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2 Η Πεοιτεοειακή εμόςηςα Έβοξσ: Γεμική επιρκόπηρη
Ξ Δήμξπ Ξοερςιάδαπ με ςξσπ δήμξσπ Διδσμϊςειυξσ, Ρξστλίξσ, Αλεναμδοξϋπξληπ και
Ραμξθοάκηπ απξςελξϋμ ςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Έβοξσ.

Δικ. 1 Ζ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Έβοξσ με ςξσπ
μξμξϋπ ςηπ

Δικ.2 Ζ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Έβοξσ ρςξ υάοςη
ςηπ Δλλάδαπ

Ξ Έβοξπ είμαι ακοιςική πεοιξυή και ρσμξοεϋει βξοειξδσςικά με ςημ Βξσλγαοία και αμαςξλικά
με ςημ ξσοκία. Μϊςια βοέυεςαι απϊ ςξ Ηοακικϊ πέλαγξπ, εμό μξςιξδσςικά ρσμξοεϋει με ςξμ
μξμϊ Πξδϊπηπ.
Ζ έκςαρη ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Έβοξσ αμέουεςαι ρςα 4.242 km2 και ξ πληθσρμϊπ ςηπ
ρςιπ 147.530 καςξίκξσπ, ρϋμτχμα με ςημ απξγοατή ςξσ 2011. Οοχςεϋξσρα είμαι η
Αλεναμδοξϋπξλη. ξ ϊμξμά ςηπ η πεοιξυή ςξ πήοε απϊ ςξμ ξμόμσμξ πξςαμϊ πξσ ςημ διαρυίζει
ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςηπ και απξςελεί ςξ τσρικϊ ρϋμξοξ με ςημ ξσοκία. Ρςξ μξςιξαμαςξλικϊ ςξσ
άκοξ ξ πξςαμϊπ Έβοξπ ρυημαςίζει έμα μεγάλξ Δέλςα ρσμξλικήπ έκςαρηπ 200 km2, ςξ ξπξίξ έυει
αμαγμχοιρςεί χπ σγοϊςξπξπ διεθμξϋπ ρημαρίαπ. ξ πλξϋριξ Δέλςα διαθέςει μεγάλη πξικιλία
ςϋπχμ βλάρςηρηπ και ρσμθέςει έμα πξικιλϊμξοτξ τσρικϊ μχραψκϊ. Ρςημ πεοιξυή ζξσμ ρπάμια
είδη παμίδαπ γεγξμϊπ πξσ ξτείλεςαι και ρςημ γεχγοατική θέρη ςξσ σγοϊςξπξσ ρςημ
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ρσγκεκοιμέμη βιξκλιμαςική ζόμη. η βϊοεια πεοιξυή ςηπ ΟΔ διαοοέει και ξ πξςαμϊπ Άοδαπ, ξ
ρημαμςικϊςεοξπ ίρχπ παοαπϊςαμξπ ςξσ Έβοξσ. Δνίρξσ γμχρςϊ με ςξ Δέλςα ςξσ Έβοξσ είμαι
και ςξ Δάρξπ ςηπ Δαδιάπ, με πξλλά είδη ποξρςαςεσϊμεμηπ ξομιθξπαμίδαπ ϊπχπ ξι
μασοϊγσπεπ. Δκςϊπ ασςόμ, η πεοιτεοειακή εμϊςηςα ςξσ Έβοξσ διαθέςει πξλλέπ λιμμξθάλαρρεπ
αμςίρςξιυηπ τσρικήπ ξμξοτιάπ. έλξπ, ρημαμςικήπ τσρικήπ ξμξοτιάπ είμαι και ςξ μηρί
Ραμξθοάκη, με ςημ άγοια παοθέμα τϋρη, ςιπ απϊςξμεπ βξσμξπλαγιέπ ςξσ ϊοξσπ Ράξπ, ςημ
πλξϋρια υλχοίδα και παμίδα, και ςα δάρη με πλαςάμια πξσ καςεβαίμξσμ χπ ςιπ παοαλίεπ και
ρυεδϊμ αγγίζξσμ ςημ θάλαρρα. ξ μηρί διαθέςει καςαοοάκςεπ με μικοέπ λίμμεπ πξσ
ρυημαςίζξμςαι καςά μήκξπ ςχμ οεμάςχμ και ξι μςϊπιξι ςιπ ξμξμάζξσμ «βάθοεπ.
Θρςξοικά η πεοιξυή έυει ςα ρςξιυεία ςηπ παοξσρίαπ λαόμ, βαριλείχμ, ασςξκοαςξοιόμ πξσ
πέοαραμ απϊ ςξ ΜΑ άκοξ ςηπ Βαλκαμικήπ. Ηοάκεπ, Βσζαμςιμξί, Ξθχμαμξί, Έλλημεπ με ςιπ
θοηρκείεπ, ςξσπ ςάτξσπ ςξσπ, ςα λαςοεσςικά κςίοια, αλλά και ςα ήθη και ςα έθιμά ςξσπ
αμαδεικμϋξμςαι είςε μέρα απϊ ςιπ αουαιξλξγικέπ αμαρκατέπ είςε μέρα απϊ ςα έθιμα πξσ
διαςηοξϋμςαι μέυοι ρήμεοα ρε πξλλέπ πεοιξυέπ ςξσ Έβοξσ, ςηπ μϊςιαπ Βξσλγαοίαπ και ςηπ
αμαςξλικήπ ξσοκίαπ. Οαοάλληλα ςα ιρςξοικά γεγξμϊςα πξσ διαδοαμαςίρςηκαμ ρςημ πάοξδξ
ςχμ υοϊμχμ επέτεοαμ ρημαμςικέπ μεςακιμήρειπ πληθσρμόμ, με απξςέλερμα μα ρσμαμςάμε
μέυοι και ρήμεοα ξμάδεπ ςξσπ. Υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα είμαι ξι Οξμάκξι και ξι
Γκαγκαξϋζξι. Ξι ςελεσςαίξι έυξσμ ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ για ςη μελέςη ασςή, γιαςί ρσμδέει ςημ
ςξμ Έβοξ, εκςϊπ απϊ ςη Βξσλγαοία, με ςη Λξλδαβία και ςημ Ξσκοαμία.

