερρών και Καβάλας, έτσι και η Πρώτη σήμερα, υπάγεται στο 

Δήμο Αμφίπολης που ανήκει στο Νομό 

Σερρών. Ο συγκεκριμένος οικισμός είναι 

ξακουστός εδώ και πολλές δεκαετίες 

εξαιτίας του γεγονότος ότι από αυτόν 

κατάγεται η οικογένεια Καραμανλή. Ήδη 

γνωστή στο ευρύ κοινό, αφού 

διαδραμάτισε, συνάμα με άλλους ντόπιους 

κατοίκους, καταλυτικό ρόλο στον 

Μακεδονικό Αγώνα. Πέραν τούτου, 

διαδοχικά, τα μέλη της οικογένειας 

ανέλαβαν την εξουσία της χώρας με πρώτο 

τον Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή, ο οποίος 

διετέλεσε Πρωθυπουργός και πρόεδρος της 

Δημοκρατίας (πηγή: 

https://el.wikipedia.org, τελευταία 

πρόσβαση: 13.10.2019). Σήμερα στο χωριό, 

βρίσκεται και συντηρείται το σπίτι της οικογενείας, το οποίο είναι μάλιστα επισκέψιμο 

(Πραζιούτης, 1997: 162). 

Βάσει της πρόσφατης απογραφής (2011) ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 1.176 

κατοίκους (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). Εκεί, λειτουργούν παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό 

Σχολείο και Γυμνάσιο, με μικρό αριθμό μαθητών αφενός λόγω της αυξημένης 

μεταναστευτικής τάσης, αφετέρου εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο ολοένα 

και επιδεινώνεται από την μείωση των γεννήσεων σε τοπικό και μη επίπεδο. Στην Πρώτη, 

επίσης, εδρεύουν Αστυνομικό Τμήμα, Κ.Ε.Π., όπως και άλλες υπηρεσίες για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των κατοίκων. Υπάρχουν καφενεία, ταβέρνες με παραδοσιακό φαγητό, ουζερί, 

καφετέριες που καταφέρνουν ακόμη και εν καιρώ κρίσης να δίνουν μια ζωντάνια στο χωριό. 

Πέραν τούτων, αριθμούνται και ορισμένα κέντρα διασκέδασης, τα οποία αποτελούν πόλο 

έλξης για τους νέους κυρίως κατοίκους ή και επισκέπτες. Ταυτόχρονα, ο Δήμος και οι 

εκάστοτε σύλλογοι μεριμνούν, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να διοργανώνουν διάφορες 

πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις, με σκοπό την προσέλκυση κόσμου τόσο από τη γύρω 

περιοχή όσο και ξένου. Πρόκειται για ένα χωριό εξαιρετικά γραφικό, με σοκάκια και 

αρχοντικά, τα οποία σπάνια συναντώνται (Ευγενίδης, 2007: 148-155). 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί το γεγονός ότι η Πρώτη διατηρεί έναν 

παραδοσιακό ξενώνα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή. Οι παροχές είναι ικανοποιητικές για 

τον κάθε ταξιδιώτη, με άνετες και πλήρως εξοπλισμένες κλίνες, τηρουμένων υψηλών 

https://el.wikipedia.org/
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προδιαγραφών. Κατασκευάστηκε περί το 1970, με απώτερο σκοπό την κάλυψη τουριστικών 

αναγκών της περιοχής, αφού οι ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν είναι λίγες.    

 

Βιτάστα 

 

Η Βιτάστα είναι η παλιά ονομασία του σημερινού χωριού Κρηνίς ή Κρηνίδα. 

Αναφορικά με την προέλευση του ονόματος του χωριού, όπως είναι σύνηθες, έχουν 

διατυπωθεί διάφορες γνώμες, με επικρατέστερη αυτή της Βιτάστας. Βιτάστα σημαίνει βήτα 

στάση καραβανιών (βήτα+στάση=Βιτάστα), όπου το η μετατράπηκε σε ι από παραφθορά. 

Υφίστανται, βέβαια, και άλλες εκδοχές για το όνομα όπως ότι προέρχεται από τη λέξη 

«Βυτίστα» που ερμηνεύεται ως το μικρό βυτίο (πυθάρι), από τις ρωμαϊκές λέξεις 

«vita+sta=ωραία στάση κ.α. (Πραζιούτης, 1997: 139).  

 Σήμερα, βέβαια, η ονομασία Κρηνίς χρησιμοποιείται μονάχα στις δημόσιες 

υπηρεσίες, σε πινακίδες κτλ. Αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, δημιουργεί ορισμένα 

προβλήματα στη διοίκηση αλλά και στην επικοινωνία. Κάτι ακόμη που δημιουργούσε και 

εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματισμό είναι το θέμα της εμφάνισης του οικισμού αυτού. 

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν ανάγεται σε έτη πριν από τη ρωμαϊκή ή μακεδονική 

εποχή.  

Όσον αφορά στην έκταση και τα πληθυσμιακά της δεδομένα, η Βιτάστα ήταν ένας 

μικρός οικισμός, όπου οι εγκατεστημένοι άνθρωποι ασχολιόντουσαν κυρίως με την 

κτηνοτροφία. Επειδή είναι πολύ ελάχιστα τα στοιχεία που διατίθενται σχετικά με την 

εμφάνιση του πληθυσμού, δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια σαφής εικόνα για τους κατοίκους 

της, παρά μόνον το γεγονός ότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας παρουσίασε πιθανότατα 

πληθυσμιακή ανάπτυξη, εξαιτίας των μετακινήσεων (Ευγενίδης, 2007: 131-133). 

Ο αρχικός οικισμός της Βιτάστας αναγνωρίστηκε τα τελευταία μόλις έτη ως 

Κοινότητα Βιτάστας, το 1919. Στην Κοινότητα αναφοράς, προσαρτήθηκε και ο οικισμός της 

Αγγίστας μαζί με το συνοικισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγγίστας. Έκτοτε, οι οικισμοί 

αυτοί είναι πλέον διαχωρισμένοι. Από το 1998 η Βιτάστα αποτελούσε δημοτικό διαμέρισμα 

του πρώην Δήμου Πρώτης, ενώ σήμερα υπάγεται στον καλλικρατικό Δήμο Αμφίπολης, 

έπειτα από συνένωση των γύρω Δήμων.  

 

Αγγίστα 

 

Ο οικισμός της Αγγίστας αρχικά ανήκε στην Κοινότητα Βιτάστας, ωστόσο αργότερα 

αυτονομήθηκε με την αναγνώρισή του σε ξεχωριστή Κοινότητα (Ευγενίδης, 2007). Στην 

κοινότητα αυτή συμπεριλήφθηκε και ο Σιδηροδρονικός Σταθμός Αγγίστας. Ο χρόνος 

δημιουργίας του παρόντος οικισμού δεν μας είναι ακόμη γνωστός, ωστόσο αξίζει να 

σημειωθεί ότι το εν λόγω χωριό είναι κτισμένο πάνω σε λόφο βόρεια του Ροδολίβους 

(Πραζιούτης, 1997: 130).  

Την ονομασία του έλαβε από τον γειτονικό ποταμό Αγγίτη. Υάρχουν, όμως, έγγραφα 

που κάνουν λόγο για την προγενέστερη ονομασία Αντζίστα. Μπορεί ο πληθυσμός του 

οικισμού αυτού να ήταν ανέκαθεν λίγος, ιδιαίτερο, εντούτοις, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο 

τόπος αυτός, αφού στον λόφο Παλιοκώστρα έχουν εντοπιστεί αρχαία όστρακα και αγγεία 

καθώς και υπολείμματα από αρχαίο Κάστρο. Πέραν τούτου, προσφάτως ανακαλύφθηκε και 

ένας ακόμη μακεδονικός τάφος, πιθανόν του 3ου προχριστιανικού αιώνα. Από τα ευρήματα 

της αρχαιολογικής σκαπάνης γίνεται φανερό πως η ακμή του κόσμου αυτού μπορεί να 

αναχθεί κατά την ρωμαϊκή εποχή. 
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Σήμερα, υπάγεται στον νέο καποδιστριακό δήμο Αμφίπολης και σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 295 κατοίκους. (Ευγενίδης, 2007: 134-

136).  

 

 

Λακκοβήκια ή Μεσολακκιά  

 

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν γινόταν αναφορά στο χωριό «Λακκοβήκια», 

πνευματικό ορόσημο της ευρύτερης περιοχής του Παγγαίου∙ διακρίθηκαν στα γράμματα, 

καθότι διέθεταν αστική σχολή, αρρεναγωγείο, νηπιαγωγείο, καθώς και ξακουστή βιβλιοθήκη 

αποτελούμενη από 2.000 τόμους (Σκαλίδης, 1981: 159-161). Αρχικά ήταν χτισμένο σε ένα 

φαράγγι της νοτιοδυτικής πλευράς του Παγγαίου. Κατά τα διασωθέντα στοιχεία, μεγάλο 

ποσοστό των Λακκοβηκίων ήταν απόγονοι των αρχαίων Αμφιπολιτών (Πραζιούτης, 1997: 

152-153).  

Το εν λόγω χωριό διαμορφώθηκε κατόπιν της καταστροφής της Αμφίπολης, που 

κατά τη βυζαντινή εποχή λεγόταν Πωπολία, οι κάτοικοι της οποίας δεν άντεχαν πια να 

υποφέρουν τις διαρκείς επιθέσεις από άλλους λαούς. (Κοκκίνης, σελ. 15 κ.ε.). Μόλις το 1927 

τα Λακκοβήκια μετονομάστηκαν στη σημερινή ονομασία Μεσολακκιά. Αυτό συνέβη καθώς 

οι Λακκοβηκιώτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους προκειμένου να χτίσουν νέες, πιο κοντά στο 

οδικό δίκτυο, ώστε να λύσουν τα όποια προβλήματα μετακίνησης ή και καλλιεργειών 

αντιμετώπιζαν (Φυνδάνης, 2004). 

 Σήμερα, αριθμεί περί τους 300 κατοίκους, ιδίως ηλικιωμένους, έχοντας χάσει την 

αίγλη του παρελθόντος, εξαιτίας της εγκατάλειψής του από τους γηγενείς (Φυνδάνης, 2004: 

286-288).  

 

 

Παλαιοκώμη (Προβίστα) 

 

Η Παλαιοκώμη βρίσκεται στους πρόποδες του Παγγαίου στην επαρχία Φυλλίδος του 

Ν. Σερρών. Στο παρόν χωριό βρισκόταν σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόξενο και περιηγητή 

Cousinery, η αρχαία πόλη των Ηδωνών, Δάτος, ξακουστή για τα μεταλλεία της. Στα ρωμαϊκά 

και βυζαντινά χρόνια ονομάζεται Πρέβιστα, όνομα πιθανόν με λατινική ρίζα. Στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας αναφέρεται ως Provishta και κατοικούνταν από 500 Έλληνες και 300 

Τούρκους κονιάρους, δηλαδή με καταγωγή από το Ικόνιο, οι οποίοι έφυγαν με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών (Πραζιούτης, 1997: 155-159). 

Κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο πληθυσμός αποδεκατίζεται από 

τους Βούλγαρους, ενώ στο τέλος το χωριό καίγεται για να ξαναχτιστεί παραπλεύρως του 

παλιού οικισμού. 

Στη συνέχεια, ο πληθυσμός συμπληρώθηκε με ποντιακής καταγωγής πρόσφυγες από 

το Ακ Νταγ Μαντέν (σημ. Akdağmadeni) της κεντρικής Μικράς Ασίας και απο την Ισπάρτα 

Πισιδίας, ενώ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες 

Σαρακατσάνων. Τέλος υπάρχουν και πολλές οικογένειες Λακκοβικιωτών, οι οποίοι 

κατοικούν εδώ μετά την εγκατάλειψη του χωριού τους, καθώς και άλλες, καταγόμενες από τη 

Χαλκιδική και κάποια νησιά (Φυνδάνης , 2004 και Πραζιούτης, 1997: 158-159). 

 

 

 

 



64 

 

Ροδολίβος ή Ροδολείβος  

 

Ανάμεσα στις ύψιστης ιστορικής σημασίας περιοχές της Αμφίπολης και των 

Φιλίππων, σε κοντινή απόσταση από τη θέση του αρχαίου οικισμού, ξακουστού για τα 

«εκατοντάφυλλα» ρόδα του, βρίσκεται το σημερινό Ροδολίβος. Το Ροδολίβος άρχισε να 

κατοικείται από τους ομηρικούς κιόλας χρόνους και γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τη ρωμαϊκή 

εποχή (Σκαλίδης, 1981: 138-139).  

Αναφορικά με την προέλευση του ονόματός του πολλές είναι οι εκδοχές που 

αναφέρονται. Αυτές που επικράτησαν, όμως, είναι δύο. Κατά την πρώτη, το Ροδολίβος πήρε 

το όνομά του από τα «ρόδα» και το «λιβάδι», πράγμα που δεν απέχει πολύ από την 

πραγματικότητα, αφού η κύρια ασχολία των κατοίκων της περιοχής κατά την αρχαιότητα 

ήταν η καλλιέργεια και επεξεργασία ροδοπετάλων. Σύμφωνα με τη δεύτερη, το όνομα 

προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «λείβω» που ερμηνεύεται ως χύνω, υγροποιώ και το «ρόδον»  

(Στράτης, 2005: 13).  

Σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή του έτους 2011, ο πληθυσμός του ανέρχεται 

περί τους 2.072 κατοίκους (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ), ενώ μια πεντηκονταετία πριν ο πληθυσμός του 

πιθανότατα ξεπερνούσε τους 3.000 κατοίκους, τόσο γηγενείς όσο και πρόσφυγες, εξαιτίας της 

μεγάλης εμπορικής δραστηριότητας καπνού, πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας.  

Πρόκειται για έναν αρκετά εκτεταμένο οικισμό, ο οποίος ακόμη και σήμερα διατηρεί 

παρά τις κλιματολογικές και οικονομικές δυσκολίες την πολεοδομική χάραξη με την 

κεντροβαρική ανάπτυξη και τους ελικοειδείς δρόμους, κάτι που συνήθως «μπερδεύει» τους 

έξωθεν επισκέπτες (Φυνδάνης, 2004 και Βογιατζής, 2002)  

 

Ηλιοκώμη (Τσερέπλανη) 

 

Ο εν λόγω οικισμός είναι μικρής έκτασης, χτισμένος στους πρόποδες του Παγγαίου. 

Περιβάλλεται, ακόμη και σήμερα, από καλλιεργημένες εκτάσεις. Οι κάτοικοί του ανέκαθεν 

δεν ήταν πολλοί και οι κύριες ασχολίες τους ήταν τα καπνά, τα σιτηρά και η κτηνοτροφία. 

Εντοπίζονται σπίτια με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο το ξύλινο ή πέτρινο τοξωτό 

πανωκάσι, κάτι το οποίο συναντάται συχνά στους νότιους οικισμούς του Παγγαίου.   

Στο δυτικό μέρος του χωριού» λίγο έξω από τα τελευταία σπίτια ανακαλύπτονται από 

χρόνια, αρχαίοι τάφοι προφανώς στρατιωτικών. Οι τάφοι είναι συνηθισμένοι, περιβάλλονται 

δε από πέτρινες ή πήλινες πλάκες χωρίς κτερίσματα συνήθως. Οι περισσότεροι τάφοι είναι 

συλημένοι. Κάποτε βρέθηκε και ένας τάφος θολωτός. Διάφορες μαρτυρίες λένε ότι οι τάφοι 

αυτοί είναι στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τις διάφορες κατά καιρούς επιδρομές στα 

μεταλλεία χρυσού και αργύρου του όρους Παγγαίου (Αμπαδογιάννη, 1997). 

 

Κορμίστα 

 

Οι πρώτες γραπτές αναφορές για τον οικισμό γίνονται στα βυζαντινά χρόνια όπου 

συναντάται σε έγγραφο του Αγίου Όρους αναφορά στο όνομα «Κορεμίστα». Η Κορμίστα 

ανήκε στην δικαιοδοσία της μονής της Εικοσιφοίνισας, μαζί με τα χωριά Νικήσιανη 

και Παλαιοχώρι. Πιθανολογείται πως το χωριό υπήρξε πριν την κάθοδο των Σλάβων. 

Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο πληθυσμός μετακινήθηκε από άλλη περιοχή. Ο παρών οικισμός 

είναι ημιορεινός, με ανάμεικτο πληθυσμό ντόπιων και προσφύγων από την ανατολική Θράκη 

και τη Μ.Ασία και αποτελεί τον τελευταίο οικισμό των Σερρών από την πλευρά της 

Καβάλας. 
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Το όνομά της το έχει λάβει από την θέση της, στον κορμό της οροσειράς του 

Παγγαίου, ενώ η ίδρυσή της ανάγεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Η τοποθεσία 

διαδραμάτησε καταλυτικής σημασίας ρόλο στη διάρκεια και έκβαση του Μακεδονικού 

Αγώνα (Πραζιούτης, 1997: 146-149).  

Το 2014 η Κορμίστα αναγνωρίστηκε από το Ελληνικό κράτος ως «μαρτυρική πόλη», 

καθώς την 1η Οκτωβρίου του 1941 μεγάλος αριθμός των κατοίκων του χωριού εκτελέστηκε 

από τους Βούλγαρους, κατά την τριπλή κατοχή της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο (Σαμσάρης, 1976).  

 

Νέα Φυλή 

 

Η Νέα Φυλή είναι νεόκτιστο μικρό χωριό, για το οποίο δυστυχώς οι πληροφορίες που 

υπάρχουν είναι απειροελάχιστες. Έχει χτιστεί σε υψόμετρο 208 μέτρων και βρίσκεται 

ανάμεσα στα χωριά Παλαιοκώμη και Μικρό Σούλι, χωρίς να είναι άμεσα προσβάσιμο από 

την Εθνική Οδό. Ιδρύθηκε περί το 1924 από πρόσφυγες Πόντιους, που έφτασαν στην 

ενδοχώρα από τη Μ.Ασία. Αρχικά, κατοίκησαν στην Παλαιοκώμη, αλλά δεν τους 

ευχαρίστησε το κλίμα της περιοχής με αποτέλεσμα να μετακινηθούν. 

Το όνομά του έλαβε από την υπηρεσία Εποικισμού, η οποία ανέλαβε και το χτίσιμο 

των κατοικιών (Πραζιούτης, 1997: 159). Παρά την μικρή του έκταση και τους λίγους 

κατοίκους του, καθώς οι περισσότεροι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, διαθέτει ένα 

όμορφο κατάλυμα, ικανό να φιλοξενήσει ορισμένο αριθμό τουριστών.  

 

Συμβολή 

 

Η Συμβολή είναι ένα επίσης μικρό και σχετικά νέο χωριό της επαρχίας Αμφίπολης, 

μακριά από το Παγγαίο, δίπλα στον ποταμό Αγγίτη. Κατοικείται από δύο φυλές. Παλαιότερα 

ονομαζόταν Μπάνιτσα, αλλά περί τα μέσα του 1930, έλαβε τη σημερινή του ονομασία, καθώς 

το σημείο στο οποίο είναι χτισμένο λέγεται πως ενώνονται οι ποταμοί Αγγίτης και 

Μαυροπόταμος. Στις αρχές του αιώνα οι κάτοικοι ήταν Αθίγγανοι.  

Με την συμβολή του τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομου, χτίστηκε μικρό σχολείο, το 

οποίο ο ίδιος στελέχωσε με διδασκάλους και ιερείς, αλλά η επιδρομή των Βουλγάρων 

ανάγκασε τον κόσμο να μαθητεύσει σε σχολεία της Δράμας. Το 1922 έφτασαν Πόντιοι 

πρόσφυγες, Θράκες και Μικρασιάτες, οι οποίοι ήρθαν σε ρήξη με τους Αθίγγανους, πράγμα 

που δικαιολογεί την προαναφερθείσα πληροφορία περί δύο φυλών. Αριθμεί περί τους 350 

κατοίκους. (Πραζιούτης, 1997: 173-174).  

 

Τα χωριά σήμερα 

 

Η έκταση του Παγγαίου όρους είναι τόσο μεγάλη, όσο και ο αριθμός κατοίκων-οικισμών που 

φιλοξενεί. Στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου συμπεριλαμβάνονται χωριά που υπάγονται 

στο Ν. Καβάλας, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

• Νικήσιανη 

• Παλαιοχώρι 

• Αντιφίλιπποι 

• Χορτοκόπι 

• Ελευθερούπολη 

• Ακροβούνι 
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Χάρτης 1 Οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Με 

κόκκινο ο Δήμος Αμφίπολης. 

Πηγή: google maps, τελευταία πρόσβαση: 16.08.2019. 

 

• Κηπιά 

• Χρυσόκαστρο 

• Αυλή 

• Μελισσοκομείο 

• Πυργοχώρι 

• Δωμάτια 

• Μουσθένη 

• Μεσορώπη 

• Πλατανότοπος 

• Ποδοχώρι 

• Κοκκινοχώρι 

• Γαληψός 

• Οφρύνιο 

Όσον αφορά στα χωριά του Ν. Σερρών αυτά είναι τα εξής: 

• Αμφίπολη 

• Νέα Μεσολακκιά 

• Παλαιοκώμη 

• Νέα Φυλή 

• Μικρό Σούλι 

• Ροδολίβος 

• Πρώτη 

• Ηλιοκώμη  

• Κορμίστα 

• Συμβολή 

Επίσης, στην περιοχή αυτή, θα μπορούσαμε να οριοθετήσουμε και τα Λουτρά Ελευθερών.41  

Ωστόσο, θα ήταν υπερβολή να γίνει αναλυτική περιγραφή όλων των οικισμών, καθώς 

θα διευρυνόταν κατά πολύ το μέγεθος της παρούσας έρευνας. Σκοπίμως, έχει δοθεί έμφαση 

στη δυτική πλευρά του Παγγαίου, ειδικότερα στα χωριά του Ν. Σερρών και σε κομβικής 

σημασίας οικισμούς της πλευράς του Ν. Καβάλας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη, 

παραλείψεις ή ασάφειες από τη μερική έρευνα σε όλο το εύρος της περιοχής. Για τον λόγο 

αυτό, τέθηκε ο συγκεκριμένος περιορισμός στην ερευνητική διαδικασία.  

 

 

5.2.3. Διοικητική κατάσταση Δυτικού Παγγαίου 

 

Στη δυτική πλευρά του Παγγαίου, ο 

νεοσύστατος καλλικρατικός Δήμος 

Αμφίπολης αποτελεί δήμο 

της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Προέκυψε μόλις το 2011, 

κατόπιν συνένωσης των τεσσάρων 

προϋπαρχόντων δήμων Αμφίπολης, 

Ροδολίβους, Κορμίστας και Πρώτης. Η 

 
41 Φυνδάνης Β. (2004). Το Χρυσοφόρο Παγγαίο στην Παγκόσμια Ιστορία. Θεσσαλονίκη.  

https://sites.google.com/site/technicaldepartmentamfipoli/dimosamfipolis/2011_Dimos_Amfipolis.png?attredirects=0
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Διάγραμμα 3 Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αμφίπολης-Δυτικού Παγγαίου 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία 
 

Νέος Δήμος 
Αμφίπολης 

Αμφίπολη ΚορμίσταΡοδολίβος Πρώτη

έκταση του Δήμου είναι 414,3 τ.χλμ και σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στα εδάφη του 

κατοικούν 9.182 κάτοικοι. (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). Έδρα του νέου δήμου είναι το Ροδολίβος. 

Ο Δήμος Αμφίπολης διαιρείται σε 4 δημοτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν 

στους 4 πρώην δήμους. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε κοινότητες, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργημένων ΟΤΑ. Οι σημερινές τοπικές κοινότητες 

του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος 

Καποδίστρια.  

 

Ακολουθούν οι δημοτικές ενότητες και η μόνιμη πληθυσμιακή απογραφή του 2011. 
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 Πρώην Κοινότητες  Πληθυσμός (Απογραφή 

2011) 

Ενότητα Αμφίπολης Κοινότητα Παλαιοκώμης 1.444  

 Κοινότητα Αμφίπολης 185 

 Κοινότητα Μεσολακκιάς 341 

 Κοινότητα Κερδυλλίων 645 

Ενότητα Ροδολίβους Κοινότητα Ροδολίβους 2.072 

 Κοινότητα Δομίρου 154 

 Κοινότητα Μ. Σουλίου 385 

Ενότητα Κορμίστας Κοινότητα Νέας Μπάφρας 716 

 Κοινότητα Ηλιοκώμης 342 

 Κοινότητα Κορμίστας 579 

 Κοινότητα Συμβολής 275 

Ενότητα Πρώτης Κοινότητα Πρώτης 1.176 

 Κοινότητα Αγγίστας 295 

 Κοινότητα Κρηνίδας 573 

 
Πίνακας 4 Πίνακας Δημοτικών Ενοτήτων, Κοινοτήτων και μόνιμου πληθυσμού 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 
Εικόνα 3 Τύμβος Καστά ή Τάφος 

Αμφίπολης 

Πηγή: google 

 

 

5.3.Δομές και Θεσμοί πολιτισμού  
 

5.3.1.Μνημεία της ευρύτερης περιοχής Παγγαίου 

 

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως πολλούς μακεδονικούς τάφους και 

χρυσοποίκιλτα κτερίσματα, τα οποία κοσμούν τα μουσεία τόσο της Καβάλας όσο και της 

Αμφίπολης. Χρυσά στεφάνια, σκεύη, επιτύμβιες επιγραφές, αγάλματα, νομίσματα έρχονται 

να επιδείξουν τον πλούτο, τη δύναμη και την ακμή μιας περιοχής κομβικής σημασίας για την 

εγχώρια και μη ιστορία.  

 

Τάφος Αμφίπολης 

 

Ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή και σε 

πανελλήνιο εύρος η εύρεση του παρόντος τάφου, ο 

οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποσπάσει το 

ενδιαφέρον τόσο εγχώριων ερευνητών όσο και από 

όλο τον πλανήτη. Τάφος Αμφίπολης ή αλλιώς 

Τύμβος Καστά ή απλά Λόφος Καστά κείτεται στην 

περιοχή της Αμφίπολης-Μεσολακκιάς. 

Συγκεκριμένη χρονολόγησή του δεν έχει 

καταγραφεί, καθώς η ανασκαφική δραστηριότητα 

για τον τάφο ξεκίνησε μόλις πριν από μια 
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πεντηκονταετία και οι απόψεις των αρχαιολόγων, Ελλήνων και ξένων, διίστανται 

(Λαζαρίδης, 1972: 353-364). 

Η ανασκαφική δραστηριότητα άρχισε περί τη δεκαετία του 1950 από τον αρχαιολόγο 

Δημήτριο Λαζαρίδη, αλλά στον περίβολο του τύμβου έγιναν το 1964, έτος που 

αποκαλύφθηκε η περίμετρος του Τύμβου (Λαζαρίδης, 1972). Έκτοτε, οι ανασκαφές 

συνεχίστηκαν για επτά ακόμη έτη, όπου και έπαυσαν. Ωστόσο, ευτυχές γεγονός ήταν ότι οι 

ανασκαφές άρχισαν εκ νέου το 2012, με υπεύθυνη της ανασκαφής την διευθύντρια της ΚΗ’ 

Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Κατερίνα Περιστέρη, κατά τη διάρκεια 

της οποίας, ανακαλύφθηκαν είσοδοι του τάφου, θάλαμοι, σφίγγες και Καρυάτιδες. Οι 

ανασκαφές δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά συνεχίστηκαν μέχρι και το 2014, όπου τα ευρήματα 

ήταν καταλυτικής σημασίας για την ιστορία της ενδοχώρας και των Βαλκανίων γενικότερα.  

