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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

Το τελευταίο διάστημα η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της 

απόλυτης συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων, των θεσμών του κράτους, των χορηγών 

και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση 

νέων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές 

διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα), τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη των μνημείων φύσης 

και πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των Πολιτιστικών – Περιβαλλοντικών 

Διαδρομών είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.). 

 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)1 αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών 

ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές 

δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα 

ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.  

 

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα των προτεινόμενων 

δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.  

 

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής 

ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την 

αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.  

 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση2 αντλεί πόρους από περισσότερα τους ενός Ευρωπαϊκά 

Ταμεία και περισσότερα του ενός Επιχειρησιακά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τομεακά), 

δημιουργώντας έναν ευέλικτο χρηματοδοτικό μηχανισμό που ξεπερνά τους περιορισμούς 

χρηματοδότησης και τους περιορισμούς που μπορούν να θέτουν οι επιμέρους Θεματικοί Στόχοι 

και Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες του κάθε ταμείου και του κάθε επιμέρους Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

                                                             
1Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, 

«Εγκύκλιος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020». 
2Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: Κείμενο για το έργο «Πρόταση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Διαδρομής Πολιτιστικού Τουρισμού στη Θεσσαλία». 
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2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 

Η πολιτιστική διαδρομή3 είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο τουριστικό προϊόν, το οποίο 

διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, συνήθως αρχαιότητες, όπως π.χ. 

παρεμφερή στοιχεία της ίδιας περιόδου ή διαφόρων περιόδων ή ακόμη και ιστορικές διαδρομές, 

μύθοι κ.α. Η περιβαλλοντική διαδρομή κατά ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία 

της φύσης και τους περιβάλλοντος. 

 

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη – 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά και για τη σύνδεση 

των σπουδαίων μνημείων του πολιτισμού και της φύσης με την τοπική επιχειρηματικότητα και 

την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, όπως αυτή αποτυπώνεται και στη 

φιλοσοφία των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020). 

 

Για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος είναι απαραίτητη η καλλιέργεια της «αξίας» των 

συνεργειών. Η πρόταση του Διαζώματος για το σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών έχει μια 

ορισμένη ηθική και πνευματική αφετηρία: τηνπεποίθηση πως η πολιτιστική κληρονομιά είναι 

«κοινό αγαθό», κοινή μας έγνοια και ευθύνη. Η ενίσχυση των δεσμών μέσω συνεργειών μεταξύ 

των τοπικών, περιφερειακών φορέων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι αυτά που διαμορφώνουν μια «βεντάλια 

συνεργειών», που θωρακίζει τα παραπάνω Προγράμματα και διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους. 

 

Στην Ελλάδα έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου 

και του Υπουργείου Πολιτισμού η πρώτη πολιτιστική διαδρομή, με επίκεντρο τα αρχαία θέατρα 

της Ηπείρου. Το καινοτομικό αυτό έργο υλοποιείται ήδη με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ 

από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου). Η διαδρομή των θεάτρων της 

Ηπείρου εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει πέντε σπουδαίους 

αρχαιολογικούς χώρους: τη Δωδώνη, τη Νικόπολη, την Κασσώπη, την Αμβρακία και τα Γίτανα. 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα, καθώς και όλη η τεχνογνωσία που προκύπτει από το σχεδιασμό και 

την υλοποίησή του, χρησιμεύουν ως πιλότος για τη δημιουργία και άλλων προϊόντων 

πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα.Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται συνολικά 

έξι προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων- Διαδρομών: Πολιτιστική Διαδρομή 

Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, Διαδρομή των Μνημείων Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς 

Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ», Πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού «ViaEgnatia», Πολιτιστική 

Διαδρομή Θεσσαλίας, Πολιτιστική Διαδρομή Βορείων Σποράδων, Πρόγραμμα Ο.Χ.Ε. για την 

αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις 

                                                             
3Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ». 

http://www.diazoma.gr/cultural-routes/
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για οκτώ ακόμη προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών που θα χρηματοδοτηθούν, επίσης, μέσω 

Ο.Χ.Ε.: Πολιτιστική Διαδρομή Πελοποννήσου «ΜΟΡΕΑΣ», Διαδρομή Μινωικών Ανακτόρων 

Κρήτης, Ο.Χ.Ε. Αττικής «Τριλογία της Αθήνας», Ο.Χ.Ε. Ταϋγέτου, Πολιτιστική Διαδρομή 

Κεντρικής Μακεδονίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (που περιγράφεται στο παρόν κείμενο), Πολιτιστική 

και Περιβαλλοντική Διαδρομή Αιτωλοακαρνανίας, Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου και 

Πολιτιστική Διαδρομή στα μνημεία κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού. Τέλος, είναι σε εξέλιξη οι 

εργασίες για τη δημιουργία δύο πάρκων: τουαρχαιολογικού πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας και 

τουΠεριβαλλοντικού – Αρχαιολογικού Πάρκου Ασκληπιείου Επιδαύρου κ.α. 

 

Για την υποστήριξη των παραπάνω προγραμμάτων από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι δυνατή 

και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου και της εκάστοτε Περιφέρειας. 

Για παράδειγμα έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του 

Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος 

Πολιτιστικής διαδρομής Στερεάς Ελλάδας (δείτε εδώ), Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Α.Μ.Θ) και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για 

το Πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού – Via Egnatia» (δείτε εδώ) και Μνημόνιο 

Συνεργασίας για την Πολιτιστική Διαδρομή «ΜΙΝΩΑΣ» ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και 

το Σωματείο «Διάζωμα» (δείτε εδώ). 

 

 

  

http://www.diazoma.gr/cultural-routes/
http://www.diazoma.gr/site-assets/27-12-2017-%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9F-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%96%CE%A9%CE%9C%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%A0%CE%91%CE%9C%CE%98.pdf
http://www.diazoma.gr/routes-history/cultural-route-of-crete/mnimonio-sinergasias-gia-ta-minoika-anaktora-stin-perifereia-kritis/
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3. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Ο κύκλος ζωής των παραπάνω προγραμμάτων αποτελείται από τρεις μεγάλες φάσεις, το 

σχεδιασμό, την οικοδόμηση και τη λειτουργία, όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω 

γράφημα: 

 

 
 

Εικ. 1: Ο κύκλος ζωής των προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού. 

 

3.1. Η πρώτη φάση αφορά το σχεδιασμό των παραπάνω προγραμμάτων, καθώς και την 

εκπόνηση και έγκριση της στρατηγικής τους, με τα εξής βήματα (Εικ. 2): 

 

3.1.1.: Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής. 

3.1.2.: Δημόσια διαβούλευση. 

3.1.3.: Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

3.1.4.: Έγκριση από τον Περιφερειάρχη. 

 

 

 
 

Εικ. 2: Βήματα σχεδιασμού και έγκρισης προγράμματος Ο.Χ.Ε. 
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3.2 Η δεύτερη φάση αφορά την οικοδόμηση κάθε προγράμματος και συμπίπτει με 4 διακριτά 

βήματα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

 

3.2.1: εξασφάλιση των υποδομών (πρόσβασης, λειτουργικών και αρχαιολογικών),  

3.2.2: υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος,  

3.2.3: συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, 

3.2.4: διακυβέρνηση του προγράμματος. 

 

 

 

Εικ. 3: 4 βήματα της οικοδόμησης κάθε προγράμματος. 

 

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής της επιχειρηματικότητας εγκαινιάζουμε το θεσμό του 

cluster «συστάδα – δικτύωση επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού 

Συμφώνου Ποιότητας. 

 

3.3. Η τρίτη φάση αφορά τη σωστή λειτουργία των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού, απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO). Ο Φορέας Λειτουργίας θα μεριμνά 

καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω ολιστικών προϊόντων 

πολιτιστικού τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα. 

 

Είναι φανερό πως κατά τη λειτουργία ενός τέτοιου ολιστικού προγράμματος πολιτιστικού 

τουρισμού μιλούμε για δύο διακριτές γραμμές - ζώνες, αφ’ ενός τους ίδιους τους αρχαιολογικούς 

χώρους και τα μνημεία, αφ’ ετέρου το περιβάλλον γύρω από τα μνημεία, τα οποία όμως μέσα 

από τη διαδρομή συνενώνονται σε ένα ενιαίο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού. Αναφερόμαστε, 

λοιπόν, σε δύο διακριτούς ρόλους, οι οποίοι, όμως, πρέπει να βρίσκονται πάντα σε αγαστή 

συνεργασία: ο ένας αφορά τη διαχείριση των μνημείων και γίνεται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, ο άλλος ρόλος αφορά τη διαχείριση της ίδιας της διαδρομής που γίνεται από το 

Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO) της 

διαδρομής.  
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Εικ. 4: ο ρόλος του φορέα λειτουργίας 

 

Συνεπώς, όπως εύστοχα αναφέρει και η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη4: «Η 

“Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου” που υλοποιείται με τη βεντάλια 

συνεργειών του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Σωματείου 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορεί να λειτουργήσει σαν μοντέλο για την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων σε 

όλη τη χώρα. Για την αποτελεσματική λειτουργία του πολιτιστικού αυτού μοντέλου ανάπτυξης, την 

αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση των μνημείων θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού με τις κατά 

τόπους αρχαιολογικές υπηρεσίες, ενώ τη διαχείριση της Πολιτιστικής Διαδρομής, ως προϊόντος 

πολιτιστικού τουρισμού, θα έχουν οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι και θα 

αξιοποιήσουν το έργο το οποίο θα έχει παραχθεί εντός των αρχαιολογικών χώρων από το 

Υπουργείο Πολιτισμού».  

 

 

                                                             
4Συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 

2019, κατά τη διάρκεια περιοδείας στην Αιτωλοακαρνανία. (Διαθέσιμο εδώ: http://sinidisi.gr/o-kairos-prattein-na-

kalyfthei-to-chameno-edafos-minyma-synergasias-mendoni-farmaki/ ). 

http://sinidisi.gr/o-kairos-prattein-na-kalyfthei-to-chameno-edafos-minyma-synergasias-mendoni-farmaki/
http://sinidisi.gr/o-kairos-prattein-na-kalyfthei-to-chameno-edafos-minyma-synergasias-mendoni-farmaki/
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4. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας.Με 

πληθυσμό σχεδόν 1,9 εκ. κατοίκους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό Περιφέρεια της 

Ελλάδας μετά την Αττική. Γεωγραφικά η Περιφέρεια αυτή καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της 

Μακεδονίας, με εξαίρεση τη χερσόνησο του Αγίου Όρους που διέπεται από ειδικό καθεστώς. 

Διαιρείται σε επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες: Χαλκιδική, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, 

Σέρρες και Θεσσαλονίκη. Οι Περιφερειακές Ενότητες διαιρούνται περαιτέρω σε τριάντα οκτώ 

(38) Δήμους. Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της περιφέρειας είναι η Θεσσαλονίκη, στην 

ευρύτερη περιοχή της οποίας είναι συγκεντρωμένο σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της. 

Δεύτερη πόλη σε πληθυσμό είναι οι Σέρρες και ακολουθούν η Κατερίνη, η Βέροια και τα 

Γιαννιτσά. 

 

Η Κεντρική Μακεδονία, κατά βάση πεδινή και με πολλούς ποταμούς, είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη, τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τομέα. Στην κεντρική 

Μακεδονία βρίσκεται η μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη φυσική 

διέξοδο των γειτονικών κρατών προς το Αιγαίο και υπήρξε κατά το παρελθόν η μητρόπολη των 

Βαλκανίων. 

 

Επιπλέον, πρόκειται για μια Περιφέρεια με ισχυρή ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική 

κληρονομιά, με ξεχωριστήλαογραφική παράδοση καιπολλά σημαντικά μνημεία της φύσης και 

του πολιτισμού. Οι αξιόλογοι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας αποτελούν τα σημαντικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ως ένα 

ιδανικό πεδίο σχεδιασμού μιας πραγματικά καινοτόμου πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης.  

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κρατά φυλαγμένο ένα κεφάλαιο μοναδικό στον κόσμο5. 

Στην Κεντρική Μακεδονία εντοπίζονται μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας 

αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, όπως η Αρχαία Όλυνθος (ΠΕ Χαλκιδικής), η Αρχαία Πέλλα 

(Π.Ε. Πέλλας), η Αρχαία Πύδνα (ΠΕ Πιερίας), το Αρχαίο Δίον (ΠΕ Πιερίας), το Αρχαιολογικό 

Μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος της Αμφίπολης (ΠΕ Σερρών), οι Βασιλικοί Τάφοι και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας (ΠΕ Ημαθίας), το Αρχαιολογικό Μουσείο και τα Μνημεία 

της Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, η 

Γαλάτιστα (ΠΕ Χαλκιδικής), το Επισκοπικό Συγκρότημα στις Λουλουδιές Κίτρους (ΠΕ 

Πιερίας), το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης), το 

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ Θεσσαλονίκης), τα Λείβηθρα 

(ΠΕ Πιερίας), ο Μακεδονικός Τάφος του Αγίου Αθανασίου (ΠΕ Θεσσαλονίκης), ο 

Μακεδονικός τάφος των Λύσωνος και Καλλικλέους (ΠΕ Ημαθίας) το Μουσείο Αλιευτικών 

Σκαφών και Εργαλείων Νέων Μουδανιών (ΠΕ Χαλκιδικής), το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ο Παλαιός Καθεδρικός 

                                                             
5http://verymacedonia.gr/?lang=el 

http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%cf%85%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b5-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/ancient-pella/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%8d%ce%b4%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%cf%86%ce%af%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5-%cf%83%ce%b5/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%cf%86%ce%af%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5-%cf%83%ce%b5/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/archaeological-museum-of-vergina-royal-tombs/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%ba%ce%b9%ce%bb%ce%ba%ce%af%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b9/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b9/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%84%ce%b5/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bb%ce%b1%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bc%ce%b1/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b2%ce%b7%ce%b8%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b2%ce%b7%ce%b8%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bb%cf%8d%cf%83%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%86%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%86%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b2%cf%85%ce%b6%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b2%cf%85%ce%b6%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%ce%b1%cf%8c%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad/?lang=el
http://verymacedonia.gr/?lang=el
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Ναός Έδεσσας (ΠΕ Πέλλας), τα Στάγειρα (ΠΕ Χαλκιδικής), η Σχολή Αριστοτέλη – Νάουσα 

(ΠΕ Πέλλας) κ.α.  

 

Στα μοναδικά μνημεία της Περιφέρειας αυτής έρχεται να προστεθεί και η μοναστική κοινότητα 

του Αγίου Όρους, κηρυγμένη από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Εκεί βρίσκεται και μια ξεχωριστή κατηγορία μνημείων, οι Μονές του Αγίου 

Όρους, όπως η Μεγίστη Λάβρα,η Μονή Αγίου Παντελεήμονα, η Μονή Αγίου Παύλου,η Μονή 

Διονυσίου, η Μονή Δοχιαρίου, η Μονή Εσφιγμένου, η Μονή Ζωγράφου, η Μονή Ιβήρων,η 

Μονή Καρακάλλου, η Μονή Κουτλουμουσίου, η Μονή Κωνσταμονίτου, η Μονή Ξενοφώντος, η 

Μονή Ξηροποτάμου, η Μονή Παντοκράτορος, η Μονή Σίμωνος Πέτρας, η Μονή Σταυρονικήτα, 

η Μονή Φιλοθέου και η Μονή Χιλιανδαρίου, όπου φυλάσσεται ένας μεγάλος θησαυρός κινητών 

μνημείων. 

 

Επιπλέον, ξεχωρίζουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα μνημεία της φύσης, όπως οι 

Αλυκές Κίτρους, η Χαλκιδική, το Δέλτα του Αλιάκμονα και το Έλος της Αγαθούπολης, ο 

Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, τα Ιαματικά Λουτρά Πόζαρ, οι Λίμνες Βόλβη και Κερκίνη, ο 

Μακρύγιαλος, η Μεθώνη, το Δάσος Ταξιάρχη, το Καϊμακτσαλάν, τα Πιέρια ΄Ορη και τα 

Σπήλαια Αλιστράτης και Πετραλώνων.  

 

Τέλος, στην Περιφέρεια αυτή διοργανώνονται κάθε χρόνο σπουδαίες εκθέσεις όπως η Διεθνής 

Έκθεση Θεσσαλονίκης, η έκθεση AGROTICA και η έκθεση PHILOXENIA, Φεστιβάλ όπως η 

Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης, το Open House Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης, το 

Φεστιβάλ Θάλασσας, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δάσους, το Urban 

Picnic Festival, το Φεστιβάλ του Sani και το Φεστιβάλ Sani Gourmet, το Φεστιβάλ 

Κασσάνδρας, το Φεστιβάλ Πολυγύρου, το Φεστιβάλ Ολύμπου, αλλά και αθλητικές 

διοργανώσεις όπως ο Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, ο Μαραθώνιος Ολύμπου κ.α. 

 

http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%ce%b1%cf%8c%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%ac%ce%b2%cf%81%ce%b1-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b1-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b5%cf%83%cf%86%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b6%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%b9%ce%b2%ce%ae%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%86%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%83%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b8%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
http://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82/?lang=el
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4.1 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει μεγάλο αριθμό αξιόλογων τουριστικών πόρων 

(μνημεία πολιτισμού, αξιοθέατα, σημαντικές πόλεις, παραλίες βραβευμένες, μνημεία της φύσης, 

φεστιβάλ και εκθέσεις) και διαθέτει έντονη τουριστική ανάπτυξη και επαρκείς 

υποδομές.Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας το 2018 συγκέντρωσε το 

2.5 % των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα ημεδαπών και το 9.5 % αλλοδαπών.6 Επιπλέον, το 

πρώτο εννεάμηνο του 2018 6.824.000 επισκέπτες προτίμησαν την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας (δηλαδή πάνω από το 20%του συνόλου των επισκεπτών) και οι εισπράξεις της 

αυξήθηκαν κατά 20,3 %. 7 

 

Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2019)8, η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 5*: 55 μονάδες, 9.307 δωμάτια και 19.497 κλίνες, 

4*: 130 μονάδες, 10.332 δωμάτια και 20.710 κλίνες, 3*: 282 μονάδες, 10.079 δωμάτια και 

20.367 κλίνες, 2*: 332 μονάδες, 8.638 δωμάτια και 17.047 κλίνες, 1*: 376 μονάδες, 7.865 

δωμάτια και 15.415 κλίνες, ενώ το σύνολο αυτών είναι: 1.175 μονάδες, 46.221 δωμάτια και 

93.036 κλίνες. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής διέθετε το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων, 

δωματίων και κλινών.9 

 

Ωστόσο, ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, - Αντιπεριφέρειας 

Τουρισμού – Πολιτισμού10 είναι η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας ως σύγχρονου διεθνούς 

τουριστικού προορισμού, με ποικιλία θεματικών τουριστικών προϊόντων, με βάση τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, όπου ο επισκέπτης βιώνει αυθεντικές, πρωτόγνωρες εμπειρίες. 