3 Σάρειπ για ξικξλξγικό και πξλιςιρςικό ςξσοιρμό ρςημ Οοερςιάδα και
ςημ εσούςεοη πεοιξυή ςξσ Έβοξσ.
3.1.

Μξμξθερία

Ξ ςξσοιρμϊπ απξςελεί έμαμ απϊ ςξσπ κϋοιξσπ ξικξμξμικξϋπ ςξμείπ ρςημ Δλλάδα και ςημ
ςαυϋςεοα αμαπςσρρϊμεμη βιξμηυαμία. Ξι σπξδξμέπ έυξσμ αμαπςσυθεί ρε μεγάλξ βαθμϊ και
ποξρτέοξσμ μεγάλη πξικιλία ςξσοιρςικόμ καςαλσμάςχμ και υόοχμ ερςίαρηπ. Οαοάλληλα, ξι
δημϊριεπ αουέπ, ρε ςξπικϊ, πεοιτεοειακϊ και εθμικϊ επίπεδξ, πξσ διαδοαμαςίζξσμ ενέυξμςα
οϊλξ και έυξσμ ςημ εσθϋμη ρςη δημιξσογία ρσμθηκόμ εσμξψκόμ για ςη βιόριμη αμάπςσνη ςξσ
ςξσοιρμξϋ, θα ποέπει μα διαβλέφξσμ ϊςι σπάουξσμ ακϊμη εσκαιοίεπ για αμάπςσνη ρε
ρσγκεκοιμέμξσπ ςξμείπ, ϊπχπ ξ ξικξλξγικϊπ ςξσοιρμξϋπ, και μα τοξμςίρξσμ ατεμϊπ για ςημ
αμαβάθμιρη ςχμ ςξσοιρςικόμ παοξυόμ πξσ θα ρςξυεϋξσμ ρε ξικξμξμικά σφηλϊςεοεπ
καςηγξοίεπ ξμάδχμ ςηπ αγξοάπ ϊρξ και ρςη διατξοξπξίηρη ςχμ ςξσοιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ
όρςε μα εναοςόμςαι λιγϊςεοξ απϊ ςξμ επξυιακϊ ςξσοιρμϊ.
Ξ ςξσοιρμϊπ σπϊκειςαι ϊυι μϊμξ ρε καμξμιρμξϋπ ρυεςικξϋπ με ςξμ ςξσοιρμϊ, αλλά και ρε
καμξμιρμξϋπ πξσ έυξσμ ρυεδιαρςεί κσοίχπ για άλλξσπ ςξμείπ ϊπχπ ςξ πεοιβάλλξμ, η
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ποξρςαρία ςχμ καςαμαλχςόμ, η διαςήοηρη ςηπ πξλιςιρςικήπ και ιρςξοικήπ κληοξμξμιάπ.
Ρσμξπςικά, θα μπξοξϋρε μα αματεοθξϋμ ξι ενήπ:
3.1.1 υεδιαρμόπ υοήρεχμ γηπ
ξ ποόςξ βήμα για ςη δημιξσογία μιαπ ςξσοιρςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ϊπχπ έυει κοίμει ςξ
Ρσμβξϋλιξ ςηπ Δπικοαςείαπ, είμαι η ενέςαρη ςηπ υοήρηπ γηπ ρςξμ υχοξςανικϊ ρυεδιαρμϊ και
ςξσπ καμξμιρμξϋπ υχοξςανίαπ για ςη ρσγκεκοιμέμη πεοιξυή. ξ ειδικϊ «Υχοξςανικϊ Ρυέδιξ
ξσοιρμξϋ» σπξγοαμμίζει ςη ρςοαςηγική ρημαρία ςξσ ςξσοιρμξϋ και απξρκξπεί: α) ρςημ
εμίρυσρη
ςηπ
αμςαγχμιρςικϊςηςαπ
εκρσγυοξμίζξμςαπ
και
βελςιόμξμςαπ
ςημ
απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ ςξσοιρςικόμ σπξδξμόμ, β) ρςημ εμθάοοσμρη ςηπ αειτϊοξσ
αμάπςσνηπ ςξσ ςξσοιρμξϋ, γ) ρςη βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ ςξσοιρμξϋ καθόπ και ςηπ
ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ.
3.1.2 Πεοιβαλλξμςική μελέςη
Ζ επέμδσρη ρςξμ ςξσοιρμϊ απαιςεί κσοίχπ πεοιβαλλξμςική μελέςη (εκςίμηρη πεοιβαλλξμςικόμ
επιπςόρεχμ). Ξι ρσμέπειεπ ςηπ έμαονηπ ςξσοιρςικόμ επιυειοήρεχμ και ξι επιπςόρειπ ςξσπ ρςξ
πεοιβάλλξμ και ςημ πξλιςιρςική κληοξμξμιά ανιξλξγξϋμςαι ρε ασςή ςη μελέςη. α
απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ ξδηγξϋμ ρςημ πεοιβαλλξμςική άδεια. Ξ μϊμξπ 4014/2011,
ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ξοίζει ϊςι η μελέςη ρκξπιμϊςηςαπ και καςαλληλϊςηςαπ ρυεςικά
με ςημ ποξγοαμμαςιρμέμη ςξσοιρςική επιυείοηρη, έυει γίμει μέοξπ ςηπ διαδικαρίαπ
πεοιβαλλξμςικήπ αδειξδϊςηρηπ.
Ζ σπξσογική διάςανη 1915/2018 (ΤΔΙ B' 304 / 02.02.2018), ςοξπξπξιεί κάπξια διαςάγμαςα
ρϋμτχμα με ςημ ξδηγία 2014/51 / ΔΔ (ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2011/92 / ΔΔ). α κϋοια
ρημεία είμαι: ποξρςαρία ςξσ εμπξοικξϋ και βιξμηυαμικξϋ απξοοήςξσ, σπξυοέχρη ςηπ αουήπ
άδειαπ μα παοέυει ρςα εμδιατεοϊμεμα μέοη ϊλεπ ςιπ πεοιβαλλξμςικέπ πληοξτξοίεπ καθόπ και
ςξ ίδιξ ςξ EIS. έλξπ ποϊρταςα ακϊμα έμαπ μϊμξπ ήοθε μα ποξρςεθεί: μ. 4685/2020, ΤΔΙ