 

Τάφος Α 

Ο αναφερόμενος τάφος ανασκάφτηκε προσφάτως, τον Δεκέμβρη του 1991. Οι 

ενδείξεις που σηματοδοτούσαν την ύπαρξή του ήταν ένας λάκκος-βύθισμα με διάμετρο περί 

τα 80 εκατοστά, πράγμα που παρατηρήθηκε από τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος στον τόπο  

εκεί. Διόλου εύκολη ήταν η όλη ανασκαφική διαδικασία, αφού πολλές υπήρξαν οι απειλές 

από τους αρχαιοκάπηλους.  

Ο κιβωτιόσχημος τάφος έχει εξωτερικές διαστάσεις 2,14χ1,33 μ. και αποτελείται από έξι 

πώρινες πλάκες. Το εσωτερικό του τάφου, δύσκολα διερευνήθηκε, αφού ήταν χωμάτινο, που  

 

με την ταυτόχρονη υγρασία εξαιτίας του Στρυμόνα, κατέστη λασπώδες. Τα ευρήματα εντός 

του τάφου ήταν αξιοσημείωτα όπως κάτοπτρα, χρυσά, οστέινα αντικείμενα κ.α, πολλά εξ 

αυτών φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης. (Μπόνιας, 1998-1999 : 210).  

 

 

Τάφος Β 

Στον εν λόγω τάφο πραγματοποιήθηκε ανασκαφή στις 29 και 30 Ιουνίου 1994. Η 

θέση του είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από τον προηγούμενο, που υπολογίζεται στα 500 

μόλις μέτρα.  Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν δεν ήταν ιδιαιτέρως καλή, αφού τόσο η 

αγροτική δραστηριότητα όσο το υδρευτικό δίκτυο, προκάλεσαν ποικιλότροπες φθορές. Ο 

«μακεδονικού» τύπου τάφος αυτός δεν είναι μεγάλος και έχει σωθεί ένας εξαιρετικά 

διαταραγμένος σκελετός, όπως και χρυσά ευρήματα, αγγεία κ.α. (Παπακυριάκου, 2013: 135-

138).  

Στην παροχή αυτή των δύο προαναφερθέντων τάφων έχουν πραγματοποιηθεί κατά το 

παρελθόν και άλλες ανασκαφές που ανέδειξαν και άλλους τάφους, πράγμα που προϊδεάζει 

για την ύπαρξη ενός εκτεταμένου νεκροταφείου. Αυτό πιθανολογείται πως αγγίζει τη δυτική 

όχθη του Στρυμόνα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, μπορούμε πια να πούμε πως στην ευρύτερη περιοχή του 

Παγγαίου δεν υπάρχει άλλος οικισμός ή πόλη που θα μπορούσε να προχωρήσει στη 

διεκδίκηση του νεκροταφείου, παρά μόνον η Αμφίπολη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα 

περισσότερα ευρήματα και των δύο τάφων χρονολογούνται περί τα τέλη του 4ου ή τις αρχές 

του 3ου αιώνα. (Μπόνιας, 1998-1999) 
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Εικόνα 4 Λέων Αμφίπολης 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Μάρτιος 2018 

 

 

Ο Λέων της Αμφίπολης 

Όταν γύρω στα 1930 η «φαγάνα» της εταιρείας MONKS-ULEN, η οποία ανέλαβε να 

αποξηράνει τη λίμνη του Αχινού, εμβάθυνε αρχίζοντας από τις εκβολές του ποταμού  

Στρυμόνα, τη σημερινή κοίτη του, ανέσυρε από το σημείο εκείνο ένα μεγάλο τεμάχιο από το 

Λέοντα της Αμφίπολης. Περί το 1910-1915 ανακαλύφθηκαν και άλλα μικρότερα τεμάχιά του 

από Έλληνες στρατιώτες και Άγγλους. Το μοναδικό μέλος που έλειπε ήταν το μπροστινό 

δεξιό πόδι από το γόνατο και κάτω, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμη και σήμερα, ώστε να 

συναρμολογηθεί με το υπόλοιπο σώμα του 

λέοντος. Μεταγενέστερα, βέβαια, η 

ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία σε 

συνεργασία με Γάλλους και Αμερικάνους 

αρχαιολόγους συμπλήρωσαν το χαμένο 

μέλος και πραγματοποίησαν τις πρέπουσες 

εργασίες συντήρησης, ούτως ώστε να 

εξαλειφθούν οι όποιες φθορές που υπέστη 

το μνημείο από το πέρασμα των αιώνων και 

τη ρίψη του στον ποταμό από επιτήδειους 

(Σκαλίδης, 1981: 188-197). 

Πρόκειται για ένα ιστορικό μνημείο 

ύψιστης σημασίας τόσο για την περιοχή όσο 

και πανελλαδικά, το οποίο εδρεύει στη 

δυτική όχθη του Στρυμόνα, 150 μέτρα 

περίπου νότια της γέφυρας στον παλιό δρόμο για τη Θεσσαλονίκη, δεξιά της ασφάλτου. Είναι 

οφθαλμοφανής η επιβλητικότητα του παρόντος μνημείου, που στέκεται σαν φύλακας του 

αθάνατου ελληνικού πνεύματος. Η περίοπτη θέση του είναι στραμμένη προς την ανατολή, 

τοποθετημένη επάνω σε μια καλλιμάρμαρη ορθογώνια βάση, η οποία χτίστηκε πάνω στα ίχνη 

της αρχαίας βάσης του. (Φυνδάνης, 2004: 125-127). 

Ο Λέων είναι κατασκευασμένος από μάρμαρο της Θάσου. Καμία από τις μέχρι 

σήμερα γνωστές ιστορικές πηγές δεν μαρτυρά τον λόγο για τον οποίο στήθηκε. Αποτελεί 

έργο της ελληνιστικής περιόδου και η τεχνοτροπία του λιονταριού είναι Μακεδονική. Οι 

απόψεις σχετικά με τον λόγο τοποθέτησής του, πάντως, ποικίλουν, με τους περισσότερους να 

θεωρούν ότι στήθηκε την προ του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου εποχή από τους 

απόμαχους Μακεδόνες στρατιώτες που πολέμησαν στην Ασία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1937 και εφεξής, ο λέοντας στημένος στην αρχική 

του θέση, σηματοδοτεί τη δόξα, τη λαμπρότητα και το μεγαλείο της Αμφίπολης. 

Παρατηρώντας κανείς το καθιστό λιοντάρι, το οποίο έχει σκοπίμως τοποθετηθεί επάνω στους 

πέτρινους ογκόλιθους, αναμφίβολα τον περικλείει ένα αίσθημα δέους. Φημολογείται πως ο 

γλύπτης που κατασκεύασε τον λέοντα, αυτοκτόνησε κι αυτό εξαιτίας ενός σφάλματος. Ο 

λέων δεν έχει γλώσσα, πράγμα που ντρόπιασε τον κατασκευαστή του και τον οδήγησε στον 

πνιγμό μέσα στα νερά του Στρυμόνα. Υπάρχουν φυσικά ποικίλες γνώμες γύρω από την 

κατασκευή του λέοντος, την προέλευση καθώς και την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου 

προς τοποθέτηση. (Παπακυριάκου, 2013: 118-122). 
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Εικόνα 5 Χάρτης της Βορείου Ελλάδος κατά την διάρκεια 

της αρχαϊκής και κλασικής εποχής 

Πηγή: http://www.argilos.net/histoire-du-site-en/, τελευταία 

πρόσβαση: 25.10.2019) 

 

Αρχαία Άργιλος 

 

Σε απόσταση 6 χλμ. από την αρχαία Αμφίπολη, πάνω στο λόφο «Παλαιόκαστρο», 

εκτείνεται σε έκταση περίπου 150 στρεμμάτων η αρχαία Άργιλος. Ιδρύθηκε στα 655 π.Χ. από 

Ανδρίους, αποτελώντας την παλαιότερη αποικία της Άνδρου στην περιοχή. H Άνδρος είχε 

στην ευρύτερη περιοχή άλλες τρεις αποικίες, τη Σάνη, την Άκανθο και τα Στάγειρα, πατρίδα 

του Αριστοτέλη. Ο σκοπός της ίδρυσής της ήταν ο έλεγχος της εισόδου της κοιλάδας του 

Στρυμόνα, της πλούσιας σε αγροτικά προϊόντα, σε ξυλεία και σε μεταλλεύματα ενδοχώρας, 

καθώς και του πλούσιου σε μεταλλεύματα όρους Δυσώρου. 

Για περίπου εβδομήντα χρόνια οι Ανδριώτες ζουν μαζί με τον ντόπιο θρακικό πληθυσμό. Τη 

συμβίωση αυτή επιβεβαιώνουν τα πασσαλόπηκτα σπίτια που έφερε στο φως η αρχαιολογική 

σκαπάνη και τα κατάλοιπα της λεγόμενης θρακομακεδονικής κεραμικής. Η περιοχή σταδιακά 

εξελληνίζεται. Η γεωγραφική της θέση, υψίστης σημασίας, ο πλούτος της θρακικής 

ενδοχώρας και τα μεταλλεύματα της περιοχής ενισχύουν την εμπορική δραστηριότητα.  

Η πόλη ακμάζει κατά τον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα, και αυτό επιβεβαιώνουν τόσο τα 

αρχιτεκτονικά ευρήματα όσο και η συμμετοχή της πόλης στο ταμείο της Αθηναϊκής 

Συμμαχίας. Από τα εκατοντάδες κινητά ευρήματα ξεχωρίζουν τα νομίσματα ντόπιας κοπής, 

που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες ότι η πόλη είχε δικό της νομισματοκοπείο από τις αρχές 

τουλάχιστον του 5ου π.Χ. αιώνα. Η πλούσια κεραμική πιστοποιεί τις εμπορικές συναλλαγές 

με τις ελληνικές πόλεις. Κεραμικά από τη Θάσο, τις Κυκλάδες, την Κόρινθο μαρτυρούν τις 

σχέσεις του νότου με τον βορρά, ενώ από τον 6ο αιώνα π.Χ. και έπειτα κυριαρχεί η Αττική 

κεραμική που δείχνει την Αθηναϊκή παρουσία και τη διείσδυσή της στην περιοχή. 

(Κυρμέλης, 2007: 16-33) 

Η ίδρυση της Αμφίπολης, στα 437 π.Χ. από τους Αθηναίους, οδήγησε σταδιακά την 

οικονομικά εύρωστη πόλη της Αργίλου στο περιθώριο μέχρις ότου στα τέλη του 3ου αιώνα 

π.Χ. ερημώνεται. Σε αυτό συνηγόρησε και η κατάληψη και καταστροφή της πόλης από τον 

Φίλιππο τον Β΄ (357 π.Χ.) στο 

πλαίσιο της εκστρατείας του 

στην Μακεδονία και τη Θράκη. 

Μετά από αυτήν την 

καταστροφή η Άργιλος δεν 

ανοικοδομήθηκε ποτέ. Το μόνο 

τμήμα της πόλης που 

επανακατοικήθηκε είναι η 

ακρόπολη της. Στην ακρόπολη 

βρέθηκαν αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα της ελληνιστικής 

εποχής, ενώ ανασκάφηκε και ένα 

από τα σπουδαιότερα κτίσματα 

της πόλης. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

ήταν η κατοικία του Μακεδόνα 

Εταίρου στον οποίο είχε 

περιέλθει η γη της Αργίλου. Το 

οίκημα ήταν οργανωμένο κατά 

τα πρότυπα της ελληνικής 

κατοικίας, με υπαίθρια αυλή στο κέντρο και γύρω-γύρω δωμάτια, διαστάσεων 14x14 μ., είναι 

διώροφο και όπως δείχνουν οι έρευνες, ο πρώτος όροφος ήταν η κατοικία του εταίρου, ενώ 

http://www.argilos.net/histoire-du-site-en/
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στο ισόγειο διατηρείται ακέραιη μια πλήρης εγκατάσταση ελαιοτριβείου. Στη θέση του 

σώζεται το τροπείο, όπου αλέθονταν ο καρπός, ενώ στην αυλή βρέθηκαν δύο λίθινες 

μυλόπετρες. Πρόκειται για το παλαιότερο τροπείο που έχει αναδειχθεί μέχρι σήμερα από την 

αρχαιολογική σκαπάνη. Αντίγραφο του υπάρχει στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού στην 

Σπάρτη. 

Στο νότιο τομέα της πόλης, στους πρόποδες του λόφου της ακρόπολης, έχουν ανασκαφεί 

δημόσια αλλά και ιδιωτικά κτίσματα (Μπόνιας, 1998-1999). 

Επίσης, έχουν αποκαλυφθεί τμήματα πλακόστρωτων δρόμων που οδηγούν από την 

περιοχή του λιμανιού ως την ακρόπολη. Στην παρειά του μεγάλου δρόμου και με ανοίγματα 

σ' αυτόν έχουν ανασκαφεί τέσσερα οικήματα (ιδιωτικά σπίτια και δημόσια οικοδομήματα). Η 

χρονολόγησή τους εκτείνεται από το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι το έτος 357 

π.Χ. Σ' αυτά, παρατηρούνται οικοδομικές φάσεις, που συνδέονται με μεγάλα ιστορικά 

γεγονότα όπως το πέρασμα της στρατιάς του Ξέρξη, τα γεγονότα του Πελοποννησιακού 

πολέμου και η σαρωτική εκστρατεία του Φιλίππου Β΄. Αξιοθαύμαστη είναι και η οργάνωση 

της αποχέτευσης των όμβριων υδάτων που φέρει αγωγούς οι οποίοι διασχίζουν τα οικήματα 

και ανοίγονται στους δρόμους. 

Στην περιοχή του λιμανιού η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε σπίτια του 7ου αιώνα π.Χ., 

εποχή της πρώτης εγκατάστασης των Ελλήνων αποίκων στον χώρο. Η ανασκαφή των 

κτισμάτων του νότιου τομέα βοηθά στη κατανόηση του τρόπου που κτίζονταν μια ελληνική 

πόλη στον θρακικό χώρο. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών της Αργίλου θυμίζει οικήματα του 

αιγαιοπελαγίτικου τόπου και οι δρόμοι θυμίζουν σοκάκια νησιών. (πηγή: 

http://www.argilos.net/, τελευταία πρόσβαση: 20.10.2019 και Κυρμελής, 2007). 

 

 

Το αρχαίο γυμνάσιο Αμφίπολης  

 

Μόλις το 1984 ήρθε στο φως το νοτιοανατολικό τμήμα της Αμφίπολης, που ίσως 

αποτελεί και το σημαντικότερο και πιο μεγάλο οικοδόμημα της Αμφίπολης, το αρχαίο 

γυμνάσιο. 

Η μορφή του μεγάλου κτιρίου αποτελεί τυπικό δείγμα Παλαίστρας και μπορεί να συγκριθεί 

γενικά ή σε επιμέρους στοιχεία με τα αντίστοιχα κτίρια των Δελφών, Νεμέας, Ολυμπίας, 

Ερέτριας, Πριήνης, Επιδαύρου, Δήλου, Μιλήτου, Περγάμου, Άσσου, τα οποία 

χρονολογούνται από τον 4ο – 2ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για το μοναδικό μέχρι στιγμής 

Γυμνασιακό συγκρότημα στη Βόρεια Ελλάδα (Λαζαρίδη, 1993: 60-69). 

Η έρευνα και η μελέτη των κτιρίων και των ευρημάτων τους, καθώς και τα δυο 

βεβαιωμένα ανασκαφικά στρώματα καταστροφής από πυρκαγιά, δείχνουν ότι: το αρχικό 

κτίριο καταστρέφεται βίαια, ίσως μετά από επίθεση, λεηλασία και πυρκαγιά. Το Γυμνάσιο 

είχε ιδιαίτερη ακτινοβολία σε μια τόσο σπουδαία και ιστορική πόλη, η οποία διαδραμάτισε 

συχνά πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στη Μακεδονία την εποχή του Φιλίππου 

Ε’, ή και αρχαιότερα σύμφωνα με μερικά ευρήματα και κάποιες ενδείξεις, αλλά και διεθνώς, 

με την οργάνωση ετήσιων αγώνων στην πόλη από τον Αιμίλιο Παύλο, καθώς και με τις 

επισκέψεις υψηλών αξιωματούχων (Παπακυριάκου, 2013: 112-115).  

 

 

Έπαυλις Αγγίστας 

 

Στην ευρύτερη περιοχή της Αγγίστας τοποθετείται μια από τις σημαντικότερες 

αρχαίες πόλεις της περιοχής των Σερρών, η ταύτιση της οποίας παραμένει προβληματική. Η 

http://www.argilos.net/
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Εικόνα 6 Αγροτική Έπαυλις Άποψη από τα δυτικά           Εικόνα 7 Το Αίθριο                                                              

 Πηγή: Σελίδα ΥΠΠΟΑ: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5924 (τελευταία πρόσβαση: 

20.07.2019). 

                                     

θέση της εντοπίζεται σε χαμηλό ύψωμα που βρίσκεται κοντά στη νότια όχθη του Αγγίτη 

ποταμού, βοριοανατολικά της κοινότητας Αγγίστας. Τα επιφανειακά όστρακα προσδιορίζουν 

τη διάρκεια ζωής της από τον 5ο αι. π.Χ. έως και τον 14ο αι. μ.Χ. Τυχαία ευρήματα από την 

περιοχή οριοθετούν τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης στα πεδινά τμήματα κοντά στο 

σύγχρονο οικισμό. Στην ρωμαϊκή εποχή, η περιοχή αποτελούσε τμήμα της ενδοχώρας της 

ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων. Οι ρωμαίοι άποικοι εγκαταστάθηκαν σαν αγρότες στη 

γύρω πεδιάδα και στα πρώτα υψώματα ιδρύοντας κώμες και χωριά. Στα υστεροβυζαντινά 

χρόνια στην περιοχή της Αγγίστας αναφέρεται η Μονή του Αγίου Νικολάου, μετόχι της 

Μονής Χαλανδαρίου. (Πραζιούτης, 1997: 130-132). 

        Η έπαυλις, που καταλαμβάνει έκταση 1.100 τ.μ., αποτελείται από τους επίσημους 

χώρους (τρικλίνιον), το αίθριο, ένα συγκρότημα μικρών δωματίων και έναν οκταγωνικό 

πύργο στη νοτιοδυτική γωνία. Οι περισσότεροι χώροι έφεραν ψηφιδωτά δάπεδα τα οποία 

σώζονται σε κακή κατάσταση. Τα σωζόμενα τμήματα δείχνουν μια ποικιλία στην κατανομή 

των διακοσμητικών θεμάτων. Επικρατούν τα γεωμετρικά μοτίβα που χωρίζονται από πλαίσια 

με πλοχμούς. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το μπλε, το άσπρο, το κόκκινο και το 

κίτρινο.  

        Το κτιριακό συγκρότημα παρουσιάζει τρεις φάσεις. Το στρώμα καταστροφής της 

πρώτης φάσης χρονολογείται στα χρόνια του Αδριανού (117 - 138 μ.Χ.). Για την ακριβή 

χρονολόγηση της δεύτερης που είναι και η κύρια φάση του κτιρίου δεν υπάρχουν ασφαλή 

τεκμήρια. Με βάση τα νομίσματα πιστοποιείται η χρήση του έως τον 4ο μ.Χ. αι. Στην 

υστεροβυζαντινή εποχή κάποιοι από τους χώρους της επαύλεως χρησιμοποιήθηκαν σαν 

πρόχειρα καταλύματα. (Δαδάκη, Σ. στο : 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5924, τελευταία πρόσβαση: 20.10.2019). 

 

Μνημείο Ολοκαυτώματος Κερδυλλίων 

 

Δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με το εν λόγω 

μνημείο, αφού μόλις τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να διαμορφωθεί από την Ωδή 

Αμφίπολης χώρος που θα δίνονται πληροφορίες γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός στους 

επισκέπτες, ώστε να γνωρίσουν τις βαναυσότητες του παρελθόντος. Τα περισσότερα στοιχεία 

που διαθέτουμε αφορούν στο ίδιο το συμβάν από ιστορική σκοπιά.  

Πιο συγκεκριμένα, στο ολοκαύτωμα των Κερδυλλίων εκτελέστηκαν 222 άνδρες 15 

έως 60 ετών γιατί στήριξαν την αντίσταση κατά των ναζί. Στα Κερδύλλια, από τον Αύγουστο 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5924
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5924
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Εικόνα 8 Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης 

Πηγή: 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3250 

 

κιόλας του 1941 έκανε την εμφάνισή της η πρώτη οργανωμένη ελληνική αντάρτικη ομάδα με 

την ονομασία «Οδυσσέας Ανδρούτσος», με αρχηγό τον Στέργιο Μουδιώτη και λίγο αργότερα 

τον δάσκαλο Θανάση Γκένιο (Λασσάνη) και υπαρχηγό τον Περικλή Σταματόπουλο. 

(Κυρμέλης, 2007: 147-190). Η πρώτη συνδυασμένη επιχείρηση ήταν αυτή της 27ης 

Σεπτεμβρίου, όταν οι αντάρτες των Κερδυλλίων, πιάνοντας τους Έλληνες χωροφύλακες 

κυριολεκτικά στον ύπνο, κατάφεραν να πάρουν από τον αστυνομικό σταθμό της Ευκαρπίας 

αρκετό οπλισμό, σκοτώνοντας έναν από αυτούς.  

Σήμερα, στην περιοχή υπάρχει μνημείο με υψωμένο μεγάλο μαρμάρινο σταυρό που 

ανυψώθηκε το 1978, ενώ κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου τελούνται εκδηλώσεις μνήμης. 

(Δορδανάς, 2001). 

 

 

5.3.2. Μουσεία 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης 

 

 

Το Μουσείο της Αμφίπολης αποτελεί ένα πολύπλευρο σύνολο χώρων και 

ανθρώπινου δυναμικού με πολλές και 

διαφορετικές λειτουργίες, σε σχέση με 

την προστασία και την ανάδειξη των 

αρχαιοτήτων. Στην έκθεση του 

Μουσείου μπορεί κανείς να γνωρίσει 

την ιστορική πορεία της αρχαίας πόλης 

και της άμεσης περιοχής της. Στις 

αποθήκες και τα εργαστήριά του 

εξασφαλίζεται η φύλαξη και 

πραγματοποιείται η συντήρηση και η 

μελέτη των ευρημάτων που οι 

αρχαιολογικές ανασκαφές φέρνουν στο φως. Στον προθάλαμο της έκθεσης, στο χώρο 

υποδοχής, εκτίθενται η ασημένια λειψανοθήκη και το χρυσό στεφάνι από φύλλα ελιάς που 

βρέθηκαν σε κιβωτιόσχημο τάφο, στο σημείο που είναι τώρα κτισμένο το Μουσείο.  

        Η έκθεση οργανώνεται κατά χρονολογικές και θεματικές ενότητες που αφορούν τους 

προϊστορικούς χρόνους και τα εκθέματα που σώζονται χρονολογούνται μέχρι και τους 

βυζαντινούς χρόνους. Στο μικρό σαλόνι του Μουσείου μπορεί κανείς να βρει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για τη νεότερη ιστορία του τόπου και ένα χρονικό για την αρχαιολογική έρευνα 

στην περιοχή (πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3250).  

 

 

Χαγιάτι Λαδιά Πρώτης 

 

Ελάχιστες είναι και για αυτό το αξιοσέβαστο μουσείο οι πληροφορίες που 

διαθέτουμε, καθώς η βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε δεν κατάφερε να 

βρει τόσο πρόσφατα γραμμένο βιβλίο για το χωριό της Πρώτης. Το ευτύχημα είναι ότι ο 

ζήλος ορισμένων κατοίκων ξερνά κάθε προσδοκία, όπως και στην παρούσα περίπτωση, κατά 

την οποία οι εμπνευστές της ιδέας αυτής κατασκεύασαν μέχρι και σελίδα στο διαδίκτυο, 

προκειμένου να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για τα στολίδια του τόπου και την ενεργή δράση 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3250
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των κατοίκων του. Το Χαγιάτι δημιουργήθηκε, λοιπόν, με ιδιωτική πρωτοβουλία και δαπάνες 

της Βασιλικής Αχ. Λαδιά και του Χρήστου Αρ. Τσιφούτη, αποκλειστικό κίνητρο των οποίων 

αποτελεί η αγάπη στην οικογένεια και την ιστορία του τόπου τους και ασφαλώς ο σεβασμός 

στην παράδοση. Όλα τα αντικείμενα λαογραφικής παράδοσης που εκτίθενται στο χώρο 

αποτελούν ταυτόχρονα μέρος της οικογενειακής τους κληρονομιάς και «ιερή» 

παρακαταθήκη, που διαφύλαξαν με αγάπη και σεβασμό. 

Το "Χαγιάτι Λαδιά" βρίσκεται στο χωρίο Πρώτη, του Δήμου Αμφίπολης της Π.Ε. 

Σερρών σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία του χωριού. Τα αντικείμενα της 

έκθεσης στεγάζονται σε δυο ισόγεια δώματα, εντός της αυλής της οικίας των Αχιλλέα και 

Δάφνης Λαδιά, τα οποία οικοδομήθηκαν το 1920 για να λειτουργήσουν επί δεκαετίες ως 

καπναποθήκες. Τα κτίσματα είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο πνεύμα δόμησης της τοπικής 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, λιθόκτιστα από έξω κι από μέσα με την πέτρα και το ξύλο να 

ανάγονται στα κυρίαρχα δομικά υλικά κατασκευής τους, που συμπληρώνονται από πόρτες 

και παράθυρα παραδοσιακά, αλλά και αυλή από καλντερίμι. 

          Άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό τον Ιούλιο του 2014 συγκεντρώνοντας τη θερμή 

υποδοχή της τοπικής κοινωνίας, που αναζητούσε μια κοιτίδα διάσωσης και διάδοσης τόσο 

του πολιτιστικού της πλούτου όσο και του κοινωνικού της ιστού. Μια από τις βασικές 

επιδιώξεις των δημιουργών του άλλωστε, είναι η γνώση της κοινωνίας του χθες ώστε να 

καταστεί βοηθητική η κατανόηση της κοινωνίας του σήμερα. 

Τα εκθέματα του μουσείου αφηγούνται την δική τους ιστορία από κοινού με αυτή 

των κατοχών τους και μέσω αυτών τη ζωή και τη διαδρομή των κατοίκων του χωριού και 

όλης της ευρύτερης περιοχής του Παγγαίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «Χαγιάτι 

Λαδιά» δημιουργήθηκε με πολύ κόπο, αλλά πολύ περισσότερο με αγάπη και μεράκι, καθώς 

είναι ένας ζωντανός τόπος γνωριμίας με τον λαϊκό πολιτισμό της Πρώτης. (πηγή: 

http://www.hayatiladia.gr/gr_travel_hayatiladia.html).  