 

  

                                                             
6https://www.statistics.gr/documents/20181/16786229/TOURISMOS_2019.pdf/a94ed23e-cd73-c559-5e60-

b29985a62ccd?t=1567515433034 
7Παρουσίαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφέρειας Τουρισμού – Πολιτισμού, «Ο κλάδος της 
τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, status quo, Δυναμικό και Προοπτικές». 
8https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-Hotels_total.pdf 
9https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-Campings_regions.pdf 
10Παρουσίαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφέρειας Τουρισμού – Πολιτισμού, «Ο κλάδος της 

τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, status quo, Δυναμικό και Προοπτικές». 

https://www.statistics.gr/documents/20181/16786229/TOURISMOS_2019.pdf/a94ed23e-cd73-c559-5e60-b29985a62ccd?t=1567515433034
https://www.statistics.gr/documents/20181/16786229/TOURISMOS_2019.pdf/a94ed23e-cd73-c559-5e60-b29985a62ccd?t=1567515433034
https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-Hotels_total.pdf
https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-Campings_regions.pdf
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5. Η ΠΡΟΤΑΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” 

 

5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ11 

Ο Αλέξανδρος Γ΄ , γνωστός και ως Μέγας (356 - 323 π.Χ.), υπήρξε βασιλιάς της Μακεδονίας, 

ο πιο μεγάλος στρατιωτικός της αρχαιότητας και ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών. 

5.1.1. Η καταγωγή και η γέννησή του: 

 

Ο Αλέξανδρος θεωρούσε τον εαυτό του γιο του θεού των Αιγυπτίων Άμμωνα Δία και απόγονο 

του Αχιλλέα και του Ηρακλή, πράγμα που πίστευαν και οι σύγχρονοί του, επειδή δεν μπορούσαν 

αλλιώς να εξηγήσουν τη θαυμαστή προσωπικότητά του. Οι φυσικοί του,όμως, γονείς ήταν ο 

Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας και η Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά της Ηπείρου Νεοπτόλεμου.  

 

Λένε πως η γέννησή του προαναγγέλθηκε με θαυμαστά σημεία. Κατά τον Πλούταρχο12 η 

Ολυμπιάδα κατά την πρώτη νύχτα του γάμου της νόμισε ότι ακούστηκε βροντή και έπεσε 

κεραυνός στην κοιλιά της. Από την πληγή που άνοιξε έβγαινε πολλή φωτιά και διασκορπιζόταν 

σε φλόγες που διαλύονταν. Ο Φίλιππος, επίσης, ονειρεύτηκε κάποιο βράδυ ότι έβαζε σφραγίδα 

στην κοιλιά της γυναίκας του13. Η σφραγίδα, όπως νόμιζε, παρίστανε λιοντάρι. Ερμηνεύοντας τα 

σημάδια αυτά ο μάγος Αρίστανδρος είπε ότι η Ολυμπιάδα θα γεννήσει γιο ορμητικό και 

λεοντόκαρδο. 

 

Και η γέννησή του συνοδεύτηκε με καλούς οιωνούς. Την ημέρα που ο Αλέξανδρος γεννήθηκε 

στην Πέλλα, ο Φίλιππος έπαιρνε τρεις ευχάριστες ειδήσεις: τα άλογά του είχαν νικήσει στους 

Ολυμπιακούς αγώνες, ο στρατός του είχε καταλάβει την Ποτίδαια και ο στρατηγός του 

Παρμενίωνας είχε νικήσει τους Ιλλυριούς. 

 

5.1.2. Η παιδική και νεανική του ηλικία.  

 

Ο πρώτος παιδαγωγός του Αλέξανδρου ήταν ο συγγενής της μητέρας του Λεωνίδας14, που 

χρησιμοποιούσε και πολλούς άλλους βοηθούς στο έργο που είχε αναλάβει. Όταν ο Αλέξανδρος 

έγινε 13 χρονών, είχε τη μεγάλη τύχη να σπουδάσει κοντά στο φιλόσοφο Αριστοτέλη15. Επί τρία 

χρόνια στη Μίεζα της Μακεδονίας άκουσε τα μαθήματα του φιλοσόφου με μία μικρή συντροφιά 

εκλεκτών συμμαθητών του και διακρίθηκε για τη φιλομάθειά του. Ιδιαίτερη αγάπη έδειχνε για 

την «Ιλιάδα» του Ομήρου, την οποία είχε σχολιάσει για το μεγάλο του μαθητή ο Αριστοτέλης 

                                                             
11http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/alexander_the_great.htm 
12Πλούταρχος, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κεφ. 2.1. 
13Πλούταρχος, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κεφ. 2.4. 
14Πλούταρχος, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κεφ. 5.7. 
15Πλούταρχος, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κεφ. 7.2. 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/alexander_the_great.htm
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και την οποία εκείνος δεν αποχωρίστηκε σ' όλη του τη ζωή.16 Τον συγκινούσαν,επίσης, οι 

τραγωδίες, η μουσική και η λυρική ποίηση, ιδίως του Πινδάρου, τον οποίο τόσο εκτιμούσε, ώστε 

όταν αργότερα έκαψε τη Θήβα, έδωσε εντολή να μην πειραχτεί το σπίτι του μεγάλου αυτού 

Θηβαίου ποιητή.  

 

Διδάχτηκε ακόμα από τον Αριστοτέλη ηθική, ρητορική, πολιτική, φυσική, μεταφυσική, ιατρική, 

γεωγραφία κλπ. και από τον πατέρα του την τέχνη της διακυβέρνησης του κράτους. Έτσι στα 16 

χρόνια του ο Φίλιππος εμπιστεύτηκε στα νεανικά χέρια του Αλέξανδρου την αντιβασιλεία, όταν 

ο ίδιος εκστράτευσε εναντίον του Βυζαντίου. Τότε δόθηκε η ευκαιρία στον Αλέξανδρο να κάνει 

την πρώτη εκστρατεία του εναντίον των Θρακών, τους οποίους νίκησε και ίδρυσε στη χώρα τους 

την πρώτη στρατιωτική αποικία, την οποία γεμάτος περηφάνια ονόμασε Αλεξανδρούπολη. 

 

Ύστερα από δύο χρόνια ο Αλέξανδρος πήρε μέρος στη μάχη εναντίον των Θηβαίων, στη 

Χαιρώνεια (338 π.Χ.) και η συμβολή του έκρινε την έκβαση της μάχης. Τότε ο πατέρας του τον 

έστειλε ως πρεσβευτή στην Αθήνα κατά τη μεταφορά της στάχτης των Αθηναίων νεκρών της 

μάχης αυτής. Ήταν η πρώτη, αλλά και η τελευταία φορά, που επισκέφτηκε την Αθήνα. Οι 

εντυπώσεις του όμως από την ιερή πόλη της Αθηνάς έμειναν άσβηστες στη μνήμη του. 

 

5.1.3. Ο Αλέξανδρος βασιλιάς (336 π.Χ.).  

 

Ήταν 20 χρονών ο Αλέξανδρος, όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του.17 Ο νεαρός βασιλιάς είχε να 

αντιμετωπίσει στο εσωτερικό τους μνηστήρες του θρόνου και στο εξωτερικό τους βαρβάρους, 

που επαναστάτησαν, μόλις έμαθαν το θάνατο του Φιλίππου. Αλλά και οι ελληνικές πόλεις 

θεώρησαν την περίσταση κατάλληλη, για να καταλύσουν τη μακεδονική κυριαρχία. Ο 

Αλέξανδρος δε δίστασε ούτε στιγμή, αλλά ενέργησε με αστραπιαία ταχύτητα προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Ο δολοφόνος του πατέρα του και τρεις αδερφοί του, που διεκδικούσαν το θρόνο, 

εκτελούνται αμέσως. Αφού έτσι εξασφάλισε τη ηρεμία και την ασφάλεια στο εσωτερικό του 

κράτους του, εκστράτευσε αυτοπροσώπως εναντίον της νότιας Ελλάδας, κατέπνιξε στη γένεσή 

της την επανάσταση και αναγνωρίστηκε από όλους ως αρχηγός της εκστρατείας όλων των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

 

Απερίσπαστος κατόπιν στρέφεται εναντίον των εξωτερικών εχθρών. Πρώτα αναγκάζει τους 

Θράκες, τους Τριβαλλούς και τους Γαίτες να συνθηκολογήσουν και τους Κέλτες να ζητήσουν τη 

φιλία του. Μετά κατευθύνεται εναντίον της Ιλλυρίας και συντρίβει το στρατό του βασιλιά της 

Κλείτου. Στο μεταξύ αποστατούν πάλι οι νότιοι Έλληνες, εναντίον των οποίων επανέρχεται 

ορμητικός ο Αλέξανδρος, τους υποτάσσει και καταστρέφει από τα θεμέλια τη Θήβα, που ήταν το 

κέντρο της αποστασίας, εκτός από τα ιερά και το σπίτι του Πινδάρου. 

 

                                                             
16Πλούταρχος, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κεφ. 8.2. 
17Πλούταρχος, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», κεφ. 11.1. 
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5.1.4. Η εκστρατεία στην Ασία.  

 

Την άνοιξη του 334 π.Χ. είναι πανέτοιμος για την εκστρατεία της Ασίας. Το εκστρατευτικό του 

σώμα αποτελείται από 32.000 πεζούς και 5.000 ιππείς. Τα πιο επίλεκτα τμήματά του είναι οι 

«εταίροι» του ιππικού, οι «πεζέταιροι» και οι «υπασπισταί των εταίρων». Κυριότερο όπλο είναι 

η σάρισα, που η μικρότερη δεν είναι λιγότερο από 5,50 μ. και κάθε επιθετική μονάδα 

ονομάζεται «φάλαγξ». Ο στρατός αυτός αποτελείται όχι μόνον από Μακεδόνες, αλλά και από 

βαλκανικά φύλα (Παίονες, Θράκες, Αγριάνες, Τριβαλλούς και Ιλλυριούς), Θεσσαλούς ιππείς, 

Ακαρνάνες, Αιτωλούς, Κρήτες και Μικρασιάτες Έλληνες. 

 

Εκτός από το ιππικό και το πεζικό υπάρχουν και άλλα τμήματα. Είναι οι πολιορκητικές μηχανές, 

το μηχανικό, η επιμελητεία τροφίμων, τα σκευοφόρα, το υγειονομικό, οι διαβιβάσεις κλπ. Και 

πάνω σ' όλο αυτόν τον τεράστιο και πολυδαίδαλο μηχανισμό κυριαρχεί ο Αλέξανδρος, ο οποίος 

ως ανώτατος αρχηγός διευθύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Στο έργο του βοηθείται από άξιους 

στρατηγούς, όπως είναι ο Παρμενίωνας και οι γιοι του Φιλώτας και Νικάνορας, Κρατερός, 

Κοινός, Μελέαγρος, Κλείτος, Κάζας, Αντίγονος κ.ά. Τον περιβάλλουν,επίσης, αφοσιωμένοι 

σωματοφύλακες και πιστοί σύμβουλοι. Ακόμα οι «αμφ' αυτόν εταίροι», ανάμεσα στους οποίους 

διακρίνονται ιδιαίτερα οι Άρπαλος, Σέλευκος, Νέαρχος, Ευμένης, Δημάρατος, Στησάνορας, 

Πτολεμαίος, Ηφαιστίωνας, Περδίκκας, Λεονάτος κ.ά. Με όλους αυτούς, καθώς και με την 

ισχυρή και σοφή τακτική του, ο Αλέξανδρος κατορθώνει το μεγαλύτερο στρατιωτικό 

αποτέλεσμα των αρχαίων χρόνων. 

 

5.1.5. Οι πρώτες νίκες.  

 

Ο Αλέξανδρος, αφού άφησε επίτροπό του στη Μακεδονία τον Αντίπατρο, διέσχισε τη Θράκη 

και έφτασε στον Ελλήσποντο. Εκεί συνάντησε το στόλο του, που τον αποτελούσαν 160 

πολεμικά και πολλά μεταγωγικά πλοία. Με αυτά πέρασε απέναντι στην Τροία, όπου 

επισκέφτηκε τον τάφο του Αχιλλέα και έκανε θυσίες πάνω σ' αυτόν. 

 

Την πρώτη αντίσταση των Περσών τη συνάντησε στις όχθες του Γρανικού ποταμού. Στη μάχη, 

που προσωπικά διεύθυνε ο ίδιος, κινδύνεψε να σκοτωθεί. Οι Πέρσες τελικά δεν μπόρεσαν να 

σταματήσουν την ορμή των Μακεδόνων και υποχώρησαν άτακτα, προσφέροντας έτσι την πρώτη 

νίκη στον Αλέξανδρο. Από τα λάφυρα που άφησαν στο πεδίο της μάχης οι βάρβαροι, έστειλε 

300 πανοπλίες στην Αθήνα, για να κοσμήσουν με αυτές τον Παρθενώνα. Στην αφιερωματική 

επιγραφή έδωσε εντολή να γραφτούν τα εξής: «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην 

Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των την Ασίανοικούντων». Εξαιρούσε τους Λακεδαιμόνιους 

και τους στιγμάτιζε μ' αυτόν τον τρόπο, διότι ήταν οι μόνοι Έλληνες που δεν πήραν μέρος στην 

εκστρατεία. 
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Τώρα ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τη Μ. Ασία, που σε λίγο ελευθερωνόταν από τις μακεδονικές 

φάλαγγες. Την άνοιξη του 333 π.Χ. έφτασε στην πόλη Γόρδιο. Εκεί υπήρχε ένα αμάξι με έναν 

πολύπλοκο κόμπο, ο γνωστός ως Γόρδιος δεσμός. Κατά την παράδοση όποιος τον έλυνε, θα 

γινόταν κύριος όλης της Ασίας. Ο Αλέξανδρος χωρίς αμφιταλαντεύσεις έκοψε με το ξίφος του 

τον άλυτο αυτό κόμπο θέλοντας να δείξει έτσι πως με το σπαθί του θα κατακτήσει την Ασία. 

Μετά πέρασε τα πανύψηλα βουνά του Ταύρου και φτάνοντας ιδρωμένος στον ποταμό Κύδνο 

έπεσε στα νερά του, για να δροσιστεί. Αρρώστησε βαριά, αλλά ο προσωπικός του γιατρός 

Φίλιππος τον έσωσε. 

 

Τη δεύτερη συνάντησή του με τον περσικό στρατό την είχε κοντά στην πόλη Ισσό της Κιλικίας 

(331 π.Χ.). Οι 500.000 Πέρσες διαλύθηκαν και πάλι και ο Δαρείος γλίτωσε με τη φυγή. Άφησε 

όμως στα χέρια του Αλέξανδρου τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εκείνος όμως 

φέρθηκε με μεγαλοψυχία και ιπποτισμό προς τους υψηλούς αιχμαλώτους του. 

 

Μετά προχώρησε νότια και έφτασε στη Φοινίκη, την οποία κυρίεψε και αιχμαλώτισε το στόλο 

της. Επίσης, κατέλαβε την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Εκεί άφησε το στρατό του και με λίγους 

διαλεχτούς άνδρες προχώρησε στην έρημο, για να επισκεφτεί το μαντείο του Άμμωνα Δία. 

Ύστερα από περιπετειώδη πορεία έφτασε στο ξακουσμένο ιερό, όπου τον υποδέχτηκαν οι ιερείς 

με μεγάλες τιμές και ο αρχιερέας τον προσφώνησε «παιδί του Δία». Από εκεί εφοδιασμένος με 

χρησμούς που έλεγαν ότι θα κυριαρχούσε στην Ασία, ξαναγύρισε στην Αίγυπτο και άρχισε να 

ετοιμάζει το στρατό του για νέες μάχες. Μετά, αφού χάραξε τις όχθες της Αιγύπτου και κοντά 

στις εκβολές του Νείλου τα τείχη και τους δρόμους μιας νέας πόλης, της Αλεξάνδρειας, 

ξαναγύρισε στην Ασία. 

 

5.1.6. Το τέλος του Περσικού κράτους και του Δαρείου.  

 

Με 40.000 πεζικό και 7.000 ιππικό πέρασε τον Τίγρη ποταμό και κινήθηκε προς τα Γαυγάμηλα, 

όπου είχε πληροφορίες ότι τον περίμενε ο Δαρείος με ένα εκατομμύριο άντρες και πολλά 

δρεπανηφόρα άρματα. Και πάλι θριάμβευσε η ανδρεία των Μακεδόνων και η στρατηγική του 

Αλέξανδρου. Ο μεγάλος περσικός στρατός διαλύεται και τρέπεται σε φυγή. Τον ακολουθεί 

πανικόβλητος και ο Δαρείος αφήνοντας στο πεδίο της μάχης πλούσια λάφυρα. Ο Αλέξανδρος, 

όμως, δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Όσο ζει ο Δαρείος, η κατάκτηση του Περσικού 

κράτους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει. Γι' αυτό συνεχίζει την καταδίωξή του. 

 

Προχωρώντας κυριεύει τη Βαβυλώνα, τα Σούσα με τους βασιλικούς θησαυρούς των Περσών και 

τέλος την αρχαία πρωτεύουσά τους, την Περσέπολη, όπου βρίσκονταν τα μυθικά ανάκτορα του 

Δαρείου και οι τάφοι των προγόνων του. Εκεί στέφτηκε ο Αλέξανδρος βασιλιάς της Περσίας και 

μετά συνέχισε την καταδίωξη του Δαρείου. Στο μεταξύ όμως ο σατράπης της Βακτριανής 

Βήσσος αιχμαλώτισε το Δαρείο, με σκοπό να γίνει ο ίδιος βασιλιάς της Περσίας και, όταν 

καταδιωκόμενος από τον Αλέξανδρο είδε πως ο Δαρείος θα πέσει στα χέρια των Μακεδόνων, 



16 
 

τον σκότωσε. Αργότερα ο Αλέξανδρος έπιασε το Βήσσο και τον παρέδωσε στους Πέρσες, για να 

τον τιμωρήσουν εκείνοι όπως ήθελαν. 

 

Η μάχη στα Γαυγάμηλα (329 π.Χ.) σήμανε την τέλεια καταστροφή του περσικού στρατού και ο 

θάνατος του Δαρείου την υποταγή ολόκληρου του Περσικού κράτους στον Αλέξανδρο. 

 

5.1.7. Στην Ινδία.  

 

Με σκοπό την εξασφάλιση των ανατολικών συνόρων του ο Αλέξανδρος αποφάσισε να 

εκστρατεύσει στην Ινδία και να καταστήσει τον Ινδό ποταμό, όριο δυσδιάβατο της 

αυτοκρατορίας του προς την ανατολή. Πέρασε, λοιπόν, πολεμώντας τη Σογδιανή και τη 

Βακτριανή, νίκησε και κατέκτησε τις ιθαγενείς φυλές και το 327 π.Χ. μπήκε στην Ινδία. Οι 

πόλεις της έπεσαν η μία ύστερα από την άλλη, ώσπου φτάνοντας στον Υδάσπη ποταμό 

συνάντησε το βασιλιά Πώρο να τον περιμένει στην απέναντι όχθη με πολυάριθμο στρατό, ιππικό 

και 200 ελέφαντες. Κατόρθωσε,όμως, να περάσει το στρατό του απέναντι, να νικήσει τους 

Ινδούς και να συλλάβει αιχμάλωτο τον Πώρο, τον οποίο, επειδή θαύμασε για την ανδρεία του, 

τον συγχώρεσε και του ανέθεσε πάλι τη διοίκηση της χώρας του. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε και 

ο Βουκεφάλας. Ο Αλέξανδρος έθαψε με τιμές το αγαπημένο του άλογο και στον τόπο εκείνο 

έχτισε μία πόλη, στην οποία έδωσε το όνομα Βουκεφάλα. Οι στρατιώτες του, όμως, είχαν 

κουραστεί και αρνήθηκαν να συνεχίσουν τις κατακτήσεις. Τότε ο Αλέξανδρος αναγκάστηκε να 

επιστρέψει (326 π.Χ.). Στη χώρα των Μαλλών πληγώθηκε και κινδύνεψε να σκοτωθεί. Μετά 

προχώρησε στα Πάταλλα. Μετά ένα μέρος του στρατού το έστειλε με το στόλο στην Περσία. 