92/Α/7-5-2020, «Δκρσγυοξμιρμϊπ πεοιβαλλξμςικήπ μξμξθερίαπ, εμρχμάςχρη ρςημ ελλημική
μξμξθερία ςχμ Ξδηγιόμ 2018/844 και 2019/692 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ
Ρσμβξσλίξσ και λξιπέπ διαςάνειπ». Ρε ασςϊμ ςξ μϊμξ καθξοίζεςαι και ςξ πλαίριξ διαυείοιρηπ
ποξρςαςεσξμέμχμ πεοιξυόμ.
Γεμικά, πάμςχπ, η διαδικαρία αδειξδϊςηρηπ πεοιλαμβάμει, εκςϊπ απϊ ςημ πεοιβαλλξμςική
μελέςη, άδειεπ ξικξδξμήπ, έγκοιρη αουιςεκςξμικόμ ρυεδίχμ και μελεςόμ απϊ ςιπ αομϊδιεπ
αουέπ, καθόπ και έγκοιρη ρυεςικά με ρσγκεκοιμέμεπ ςξσοιρςικέπ σπξδξμέπ, ϊπχπ ρσμεδοιακά
κέμςοα ή ξλξκληοχμέμα ςξσοιρςικά θέοεςοα.
Ξ μϊμξπ Μ. 4276/2014 καθξοίζει ςξ μξμικϊ πλαίριξ ρυεςικά με ςιπ ςξσοιρςικέπ επιυειοήρειπ και
εγκαςαρςάρειπ. α νεμξδξυεία ςανιμξμξϋμςαι ρϋμτχμα με ςα ςευμικά και λειςξσογικά
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υαοακςηοιρςικά ςξσπ, ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη 216/2015 ςξσ Σπξσογείξσ ξσοιρμξϋ ϊπχπ
ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Σπξσογική απϊταρη 17352/2018. Αομϊδια αουή για ςημ καςάςανη είμαι
ςξ Νεμξδξυειακϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδξπ.
3.1.3 Δμαλλακςικόπ ςξσοιρμόπ
Λε ςξσπ μϊμξσπ 4582/2018 - ΤΔΙ 208/Α/11-12-2018 («Ηεμαςικϊπ ςξσοιρμϊπ Διδικέπ μξοτέπ
ςξσοιρμξϋ - Πσθμίρειπ για ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ ρςξμ ςξμέα ςξσ
ςξσοιρμξϋ και ςηπ ςξσοιρςικήπ εκπαίδεσρηπ - Ρςήοινη ςξσοιρςικήπ επιυειοημαςικϊςηςαπ και
άλλεπ διαςάνειπ») και 4688/2020 - ΤΔΙ 101/Α/24-5-2020 («Διδικέπ μξοτέπ ςξσοιρμξϋ,
διαςάνειπ για ςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη και άλλεπ διαςάνειπ») καθξοίζξμςαι ξι ποξωπξθέρειπ
ρυεςικά με ςξ ρσγκεκοιμέμξ είδξπ ςξσοιρμξϋ. Ρςιπ μξοτέπ ασςέπ σπάγεςαι και ξ πξλιςιρςικϊπ
ςξσοιρμϊπ (άοθοξ 13).
3.1.4 Πξλιςιρςική κληοξμξμιά
Ξ μϊμξπ 3028/2002 - ΤΔΙ 153 / Α / 28 Θξσμίξσ 2002 («Ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ
αουαιξςήςχμ και ςηπ Οξλιςιρςικήπ Ιληοξμξμιάπ εμ γέμει»), θέςει ςιπ αουέπ για ςημ ποξρςαρία
και ςη διαυείοιρη ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ. Δεδξμέμξσ ϊςι η Δλλάδα είμαι ρε μεγάλξ
βαθμϊ «υόοα ποξέλεσρηπ» για παοάμξμη διακίμηρη αουαιξςήςχμ, ξ μϊμξπ είμαι ιδιαίςεοα
ασρςηοϊπ ςϊρξ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ αμςικειμέμχμ κιμηςήπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ
ϊρξ και ρυεςικά με ςξμ ξοιρμϊ για ςξ ςι ρσμιρςά σλική πξλιςιρςική κληοξμξμιά πξσ
ποξρςαςεϋεςαι απϊ ςξ μϊμξ. Έςρι, ϊλεπ ξι αουαιϊςηςεπ έχπ ςξ 1453 σπϊκειμςαι απεσθείαπ ρςξ
Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ, εμό ϊλεπ ξι αουαιϊςηςεπ έχπ ςξ 1830 απξςελξϋμ
επίρηπ μέοξπ ςηπ εθμικήπ κληοξμξμιάπ. Λϊμξ αμςικείμεμα ή ρπίςια ηλικίαπ κάςχ ςχμ 100 εςόμ
μπξοξϋμ μα καςέυξμςαι ελεϋθεοα απϊ άςξμα, υχοίπ πεοιξοιρμξϋπ ρςη διαυείοιρή ςξσπ. α
πεοιρρϊςεοα κςίοια πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ παοαςίθεμςαι ρε έμαμ «Λϊμιμξ καςάλξγξ
δηλχμέμχμ μμημείχμ» ςξσ Σπξσογείξσ Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα βοεθεί
on-line (http://listedmonuments.culture.gr/search_declarations.php).
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3.2 Σπξδξμέπ ςξσοιρμξϋ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ
πξλιςιρςικξϋ ςξσοιρμξϋ)