 

Πέραν των προαναφερθέντων μουσείων, στην περιοχή φιλοξενούνται και άλλα 

μουσεία, όπως το Λαογραφικό και Ιστορικό Κέντρο Νέας Μπάφρας, Λαογραφικό Μουσείο 

Ροδολίβους, καθώς και άλλα, για τα οποία η βιβλιογραφία κρίνεται ανεπαρκής. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικά από τα υπόλοιπα. Όλα έχουν στοιχεία να επιδείξουν 

και να αποδείξουν τον πλούτο και τη σπουδαιότητα της περιοχής, όπως και τη συνεισφορά 

τους στον πολιτισμό γενικότερα.  

 

5.3.3. Μοναστήρια της Περιοχής του Παγγαίου 

 

Την περίοδο κατά την οποία άκμαζε η Ορθοδοξία, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τελούσαν 

σπουδαίο εκκλησιαστικό έργο, με στόχο τη διάδοση του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας 

ενισχύοντας μεγάλες μοναστικές μορφές προκειμένου να οικοδομήσουν περίλαμπρα 

μοναστήρια με περίτεχνη αρχιτεκτονική. Είναι πολλά αυτά που σώζονται έχρι και σήμερα και 

αποτελούν τόσο πνευματικά όσο και πολιτιστικά κάστρα του Ελληνισμού και της 

Ορθοδοξίας (Ευγενίδης, 2007: 157). 

Στη Μακεδονία ειδικότερα, τα μοναστήρια διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην 

πρώτη εμφάνιση του «Μακεδονικού ζητήματος», περί τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές 

του 20ου, τη στιγμή που η Βουλγαρία επεδίωξε με τη δικαιολογία ότι θα δημιουργήσει 

αυτοκέφαλη βουλγαρική εκκλησία να προχωρήσει στον εκβουλγαρισμό των κατοίκων της 

Μακεδονίας. 

http://www.hayatiladia.gr/gr_travel_hayatiladia.html
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Η περίοδος εκείνη αναταραχών υπήρξε ιδιαίτερα λυπηρή για την ορθοδοξία, αφού 

πολλά μεγάλα μοναστήρια της Μακεδονίας καταστράφηκαν και συλήθηκαν από Βούλγαρους 

Κομιτατζήδες. Αυτό συνέβη επειδή παρέμειναν πιστά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και δεν 

δέχθηκαν να προσχωρήσουν στη βουλγαρική Εξαρχία (Φυνδάνης, 2004). 

 

 

Το μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας 

 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γραφικό μοναστήρι, χτισμένο σε μια κοιλάδα του 

βορεινού Παγγαίου, απέναντι από την πεδιάδα των Φιλίππων και της Δράμας. Είναι κτισμένη 

σε υψόμετρο 750 μέτρων και η έκταση που περιβάλλει το μοναστήρι είναι εξαιρετικής 

ομορφιάς, καθιστώντας την «συνύπαρξη» μοναστηριού-φύσης αρμονική. Η θέση της μονής, 

ιδιαιτέρως προσεκτικά επιλεγμένη, με απώτερο σκοπό την αποφυγή ληστρικών επιδρομών 

από εχθρούς, σε βαθμό που δεν είναι ορατή από τον εκάστοτε επισκέπτη έως ότου την 

προσεγγίσει σε μικρή απόσταση. Η Εικοσιφοίνισσα γιορτάζει τον Αύγουστο και 

συγκεκριμένα στη γιορτή της Παναγίας, στις 15 του μήνα. Εκεί φυλάσσεται η Αχειροποίητη 

Εικόνα της, προσελκύοντας πλήθος χριστιανών της Μακεδονίας και όχι μόνο. (Στράτης, 

2005: 61).  

Βορειότερα του μοναστηριού συναντώνται ερείπια τείχους και φημολογείται πως στο 

σημείο εκείνο βρισκόταν βυζαντινό φρούριο. Υπάρχει άλλη μια φήμη, κατά την οποία, ήταν 

εκεί ένας αρχαιοελληνικός ναός αφιερωμένος στο θεό Απόλλωνα, μιας που η ευρύτερη 

περιοχή ανέκαθεν συνδεόταν με μυθολογικές μορφές. Ο Μητροπολίτης Σώζων των Φιλίππων 

λέγεται ότι μετέτρεψε το ναό σε χριστιανικό. Μια τρίτη εκδοχή αναφέρει ότι στη θέση αυτή, 

βρισκόταν το περίφημο μαντείο του Διονύσου, θεού των Θρακών του Παγγαίου.  

Αναφορικά με την ονομασία του μοναστηριού, οι απόψεις είναι πολυπληθείς και θα 

ήταν υπερβολή να γίνει λόγος για όλες αυτές. Συνεπώς, το γεγονός της ίδρυσής του θα 

απασχολήσει περισσότερο. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 450 με τη βοήθεια του Μητροπολίτη 

Φιλίππων Σώζοντος. Ως κύριος κτήτορας αναφέρεται ο Όσιος Γερμανός και ως δεύτερος, ο 

Διονύσιος που χρημάτισε και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1472-1478) (Πασχαλίδης, 

1996). 

Το έτος 1507 καταστράφηκε το μοναστήρι και λίγα χρόνια μετά, ξαναχτίζεται.      

Ορόσημο της μονής πιστεύεται πως είναι το 1866, για τον λόγο ότι ξεκινά η 

εθνικοθρησκευτική της δράση. Με τη συμβολή των μητροπολιτών Δράμας καλλιεργούνται 

τα γράμματα και ενισχύονται οι Έλληνες οπλαρχηγοί που δρουν στην περιοχή. Αυτό, έχει ως 

αποτέλεσμα να διασώζεται ο ελληνισμός όπως και ο χριστιανισμός. Αξίζει στο σημείο αυτό 

να σημειωθεί πως πριν το 1866, περί το 1854, το μοναστήρι βίωσε μια βαρύνουσα 

καταστροφή εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε, καίγοντας μεγάλες εκτάσεις της. Το έτος 

1917 γνώρισε μια λεηλασία από τους Βούλγαρους κομιτατζήδες, ενώ το 1943 κατά την Τρίτη 

βουλγαρική κατοχή η μονή πυρπολήθηκε και πάλι, και δέχθηκε ανεπανόρθωτες βλάβες. Για 

την ανασύστασή της, τοπικοί παράγοντες και ιδιωτική πρωτοβουλία συνέδραμαν 

καθοριστικά. Το 1967 η μονή μετατράπηκε σε γυναικεία, αριθμώντας σεβαστό αριθμό 

μοναχών, οι οποίες τελούν υπό την πνευματική καθοδήγηση της ηγουμένης. (Ευγενίδης, 

2007: 158-162 και Σκαλίδης, 1981: 198-201).  
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Εικόνα 9 Ιερή Μονή Αγίας Ανάληψης 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, λήψη: 31.03.2019 

 

 

Μονή Αγίας Ανάληψης 

 

Σε απόσταση 7 περίπου χιλιομέτρων από το χωριό της Πρώτης, λίγο χαμηλότερα από 

το ορειβατικό καταφύγιο του Παγγαίου, σε υψόμετρο περίπου 930 μέτρων, φαντάζει σε μια 

μαγευτική πλαγιά του βουνού το παλιό γυναικείο κοινοβιακό μοναστήρι της Αγίας 

Ανάληψης. Και για το εν λόγω μοναστήρι 

είναι άγνωστο το έτος ανοικοδόμησής του. 

Τουναντίον, η ιστορία της μονής είναι πολύ 

μεγάλη και ύψιστης σημασίας. Κατά μια 

προφορική παράδοση, από τον 17ο αιώνα 

υπαγόταν ως μετόχι στην ιερά μονή της 

Εικοσιφοίνισσας. Από το σημείο εκείνο, 

ορισμένοι μοναχοί ήρθαν και επάνδρωσαν τη 

μονή της Αγίας Ανάληψης. Βέβαια, αυτές οι 

πληροφορίες δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί 

από κάποια επίσημα χειρόγραφα ή πηγές. Το 

μόνο που με ασφάλεια μπορεί κανείς να πει 

είναι ότι η μονή της Εικοσιφοίνισσας δημιούργησε πολλά μετόχια κατά την περίοδο της 

ακμής της. Έτσι, εξαιτίας της καταστροφής ή καύσης πολλών χειρογράφων και πηγών, είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το έτος ίδρυσής της. (Πασχαλίδης, Σ.-Στράτης, Δ.,  

1996) 

Όπως μαρτυρείται στο Ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδας του έτους 1969, η 

μονή Αναλήψεως ιδρύθηκε περί το 1878. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για ανίδρυση. Σήμερα, 

το μοναστήρι λειτουργεί με είκοσι περίπου μοναχές υπό την αυστηρή καθοδήγηση της 

δραστήριας ηγουμένης Ανυσίας. (Σκαλίδης, 1981 και Ευγενίδης, 2007: 164-168). 

 

 

Μονή της Αγίας Παρασκευής 

Σε μικρή χιλιομετρικά απόσταση από το χωριό του Ροδολίβους και λίγο έξω από το 

Δόμιρο, σε μια γραφική κοιλάδα, βρίσκεται η μονή της Αγίας Παρασκευής.  Το έτος 

ανέγερσής της δεν μας είναι γνωστό, ωστόσο φημολογείται πως πρόκειται για ένα από τα 

παλαιότερα μοναστήρια της περιοχής. Το μοναστήρι, σύμφωνα με χειρόγραφες πηγές, βίωσε 

πολλές επιδρομές και καταστροφές. Ιδιαίτερα κατά τα έτη 1913-1917 απογυμνώθηκε 

παντελώς από τους βούλγαρους κατακτητές. Την περίοδο εκείνη εκτιμάται πως αφαιρέθηκαν 

από την μονή ιερά κειμήλια, λείψανα αγίων και εικόνες. Μέχρι και το έτος 1924 

λειτουργούσε ως ανδρική μονή, φιλοξενώντας πολλούς άνδρες μοναχούς (Ευγενίδης, 2007: 

163).  

Έκτοτε, εως και σήμερα, λειτουργεί ως γυναικεία μονή, η οποία πλέον γνωρίζει 

άνθιση. Η κτηριακή ανακαίνιση και ανοικοδόμηση του μοναστηριού έγιναν με ταχύτατους 

ρυθμούς. Η μονή έχει επεκταθεί με νέους ξενώνες, ο ναός ευτρεπίστηκε και τα νέα κτήρια 

που κοσμούν τη μονή, χαρίζουν μια όμορφη πινελιά στο χώρο της. Όλα αυτά σε συνδυασμό 

με τη φιλοξενία του μοναστηριού, είναι ικανά να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών από κάθε 

άκρη της χώρας και όχι μόνο, στα πλαίσια του θρησκευτικού τουρισμού.  

Η μονή γιορτάζει στις 26 Ιουλίου και κάθε χρόνο ο αριθμός των προσκυνητών που 

την επισκέπτεται είναι αξιοθαύμαστος. Πέραν αυτού, η μονή δέχεται ακόμη και μαθητές 

σχολείων, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία, εκτός από το να γνωρίσουν πράγματα για τη μονή, 
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να θαυμάσουν και τα υπέροχα και μοναδικά ζώα που φιλοξενούνται στον κήπο της. (Στράτης, 

2005: 33).  

 

Εξωκκλήσι Αγίου Χριστοφόρου 

Το εν λόγω ξωκλήσι είχε την «τύχη» να ανεγερθεί σε ένα περιβάλλον γεμάτο λουλούδια και 

φυσικό κάλλος, σε μικρή απόσταση από το κέντρο του χωριού της Πρώτης. Η αξιοποίηση και 

ο ευπρεπισμός που παρουσιάζει σήμερα ο Άγιος Χριστόφορος είναι αποτέλεσμα μιας 

πρωτόγνωρα σχολαστικής μέριμνας και ενός αξιοθαύμαστου δείγματος εθελοντισμού που 

έδειξαν οι χωριανοί. (Ευγενίδης, 2007) 

 

Εξωκλήσι Προφήτη Ηλία 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πολλά είναι τα μοναστήρια και τα εξωκλήσια που διαθέτει η 

περιοχή και μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Ακολούθως, με τον κατάλληλο προγραμματισμό 

και προβολή αυτών, δύναται να αποτελέσουν πόλο έλξης για θρησκευτικό τουρισμό, πράγμα 

που γνωρίζει άνθιση τα τελευταία χρόνια. Εκτός λοιπόν από τα προαναφερθέντα, υπάρχει 

ακόμη, και το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί στην 

Μονή της Αγίας Ανάληψης (Ευγενίδης, 2007).  

 

Μονή Αγίου Δημητρίου Κερδυλίων 

 

Το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου δεν είναι ευρέως γνωστό στο κοινό. Είναι 

χτισμένο στους ανατολικούς πρόποδες του Κερδυλίου όρους και απέχει περί τα 2 χιλιόμετρα 

από την Κοινότητα Νέων Κερδυλίων, σε έναν βράχο αποτελώντας έναν εξαιρετικό 

βιγλάτορα, από όπου μπορεί κανείς να αγναντεύει το Στρυμονικό κόλπο, κάτω από τον οποίο 

βρίσκεται το Άγιο Όρος. Από τα εως τώρα ευρεθέντα στοιχεία φαίνεται ότι στο μέρος αυτό, 

εκεί ακριβώς που ανεγέρθηκαν λίγο αργότερα τα μοναχικά οικήματα, υπήρχε μικρό 

εκκλησάκι (Πασχαλίδης, Σ.-Στράτης, Δ., 1996).  

Όταν οι κτήτορες της μονής απεβίωσαν, οι ιερείς της Άνω Κρούσοβας παρέδωσαν εκούσια 

την Μονή και όλη της την περιουσία στη μητρόπολη Σερρών. Παραχωρήθηκε ως μετόχι στη 

Μονή του Τιμίου Προδρόμου και επανδρώθηκε από αυτή. 42 

Σήμερα, αυτά που διατηρούνται είναι μια ερειπωμένη δεξαμενή και ο ναός, ο οποίος 

εξωτερικά έχει ανακαινισθεί. Στο εσωτερικό του γίνονται αξιοσημείωτες προσπάθειες 

καθαρισμού των τοίχων και διατήρησης των τοιχογραφιών που τους κοσμούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Έγγραφο του 1632 στον Κώδικα της μητρόπολης Σερρών 
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5.3.4. Ποτάμια- Παραπόταμοι  

 

Στρυμόνας 

 

Σύμφωνα με την Britannica, το όνομα του ποταμού έχει θρακική ρίζα και προέρχεται από τη 

λέξη «sru» που σημαίνει ρέμα, απ’ όπου προέρχονται και η αγγλική λέξη «stream», η λέξη 

«sruaimm» που σημαίνει ποταμός στα αρχαία ιρλανδικά, η λιθουανική λέξη «straumuoe» που 

σημαίνει χείμαρρος, η ελληνική «ρεύμα» και η αλβανική «rrymë» που σημαίνει νερό που 

κυλάει.  

Το ευτυχές είναι πως σώζονται νομίσματα και αγάλματα που καταδεικνύουν πως ο 

ποταμός Στρυμόνας ήταν θεοποιημένος στη μυθολογία. Τον λάτρευαν και ως ταύρο και ως 

άνθρωπο, πράγματα που σώζονται σε έργα του Ηροδότου και του Ησίοδου. Όπως για κάθε 

περιοχή ένα ποτάμι αποτελεί πηγή ζωής, έτσι αντιμετωπιζόταν και για την ευρύτερη περιοχή. 

Εντούτοις, πολλές φορές υπήρξε και καταστροφικός ο Στρυμόνας για την περιοχή. Με τις 

πλημμύρες του απειλούσε τις παραγωγές κάθε χρόνο. Όταν πλημμύριζε, μετέτρεπε τις 

πεδινές εκτάσεις σε λίμνη. Συνεπώς, λατρευόταν ως θεός για να τον εξευμενίσουν.  Επιπλέον, 

σύμφωνα με μαρτυρίες και έργα ανθρώπων, χτίστηκε στην Αμφίπολη ναός προς τιμήν του, ο 

οποίος δεν σώζεται.  

Ήταν πολύ συχνό φαινόμενο να αλλάζει η κοίτη του ποταμού, με αποτέλεσμα να δημιουργεί 

ποικίλα προβλήματα στον τόπο και τις καλλιέργειες. Σε παλαιές, μάλιστα, υπηρεσιακές 

εκθέσεις της νομαρχίας Σερρών αναφέρονται συχνές καταστροφικές πλημμύρες στον κάμπο 

Σερρών (Κουτζακιώτη, 1992: 104-115).  

Ο Στρυμόνας σήμερα είναι ένας τεράστιος ποταμός που απλώνεται σε ένα μεγάλο 

μέρος της νότιας βαλκανικής χερσονήσου. Το συνολικό του μήκος φτάνει τα 392 χλμ., από 

τα οποία τα 274 βρίσκονται σε βουλγαρικό έδαφος και τα 118 σε ελληνικό. Η λεκάνη 

απορροής του Στρυμόνα καλύπτει μια έκταση 17.150 τ.χλμ., από τα οποία 10.364 τ.χλμ. 

βρίσκονται στην Βουλγαρία και την Βόρεια Μακεδονία και 6.759 τ.χλμ. στην Ελλάδα, που 

αντιστοιχεί στο 39,45%, της συνολικής έκτασης του ποταμού.  

Ο Στρυμόνας μαζί με την Κερκίνη είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές για την 

ορνιθοπανίδα της Ευρώπης. Στη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 300 είδη από τα οποία 

τα 70 είναι προστατευόμενα. Οι εκβολές του ποταμού στη θάλασσα δημιουργούν ένα πλήθος 

διαφορετικών βιοτόπων.  Τόσο η ερπετοπανίδα όσο και η ιχθυοπανίδα του ποταμού 

παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον, αφού μπορεί κανείς να συναντήσει πλήθος σπάνιων 

ερπετών και ψαριών αντίστοιχα. (Παπακυριάκου, 2013: 12-18) 

 

 

Αγγίτης 

 

Ο Αγγίτης είναι παραπόταμος του Στρυμόνα. Το μήκος του υπολογίζεται περί τα 51 

χιλιόμετρα από τις πηγές του, μέχρι το σημείο κατάληξής του, τον Μύρκινο. Στο νομό 

Σερρών, βέβαια, η διαδρομή του αγγίζει τα 27 χιλιόμετρα. Διέρχεται από ένα θαυμάσιο 

φαράγγι, τις λεγόμενες Πόρτες, με πλούσια βλάστηση και απαράμιλλη ομορφιά.  

Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση αρκετές εκδοχές γύρω από την ονομασία του 

ποταμού. Οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τον ποταμό Πάνακα. Τον αποκαλούν και Αγγίτα ή 

Αγγίστα απ΄το ομώνυμο χωριό που διέρχεται. Αξίζει, βεβαίως, να σημειωθεί πως το χωριό 

Αγγίστα πήρε την ονομασία του από τον ποταμό (Σαμσάρη, 1976). 

Έχει μαιάνδρους και μικρούς καταρράκτες κατά τη μαγευτική διαδρομή του ανάμεσα στο 

Παγγαίο και το όρος Μενοίκιο. Ο ποταμός, επίσης, δημιουργεί γύρω του ένα πυκνό παρόχθιο 
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Εικόνα 10 Σημερινή Εικόνα Λιμανιού Αμφίπολης 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Σεπτέμβριος 2019. 

 

δάσος που αποτελείται από πλατάνια, σκλήθρα, φτελιές, ιτιές, πικροκαστανιές, λεύκες, 

τραχεία πεύκη, δάφνες, αγριοκαλαμιές, βελανιδιές, κ.ά. Γύρω από το ποτάμι, ιδιαίτερα στα 

ψηλά σημεία και στο φαράγγι βγαίνουν πολλά και σπάνια φυτά, δημιουργώντας ένα τοπίο 

ύψιστης συγκινησιακής φόρτισης (Παπακυριάκου, 2013: 19-20). 

 

 

5.3.5. Λιμάνια 

 

Το λιμάνι της Αμφίπολης 

 

Ανατολικότερα των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα (όπως τον γνωρίζουμε σήμερα) 

και στη δυτική πλευρά της Ηιόνας, κείται ένα εγκαταλελειμμένο λιμάνι, το οποίο δεν 

λειτουργεί. Δημιουργήθηκε λίγο πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με σκοπό να 

εξυπηρετεί τις τότε στρατιωτικές ανάγκες. Ήταν με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένο, ώστε να 

μπορεί να φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πλοίων. Έγιναν, ακόμη, και προβλήτες για 

φορτοεκφορτώσεις. Δίπλα από την προκυμαία κατέληγε και η σιδηροδρομική γραμμή, που 

διακλαδίζονταν από το σιδηροδρομικό σταθμό της Δήμητρας Σερρών.  

Από το 1974 έχουν συντελεστεί από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και Δήμους 

διάφορες προσπάθειες συντήρησης, επαναλειτουργίας του λιμανιού. Έχει εγκαινιαστεί, 

επιπλέον, και ένα εργοστάσιο στις εκβολές του Στρυμόνα, αλλά δυστυχώς, δεν πέτυχαν κάτι 

παραπάνω. Ταυτόχρονα, στην περιοχή γύρω από το λιμάνι, έγινε μια προσπάθεια για 

κατασκευή νέου λιμανιού, πράγμα που δεν τελεσφόρησε. Πρόκειται για ένα φυσικό λιμάνι, 

γνωστό από την αρχαιότητα, που θεωρείται σίγουρο πως χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για 

πολλαπλούς σκοπούς και κρατήθηκε «ζωντανό» και επικερδές για τη χώρα, έως και λίγο μετά 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. (Φυνδάνης, 

2004: 243-245)  

Το λιμάνι της Αμφίπολης 

αποτελούσε τερματικό σταθμό της 

σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ- 

ονόματι Σιδηροδρομικός Σταθμός 

Αμφίπολης Λιμένα» θα θυμηθούν οι 

κάτοικοι των Κερδυλλίων, 

εξιστορώντας την πορεία του 

«άγνωστου» σε πολλούς αυτού 

λιμανιού, στα σύγχρονα χρόνια. 

Έδωσε το όνομά του στον 

τερματικό σταθμό των Σιδηροδρόμων 

Ελληνικού Κράτους, της 

σιδηροδρομικής γραμμής Νέας Ζίχνης 

- Αμφίπολης Λιμένα, στη χιλιομετρική θέση 24,849 από Νέα Ζίχνη (Παπακυριάκου, 2013). 

Το λιμάνι λειτουργούσε από παλιά, ενώ η σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε στις 5 

Μαΐου του 1940 και έκλεισε το 1969, μαζί με τη γραμμή Νέας Ζίχνης - Αμφίπολης Λιμένα. 

Ο σταθμός διέθετε πλευρική αποβάθρα και γραμμές εναπόθεσης αμαξοστοιχιών, ενώ 

συνδεόταν με εμπορευματικές γραμμές με τον λιμένα της Αμφίπολης, για τον οποίο ιστορικές 

πηγές αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά για τη μεταφορά 

οικοδομικών υλικών για την κατασκευή των οχυρών. 
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Εικόνα 11 Βραχογραφίες Παγγαίου 

Πηγή: Βογιατζής, 1996 

 

Οι ράγες του σταθμού αποξηλώθηκαν το 1969 και το άλλοτε πολυσύχναστο λιμάνι 

άρχισε να ξεχνιέται, ενώ οι εντατικές εργασίες στον ποταμό Στρυμόνα το μετέτρεψαν πολύ 

γρήγορα σε «γούρνα» φερτών υλών του ποταμού. Το 2000, το λιμάνι της Αμφίπολης 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006. Ο προϋπολογισμός του έργου, 

που σκοπό είχε να αλλάξει τον αλιευτικό, εμπορικό και επιβατικό χάρτη του Νομού Σερρών, 

«άγγιξε» τις 860.000 ευρώ. Το έργο βρισκόταν υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους κατά 25% και 

κοινοτικούς πόρους κατά 75%, με τίτλο: «Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και 

εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Αμφίπολης». Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν 

τότε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.43 

Στόχος του υπουργείου ήταν, το λιμάνι της Αμφίπολης να αξιοποιηθεί ως λιμένας 

τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής από Ελλάδα και Βουλγαρία, ως Περιφερειακό 

Κέντρο μεταφορών και εμπορίου προς όλη την Ανατολική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο 

και ως αλιευτικό καταφύγιο. 

 

 

5.3.6. Βραχογραφίες 

 

Στις βόρειες κυρίως πλαγιές του Παγγαίου έχουν βρεθεί πολλές βραχογραφίες καθώς 

και βραχογραφήματα, αδιάσειστες ενδείξεις κατοίκησης της περιοχής από την αρχαιότητα 

(Ευγενίδης, 2007: 64-65). Όταν γίνεται αναφορά στους όρους αυτούς, οφείλουμε να έχουμε 

κατά νου πως πρόκειται για σκαλιστές ζωγραφιές πάνω σε σκληρό ασβεστόλιθο ή σκληρό 

γρανίτη, που απεικονίζουν ζώα, 

ιππείς, ανθρώπινα ή και αφηρημένα 

σχήματα. Όλα αυτά αποτελούν 

πλήθος «ακιδογραφημάτων» που 

παρουσιάζουν κυρίως είδη της 

πανίδας που υπήρχε στην περιοχή 

αυτή του Παγγαίου. Με τις 

βραχογραφίες διεξοδικά 

ασχολήθηκε ο καθηγητής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν. 

Κ. Μουτσόπουλος το 1969 

(Βογιατζής, 1996).  

Αξίζει να σημειωθεί πως 

στο Παγγαίο όλες οι βραχογραφίες φέρουν την ίδια μορφή, κάτι που υποδηλώνει ότι 

χαράχθηκαν από τον ίδιο λαό, με τη χρήση μιας πρωτότυπης τεχνικής, η οποία φημολογείται 

 
43Πηγή: https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-

%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-

%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-

%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-

%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82 (τελευταία πρόσβαση: 

20.08.2019). 

https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.iefimerida.gr/news/171394/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-25-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
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πως χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από κτηνοτρόφους του Παγγαίου, για να χαράζουν 

τα ονόματά τους στους βράχους (Στράτης, 2006: 132). 

Έκτοτε, πέραν ιδιωτικών πρωτοβουλιών ενασχόλησης με το ζήτημα, κανένας 

αρμόδιος φορέας δεν έχει ερευνήσει συστηματικά το πεδίο αυτό. Οι απόψεις περί 

χρονολόγησης των βραχυγραφιών ποικίλουν. Το μόνο ίσως που θα μπορούσαμε βάσει 

ευρημάτων να υποθέσουμε είναι ότι «ακιδογραφήματα» αυτά ανάγονται στη 2η και 3η 

χιλιετία. Υπάρχουν, βεβαίως, και άλλα που χρονολογούνται στην προχριστιανική εποχή, κάτι 

που επιβεβαιώνεται και από τα σπήλαια του Παγγαίου. (Ευγενίδης, 2007: 60-76) 

 

 

5.3.7. Γεφύρια Περιοχής Παγγαίου 

 

Ο πλούτος της περιοχής μελέτης είναι αδιαμφισβήτητος. Κάτι το οποίο είναι 

άγνωστο στον εντόπιο πληθυσμό, είναι η ύπαρξη γεφυριών στην περιοχή. Πιθανόν, το 

μοναδικό γνωστό σε όλους να είναι αυτό, στην περιοχή της Κάτω Αγγίστας. Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται αναγκαία η αναφορά σε αυτά, καθότι συναπαρτίζουν το υπερμέγεθες 

πολιτιστικό απόθεμα του τόπου, το οποίο δύναται να προσελκύσει πλήθος τουριστών.  