Αρχηγό αυτών είχε βάλει το ναύαρχο Νέαρχο. Ο ίδιος με τον υπόλοιπο στρατό διέσχισε την 

έρημο Γεδρωσία, όπου έχασε τα 3/4 των αντρών του και έφτασε στην πρωτεύουσά της Πούρα. 

 

5.1.8. Στα Σούσα.  

 

Ο Αλέξανδρος με τα υπολείμματα του στρατού του και ύστερα από πολλές περιπέτειες έφτασε 

στα Σούσα. Εκεί άρχισε να σκέφτεται την οργάνωση του κράτους του. Από τη μελέτη του 

τρόπου ζωής και διοίκησης των Περσών κατέληξε στο συμπέρασμα πως μόνο η συμφιλίωση με 

τους Πέρσες ευγενείς θα μπορούσε να διατηρήσει την απέραντη αυτοκρατορία που είχε 

δημιουργήσει. Έβαλε λοιπόν σε ενέργεια το σχέδιό του και άρχισε να ενεργεί ως Ελληνοπέρσης 

βασιλιάς. Περιποιήθηκε τους Πέρσες, μιμήθηκε την ενδυμασία και τον τρόπο ζωής τους και 

υποχρέωσε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Μάλιστα προχώρησε με ακόμα πιο τολμηρές 

ενέργειες. Παντρεύτηκε ο ίδιος την κόρη του Δαρείου και έβαλε και τους αξιωματικούς και τους 

στρατιώτες του να μιμηθούν το παράδειγμά του και να παντρευτούν Περσίδες. Για να τους 

δελεάσει μάλιστα υποσχέθηκε σε όσους ακολουθούσαν τη συμβουλή του να χαριστούν τα χρέη. 

Έτσι κατά τους «γάμους», που επακολούθησαν, το δημόσιο ταμείο πλήρωσε 20 χιλ. τάλαντα, 

για να καλυφτούν τα χρέη των νεονύμφων αξιωματικών και στρατιωτών του. Και για να 

ενισχύσει την ελληνοπερσική αυτή προσέγγιση, έδωσε ακόμα την εντολή να γυμναστούν 
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30.000. Πέρσες κατά το μακεδονικό σύστημα και να ενταχτούν στο στρατό του. Αυτές και άλλες 

αλλαγές δεν άρεσαν στους Μακεδόνες, οι οποίοι έδειξαν στασιαστικές διαθέσεις. Ο Αλέξανδρος 

όμως ανακάλυψε τους συνωμότες και τους τιμώρησε σκληρά. 

 

5.1.9. Ο θάνατός του. Η σημασία του έργου του.  

 

Η υγεία,όμως, του Αλέξανδρου είχε φθαρεί. Οι κόποι, οι διοικητικές φροντίδες και η θλίψη για 

το θάνατο του στενού του φίλου Ηφαιστίωνα τον εξασθένησαν και, ενώ βρισκόταν στη 

Βαβυλώνα, αρρώστησε και πέθανε σε ηλικία 33 χρόνων (323 π.Χ.). Η μεγάλη του παράλειψη 

ήταν ότι δεν είχε ορίσει διάδοχο του θρόνου του με συνέπεια να αρχίσουν διχόνοιες μεταξύ των 

στρατηγών του για τη διαδοχή και τη διαίρεση της απέραντης αυτοκρατορίας του σε μικρά 

κρατίδια. 

 

Το εκπολιτιστικό, όμως, έργο του Αλέξανδρου δε χάθηκε μαζί μ' αυτόν. Επέζησε και μετά το 

θάνατό του. Η επικοινωνία που αυτός άνοιξε ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ανατολή 

συνεχίστηκε. Και στις πολιτιστικές ανταλλαγές η ελληνική γλώσσα, που αυτός διέδωσε, 

εξακολούθησε να παίζει το ρόλο διεθνούς γλωσσικού οργάνου. Τα τεχνικά έργα του, δηλ. οι 

δρόμοι, οι γέφυρες, τα λιμάνια και οι πόλεις ακόμα που ίδρυσε, συνέβαλαν στη διαμόρφωση 

μιας ειρηνικής ζωής και μιας οικονομικής ανάπτυξης, τους καρπούς της οποίας επί αιώνες 

απολάμβαναν οι άνθρωποι. Μεγάλη ήταν ακόμα η συμβολή του στη διοίκηση, καθώς και στην 

τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος, με το οποίο απέβλεπε στην εξημέρωση των άγριων 

ηθών. Γενικά έγινε αίτιος να αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή των ανθρώπων και να γεννηθεί 

ένας νέος πολιτισμός, ο πολιτισμός των αλεξανδρινών χρόνων, ο οποίος έχοντας για βάση το 

ελληνικό πνεύμα και την ελληνική γλώσσα έλαμψε επί αιώνες και ευεργέτησε την ανθρωπότητα. 

 

Περισσότερες από δέκα πόλεις λάτρευαν τον MέγαΑλέξανδρο ως βασιλέα, κτίστη, πρόγονο και 

θεό. Στα χρόνια της Pωμαιοκρατίας και στην ύστερη αρχαιότητα η εικόνα του Μακεδόνα 

στρατηλάτη είχε αποκτήσει μαγικό, φυλακτήριο και θαυματουργό χαρακτήρα. Παράδοση, ήθελε 

τον Αλέξανδρο να έχει γεννηθεί από τη συνεύρεση της μητέρας του με θεό σε μορφή φιδιού. Η 

επιρρεπής προς μυστηριακές λατρείες μητέρα του Oλυμπιάδα είχε, έλεγαν, πλαγιάσει με τον Δία 

Άμμωνα σε μορφή φιδιού για να γεννήσει τον «ημίθεο» γιο της Αλέξανδρο, ο οποίος ταυτιζόταν 

με τον Ομηρικό «ημίθεο» ήρωα Αχιλλέα.18 

 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Σουητώνιου (DivusAugustus, 50), ακόμη και ο μετριοπαθής 

αυτοκράτορας ΟκταβιανόςΑύγουστος είχε παραγγείλει να χαράξουν πορτραίτο του Μεγάλου 

Aλεξάνδρου στην προσωπική του σφραγίδα-δαχτυλίδι. O αυτοκράτορας Αλέξανδρος Σεβήρος, 

αργότερα, προσπάθησε να συσχετισθεί με τον ομώνυμό του Μακεδόνα στρατηλάτη, 

προκειμένου να αυξήσει το γόητρό του, είχε μάλιστα τοποθετήσει μια εικόνα του Αλεξάνδρου 

                                                             
18Πέτρος Θέμελης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Αθήνα, Μάιος 2020. 
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στο ιδιωτικό του παρεκκλήσι μαζί με εκείνες του Aπολλώνιου του Tυανέως, του Ιησού Xριστού, 

του Aβραάμ και του Oρφέα.19 

 

Πρέπει να υπογραμμιστεί η υπερφυσική ενέργεια που εξέπεμπε η εικόνα του Αλεξάνδρου και η 

διαιώνισή της, ως και τον 5ο αι. μ.X. τουλάχιστον, όταν χρησιμοποιήθηκε στα παρόμοια με 

νομίσματα αναμνηστικά, γνωστά ως “contorniati”. O Iωάννης ο Xρυσόστομος20 αναγκάστηκε 

να επιπλήξει το λαό της Aντιόχειας, επειδή πολλοί Xριστιανοί φορούσαν ακόμη τότε (400 μ.X. 

περίπου) νομίσματα του Αλεξάνδρου ως τυχερά φυλακτά.  

 

Ιδιαίτερη σημασία έχει ακόμη το γεγονός ότι η γέννηση και το πρώτο βρεφικό λουτρότου 

Μεγάλου Αλεξάνδρου απαντάται στην εικονογραφίαέργων τέχνης, κυρίως ψηφιδωτών της 

όψιμης αρχαιότητας με στοιχεία και συμβολισμούς ανάλογους με παραστάσεις της γέννησης και 

του πρώτου λουτρού θεϊκών και ηρωικών μορφών, όπως του ήρωα του Τρωικού πολέμου 

Αχιλλέα, με τον οποίο, όπως σημειώσαμε, ταυτιζόταν ο Αλέξανδρος, αλλά και του 

«μηροτραφούς» Διόνυσου και του ίδιου του Ιησού Χριστού. 

 

 

 

  

                                                             
19HistoriaAugusta, AλέξανδροςΣεβήρος 29.1 και 31.5. 
20Ad illuminandos catechesis II, 5. 
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5.2.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σχεδιασμός μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στην Κεντρική 

Μακεδονία δε θα μπορούσε παρά να έχει ως πυρήνα του το Μέγα Αλέξανδρο, ένα πρόσωπο με 

μεγάλη τοπική, αλλά και παγκόσμια εμβέλεια. 21Συνεπώς, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει 

το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στους αρχαιολογικούς χώρους – 

αρχαίες πόλεις που συνδέονται με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κεντρική Μακεδονία, 

τη Διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».  

 

Η διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» πρέπει να ξεκινά από την Πέλλα, στο ανάκτορο της οποίας 

έλαβε χώρα η θαυμαστή γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.Η Πέλλα22, μία μικρή πόλη στις 

ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, έγινε πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους στο τέλος του 5ου 

αι. π.Χ. και εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο όλης 

της Ελλάδας. Ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας βρίσκεται βόρεια του δημόσιου 

δρόμου Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών, περιλαμβάνει τμήμα του οικιστικού τομέα της αρχαίας 

πόλης, καθώς και μέρος της αρχαίας αγοράς.Στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας στην κορυφή 

ενός λόφου δεσπόζει το ανάκτορο. Νοτιότερα, βρίσκεται η μνημειακών διαστάσεων αγορά της 

πόλης. Γύρω από την αγορά αναπτύσσεται το οικιστικό τμήμα της πόλης. Τα μνημεία που 

βλέπει σήμερα ο επισκέπτης ανήκουν κατά κύριο λόγο στην ελληνιστική εποχή. 

 

Στη συνέχεια η διαδρομή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αρχαίες Αιγές (Βεργίνα)23, η οποία 

αποτελούσε την Πρωτεύουσα του Μακεδονικού Κράτους από τα μέσα περίπου του 7ου αι. 

π.Χ.24Εκεί ο πατέρας του Αλεξάνδρου, Φίλιππος Β΄ (359-336 π.Χ) έκτισε το ανάκτορο των 

Αιγών25, όχι μόνον το μεγαλύτερο, αλλά μαζί με τον Παρθενώνα και το σημαντικότερο κτήριο 

της κλασικής Ελλάδας. Στο ανάκτορο αυτό μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Στον αρχαιολογικό 

χώρο της Βεργίνας μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει εκτός από το μεγαλοπρεπές ανάκτορο, το 

αρχαίο θέατρο και τους περίφημους βασιλικούς τάφους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει εκείνος 

του Φιλίππου με τα μοναδικής αξίας ευρήματά του. 

 

Επίσης, η διαδρομή θα πρέπει να περνά από την αρχαία Μακεδονική πόλη Μίεζα στην Ημαθία 

και τον αρχαιολογικό χώρο του Νυμφαίου. Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Μίεζας26 

                                                             
21Πέτρος Θέμελης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Αθήνα, Μάιος 2020. 
22http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2399 // 

https://verymacedonia.gr/portfolio-item/ancient-pella/?lang=el 
23https://verymacedonia.gr/portfolio-

item/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-

%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%ce%b9-%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-
%cf%80%ce%b5-%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2362 
24https://www.aigai.gr/el/explore/broader/area/of/Vergina 
25https://www.aigai.gr/el/explore/palace/of/aiges/vergina 
26http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=5104 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2399
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/ancient-pella/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%ce%b9-%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5-%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%ce%b9-%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5-%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%ce%b9-%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5-%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%ce%b9-%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b5-%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2362
https://www.aigai.gr/el/explore/broader/area/of/Vergina
https://www.aigai.gr/el/explore/palace/of/aiges/vergina
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=5104
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βρίσκεται κάτω από τη Νάουσα και περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά λείψανα της αρχαίας πόλης 

και τις νεκροπόλεις της. Τα πιο γνωστά στο ευρύ κοινό και τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία 

της είναι οι λαμπροί μακεδονικοί τάφοι των Λευκαδίων.Ο πυρήνας του δημόσιου κέντρου της 

αρχαίας πόλης εντοπίζεται στη θέσηΚοπανού (θέση Μπελοβίνα), όπου η συστηματικότερη 

έρευνα αποκάλυψε στο νοτιοδυτικό άκρο του ανασκαμμένου χώρου το θέατρο της Μίεζας.  

 

Ο χώρος που καταλαμβάνει το Νυμφαίο, δηλαδή το ιερό το αφιερωμένο στις Νύμφες, είναι ένα 

πολύ εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, όπου τα αρχαία λείψανα - ο τοιχοβάτης μιας διώροφης στοάς 

με ιωνικούς κίονες σε σχήμα Π - συνδυαζόμενα με τρεις φυσικές σπηλιές που υπάρχουν εκεί, 

αποτελούν τον κύριο χώρο της σχολής.Ο χώρος αυτός έχει ταυτιστεί με τη Σχολή του 

Αριστοτέλους.27 

 

Στο γυμνάσιο της Μίεζας και στη Σχολή του Αριστοτέλη28 στο Νυμφαίο ο μέγιστος φιλόσοφος 

της αρχαιότητας Αριστοτέλης δίδαξε το μεγαλείο της κλασικής Ελληνικής σκέψης, τη 

φιλοσοφία, την ποίηση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες στον Αλέξανδρο και τους 

άλλους ευπατρίδες της Μακεδονικής Αυλής. Ο Αλέξανδρος παρέμεινε στη Σχολή μέχρι το 340 

π.Χ., οπότε επέστρεψε στην Πέλλα για να ασκήσει καθήκοντα αντιβασιλέα, κατά την απουσία 

του πατέρα του. Η συνάντηση αυτών των δύο μέγιστων προσωπικοτήτων του αρχαίου κόσμου –

- Αλεξάνδρου και Αριστοτέλη - έμελλε να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της ανθρωπότητας, 

και ολόκληρου του Δυτικού Πολιτισμού.29 

 

Η διαδρομή θα περιλαμβάνει, επίσης, και τα αρχαία Στάγειρα, την πατρίδα του Αριστοτέλη. Τα 

Στάγειρα βρίσκονται περίπου 500 μ. νοτιοανατολικά του σημερινού χωριού της Ολυμπιάδας, 

πάνω σε μια μικρή, ορεινή χερσόνησο, η οποία ονομάζεται "Λιοτόπι".Οι δύο λόφοι που 

καλύπτουν τη χερσόνησο των Σταγείρων, φύλαξαν τα αρχιτεκτονικά λείψανα της γενέτειρας του 

Αριστοτέλη, η οποία έζησε από τα μέσα του 7ου ως και τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. Ανασκαφές 

έγιναν σ' όλη την επιφάνεια της πόλης, φέρνοντας στο φως χαρακτηριστικά οικοδομήματα, από 

τα οποία προκύπτει ο γενικός πολεοδομικός ιστός της πόλης.  

 

Το μεγάλο θρησκευτικό κέντρο των Μακεδόνων, το Δίον, δε θα μπορούσε να μην 

περιλαμβάνεται στη διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».Στους βόρειους πρόποδες του Ολύμπου, σε 

περιοχή που εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο της στενής διάβασης από τη Μακεδονία στη 

Θεσσαλία, δεσπόζει το Δίον30. Το Δίον υπήρξε η κατ' εξοχήν ιερή πόλη των Μακεδόνων. Το 

Δίον έφτασε σε μεγάλη ακμή κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, αλλά και στα ρωμαϊκά χρόνια, 

καθώς ήταν μια από τις πρωιμότερες αποικίες των Ρωμαίων στο μακεδονικό χώρο. Καλύπτοντας 
                                                             
27http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2577 
28https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-
%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-

%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b5-

%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el . Πλούταρχος, «Ἀλέξανδρος», 7.4 
29http://www.sxoliaristotelous.gr/el/index.htm 
30http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2508 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2577
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%bd%ce%ac%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://www.sxoliaristotelous.gr/el/index.htm
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2508
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χώρο έκτασης 1.500 στρεμμάτων, ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου αποτελείται από μια 

οχυρωμένη πόλη, έκτασης 360 στρεμμάτων, πλαισιωμένη από χώρους λατρείας που 

κατοικήθηκε χωρίς διακοπή από τα κλασικά ως τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Στον 

αρχαιολογικό χώρο μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα Ιερά του Ολυμπίου Διός, της Δήμητρας και 

της Ίσιδας, τις Μεγάλες Θέρμες και το Ωδείο, την Έπαυλη του Διονύσου, Ελληνιστικό και 

Ρωμαϊκό Θέατρο, Μακεδονικούς Τάφους και νεκροταφεία.  

 

Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς μας πληροφορούν ότι στο Δίον μαζεύονταν οι Μακεδόνες, για να 

τιμήσουν σε τακτά διαστήματα με θυσίες και αναθήματα τους Ολύμπιους θεούς. Εδώ ο βασιλιάς 

Αρχέλαος στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. οργάνωσε αθλητικούς και σκηνικούς αγώνες, ενώ ο 

Φίλιππος γιόρτασε στο Δίον ένδοξες νίκες και ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας για τη μεγάλη 

εκστρατεία, θυσίασε στον Ολύμπιο Δία. Στο ιερό του Διός Ολυμπίου στήθηκε το περίφημο 

χάλκινο σύνταγμα του Λυσίππου που παρίστανε τους 25 ιππείς που έπεσαν στη μάχη του 

Γρανικού.31 

 

Αναπόσπαστος πόλος της προτεινόμενης διαδρομής θα είναι και η Αμφίπολη στις Σέρρες,32 το 

λιμάνι της οποίας υπήρξε το ορμητήριο του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αρχαία πόλη 

ιδρύθηκε το 438/7 π.Χ., από τον Αθηναίο στρατηγό Άγνωνα, με στόχο την εξασφάλιση από τους 

Αθηναίους του ελέγχου της πλούσιας ενδοχώρας του Στρυμόνα και των μεταλλείων του 

Παγγαίου. Στην εποχή των Μακεδόνων η Αμφίπολις αναδείχτηκε σε ισχυρή πόλη του 

Μακεδονικού βασιλείου με εσωτερική αυτονομία και με σημαντική οικονομική και πολιτιστική 

άνθιση.Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει μεγάλο μέρος από τα τείχη και ορισμένα από τα ιερά 

και τα ιδιωτικά και τα δημόσια κτήρια της πόλης. 