ςξσ

ποάριμξσ

και

3.2.1 Ξεμξδξυειακέπ σπξδξμέπ

ΑΜ. ΛΑΙΔΔΞΜΘΑ / ΗΠΑΙΖ: ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΑΙΞ ΔΣΜΑΛΘΙΞ (Οηγή: Νεμξδξυειακϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδξπ)
2019
ΟΔ ΔΒΠΞΣ

Έβρος

Σαμοθράκη

5*
Λξμάδεπ
Δχμάςια
Ιλίμεπ
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες

2018
ΟΔ ΔΒΠΞΣ

Έβρος

Σαμοθράκη

Έβρος

Σαμοθράκη

2016

3
386
784
3
386
784

5*
Λξμάδεπ
Δχμάςια
Ιλίμεπ
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες

2017
ΟΔ ΔΒΠΞΣ

4*

4*
3
384
762
3
384
762

5*
Λξμάδεπ
Δχμάςια
Ιλίμεπ
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες

2
142
293
2
142
293

3
384
762
3
384
762

5*

2
142
293
2
142
293

4*
2
142
293
2
142
293

4*

3*

2*

21
658
1.275
13
388
761
8
270
514

29
701
1.302
26
666
1.233
3
35
69

3*

2*

19
612
1.192
11
341
663
8
271
529

1*
10
144
291
8
132
265
2
12
26
1*

29
705
1.302
26
670
1.233
3
35
69

3*

2*

19
658
1.254
12
398
747
7
260
507

28
651
1.210
25
616
1.141
3
35
69

3*

2*

10
144
291
8
132
265
2
12
26
1*
10
144
291
8
132
265
2
12
26
1*

Γεμικό
άθοξιρμα
65
2.031
3.945
52
1.714
3.336
13
317
609
Γεμικό
άθοξιρμα
63
1.987
3.840
50
1.669
3.216
13
318
624
Γεμικό
άθοξιρμα
62
1.979
3.810
50
1.672
3.208
12
307
602
Γεμικό
άθοξιρμα
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ΟΔ ΔΒΠΞΣ

Έβρος

Σαμοθράκη

Λξμάδεπ
Δχμάςια
Ιλίμεπ
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες
Μομάδες
Δωμάτια
Κλίμες

3
384
762
3
384
762

2
142
293
2
142
293

19
658
1.254
12
398
747
7
260
507

28
651
1.210
25
616
1.141
3
35
69

10
144
291
8
132
265
2
12
26

62
1.979
3.810
50
1.672
3.208
12
307
602

3.2.2 Τπξδξμέπ ποάριμξσ ςξσοιρμξύ (εκςόπ νεμξδξυείχμ)
3.2.2.1 Ο πευκώμας της Νέας Ορεστιάδας