Τα γεφύρια αυτά, σε αντίθεση με τα φημισμένα μεγάλα  γεφύρια της Ηπείρου και της 

Δυτικής Μακεδονίας, είναι μικρά σε μέγεθος και, στην πλειοψηφία τους, άγνωστα. Παρόλα 

αυτά συνεχίζουν να είναι αξιόλογα δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, μέρος της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου και αποτελούν σημαντικά ιστορικά τεκμήρια (Τσότσος Γ., 1997). 

Ιστορικές αναφορές που να μαρτυρούν το έτος δημιουργίας τους και από ποιους 

κατασκευάστηκαν δεν υπάρχουν. Όσες πληροφορίες έχουν καταγραφεί προέρχονται από 

προφορικές μαρτυρίες των ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής. Η πλειονότητα των 

γεφυριών βρίσκεται μέσα στους οικισμούς, περιμετρικά του βουνού και γεφυρώνουν τα 

ρέματα και τις στενές χαράδρες που εμπόδιζαν την μεταξύ τους επικοινωνία, ιδιαίτερα κατά 

τους χειμερινούς μήνες, που τα ορμητικά νερά των χειμάρρων έκαναν αδύνατη την διέλευση 

τους.   Τα ονόματά τους προέρχονται από το όνομα του εκάστοτε χωριού, από την 

τοποθεσία στην οποία βρίσκονται ή από τον όνομα του ιδιοκτήτη κάποιου γειτονικού 

σπιτιού. Ο αρχικός αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος, ενώ σήμερα υπολογίζονται περί τα 25 

(Τιλκίδης Α. 2006: 18, 55 κ.ε.).  
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Εικόνα 12 Άποψη από το εσωτερικό του Σπηλαίου 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Ιούλιος 2019 

 

 

5.3.8. Σπήλαια44 

 

Σπήλαιο Αλιστράτης  

 

Το εν λόγω σπήλαιο βρίσκεται 

στην περιοχή «Πετρωτό», γνωστή για το 

πλήθος σπηλαίων που βρίσκονται εκεί. Η 

απόσταση από την Αλιστράτη 

υπολογίζεται περί τα 6χλμ.,  η επιφάνειά 

του ανέρχεται στα 25.000τ.μ. και το 

συνολικό μήκος των διαδρόμων του στα 

3χλμ. Έχει οριζόντια και δαιδαλώδη 

κατασκευή, ενώ η πρόσβαση σε αυτό 

πραγματοποιείται μέσω μιας τεχνητής 

σήραγγας. Λαμβάνοντας ως εναρκτήριο 

χώρο την πρώτη αίθουσα του σπηλαίου, 

αυτό «αναπτύσσεται» προς τρεις 

κατευθύνσεις. Με αφετηρία την πρώτη αίθουσα, το σπήλαιο αναπτύσσεται προς τρεις κύριες 

κατευθύνσεις-διαδρόμους (Κονταξή κ.α., 2004). 

Η βασική κατεύθυνση, η οποία ταυτίζεται σχεδόν με την τουριστική διαδρομή, έχει συνολικό 

μήκος περί το 1 χλμ. Το σπήλαιο διακρίνεται για τους σχηματισμούς του όσον αφορά στην 

εντύπωση που προκαλούν στον επισκέπτη εξαιτίας της ποικιλίας, του φυσικού τους κάλλους 

και του μεγέθους τους. Σε όλο το μήκος της τουριστικής διαδρομής το σπήλαιο φέρει 

εντυπωσιακούς σχηματισμούς, ως προς την ποικιλία, το μέγεθος και την ομορφιά, οι οποίοι 

προοδευτικά γίνονται πιο πλούσιοι. Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον κεντρίζουν και οι κολώνες 

που σχηματίζουν παραπετάσματα ή διόδους εξαιρετικού κάλλους. Το πέρας του 

αξιοποιημένου κλάδου σημαίνεται από κώνο ογκόλιθων (Πηγή: 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9907 (τελευταία πρόσβαση: 19.08.2019).  

Οι άλλες δύο κατευθύνσεις εκτείνονται εκατέρωθεν του σημείου εισόδου, 

αποτελώντας μικρογραφία του αξιοποιημένου τμήματος του σπηλαίου. Δυτικά εντοπίστηκαν 

επιφανειακά περιασβεστωμένα οστά θηλαστικών, ενώ ανατολικά έχουν εντοπιστεί 

επιφανειακά αρχαιολογικά κατάλοιπα, που χρονολογούνται τόσο στην προϊστορική εποχή 

όσο και στην ύστερη αρχαιότητα.  

           Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1958. Οι εργασίες αξιοποίησής του ξεκίνησαν από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 και το 1997 η λειτουργία του ανατέθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. σε 

τοπικούς φορείς της Αλιστράτης (Πραζιούτης, 1997: 113-117). 

 

 

5.3.9. Ορειβατικά Καταφύγια 

 

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το Παγγαίο ορειβατικά καταφύγια για τους 

λάτρεις της φύσης, των εξορμήσεων σε βουνοκορφές και των εναλλακτικών μορφών 

δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, το Παγγαίο διαθέτει πέντε ορειβατικά καταφύγια.  

Το καταφύγιο «Στέργιος Χατζηγεωργίου» (1.750μ, χωρητικότητας 60 ατόμων) στην κοιλάδα 

του Ορφέα και το καταφύγιο «Αργύρης Πεταλούδας» (1.550μ για 25 άτομα, χωρίς να 

διαθέτει όμως βασικές προϋποθέσεις, όπως νερό και κουζίνα), στην τοποθεσία Βλάχικα 

 
44 Σπήλαια ονομάζονται «υπόγεια έγκοιλα αρκετά μεγάλων διαστάσεων που επικοινωνούν με την 

ατμόσφαιρα μέσω στενών οπών και είναι επισκέψιμα από τον άνθρωπο» (Βαξεβανόπουλος, 2002:13). 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9907
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Καλύβια, που βρίσκονται υπό την διαχείριση του Συλλόγου Χιονοδρομίας Ορειβασίας 

(Σ.Χ.Ο.) Καβάλας, το καταφύγιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (Ε.Ο.Σ.) Καβάλας, 

(1.650μ για 25 άτομα), το καταφύγιο της Πρώτης Σερρών στην θέση «Μπουγατίνα» (1200μ) 

και το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Ροδολίβους στην τοποθεσία «Χατζηκώστα Σουλνιάρι» (1.000μ 

για 35 άτομα). Από αυτά, τα τρία πρώτα βρίσκονται κοντά στις κορυφές του βουνού και έτσι 

προσφέρονται για διανυκτέρευση του ορειβάτη, που την επόμενη μέρα έχει την δυνατότητα 

της εξερεύνησής τους. 

Ασφαλτοστρωμένος δρόμος 25 χλμ.  ξεκινά από το χωριό Ακροβούνι και οδηγώντας 

στο Δασικό Χωριό, στις δασικές εγκαταστάσεις (1100μ.), στο καταφύγιο Α. Πεταλούδας, στο 

καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Καβάλας, στο χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Χατζηγεωργίου, 

καταλήγει στις κεραίες, στην κορυφή «Μάτι». 45 

 

5.3.9.1. Ορειβατικά Μονοπάτια 

 

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η περιοχή προσφέρει πλήθος δραστηριοτήτων για τον 

εκάστοτε ταξιδιώτη ή και κάτοικο. Το γεγονός ότι ο τόπος έχει την τύχη να φιλοξενείται 

στους πρόποδες ενός ξακουστού βουνού, δίπλα στη φύση, αποτελεί δεξαμενή έμπνευσης για 

συγγραφείς, ερευνητές, περιηγητές ακόμη και για τον απλό, ευαισθητοποιημένο γύρω από 

θέματα μακροζωίας-άθλησης πολίτη. Στις μέρες μας εντόνως παρατηρείται αυτή η στροφή 

προς τη φύση και η τάση για αμεσότερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία με αυτή. Ένας 

τρόπος επαφής, λοιπόν, με αυτή είναι η πεζοπορία στα μονοπάτια της. Τα γνωστότερα και πιο 

συνηθισμένα ορειβατικά μονοπάτια για την ανάβαση στην κορυφή του Παγγαίου, κυρίως για 

ορειβάτες, είναι τα παρακάτω: 

1. Το μονοπάτι της Αυλής (διάρκεια 3:30΄ ώρες) 

2. Το μονοπάτι της Νικήσιανης (διάρκεια 3:00΄ ώρες) 

3. Το μονοπάτι της Εικοσιφοίνισσας (διάρκεια 5:00΄ ώρες) 

4. Το μονοπάτι της Πρώτης (διάρκεια 3:00΄ ώρες) 

5. Το μονοπάτι της Μεσορώπης (διάρκεια 4:30΄ ώρες) 

6. Διαδρομή Ροδολίβους (διάρκεια 4:00΄ ώρες) 

7. Το μονοπάτι «Μαύρα νερά» (διάρκεια 2:00΄ ώρες), όπου με αφετηρία τη Νικήσιανη, 

ακολουθώντας το, μέσα σε 2 ώρες φτάνει κανείς στα «Λυόμενα του Δασαρχείου στο 

Παγγαίο» (Φυνδάνης Β., 2004: 84).  

 

 

5.3.10. Λουτρά – Ιαματικές Πηγές 

 

Οι ιαματικές πηγές της περιοχής είναι γνωστές από την αρχαιότητα, με την ονομασία 

«Λήτζια ή Θέρμα» και μέχρι και το 1998 υπάγονταν διοικητικά στην κοινότητα 

Ακροποτάμου, ενώ προηγουμένως, την εκμετάλλευσή τους διαχειριζόταν ο ΕΟΤ. Έπειτα, οι 

αρμοδιότητες πέρασαν στη Νομαρχία Καβάλας και στη συνέχεια στην Περιφερειακή 

Ενότητα.  

Τα Λουτρά Ελευθερών είναι χτισμένα σε μια κοιλάδα μικρής έκτασης, από την οποία 

περνά ο ποταμός Μαρμαράς. Στη θέση αυτή, καθώς και στη δυτική όχθη του ποταμού, 

υπάρχουν αρκετές θερμές πηγές, από τις οποίες αναδύεται μεγάλη ποσότητα θερμού νερού. 

Τα Λουτρά έχουν την «τύχη» να βρίσκονται σε μια τοποθεσία απαράμιλλης ομορφιάς, μέσα 

 
45 Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΕΟΣ Καβάλας: https://www.eoskavalas.gr/ (τελευταία 

πρόσβαση 14.03.2019). 

https://www.eoskavalas.gr/
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Εικόνα 13 Λογότυπο Φεστιβάλ Αμφίπολης 

Πηγή: google 

 

σε ένα δασωμένο φαράγγι, συνδυάζοντας αρμονικά βουνό με θάλασσα. Τα νερά των πηγών 

έχουν χλωριονατριούχα σύσταση με παρουσία υδρόθειου και θερμοκρασία 37 με 41,5°C. Η 

συνολική επιφανειακή παροχή τους εκτιμάται σε περίπου 267 κυβικά μέτρα την ώρα, η οποία 

όμως μπορεί να αυξηθεί. Τα νερά τους θεωρούνται κατάλληλα για μυοσκελετικές παθήσεις, 

δερματοπάθειες, παθήσεις του κυκλοφορικού, εισπνευσιοθεραπεία σε άσθμα κ.α. (Φυνδάνης, 

2004: 246-249). 

 

Διαμονή στα Λουτρά  

 

Ιδιαιτέρως ευχάριστη και προσφιλής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η διαμονή στο 

μαγευτικό τοπίο των Λουτρών Ελευθερών. Υπάρχει μια κεντρική πλατεία όμορφα 

διαμορφωμένη, γύρω από την οποία απλώνονται σαν πίνακας ζωγραφικής, σοκάκια, 

εστιατόρια, καφέ και ξενοδοχειακές μονάδες, όλων των γούστων. 

• Το ξενοδοχείο «Παγγαίο» 

• Το ξενοδοχείο «Αμφίπολη», το οποίο διαθέτει 30 κλίνες 

• Τους ξενώνες «Καβάλα-Δράμα» 

• Το μικρό διώροφο ξενοδοχείο «Άγιον Όρος» 

• Συγκρότημα ξενώνων της «Θράκης» ανατολικά του Μαρμαρά ποταμού (Φυνδάνης, 

2004: 250) 

 

5.3.11. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Φεστιβάλ 

 

 

Φεστιβάλ Αμφίπολης 

 

Θεσμό, εδώ και μια εικοσαετία περίπου, αποτελεί το Φεστιβάλ της Αμφίπολης, το 

οποίο πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμφίπολης τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο κάθε έτους (πηγή: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=618, 

τελευταία πρόσβαση: 07.08.2019). 

Κύρια επιδίωξη είναι η ανάδειξη της αρχαίας πόλης της Αμφίπολης, ως κέντρο 

πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής των Σερρών, παράλληλα με την ενδυνάμωση της 

πολιτιστικής ταυτότητας και συνείδησης του τόπου. Ταυτόχρονα, μέσω του Φεστιβάλ 

επιτυγχάνεται η προσέλκυση τουριστών τόσο από τη γειτονική περιοχή όσο και από το 

εξωτερικό, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό (πηγή: http://dimos-amfipolis.gr/, τελευταία 

πρόσβαση: 30.09.2019) 

Το Φεστιβάλ Αμφίπολης λαμβάνει 

χώρα στο αρχαιολογικό πάρκο της Αμφίπολης, 

όπου με την αμέριστη συμπαράσταση της 

Εφορείας Κλασσικών και Προϊστορικών 

Αρχαιοτήτων και του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Αμφίπολης , οργανώνονται πολυποίκιλες 

πολιτιστικές δραστηριότητες. (πηγή: 

http://www.diazoma.gr/theaters/, τελευταία 

πρόσβαση: 10.09.2019). 

Το Φεστιβάλ, έχει κάθε χρόνο ιδιαίτερο 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=618
http://dimos-amfipolis.gr/
http://www.diazoma.gr/theaters/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%cf%86%ce%af%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%82/
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Εικόνα 14 Τουριστικός Οδηγός Αμφίπολης 

Πηγή: προσωπικό αρχείο (17.12.2018) 

 

 

 

μουσικό και θεατρικό ενδιαφέρον συναγωνιζόμενο σε περιεχόμενο το Φεστιβάλ των 

Φιλίππων, και μετατρέποντας τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, σε χώρο 

συνάντησης τουριστών και τοπικού κοινού, από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία. 

Θεατρικές παραστάσεις από τα μεγαλύτερα κρατικά και ιδιωτικά θέατρα, Αρχαίο 

θέατρο με τους μεγαλύτερους Έλληνες πρωταγωνιστές, αλλά και συναυλίες και μουσικά 

αφιερώματα στους κορυφαίους μας συνθέτες, συνθέτουν το περιεχόμενο των εκδηλώσεων 

του Φεστιβάλ της Αμφίπολης, που κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί μεταξύ των εκδηλώσεων 

πολισμού στο νομό Σερρών. http://dimos-amfipolis.gr/, τελευταία πρόσβαση: 30.09.2019). 

 

5.3.12. Πρώτος τουριστικός οδηγός 

 

Εάν αναλογιστεί σε βάθος κανείς το πόσες 

εκπλήξεις κρύβει αυτός ο τόπος, θα πλημμυριστεί 

από ένα συνονθύλευμα συναισθημάτων. 

Έκπληξη, γιατί οι δραστηριότητες και τα όσα 

μπορεί να δει κανείς είναι πέραν κάθε 

προσδοκίας. Δυσαρέσκεια, γιατί σε αντίθεση με 

άλλα μέρη, ακόμη και μικρότερα σε έκταση και 

σε πλούτο, ο τόπος αυτός έχει μάλλον 

παραγκωνιστεί, αντί να αποτελεί κέντρο 

πολιτισμού για το σταυροδρόμι των περιμετρικών 

νομών. Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, μπορεί 

κανείς να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο και 

αυτό, χάρη στην ενεργό δράση ορισμένων 

συλλόγων και της εξειδικευμένης ομάδας «Ωδή Αμφιπόλεως» πάνω σε θέματα διαχείρισης, 

ανάδειξης και ανάπτυξης του τόπου με την ταυτόχρονη συμβολή του τουρισμού. Μπορεί να 

μετρά λίγα χρόνια δραστηριοποίησης, τα έργα της όμως, είναι αξιοσημείωτα. Βάσει των 

θέσεών τους, δεν περίμεναν την κρατική μηχανή ή τα αρμόδια Υπουργεία για να 

κινητοποιηθούν. Στήριξαν την προσπάθειά τους στην τοπική κοινωνία, στην προσωπική τους 

ευχέρεια και κατάφεραν να δημιουργήσουν κάτι το οποίο έλειπε από την περιοχή.  

Η λύση ήρθε με πρωτοβουλία της ομάδας αυτής, μέσα από την έκδοση ενός τουριστικού 

οδηγού. Ο τουριστικός αυτός οδηγός, δημιουργήθηκε με πολύ κόπο. Τα μέλη όπως πολύ 

χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μακουσιάρης, :  

«περπατήσαμε, αφού πρώτα οριοθετήσαμε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της περιοχής, 

από άκρη σε άκρη και συλλέξαμε πλούσιο υλικό. Στην πορεία αυτή, συνοδοιπόροι υπήρξαν 

και εξωτερικοί παράγοντες, άνθρωποι μη κάτοικοι της περιοχής, που ενστερνίστηκαν τον 

ζήλο και τη ζέση που μας διακρίνει για την κατάκτηση του στόχου μας».  

Ο οδηγός αυτός αποτελείται από 164 σελίδες, εικονογραφημένες, με άρτια ταξινόμηση των 

πληροφοριών. Πέρα από τις φωτογραφίες και τις πλούσιες περιγραφές των χώρων, υπάρχουν 

και σύντομα διατυπωμένες πληροφορίες, χρήσιμες για τον επισκέπτη. Ο οδηγός ξεκινά με μια 

ιστορική αναδρομή, πράγμα που βοηθά τον καθένα να αποκτήσει μια «εξοικείωση» και πιο 

ομαλή προσαρμογή στον χώρο που πρόκειται να βρεθεί. Ακολουθούν δέκα θεματικές 

ενότητες που αφορούν στους οικισμούς, στους αρχαιολογικούς χώρους, τα αξιοθέατα κτλ. 

Ενδεικτικά, τα κείμενα για τους αρχαιολογικούς χώρους επιμελήθηκε η διευθύντρια της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, αρχαιολόγος Δημητρία Μαλαμίδου και τα κείμενα που 

αφορούν τα βυζαντινά μνημεία επιμελήθηκε ο αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Σερρών, Νικόλαος Μπονόβας. Στον τουριστικό Οδηγό περιέχονται εκτός των άλλων ειδικά 

http://dimos-amfipolis.gr/
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αφιερώματα, για το μνημειακό ταφικό συγκρότημα του Τύμβου Καστά με κείμενα της 

αρχαιολόγου-ανασκαφέα Κατερίνας Περιστέρη, για το Σπήλαιο Αλιστράτης, καθώς και για 

τον αρχιμάγειρα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αθανάσιο Σκούρα, από τη Βιτάστα 

Σερρών.  

Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες και για τις δυνατότητες φιλοξενίας 

της περιοχής. Κλείνει, με την παράθεση χρήσιμων πληροφοριών, τηλεφώνων καθώς και 

χάρτη με τις αποστάσεις από τις κοντινές πόλεις. Παρόλο που πρόκειται για μια πρώτη 

προσπάθεια, είναι πολύ αξιόλογη. Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό το 

«project», έχουν όραμα, κοινό στόχο και το ευτύχημα είναι ότι προσπαθούν με κάθε δυνατό 

τρόπο να προωθήσουν σε όλο και περισσότερα άτομα τον οδηγό. Μάλιστα, έχουν κάνει και 

αξιόλογες ενέργειες προσέγγισης σε τουριστικά γραφεία, μουσεία, ξενοδοχεία, σχολεία, σε 

συλλόγους κ.α.  

Συγκεκριμένα, επόμενο βήμα η τοποθέτηση του τουριστικού οδηγού σε επιλεγμένα 

σημεία διανομής στην ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης, καθώς και σε ξενοδοχεία των 

Σερρών, Καβάλας, Δράμας και Θεσσαλονίκης, ενώ θα αποσταλεί σε δημοσιογράφους στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε τουριστικά γραφεία, καθώς και σε οργανώσεις της ομογένειας 

σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Ο Οδηγός θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την υποστήριξη της 

συμμετοχής της «Ωδής Αμφιπόλεως» ή και άλλων φορέων σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις. 

Ήδη, σύμφωνα με τις αναγγελίες του προέδρου, έχει συμφωνηθεί η διάθεση του οδηγού στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης. Η «Ωδή Αμφιπόλεως» θα προωθήσει άμεσα τον 

Τουριστικό Οδηγό στο Υπουργείο Τουρισμού και σε όλους τους αρμόδιους δημόσιους 

φορείς, στην προσπάθειά της να εντάξει την περιοχή στο διαφημιστικό πρόγραμμα του ΕΟΤ 

για τον εναλλακτικό τουρισμό, αφού πλέον το τουριστικό μας προϊόν είναι συγκεντρωμένο, 

δομημένο και κατάλληλα τεκμηριωμένο. 

Η χρηματοδότηση της πρώτης έκδοσης έγινε αποκλειστικά και μόνον από 

τις χορηγίες επιλεγμένων τοπικών επιχειρήσεων και από τις συνδρομές των μελών της «Ωδής 

Αμφιπόλεως». 

 

5.4. Καταλύματα 

 

 

 Ονομασία 

Καταλύματος 

Περιοχή Παρεχόμενες 

Υπηρεσίες 

Website 

1 Γη του Ορφέα Κορμίστα Γεύματα 

Κλιματισμός 

Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

Παιδότοπος 

Χώροι Ευεξίας 

Ιατρείο 

Παρκινγκ 

Ιντερνετ 

https://www.orpheusland.gr/e

l/ 

2 Λείβηθρον 

Ρόδων 

Ροδολίβος Γεύματα 

Κλιματισμός/Τζάκι 

Υδρομασάζ 

http://www.livithronrodon.gr/ 

https://www.orpheusland.gr/el/
https://www.orpheusland.gr/el/
http://www.livithronrodon.gr/
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Πάρκινγκ 

Ιντερνετ 

3 Ξενοδοχείο 

Φαράγγι 

Συμβολή Γεύματα 

Μπαρ 

Θέρμανση/Κλιματι

σμός 

Παρκινγκ 

Ιντερνετ 

 

http://www.faraggihotel.com/

el-gr 

4 Villa Anastasia Νέα Φυλή Κουζίνα 

Τζάκι/Κλιματισμός 

Παρκινγκ 

Ιντερνετ 

https://www.anastasia-

villa.gr/xoroi-gr.html 

5 Ξενώνας 

Κωνσταντίνος 

Καραμανλής 

Πρώτη Κουζίνα 

Κλιματισμός 

Αναψυκτήριο 

http://protiserron.gr/hostel-

karamanlis/ 

Πίνακας 5 Πίνακας Καταλυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Παγγαίου 

Πηγή: Booking, Ιδία επεξεργασία 

 

 

5.5.Ποιοτική Έρευνα 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας ήταν αυτή των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, για το λόγο ότι αυτού του είδους η επαφή με τον εκάστοτε 

ερωτηθέντα δημιουργεί ένα αίσθημα «οικειότητας» με τον ερευνητή. Μέσα σε τέτοιο πλαίσιο 

είναι πολύ πιο εύκολο να εξαχθούν από τον συνομιλητή στοιχεία περισσότερα από τα 

αναμενόμενα. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα κατά την περίοδο κυρίως του καλοκαιριού-αρχές 

φθινοπώρου 2018 και πραγματοποιήθηκαν έπειτα από προσωπική επαφή και συνεννόηση 

στον τόπο των συνεντευξιαζόμενων, εκτός από τη συνέντευξη με τον υπεύθυνο της ομάδας 

«Ωδή Αμφιπόλεως», που λόγω εργασιακών υποχρεώσεων, έγινε σε πρώτο χρόνο στα πλαίσια 

ενός συμποσίου σχετικού με την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στην περιοχή του Παγγαίου-

Αμφίπολης και σε δεύτερο χρόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Οι απαντήσεις καταγράφηκαν είτε χειρόγραφα σε έντυπο με διατυπωμένες τις 

ερωτήσεις, είτε ηχογραφήθηκαν. Όλες, εν συνεχεία, αποδελτιώθηκαν μία προς μία για την 

εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Ο μέσος όρος χρόνου των συνεντεύξεων εκτιμάται  

μεταξύ μισής και μίας ώρας. Τα δεδομένα που εξήχθησαν από τις συνεντεύξεις και από την 

παρακολούθηση του 2ου Συμποσίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στην περιοχή του 

Παγγαίου ήταν καταλυτικής σημασίας. Τα στοιχεία αυτά, αφού συγκεντρώθηκαν, 

αναλύθηκαν, σημειώθηκαν ομοιότητες, διαφορές ή ακόμη και συγκλίνουσες απόψεις-

οραματισμοί για το μέλλον.   

Όπως είναι φυσικό, η ανάλυση των στοιχείων προέκυψε από όρους που αποτελούν 

την βάση των ερωτημάτων της παρούσας μελέτης. Όροι όπως πολιτισμικό απόθεμα, 

διαχείριση, ανάπτυξη, ανάδειξη, βιώσιμος τουρισμός, εναλλακτικές μορφές ήταν αυτοί που 

απασχόλησαν παραπάνω. Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό, γίνεται ορατή η αντίληψη που μπορεί 

να έχει ο εκάστοτε συνεντευξιαζόμενος ή και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που 

http://www.faraggihotel.com/el-gr
http://www.faraggihotel.com/el-gr
https://www.anastasia-villa.gr/xoroi-gr.html
https://www.anastasia-villa.gr/xoroi-gr.html
http://protiserron.gr/hostel-karamanlis/
http://protiserron.gr/hostel-karamanlis/
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πρεσβεύονται από ίδιες ιδέες. Αυτό, όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς 

την προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων. 

Φρόνιμο φαίνεται να γίνει στο σημείο αυτό, μια παρουσίαση των συμπερασμάτων 

της προηγηθείσας εργασίας. Εάν φτάσουν οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν στα χέρια και 

άλλων ανθρώπων, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως υπάρχει μια σύγκλιση απόψεων 

αναφορικά με την ύπαρξη πλήθους μνημείων και την ταυτόχρονη διαχείρισή τους. Μάλιστα, 

ο ένας συνεντευξιαζόμενος έδωσε πληροφορίες σχετικά με μνημειακά αποθέματα, των 

οποίων η ύπαρξη δεν είναι καθόλου γνωστή στο ευρύ κοινό (πχ. βραχογραφίες, ύπαρξη 

σπάνιων βοτάνων στο όρος Παγγαίο).  Ήταν ευχής έργο το γεγονός ότι αντλήθηκαν 

πολυσήμαντες πληροφορίες από έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ασχοληθεί και μελετήσει σε 

βάθος τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής.  