 

Σημαντικός πόλος στη διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα αποτελεί και η πόλη της Θεσσαλονίκης, 

η οποία συνδέεται με τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Θεσσαλονίκη33 ως αστικό 

κέντρο, ιδρύθηκε το 316 π. Χ. από τον Κάσσανδρο, έναν από τους διαδόχους του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και στρατηγό του Φιλίππου Β΄. Ο Κάσσανδροςτης έδωσε το όνομα της συζύγου 

του και ετεροθαλούς αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκης. Η ίδρυση της πόλης 

εντάσσεται στο πλαίσιο της οικιστικής πολιτικής των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 

είχε στόχο να δημιουργηθούν ισχυρές πόλεις σε θέσεις κλειδιά, για την επικοινωνία του 

μακεδονικού κράτους με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ύπαρξη του οργανωμένου λιμανιού της 

Θεσσαλονίκης ήταν αναγκαία λόγω της ραγδαίας αύξησης του εμπορίου και των επικοινωνιών 

                                                             
31https://verymacedonia.gr/portfolio-

item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-

%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b5-

%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el 
32http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2403 
33https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-
%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CF%84%
CE%B5/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/ 

https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
https://verymacedonia.gr/portfolio-item/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%af%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b5-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/?lang=el
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2403
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CF%84%CE%B5/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CF%84%CE%B5/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CF%84%CE%B5/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CF%84%CE%B5/%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
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με μακρινούς τόπους. Η διοικητική οργάνωση της πόλης των ελληνιστικών χρόνων ακολούθησε 

το πρότυπο των άλλων ελληνικών πόλεων. Διατήρησε κάποιο είδος διοικητικής αυτονομίας και 

μετά την κατάκτησή της από τους Ρωμαίους, οι οποίοι συνέβαλαν στην ραγδαία ανάπτυξή της. 

 

Τέλος, πόλος στη Διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα μπορούσε να είναι και το Κιλκίς, καθώς η 

αρχαία πόλη Αμφαξίτιδα του Κιλκίς, κατά τις εκστρατείες του Φιλίππου Β΄ και του Αλέξανδρου 

Γ΄, ήταν σημείο συγκέντρωσης του ιππικού πριν την αναχώρηση. 

 

Η Πολιτιστική Διαδρομή της Κεντρικής Μακεδονίας, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», προτείνεται, λοιπόν, 

να έχει ως επίκεντρο, τους παρακάτω πόλους:  

 την Πέλλα,  

 τις Αιγές - Βεργίνα,  

 τη Μίεζα – Σχολή Αριστοτέλη,  

 τα Στάγειρα,  

 το Δίον,  

 την Αμφίπολη και  

 τη Θεσσαλονίκη, 

 το Κιλκίς. 

 

 
 

Εικ. 5: Ο χάρτης της Πολιτιστικής Διαδρομής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 
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Με το πρόγραμμα αυτό το Σωματείο φιλοδοξεί να προσφέρει στον επισκέπτη της Κεντρικής 

Μακεδονίας μια νέα εμπειρία βαθύτερης αίσθησης και κατανόησης του πολιτιστικού και 

περιβαλλοντικού πλούτου της Περιφέρειας, αλλά πολύ περισσότερο να αποτελέσει πεδίο 

εφαρμογής του οράματος τουΔιαζώματος για τη βιώσιμη σύνδεση των μνημείων με τη ζωή και 

συγκεκριμένα: α) με τον αγροδιατροφικό τομέα, β) την τοπική επιχειρηματικότητα και γ) τον 

ψηφιακό κόσμο. 

 

Η προτεινόμενη Πολιτιστική Διαδρομή θα επιχειρήσει να «παντρέψει» με δεξιοτεχνία τα 

μοναδικά πολιτιστικά μνημεία της Κεντρικής Μακεδονίας με την ιστορία, το εντυπωσιακό 

φυσικό της τοπίο και τα σπάνια οικοσυστήματά της, τη λαογραφία και την παράδοση, την 

πλούσια γαστρονομία της, και τη σπουδαία σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία. Η διαδρομή θα 

αναβαθμίσει ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας, προσφέροντας στους επισκέπτες 

της βιωματικές εμπειρίες κατά την επίσκεψή τους στα μνημεία της Περιφέρειας. Παράλληλα, θα 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και τη μεταφορά και εφαρμογή τους στην 

αγροδιατροφική αλυσίδα, αποσκοπώντας παράλληλα στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών 

επιχειρήσεων για την παραγωγή και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων της 

Περιφέρειας. Ωστόσο, το όλο εγχείρημα θα έχει στον πυρήνα του τη φροντίδα και 

αποκατάσταση των μνημείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τοποθετώντας τα στο 

«κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης». 

 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος είναι απαραίτητη 

ηεξασφάλιση μιας ευρείας συνέργειας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 

Υπουργείο Πολιτισμού και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τα εταιρικά του μέλη.  

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει, επιπλέον, τοπλούσιο μέχρι σήμερα έργο της Περιφέρειας, 

βασισμένο σε Ευρωπαϊκές και Εθνικές Χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, οι αξιοθαύμαστες πρωτοβουλίες σε ιδιωτικές επενδύσεις και η δραστηριότητα του 

Διαζώματος να συνενωθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, την Ο.Χ.Ε. της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Κεντρικής Μακεδονίας με προτεινόμενο τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Πρόκειται για μια συνέργεια 

με κοινό όραμα και στρατηγικό στόχο που μέσα από μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση θα 

συγκεντρώνει και θα επιδρά γόνιμα σε όλο το πνευματικό και δημιουργικό κεφάλαιο που 

παράγεται στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα.  

 

Η παραπάνω πρόταση θα επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας κύριας διαδρομής που θα αποτελείται 

από τους οκτώ βασικούς πόλους (Εικ. 5: η διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»). Συγχρόνως, όμως, δίνει 

τη δυνατότητα διάνθισης της κύριας διαδρομής με πολλές δευτερεύουσες - τοπικές διαδρομές. 

Συνεπώς, η διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα λειτουργήσει σαν μια ομπρέλα που θα αγκαλιάσει 

και επιμέρους διαδρομές – αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην Κεντρική Μακεδονία.   
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Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

 Δρόμοι του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας34 

Οι  Δρόμοι του Κρασιού είναι μία εκδρομική πρόταση προς τον σύγχρονο περιηγητή. Σήμερα, 

τα 25 μέλη της Ένωσης προτείνουν 27 επισκέψιμα οινοποιεία σε 8 διαδρομές που διασχίζουν 

απ’ άκρη σε άκρη τη Βόρεια Ελλάδα, κάνοντας στάσεις στους σημαντικούς αμπελοτόπους της 

Θεσσαλίας (Ραψάνη και Κρανιά), της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Πινακίδες 

δείχνουν τον δρόμο για αμπελώνες και οινοποιεία. Στην βόρεια Ελλάδα, οι δρόμοι κρασιού 

προτείνουν 8 επιλεγμένες διαδρομές που διασχίζουν τα πιο γραφικά σημεία μιας αμπελουργικής 

ζώνης. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις εξής: 

 

Α) Η Διαδρομή του Κρασιού της Πέλλας – Γουμένισσας, η οποία γεωγραφικά ανήκει στους 

Νομούς Κιλκίς και Πέλλας και περιλαμβάνει τις αμπελοοινικές περιοχές της Γουμένισσας και 

των Γιαννιτσών. Τα οινοποιεία που βρίσκονται στη διαδρομή και συμμετέχουν στους Δρόμους 

του Κρασιού είναι της Μπουτάρη και το Κτήμα Χατζηβαρύτη στη Γουμένισσα Κιλκίς. 

 

Β) Η Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης. Στη διαδρομή του κρασιού της Θεσσαλονίκης, 

ο επισκέπτης θα περάσει από το Καλοχώρι και το Δέλτα Αξιού με τον αξιόλογο υδροβιότοπο με 

κατεύθυνση, είτε βόρεια στο Λαγκαδά και στην ορεινή Όσσα, είτε ανατολικά, στον Ασκό και τις 

λίμνες Κορώνεια και Βόλβη μέχρι τον Στρυμωνικό κόλπο. Πλησιέστερα στη Θεσσαλονίκη, η 

διαδρομή οδηγεί στα παραθαλάσσια κέντρα Περαία, Αγία Τριάδα και Νέα Μηχανιώνα για να 

καταλήξει στην Επανομή, στο ακρωτήρι, στην άκρη του Θερμαϊκού. Τα οινοποιεία όπου 

μπορούν να ξεναγηθούν οι επισκέπτες της περιοχής είναι: το Κτήμα Γεροβασιλείου στην 

Επανομή, το Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου στην Όσσα Λαγκαδά και η Οινοποιία Κεχρή στο 

Καλοχώρι. Κατά μήκος της διαδρομής οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστή 

φιλοξενία, τοπικές γεύσεις και παραδοσιακά προϊόντα από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις - μέλη 

των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος. 

 

Γ) Η Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής ξεκινάει από τον Άγιο Παύλο στη χερσόνησο της 

Χαλκιδικής με σταθμό το οινοποιείο της οινοποιίας Tsantali, συνεχίζει στο Πόρτο Καρράς στη 

Σιθωνία και το Κτήμα Πόρτο Καρράς, για να ανηφορίσει στην ορεινή Χαλκιδική, στην Αρναία, 

στο Κτήμα Κλαούντια Παπαγιάννη και να καταλήξει στο Άγιο Όρος, στον αμπελώνα της 

Tsantali στο Μετόχι Χρωμίτσας και το οινοποιείο Μυλοπόταμος στο Ιερό Κελί Αγίου 

Ευσταθίου, στον Μυλοπόταμο. Στον Άγιο Παύλο, ο επισκέπτης θα ξεναγηθεί στο οινοποιείο της 

Τσάνταλη και συνεχίζοντας τον δρόμο του, μπορεί να επισκεφτεί το σπήλαιο των Πετραλώνων, 

όπου βρέθηκε ο σκελετός του αρχαιότερου ανθρώπου στην Ευρώπη, του Αρχάνθρωπου όπως 

ονομάστηκε. 

 

Δ) Η Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου,  η όγδοη Διαδρομή των Δρόμων του Κρασιού της 

Βορείου Ελλάδος, αρχίζει από το Παγγαίον Όρος, το Κοκκινοχώρι στο Δήμο Ορφανού 

και περνά από την πόλη της Καβάλας για να συνεχίσει προς την πόλη της Δράμας, περνώντας 

                                                             
34 https://www.wineroads.gr/el/ 
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από το Μικροχώρι. Στη συνέχεια, προς το Φαλακρόν Όρος, τα Κοκκινόγεια στο Δήμο 

Προσοτσάνης και  δυτικά στο νομό Σερρών περνώντας από τους Αμπέλους, μέχρι τον πλούσιο 

υδροβιότοπο της Κερκίνης. 

 

Από την Καβάλα, ο επισκέπτης θα κατευθυνθεί ανατολικά προς τη Θράκη, με τελικό οινικό 

προορισμό τη Μαρώνεια, ένα όμορφο χωριό με τα παλιά αρχοντικά στις πλαγιές του Ίσμαρου. 

 Στη διαδρομή, η Κοιλάδα του Νέστου, η παραδοσιακή Ξάνθη, τα Άβδηρα, πατρίδα του 

Δημόκριτου, η λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα με το φυσικό όρμο Πόρτο Λάγος και η Κομοτηνή.  

 

 

 

Εικ. 6: Οι δρόμοι του Κρασιού Βορείου Ελλάδος 
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 Βήματα Αποστόλου Παύλου35 

Μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα είναι τα 

«Βήματα του Αποστόλου Παύλου». Η διαδρομή διέρχεται από όλα τα μέρη που δίδαξε ο 

Απόστολος και αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό προσκυνήματος και περιήγησης. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά: τη Σαμοθράκη, την Καβάλα (Νεάπολη) και το όραμα που είδε ο 

Απόστολος Παύλος στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στην Τρωάδα έναν ψηλό, εντυπωσιακό 

Μακεδόνα να στέκεται μπροστά του και να τον παρακαλεί «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον 

ημίν», αποτελεί καθοριστικό σημείο για την πορεία του από εκεί και μετά και εγκαινιάζει την 

τεράστια, υπέροχη και σωτηριώδη σχέση του με τους Έλληνες, τους Φιλίππους, την Αμφίπολη, 

τη Θεσσαλονίκη κ.α. 

 

 Μονοπάτια στα βουνά της Κεντρικής Μακεδονίας36 

Η αξιοποίηση των παραδοσιακών μονοπατιών συμβάλει στην τουριστική προώθηση των τόπων 

και στην ανάδειξη της ομορφιάς της ελληνικής φύσης. Επίσης, οι πεζόδρομοι και τα μονοπάτια 

δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής και να εξασκηθούν στην υγιεινή πεζοπορία. Πανέμορφα βουνά της 

κεντρικής Μακεδονίας είναι ο Όλυμπος (2.918 μ.), το πιο δημοφιλές βουνό της Ελλάδας για 

πεζοπόρους, ορειβάτες και αναρριχητές, ο Βόρας (2.524 μ.), τα Πιέρια Όρη (2.193 μ.), το 

Βέρμιο (2.065 μ.) και ο Άθως (2.033 μ.). 

 

Επίσης, μοναδικής ομορφιάς είναι o Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος των Κρουσσίων37 στο Κιλκίς 

που περιλαμβάνει τουλάχιστον 1.072 ενδημικά και αυτοφυή είδη της βαλκανικής χλωρίδας.  

 

 

                                                             
35 http://www.visitgreece.gr/el/religion/on_the_path_of_apostle_paul 

36https://hikingexperience.gr/category/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%C

E%AF%CE%B1/ 
37 https://www.enjoykilkis.gr/el/αποδράσεις/μονοήμερες/item/257-περιήγηση-στον-βοτανικό-κήπο  

http://www.visitgreece.gr/el/religion/on_the_path_of_apostle_paul
https://hikingexperience.gr/category/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://hikingexperience.gr/category/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
https://www.enjoykilkis.gr/el/αποδράσεις/μονοήμερες/item/257-περιήγηση-στον-βοτανικό-κήπο
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Εικ. 7: Μονοπάτια στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας 

Πηγή: http://verymacedonia.gr/portfolio-item/mountain-tracks/?lang=el 

 

 Τοπικές διαδρομές στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

Τέλος, η κύρια διαδρομή θα πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε με τοπικές διαδρομές μέσα στη 

σπουδαία πόλη της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα στη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική, 

Νεώτερη και Εβραϊκή Θεσσαλονίκη κ.α. 

 

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διάχυση των επισκεπτών σε όλο το εύρος των μνημείων της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεπώς, πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση για τον απαιτητικό 

ταξιδιώτη, καθώς και για μια πρόσκληση συνδημιουργίας πολυεπίπεδης ανάπτυξης στην τοπική 

κοινωνία! 

 

 

http://verymacedonia.gr/portfolio-item/mountain-tracks/?lang=el
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6. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

 

Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Πολιτιστικής Διαδρομής είναι απαραίτητο να 

επιλεγούν οι πόλοι που θα έχουν δεσπόζουσα θέση στη Διαδρομή, διότι θα λειτουργούν σαν 

πυλώνες για τη διαμόρφωση της υλικής υπόστασης και ταυτότητάς της. Οι πόλοι38 πρέπει να 

έχουν κατάλληλη γεωγραφική διασπορά και είναι σημαντικό να εξυπηρετούν συγκεκριμένα 

κριτήρια, όπως: 

 να αποτελούν πόλους προσέλκυσης των τουριστών, ως περιοχές που για ιστορικούς- 

πολιτιστικούς λόγους διακρίνονται από χαρακτηριστικά μοναδικότητας,  

 να λειτουργούν σαν περιοχές αφετηρίας των τουριστικών κινήσεων στο δίκτυο 

(τερματικά), άλλα και ως σημεία σύνδεσης και αναδιανομής των ροών,  

 να είναι ανεπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί ή να συνδέονται με υφιστάμενες 

περιοχές τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Είναι προφανές, πως για την τελική επιλογή των κόμβων θα πρέπει να προηγηθεί οριστική 

μελέτη σχεδιασμού του αναπτυξιακού αυτού Προγράμματος (Masterplan).Οι 8 πόλοι που 

προτείνονται ως αφετηρία διαλόγου μεταξύ όλων των θεσμών και των πολιτών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Πολιτιστική Διαδρομή “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”»είναι 

οι ακόλουθοι: 

 

1) Πέλλα 

2) Αιγές - Βεργίνα 

3) Μίεζα – Σχολή Αριστοτέλη 

4) Στάγειρα 

5) Δίον 

6) Αμφίπολη 

7) Θεσσαλονίκη 

8) Κιλκίς. 

 

  

                                                             
38Μελέτη της ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. για την: «Υποστήριξη της ΕΥΔ. του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στον 

Προσδιορισμό Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για την «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική 

Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας», Παραδοτέο 2ο, Νοέμβριος 2017, σελ. 96-99. 
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6.1. Πέλλα. «Ο τόπος γέννησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου» 

 

Η Πέλλα υπήρξε η «μεγίστη των εν Μακεδονία πόλεων», σύμφωνα με τον Ξενοφώντα. Στις 

αρχές του 4ου αι. π.Χ. η Πέλλα έγινε η νέα πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου, καθώς το 

λιμάνι της εξασφάλιζε καλύτερη επικοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα. O Mακεδόνας 

στρατηλάτης Αλέξανδρος γεννήθηκε στην πόλη αυτή στις 20 ή 21 Ιουλίου του 356 π.Χ.Η 

Πέλλα39, μία μικρή πόλη στις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, έγινε πρωτεύουσα του μακεδονικού 

κράτους στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. και εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πολιτικό, οικονομικό και 

πολιτιστικό κέντρο όλης της Ελλάδας. Κομβικό σημείο της οικονομίας και της ευημερίας της 

πόλης υπήρξε η μεγάλων διαστάσεων αγορά που διέθετε (η μεγαλύτερη τετραγωνική αγορά του 

αρχαίου ελληνικού κόσμου). Για τον κόσμο της αρχαιολογίας το μέγα γεγονός του 1957 ήταν η 

αποκάλυψη της Πέλλας.  

 

Μνημεία που μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης είναι: 

 

Το ανάκτορο της Αρχαίας Πέλλας (Πέλλης βασίλειον)40 

Το Ανάκτορο, έκτασης 70 στρεμμάτων, αποτελείται από κτιριακές ενότητες κτισμένες σε 

κλιμακούμενα άνδηρα.Το κεντρικό τμήμα αποτελείται από 4 μεγάλα κτίρια που έχουν αυλές με 

περιστύλια δωρικού και ιωνικού ρυθμού ή ξύλινα. Αποτελούσε ένα οργανωμένο συγκρότημα 

που περιλάμβανε αυλές, ανδρώνες, βιβλιοθήκη, νομισματοκοπείο, λατρευτικούς χώρους, 

παλαίστρα, αποθήκες, εργαστήρια, χώρους για την αναψυχή – άθληση – εκπαίδευση και 

θεραπεία των ενοίκων του Ανακτόρου κ.α. Τα ανεξάρτητα κτήρια από τα οποία αποτελούνταν 

επικοινωνούσαν μεταξύ τους με στοές, διαδρόμους και κλιμακοστάσια. Η πρώτη μορφή του 

ανακτόρου της Πέλλας είχε κτιστεί στα χρόνια του βασιλιά Αρχέλαου στα τέλη του 5ου αιώνα, ο 

οποίος και ανέθεσε τη διακόσμησή του στο φημισμένο ζωγράφο Ζεύξη τον Ηρακλειώτη.Η 

χρονολόγηση της πρώτης φάσης του πυρήνα του Ανακτόρου στα χρόνια του Φιλίππου Β΄ (γύρω 

στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.) συνάγεται από τα νομίσματα, την κεραμική, τις παλαιότερες 

σφραγίδες της λακωνικής κεράμωσης, τις σίμες κ.α. 