Λε ςημ ίδοσρη ςηπ πϊληπ, ςξ έςξπ 1923, νεκίμηραμ και ξι εογαρίεπ τϋςεσρηπ ςοαυείαπ πεϋκηπ,
με ρκξπϊ ςημ ίδοσρη εμϊπ πεοιαρςικξϋ δάρξσπ καςά μήκξπ ςηπ αμαςξλικήπ σπόοειαπ ςηπ
πϊληπ, πξσ διήοκηραμ έχπ ςξ 1928. ξ απξςέλερμα ήςαμ δημιξσογία εμϊπ δάρξσπ με
πξλλαπλά ξτέλη για ςξσπ καςξίκξσπ ςηπ μεϊδμηςηπ πϊληπ. Οαοάλληλα δημιξσογείςαι μια
πλαςεία (ςξ αουικϊ ρυέδιξ βαριζϊςαμ ρςξ ιππξδάμειξ ρϋρςημα, πξσ ςελικά δεμ ακξλξσθήθηκε
ακοιβόπ), ςηπ ξπξίαπ «ξ ρυεδιαρμϊπ ήςαμ η διαμϊοτχρη εμϊπ εμιαίξσ, άμεςξσ ρόμαςξπ
σπαίθοιχμ υόοχμ πξσ μα απξςελεί ςη οαυξκξκαλιά ςχμ κξιμχμικόμ δοόμεμχμ ςηπ πϊληπ».
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3.2.2.2 Δημόσιο δασικό σύμπλεγμα «Τριγώμου» Ορεστιάδας

Δμςξπίζεςαι ρςξ ΒΔ ςμήμα ςηπ ΟΔ Έβοξσ και έυει έκςαρη 10.200 Ζα. Αμήκει ρςημ καςηγξοία
ςχμ δοσξδαρόμ, σπάουξσμ ϊμχπ και άλλα ασςξτσή δαρικά είδη, ϊπχπ ρτέμδαμξπ, κοαμιά,
κ.ά. Ιαςά μήκξπ ςχμ οεμάςχμ ρσμαμςάςαι ξ πλάςαμξπ, η λεϋκη και η ιςιά. έλξπ, ρε έκςαρη 18
εκςαοίχμ έγιμαμ ςξ 1980 αμαδαρόρειπ απϊ ςη δαρική σπηοερία μαϋοηπ πεϋκηπ. Ξι
δαρξρκεπείπ εκςάρειπ καςαλαμβάμξσμ ςξ 70% ςξσ δαρικξϋ ρσμπλέγμαςξπ και ξι σπϊλξιπεπ ρε
μεοικόπ δαρξρκεπείπ, αγοξςικέπ και γσμμέπ.
3.2.2.3 Ποτάμια
Ζ λεκάμη ςξσ Έβοξσ: Ιαςαλαμβάμει μία έκςαρη 2029 km2 και εκςείμεςαι καςά μήκξπ ςξσ
πξςαμξϋ Έβοξσ απϊ ςα Βξσλγαοικά ρϋμξοα (πεοιξυή Ξομεμίξσ-Δικαίχμ), πεοιτεοειακά ςξσ
Μξμξϋ Έβοξσ καςαλαμβάμξμςαπ ςημ πεδιμή έκςαρη μέυοι ςημ πεδιάδα ςχμ Τεοόμ
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ Δέλςα ςξσ Έβοξσ. Απϊ ςημ πεοιξυή ςξσ Ξομέμιξσ και μέυοι
πεοίπξσ ςα Δίκαια, ξ Έβοξπ απξςελεί ςξ τσρικϊ ρϋμξοξ μεςανϋ Δλλάδξπ και Βξσλγαοίαπ και
ρςη ρσμέυεια μέυοι ςα Λαοάρια είμαι ςξ τσρικϊ ρϋμξοξ μεςανϋ Δλλάδξπ και ξσοκίαπ. Ξ
Έβοξπ γίμεςαι τσρικϊ ρϋμξοξ μεςανϋ Δλλάδξπ και ξσοκίαπ ρε ϊλη ςημ διαδοξμή ςξσ απϊ ςημ
πεοιξυή ςηπ Μέαπ Βϋρραπ μέυοι ςξ Δέλςα.
Ξ Άοδαπ, παοαπϊςαμξπ ςξσ πξςαμξϋ Έβοξσ, ξ ξπξίξπ διαρυίζει ςημ πεοιξυή οιγόμξσ και
εκβάλλει ρςξμ Έβοξ ρςημ πεοιξυή ςχμ Λαοαρίχμ. Όλη η πεοιξυή είμαι εμςαγμέμη ρςξ
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ποϊγοαμμα natura 2000, δεδξμέμξσ ϊςι απξςελεί ρημαμςικϊ ξικξρϋρςημα για ςημ πεοιξυή, και
ςξ δάρξπ ςξσ ςξ ξπξίξ αμαπςϋρρεςαι καςά μήκξπ ςηπ κξίςηπ ςξσ, είμαι έμαπ βιϊςξπξπ
εναιοεςικήπ ρημαρίαπ ρε εθμικϊ επίπεδξ.
3.2.2.4 Παρόχθιες περιοχές του Άρδα και άλλα χωριά