Τα μνημεία που υφίστανται είναι πολυάριθμα. Αυτή η πληροφορία δόθηκε από την 

πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων και αποδεικνύεται περίτρανα από τα παραπάνω 

αναλυτικά περιγραφόμενα σημεία ενδιαφέροντος. Ο κ. Βογιατζής αναφέρθηκε σε οικισμούς, 

στην αρχιτεκτονική τους δομή, στην προϊστορία αυτών, αλλά για κέρδος χρόνου, με 

παρέπεμψε για περαιτέρω πληροφορίες στα βιβλία που έχει συγγράψει, στα οποία με λογική 

ταξινόμηση κατατίθενται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες. Ταυτόχρονη δεξαμενή 

πληροφοριών, είναι και ο πρώτος τουριστικός οδηγός της περιοχής, που δημιουργήθηκε με 

σκοπό την ορθή πληροφόρηση του εκάστοτε τουρίστα, όπως επίσης και η σχετική 

βιβλιογραφία, πληροφορίες που αντλήθηκαν από επισκέψεις σε βιβλιοθήκες.  

Βέβαια, η επιλογή του τοπικού, εν προκειμένη, επιπέδου διαχείρισης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Σκοπός δεν είναι να 

αναδειχθούν ορισμένα μόνο μνημεία και άλλα, να παραγκωνιστούν. Επιπλέον, αυτή η κίνηση 

εξαρτάται και από την σημασία ενός μνημείου, αν είναι δηλαδή τοπικής εμβέλειας ή αν θα 

μπορούσε να ενταχθεί σε μια ιδιαίτερη κατηγορία πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για 

παράδειγμα αυτή της UNESCO. Αξίζει να σημειωθεί, εδώ, ότι η παρακολούθηση του 

Συμποσίου αυτού, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εμπλουτίστηκαν τα έως τώρα δεδομένα 

γύρω από τις πρακτικές διαχείρισης της περιοχής του δυτικού Παγγαίου, της Αμφίπολης και 

συγκεκριμένα, του Τύμβου Καστά. Οι ομαδικές πρωτοβουλίες Συλλόγων μετά από μελέτες 

και προτάσεις ανάδειξης, ασκούν πιέσεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Σερρών, εισηγούνται 

στα αρμόδια Υπουργεία, στον Ε.Ο.Τ., προκειμένου να ενταχθεί ο χώρος αυτός στην  

UNESCO. Για παράδειγμα:  

«Την ενεργοποίηση όλων των φορέων για την ένταξη του Τύμβου Καστά της Αμφίπολης στον 

κατάλογο των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ζήτησε η αρχαιολόγος, 

επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων Σερρών Κατερίνα Περιστέρη. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για 

την παρουσίαση των ανασκαφικών ευρημάτων, η κα Περιστέρη τόνισε την αναγκαιότητα 

συνέχισης των ανασκαφών, αφού προηγηθεί η συντήρηση, η στερέωση και η αναστήλωση του 

υπερμεγέθους μνημείου, υπογραμμίζοντας πως το μνημείο θα πρέπει να γίνει άμεσα 

επισκέψιμο» (πηγή: http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/seres/k-peristeri-na-bi-o-tymvos-

kasta-ston-katalogo-tis-unesco/ τελευταία πρόσβαση: 16.03.2019). 

Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, αφού εντός των επόμενων χρόνων βάσει 

χρονοδιαγράμματος, η εξέλιξη αυτή θα πραγματοποιηθεί και ο χώρος, όπως μας 

πληροφόρησαν, θα καταστεί επισκέψιμος. Στο σημείο όμως αυτό, αναπτύσσονται και άλλοι 

προβληματισμοί, οι οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο 

καθένας από εμάς ότι η μεθοδική και προσεκτική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

σε τοπικό επίπεδο μπορεί να εξασφαλίσει αφενός την γρήγορη ανταπόκριση των τοπικών 

φορέων, διευκολύνοντας έτσι τέτοιου είδους διαδικασίες και αφετέρου, η ανάδειξη της 

τοπικής κληρονομιάς αποκτά όλο και πιο έντονα χαρακτηριστικά. Αποτελεί κοινή αποδοχή 

http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/seres/k-peristeri-na-bi-o-tymvos-kasta-ston-katalogo-tis-unesco/
http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/seres/k-peristeri-na-bi-o-tymvos-kasta-ston-katalogo-tis-unesco/


90 

 

ότι μικρά, σταθερά και καλά μελετημένα βήματα μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ καλή 

συλλογική δράση μέσω του συνδυασμού της τοπικής γνώσης. Επιπροσθέτως, η διαχείριση σε 

τοπικό επίπεδο καθιστά σταδιακά τους κατοίκους καλύτερους γνώστες της ιστορίας του 

τόπου τους. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό για τον λόγο ότι γνωρίζοντας την ιστορία σε βάθος, 

θα είναι σε θέση να θεσπίσουν τακτικές πιο για κάτι μεγαλύτερο, να το προωθήσουν δηλαδή 

ορθότερα και με μεγαλύτερη «εξωστρέφεια». Κάθε περιοχή προσφέρει την δική της 

κληρονομιά και χρήζει αντίστοιχης αντιμετώπισης, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες που έχει. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι, που καμιά φορά δυσχεραίνουν 

το όποιο έργο ανάδειξης. Κίνδυνοι όπως ο τοπικισμός, αφού πολλές φορές συναντάται το 

φαινόμενο μικρότεροι οικισμοί να αισθάνονται περισσότερο «παραγκωνισμένοι» σε αντίθεση 

με τους μεγαλύτερους, αφού σε εκείνους προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης. 

Άλλος ένας κίνδυνος που αναφέρθηκε στο Συμπόσιο είναι το να αναδειχθεί μεν ένας τόπος, 

ένας αρχαιολογικός χώρος, ένα μνημείο, αλλά ο τρόπος που θα διαχειριστεί να μην 

προσφέρει οφέλη στην όλη περιοχή. Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του Σωματείου Βιώσιμης 

Τουριστικής Ανάπτυξης αναφέρει: «Ανάδειξη Τύμβου Καστά. Ποιο το νόημα της ανάδειξής 

του εάν ο επισκέπτης απλώς περνάει, κάνοντας μια σύντομη στάση στο μνημείο;  Εάν δηλαδή ο 

προορισμός ενός γκρουπ, για παράδειγμα, είναι κάποιος άλλος και όχι η ευρύτερη αυτή 

περιοχή, τότε δεν θα προσελκυθεί περισσότερος κόσμος, δεν θα υπάρξουν οικονομικά, 

κοινωνικά οφέλη στην περιοχή, παρά μόνο θα λειτουργεί ως μια στάση με σκοπό την θέαση 

ενός μνημείου. Ο τουρισμός που θα έχουμε θα είναι μόνο διερχόμενος. Θα είναι όλοι 

διερχόμενοι, θα είναι “transit”, θα περνούν μόνο με το λεωφορείο και θα κατευθύνονται σε 

άλλους προορισμούς. Αυτό σίγουρα, η δράση όλων των μελών της «Ωδής Αμφιπόλεως», είναι 

κάτι το οποίο έχουμε προβλέψει και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε. Υπάρχουν οι συνθήκες 

και οι προϋποθέσεις για να φιλοξενούνται στην περιοχή τουρίστες από όποια πλευρά της γης 

γίνεται, ώστε να απορρέουν πολλές και θετικές εξελίξεις. Παράλληλα, πρέπει ο κάθε οικισμός 

να έχει το δικό του μερίδιο στην ανάπτυξη και στο όφελος που θα προκύψει. Ωραίος και 

μεγαλόπνοος ο στόχος μας. Πώς θα τον πετύχουμε; Τι έχουμε δηλαδή να δείξουμε; Ποια είναι 

η τουριστική μας ταυτότητα; Έχουμε;».   

Εδώ, τίθεται το θέμα της σχέσης ανάμεσα στους κατοίκους και στην πολιτισμική 

κληρονομιά. Είναι σχέση αλληλεπίδρασης; Όπως πολύ ορθά σημείωσε ο Πρόεδρος του 

Σωματείου που προαναφέρθηκε, πρέπει μέσα από διάφορες ενέργειες να συνθέσουμε το 

«τουριστικό μας πρόσωπο». Μόνον έτσι θα μπορούμε να θέσουμε θεμέλια ανάπτυξης.  Το 

ίδιο τόνισε και ο πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αμφίπολης και Πρόεδρος του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Ροδολίβους, ότι «όλα τα μνημεία της περιοχής μας, ανήκουν πρώτα σε εμάς, μετά 

στο κράτος, και αυτά αποτελούν την πολιτιστική μας «ταυτότητα». Δεν είμαστε δηλαδή, ξένοι 

προς αυτά. Με μεράκι και πολλή αγάπη, θα προβληθεί καλύτερα το πολιτισμικό μας προϊόν».  

Ο ρόλος της πολιτισμικής κληρονομιάς-αποθέματος, αποδεικνύεται ουσιώδης για την 

διαφοροποίηση κάθε περιοχής, οικισμού ξεχωριστά.  

Συνεπώς, η σχέση πολιτισμικού αποθέματος και κατοίκων θα πρέπει να είναι στενή. 

Σεβόμενοι τον πλούτο που διαθέτουμε, μπορούμε να τον γνωρίσουμε και να τον 

διαχειριστούμε καλύτερα. Μονάχα η συλλογική προσπάθεια θα το καταφέρει αυτό. Αφού 

γνωρίσουμε σε βάθος, μέσα από διάφορες δράσεις και ενέργειες, το παρελθόν, το κάνουμε 

κτήμα μας, το αγαπήσουμε, τότε θα καταστούμε σπουδαίοι υποστηρικτικοί κράχτες και 

κοινωνοί του τόπου προς τα έξω. Δεν είναι ορθό να αντιμετωπίζει κανείς τα μνημεία ως απλά 

μουσειακά ή φυσικά αποθέματα, αλλά ως ζωντανούς καρποφόρους οργανισμούς. Με μεγάλη 

γλαφυρότητα, ο (Λάββας, 2010) σημειώνει ότι η γνώση του παρελθόντος, η γνώση της 

ιστορίας, δεν είναι κάτι άλλο παρά «η προσπάθεια του ανθρώπου να κινηθεί νοητικά στην 

αντίθετη φορά του χρόνου, να επιτύχει δηλαδή την αντιστρεπτότητα στη συνειδησιακή του 
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σφαίρα αφού δεν μπορεί να επιτύει στον πραγματικό φυσικό κόσμο και πηγάζει από την 

ανάγκη για ταυτότητα, είτε ομαδική είτε ατομική».  

Ένα ακόμη σκέλος στο πλαίσιο των συζητήσεων είχε να κάνει με την συμμετοχή των 

κατοίκων σε δραστηριότητες και ενέργειες, αφενός για την προβολή και αφετέρου για την 

ανάδειξη των αποθεμάτων πολιτισμού της περιοχής. Έχει ενδιαφέρον η αποτύπωση των 

απόψεων. Η συμμετοχή των ανθρώπων σε διάφορες δράσεις είναι μια υπόθεση φαινομενικά 

εύκολη. Είναι αυτονόητο, ότι η συμμετοχή στα κοινά, στα κοινωνικά δρώμενα και 

γενικότερα σε θέματα που απασχολούν όχι όλους, μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, 

αποτελεί δικαίωμα και τρόπον τινά υποχρέωση, για τον οποιονδήποτε. Η σημασία της 

αφιλοκερδούς και ανιδιοτελούς στήριξης σε τέτοιες πρωτοβουλίες και ενέργειες είναι 

τεράστια και μελέτες έχουν αποδείξει ότι το πρόσημο μόνον θετικό μπορεί να είναι για την 

εξέλιξη και την ανάπτυξη μιας κοινωνίας.  

Ο κ. Βογιατζής κατά την διάρκεια της συνέντευξης, τονίζει ποικιλοτρόπως και 

επανειλημμένως ότι : «Απαιτείται σε κάθε περίπτωση η συλλογική προσπάθεια. Χρειάζονται 

άνθρωποι που θα βγάζουν το μεράκι, γιατί εάν δεν υπάρχει αυτό, με ξένους ή υπαλλήλους δεν 

πρόκειται τίποτα θετικό να συμβεί. Όσον αφορά στις όποιες εκδηλώσεις ανάδειξης, αυτές είναι 

αρκετές στο σύνολο των οικισμών μας. Κάθε χωριό, κάθε σύλλογος, θέλει να κάνει κάτι και να 

φαίνεται. Αυτό δεν είναι κακό σε καμία περίπτωση. Πρέπει να κατανοήσει ο κάθε σύλλογος και 

η κάθε ομάδα ενεργούς δράσης ότι πρέπει να ξεφύγουν από τον περίγυρο του χωριού. Πρέπει να 

στοχεύουν σε πιο μεγάλες δράσεις και εκδηλώσεις, ώστε να προσελκύουν όλο και περισσότερο 

κόσμο, όπως συνέβη με την δική μας γιορτή κρασιού, τον «Κουρήτο». Είναι αναγκαία η δράση 

ατόμων που θα σπάσουν το «τσόφλι» της τοπικής κοινωνίας. Διάφορες άλλες αξιόλογες 

δράσεις γίνονται, αλλά μόνο για τα στενά τοπικά πλαίσια. Όσο για την συνεισφορά της 

πολιτείας (το εν λόγω κομμάτι θα ταίριαζε περισσότερο στην ανάλυση αναφορικά με την 

«σύμπραξη» πολιτείας και τοπικής κοινωνίας, αλλά προκειμένου να μην χαθεί ο ειρμός, 

κρίθηκε σκόπιμο να τοποθετηθεί εδώ), οι Σύλλογοι γενικά, στηρίζονται εξολοκλήρου στις 

τοπικές κοινωνίες. Δεν περιμένουν την οικονομική ενίσχυση του κράτους και των αρμόδιων 

φορέων. Ο Κουρήτος, λόγου χάρη, έγινε επειδή βρέθηκε ένα πρόγραμμα, στο οποίο καταφέραμε 

να ενταχθούμε μετά από πολύ κόπο και χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 5.000 ευρώ. Δεν 

υπάρχουν στις μέρες μας πολλές χρηματοδοτήσεις από την πολιτεία, ενώ τα προγράμματα είναι 

λίγα. Περισσότερο είναι αναγκαία η συλλογική δουλεία, η εθελοντική δουλεία, με πίστη, κόπο 

και μεράκι». 

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει μονάχα σε αυτή την περίπτωση μελέτης, αλλά αποτελεί 

μικρογραφία της συνολικής κατάστασης των δήμων της χώρας. Ακόμη, και σε αυτή την 

περίπτωση όμως, πάντοτε υπάρχουν ορισμένοι που δεν επιθυμούν για διάφορους λόγους να 

ασχοληθούν. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή όλων θεωρείται ανέφικτη, με τον όρο «μέγιστη 

δυνατή συμμετοχή» να ανταποκρίνεται πιο πολύ στην πραγματικότητα. Είναι μεν επιθυμητή 

και αναγκαία η συμμετοχή, όμως και μια πολύ δύσκολη, χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί 

εξαιρετικά μεγάλη προετοιμασία, άγχος και οργάνωση. Η παθητική συμμετοχή δεν είναι 

απαραίτητα κάτι κακό, αρκεί να εξασφαλιστεί η κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

της ιστορίας και κατ’ επέκταση του κέρδους σε όλα τα επίπεδα τόσο για το παρόν όσο και για 

τις επόμενες γενιές. 

  Συνοψίζοντας, τα πορίσματα της ποιοτικής έρευνας έχουν ως εξής : 

 

o Η περιοχή προσφέρει πληθώρα αξιοποιήσιμων μνημείων  
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o Η ενεργή συμμετοχή τοπικών φορέων ανάδειξης προτιμάται έναντι της εθνικής 

δραστηριότητας 

o Ρόλος κλειδί είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία και η οικονομική στήριξη 

o Η συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν άμεσα σε ένα μνημείο ή χώρο 

(δραστηριότητες σε αρχαιολογικούς χώρους, σπήλαια, οικισμούς) είναι ο καλύτερος 

μοχλός ενεργοποίησης και άλλων ομάδων (πχ. Προώθηση εορτών με βάση τα τοπικά 

παραγόμενα προϊόντα, ημερίδες ενημέρωσης και επίσκεψης σε γκρουπ σε διάφορα 

σημεία ενδιαφέροντος) 

o Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο και συνδέεται άρρηκτα με την 

πολιτισμική ανάδειξη και διαχείριση ενός τόπου 

o Δημιουργία επαφών και διοργανώσεων με «πολιτιστικούς» ή ήπιας μορφής 

τουρισμού τουρίστες περιοχών τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού άμεσα 

συνδεδεμένων με μνημεία είναι αξιοσημείωτη. 

  

 

5.6. Ποσοτική Έρευνα 

 

Παράλληλα με τη μέθοδο των συνεντεύξεων ή και σύντομων συζητήσεων με 

εξειδικευμένα άτομα και τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το πολιτιστικό 

απόθεμα της περιοχής, συντονίστηκε και η μέθοδος χρήσης ερωτηματολογίων. Πιστεύεται 

ότι αποτελεί αξιόπιστη και χρηστική μέθοδο, αφού οι κάτοικοι-σκληροί παρατηρητές των 

περιοχών αποτυπώνουν εύκολα και γρήγορα την άποψή τους γύρω από κάποιο ζήτημα, 

προτείνοντας ο καθένας μια λύση, βάσει της όποιας αδυναμίας ή λανθασμένης διαχείρισης 

έχει εντοπίσει. Μέσα από την σκιαγράφηση της δεδομένης κατάστασης και την διάθεση των 

πολιτών για αλλαγές, με όραμα και συνέπεια μπορεί η κάθε περιοχή να αναδειχθεί σε πόλο 

έλξης και δραστηριοποίησης. Το ερωτηματολόγιο που κατόπιν σκέψης και μελέτης 

δημιουργήθηκε, διενεμήθη τόσο σε κατοίκους των προς μελέτη τοπικών κοινωνιών όσο και 

σε επισκέπτες αυτών των τόπων. Για την διαμόρφωση του ερωτηματολογίου καθοριστικό 

ρόλο έπαιξαν  τα πρωταρχικά και μη ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, τα «καταληκτικά» 

στοιχεία της βιβλιογραφίας και της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε. Δομείται σύμφωνα 

με τρείς άξονες. Στον πρώτο άξονα, ο/η πολίτης καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις γενικού 

περιεχομένου τόσο ανοιχτού όσο και κλειστού τύπου, που αφορούν την ηλικία, το φύλο, το 

εάν είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής καθώς και το μορφωτικό επίπεδο του καθενός. Όλα 

τα παραπάνω ερωτώνται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στα μετέπειτα συμπεράσματα που θα 

διεξαχθούν.  

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της κλίμακας Likert (πενταβάθμια και 

τετραβάθμια κλίμακα). Oι πλέον δημοφιλείς κλίμακες Likert είναι αυτές με πέντε βαθμίδες. 

Αντ’ αυτών χρησιμοποιούνται συχνά κλίμακες με τέσσερις βαθμίδες, εφόσον ο ερευνητής 

θέλει να αποφύγει τη χρήση κλίμακας με μεσαίο σημείο. Η περίπτωση χρήσης πενταβάθμιας 

κλίμακας παρουσιάζει το θετικό χαρακτηριστικό ότι δίνει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να 
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τοποθετηθεί σε ουδέτερο - μεσαίο σημείο ή να επιλέξει μια σαφή τοποθέτηση προς τη μία ή 

την άλλη κατεύθυνση της κλίμακας. Έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ακραία ή με 

μετριοπάθεια, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει, γιατί έχει στη διάθεσή του 

δύο βαθμίδες σε κάθε κατεύθυνση εκατέρωθεν του μεσαίου σημείου (Likert, R., 1932: 1-55). 

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σύμφωνα με τον πληθυσμό της περιοχής. 

Ταυτόχρονα, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια και σε ορισμένους επισκέπτες της 

περιοχής, προκειμένου να καταδειχθεί η εικόνα που έχουν για την τοπική κοινωνία. Ο τελικός 

συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων δεν ήταν πολύ μεγάλος, στο σύνολο 

συγκεντρώθηκαν 96, ανάλογος του «target group» όπως και άλλων παραμέτρων που 

λήφθησαν υπόψη. Η διανομή τους έγινε ποικιλοτρόπως, σταματώντας ή βρίσκοντας τον 

εκάστοτε πολίτη, εξηγώντας του εν συντομία περί τίνος πρόκειται, ούτως ώστε να έχουν 

γνώση της παραπάνω έρευνας. Θεωρήθηκε προτιμότερο να γίνει μια πιο προσεκτική διανομή 

των ερωτηματολογίων, ώστε τα αποτελέσματα να υπερέχουν σε «ποιότητα», παρά σε 

ποσότητα. Το μόνο αρνητικό, ίσως, που αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ήταν ότι 

πολλοί, τόσο γηγενείς όσο και επισκέπτες, έδειξαν καχυποψία προς αυτό, με αποτέλεσμα να 

αποφεύγουν την απάντηση του ερωτηματολογίου. Στου μη μόνιμους κατοίκους δόθηκαν περί 

τα 70 ερωτηματολόγια, στα οποία απάντησαν μόνον οι 42 εξ αυτών. 

Η διανομή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 03/07/2018-

20/09/2018 σε όλες τις περιοχές μελέτης ανεξαιρέτως. Αυτό, αποτελείται από 14 ερωτήσεις, 

οι οποίες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, όπως και για 

το λόγο ότι θα συνέβαλλαν επαρκέστερα στην διαμόρφωση των συμπερασμάτων. Οι 

ερωτήσεις διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε μέσα από τις απαντήσεις να αναδειχθεί το 

εάν ο τόπος αυτός έχει διαχειριστεί ορθά, εάν έχει προβληθεί, εάν αποτελεί πόλο έλξης για 

τους επισκέπτες, σε ποια συχνότητα κ.τ.λ. Τα μνημεία και οι λόγοι επίσκεψης, που 

αναφέρθηκαν ως παραδείγματα, επιλέχθηκαν κι αυτά βάσει της απήχησής τους στο ευρύ 

κοινό και των προοπτικών ανάπτυξης και εξέλιξης που προσφέρουν.  

Υπήρξαν αρκετές δυσκολίες κατά την όλη διαδικασία, οι οποίες οφείλονται τόσο σε 

προσωπικούς-εργασιακούς λόγους, όσο και στην απροθυμία πολλών διερωτώμενων ή ακόμη 

και στη μη κατανόηση των ερωτημάτων από άτομα μεγάλης ηλικίας. Δεν θα μπορούσε να 

γίνει διάκριση κάποιου οικισμού ως πιο «απαιτητικού», καθώς όλοι ξεχωριστά παρουσίασαν 

κωλύματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή αποτελείται από τρίτης 

ηλικίας άτομα, τα οποία δεν κατανοούσαν την όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην 

απαντούν και κατ’ επέκταση να περιορίζεται η πληθυσμιακή «γκάμα».  Παρ’ όλα αυτά, 

υπήρξαν και άτομα που, εκτός από απροθυμία-καχυποψία, έδειξαν μεγάλη αδιαφορία, 

χρησιμοποιώντας δικαιολογίες (λόγου χάρη, «δεν έχω χρόνο», «δεν γνωρίζω από τέτοια», «τι 

«βλακείες» είναι αυτές»). Πάραυτα, υπήρξαν κάτοικοι των προς μελέτη οικισμών καθώς και 

ορισμένοι μεμονωμένοι πολίτες, μη μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον για την παρούσα έρευνα, απάντησαν με προθυμία στην τελευταία και 

προαιρετική ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά με τις προτάσεις διαχείρισης και 

ανάδειξης του τόπου και μάλιστα, προώθησαν οι ίδιοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 

ερωτηματολόγιο και σε κοντινούς τους ανθρώπους, επισκέπτες της περιοχής, ομαλοποιώντας 

την κατάσταση.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί το γεγονός ότι οι κάτοικοι των μεγαλύτερων 

και πιο γνωστών οικισμών εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω προβολή του τόπου, 

για καλύτερη διαχείριση και προώθηση των πολιτιστικών αποθεμάτων. Ήταν κοινή η 

πεποίθηση ότι η προβολή της εικόνας της περιοχής με διάφορους τρόπους θα έφερνε 

σημαντικά οφέλη σε όλους, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά είτε πολιτισμικά. Στα παρακάτω 
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υποκεφάλαια θα παρατεθούν πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα των ερευνών με τη βοήθεια της 

φόρμας google.  

5.7. Απαντήσεις Ερωτηματολογίου- Ανάλυση δεδομένων 

 

Στο παρόν σημείο, θα γίνει λόγος για έναν από τους τρείς πυλώνες του 

ερωτηματολογίου, που έχει να κάνει με το φύλο του εκάστοτε ερωτηθέντα, την ηλικία, καθώς 

και το μορφωτικό επίπεδο. Η κατανομή του φύλου κρίνεται ικανοποιητική, βάσει των 

ποσοστών που καταγράφηκαν, τα οποία παρουσιάζουν μια μικρή ανεπαίσθητη διαφορά 

(Άντρες =43,2%, Γυναίκες =56,8%). Γενικά, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες είναι ελάχιστα 

πιο δεκτικές ως προς τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, χωρίς αυτό φυσικά να αποτελεί 

κανόνα. Υπήρξε μόνο ένα ερωτηματολόγιο που δεν συμπληρώθηκε το φύλο. 

Αναφορικά με την ηλικία, η κατανομή έχει ως εξής: η κατηγορία {51+} 

συγκεντρώνει τα πιο υψηλά ποσοστά (40,6%) και αυτό μπορεί να εξηγηθεί εύκολα, από την 

στιγμή που η περιοχή κατοικείται ως επί των πλείστων από άτομα αυτής της ηλικιακής 

ομάδας ή μεγαλύτερους. Κατ’ αναλογία, προκύπτει το υψηλό αυτό ποσοστό. Ταυτόχρονα, 

μπορούμε να μιλήσουμε για μια πληθυσμιακή ομάδα, η οποία πιθανόν έχει την πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για την εξελικτική πορεία του τόπου. Αυτό που πρέπει να τονιστεί 

είναι το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν έδειξε απροθυμία στο να 

απαντήσει στις ερωτήσεις, διευκολύνοντας και συμβάλλοντας, έτσι, στην έρευνα. Στη 

συνέχεια, οι ηλικιακές ομάδες {25-40} και {41-50} δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση στα 

ποσοστά, αφού είναι πολύ κοντά και τα δύο (19,8% και 26% αντίστοιχα). Αποτελούν 

σημαντικές πληθυσμιακές ομάδες, και ίσως και τις πιο δραστήριες, αφού διατύπωσαν τις 

περισσότερες προτάσεις ανάδειξης της περιοχής. Φυσικά, δεν μπορεί να μην συνυπολογιστεί 

και η συμβολή της πληθυσμιακής ομάδας {18-24} με ποσοστό 13,5%, που ήταν ιδιαίτερα 

συνεργάσιμη, με καινοτόμες προτάσεις και ιδέες ανάδειξης-διαχείρισης. Ο ηλικιακός 

παράγοντας είναι σημαντικός, πράγμα που θα αποδειχθεί μέσα από λόγια που πολλάκις έχουν 

ακουστεί και από τις προτάσεις ανάδειξης που έχουν διατυπωθεί. Τα παλαιότερα χρόνια, 

λόγω φτώχειας, λόγω μη προηγμένης τεχνολογίας, μη πολλών διαθέσιμων μέσων μεταφοράς 

προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η περιοχή είναι αμιγώς αγροτική, 

με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να στρέφονται σε τέτοιου είδους εργασίες, εύκολα 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι ευκαιρίες για σπουδές ήταν προνόμιο λίγων ανθρώπων. 