                                                             
39http://odysseus.culture.gr/h/2/gh2530.jsp?obj_id=13621 
40http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=24785 
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Εικ. 8: Αεροφωτογραφία ανακτόρου Πέλλας (πηγή: odysseus) 

 

Η αγορά41 

Οδοί και λεωφόροι περιέβαλαν την Αγορά και μερικοί διέρχονταν μέσα από το συγκρότημα, 

ώστε να διευκολύνουν την κίνηση τροχοφόρων και πεζών. Το κτιριακό σύνολο αναπτύσσεται 

γύρω από μια πλατεία (200x173 μ.) στη μορφή περίστυλης αυλή που διέθετε μνημεία, κρήνες 

και περιμετρικά στωικά οικοδομήματα. Υπήρξε εξειδίκευση στην παραγωγή και στο εμπόριο, 

όπως καταστήματα κεραμικής που βρίσκονταν επί αιώνες στην ανατολική πτέρυγα της αγοράς. 

Κάτω από τα δάπεδα καταστημάτων στη ΝΔ περιοχή της αγοράς βρέθηκαν χάλκινα, χρυσά και 

αργυρά νομίσματα κοπής του Φιλίππου Β΄και Αλεξάνδρου Γ΄.  

 

Μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας μνημείαστην Πέλλα, είναιακόμη: οι 6 

μακεδονικοί τάφοι (διθάλαμοι και μονοθάλαμοι), που είναι υπόγεια κτιστά καμαροσκέπαστα 

μνημεία με ναόσχημηπρόσοψη, στα οποία οδηγεί δρόμος, συχνά στεγασμένος (αναφέρουμε 

ενδεικτικά τον Μακεδονικό Τάφο Γ), τα Ιερά τηςΜητέρας των θεών και της Αφροδίτης, το 

Θεσμοφόριο, το ιερό του Δάρρωνα κ.α. 

 

  

                                                             
41http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2399 
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Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας42 

Βρίσκεται στις νοτιοανατολικές υπώρειες του λόφου του ανακτόρου και οι θεματικές ενότητες 

της έκθεσης εναρμονίζονται με τους ανασκαφικούς τομείς του χώρου, ώστε ο επισκέπτης να 

κατανοήσει τις ποικίλες πτυχές της καθημερινής, αλλά και της δημόσιας ζωής της μακεδονικής 

πρωτεύουσας. Η κατασκευή του κτιρίου του μουσείου και η οργάνωση της έκθεσης 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ (2006-2009, ΥΠΠΟ-ΔΕΕΜ-ΙΖ ΕΠΚΑ). Αρμόδια 

Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ΕΦΑ Πέλλας43. 

 

  

                                                             
42http://www.pella-museum.gr/explore 
43https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1693 

http://www.pella-museum.gr/explore
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6.2. Βεργίνα – «Αιγές,  η βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων»44 

 

Στα νότια του ποταμού Αλιάκμονα, στη σημερινή Βεργίνα, βρίσκονται «αι Αιγεαί», η πρώτη 

πόλη των Μακεδόνων. Το όνομά της σημαίνει «ο τόπος με τα πολλά κατσίκια». Η ανάρρηση 

στο θρόνο του Φιλίππου Β΄, που θα συγκεντρώσει γύρω του την αφρόκρεμα της διανόησης θα 

οδηγήσει την πόλη σε λίκνο παραγωγής πολιτισμού. Μολονότι το πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. οι 

γενικότερες εξελίξεις αναγκάζουν τον Μακεδόνα βασιλιά και την οικογένειά του να διαμένουν 

κυρίως στην Πέλλα, οι Αιγές θα αποτελούν το κέντρο, όπου βρίσκονται τα παλάτια και οι τάφοι 

των βασιλιάδων και τελούνται οι σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ιερές τελετές, γιορτές 

κ.α.). Είναι η πόλη όπου έχασε τη ζωή του ο Φίλιππος (καλοκαίρι 336 π.Χ.) και τάφηκε και η 

πόλη όπου ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε βασιλιάς.  

 

Στη φιλοσοφία μιας ολιστικής και δυναμικής προσέγγισηςστη σχέση αρχαιολογικού χώρου – 

μουσείου – επισκέπτη έχει δημιουργηθεί το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών45, που αφενός 

αναδεικνύει και συστήνει στον επισκέπτη τα μοναδικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, 

αφετέρου αξιοποιεί όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας. Μνημεία ιστορικής και αρχαιολογικής 

αξίας που θα δει ο επισκέπτης, είναι: 

 

Το ανάκτορο και η αγορά46 

Κτισμένο στα χρόνια του Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.), το ανάκτορο των Αιγών είναι ένα 

πρωτοποριακό για την εποχή του ανάκτορο, έργο μάλλον του αρχιτέκτονα Πύθεου, γνωστού για 

την συνεισφορά του στην εξέλιξη της πολεοδομίας και της θεωρίας των αναλογιών, που είχε 

στόχο να δημιουργήσει το αρχέτυπο όλων των «βασιλείων», των ανακτόρων της ελληνιστικής 

εποχής. Βασικά του στοιχεία είναι το μεγάλο τετράγωνο περιστύλιο και οι χώροι που το 

περιβάλλουν και το εντυπωσιακό πρόπυλο με τις στοές που το πλαισιώνουν. Δίπλα στο 

ανάκτορο βρίσκεται η αρχαία αγορά με αναθήματα, λίθινους βωμούς και ναούς, καθώς και το 

ιερό της Εύκλειας. 

 

Το θέατρο των Αιγών47 

Η αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου Αιγών ξεκίνησε το 1982. Aπό το θέατρο είναι ορατή η 

γεωμετρία του. Χρονολογείται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. και είναι πιθανό να χτίστηκε 

                                                             
44https://www.aigai.gr/ 
45https://www.aigai.gr/el/explore/polycentric/museum/aiges/vergina 
46https://www.aigai.gr/el/explore/museum/palace/aiges/vergina 
47https://www.aigai.gr/el/explore/asty/theatre/aiges/vergina 

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%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82/ 

Δρούγου, Στέλλα Το Αρχαίο θέατρο της Βεργίνας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2017 

Δρούγου, Στέλλα, Το αρχαίο θέατρο της Βεργίνας. Συμβολή στην ιστορία του θεάτρου στην Αρχαία Μακεδονία, 

University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2016 

 

https://www.aigai.gr/
https://www.aigai.gr/el/explore/polycentric/museum/aiges/vergina
https://www.aigai.gr/el/explore/museum/palace/aiges/vergina
https://www.aigai.gr/el/explore/asty/theatre/aiges/vergina
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%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82/
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%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82/
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%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82/
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ταυτόχρονα με το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα, την περίοδο που ήταν άρχοντας ο 

Λυκούργος (περ. 340 π.Χ.). Το θέατρο διαθέτει ένα διάζωμα, διατηρείται η πρώτη σειρά λίθινων 

εδωλίων και οι θεμελιώσεις της σκηνής. Η ανασκαφή στο χώρο της σκηνής αποκάλυψε τα 

θεμέλια ενός κτηρίου παλαιότερου του θεάτρου, το οποίο πιθανώς εξυπηρετούσε παρόμοιες 

λειτουργίες. Στο θέατρο αυτό δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β΄ στη διάρκεια των γάμων της κόρης 

του (καλοκαίρι 336 π.Χ.). Το γεγονός αυτό και η εκστρατεία του Αλέξανδρου που ακολούθησε, 

πρέπει να είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του θεάτρου. 

Σημαντικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι πως με το θέατρο των Αιγών, εμφανίζεται 

ένας νέος κανόνας που θα υιοθετηθεί στα μεγάλα Ελληνιστικά κέντρα (Αλεξάνδρεια). Πρόκειται 

για την ένταξη στο ίδιο οικοδομικό σύνολο και σε περίοπτη θέση ως προς το χώρο, του 

ανακτόρου με το θέατρο, μιας νέας δηλαδή σύνδεσης οργανικής, αλλά και συμβολικής του 

διοικητικού και πολιτικού κέντρου (ανάκτορο) με το κέντρο της πολιτιστικής και πνευματικής 

δραστηριότητας (θέατρο) της πόλης.  

 

 

 
 

Εικ. 9: Το θέατρο των Αιγών (πηγή www.aigai.gr) 

 

http://www.aigai.gr/
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Εικ. 10: Τα έργα της μερικής αναστήλωσης στο ανάκτορο των Αιγών σε πλήρη εξέλιξη 

(πηγή: https://etravelnews.gr/palati-philipou-etoimo-to-2022-1/) 

 

 
 

Εικ. 11: τρισδιάστατη φωτορεαλιστική  αναπαράσταση του ανακτόρου των Αιγών με την 

ολοκλήρωση των εργασιών 

(πηγή: https://etravelnews.gr/palati-philipou-etoimo-to-2022-1/) 

 

https://etravelnews.gr/palati-philipou-etoimo-to-2022-1/
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Νεκροταφείο των τύμβων48 

Οι ταφές της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου αποτελούν την απόδειξη πως ήδη από τις αρχές της 

πρώτης χιλιετίας π.Χ. η περιοχή υπήρξε σημείο αναφοράς μιας κοινωνίας που επέλεγε να τιμά 

τους νεκρούς της με τη δημιουργία τύμβων ως ανάμνηση, σήμα της μετάβασής τους στον άλλο 

κόσμο. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε για δέκα περίπου αιώνες εγκολπώνοντας κάθε φορά νέα 

στοιχεία της κοινωνίας που εξελισσόταν. Στη μεγάλη περιοχή μεταξύ της Βεργίνας και του προς 

ανατολάς γειτονικού χωριού των Παλατιτσίων έχει ανασκαφεί ένας μεγάλος αριθμός από τους 

τριακόσιους περίπου πρώιμους τύμβους, ενώ ένας μικρότερος αριθμός ανεσκαμμένων τύμβων 

χρονολογείται από τα υστεροκλασικά ως τα ρωμαϊκά χρόνια 

 

Μεγάλη Τούμπα49 

Η ταφική συστάδα της Μεγάλης Τούμπας (β΄ μισό 4ου αι. π.Χ.) αποτελεί ένα εξαιρετικό σύνολο 

όχι μόνο λόγω της σπουδαίας καλλιτεχνικής του αξίας, αλλά κυρίως λόγω του πλήθους των 

πληροφοριών που παρείχε στην αρχαιολογική έρευνα.Ο τάφος ΙΙ είναι ο διασημότερος του 

συνόλου, αφού η ταύτιση του νεκρού του θαλάμου με το Φίλιππο Β΄ από τον ανασκαφέα 

προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και ζωηρή επιστημονική συζήτηση. Πρόκειται για έναν περίλαμπρο 

μακεδονικό τάφο, ο οποίος δέχθηκε ένα σημαντικό μέλος της βασιλικής οικογένειας, όπως 

μαρτυρούν η περίτεχνη αρχιτεκτονική και τα κτερίσματα που συνόδευαν το νεκρό βασιλιά. 

Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ΕΦΑ Ημαθίας50. 

 

Εικ. 12: Ο Τάφος του Φιλίππου Β’ 

                                                             
48https://www.aigai.gr/el/explore/necropolis/tombs/aiges/vergina 
49http://vergina.web.auth.gr/VeginaSite/html/archaeologikos%20choros/megali%20toumba.html 
50https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1694  

https://www.aigai.gr/el/explore/necropolis/tombs/aiges/vergina
http://vergina.web.auth.gr/VeginaSite/html/archaeologikos%20choros/megali%20toumba.html
https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1694
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6.3. Νάουσα – Αρχαία Μίεζα « Η Σχολή του δασκάλου του Αριστοτέλη»51 

 

Η αρχαία πόλη της Μίεζας στην σημερινή πόλη Νάουσα, γνώρισε τη μεγαλύτερη της ακμή 

στους ελληνιστικούς χρόνους. Τα διάσπαρτα αρχαιολογικά κατάλοιπα από την ευρύτερη 

περιοχή της Μίεζας φανερώνουν μία δυναμική μακεδονική πόλη, που αναπτύσσεται ιδιαίτερα 

στους χρόνους των Μακεδόνων βασιλέων, αλλά συνεχίζει να ευημερεί και στους μετέπειτα 

αιώνες.  

 

Αρχαιολογικός χώρος του Νυμφαίου52 (Αρχαιολογικός Χώρος Σχολής Αριστοτέλη) 

Βρίσκεται στη θέση Ισβόρια και έχει ταυτιστεί με τη Σχολή του Αριστοτέλους. Εδώ, ο 

μελλοντικός βασιλιάς της Μακεδονίας μαζί με έναν εκλεκτό κύκλο μαθητών από γόνους 

ευγενών μακεδονικών οικογενειών μυήθηκε στη φιλοσοφία και στην ποίηση, στα μαθηματικά 

και τις φυσικές επιστήμες. Εδώ καλλιεργήθηκε αγάπη του για το Ομηρικό έπος, την Ιλιάδα, και 

η μαθητεία του κοντά στον μεγάλο φιλόσοφο Αριστοτέλη.Ο Αλέξανδρος παρέμεινε στη Σχολή 

μέχρι το 340 π.Χ., οπότε επέστρεψε στην Πέλλα για να ασκήσει καθήκοντα αντιβασιλέα, κατά 

την απουσία του πατέρα του. Η επίδραση της αριστοτελικής σκέψης στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του νεαρού διαδόχου, αλλά και στη φιλοσοφία ζωής που είχε ο μετέπειτα 

κοσμοκράτορας για την ηθική και την πολιτική, γνωρίζουμε πως στάθηκε καθοριστική.  

 

 
Εικ. 13: Αρχαιολογικός Χώρος Σχολής Αριστοτέλη 

(πηγή: https://www.e-naousa.gr/article.php?naousa=16) 

                                                             
51http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=5104 
52http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2577 

https://www.e-naousa.gr/article.php?naousa=16
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=5104
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2577
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Γυμνάσιο Μίεζας  

Στο Γυμνάσιο έγινε η εφηβική – αθλητική εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζί με τους 

συνομήλικούς του γιους των μεγάλων οικογενειών του βασιλείου, οι οποίοι τον ακολούθησαν 

αργότερα στην ασιατική εκστρατεία ως Εταίροι στρατηγοί. Παράλληλα εδώ αποκτήθηκε η 

πρώιμη πολεμική του δεινότητα και η αγάπη του για τον Βουκεφάλα. 

 

Αρχαίο Θέατρο Μίεζας53 

Το 1992 αποκαλύφτηκε στο νοτιοδυτικό άκρο του ανασκαμμένου χώρου το θέατρο της Μίεζας. 

Το ημικυκλικό κοίλο του ανοίγεται σε μία φυσική πλαγιά, με πανοραμική θέα προς την πεδιάδα. 

Έχει δεκατέσσερις σειρές εδωλίων, που χωρίζονται με πέντε κερκίδες και η χωρητικότητα του 

υπολογίζεται περίπου σε 1.500 άτομα. Στις πρώτες επτά σειρές διατηρούνται οι πώρινες 

λιθόπλινθοι των εδωλίων, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του κοίλου διακρίνεται η λάξευση του 

βράχου για την προετοιμασία της έδρασης τους. Τα μαρμάρινα καθίσματα της προεδρίας κάποτε 

κύκλωναν τη χωμάτινη ορχήστρα του θεάτρου. Η τοποθέτηση πάντως του σκηνικού 

οικοδομήματος βαθιά στην πεταλόσχημη ορχήστρα, αλλά και η συνύπαρξη ελληνιστικών και 

ρωμαϊκών κατασκευαστικών στοιχείων, σε συνδυασμό με την κεραμική, οδηγούν σε μια 

χρονολόγηση του μνημείου στα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ η χρήση του χώρου φαίνεται ότι 

συνεχίζεται μέχρι και τον 4ο αι. μ.Χ. (δηλαδή το θέατρο ήταν σε χρήση για πέντε περίπου 

αιώνες). Αρμόδια ΕΦΑ Ημαθίας54 

 

 
 

Εικ. 14: Το Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του. 

 

                                                             
53http://www.diazoma.gr/theaters/archaio-theatro-miezas/ 
54https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1694 

http://www.diazoma.gr/theaters/archaio-theatro-miezas/
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Άλλα σημαντικά μνημεία είναι οι Μακεδονικός Τάφοι των Ανθεμίων, των Λύσωνος και 

Καλλικλέους, της Κρίσεως και του Kinch. 

 

Πολιτιστικό κέντρο σχολής Αριστοτέλους 

Πολύ κοντά στη σχολή του Αριστοτέλη, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, βρίσκεται σήμερα 

το Πολιτιστικό κέντρο σχολής Αριστοτέλους55, ένα ολοκληρωμένο κέντρο Πολιτισμού και 

Αναψυχής, όπου ο επισκέπτης μπορεί, αφού ξεναγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής 

Αριστοτέλους, να ενημερωθεί για την ιστορία και τη σημασία του μνημείου.  

 

 
 

 

Εικ. 15-16: Το Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλη στη Νάουσα 

                                                             
55http://www.sxoliaristotelous.gr/el/center.htm  

http://www.sxoliaristotelous.gr/el/center.htm
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6.4. Αρχαία Στάγειρα (Χαλκιδική) «Η γενέτειρα του δασκάλου του Αριστοτέλη» 

 

Ο σημαντικότερος ιστορικός χώρος της Χαλκιδικής, τα αρχαία Στάγειρα56, βρίσκεται στη 

χερσόνησο Λιοτόπι, δίπλα στη σημερινή Ολυμπιάδα. Κατά τον Ολυνθιακό πόλεμο (349 π.Χ.) τα 

Στάγειρα, ως μέλος του «Κοινού των Χαλκιδέων», πολιορκήθηκαν από τον Φίλιππο Β' και 

καταστράφηκαν, αλλά ανοικοδομήθηκαν και πάλι από τον ίδιο, ύστερα από παρέμβαση του 

Αριστοτέλη, που στο μεταξύ είχε προσληφθεί ως δάσκαλος του γιου του, Αλεξάνδρου 

(Ηρόδοτος 7,115. Θουκυδίδης 4,88,2. Στράβωνας 7,331. Πλούταρχος, Αλέξανδρος 7,3). Παρά 

την ανοικοδόμηση, η καταστροφή αυτή σηματοδότησε την παρακμή της πόλης, που άρχισε να 

φθίνει σταδιακά. 

 

Σήμερα, έπειτα από συστηματικές ανασκαφές, διαμορφώσεις και αναστηλώσεις, τα αρχαία 

Στάγειρα αποτελούν έναν θελκτικό για τον επισκέπτη αρχαιολογικό χώρο. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: 

 

Οχυρώσεις, αγορά και λιμάνια της αρχαίας πόλης  

Είναι εντυπωσιακή για τον επισκέπτη η αρχαία οχύρωση της πόλης, με παλαιότερο τμήμα της 

στην πρώιμη κλασική εποχή, με τους τετράγωνους και κυκλικούς πύργους, την εναλλαγή 

διαφορετικών συστημάτων δόμησης και την ποικιλομορφία των αποχρώσεων των πετρωμάτων. 