Ξ ποόςξπ ξικιρμϊπ απϊ ςξμ ξπξίξ πεομά ξ πξςαμϊπ
καςά ςημ είρξδϊ ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξμξμάζεςαι Γαλήμη. ξϋοκικξπ ξικιρμϊπ αουικά, με ςξ
ϊμξμα ριγκέλι, μεςξμξμάρςηκε μϊλιπ ςξ 1935 απϊ ςξσπ ποόςξσπ έλλημεπ καςξίκξσπ ςξσ, ξι
ξπξίξι μεςξίκηραμ εκεί. Δγκαςαλελειμμέμξ ρήμεοα, δίπλα ρςξ πξςάμι και ακοιβόπ πίρχ απϊ ςα
ρϋμξοα με ςη Βξσλγαοία, διαςηοεί ςημ ξμξοτιά και ςη γαλήμη ςξσ.
Ρςημ ίδια πεοιξυή βοίρκεςαι και ςξ υχοιϊ Ηεοαπειϊ.

Κέγεςαι ϊςι πήοε ςξ ϊμξμά ςξσ απϊ μια ρσμήθεια πξσ είυαμ ξι κάςξικξι ςηπ πεοιξυήπ: Ιάθε
Δεκαπεμςαϋγξσρςξ ρσγκεμςοόμξμςαμ ρςξ μικοϊ εκκληράκι ςηπ Ιξίμηρηπ ςηπ Ηεξςϊκξσ πξλλξί
πξσ έπαρυαμ απϊ οεσμαςιρμξϋπ και, για μα θεοαπεσςξϋμ, ακξλξσθξϋραμ μια ειδική
διαδικαρία: άμξιγαμ λάκκξσπ και έκαιγαμ νϋλα όρπξσ μα γίμξσμ ρςάυςη. Ρςη ρσμέυεια,
ςξπξθεςξϋραμ κλαδιά απϊ πξόδη τσςά, ςα «βξϋζια», ρυημαςίζξμςαπ έμα παυϋ ρςοόμα πξσ ςξ
ςξπξθεςξϋραμ ρε λάκκξ, ςημ «παοαυϊςοσπα», ρςημ ξπξία νάπλχμε ξ αρθεμήπ. Ρκεπάζξμςαμ
καλά με κξσβέοςεπ και έμεμε εκεί ϊρξ άμςευε, καθόπ η ζέρςη ήςαμ έμςξμη. Ανίζει μα
επιρημαμθεί ϊςι ρςημ πεοιξυή, δσςικϊςεοα και ρήμεοα ρε βξσλγαοικϊ έδατξπ, σπήουαμ
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οχμαψκά λξσςοά και πηγέπ. Οξλϋ κξμςά ρςξ υχοιϊ βοίρκεςαι και ςξ τοάγμα ςξσ Άοδα. Ρςα
ανιξθέαςα ρσγκαςαλέγεςαι ξ Θεοϊπ Μαϊπ Ιξιμήρεχπ ςηπ Ηεξςϊκξσ υςιρμέμξπ ςξ 1895, μια
ςοίκλιςη βαριλική με νϋλιμη ρςέγη, ςηπ ξπξίαπ ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ παοξσριάζει ξ
ζχγοατικϊπ διάκξρμξπ ςηπ ξοξτήπ ςηπ.
Ξι Ιαρςαμιέπ είμαι πεοιρρϊςεοξ γμχρςέπ για ςξ τερςιβάλ ςξσ Άοδα («Ρσμάμςηρη Μέχμ Άοδαπ», ϊπξσ ρσμαμςόμςαι μέξι απϊ ϊλη ςη υόοα και ςα Βαλκάμια).