Συνεπώς, σε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων της πρώτης ηλικιακής ομάδας που 

προαναφέρθηκε, παρατηρήθηκε μια σχετική αδυναμία στην παράθεση προτάσεων ανάδειξης 

και καλύτερης προβολής του τόπου. Επιπλέον, συμμετέχουν μεν σε τοπικά δρώμενα, η νέα 

γενιά δε ανθρώπων δείχνει μεγαλύτερη διάθεση, ενεργητικότητα και απαραίτητες γνώσεις. 

Άρα, είναι αυταπόδεικτη αυτή η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην ηλικία και το επίπεδο 

μόρφωσης.  

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, τα αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την ηλικία και φυσικά από το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή αγροτική, 

ευρισκόμενη μακριά από τα αστικά κέντρα. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι δεν είχαν 

την ευκαιρία ή και τις δυνατότητες να μεταβούν σε ανώτερο επίπεδο μόρφωσης σε σχέση με 

τους νεότερους, οι οποίοι λόγω των σύγχρονων απαιτήσεων θεωρούν την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αυτονόητη για την μελλοντική τους ανέλιξη και επαγγελματική αποκατάσταση. 

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά τίθενται στο παρακάτω γράφημα 
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23%

31%

40%

6%

Μορφωτικό Επίπεδο

Γυμνάσιο/Λυκείο

Απόφοιτος μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, δημόσια- ιδιωτική Μέση Σχολή)

Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

 

 

Μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακολουθεί με 

ποσοστό 31% το απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΕΚ), οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

αποτελούν το 23% και στην τελευταία θέση βρίσκονται οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.  

Ένα ακόμη κριτήριο που λειτούργησε καταλυτικά στην διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων, ήταν αυτό της εντοπιότητας. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στα 

ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν και άτομα μη μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης 

περιοχής, οι οποίοι είναι ήταν απλώς επισκέπτες. Τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά κάθε 

φορά, όπως και η συχνότητα της επίσκεψής τους. Θα αναλυθούν στη συνέχεια με μεγαλύτερη 

ακρίβεια. Το ποσοστό μόνιμων κατοίκων της περιοχής αγγίζει το 57,3%, ενώ των απλώς 

επισκεπτών το 42,7%, ποσοστό διόλου αμελητέο. Αυτό γιατί, βάσει των στοιχείων, 

αποτελούν επισκέπτες που έρχονται αρκετά στην περιοχή, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το 

σημαντικό ποσοστό 42,7%. Είναι οφθαλμοφανές ότι τα κίνητρα είναι μάλλον ισχυρά, 

διαφορετικά θα ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό εισροής ξένων ανθρώπων στον τόπο αυτό. 

Δεν σημαίνει αυτό, ότι τα κίνητρά τους συνδέονται άμεσα με τα μνημεία πολιτισμού. Τα 

κίνητρα που θα δίνονται κάθε φορά στον επισκέπτη πρέπει να είναι θελκτικά και 

ανανεωμένα. Μάλιστα, άλλο ένα σημαντικό ποσοστό 28,8%  ανθρώπων-μη γηγενών, 

επισκέπτεται συχνά την περιοχή, σύμφωνα με τα δεδομένα από την επόμενη ερώτηση. 

Ωστόσο, πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό μεν, με πολλές προοπτικές διπλασιασμού και 

τριπλασιασμού του. Με καλύτερη διαχείριση, οργάνωση και περισσότερες δράσεις, τα 

ποσοστά αυτά μπορεί να γνωρίσουν σύντομα ραγδαία άνθιση. Στη συνέχεια, ένα ποσοστό 

που φτάνει στο 30,8% απάντησε αρκετά. Αν τα ποσοστά αυτά συνδυαστούν, 

αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για όλη την κοινωνία και τον τόπο που 

την φιλοξενεί. Το ποσοστό 21,2% απάντησε μερικές φορές, ενώ το 13,5% απάντησε 

καθόλου. Αποτελούν εξίσου σημαντικά ποσοστά, τα οποία πρέπει με διάφορους τρόπους να 

Γράφημα 1 Μορφωτικό Επίπεδο Ερωτηθέντων 
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επιτευχθεί προσέγγισή τους και στη συνέχεια να μειωθούν, ώστε να ταχθούν υπέρ του συχνά. 

Παρακάτω υπάρχουν σχετικά γραφήματα σε μορφή πίτας με τα αποτελέσματα. 

 

Γράφημα 2 Ποσοστά απαντήσεων βάσει εντοπιότητας 

 

 

Γράφημα 3 Ποσοστά απαντήσεων βάσει επισκεψιμότητας 

 

5.7.1. Πολιτισμός και λόγοι ενδιαφέροντος-επίσκεψης 

 

Στην έκτη ερώτηση ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους (με την αποσαφήνιση είτε 

είναι κάτοικοι είτε απλοί επισκέπτες) να απαντήσουν για τους λόγους επίσκεψής τους (με την 

προϋπόθεση της θετικής απάντησης στην προηγούμενη ερώτηση) στην περιοχή, έχοντας τη 

δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε επιλογές. Βέβαια, να σημειωθεί ότι δεν 

απαντήθηκε η ερώτηση από όλους τους ερωτηθέντες. Λήφθηκαν μόλις 79 απαντήσεις από το 

σύνολο των 96. Φαίνεται, ότι πολλοί έδειξαν να μπερδεύονται στο κομμάτι αυτό του 

ερωτηματολογίου, ζητώντας ορισμένες φορές διευκρίνιση για το εάν χρειάζεται να 

απαντήσουν στο ερώτημα αυτό.  
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9%

48%

34%

8%1%

Λόγοι Επίσκεψης 

Γνωριμία με την περιοχή (κατόπιν προώθησης-διαφημίσεις, τουριστικά γραφεία, social media κτλ)

Συγγένεια/Πατρώα Εδάφη

Ειδικό Ενδιαφέρον

Τυχαία

Άλλο

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πατρώα εδάφη/συγγένεια 48,1% αντιστοιχούν στη 

μεγαλύτερη αιτία επισκεψιμότητας στον τόπο, κάτι που δεν έχει να κάνει με το μνημειακό 

απόθεμα της περιοχής. Κοντά σε αυτό το ποσοστό, όμως, επιλέχθηκε η αιτία «ειδικό 

ενδιαφέρον» 34,2%, η οποία αναλύεται πιο διεξοδικά στο επόμενο ερώτημα, αφού υπάρχουν 

υποερωτήματα, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών, 

όπως και προς ποιες μορφές τουρισμού πρέπει να εστιάσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Άλλο 

ένα άξιο αναφοράς ποσοστό είναι αυτό που αντιστοιχεί στην γνωριμία με την περιοχή 

κατόπιν προβολής, το οποίο ανέρχεται στο 8,9% των ερωτηθέντων. Πρόκειται για ποσοστό 

σημαντικό αναλογικά με τη δημοτικότητα και την προσβασιμότητα της περιοχής. 

Γενικότερα, η περιοχή καθότι είναι ορεινή, στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας, καθίσταται 

λιγότερο προσιτή στον εκάστοτε τουρίστα λόγω της απόστασής της. Εάν, για παράδειγμα, 

βρισκόταν στο κέντρο της ηπειρωτικής χώρας θα ήταν πολύ πιο εύκολο για τους ανθρώπους 

από οποιοδήποτε σημείο της να την επιλέξει. Αυτό φυσικά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να 

αποτελέσει τροχοπέδη για κάποιον που επιθυμεί πολύ να γνωρίσει το μέρος. Η αδυναμία 

προβολής του τόπου, μέσω διαφημίσεων, μέσω ηλεκτρονικών σελίδων διαρκώς 

ανανεωμένων σε υλικό,  μέσω τουριστικών γραφείων και λόγω της μη διαρκούς 

δραστηριοποίησης των αρμόδιων αρχών, μαρτυρά και το σχετικά χαμηλό για την περιοχή 

ποσοστό. Τα μνημεία «Τύμβος Καστά», το  «Λιοντάρι» της Αμφίπολης κ.α. είναι κομβικής 

σημασίας για τον πολιτισμική αξιοποίηση και άνθιση της περιοχής. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να υπογραμμιστεί ότι ένας από τους ερωτηθέντες επέλεξε την επιλογή «τυχαία», ενώ με την 

επιλογή «άλλο» ταυτίστηκε μόλις το 7,6% των ερωτηθέντων. Η επιλογή «άλλο» 

διατυπώθηκε στο ερωτηματολόγιο για όσους δεν καλύπτονταν από τις υπόλοιπες ενδεικτικές  

επιλογές. Στα περιορισμένα πλαίσια ενός ερωτηματολογίου δεν είναι εύκολο για τον 

εκάστοτε μελετητή να διατυπώνει κάθε πιθανή απάντηση. 

Στο παρόν σημείο πρόκειται να γίνει μια ανάλυση των δεδομένων από την έβδομη 

ερώτηση, αναφορικά με το «ειδικό ενδιαφέρον», στο οποίο ο αριθμός των απαντήσεων που 

σημειώθηκε ήταν σαφώς μεγαλύτερος συγκριτικά από αυτόν στην προηγούμενη ερώτηση.  

Γράφημα 4 Λόγοι Επίσκεψης 
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18%

23%

18%

14%

9%

18%

Περίπτωση Ειδικού Ενδιαφέροντος

Αξιοθέατα (Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι)

Οικισμοί/Χωριά

Σπήλαια/Φαράγγια

Μοναστήρια

Οινοτουρισμός/Θεραπευτικός τουρισμός (Αμπελώνες, Λουτρά κτλ)

Άλλο

 

 

Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν περισσότερες επιλογές προς απάντηση (έξι), ούτως ώστε να 

καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα ενδιαφερόντων ενός επισκέπτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

22,7% επέλεξε τους οικισμούς/ χωριά ως λόγο επίσκεψης της περιοχής. Βάσει 

προγενέστερων μελετών, οι οικισμοί της περιοχής διακρίνονται για την παλαιότητα και την 

μακρά παράδοση-ιστορία που φέρουν. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για οικισμούς νεόκτιστους. Αν 

διαβάσει κανείς τα όσα έχουν γραφεί από άλλους τοπικούς συντελεστές θα καταλάβει τον 

λόγο που οι οικισμοί αυτοί είναι τόσο ξεχωριστοί, αλλά, δυστυχώς, λιγότερο ξακουστοί. 

(Βογιατζής Γ., Σίμογλου Κ., 2008). Τα αμέσως επόμενα μεγάλα ποσοστά απευθύνονται σε 

κόσμο που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σπήλαια/φαράγγια, τα μουσεία, τους 

αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και την επιλογή «άλλο». 

Δυστυχώς, δεν δινόταν η δυνατότητα προσδιορισμού, για το λόγο ότι έπρεπε να διαφυλαχθεί 

η ιδιωτικότητα του ερωτηθέντα. Το ποσοστό ανέρχεται στο 18,2% και για τις τρεις 

περιπτώσεις. Είναι αξιοπρόσεκτο το ποσοστό αυτό, καθότι με μεγαλύτερη διαφήμιση δύναται 

να αποτελέσει πόλο έλξης για πλήθος τουριστών από όλο τον κόσμο.  

Αυτά αναφέρονται, καθώς έχουν διατυπωθεί ως προτάσεις προώθησης της ευρύτερης 

περιοχής από τους ερωτηθέντες. Είναι αρκετοί, δηλαδή, αυτοί που μιλούν θετικά για τον 

συνεδριακό τουρισμό στους χώρους των μουσείων και στον περίβολο αυτών,  σχολικό 

τουρισμό ή για την αξιοποίηση του βουνού Παγγαίου με σκοπό τις πεζοπορίες ή ακόμη και 

πρόσκληση ενδιαφερόμενων σε διάφορα τουρνουά. Από την στιγμή που η επισκεψιμότητα 

στους χώρους αυτούς είναι ικανοποιητική βάσει και άλλων μελετών, οι αρμόδιοι φορείς με 

την σύμπραξη των πολιτών δεν έχουν παρά να προχωρήσουν σε διάφορες κινητοποιήσεις, 

άκρως ωφέλιμες για τον τόπο. 

Αμέσως επόμενη αναφορά είναι η επιλογή των αρχαιολογικών χώρων/μουσείων. 

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή είναι ευρέως γνωστή για τα αρχαιολογικά της ευρήματα, 

μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους (Αμφίπολης) το ποσοστό που προέκυψε από την έρευνα 

είναι σχετικά χαμηλό. Βέβαια, αν εξαιρέσει κανείς τα στοιχεία που προκύπτουν από το 

Γράφημα 5 Περίπτωση Ειδικού Ενδιαφέροντος 
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Εικόνα 16 Ενδεικτική απεικόνιση 

άφιξης τουριστών στη Μονή Αγίας 

Παρασκευής 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Ιούλιος 

2019 

 

 
Εικόνα 15 Ενδεικτική απεικόνιση  άφιξης 

τουριστών στη Μονή Αγίας Παρασκευής 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Ιούλιος 2019 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή, είναι 

αναγκαίο να σημειωθεί ότι  τους καλοκαιρινούς μήνες προσέρχονται 8.000 με 9.000 

παραθεριστές (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ), οι οποίοι έχουν τις εξοχικές τους κατοικίες στην περιοχή, 

και οι οποίοι αποτελούν μεγάλο ποσοστό επισκεπτών σε αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος.  

Συνεπώς, εύκολα γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι κατά το παρελθόν δεν δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη των αποθεμάτων πολιτισμού από τον 

κρατικό μηχανισμό. Ο Τύμβος Καστά ως βαρυσήμαντο αρχαιολογικό εύρημα άνοιξε τον 

δρόμο προς τις εθνικές κινητοποιήσεις. Κατ’ αναλογία, είναι λογικό, που παρά την εισροή 

τουριστών στην περιοχή, να είναι μικρό και το ποσοστό επισκεψιμότητας στον εν λόγω χώρο. 

Παράλληλα, η περιοχή του Παγγαίου βρίθει μοναστηριών με ισχυρή παρουσία τόσο στον 

ελλαδικό χώρο όσο και έξω από αυτόν, μιας και πρόκειται για μοναστήρια που 

χρονολογούνται αιώνες πριν. Η αναφορά σε αυτά δεν είναι διόλου άσχετη με τα 

προηγούμενα. Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατή η εύρεση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας 

των μοναστηριακών χώρων, που να καταδεικνύουν την υψηλή τουριστική κινητικότητα. 

Στην ερώτηση αυτή, η προτίμηση των επισκεπτών για τα μοναστήρια υπήρξε ολοφάνερη. Το 

13,6% των ερωτηθέντων φαίνεται να ικανοποιείται και να επιλέγει τις μονές ως μέρη 

αγαλλίασης και επαφής με τα θεία. Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, για παράδειγμα,  

η Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής ή η Ιερά Μονή Αγίας Ανάληψης είναι από τα πλέον 

ξακουστά. Η πρώτη Μονή μάλιστα αποτελεί το αρχαιότερο μοναστήρι όχι μόνο σε όλη την 

Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατή η εύρεση στατιστικών 

στοιχείων σχετικά με την κατάσταση επισκεψιμότητας των τουριστών. Ωστόσο, βάσει 

προσωπικής εκτίμησης και παρατήρησης, τα γκρουπ και οι άνθρωποι που επιλέγουν να 

βρεθούν στις Μονές είναι χιλιάδες και μάλιστα, ακόμη και από απομακρυσμένες περιοχές της 

Ελλάδας. Το μόνο που βρέθηκε κατά την έρευνα είναι ότι οργανώνονται και 

πραγματοποιούνται πολλές εκδρομές προς τις Μονές αυτές, οι οποίες παρέχουν και την 

δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνες κατόπιν συνεννόησης, πράγμα που μαρτυρούν οι 

ακόλουθες ενδεικτικές φωτογραφίες. 
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Εικόνα 17 Ενδεικτική απεικόνιση άφιξης τουριστών στην Ιερά Μονή 

Εικοσιφοινίσσης 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, Αύγουστος 2018 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξίζει, εδώ, να σημειωθεί ότι σε μικρή απόσταση τόσο από το Φαράγγι που αναφέρθηκε 

προηγουμένως όσο και από τις Μονές υπάρχουν στην περιοχή ξενοδοχειακές μονάδες, που 

λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, ικανές να φιλοξενήσουν ικανοποιητικό 

αριθμό τουριστών και οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στον πίνακα 2. Αυτός, λοιπόν, είναι 

ένας επιπλέον λόγος που τόσο ντόπιοι όσο και ετεροδημότες επιλέγουν την επίσκεψη σε 

Μονές.  

Μόλις το 9,1% έδειξε ενδιαφέρον για την επιλογή του Οινοτουρισμού/Θεραπευτικού 

Τουρισμού. Οι ντόπιοι κάτοικοι γνωρίζουν καλά, την έντονη παραγωγική δραστηριότητα , με 

πολύ καλής ποιότητας κρασιά και διακρίσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη σε 

αρχαιοελληνικά κείμενα μαρτυρούνται τα εξής για την περιοχή :  

Ο Ι. Θ. Κακριδής, στην «Ελληνική Μυθολογία» τομ. 2 σελ. 302., μας αναφέρει ότι οι 

Κουρήτες ήταν ορεινές πολεμικές θεότητες που συνδέονται με τη φύλαξη του θεού Δία, όταν 

ήταν μωρό, από τον παιδοκτόνο Κρόνο και ακόμη, έχουν να κάνουν και με τη φύλαξη του 

θεού Διόνυσου, στη βρεφική του ηλικία, από μίσος της Ήρας. 

«Τον Διόνυσο η ελληνική παράδοση τον συνδέει με τους Κουρήτες-Κορύβαντες: στο μύθο του 

Διόνυσου-Ζαγρέα ο Δίας έχει αναθέσει στους Κουρήτες να φρουρούν το μωρό από τις κακές 

διαθέσεις της Ήρας...». Αυτή η μυθολογική εκδοχή λοιπόν, έρχεται να μας εξηγήσει γιατί στο 

Ροδολίβος και σ' όλα τα χωριά του Παγγαίου, ένα μεγάλο βαρέλι που χρησιμοποιούσαν οι 

κάτοικοι για να πατούν τα σταφύλια και να αποθηκεύουν το κρασί λεγόταν Κουρήτος, γιατί 

ακριβώς προστάτευε το αγαπημένο ποτό του θεού Διόνυσου. 

Περνώντας σε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις, που θα μας μαρτυρήσουν την εισροή 

των επισκεπτών στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, την συχνότητα των επισκέψεων. Όλα τα 

παραπάνω έρχεται να επισφραγίσει το ποσοστό 85,4% απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με 

το αν η ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου προσφέρει πληθώρα πολιτισμικών αγαθών για έναν 

επισκέπτη. Τόσο οι κάτοικοι όσο και οι διερχόμενοι διατηρούν μια εικόνα για τον τόπο και 

τον πολιτισμό του, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μικρό ποσοστό 14,6% ήταν αρνητικό 

στην ερώτηση αυτή και πιθανότατα αυτό να οφείλεται σε μη γνώση της ιστορίας της 

περιοχής και στην ελάχιστη προβολή των μνημείων. Με μια πρώτη ματιά στην «πίτα» των 

αποτελεσμάτων, τα δύο ποσοστά που κυριαρχούν είναι το 42,2% και το 33,3%. Υψηλά 

ποσοστά, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετα. Το πρώτο προβάλλει ένα θετικό πρόσημο αναφορικά 

με την συχνότητα επισκέψεων στα μνημεία πολιτισμού. Από την άλλη, είναι ορατή η επιλογή 

να επισκέπτονται τα σημεία ενδιαφέροντος σπάνια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι 

ένα ποσοστό ανησυχητικό για τον τόπο. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό 16,7% που επιλέγει 

συχνά να επισκέπτεται τον τόπο και τέλος, το 7,8% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει ποτέ να 

επισκεφθεί την περιοχή.  
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Διόλου αποκαρδιωτική κρίνεται η άποψη για την προσβασιμότητα των χώρων που 

βρίσκονται τα μνημεία. Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι τόποι είναι αρκετά 

προσβάσιμοι, κάτι που δεν πρέπει να επαναπαύει τις τοπικές αρχές, καθότι πάντα υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης. Αυτό αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό ατόμων που ως μέτρο 

ανάπτυξης-καλύτερης διαχείρισης, που προτείνουν την βελτίωση του οδικού δικτύου της 

περιοχής. Οι οδικοί άξονες που συνδέουν την περιοχή με τα μεγάλα αστικά κέντρα, χρήζουν 

ανακατασκευή, κάτι που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την τοποθεσία των μνημείων 

αλλά η γενική εικόνα δεν είναι άσχημη. Ταυτόχρονα το 25,5% απάντησε τελείως θετικά και 

μόνο το 5,3% επέλεξε το όχι. 

Ίσως από τα πιο καταλυτικής σημασίας ερωτήματα αφορούν στο αν έχει γίνει 

μέριμνα από φορείς για την ανάδειξη της περιοχής και στο αν θεωρούν οι πολίτες ότι πρέπει 

να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Στην πρώτη περίπτωση τα αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά. Ο 

κόσμος έχει την ευκαιρία μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο, να διατυπώσει την 

δυσαρέσκειά του ως προς τις ενέργειες των αρχών κ των φορέων. Όλοι είμαστε παρατηρητές 

των εξελίξεων και των πεπραγμένων της εκάστοτε αρχής. Όλοι ελπίζουν και προσδοκούν 

περισσότερες δράσεις προβολής και ανάδειξης του τόπου. Πρόκειται κυρίως για ευθύνη των 

τοπικών παραγόντων και ορισμένοι, εξέφρασαν μεγάλη απογοήτευση. Μιλάνε τα ποσοστά 

για όσα προανέφερα : Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες 46,9% τάχθηκαν υπέρ του λίγο, 

ενώ το ποσοστό 34,4% επέλεξε το καθόλου. Αν αυτά τα ποσοστά προστεθούν, το ποσοστό 

των δυσαρεστημένων που θα προκύψει είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.  

Με μια γρήγορη αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίπολης, κάνοντας κλικ 

στις Ενότητες «Σημεία ενδιαφέροντος» και «Τουρισμός», εύκολα μπορεί να διαπιστώσει 

κανείς ότι οι σελίδες αυτές είναι κενές. Δεν παρέχουν καμία πληροφορία στον επισκέπτη-

περιηγητή σχετικά με τις ομορφιές του τόπου.  

Οι Σύλλογοι προσπαθούν με την παράλληλη στήριξη της τοπικής κοινωνίας να 

διοργανώνουν γιορτές, εκδηλώσεις, με σκοπό την προβολή του τόπου και την προσέλκυση 

κόσμου, πράγμα που στις περισσότερες των περιπτώσεων επιτυγχάνεται. Επιτακτικής 

σημασίας είναι και η στήριξη από τους αρμόδιους φορείς και αρχές. Κατά τα λεγόμενα τόσο 

των μελών της Ωδής Αμφιπόλεως όσο και του κ. Βογιατζή, η περιοχή έχει την ανάγκη 

δημιουργίας ενός φορέα που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με θέματα διαχείρισης και 

ανάδειξης του τόπου, στηριζόμενος και στην εθελοντική προσφορά των ντόπιων και μη 

κατοίκων. Αξίζει, εδώ, να σημειωθεί ότι η Ωδή Αμφιπόλεως, αυτό το όραμα προσπαθεί να 

πετύχει. Ίσως, αποτελεί τον μόνο Σύλλογο ανθρώπων, που έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις, που προσέλκυσαν ανθρώπους από όλο 

τον κόσμο (ποδηλατοδρομίες, διημερίδες γευσιγνωσίας κ.α.). Πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο 

μήνυμα για την καλύτερη διαχείριση του τόπου, μέσα από την πρωτοβουλία όχι των αρχών, 

αλλά μιας ομάδας ανθρώπων που αντιλαμβάνονταν τις αδυναμίες της περιοχής.  

Ένα σχετικά μικρό ποσοστό τάχθηκε υπέρ του ικανοποιητικά 17,7%, ενώ μόλις ένας 

από τους ερωτηθέντες απάντησε πολύ. Με τη συλλογική δράση και με γνώμονα την 

ανάπτυξη της περιοχής, πιθανόν μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μειωθούν τα 

παραπάνω απογοητευτικά ποσοστά.  

Ως προς τη δεύτερη περίπτωση, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων 84,8% 

τάχθηκε υπέρ του ναι σχετικά με το εάν πρέπει η περιοχή να αξιοποιηθεί περαιτέρω. 

Υπήρχαν και οι επιλογές του αρκετά 12%, του λίγο 2,2% και του καθόλου, στο οποίο 

αποκρίθηκε μόλις ένα άτομο. Τα ποσοστά τόσο αυτής, όσο και της προηγούμενης ερώτησης, 

εκδηλώνουν φανερά, την πεποίθηση και την πικρία του κόσμου για την διαχείριση και την 

αξιοποίηση της περιοχής. 
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Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, γίνεται σύνδεση με τον τουρισμό και 

συγκεκριμένα, με το πόσο μπορεί κατά την άποψη των πολιτών να συμβάλει στην ανάδειξη 

και ενίσχυση της περιοχής. Και οι 96 ερωτηθέντες απάντησαν στο ερώτημα αυτό, με τους 63 

από αυτούς να αποφαίνονται θετικά επιλέγοντας το πολύ. Αυτή η απάντηση έρχεται να 

επιβεβαιώσει την θεωρία και συνάμα τον έναν από τους βασικούς πυλώνες της έρευνας, 

σύμφωνα με τα οποία τουρισμός και πολιτισμός είναι στοιχεία αλληλένδετα. Επιβεβαιώνεται, 

παράλληλα, το γεγονός ότι ο τουρισμός δύναται να αποφέρει ποικίλα ωφέλη για έναν τόπο. 

Ένα ποσοστό 29,2% απάντησε ικανοποιητικά, πράγμα που δεν είναι αρνητικό και μπορεί 

μέσα από καλύτερη ενημέρωση γύρω από τα τουριστικά ζητήματα, να τείνει προς το πολύ. 

Υπέρ του λίγο τάχθηκαν μόλις πέντε άτομα, ενώ την επιλογή καθόλου δεν διάλεξε κανένας. Ο 

σύγχρονος κόσμος αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα του τουρισμού για την καλύτερη 

προβολή ενός τόπου.  