Το υστεροκλασικό τείχος ανακατασκευάστηκε από τον Φίλιππο Β΄ και στην προέκτασή του 

συναντά κτίσματα υψηλού συμβολισμού. Η μέριμναγια το αισθητικό αποτέλεσμα είναι 

χαρακτηριστικό της οχύρωσης των Σταγείρων και πολιτική παρακαταθήκη του Αριστοτέλη, που 

σημείωνε ότι τα τείχη των πόλεων πρέπει να συμβάλουν μεταξύ άλλων και στην «ευκοσμίαν» 

τους. Στον αυχένα ανάμεσα στους δυο λόφους, υπήρχε η αρχαία αγορά που πιθανότατα διέθετε 

κτίρια με όροφο - δώμα. Επίσης, υπήρχε ΒΔ του αρχαίου οικισμού λιμάνι (θέση «Συκιά») και 

δευτερεύον λιμάνι.  

 

Θεσμοφόριο 

Στο πλαίσιο των δομικών παρεμβάσεων του Φιλίππου Β΄ χωροθετείται σε περίοπτη θέση 

κυκλικό κτίριο του Θεσμοφορίου, ιερού αφιερωμένου στη Δήμητρα. Το ιερό επισκιάζει τα 

υπόλοιπα και εγκαινιάζει νέες τελετουργικές λατρείες και πρακτικές. Ως προς τη χρήση και τις 

διαστάσεις είναι ανάλογο με της Πέλλας και χρονολογικά ελάχιστα προγενέστερο. 

 

Οικία κλασικής – ελληνιστικής περιόδου  

Έχει αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική έρευνα Οικία με περίκλειστη αυλή, πιθανώς διώροφη 

που προσφέρει πολλά στοιχεία για την οργάνωση και αρχιτεκτονική των Αρχαίων Σταγείρων. Ο 

                                                             
56http://www.dimosaristoteli.gr/gr/sights/ancient-stagira 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2463 

Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Σταγείρων, ΙΣΤ ΕΠΚΑ, ΥΠΠΟΑ, Θεσσαλονίκη 2014 

 

http://www.dimosaristoteli.gr/gr/sights/ancient-stagira
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2463
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προσανατολισμός, η καθαρή γεωμετρία και η γραμμική και κάθετη διάταξη κύριων και κάθετων 

δρόμων δηλώνουν την ύπαρξη ίσως ενός στοιχειώδους κεντρικού σχεδιασμού της πόλης και 

κοινούς όρους δόμησης. 

 

Tάφος Αριστοτέλη 

Κοντά στην Αγορά η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ένα αψιδωτό σε κάτοψη (ή 

πεταλόσχημο) οικοδόμημα, που χτίστηκε με πολύ σπουδή από καλό, αλλά σε δεύτερη χρήση 

οικοδομικό υλικό στους χρόνους του Αλεξάνδρου. Σε επαφή σχεδόν με την πρόσοψη του 

αψιδωτού αυτού κτίσματος και αμέσως στα ΒΑ του, αποκαλύφθηκε ένα επιμελημένο και 

τετράγωνο (πλευράς 4,70μ.) μαρμαροθετημένο δάπεδο, στο κέντρο του οποίου υπάρχει μία 

ορθογώνια, αλλά κενή σήμερα επιφάνεια, όπου το πιθανότερο είναι ότι υπήρχε αρχικά στημένος 

ένας βωμός. Αξιοποιώντας γραπτές-γραμματειακές πηγές, όπως το χειρόγραφο αριθ.257 της 

Μαρκιανής, ο ανασκαφέας του χώρου αρχαιολόγος Κώστας Σισμανίδης, υποστηρίζει ότι 

πρόκειται για τον τάφο – ηρώο του Αριστοτέλη. 

 

 
 

Εικ. 17: Ο αρχαιολογικός χώρος των Σταγείρων 

(πηγή: Wikipedia) 
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Εικ. 18: Το ταφικό ηρώο του Αριστοτέλη  

(Πηγή: https://www.voria.gr/article/anakalifthike-o-tafos-tou-aristoteli-sta-stagira-chalkidikis ) 

  

https://www.voria.gr/article/anakalifthike-o-tafos-tou-aristoteli-sta-stagira-chalkidikis


42 
 

6.5. Δίον – «Το θρησκευτικό κέντρο»57 

 

Η αρχαία πόλη έφτασε σε μεγάλη ακμή κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και ήταν θρησκευτικό 

και πολιτιστικό κέντροσυνδεδεμένο με τη λατρεία των Μουσών και του Δία.  

Ο αρχαίος συγγραφέας,Δίων ο Χρυσόστομος, αναφέρει ότι οι Φίλιππος και Αλέξανδρος 

πανηγύριζαν τις νίκες τους στο Δίον με μεγαλοπρεπείς θυσίες στο Δία και στις Μούσες. Στο 

Δίον γιόρτασε ο Φίλιππος Β' την άλωση και καταστροφή της Ολύνθου, πρωτεύουσας της 

Χαλκιδικής Συμμαχίας, και στο ίδιο μέρος ο Μέγας Αλέξανδρος επικαλέστηκε τη βοήθεια του 

ύψιστου των θεών, πραγματοποιώντας την πανηγυρική ετοιμασία της εκστρατείας του στην 

Ασία. Στο Δίον τοποθετήθηκε το περίφημο σύμπλεγμα του Λυσίππου, που έγινε με εντολή του 

Αλέξανδρου μετά τη μάχη του Γρανικού. Πρόκειται για τους χάλκινους ανδριάντες των 25 

εταίρων που έπεσαν στη μάχη.58 

 

Αν και ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου είναι αρκετά εκτεταμένος, η οργάνωσή του προσφέρει 

στον επισκέπτη σαφείς διαδρομές για να περιηγηθεί ανάμεσα στα μνημεία. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: 

 

Το Ελληνιστικό θέατρο στο Δίον59 

Στα νότια της πόλης του Δίου, έξω από τα όριά της και δυτικά του ιερού της Δήμητρας 

βρίσκεται το αρχαίο θέατρο. Η κατασκευή του τοποθετείται στην ελληνιστική εποχή, 

πιθανότατα στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Ε΄ (221-179 π.Χ.). Το θέατρο είναι κτισμένο 

στην πλαγιά χαμηλού φυσικού λόφου και έχει προσανατολισμό βορειανατολικό, τον πιο 

ενδεδειγμένο για τον καλό αερισμό του χώρου, όπως επεσήμανε αργότερα ο Βιτρούβιος. Η 

ορχήστρα, με διάμετρο περίπου 26 μ., ορίζεται από ακάλυπτο πέτρινο αποχετευτικό αγωγό και 

είχε δάπεδο από πατημένο χώμα. Στον άξονα του θεάτρου και μέσα στην ορχήστρα ένας 

υπόγειος διάδρομος με δύο θαλάμους, ένα σε κάθε άκρο, ταυτίζεται ασφαλώς με τη «χαρώνεια 

κλίμακα» των αρχαίων, το σημείο, δηλαδή, από όπου εμφανίζονταν οι ηθοποιοί που υποδύονταν 

πρόσωπα του Κάτω Κόσμου. Το κοίλο, χωρίς αναλημματικό τοίχο στα άκρα του, διαμορφωμένο 

σε χαλικόστρωτα πρανή που σβήνουν ομαλά στις παρόδους, διέθετε εδώλια από πήλινες 

πλίνθους, μια ιδιαιτερότητα που δεν συναντάται σε κανένα άλλο αρχαίο θέατρο. Είναι πολύ 

πιθανό κατά την ελληνιστική εποχή, επάνω στην τελευταία στρώση πλίνθων να υπήρχε και 

μαρμάρινη επικάλυψη. Πιο προσεγμένη ήταν η κατασκευή του σκηνικού οικοδομήματος 

(σκηνή, προσκήνιο, και παρασκήνια).  

 

 

                                                             
57http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2508 
58http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2508 
59http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=983 
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85/ 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=983
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85/
http://www.diazoma.gr/theaters/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85/
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Εικ. 19: Αεροφωτογραφία του συγκροτήματος των Μεγάλων Θερμών στο Δίον 

       © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

                © ΚΖ  ́Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

 

Το Iερό Ολυμπίου Διός στο Δίον60 

Η λατρεία του Ολυμπίου Διός υπήρξε αρκετά σημαντική για τους Μακεδόνες.Υπάρχουν 

επιγραφικές μαρτυρίες ότι το Ιερό του Διός στο Δίον ήταν εξαιρετικά σημαντικός χώρος για το 

μακεδονικό βασίλειο, καθώς εκεί δημοσιεύονταν σε λίθινες στήλες σημαντικά κείμενα. Επίσης, 

στο ιερό ήταν στημένα τα αγάλματα των Μακεδόνων βασιλέων.Τμήματα κιόνων βεβαιώνουν 

την ύπαρξη ενός κτηρίου με μνημειακό χαρακτήρα, δωρικού ρυθμού. 

 

Μακεδονικοί τάφοι61 

Τα νεκροταφεία του Δίου, εκτείνονται βόρεια και δυτικά της πόλης και η περίοδος χρήσης τους 

καλύπτει το διάστημα από τα μέσα περίπου του 5ου αι. π.Χ. ως τις αρχές του 5ου αι. μ.Χ. Τα 

επιβλητικότερα κατασκευάσματα της κατηγορίας των ταφικών κτισμάτων συνιστούν οι 

«μακεδονικοί» τάφοι, που κατά καιρούς ήρθαν στο φως - το συχνότερο συλημένοι - από το 1929 

και το εξής και πρόκειται για τους Μακεδονικούς τάφους I, II, ΙΙΙ και IV.  

 

                                                             
60http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=980 
61http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=985 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=980
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=985
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6.6. Αμφίπολη «Το νεώριο, η αφετηρία για την κατάκτηση του τότε κόσμου»62 

 

Η Αμφίπολη, χτισμένη σε περίοπτη θέση κοντά στη θάλασσα και στις εκβολές του Στρυμόνα, 

στις παρυφές του δυτικού Παγγαίου, για μια πολύ μεγάλη περίοδο στην αρχαιότητα υπήρξε 

νευραλγικός ναυτικός κόμβος, λιμάνι και εμπορικός σταθμός, με στρατηγική σημασία. Από το 

357 π.Χ. ήταν αναπόσπαστο τμήμα του μακεδονικού βασιλείου και είχε οικονομική και 

πολιτιστική άνθηση χάρη στο εμπόριο και την εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων του Παγγαίου.  

 

Στις εκβολές του Στρυμόνα εξάλλου ναυπηγήθηκε ο στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 

τέλεσε τις θυσίες στους θεούςπριν αποπλεύσει στην Ασία το 334 π.Χ., καθώς αποτελούσε έδρα 

του Μακεδονικού στόλου. Επίσης, Αμφίπολη παρέμειναν εξόριστοι για δεκατρία χρόνια η 

σύζυγος του Μ. Αλέξανδρου, η Ρωξάνη και ο γιος του, ο Αλέξανδρος ο Δ', μέχρι που, όπως 

εικάζεται, δολοφονήθηκαν από τον Κάσσανδρο. 

 

Η νέα Εγνατία συνδέει την Αμφίπολη σήμερα με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της 

Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θράκης και οι δρόμοι της ενδοχώρας τη συνδέουν με 

τα αστικά κέντρα της Δράμας, των Σερρών της Καβάλας που διακρίνονται από ενδιαφέρουσα 

πολιτιστική και τουριστική δραστηριότητα.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος των ανασκαφών της αρχαίας πόλης πραγματοποιήθηκε από το 1956 μέχρι 

το 1984 από τον αείμνηστο αρχαιολόγο Δημήτρη Λαζαρίδη. 

 

Τι μπορεί να δει σήμερα ο επισκέπτης; 

 

Το αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης 

Το Γυμνάσιο δίνει μια εικόνα της ζωής που άλλοτε υπήρχε στο χώρο. Χρονολογείται 4ο π. Χ. 

Από τη μαρμάρινη στήλη, γνωστή ως«Εφηβαρχικό Νόμο», που αποκαλύφτηκε στο Γυμνάσιο 

και δημοσιεύθηκε το 2015 από την αρχαιολόγο, Καλλιόπη Λαζαρίδου και την Αρχαιολογική 

Εταιρεία που χρηματοδότησε τις ανασκαφές, είναι γνωστός ο κανονισμός λειτουργίας του και 

μας δίνονται πληροφορίες για την τοπογραφία της αρχαίας Αμφίπολης, όπως η ύπαρξη αρχαίας 

αγοράς, εργαστηρίων, αρχαίου θεάτρου. 

 

Tο αρχαίο θέατρο της Αμφίπολης63 

Το θέατρο βρίσκεται βορειοανατολικά του Γυμνασίου και εντός των μακρών τειχών της αρχαίας 

Αμφίπολης. Βρίσκεται σε εξέχουσα αμφιθεατρική θέση, με θέα προς τις εκβολές του ποταμού 

Στρυμόνα και τα βουνά που τον πλαισιώνουν. Το κοίλο του θεάτρου δεν σώζεται πλέον, 

διακρίνεται, όμως, καθαρά η διαμόρφωσή του. Εκτιμάται ότι σώζονται η ορχήστρα και μερικές 

                                                             
62http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2403 
63http://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/ 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2403
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/
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/
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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από τις πρώτες σειρές εδωλίων του κοίλου. Εκκρεμεί μόνο η πρωτοβουλία για μια εκ νέου 

Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης ανάμεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και το Δήμο Αμφίπολης. Μια πρωτοβουλία που το 

θέατρο της Αμφίπολης να αναδειχθεί και νασυμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής. 

 

Τύμβος Καστά:  

Πρόκειται για τον κυκλικό λόφο στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης. Είναι επίσης γνωστός ως 

ο τάφος της Αμφίπολης, ονομασία που προέρχεται από το Μακεδονικό ταφικό μνημείο της 

πρώιμης ελληνιστικής περιόδου, που ανακαλύφθηκε το 2015 στο εσωτερικό του λόφου. Η 

πρόσοψη του τάφου αποτελεί εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση για την αντίστοιχη αρχιτεκτονική 

του τύπου του μακεδονικού τάφου κατά το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.  

 

 

Εικ. 20: Το Γυμνάσιο και το Αρχαίο Θέατρο Αμφίπολης στο βάθος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
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Εικ. 21: Η αρχαιολογική έρευνα του ταφικού μνημείου στο λόφο Καστά στην Αμφιπόλη 

(πηγή: cnn) 

 

 

Εικ. 22: ο Λέων της Αμφίπολης. 
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης  

Ένα μουσείο που αξίζει να δει ο επισκέπτης αφού παρουσιάζει το μεγάλο αρχαιολογικό πλούτο 

της αρχαίας Αμφίπολης και της ευρύτερης περιοχής της, με αντιπροσωπευτικά εκθέματα από 

τους προϊστορικούς, κλασικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, που 

προέρχονται από οικισμούς, νεκροπόλεις και ιερά της Αμφίπολης και της ευρύτερης περιοχής 

της.  

 

Στα όρια του αρχαιολογικού χώρου – πάρκου υπάρχουν και θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

και εξαιρετικού οικολογικού ενδιαφέροντος. Ο ποταμός Στρυμόνας αποτελεί κεντρικό άξονα 

του ιστορικού τοπίου. Μπορεί να προσφέρει πλωτή πρόσβαση στην Αρχαία Αμφίπολη, αλλά και 

είναι ένας οικολογικός βιότοπος που δίνει στο πάρκο οικολογική διάσταση.Αρμόδια Υπηρεσία 

ΕΦΑ Σερρών.64 

 

  

                                                             
64https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1695 
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6.7. Θεσσαλονίκη «Μια “ανοιχτή” πόλη από το διάδοχο Κάσσανδρο».65 

 

Το ισχυρό αποτύπωμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη γίνεται αντιληπτό από την πρώτη 

στιγμή. Η σύγχρονη Θεσσαλονίκη τον τιμά μεγαλοπρεπώς, μιας και έχει δώσει το όνομά του 

στην κεντρική παραλιακή της λεωφόρο.  

 

Το πλέον αδιαμφισβήτητο ιστορικό δεδομένο για την ύπαρξη ελληνιστικής πόλης είναι η ίδρυσή 

της από τον Κάσσανδρο,- συζύγου της Θεσσαλονίκης, της ετεροθαλούς αδελφής του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, της οποίας το όνομα χάρισε στην πόλη -το 315 π.Χ., με τον συνοικισμό 26 

γειτονικών πολισμάτων γύρω από τον Θερμαϊκό κόλπο, στη θέση της αρχαίας Θέρμης. H 

Θέρμη, που διέθετε λιμάνι, είναι πολύ πιθανό ότι βρισκόταν στη μικρή χερσόνησο του 

Θερμαϊκού κόλπου που ονομάζεται Καραμπουρνάκι.  

 

Η Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις του μακεδονικού βασιλείου 

και στο σημαντικότερο εμπορικό κέντρο της Μακεδονίας. Η οικονομική ανάπτυξή της ήταν 

γρήγορη, γιατί το λιμάνι της έδωσε διέξοδο και επέτρεψε τη στενή επικοινωνία του 

Μακεδονικού κράτους με το Αιγαίο. Η ανάπτυξη αυτή προκάλεσε την αύξηση του πληθυσμού 

της και προσέλκυσε ξένους, που ασχολούνταν με το εμπόριο και τη βιοτεχνία. Ήταν μια πόλη 

ανοιχτή σε ξένες επιδράσεις, πράγμα που μαρτυρεί και η διάδοση ξένων λατρειών, όπως είναι 

κυρίως οι αιγυπτιακές λατρείες. 

Τα δεδομένα της ελληνιστικής πόλης παραμένουν σήμερα ισχνά και ανεπαρκή για να συνθέσουν 

την εικόνα της πρώιμης ελληνιστικής Θεσσαλονίκης. Ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά –

όπως το πολεοδομικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης - ευτυχώς διατηρούνται από την αρχή της στην 

πρώιμη ελληνιστική εποχή έως το τέλος της ύστερης αρχαιότητας, αλλά και πέρα από αυτήν, 

έως σήμερα.  

 

Τα τείχη 

Ένα σημαντικό ζήτημα της έρευνας αποτελεί η έκταση της τειχισμένης πόλης. Από την πρώτη 

οχύρωση της πόλης γνωρίζουμε ένα μικρό μόνο τμήμα στη βορειοανατολική πλευρά της 

μεταγενέστερης οχύρωσης. Το ανατολικό τείχος της ελληνιστικής εποχής ακολουθούσε την ίδια 

πορεία με το μεταγενέστερο, τουλάχιστον στο βορειότερο τμήμα του, ενώ νοτιότερα περνούσε 

από την περιοχή δυτικά της Ροτόντας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη και πιθανότερη μάλλον 

άποψη, η έκταση της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης ήταν γύρω στα 220 εκτάρια, επρόκειτο 

                                                             
65Πρακτικά ΑΕΜΘ 

Η Θεσσαλονίκη από τον Κάσσανδρο ως τον Γαλέριο - Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου 

Μετρ-όντας της ιστορία της Θεσσαλονίκης (2018) 

Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, Πρακτικά, τ. 20 (2008) 
https://thessaloniki.travel/pdf/Thessaloniki_EN.pdf 

 

 

https://www.aemth.gr/el/
https://docplayer.gr/1210019-I-thessaloniki-apo-ton-kassandro-os-ton-galerio.html
https://parallaximag.gr/wp-content/uploads/2019/12/METRO-NTAS-for-web.pdf
https://www.dropbox.com/s/0cgkrt0l94sa68p/22.pdf?dl=0
https://thessaloniki.travel/pdf/Thessaloniki_EN.pdf
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δηλαδή ήδη σε αυτή την περίοδο για μια μεγάλη πόλη σε άμεση σχέση με τη θάλασσα και θα 

μπορούσε να συγκριθεί με τις μακεδονικές πρωτεύουσες Πέλλα και Δημητριάδα. 