Δίμαι ςξ βξοειξαμαςξλικϊςεοξ ρϋμξοξ ςηπ Δλλάδαπ, ρςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ςξ έμα απϊ ςα δϋξ
ςελχμεία ςχμ ρσμϊοχμ Δλλάδαπ – ξσοκίαπ. Δίμαι υςιρμέμεπ ρςιπ ϊυθεπ ςξσ Άοδα,
παοαπϊςαμξσ ςξσ Έβοξσ, μέρα ρε έμα ςξπίξ εναιοεςικήπ τσρικήπ ξμξοτιάπ. Οαλαιϊςεοα ςξ
υχοιϊ ήςαμ γμχρςϊ για ςιπ ρκξϋπεπ ςξσ. Ιαςαρκεσάζξμςαμ απϊ ςξ τσςϊ «ρϊογξμ ςξ
ραοόθοξμ» ή ρκξσπϊυξοςξ, με ςξ ξπξίξ, μεςά απϊ καςάλληλη επενεογαρία, τςιάυμξμςαμ ξι
παλιέπ υειοξπξίηςεπ ρκξϋπεπ.
Δίπλα ρςιπ ϊυθεπ ςξσ πξςαμξϋ Άοδα, ρςξμ ξογαμχμέμξ υόοξ αμαφσυήπ, έμα καλαίρθηςξ
κςίοιξ 233 m2, ςξ ξπξίξ καςαρκεσάρθηκε ςξ 1994 ρε απϊλσςη αομξμία με ςξμ πεοιβάλλξμςα
υόοξ, επιρκέφιμξ κάθε επξυή ςξσ υοϊμξσ. Ξι τσριξλάςοεπ έυξσμ ςημ δσμαςϊςηςα μα
πεοιηγηθξϋμ ρςξ δάρξπ, με βελαμιδιέπ, ρκλήθοα, ιςιέπ, λεϋκεπ, τςελιέπ, ρτεμδάμια,
πλαςάμια, αγοιξςοιαμςάτσλλα αλλά και καλαμιόμεπ πξσ τιλξνεμξϋμ ρπάμια είδη πξσλιόμ,
ϊπχπ εοχδιξϋπ, δοσξκξλάπςεπ, κϋκμξσπ, βξσςηυςάοια και αγοιϊπαπιεπ ρσμθέςξσμ ςη υλχοίδα
και παμίδα ςηπ πεοιξυήπ, έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα ξικξρσρςήμαςα ςηπ Δλλάδαπ.
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Οξλϋ κξμςά βοίρκεςαι και ςξ υχοιϊ Πίζια.

Ρςημ ίδια πεοιξυή, αλλά απϊ ςημ πλεσοά ςξσ πξςαμξϋ Έβοξσ, βοίρκεςαι ςξ υχοιϊ Δίκαια.

3.3 Ιίμηςοα και πεοιξοιρμξί για ςξμ ποάριμξ και ςξμ πξλιςιρςικϊ ςξσοιρμϊ
Ζ Ξοερςιάδα, καθόπ και η Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα ςξσ Έβοξσ γεμικά, είμαι μια ιδιαίςεοα
εμδιατέοξσρα πεοιξυή απϊ ςημ άπξφη ςξσ Οοάριμξσ και Οξλιςιρςικξϋ ξσοιρμξϋ. Ωρςϊρξ, και
ξι δϋξ ςϋπξι ςξσοιρμξϋ δεμ είμαι ιδιαίςεοα αμεπςσγμέμξι. Ρςημ ποαγμαςικϊςηςα, η μϊμη
ξογαμχμέμη ςξσοιρςική δοαρςηοιϊςηςα είμαι ςξ τερςιβάλ ςξσ Άοδα, ςξ ξπξίξ ρσμδσάζει
πξλιςιρςικά δοόμεμα με δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ. ξ γεγξμϊπ ϊςι ποϊκειςαι για
παοαμεθϊοια πεοιξυή λειςξσογεί ςϊρξ θεςικά ϊρξ και αομηςικά. Ατεμϊπ, ϊμςαπ ρε μια ςϊρξ
κξμβική θέρη για ςη διεθμή ρϋμδερη ςϊρξ ποξπ ςημ Αμαςξλή (ςημ ξσοκία και ςιπ υόοεπ
αμαςξλικϊςεοα) ϊρξ και ποξπ ςξ Βξοοά (ςημ Βξσλγαοία και ςιπ σπϊλξιπεπ υόοεπ ςηπ Λαϋοηπ
Ηάλαρραπ) καθόπ και ποξπ ςη Δσςική Δσοόπη (δεδξμέμξσ ϊςι απξςελεί ςημ κϋοια ρϋμδερη
ποξπ ςημ Ασρςοία και ςη Γεομαμία), απξςελεί πλεξμέκςημα, καθόπ η πεοιξυή διαρυίζεςαι
καθημεοιμά απϊ μεγάλξ αοιθμϊ μεςακιμξϋμεμχμ αμθοόπχμ. Ωρςϊρξ, ςξ μειξμέκςημα είμαι ϊςι
ξι πεοιρρϊςεοξι απϊ ασςξϋπ είμαι απλόπ πεοαρςικξί και θα υοειαρςεί ρξβαοή ποξρπάθεια για
μα παοαμείμξσμ ςξσλάυιρςξμ για μια μϋυςα και μα αμακαλϋφξσμ ςι έυει μα ποξρτέοει η
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πεοιξυή. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, η πξλιςική καςάρςαρη ςηπ Δλλάδαπ με ςη γειςξμική ξσοκία
είμαι ρσυμά αρςαθήπ, γεγξμϊπ πξσ κάμει ςξσπ ςανιδιόςεπ μα τξβξϋμςαι μα νξδέφξσμ υοϊμξ
ρςημ πεοιξυή, και αμ μπξοξϋμ ςξ απξτεϋγξσμ. Ξι πεοιρρϊςεοξι νέμξι επιρκέπςεπ θα πεοάρξσμ
ρςξ διπλαμϊ Edirne, ποόημ ποχςεϋξσρα ςηπ Ξθχμαμικήπ Ασςξκοαςξοίαπ ςξμ 15ξ αιόμα, ςξ
ξπξίξ ποξρτέοει μια πξλϋ μεγαλϋςεοη πξικιλία μμημείχμ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ (ςα ςζαμιά
Selimiye και Üç Şerefeli, μξρξκξμείξ Sultan Bayezid II κ.λπ.), αμ και ϊυι ρςξ γμήριξ και
γαλήμιξ ςξπίξ ςηπ Ξοερςιάδαπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, είμαι απαοαίςηςξ μα δημιξσογηθξϋμ ρημεία
ζχμςαμήπ απϊλασρηπ ςξσ τσρικξϋ πεοιβάλλξμςξπ γϋοχ απϊ ςημ Ξοερςιάδα, ποξκειμέμξσ ξι
επιρκέπςεπ μα επχτεληθξϋμ πλήοχπ απϊ ασςά πξσ έυξσμ μα ποξρτέοξσμ ξι δϋξ πξςαμξί.