Η τελευταία ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου και ο κάθε ερωτώμενος καλείτο να 

επιχειρηματολογήσει αναφορικά με τις δραστηριότητες/μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

ορθότερη διαχείριση και ανάδειξη του τόπου. Ήταν ερώτηση προαιρετική, αλλά είναι άξιο 

θαυμασμού το ότι συγκεντρώθηκαν 62 απαντήσεις. Για το λόγο ότι οι περισσότερες εξ αυτών 

παρουσίαζαν μικρές αποκλίσεις, έγινε μια προσπάθεια (από εμένα) κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, αφού μελετήθηκαν διεξοδικά, κατηγοριοποίησης και αναλυτικής παρουσίασής τους 

με τη μορφή διεξοδικών προτάσεων. Επίσης, θεωρήθηκε απαραίτητο, όλες οι προτάσεις και 

τα συμπεράσματα να αποτελέσουν ξεχωριστό κεφάλαιο∙ το πέμπτο, συγκεκριμένα, και 

καταληκτικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ-

ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

  

Οι προτάσεις που πρόκειται να παρατεθούν στο παρόν σημείο έχουν εκτενώς μελετηθεί, 

κατηγοριοποιηθεί και αναλυθεί σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την ποιοτική 

και ποσοτική έρευνα, την επιτόπια παρατήρηση, τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 

και κυρίως από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν. Λήφθηκαν, φυσικά, υπόψη 

παράμετροι, όπως η γεωγραφική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής του 

Παγγαίου, και δη της δυτικής πλευράς του, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, δυνατότητες που 

αυτή διαθέτει, η λεπτομερής καταγραφή των υπαρχόντων σημείων ενδιαφέροντος, οι 

ευκαιρίες προς αξιοποίηση που αυτά προσφέρουν, καθώς και η επιτόπια παρατήρηση στην 

περίπτωση μελέτης με την ταυτόχρονη συμβολή των τοπικών και μη παραγόντων. Οι 

ακόλουθες προτάσεις διακρίνονται σε κατηγορίες βάσει των προαναφερθέντων δεδομένων, 

των απαντήσεων που δόθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου, καθώς και της σχετικής 

βιβλιογραφίας. 

 

6.1.  Γενικές προτάσεις ανάδειξης μέσω ήπιας μορφής τουρισμό για την 

αξιοποίηση των μνημείων 
 

5.1.1.Διαχείριση Οικισμών 

 

Προτού αναλυθούν οι απαντήσεις-προτάσεις ανάδειξης με τη συμβολή του 

τουρισμού των ερωτηθέντων, αξίζει να γίνει μνεία σε μια τοποθέτηση ενός αρχιτέκτονα, 

ειδικού συμβούλου της Υπηρεσίας Οικισμού, σύμφωνα με τον οποίο, και κατ’ επέκταση με 

την τότε Υπηρεσία Οικισμού, όλοι οι οικισμοί πρέπει να προστατευθούν ποικιλοτρόπως και 

να διατηρηθούν στο πέρας των χρόνων, δίχως να αλλοιώνεται η ταυτότητά τους από τον 

εκσυγχρονισμό που υφίσταται ο σύγχρονος κόσμος. Προτείνονται ενέργειες όπως ο 

καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για τους οικισμούς, η σύνταξη μικρών 

ρυθμιστικών σχεδίων για τον καθορισμό ζωνών χρήσης και μελλοντικής ανάπτυξης, η 

συμβολή στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού καθώς και η συμμετοχή στην προσπάθεια 

όλων των άλλων φορέων που οδηγούν στον ίδιο σκοπό (Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Ε.Ο.Τ., 1977).  

Κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί αυτό, καθώς ήδη από τη δεκαετία του 

1970 έγιναν ορατές διάφορες αδυναμίες ως προς την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των 

οικισμών και προτάθηκαν μέτρα προστασίας και προώθησής τους με την ταυτόχρονη 

συμβολή του τουρισμού. Κατά συνέπεια, πρόκειται για ανάγκη του τόπου, που εμφανίστηκε 

στο παρελθόν και εξακολουθεί να διαιωνίζεται έως και σήμερα. Εάν η ευρύτερη περιοχή δεν 

διέθετε πλήθος πολιτισμικού αποθέματος, δεν θα υπήρχε αυτή η αναγκαιότητα ορθότερης 

διαχείρισής του. Είναι σαφώς οφθαλμοφανές πως ο τουρισμός και οι αρμόδιοι φορείς 

μπορούν αποδεδειγμένα να προωθήσουν το πολιτισμικό απόθεμα και να «ενδυναμώσουν» 

την όποια περιοχή. Αυτό έχει καταγραφεί από την πλειονότητα των ερωτηθέντων και είναι 

επιτακτική η ανάγκη για σωστή (τουριστική) διαχείριση. 

Κοινή πεποίθηση τόσο των αρμόδιων ανθρώπων όσο και της τοπικής κοινωνίας 

αποτελεί το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση η ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου και δη, η 

δυτική πλευρά αυτού λόγω Τύμβου Καστά, πρέπει να αξιοποιηθεί με τον μέγιστο δυνατό 

τρόπο· να προβληθεί ποικιλοτρόπως το πολιτισμικό της απόθεμα ώστε να γίνει ευρέως 
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γνωστό, να καταστούν οι χώροι επισκέψιμοι, να δημιουργηθούν μονοπάτια, να αξιοποιηθεί 

το όρος Παγγαίου, να γίνει μέριμνα για την απόκτηση χρηματοδότησης. Οι κινήσεις πρέπει 

να είναι μεθοδικές, καλά σχεδιασμένες ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να φανούν τα 

αποτελέσματα των ενεργειών αυτών έμπρακτα.  

 

5.1.2.Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 

 

Μνημεία και αρχαιολογικοί τόποι που βρίσκονται υπό τη διαχείριση αρμόδιων τοπικών και μη 

φορέων αναγκαίο θα ήταν να περιέλθουν σε εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και 

ανάδειξης, ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν πολιτιστική χρήση. Όπως γίνεται αντιληπτό, 

κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή, δίχως την εύρεση της κατάλληλης 

χρηματοδότησης είτε από τα δημόσια ταμεία, είτε από ιδιώτες, είτε ακόμη και από την 

ευρωπαϊκή ένωση. Εφόσον βρεθούν τα κονδύλια, σταδιακά θα υπάρξει και σχετική μελέτη από 

τους εκάστοτε επιστήμονες, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η πολιτική. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε, πως όποια διεργασία πραγματοποιηθεί, οφείλει να σχεδιαστεί πρώτα και να 

υλοποιηθεί με γνώμονα να είναι προσφιλής στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων 

με ειδικές ανάγκες, ατόμων τρίτης ηλικίας κ.α.  

 

5.1.3.Διαμόρφωση μονοπατιών και σήμανσή τους 

 

Τόσο από τον πρώην δήμαρχο του Δήμου Αμφίπολης, όσο από τον πρόεδρο 

Βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης όσο και από τους ερωτηθέντες, επισημάνθηκε η ανάγκη 

σχεδίασης και δημιουργίας διαφόρων μονοπατιών ή δρόμων που θα οδηγούν εύκολα το ευρύ 

κοινό και τον εκάστοτε επισκέπτη στα μνημεία ενδιαφέροντος. Ακόμη, δεν υπάρχουν τέτοιου 

είδους μονοπάτια, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι ντόπιοι πληθυσμοί να μην είναι ενήμεροι ούτε 

για την ύπαρξη ορισμένων τόπων ούτε και να επισκεφθούν τους χώρους ενδιαφέροντος, 

εξαιτίας της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στο να φτάσουν σε αυτούς. Ταυτόχρονα, με την 

χάραξη δρόμων, καλό θα ήταν να τοποθετηθεί και η σχετική σήμανση που θα διευκολύνει 

τον καθένα αναφορικά με την κατεύθυνση που θα κινηθεί από την στιγμή που επιλέγει να 

επισκεφτεί κάποιο μνημείο. Δυστυχώς, δεν έχει έως και σήμερα προβλεφθεί κάτι τέτοιο, ούτε 

έχουν ληφθεί μέτρα για την αναδιαμόρφωση των χώρων.  

Ενδεικτικά, θα γίνει λόγος για ορισμένα ύψιστης σημασίας σημεία ενδιαφέροντος: 

Τρανό παράδειγμα είναι ο Τύμβος Καστά, του οποίου η τοποθεσία είναι γνωστή στους 

ντόπιους κατοίκους. Πολλοί είναι αυτοί από τα γύρω χωριά που δεν γνωρίζουν τον τρόπο 

προσέγγισής του, πόσω μάλλον κάποιος έξωθεν επισκέπτης. Επιπλέον, οι δρόμοι που 

οδηγούν στα μοναστήρια της περιοχής, είναι μεν ασφαλτοστρωμένοι, επικίνδυνοι για το 

επιβατικό κοινό δε. Το φαράγγι Αγγίτη, καθώς και τα μονοπάτια προς εξερεύνηση που 

φιλοξενεί η περιοχή δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, καθώς και η σήμανση είναι ελλιπής.  

Η τοπική κοινωνία μέσω του ερωτηματολογίου εξέφρασε τις απόψεις της για το 

φλέγον αυτό ζήτημα, όπως επίσης και οι σχετικοί με το αντικείμενο μελέτης φορείς έχουν 

εντοπίσει αυτές τις αδυναμίες. Περιφερειακοί άρχοντες και κρατικός μηχανισμός οφείλουν να 

ενσκήπτουν σε τέτοια προβλήματα και να προχωρούν σε σχετικές ενέργειες, μακροπρόθεσμα 

επικερδείς όχι μόνο για την τοπική κοινότητα αλλά και για το εθνικό συμφέρον.   

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προτείνεται η προβολή των πολιτιστικών διαδρομών 

τόσο με συμβατικά μέσα όσο και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ και του διαδικτύου. 

Εντόνως υπογραμμίστηκε από τους γηγενείς ερωτηθέντες, από τον πρώην και τους νυν 

δημάρχους της ευρύτερης περιοχής το ζήτημα εκμετάλλευσης  
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5.1.4.Διαχείριση-Ανάδειξη Μνημειακού Αποθέματος-Αρχαιολογικών Χώρων-Μουσείων 

 

Την άποψη για ένταξη του Τύμβου Καστά στον κατάλογο των Μνημείων 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO εξέφρασε η πλειονότητα των ερωτηθέντων και 

συνεντευξιαζόμενων. Η παραπάνω θέση, υποστηρίζεται και από αρχαιολόγους, αλλά και από 

περιφερειακούς άρχοντες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα αυτό. Επιτακτική 

είναι η ανάγκη για ενεργοποίηση όλων των φορέων, λόγου χάρη του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων ,του οικείου Δήμου, της ευρύτερης 

περιοχής των Σερρών και της τοπικής κοινωνίας καθώς και όλης της Βόρειας Ελλάδας, 

προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό και να αποφέρει κέρδη. Εφόσον συνεχιστούν οι 

εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης του Τύμβου, το μνημείο θα μπορεί και θα πρέπει να 

γίνει άμεσα επισκέψιμο. 

Το θετικό στην παραπάνω πρόταση ανάδειξης του κομβικής σημασίας μνημείου είναι 

ότι έχουν προωθηθεί ορισμένες διεργασίες από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 

που στοχεύουν στο να καταστεί ο χώρος επισκέψιμος μέσα στο 2021, κάτι που αναμένεται 

στο βάθος αυτής της διετίας. Σε επίπεδο πρωτοβουλιών δράσης η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προώθησης και συνέχισης την των διακοπεισών 

ανασκαφών και την ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης με έμφαση 

στον πολιτιστικό τουρισμό και για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» 

κατά την συνεδρίασή της στο Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας ενέκρινε την πρόταση της 

ΠΚΜ για την ανάδειξη της Αμφίπολης ως τουριστικού προορισμού με τίτλο «Ολοκλήρωση 

των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας 

Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό» (Integrating Bulgaria – Greece 

cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic 

tourist destination – BORDERLESS CULTURE» (πηγή: https://borderlessculture.eu/, 

τελευταία πρόσβαση: 30.09.2019). 

Αξίζει στο σημείο αυτό, αναφορικά με τους μουσειακούς χώρους και εν συνεχεία για 

τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς, να σημειωθεί πως βασική κίνηση για την ορθότερη 

λειτουργία και προώθηση των χώρων αυτών θα ήταν, αρχικά, με το που φτάνει ο επισκέπτης 

στο εκάστοτε σημείο να του χορηγείται από το υπαλληλικό προσωπικό ένα φυλλάδιο μαζί με 

το εισιτήριο εισόδου, με λίγες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία, τα εκθέματα, 

τις συλλογές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις καθώς και τα ωράρια ως ένδειξη 

φιλικής προσέγγισης του επισκέπτη.  

Σε δεύτερο χρόνο,  η χρήση και προμήθεια με φορητά κασετόφωνα για 

εξατομικευμένη ξενάγηση στους χώρους δύνανται να εκπληρώσουν τον παιδαγωγικό στόχο 

του χώρου. Μέσα από την βαθύτερη γνωριμία και αλληλεπίδραση με τον χώρο, είναι πολύ 

εύκολο να παρακινηθεί μεγάλο ποσοστό επισκεπτών στο να παρατείνει το χρόνο παραμονής 

του ή και να επισκεφθεί πιθανόν και άλλα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος. Αυτή η πρακτική 

μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει όχι μόνον στον επισκέπτη αλλά και στον ίδιο τον 

πολιτιστικό οργανισμό και κατ’ επέκταση, στην ευρύτερη περιοχή. (Σκαλτσά, 1999: 117-125) 

https://borderlessculture.eu/
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Χρονολογία Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης 

2019 1.347 

2018 17.618 

2017 14.104 

2016 14.924 

2015 25.614 

2014 18.183 

2013 4.399 

2012 3.837 

2011 2.755 

2010 3.632 

2009 4.040 

Πίνακας 6 Σύνολο επισκεπτών μουσείων ανά έτος 2009-2019 

Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΛΣΤΑΤ : http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21/2016-M12, 

τελευταία πρόσβαση: 10.09.2019). 
 

 

 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα, 

αντιλαμβάνεται κανείς πως το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης παρουσιάζει εξαιρετικά 

μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδίως από το 2012 και μετά, έτος κατά το οποίο δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στην περιοχή εξαιτίας των ανασκαφών που ξεκίνησαν καθώς και των 

πολιτικοκοινωνικών συγκυριών. Τα δεδομένα διόλου πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

αδιαφορία τόσο από τους τοπικούς φορείς και άρχοντες όσο και από το ίδιο το κράτος, αφού 

τα κέρδη υπήρξαν καταλυτικής σημασίας. Όταν φτάνει ένα μουσείο να γνωρίζει τόσο μεγάλη 

απήχηση στο τουριστικό κοινό, οφείλουν όλοι να συμβάλουν στον πολλαπλασιασμό αυτών 

μέσα από την ορθή διαχείριση και προβολή του τόπου. Σημαντικότατη ήταν η προβολή του 

Τύμβου Καστά στα κρατικά και μη κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, αφού εκτόξευσαν την 

κινητικότητα. Εάν είχε διαχειριστεί ορθότερα το πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής, οι 

επισκέπτες πιθανόν να ήταν πολυπληθέστεροι και θα φρόντιζαν να περάσουν ορισμένες 

μέρες στην γύρω περιοχή και όχι να κάνουν απλώς μια στάση στον χώρο του μουσείου. 

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεδομένα μάλλον ενθαρρυντικά είναι για τον 

τόπο, αρκεί να πραγματοποιηθούν τόσο οι προτάσεις που αναφέρονται παραπάνω, όσο και 

αυτές των γηγενών και μη πληθυσμών. 

 
5.1.5.Αναζήτηση & εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων 

 

Προκειμένου να καταστούν εφικτές τόσο οι άνωθεν όσο και οι ακόλουθες προτάσεις 

και να μην αποτελούν ουτοπική πραγματικότητα, προϋπόθεση είναι να βρεθεί η κατάλληλη 

χρηματοδότηση, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι προτάσεις. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ποικιλοτρόπως. Το ίδιο το κράτος και οι αρμόδιοι πολιτιστικοί-τουριστικοί φορείς μπορούν 

να λειτουργήσουν ως εργαλεία χρηματοδότησης. Επίσης, η ίδια η ΕΕ προσφέρει κονδύλια, τα 

οποία καλό θα ήταν να διεκδικήσει η περιοχή, κατόπιν εκπόνησης μελετών, αναστηλώσεων, 

ορθής διαχείρισης των μνημείων όπως προαναφέρθηκε. Ο ίδιος ο Δήμος μέσα από διάφορες 

δράσεις δύναται να συγκεντρώσει πόρους, καθώς και να αναζητηθούν χρήματα από 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21/2016-M12
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αναπτυξιακά προγράμματα λόγου χάρη ΕΣΠΑ ή από εξειδικευμένα προγράμματα που 

αφορούν αποκλειστικά στη πολιτισμική-τουριστική διαχείριση.  

Σε δεύτερη φάση, ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η αναζήτηση πόρων από ιδιώτες, οι 

οποίοι είτε δραστηριοποιούνται ήδη στον παρόντα τομέα, είτε επιθυμούν να επενδύσουν στην 

περιοχή, με απώτερο σκοπό την αύξηση των κερδών τους. Φυσικά, για να καταστεί αυτό 

δυνατό, θα πρέπει τόσο η περιοχή όσο και ο κρατικός μηχανισμός να είναι πιο προσφιλείς 

γραφειοκρατικά και φορολογικά σε τέτοιου είδους επενδύσεις, από τη στιγμή που 

παγκοσμίως τέτοιου τύπου επιχειρησιακές πρακτικές γνωρίζουν ανάπτυξη. Συνάμα, οι πόροι 

που μπορούν να προκύψουν από την τουριστική αξιοποίηση, δεδομένης και της 

κινητικότητας στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους όπως προαναφέρθηκε, είναι 

ύψιστης σημασίας. Αρκεί, να αρχίσει η κινητοποίηση όλων των φορέων. 

 

5.1.6.Περαιτέρω προώθηση Μοναστηριών 

Γενικότερα, οι δυνατότητες ανάπτυξης που δύναται να προσφέρει ο προσκυνηματικός και 

θρησκευτικός τουρισμός είναι τεράστιες και πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Η ευρύτερη 

περιοχή του Παγγαίου έχει πλούσια θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά, για την 

καλύτερη αξιοποίηση της οποίας, απαιτείται προσέγγιση σε δύο κατευθύνσεις, όπως 

αναφέρθηκε από τους περισσότερους και δη από τους πεπαιδευμένους ερωτηθέντες: 

✓ Το προσκύνημα σε εκκλησίες, μοναστήρια και σε άλλους ιερούς χώρους. 

✓ Τον θρησκευτικό-πολιτισμικό τουρισμό, με την έννοια της αναγωγής των 

θρησκευτικών χώρων σε χώρους πολιτισμού. 

Στην πρώτη περίπτωση του προσκυνήματος, ο στόχος είναι κυρίως πνευματικός και ο 

προσκυνητής διακατέχεται από αισθήματα βαθιάς πίστης. Η ιδιότητα του προσκυνητή πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη αφενός από τους δημόσιους φορείς της περιοχής και αφετέρου από 

τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να διαμορφώνεται η αντίστοιχη πολιτική προσέλκυσής 

τους. Σε κάθε περίπτωση, οι επισιτιστικές μονάδες των γύρω χωριών πρέπει να οργανώνονται 

με τέτοιο τρόπο και ειδικά κατά τις περιόδους υψηλής τουριστικής κινητικότητας να μπορούν 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επισκεπτών, καθώς ο προσκυνητής πιθανότατα θα 

θελήσει να νηστέψει πριν ή κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος και θα αναζητήσει 

νηστήσιμα εδέσματα κ.λπ. Σε όλα αυτά αναφέρθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων, πράγμα που καταδεικνύει τη σπουδαιότητα αυτού του είδους τουρισμού για 

την περιοχή. 

Οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνδυασθούν με τον θρησκευτικό 

τουρισμό  είναι πολλές, πράγμα που αποδεικνύεται τόσο από την πληθώρα σημείων 

ενδιαφέροντος που προαναφέρθηκαν, όσο και από τον μεγάλο αριθμό προτάσεων που 

προέκυψαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Είναι αξιοθαύμαστο το πόσες 

απόψεις διατυπώθηκαν, πράγμα που σημαίνει πως ο πληθυσμός έχει ανάγκη την αξιοποίηση, 

και δη την τουριστική, αξιοποίηση της περιοχής. Η Ελλάδα και κάθε γωνιά της δεν έχει να 

ζηλέψει τίποτα από άλλες χώρες πολύ περισσότερο από αυτές της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες 

έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ιδιαίτερες «δεξιότητες» σε κάθε είδος του τουρισμού, 

αντιλαμβανόμενες τα πολλαπλά κέρδη. Εν προκειμένω, θα μπορούσαν να γίνουν μελέτες, 

ώστε να  συσταθούν σχετικοί ανά δραστηριότητα-τομέα φορείς ή σύλλογοι και να 

αναπτυχθούν, ή στην περίπτωση που ήδη υπάρχουν, να προωθηθούν ως τουριστικό προϊόν 

περαιτέρω πολυάριθμες δραστηριότητες. 
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5.1.7.Εναλλακτικές τουριστικές και μη δραστηριότητες-πολιτιστικές διαδρομές 

 

✓ Διαδρομές με ποδήλατο  

Από τον Σταθμό Αγγίστας ξεκινά μία όμορφη, εύκολη και χωμάτινη διαδρομή πέντε περίπου 

χιλιομέτρων, η οποία δίνει στον ταξιδιώτη να γευτεί το κάλλος της φύσης και ταυτόχρονα να 

γυμναστεί. Από τον οικισμό αυτό, έπειτα, μπορεί κανείς να κατέβει στο φράγμα του Αγγίτη, 

αφού βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, και να απολαύσει ποικίλες εναλλακτικές 

δραστηριότητες όπως πικ-νικ, ψάρεμα ή ακόμα και κολύμπι για τους πιο τολμηρούς. 

Ταυτόχρονα, σε επίσης κοντινή απόσταση βρίσκεται ο Μακεδονικό τάφος Α, για τον οποίο 

έγινε λόγος παραπάνω. Έπειτα, άλλη μια χωμάτινη διαδρομή που προσφέρεται είναι αυτή 

που ξεκινά από τη Νέα Φυλή, καταλήγοντας στην παλιά Μεσολακκιά και υπολογίζεται περί 

τα έξι με εφτά χιλιόμετρα. Υπάρχουν και άλλες όμορφες διαδρομές, οι οποίες ξεκινούν από 

τα χωριά Κορμίστα, Συμβολή, που η καθεμιά οδηγεί σε άλλα σημεία είτε δηλαδή σε 

αρχαιολογικούς χώρους είτε σε Μονές. Συνεπώς, θα λέγαμε πως προσφέρεται ένας 

συνδυασμός δράσεων και δραστηριοτήτων.  

Παράλληλα,  διαδρομές, είτε με χρήση δημοτικών ποδηλάτων, είτε πεζή, είτε με 

παλιού τύπου άμαξες με άλογα, θα οριοθετούνται με πολύγλωσσες σημάνσεις εικαστικού 

σχεδιασμού νέων δημιουργών, με την διάθεση στους συμμετέχοντες οπτικοακουστικού 

υλικού, πολυμέσων, διαδικτυακών εφαρμογών, εικονικής πραγματικότητας (Κόνσολα, 2013) 

σε διαφορετικές γλώσσες, ενώ οι περιηγητές θα μπορούσαν να διευκολύνονται ή να 

συνοδεύονται από εθελοντές ξεναγούς, όπως για παράδειγμα τους Μικρούς Ξεναγούς. Με 

την κατάλληλη διαχείριση και προώθηση των εναλλακτικών αυτών δράσεων, θα 

αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό η περιοχή και αυτό αποτέλεσε ζητούμενο των ερωτηθέντων, 

αλλά και δικό μου. 

 

✓ Αιωροπτερισμός-Parapede                        

Από ορισμένους λάτρεις των πιο «extreme» δραστηριοτήτων προτάθηκε ο αιωροπτερισμός 

και αυτό επειδή το Παγγαίο, ως όρος ψηλό, ενδείκνυται για τέτοιου είδους δραστηριότητες 

και μάλιστα, το κόστος αυτού είναι αρκετά χαμηλό, πράγμα θετικό ως προς την προσέλκυση 

κόσμου. Όσοι επιλέγουν τον εναλλακτικό τουρισμό, είναι περισσότερο ανήσυχοι ως προς το 

ποιες δραστηριότητες της αρεσκείας τους θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν, αναζητώντας 

παράλληλα τα μέρη που μπορούν να προσφέρουν τις δραστηριότητες ενδιαφέροντος στον 

εκάστοτε τουρίστα. Εν ολίγοις, εάν κανείς είναι λάτρης της ορειβασίας, θα αναζητήσει 

αντίστοιχα όρη ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ώστε να τα εξερευνήσει. Το ίδιο μπορεί 

να συμβεί και σε τούτη την περίπτωση, απλώς δεν είναι κάτι ευρέως γνωστό. Εάν προωθηθεί 

σωστά, θα καταστεί γνωστό, με αποτέλεσμα να επισκέπτονται την περιοχή τουρίστες από 

κάθε γωνιά της Ελλάδας, και κατ’ επέκταση του εξωτερικού.  

Συνεπώς, κατά τα λεγόμενα κάποιων ερωτηθέντων, στις πλαγιές του Δυτικού Παγγαίου 

μπορεί να απογειωθεί κάποιος με το «parapende» ή το αιωρόπτερό του από το εκκλησάκι της  

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που κοιτάζει από ψηλά την κοιλάδα του Στρυμόνα και ατενίζει 

απέναντι τα Κερδύλλια και να προσγειωθεί σε όποιο σημείο της κοιλάδας του Στρυμόνα 

επιθυμεί. Φρόνιμο θα ήταν λοιπόν, να συντονιστεί κάποιος φορέας που θα προωθεί 

λεπτομερώς είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσω διαφημίσεων στην 

τηλεόραση, ντοκιμαντέρ, είτε μέσω τουριστικών γραφείων αυτές τις εναλλακτικές δράσεις. 

✓ Ορειβασία-πεζοπορία-ράφτινγκ 
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Δίνεται η ευκαιρία στους λάτρεις των όρων και της φύσης να περπατήσουν ή να 

αναρριχηθούν στα μονοπάτια που είναι πιο πάνω καταγεγραμμένα και για τα οποία μπορούν 

να πληροφορήσουν τους επισκέπτες οι τοπικοί Ορειβατικοί Σύλλογοι. Εντούτοις, αυτό δεν 

είναι αρκετό, αφού δεν είναι ευρέως γνωστά. Τουριστικά γραφεία της περιοχής θα 

μπορούσαν κατόπιν συμφωνίας με τους τοπικούς άρχοντες να προωθούν αυτού του είδους τις 

εξορμήσεις. Έτσι, θα λάμβαναν χώρα οι δράσεις αυτές οργανωμένα, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα το αίσθημα ασφάλειας σε όσους επιλέγουν αυτές τις διαδρομές ή ακόμη και να 

παρακινήσουν άλλους στο να τις επιλέξουν. Περισσότερο θελκτικές θα ήταν πιθανόν οι 

διαδρομές αυτές, αν γινόντουσαν σε συνδυασμό με τη γνωριμία των τουριστών με τις 

βραχυγραφίες που έχουν εντοπιστεί στο Παγγαίο, κάτι που προτάθηκε από πολλούς, καθώς 

πολλοί από τους διερωτώμενους δεν ήταν ενήμεροι για την ύπαρξή τους ή για την πρόσβαση 

σε αυτές. Ακόμη και στους διαδικτυακούς χώρους των δήμων ή της Περιφέρειας καλό θα 

ήταν να προβάλλονται με λεπτομέρεια όλες οι δραστηριότητες που προσφέρονται, από τη 

στιγμή που οι περισσότεροι επισκέπτες ανατρέχουν πρωτίστως στο διαδίκτυο προς 

αναζήτηση πληροφοριών.  