 

Η ύπαρξη Αγοράς 

Η αγορά μαρτυρείται από μια επιγραφή του 60 π.Χ., που βρέθηκε στην οδό Ολύμπου (IG Χ 2.1 

αρ. 5). Πρόκειται για ένα ψήφισμα με το οποίο η πόλη τιμά κάποιο πρόσωπο και θα είχε στηθεί, 

όπως αναγράφεται, σε κεντρικό σημείο της Αγοράς. Η ελληνιστική αυτή Αγορά που θα πρέπει 

να είχε μνημειακή μορφή, δεν εντοπίστηκε ανασκαφικά στη θέση της μεταγενέστερης ρωμαϊκής 

Αγοράς. Εργαστηριακές δραστηριότητες στην περιοχή ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. δείχνουν ότι 

πιθανόν ο χώρος της παλιότερης Αγοράς δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ μακριά από τη θέση 

αυτή. Εξάλλου κάτω από την πλακόστρωση της ρωμαϊκής Αγοράς βρέθηκε ένα αξιοπρόσεκτο 

γλυπτό του β’ μισού του 2ου αι. π.Χ., ένας Άτλας, που προέρχεται από αρχιτεκτονική πρόσοψη, 

την οποία στήριζε μαζί με άλλες όμοιες μορφές, και δηλώνει την παρουσία ενός σημαντικού 

δημόσιου μνημείου στην περιοχή ενταγμένου πιθανόν στην Αγορά. 

 

Διοικητικό κτίριο 

Εξαιρετικής σημασίας για την περίοδο της ίδρυσης της πόλης είναι οι πρόσφατες ανασκαφές 

στην πλατεία Κυπρίων Αγωνιστών. Κάτω από ένα συγκρότημα διοικητικού χαρακτήρα του 

1ουαι.π.Χ. βρέθηκαν παλιότερες φάσεις που ανάγονται στον 3ο αι. π.Χ., ενώ τα παλιότερα 

λείψανα ανάγονται στην εποχή της ίδρυσης της πόλης.  

 

Σαράπειο 

Το Σαραπείο, το ιερό των αιγυπτιακών θεοτήτων, είναι το μόνο γνωστό ανασκαφικά ιερό του 

οποίου η παλιότερη φάση ανάγεται στην ελληνιστική εποχή, βρίσκεται όμως σήμερα κάτω από 

πολυκατοικίες της οδού Διοικητηρίου. Μια σημαντική επιγραφή (IG Χ 2.1 αρ. 3) που βρέθηκε 

εδώ είναι ένα βασιλικό διάγραμμα, μια νομοθετική ρύθμιση, του βασιλιά Φιλίππου Ε΄, που 

εξεδόθη το 187 π.Χ. και αφορά στη διαχείριση των πόρων του ιερού. Από άλλες ελληνιστικές 

επιγραφές μαθαίνουμε ότι την εποχή αυτή υπήρχε εδώ τέμενος, περιστύλιο, σηκός, βωμοί κ.α.. 

 

Εργαστήρια 

Στο χώρο της μετέπειτα (ρωμαϊκής) αγοράς υπήρχαν στην ελληνιστική εποχή και έως τον 1ο αι. 

μ.Χ. εργαστήρια κατασκευής πήλινων και μεταλλικών προϊόντων σε εγκαταστάσεις προσωρινές 

που δεν άφησαν ίχνη. Στην περίοδο αυτή λειτουργούσε και ένα βαλανείο στη ΝΑ γωνία του 

αρχαιολογικού χώρου. 

 

Μακεδονικοί τάφοι 

Ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μνημεία που προβάλλουν τον πλούτο και την 

καλλιτεχνική αίσθηση των κατοίκων της πόλης στα ελληνιστικά χρόνια είναι ο Μακεδονικός 

Τάφος στο Δερβένι (αρχαία Λητή) με την μνημειακή ιωνική πρόσοψη. Επίσης, στο Φοίνικα, 

νοτιοανατολικά της πόλης, εντοπίζεται το αρχαιότερο δείγμα μακεδονικού τάφου στην περιοχή 
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της Θεσσαλονίκης, και ανήκει στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Είχε κατασκευαστεί για 

να δεχθεί έναν αναμφίβολα επιφανή νεκρό, πιθανότατα ανώτατο στέλεχος του μακεδονικού 

στρατού, και τη γυναίκα του. 

 

Νέα δεδομένα για την ελληνιστική Θεσσαλονίκη από τις ανασκαφές του μετρό 

Στις εργασίες του Σταθμού Αγίας Σοφίας αποκαλύφθηκε μια πρώιμη κατασκευή τοίχου, 

κτισμένου με πράσινο σχιστόλιθο και δομημένου με λίθους εγκάρσια τοποθετημένους, που 

πιθανώς αποτελεί τμήμα του αρχικού περιβόλου/τείχους της πόλης. Επίσης, ένα εύρημα που 

ξεχώρισε από τα ελληνιστικά- ρωμαϊκά χρόνια είναι μια μαρμαρόστρωτη πλατεία κοντά στην 

Αγία Σοφία, η οποία έχει όμοιό της μόνο στην πόλη Γέρασα της Ιορδανίας.Ακόμη, στο ύψος των 

σημερινών οδών Εγνατίας και Πλάτωνος, εντοπίστηκε αρχαία διασταύρωση. Οι δρόμοι με 

επάλληλα χωμάτινα καταστρώματα, χρονολογούνται από τον 3ο έως και τον 1ο αι. π.Χ.. 

 

Η διαχρονική Θεσσαλονίκη: 

Τη λαμπρή διαχρονική παρουσία της Θεσσαλονίκης μαρτυρούν οι ναοί, η αγορά, τα ανάκτορα, ο 

ιππόδρομος, οι βασιλικές, τα κάστρα, τα λουτρά, τα τεμένη, τα art deco κτήρια της. Τα 

σημαντικότερα από τα αξιοθέατα αυτά είναι: 

 

• Ο Λευκός Πύργος, κτίστηκε το 15ο αι., μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους 

Οθωμανούς το 1430. Στη θέση του υπήρχε παλαιότερος πύργος της βυζαντινής οχύρωσης της 

Θεσσαλονίκης, στο σημείο που το ανατολικό τείχος συναντούσε το τείχος της θάλασσας. Ο 

Πύργος αποτελούσε το ανατολικό άκρο του θαλάσσιου τείχους.  Στεγάζει τη νέα μόνιμη έκθεση 

που αφορά τη Θεσσαλονίκη από την εποχή της ίδρυσής της το 316/15 π.Χ. μέχρι τις μέρες μας. 

Η έκθεση παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο όψεις της ιστορίας της πόλης, που τη διακρίνει η 

μακραίωνη, αδιάσπαστη ιστορική παρουσία της. 

 

• Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θεωρείται το ποιητικότερο δημόσιο κτίριο της 

Θεσσαλονίκης και δικαίως περιλαμβάνεται ανάμεσα στα εκατό δείγματα της ελληνικής 

αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα. Το μουσείο ξεδιπλώνεται σε έντεκα αίθουσες, που άνοιξαν 

σταδιακά ως το 2004. Η καθεμία καλύπτει συγκεκριμένη ενότητα, αλλά όχι με το 

«παραδοσιακό» στήσιμο, αφού μέσα από την περιπλάνηση ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα 

εκθέματα, αλλά παίρνει και πληροφορίες για τις πόλεις, τη ζωή, τη διατροφή, την οικοτεχνία την 

εποχή του Βυζαντίου. 

 

• Τα Κάστρα (Τριγώνιο, Επτάπυργο, Ακρόπολη): Η Ακρόπολη στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

χτίστηκε, κατά τη συνήθη τακτική της ελληνιστικής περιόδου, με σκοπό να λειτουργήσει ως το 

τελευταίο οχυρό για τους κατοίκους, σε περίπτωση επιθέσεων και επιδρομών από τους εχθρούς 

τους. Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά των τειχών της Θεσσαλονίκης, πάνω από τη Μονή 

Βλατάδων στην Άνω Πόλη και διασώζεται σχεδόν στην αρχική της μορφή. Το Επταπύργιο 

αποτελεί οχυρωματικό κομμάτι της. Η αρχιτεκτονική της ακολουθεί αυτή των οχυρωματικών 

τειχών όλης της Θεσσαλονίκης. Ίσως το εντυπωσιακότερο σημείο τον τειχών και ένα από τα πιο 

πολυσύχναστα και δημοφιλή σε όλη την Θεσσαλονίκη αποτελεί ο Πύργος του Τριγωνίου. 
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Έχοντας κατασκευασθεί πιθανότατα στο δεύτερο μισό του 15ου μΧ αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως 

οπλοστάσιο και πύργος πυροβολικού σε ένα από τα σημεία όπου θεωρούνταν κρίσιμα για την 

αντιμετώπιση πολεμικών ενεργειών. 

 

• Η Αψίδα Γαλέριου (Καμάρα), γνωστή και ως «Καμάρα» είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 

και διακεκριμένα ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Μνημείο θριαμβικού χαρακτήρα που 

συγκεντρώνει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία της Ρωμαϊκής μνημειακής αρχιτεκτονικής ενώ 

ήταν αφιερωμένο στην νικηφόρα εκστρατεία του αυτοκράτορα Γαλέριου έναντι των 

Σασσανιδών της Περσίας και την κατάληψη της πρωτεύουσας τους Κτησιφών το 298 μΧ. 

 

• Η Ροτόντα, χτισμένη το 306 μ.Χ. από τους Ρωμαίους και τον αυτοκράτορα Γαλέριο, είναι ένα 

από τα αρχαιότερα ιστορικά κτίσματα της πόλης με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο 

κεντρικός θόλος, ύψους 30 μέτρων, στεφανώνει το κτίσμα, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός 

συμπεριλάμβανε και την ενσωμάτωση μιας «Οπής» (Occulus) παρόμοιας με αυτή που 

συναντάται στο Πάνθεον της Ρώμης. 

 

• Οι Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλονίκης, όπως η Αχειροποίητος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

του 5ου αι. με τον υπέροχο γλυπτό αρχιτεκτονικό διάκοσμο, ο Άγιος Δημήτριος, πεντάκλιτη 

βασιλική του «ελληνιστικού τύπου» με πολλά ιδιαίτερα και σπάνια χαρακτηριστικά, αλλά και η 

Αγία Σοφία, η  Παναγία Χαλκέων, η Μονή Βλατάδων κ.λπ. συμπληρώνουν το βυζαντινό 

μωσαϊκό της πόλης. 

 

 
 

Εικ. 23: Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
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Εικ. 24: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

 

 
 

Εικ. 25: Η Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης 

Πηγή: https://www.thessalonikiguide.gr/place/akropoli-eptapurgio/ 

 

Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης66 

Τέλος, ένα πολιτιστικό σημείο ιδανικό για να αφουγκραστεί ο επισκέπτης τις ιστορίες που έχει 

να αφηγηθεί η Θεσσαλονίκη είναι το Αρχαιολογικό της Μουσείο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο 

                                                             
66https://www.amth.gr/ 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3332 

https://www.thessalonikiguide.gr/place/akropoli-eptapurgio/
https://www.amth.gr/
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3332
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Θεσσαλονίκης είναι από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας και το κεντρικό μουσείο της Βόρειας 

Ελλάδας. Με μοναδικές συλλογές αρχαίων αντικειμένων, με πλούσια δραστηριότητα και με 

ειδική θεματική ενότητα «Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας μητρόπολις». 

 

Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης67 

Για περισσότερους από είκοσι αιώνες, η Θεσσαλονίκη στάθηκε το καταφύγιο τον 

καταδιωγμένων Εβραίων της Ευρώπης. Ιστορικά κέντρα της διασποράς μετακινούμενα 

αδιάκοπα στο χώρο και στο χρόνο, μεταφυτεύτηκαν και ρίζωσαν σ' αυτή την πόλη, 

δημιουργώντας μία μεγάλη Εβραϊκή Κοινότητα, από τις σημαντικότερες ίσως σ' ολόκληρο τον 

κόσμο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1492 - 1943. 

 

Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 2001, σε παλαιά εμπορική στοά που 

ανήκει στην Ισραηλιτική Κοινότητα και ανακαινίσθηκε από τον ΟΠΠ Θεσσαλονίκη 97. Σκοπός 

του είναι η συγκέντρωση των τεκμηρίων και κειμηλίων που δεν καταστράφηκαν στο 

Ολοκαύτωμα, η διατήρηση της μνήμης των θυμάτων και η έρευνα για την υπερδισχιλιετή 

παρουσία των εβραίων στη Θεσσαλονίκη.  

 

 
Εικ. 26: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (πηγή:Odysseus) 

 

 

 

                                                             
67 http://www.jmth.gr/article-06032014-history-of-the-museum 

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh158.jsp?obj_id=24006&mm_id=22508
http://www.jmth.gr/article-06032014-history-of-the-museum
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6.8 Kιλκίς68 

 

Κιλκίς, πόλη της Μακεδονίας, έδρα του δήμου Κιλκίς και πρωτεύουσα της Περιφερειακής 

Ενότητας Κιλκίς στην Κεντρική Μακεδονία. Η πόλη πήρε το όνομά της από την αρχαία πόλη 

Καλλικώς, που στη συνέχεια ως Ρωμαϊκός σταθμός του 1ου αιώνα π.Χ. ονομάζονταν Κάλλικουμ 

(Callicum). Callicum ή Καλλικώς ήταν το δερμάτινο κόσκινο, με το οποίο συλλέγονταν ο 

χρυσός από τον ποταμό Εχέδωρο (Γαλλικός). Αρχαίες πόλεις που συνδέονταν με τη ζωή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι οι εξής: 

 

«Αμφαξίτιδα», Αξιούπολη του Δήμου Παιονίας69 

Ο Δήμος Παιονίας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η Αξιούπολη είναι δημοτική ενότητα του δήμου. Βρίσκεται στο τμήμα της 

κοιλάδας του Αξιού που ονομαζόταν στην κλασική περίοδο «Αμφαξίτις»  και οι κάτοικοί της 

ήταν οι Παίονες και οι Βοττιαίοι. Η ανεξαρτησία τους υπό τον βασιλιά Άγη διατηρήθηκε έως 

την εισβολή του Φιλίππου (355 π.Χ. – 354 π.Χ.),  που ήταν καθοριστική για την προσάρτησή 

τους στο αρχαίο Μακεδονικό βασίλειο. Συμμετείχαν στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

με μια μονάδα ελαφρά οπλισμένων ιππέων – ανιχνευτών. Πολέμησαν ηρωικά με τον διοικητή 

τους, Αρίστωνα και συνέτριψαν τμήμα του περσικού ιππικού που προσπάθησε να ανακόψει την 

προέλαση του μακεδονικού στρατού από τον ποταμό Τίγρη, λίγες ημέρες πριν από τη μάχη των 

Γαυγαμήλων (331 π.Χ.). Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι Παίονες εκμεταλλεύτηκαν τις 

εμφύλιες συγκρούσεις που ακολούθησαν και απέκτησαν την ανεξαρτησία τους μέχρι την 

υποταγή τους στο Λυσίμαχο (281 π.Χ.), έναν από τους διαδόχους του Μ. Αλεξάνδρου, ο οποίος 

έγινε βασιλιάς της Θράκης και της Μακεδονίας μέχρι το θάνατο του.  

 

Δοϊράνη – Λίμνη Δοϊράνης  

Στο Δήμο Κιλκίς, στις νοτιοδυτικές όχθες της λίμνης Δοϊράνης, βρίσκεται η περιφερειακή 

ενότητα Δοϊράνης. Στη Δοϊράνη υπάρχει το πολυθεματικό Μουσείο της Λίμνης Δοϊράνης70, το 

οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και το 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

για τα υγροτοπικά οικοσυστήματα της λίμνης.  Ολόκληρη η λίμνη Δοϊράνη αποτελεί πολύ 

σημαντικό υγροβιότοπο που έχει χαρακτηριστεί βιότοπος Natura και έχει περιληφθεί στις Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας. Στην αρχαιότητα, η λίμνη ανήκε στην Μακεδονική Επαρχία Παιονία. 

 

 

 

                                                             
68 Χρονικά αρχαιολογικά: ανασκαφαί, έρευναι και τυχαία ευρήματα εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα έτη 1940 – 

1950 - Χαραλ. Ι. Μακαρόνας, Τόμος 2, Μακεδονικά – Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
69http://paionia.gov.gr/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF

%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/paioniahistory 

70 https://doirani.webnode.gr/  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/9278/9492
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/9278/9492
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/issue/archive
http://paionia.gov.gr/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/paioniahistory
http://paionia.gov.gr/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/paioniahistory
https://doirani.webnode.gr/
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Αρχαία Κρηστωνία– Αρχαιολογικός χώρος Παλατιανού 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Παλατιανού βρίσκεται στην περιοχή αρχαίας Κρηστωνίας, σε 

απόσταση 18 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά από την πόλη του Κιλκίς και 65 χλμ. από τη 

Θεσσαλονίκη. Την περιοχή διέσχισε ο φημισμένος για τη χρυσοφόρο άμμο του ποταμός 

Εχέδωρος (Γαλλικός ποταμός). Μετά την μάχη των Πλαταιών (470 π.Χ.) κατακτήθηκε από τον 

Αλέξανδρο Α΄ και αποτέλεσε επαρχία του Μακεδονικού Βασιλείου. Στο μακεδονικό στρατό 

αποτελούσε μια ίλη εταίρων, αποτελεσματικό ιππικό σώμα. Ανάπτυξη του οικισμού με 

χαρακτηριστικά αστικού κέντρου υπήρξε από τον 4ο έως τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. (πρώτη 

οικιστική περίοδος της πόλης), οπότε και καταστρέφεται για άγνωστο λόγο.  

 

Η δεύτερη οικιστική φάση, με την ανοικοδόμηση της νέας πόλης να γίνεται επάνω στα ερείπια 

προηγούμενης φάσης, χρονολογείται από τον 1ο π.Χ. μέχρι τον 3ο αι. μ.Χ. (κατά την ελληνιστική 

και ρωμαϊκή περίοδο). Η φάση αυτή αποτελεί την κυριότερη ακμή της πόλης. Τον 3ο αι. μ.Χ η 

πόλη και πάλι καταστρέφεται για δεύτερη φορά.  

 

Η πόλη προστατευόταν από οχυρωματικό περίβολο και αναπτυσσόταν με ένα ιδιαίτερα 

οργανωμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Ήταν πυκνοκατοικημένη με πλακόστρωτους δρόμους, 

υδρευτικό και αποχετευτικό δίκτυο, ευρύχωρες κατοικίες με αποθηκευτικούς και υπαίθριους 

χώρους, και άλλους εργαστηριακούς (μεταλλευτικούς κυρίως) και λατρευτικούς χώρους.  

 

 
Εικ. 27: Αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου (πηγή ΕΦΑ Κιλκίς) 

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς  

Το μουσείο λειτουργεί από το 1972 και συγκεντρώνει στις αίθουσες του τα διάφορα ευρήματα 

του νομού, που προέρχονται από παραδόσεις ιδιωτών, καθώς και γλυπτά, επιγραφές και 

επιτύμβιες στήλες ελληνιστικών και ρωμαϊκών κυρίως χρόνων. Βρίσκεται σε μία μεταβατική 
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φάση λειτουργίας λόγω της επικείμενης έναρξης εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 

των κτιριακών υποδομών και των εκθεσιακών χώρων του.  

 

Ενδιαφέροντες ακόμη αρχαιολογικοί χώροι είναι οι71: Αρχαιολογικός Χώρος Ευρωπού, 

γνωστός για τα σημαντικά ταφικά μνημεία των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και τον 

περίφημο Κούρο της Ευρωπού, που σήμερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Κιλκίς, 

Αρχαιολογικός Χώρος Κολχίδας, Αρχαιολογικός Χώρος Παλαιού Γυναικόκαστρου, 

Αρχαιολογικός Χώρος Παλατιανού, Βυζαντινό κάστρο Παλαιού Γυναικόκαστρου, Μεγαλιθικό 

μνημείο του Χωρυγίου και το Σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου, ίσως ένα από τα σημαντικότερα 

τουριστικά αξιοθέατα της πόλης του Κιλκίς. Τέλος, το διάστημα 2004-2007 στο Μικρό Δάσος 

(θέση Τραπέζι), του Δήμου Πολυκάστρου, αποκαλύφθηκε αξιόλογος οικισμός στην ανατολική 

όχθη του Αξιού, δίπλα στον οικισμό παρακείμενο νεκροταφείο με χρήση από άλλους 

ελληνιστικούς ως υστερορωμαικούς χρόνους. 

 

 
 

Εικ. 28: Το Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης που ανακαινίστηκε το 2018 

 

 

  

 

 

 

                                                             
71 

https://www.enjoykilkis.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE

%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-

%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9 

 

https://www.enjoykilkis.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://www.enjoykilkis.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9
https://www.enjoykilkis.gr/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CE%B9
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7. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

 

Με βάση όσα είδαμε και παραπάνω (Εικ. 1) ο κύκλος ζωής της διαδρομής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

δομείται σε τρεις βασικούς κύκλους: το σχεδιασμό του προγράμματος, την οικοδόμησή του και 

τη λειτουργία του. 

 

7.1. Α΄ ΚΥΚΛΟΣ:  

 

Πιο αναλυτικά ο πρώτος κύκλος αφορά το σχεδιασμό του προγράμματος, καθώς και την 

εκπόνηση και έγκριση της στρατηγικής του. 

 

Τα βήματα του πρώτου κύκλου είναι τα εξής:  

 

7.1.1. Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής: 

 

Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το παρόν κείμενο αποτελεί ένα πρόπλασμα του 

masterplanτης διαδρομής, το οποίο θα είναι χρήσιμο για την κατάρτιση του αρχικού κειμένου 

στρατηγικής. Εν συνεχεία, απαιτείται η ανάθεση σε κάποιον ανάδοχο της εκπόνησης του 

αρχικού κειμένου στρατηγικής (masterplan) της Ο.Χ.Ε. που θα συμπεριλαμβάνει τη διαδρομή 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».  

 

Η ανάθεση μπορεί να γίνει είτε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είτε από το ίδιο το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ», εφ’ όσον το επιθυμεί η Περιφέρεια.Σε περίπτωση που η ανάθεση της παραπάνω 

μελέτης – masterplanγίνει από την Περιφέρεια απαιτούνται τα παρακάτω διακριτά βήματα: 

 Α. έγκριση πίστωσης με την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. 

 Β. προσδιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης που θα προκύψει μέσα από μια γόνιμη 

διαβούλευση μεταξύ Περιφέρειας και μελετητών.  

 Γ. πρόσκληση από την Περιφέρεια προς το μελετητή. 

 Δ. εξειδίκευση από μελετητή. 

 Ε. υπογραφή σύμβασης. 

 

Σε περίπτωση που επιλεγεί η συνδρομή του Διαζώματος διευκρινίζεται ότι η μελέτη –masterplan 

θα προσφερθεί δωρεάν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Περιφέρεια και θα χρηματοδοτηθεί 

από ένα «καλάθι χορηγών» που τροφοδοτείται από τα Εταιρικά μέλη, τους δωρητές και 

χορηγούς του Σωματείου. 

 

Στο κείμενο αυτό θα πρέπει να περιγραφούν: 

 τα γενικά χαρακτηριστικά της ΠεριφέρειαςΚεντρικής Μακεδονίας, 

 μια πρώτη προσέγγιση της στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. της Περιφέρειας και των στόχων της,  

 η περιγραφή της Διαδρομής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 



58 
 

 μια πρώτη ομαδοποίηση και ιεράρχηση των έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν 

μέσω της Διαδρομής. 

 

Τι πρέπει να προσέξουμε:  

1. Ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού: στη φάση αυτή πολύ σημαντικός κρίνεται ο ρόλος 

του Υπουργείου Πολιτισμού,το οποίο θα κληθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια και 

τους αρμόδιους φορείς να επιλέξει τα μνημεία που θα ενταχθούν στη διαδρομή και εν 

συνεχεία να προσδιορίσει τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν στα μνημεία αυτά μέσω 

της διαδρομής. 

2. Τρόπος ανάθεσης μελετών: οι μελέτες που θα χρειαστεί να εκπονηθούν μπορούν να 

ανατεθούν α) από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή από 

άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας, β) από το Υπουργείο Πολιτισμούκαιγ) από το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» (όπου κληθεί). 

 

7.1.2.  Δημόσια διαβούλευση: 

 

Εν συνεχεία, το κείμενο αυτό θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι ουσιώδης και 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Ο.Χ.Ε. Πρόκειται για διαβούλευση με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς (επαγγελματίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιστημονικές 

οργανώσεις και Κοινωνία των Πολιτών), προκειμένου η Ο.Χ.Ε. να αποκτήσει εύρος και βάθος 

στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Το αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η εξειδίκευση της 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας. 

 

7.1.3.  Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

 

Ακολουθεί η έγκριση της προτεινόμενης στρατηγικής από τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

7.1.4. Έγκριση από τον Περιφερειάρχη του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ο.Χ.Ε. 

Ο πρώτος κύκλος συμπληρώνεται με την έγκριση από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής, του Στρατηγικού Σχεδιασμού της 

Ο.Χ.Ε.. Η τελική απόφαση του Περιφερειάρχη θα προσδιορίζει: 

 

 τη στρατηγική της Ο.Χ.Ε. 

 τα έργα και τις δράσεις 

 τους δικαιούχους. 
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Τι πρέπει να προσέξουμε:  

 Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστούν οι συνέργειες πόρων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, άλλες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ιδιωτικοί Πόροι) και 

προγραμμάτων (Ο.Χ.Ε., Β.Α.Α., Τ.Α.Π.-ΤΟ.Κ.), όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω 

γράφημα: 

 

 
 

Εικ. 29: Συνέργειες πόρων - Προγραμμάτων 

 

 

 

 Επιλογή ώριμων έργων. 

 Σωστές επιλογές δικαιούχων. 
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7.2. Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: 

 

Πιο αναλυτικά ο δεύτερος κύκλος αφορά την οικοδόμηση του προγράμματος της διαδρομής 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και συμπίπτει με 4 διακριτά βήματα. 

 

 

7.2.1. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ:  

 

Πρόκειται για τις υποδομές που αφορούν τις εργασίες αποκατάστασης των αρχαιολογικών 

χώρων και των περιβαλλοντικών μνημείων, καθώς και για τις υποδομές λειτουργικότητας που 

αφορούν στην προσβασιμότητα και βελτίωση της εμπειρίας της επίσκεψης στους παραπάνω 

χώρους. 

 

Πιο αναλυτικά οι υποδομές διακρίνονται:  

 

α) σε κύριες υποδομές που αφορούν τα ίδια τα μνημεία φύσης και πολιτισμού που θα 

περιλαμβάνονται στη διαδρομή. Πρόκειται για έργα αρχαιολογικά (ανασκαφικές εργασίες – 

εργασίες καθαρισμού στα μνημεία), αναστηλωτικά έργα και έργα ανάδειξης - αποκατάστασης 

των μνημείων της διαδρομής, δημιουργία νέων Μουσείων ή έργα ανακαίνισης – επέκτασης 

υπαρχόντων μουσείων, κατασκευή μονοπατιών, έργα ανάδειξης των περιβαλλοντικών μνημείων 

κ.α. 

 

β) σε λειτουργικές υποδομές, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας επίσκεψης των χώρων: 

τοποθέτηση σημάνσεων τόσο στα ίδια τα μνημεία, όσο και στο οδικό δίκτυο - εθνικό και 

επαρχιακό - που οδηγεί προς αυτά, έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας προς τους χώρους 

(δημιουργία δρόμων, σύνδεση χώρων με το εθνικό δίκτυο, όπου απαιτείται), κατασκευή 

πωλητήριων, χώρων υποδοχής του κοινού (WC, αναψυκτήρια, φυλάκια εισόδων, εκδοτήρια 

εισιτηρίων κ.α.) πλατώματα σκίασης, τοποθέτηση σημείων στάσης και θέασης κ.α. 

 

Η υλοποίηση των ανωτέρω υποδομών μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα της Ο.Χ.Ε. 

– Διαδρομής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Η επιλογή των αρχαιολογικών υποδομών (κύριων και 

λειτουργικών) που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με το 

ΥΠ.ΠΟ.  

 

Για την υλοποίηση των υποδομών του προγράμματος απαιτείται η εξασφάλιση των 

απαιτούμενων συνεργειών: α) μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 

πρέπει να αξιοποιήσουν, συλλέξουν και εντάξουν στο πρόγραμμα όλα τα έργα, τις δράσεις και 

τις υποδομές (αρχαιολογικές, κλασικές, ψηφιακές και υποδομές marketing) που είναι σε εξέλιξη. 

β) μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και των Εταιρικών Μελών του για την ανάθεση των 

απαιτούμενων μελετών, όπου ζητηθεί η συνδρομή του. 
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7.2.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Πρόκειται για ενέργειες προώθησης (μάρκετινγκ) και ψηφιακών εφαρμογών που απαιτούνται 

για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ενεργητικού μάρκετινγκ για την προβολή 

και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή της Πολιτιστικής Διαδρομής 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».  

 

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι πρόθυμο να αναθέσει τη μελέτη του marketing της διαδρομής, 

όπως έχει κάνει αντίστοιχα στη «Διαδρομή ΟΙΔΙΠΟΥΣ» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Δείτε εδώ: 

 

Τι πρέπει να προσέξουμε:  

 είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η συμπόρευση της κεντρικής στρατηγικής Marketing 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του marketing της Διαδρομής 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 

 να αξιοποιηθούν όλες οι σπουδαίες ψηφιακές εφαρμογές που έχουν ήδη υλοποιηθεί από 

το Υπουργείο Πολιτισμού και από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. 

 

 

7.2.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη δημιουργία μιας «συστάδας 

(cluster) επιχειρήσεων» στη βάση ενός κοινά αποδεκτού Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την 

υποστήριξη και προώθηση της Διαδρομής.  

 

Το Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης μιας Διαδρομής είναι μια εθελοντική, 

συλλογική, πρωτοβουλία – δικτύωση επαγγελματιών, επιχειρηματιών, φορέων και οργανισμών 

του ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου τομέα, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε 

γεωγραφική, ή/και λειτουργική συνάφεια με την κάθε Πολιτιστική Διαδρομή. Στόχος της 

πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη της Διαδρομής, με βάση την ποιότητα των 

παρεχόμενων στο ευρύτεροπλαίσιό της προϊόντων και υπηρεσιών και η σύνδεσή της με την 

τοπική οικονομία, ώστε να καταστεί ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός 

προορισμός. Το Σύμφωνο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραγωγικών τομέων 

της οικονομίας μιας Περιφέρειας και ως όχημα ανάπτυξης του πολιτιστικού και ευρύτερου 

τουρισμού στην περιοχή. 

 

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη αναθέσει για τη διαδρομή των θεάτρων της Ηπείρου, της Στερεάς 

Ελλάδας και της VIA EGNATIA τις μελέτες για τη συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, τις 

οποίες μπορείτε να δείτε: 

https://we.tl/t-WGC8uLbfGm
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α) μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου στην 

Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. 

β) μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Στερεάς 

Ελλάδας στη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας. 

γ) μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχή της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 

 

 

7.2.4. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Αφορά τη διαχείριση του όλου εγχειρήματος και την επιλογήενός Φορέα Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO), ο οποίος θα μεριμνά καθημερινά, 

ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα». Καταλληλότερος Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης 

του προγράμματος της Διαδρομής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία της 

Περιφέρειας. Για παράδειγμα στην Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου ο 

DMOείναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.  

 

Τι πρέπει να προσέξουμε: να προβλέπεται στο καταστατικό της ότι η Ανώνυμη Εταιρεία να 

είναι δικαιούχος υλοποίησης έργων Ε.Σ.Π.Α. 

 

  

http://www.diazoma.gr/site-assets/meleti-politistiki-diadromi-archaion-theatron-ireiroutopiki-economia-pdf.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/meleti-politistiki-diadromi-archaion-theatron-ireiroutopiki-economia-pdf.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/05-03-2019-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-_-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.diazoma.gr/site-assets/05-03-2019-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-_-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.pdf
https://we.tl/t-unHzSjQwDI
https://we.tl/t-unHzSjQwDI
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7.3. Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Ο τρίτος κύκλος αφορά τη σωστή λειτουργία των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, 

απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας και 

Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO). 

 

Ο φορέας λειτουργίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα, όπως αποτυπώνονται και στο γράφημα της 

εικόνας (Εικ. 30): 

 

 την εποπτεία για την καλή λειτουργία και συντήρηση των υποδομών,  

 το συντονισμό της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία,  

 τη φροντίδα για το συνεχές μάρκετινγκ της διαδρομής. 

 

 
 

Εικ. 30: ο ρόλος του φορέα λειτουργίας 

 

Το τελευταίο διάστημα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους φορείς λειτουργίας 

των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και να συνδράμει ώστε να 

εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα των παραπάνω προϊόντων.  

 

Ειδικότερα, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συστήνει ειδική δομή, η οποία αναλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Υποστήριξη των DMO να οργανώσουν με τον βέλτιστο τρόπο την 

παρακολούθηση του κάθε κρίκου της αλυσίδας ποιότητας των προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού: 

 κατάρτιση ειδικής πλατφόρμας παρακολούθησης των απαιτούμενων ενεργειών, 
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 ηλεκτρονικό σύστημα συγκέντρωσης και παρακολούθησης στοιχείων και 

πληροφοριών,  

 δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου για την αποθήκευση όλων των δεδομένων, όπως 

κειμένων, φωτογραφιών μνημείων κ.α.,  

 βελτίωση των υπαρχουσών ιστοσελίδων των παραπάνω προϊόντων. 

2. Συνεχή παραγωγή κειμένων και ενημερωτικού υλικού για τους σκοπούς της 

προώθησης των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και των μνημείων 

που αυτά περιλαμβάνουν. 

3. Συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας και της συστάδας 

επιχειρήσεων (cluster) πάνω σε νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη του Marketing των 

προϊόντων αυτών. 

4. Υποστήριξη των DMO, ώστε να εφαρμόζουν τα ισχύοντα για το cluster 

επιχειρήσεων και να συνδράμουν τις επιχειρήσεις, ώστε να πληρούν τα απαραίτητα 

κριτήρια: 

 ιστότοπος ενημέρωσης και διαβούλευσης των μελών της συστάδας επιχειρήσεων 

(Cluster) που συμμετέχουν στα παραπάνω προϊόντα,  

 σύστημα εγγραφής ενός νέου μέλους στο cluster, 

 πλατφόρμα παρακολούθησης της διαδικασίας διακρίβωσης ενός νέου μέλους του 

cluster, 

 πλατφόρμα παρακολούθησης της διαδικασίας ελέγχου της πιστοποίησης σε 

συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης. 

5. Παραγωγή συμπληρωματικών μελετών για την αποτύπωση των συνθηκών, όπως 

διαμορφώνονται συνεχώς με σκοπό να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα βήματα για τη 

σωστή λειτουργία και οργάνωση των DMO. 

 

Για την οπτικοποίηση των παραπάνω έχει δημιουργηθεί και ένα επεξηγηματικό video. 

  

http://www.diazoma.gr/binteo-hxitika/diazoma-o-dmo-2019/
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Συνοπτικά, τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής 

“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”» είναι τα εξής: 

 

1. Επιλογή του κατάλληλου Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination 

Management Organization - DMO) της διαδρομής. 

2. Ανάθεση του masterplan / αρχικού κειμένου στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. της 

διαδρομής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 

3. Επιλογή ώριμων έργων. 

4. Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών που θα δώσουν ζωή και 

λειτουργικότητα στη διαδρομή (μελέτες προσβασιμότητας αρχαιολογικών 

χώρων, ψηφιακές εφαρμογές, marketing, δημιουργίας cluster επιχειρήσεων, 

λειτουργίας DMO). 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027: 

 

Η προτεινόμενη Πολιτιστική Διαδρομή Κεντρικής Μακεδονίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

σχεδιάζεται ως μια νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (O.X.E.), που θα υλοποιηθεί 

στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 

2021-2027. Η διαδρομή αυτή θα έχει τα χαρακτηριστικά ενός Ολοκληρωμένου 

Προϊόντος Πολιτιστικού Τουρισμού με την υλοποίηση των soft ενεργειών, την 

αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και την ένταξη των ώριμων έργων & 

δράσεων. Θα πρέπει να γίνει η προσεκτική επιλογή των μνημείων και των έργων που θα 

ενταχθούν στη Διαδρομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με κυρίαρχο το ρόλο του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Αναγκαία προϋπόθεση για να θεωρείται η Ελλάδα σημαντικός προορισμός πολιτιστικού 

τουρισμού είναι η ικανοποιητική «σύνδεση» των πολιτιστικών πόρων, δηλαδή η προσφορά 

ολοκληρωμένων πολιτιστικών προϊόντων, που θα συνιστούν σημαντικές Βιωματικές Εμπειρίες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας η πληθώρα των τουριστικών πόρων (φυσικών και 

πολιτιστικών) δεν έχει οργανωθεί σε «προϊόντα», με αποτέλεσμα, παρά τα μεγέθη του 

τουρισμού μας, να συνεχίζουμε να προβάλλουμε «πόρους» αντί για προϊόντα και να υστερούμε 

στην προσέλκυση θεματικών μορφών τουρισμού. 

 

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές, με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει 

το Ε.Σ.ΠΑ. 2014-2020, αλλά και το επόμενο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, την επένδυση στη νοοτροπία 

των συνεργειών και κυρίως με την «υιοθεσία» του «κοινού μας αγαθού», της πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής μας κληρονομίας, γίνονται βίωμα και οδηγός για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

Περιφερειών της χώρας μας και για την προσφορά ενός ολιστικού προϊόντος Πολιτιστικού 

Τουρισμού που θα εντάσσει τα μνημεία φύσης και πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της 

αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι έτοιμη περισσότερο από ποτέ να πρωτοτυπήσει 

και να υποστηρίξει μια καινοτόμα ολιστική αναπτυξιακή πρόταση, στο πλαίσιο 

αναπροσανατολισμού του αναπτυξιακού της προτύπου, με την ολιστική αξιοποίηση και 

ανάδειξη των φυσικών - περιβαλλοντικών και πολιτιστικών της πόρων. 
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Αρχαία Μακεδονία,University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2016 
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Θεσσαλονίκη 2013 

18. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία 
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παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων 



68 
 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
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