Κάτι που αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό είναι πως δίνεται η δυνατότητα στους  πιο 

τολμηρούς επισκέπτες, οι οποίοι επιθυμούν να δοκιμάσουν τη φυσική τους κατάσταση και τη 

μυϊκή τους δύναμη, να κάνουν «rafting» στον ποταμό Αγγίτη, βλέποντας συγχρόνως το 

μεγαλείο του ποταμού, διανύοντας μια δαιδαλώδη "μαιανδρική" διαδρομή. Βασική 

προϋπόθεση είναι να γνωρίζουν καλό κολύμπι, να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και 

να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας. 

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να δοκιμάσουν το κάνιονινγκ 

(canyoning), μια ακόμη δημοφιλής δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στην περιοχή και 

υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Συνδυάζει τη διάσχιση του φαραγγιού, με πεζοπορία, την 

κατάβαση στους καταρράκτες με σκοινιά με την τεχνική ραπέλ (rappel), καθώς και το 

κολύμπι στα κρυστάλλινα «Γαλάζια Νερά». Είναι μια μοναδική περιπέτεια, που 

απολαμβάνουν άτομα κάθε ηλικίας. 

 

 

5.1.8.Προώθηση Αγροτουρισμού-οινοτουρισμού-γαστρονομικού τουρισμού-σχολικού & 

συνεδριακού τουρισμού 

 

Αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός: πρόκειται για 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν σε συνδυασμό με τον 

θρησκευτικό-πολιτισμικό τουρισμό. Το στοιχείο της κοινωνικής επαφής είναι αυτό που 

προσδιορίζει την ιδιαίτερη ταυτότητα του ελληνικού αγροτουρισμού και μπορεί να καταστεί 

το συγκριτικό του πλεονέκτημα. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν στις εν λόγω εναλλακτικές μορφές τουριστικής 

δραστηριότητας. Είναι γνωστό πως στην ευρύτερη περιοχή, ήδη από την αρχαιότητα, υπάρχει 

η δυνατότητα σύνδεσης του πολιτισμικού στοιχείου με το οινικό στοιχείο, αφού λειτουργούν 

μικρά οικογενειακά οινοποιία. Ακόμη, θα ήταν δυνατή η δημιουργία και προβολή νέου 

τουριστικού προϊόντος που θα συνδυάζει τον θρησκευτικό-πολιτισμικό τουρισμό με την 

τοπική γαστρονομία. Προσφάτως, μάλιστα, έγινε μια αξιόλογη τριήμερη δράση από την Ωδή 

Αμφίπολης, στα πλαίσια της οποίας διοργανώθηκε και ένα γαστρονομικό ταξίδι στις τοπικές 

γεύσεις, γεγονός ενθαρρυντικό για την όλη προσπάθεια ανάδειξης του τόπου.  
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Επιπροσθέτως, η περιοχή μπορεί να γίνει τόπος έλξης ομάδων επιστημόνων για 

μελέτες σε διάφορους τομείς. Πέραν των προαναφερθέντων, η περιοχή του φαραγγιού και το 

σπήλαιο έχουν γίνει σημαντικοί τόποι έλξης κατά κύριο λόγο στα πλαίσια του σχολικού 

τουρισμού. Έτσι, έχει ιδιαίτερη αισθητική , οικονομική, κοινωνική και τουριστική σημασία 

τόσο από τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής 

μιας που η περιοχή δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αυτά αναφέρονται, 

καθώς έχουν διατυπωθεί ως προτάσεις προώθησης της ευρύτερης περιοχής από τους 

ερωτηθέντες. Είναι αρκετοί, δηλαδή, αυτοί που μιλούν θετικά για τον σχολικό τουρισμό ή για 

την αξιοποίηση του βουνού Παγγαίου με σκοπό τις πεζοπορίες ή ακόμη και πρόσκληση 

ενδιαφερόμενων σε διάφορα τουρνουά.  

Τον χώρο επισκέπτονται πολλά εκδρομικά γκρουπ (σχολεία, ΚΑΠΗ, κλπ), κατά 

κύριο λόγο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε συνδυασμό με το σπηλαίο Αλιστράτης και 

εξαιτίας του ότι η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από φυσική ομορφιά 

η αξιοποίηση του είναι επιβεβλημένη. Η ανάπλαση των χώρων θα προσελκύσει σαφώς έναν 

μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή αλλά και από όλη την 

Ελλάδα. (σύμφωνα με μελέτη της Πυρπίρη Βασιλικής, εργασίας με θέμα την ευρύτερη περιοχή 

Αλιστράτης). Τέλος, να μην ξεχνούμε και την αξιοποίηση του λιμανιού, πράγμα που θα 

μπορούσε να προσελκύσει τουρίστες από κάθε γωνιά της γης με τα σκάφη τους. Η μελέτη για 

τη δημιουργία μαρίνας θα ήταν καταλυτικής σημασίας για τον πλουτοπαραγωγικό τομέα της 

περιοχής.  

 

5.1.9.Δημιουργία νέου ιστοτόπου 

 

Ένα μέσο προώθησης και ανάδειξης της τουριστικής περιοχής και του πολιτιστικού 

της στοιχείου που εντόνως επισημάνθηκε από τους διερωτώμενους είναι η δημιουργία 

ιστοτόπου, ευκόλως προσβάσιμου από άτομα κάθε ηλικίας, μεταφρασμένο και στην αγγλική 

γλώσσα, ικανού να προβάλλει με κάθε λεπτομέρεια το πολιτισμικό απόθεμα της ευρύτερης 

περιοχής μέσα από ολιγόλεπτα βίντεο, φωτογραφίες, κεντρίζοντας έτσι το ενδιαφέρον του 

χρήστη/πολιτιστικού τουρίστα. Σε έρευνα των Hearne & Salinas (2002) τονίζεται η 

σπουδαιότητα της ανάπτυξης της ιστοσελίδας με προσθήκη βελτιωμένων πληροφοριών, 

καλύτερες εικόνες και θέματα και πιο σύγχρονη κατασκευή. Το 72% των ξένων τουριστών 

που συμμετείχαν στην έρευνά τους ανέφεραν ότι η συμφόρηση της ιστοσελίδας μειώνει την 

ποιότητα της επίσκεψής τους σε αυτή (στο Κώστα Γ., Υφαντίδου Γ., 2015). Βασική 

παράμετρος είναι να τεθούν ως επίκεντρο οι επιθυμίες και οι σύγχρονες ανάγκες του, 

προκειμένου να διασφαλιστεί σταδιακά η ολοένα και συχνότερη επισκεψιμότητα σε αυτόν. 

Λίαν σημαντικές πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω του ιστοτόπου θα αφορούν στη 

διαμονή, διατροφή, μεταφορά και τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Για να γίνει ο ιστότοπος 

αναγκαίος για τον χρήστη πρέπον είναι να έχει συμπληρωματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

που συμβάλλουν μεν στην καλύτερη παρουσίαση του συγκεκριμένου πολιτιστικού υλικού, 

χρησιμοποιούνται δε ως αποτελεσματικό μέσο για την καλύτερη προώθηση των οργανισμών 

στους δυνητικούς ψηφιακούς χρήστες και πολιτιστικούς τουρίστες.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Στις Γενικές Αρχές της Χάρτας Πολιτιστικού Τουρισμού ICOMOS 

(https://www.icomos.org/charters/tourism_greek.pdf, τελευταία πρόσβαση: 19.07.2018), 

αναφέρτεται ότι «H φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, µε την ευρύτερη έννοια, ανήκει σε 

όλους. Όλοι έχουµε το δικαίωµα και την υποχρέωση να κατανοούµε, να εκτιµούµε και να 

διατηρούµε τις παγκόσµιες αξίες της […]. Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί σ’ ένα όλο και πιο 

σύνθετο φαινόµενο µε οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, επιστηµονικές, 

βιοφυσικές, οικολογικές και αισθητικές διαστάσεις. Επιπλέον, ο τουρισµός πρέπει να παρέχει 

οφέλη στις κοινότητες υποδοχής, να τους προσφέρει σηµαντικά κίνητρα και µέσα για να 

φροντίζουν και να διατηρούν την κληρονοµιά και τις παραδόσεις τους. Είναι απαραίτητη η 

εµπλοκή και συνεργασία είτε των εκπροσώπων της τοπικής είτε της γηγενούς κοινότητας µε 

τους αρµόδιους της διατήρησης, τους τουριστικούς πράκτορες, τους ιδιοκτήτες, αυτούς που 

διαµορφώνουν την πολιτική, αυτούς που εκπονούν εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και αυτούς που 

διαχειρίζονται περιοχές, προκειµένου να επιτευχθεί η βιωσιµότητα των τουριστικών 

δραστηριοτήτων και να εξασφαλιστεί η προστασία των πολιτιστικών πόρων για τις µέλλουσες 

γενιές».  

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχείρησε να μελετήσει την διαχείριση, την 

ανάδειξη σημείων αναφοράς της περιοχής του Δυτικού Παγγαίου, όπως και το πώς μπορεί 

κάτι τέτοιο να επιτευχθεί, μέσα από την σύμπραξη πολιτισμού και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. Το ζήτημα της ορθής και μεθοδικής διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς 

ενός τόπου, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη και προβολή του, ανέκαθεν αποτελούσε 

ερευνητικό πεδίο που κέντριζε την προσοχή των πολιτών, των φορέων ανάπτυξης, ακόμη και 

των ακαδημαϊκών κύκλων. Γίνεται οφθαλμοφανές ότι η εν λόγω έρευνα αποτέλεσε το 

«βήμα» για ντόπιους και μη ανθρώπους, ώστε να διατυπωθούν όλοι οι προβληματισμοί και 

προτάσεις γύρω από τα ανωτέρω ζητήματα.  

Στόχος της εργασίας ήταν να τεκμηριωθεί και μέσα από τη βιωματική παρατήρηση ή 

εκτίμηση των ερωτηθέντων η αμφίδρομη σχέση πολιτισμού-τουρισμού, και η καταλυτική 

σημασία που διαδραματίζει ο δεύτερος στην διαδικασία ανάδειξης ενός τόπου. Υποβόσκει η 

ελπίδα να συνεισφέρουν τα πορίσματα της έρευνας στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και 

στις όποιες πρακτικές ανάδειξης εφαρμοστούν μελλοντικά. 

Στην προς εξέταση περιοχή ακολουθήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

αποτελούμενη από πολλαπλά βήματα. Αρχικά, να σημειωθεί πως κρίθηκε αναγκαία η 

ανασκόπηση της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω σε θέματα πολιτισμού και 

τουρισμού, ώστε να καλυφθούν και να διασαφηνιστούν και οι δύο προς μελέτη έννοιες.  

Έπειτα, υλοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, με τη βοήθεια ημι-δομημένων συνεντεύξεων. 

Η εύρεση γνωρισμάτων με επίκεντρο τους στόχους της έρευνας υπήρξε ο βασικός γνώμονας 

για την επιλογή της εν λόγω προσέγγισης. Επαφές έγιναν με άτομα που έχουν 

δραστηριοποιηθεί έντονα στην περιοχή, μέσα από την ιδιότητα πρώην δημάρχων, προέδρων 

συλλόγων, μελών αρμόδιων φορέων κτλ, ούτως ώστε να επισφραγιστεί η ασφαλής εξαγωγή 

των συμπερασμάτων. Αργότερα, αναπόφευκτη ήταν η διανομή ερωτηματολογίων, αποδέκτες 

των οποίων ήταν τόσο ντόπιοι όσο και επισκέπτες της περιοχής. Το ερωτηματολόγιο 

διαμορφώθηκε με σκοπό να απαντήσει στα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και να αποδώσει 

τις πεποιθήσεις των συμμετεχόντων γύρω από τις τακτικές ανάδειξης μέσω της συμβολής του 

τουρισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία παρουσιάζουν μια απόκλιση ανάμεσα στο 

«τι πραγματικά συμβαίνει» και στο «τι θα έπρεπε να συμβαίνει εδώ και χρόνια», αποδίδοντας 

τις ευθύνες σε πολλά μέτωπα. 

https://www.icomos.org/charters/tourism_greek.pdf
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Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 

ανάπτυξη και ελκυστικότητα τουριστών στην περιοχή. Στην περίπτωση μελέτης μας, βάσει 

των συγκεκριμένων απαντήσεων που αποτυπώθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι, θεωρείται 

δεδομένη, αφενός η πληθώρα μνημείων που προσφέρει η περιοχή, αφετέρου η αδυναμία 

καλύτερης ανάδειξής τους. Φυσικά, υπάρχει πάντα στο μυαλό των ντόπιων κατοίκων η 

προοπτική της οικονομικής ανέλιξης/άνθισης της περιοχής. Άρα, μέσω των ερωτημάτων, των 

συνεντεύξεων και της παρατήρησης δίνεται η απάντηση στο «γιατί» είναι άξια προβολής και 

ανάδειξης η εν λόγω περιοχή, όπως και των μέσω επίτευξης. Τα οφέλη που θα προκύψουν 

από την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος έχουν μεγάλη αξία για την βελτιστοποίηση 

του βιοτικού επιπέδου. Δυστυχώς, όμως, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η Αμφίπολη και το 

Παγγαίο, χρειάζονται και με διάφορα μέσα επιζητούν οικονομικούς πόρους, για μια 

«οικονομική ανάσα».  

Παρόλο που κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, γενικά, θεσπίστηκαν πολλοί σχετικοί 

νόμοι για τέτοιου είδους πρακτικές, είναι γεγονός πως δεν λείπουν και ορισμένες δυσχέρειες 

και δυσλειτουργίες. Όπως γίνεται φανερό, για την επίτευξη της προστασίας, της διατήρησης, 

της ανάδειξης, της προβολής και της (ήπιας μορφής τουριστικής) αξιοποίησης της εγχώριας 

μνημειακής κληρονομιάς, και δη, της τοπικής, με στόχο την πολιτιστική και 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, απαιτείται ένα σύνολο ρυθμίσεων, μέτρων και δράσεων.  

Στις περιπτώσεις που στη διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων μνημείων 

εμπλέκονται και άλλοι φορείς πέραν του ελληνικού δημοσίου (π.χ. ιδιώτες, τοπική 

αυτοδιοίκηση), κρίνεται απαραίτητη η παροχή τεχνογνωσίας και κινήτρων σ’ αυτούς 

(οικονομικών, φορολογικών κλπ). Παράλληλα, χρειάζονται επενδύσεις στον τομέα του 

πολιτισμού και του τουρισμού, προσανατολισμένες προς τους τομείς της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας, αλλά και σύνδεση με τον τομέα της εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες. Κρίσιμο 

ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών, για την ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης και την ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων στα ζητήματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Κατά συνέπεια, ενδιαφέρον παρουσιάζει στη δική μας περίπτωση το γεγονός 

ότι παρατίθενται προτάσεις σχετικά με το «πώς» μπορούν όλα τα ανωτέρω να 

πραγματωθούν.  

Ειδικότερα, υπάρχει ένα εύρος απόψεων, που άλλοτε συγκλίνουν, άλλοτε 

διαφοροποιούνται. Η θέση της συντριπτικής πλειονότητας του ντόπιου πληθυσμού είναι η 

ανακατασκευή-βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου και η δημιουργία μονοπατιών που θα 

οδηγούν με ευκολία τον επισκέπτη από το ένα μνημείο στο άλλο, χωρίς να χρειάζεται να 

ρωτούν κατοίκους για οδηγίες. Παράλληλα, ήταν ,επίσης, πολλοί αυτοί που αποτύπωσαν την 

ανάγκη για διαφήμιση μέσω των μέσων ενημέρωσης, της τηλεόρασης, του διαδικτύου και 

των τουριστικών γραφείων. Για μνημεία, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης, 

προτείνεται η άμεση ανασκαφή και ανάδειξη του Τύμβου Καστά. Πρόκειται για ένα θέμα 

που απασχόλησε το εθνικό ενδιαφέρον για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά κατάφερε να 

γίνει γνωστό και να χαραχθεί στην μνήμη πολλών ανθρώπων, ως πιθανός μελλοντικός τόπος 

επίσκεψης. Ταυτόχρονα, το να καταστεί ο Τύμβος Καστά επισκέψιμος, θα προσελκύσει 

σωρεία τουριστών, θα οδηγήσει μετέπειτα στην ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων σε κοντινή 

απόσταση, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ο τόπος θα ορθοποδήσει. 

Ακόμη, πολλοί είναι αυτοί που συνιστούν την διοργάνωση ενημερωτικών 

ημερίδων/ομιλιών τόσο των γηγενών όσο και των τουριστών, εν συνεχεία, για τα γύρω μέρη 

προς επίσκεψη, δημιουργώντας ένα δελεαστικό «πακέτο». Αναγκαία θεωρείται και η 

αξιοποίηση του λιμανιού των Κερδυλλίων που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το 

μνημείο, αλλά και της παραλίας στον οικισμό εκείνο, με σκοπό να καταφτάσουν στην 

περιοχή και με τον τρόπο αυτό οι τουρίστες. Συνδυάζοντας δηλαδή το μπάνιο τους, να 
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επισκεφθούν και τον χώρο, από την στιγμή που βρίσκεται σε τόπο κοντινή απόσταση. 

Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημασία του πολιτισμικού αποθέματος στην 

ανάπτυξη και την δυναμική μιας περιοχής, ως προς το βαθμό ελκυστικότητάς της.  

Τέλος, οποιοσδήποτε αρμόδιος φορέας ασχολείται με πολιτισμικά ζητήματα, στρέφει 

το ενδιαφέρον του στο θέμα της διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Αρχικά, η καταγραφή, οι μέθοδοι συντήρησης του πολιτισμικού αποθέματος, η ενδελεχής 

έρευνα όπως επίσης και η παρουσίαση όλων των πολιτισμικών στοιχείων στο ευρύ κοινό, 

αποτελούν κύριο πυλώνα της πολιτιστικής πολιτικής.  

Προκειμένου κάτι τέτοιο να επιτευχθεί, αναγκαία κρίνεται όχι μόνον η κρατική 

μηχανή ή οι εκάστοτε φορείς, αλλά ο συντονισμός αυτών με την τοπική κοινωνία. Η 

δραστηριότητα αυτή μπορεί να εμφανιστεί με τρείς εκδοχές. Στην πρώτη περίπτωση, ο ρόλος 

της τοπικής κοινωνίας συνοψίζεται στην κατανάλωση και μόνο των πολιτιστικών αγαθών. 

Δευτερευόντως,  καθοριστικής σημασίας είναι η συμμετοχή των πολιτών στη διοίκηση και 

τις αποφάσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική προσφιλής σε όλους. Τέλος, η ίδια η 

κοινωνία οφείλει να αναζητά κίνητρα, ώστε να δραστηριοποιείται μέσα από διάφορες 

εκδηλώσεις (Μπιτσάνη, 2002).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Παράρτημα Ι 

 

Η Χάρτα Πολιτισμικού Τουρισμού 

 

Διαχείριση του Τουρισμού σε Περιοχές με Σημαντική Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η δυναμική αλληλεπίδραση πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού 

Ο εσωτερικός και διεθνής τουρισμός παραµένει ένας από τους πιο σημαντικούς 

φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών καθώς παρέχει προσωπικές εμπειρίες για ό,τι έχει επιβιώσει 

από το παρελθόν, αλλά και για τη σύγχρονη ζωή και την κοινωνία των άλλων. Όλο και 

περισσότερο θεωρείται ως ένα εν δυνάµει θετικό µέσο για τη διατήρηση της φύσης και του 

πολιτισμού. Ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να αδράξει τα οικονοµικά δεδομένα της 

κληρονομιάς και να τα αξιοποιήσει για τη διατήρησή της δημιουργώντας οικονομικούς 

πόρους, εκπαιδεύοντας τους κατοίκους των κοινοτήτων και επηρεάζοντας τις σχετικές µε 

αυτήν πολιτικές. Ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό τοµέα πολλών εθνικών και 

περιφερειακών οικονομιών και μπορεί να γίνει σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης, όταν η 

διαχείρισή του είναι αποτελεσματική. Ο τουρισμός έχει εξελιχθεί σ’ ένα όλο και πιο σύνθετο 

φαινόμενο µε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, 

βιοφυσικές, οικολογικές και αισθητικές διαστάσεις.  

Η επιτυχία μιας ευεργετικής αλληλεπίδρασης των εν δυνάμει αλληλοσυγκρουόμενων 

προσδοκιών και φιλοδοξιών των επισκεπτών και των κατοίκων των κοινοτήτων που τους 

υποδέχονται ή των τοπικών κοινοτήτων, παρουσιάζει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η 

φυσική και η πολιτιστική κληρονοµιά, οι διαφορετικοί και ζωντανοί πολιτισμοί αποτελούν 

µμείζονος σημασίας στοιχεία τουριστικής έλξης. Υπερβολικός ή ανεπαρκώς διαχειριζόμενος 

τουρισμός, όπως και η σχετική µε αυτόν ανάπτυξη µμπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα 

φυσικά στοιχεία, για την ολοκληρωμένη λειτουργία και τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της 

κληρονομιάς αυτής. Η οικολογική δομή, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος ζωής 

της κοινότητας όπου βρίσκονται τα στοιχεία αυτά µπορούν επίσης να υποβαθμιστούν, όπως 

άλλωστε και η εμπειρία του επισκέπτη σ’ αυτό το μέρος. 

Ο τουρισμός πρέπει να παρέχει οφέλη στις κοινότητες όπου βρίσκονται τα στοιχεία 

αυτά, να τους προσφέρει σηµαντικά κίνητρα και μέσα για να φροντίζουν και να διατηρούν 

την κληρονομιά και τις παραδόσεις τους. Είναι απαραίτητη η εμπλοκή και συνεργασία των 

εκπροσώπων είτε της τοπικής είτε της γηγενούς κοινότητας µε τους αρμόδιους της 

διατήρησης, τους τουριστικούς πράκτορες, τους ιδιοκτήτες, αυτούς που διαμορφώνουν την 

πολιτική, αυτούς που εκπονούν εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και µε αυτούς που διαχειρίζονται 

περιοχές, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα της τουριστικής βιομηχανίας και να 

εξασφαλιστεί η προστασία των πολιτιστικών πόρων για τις μέλλουσες γενιές. Το ICOMΟS, 

το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τόπων, ως συντάκτης της Χάρτας, άλλοι διεθνείς 

οργανισμοί και η τουριστική βιομηχανία έχουν αφιερωθεί στην αντιμετώπιση αυτής της 

πρόκλησης (πηγή : https://www.icomos.org/charters/tourism_greek.pdf). 

 

 

 

 

https://www.icomos.org/charters/tourism_greek.pdf
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Παράρτημα ΙΙ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………………….. 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ : 

……………………………………………………………………………………….  

1) Λίγα λόγια για τους οικισμούς της περιοχής του Παγγαίου, τα σημεία 

ενδιαφέροντος…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2) Έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες για την ανάδειξη του 

τόπου……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

3) Πρόκειται για δύσκολη 

διαδικασία;……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

4) Χρειάζονται κρατικά 

κονδύλια………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

5) Επηρέασε η κρίση αυτό τον 

τομέα;…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6) Μπορεί να συμβάλει ο τουρισμός στην προβολή του 

τόπου;…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

7) Γίνονται αρκετές εκδηλώσεις προσέλκυσης 

τουριστών;……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

8) Αν ναι, ποια τα 

ωφέλη;…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9) Οι τοπικές αρχές στηρίζουν τις όποιες 

δραστηριότητες;………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  

Ερωτήσεις προς απάντηση : 14 

Μέσος όρος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: 5-7 λεπτά 

Συντάκτης ερωτηματολογίου: Κιοσσέ –Σαρηγιάννη Ελένη 

 

 

1) Φύλο: 

         α) άνδρας              β) γυναίκα 

 

 

2) Ηλικία       

 α) 18-25             β) 26-40         γ) 41-50         δ) 51 και πάνω  

 

3) Επίπεδο μόρφωσης 

Γυμνάσιο/Λύκειο Απόφοιτος 

μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 

δημόσια- ιδιωτική 

Μέση Σχολή) 

Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό 

 

4) Είστε κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Παγγαίου; 

Α) ναι Β) όχι 

 

5) Αν όχι, επισκέπτεστε τον τόπο;  

Καθόλου Μερικές φορές Αρκετά Συχνά 

 

6) Οι λόγοι της επίσκεψής σας είναι (είτε είστε κάτοικος της περιοχής, είτε 

επισκέπτης)… 

Γνωριμία με 

την περιοχή 

(κατόπιν 

προώθησης-

διαφημίσεις, 

τουριστικά 

γραφεία, 

social media 

κτλ) 

Συγγένεια/Πατρώα 

Εδάφη 

Ειδικό 

Ενδιαφέρον 

Τυχαία Άλλο 
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7) Στην περίπτωση που πρόκειται για ειδικό ενδιαφέρον, αυτό είναι : 

Αξιοθέατα 

(Μουσεία, 

Αρχαιολο

γικοί 

Χώροι) 

Οικισμοί/Χ

ωριά 

Σπήλαια/Φαρ

άγγια 

Μοναστ

ήρια 

Οινοτουρισμός/Θερα

πευτικός Τουρισμός 

(Αμπελώνες, 

Λουτρά) 

Άλ

λο 

 

 

8) Θεωρείτε ότι η περιοχή (σας) προσφέρει πληθώρα πολιτισμικών αγαθών 

(μουσεία, μοναστήρια, σπήλαια κ.τ.λ) για έναν επισκέπτη; 

Α) ναι  Β) όχι 

 

9) Αν ναι, επιλέγετε να επισκέπτεστε τα μνημεία…  

Ποτέ Σπάνια Αρκετά Συχνά 

 

10) Τα όποια σημεία ενδιαφέροντος είναι προσβάσιμα;  

Ναι  Αρκετά Καθόλου 

 

11) Θεωρείτε ότι έχει γίνει μέριμνα από φορείς για την ανάδειξη της περιοχής; 

Καθόλου Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ 

 

12) Αν όχι, η περιοχή αυτή πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί περεταίρω;  

Ναι Αρκετά Λίγο Καθόλου 

 

13) Ο τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάδειξη και ενίσχυση της 

περιοχής; 

Καθόλου Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ 

 

14) Τέλος, γράψτε μέσα σε τρεις σειρές ποιες δραστηριότητες/ποια μέτρα πρέπει να 

ληφθούν για την ορθότερη διαχείριση και ανάδειξη του τόπου :  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