4 Swot analysis
●
●

●

●
●
●
●
●

Δσμαςά ρημεία
Ζ γεχγοατική θέρη ςξσ Δήμξσ Ξοερςιάδαπ είμαι
ποξμξμιακή, καθόπ ρσμξοεϋει ςϊρξ με ςη
Βξσλγαοία ϊρξ και με ςημ ξσοκία.
Δναιοεςικά εμδιατέοξσρα τσρική ςξπξθερία
ρςξσπ πξςαμξϋπ Άοδα και Έβοξπ, μια
ποξρςαςεσϊμεμη πεοιξυή Natura 2000, με ειδική
υλχοίδα και παμίδα.
Δμδιατέοξμςα πξλιςιρςικά ρςξιυεία, ςϊρξ σλικά
(Λξσρείξ Οέςοαπ ρςα Οεςοϊςα, Λξσρείξ
Ιαοαθεξδχοή ρςη Μέα Βϋρρα, Δθμξγοατικϊ
Λξσρείξ ρςημ Ξοερςιάδα) ϊρξ και άσλα
(«εμπελέκια» πξσ αματέοξμςαι ρςημ ΞΣΜΔΡΙΞ,
παοαδξριακξί υξοξί και τερςιβάλ κ.λπ.)
Αμαπςσγμέμξ
και
ανιξπξιημέμξ
αγοξςξβιξμηυαμικϊ δσμαμικϊ
Αειτϊοξπ αρςική αμάπςσνη ςηπ πϊληπ για ςημ
καλϋςεοη ενσπηοέςηρη ςξσ πληθσρμξϋ ςηπ
Μϊςιαπ Οεοιτέοειαπ Αμάπςσνηπ.
Λια πεοιξυή με πλξϋριεπ εθμξςικέπ παοαδϊρειπ
αμςαμακλάςαι ρςα τερςιβάλ ςηπ.
Υαμηλϊ κϊρςξπ εογαρίαπ
Υαμηλϊ κϊρςξπ ςξσοιρςικόμ σπηοεριόμ.

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Αδύμαμα ρημεία
Λέοξπ ςηπ τσρικήπ ξμξοτιάπ δεμ είμαι
ποξρβάριμξ, λϊγχ ςξσ γεγξμϊςξπ ϊςι βοίρκεςαι
ρςα ρϋμξοα με ςημ ξσοκία.
Ζ Ξοερςιάδα έυει ρσρυεςιρςεί με ςημ ιρυσοή
παοξσρία ςξσ ελλημικξϋ ρςοαςξϋ, επξμέμχπ
ρσμήθχπ
παοαμέμει
εκςϊπ
ςχμ
μεγάλχμ
ςξσοιρςικόμ διαδοξμόμ ςηπ πεοιξυήπ.
Ζ πεοιξυή Ξοερςιάδα παοαμέμει ποξξοιρμϊπ πξσ
επιλέγεςαι απϊ ρυεςικά πεοιξοιρμέμξ αοιθμϊ
νέμχμ ςξσοιρςόμ
Λειχμέμη διατξοξπξίηρη ςχμ ςξσοιρςικόμ
ποξρτξοόμ ςξσ ποξξοιρμξϋ Ξοερςιάδα
Κίγεπ μξμάδεπ διαμξμήπ. Ζ πλειξφητία ρςξυεϋει
ρςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ ρςοαςιχςόμ και
ςχμ ξικξγεμειόμ ςξσπ.
Υαμηλή επίδξρη ρςξμ εγυόοιξ ςξσοιρμϊ και ςιπ
εκδοξμέπ
Αμιρξοοξπία ρςημ πξιϊςηςα τιλξνεμίαπ ρςξσπ
διατξοεςικξϋπ ποξξοιρμξϋπ ςηπ πεοιξυήπ
Αμεπαοκόπ αμεπςσγμέμη σπξδξμή για ςξσοιρςικέπ
σπηοερίεπ
Υαμηλή ποξβξλή ςηπ Ξοερςιάδαπ χπ ςξσοιρςικξϋ
ποξξοιρμξϋ
Ρυεςικά υαμηλή υοημαςξδϊςηρη για δοάρειπ πξσ
θα μπξοξϋραμ μα εμιρυϋρξσμ ςξ ςξσοιρςικϊ
δσμαμικϊ, ϊπχπ εκθέρειπ, τερςιβάλ, εκθέρειπ για
ςξπικά ποξψϊμςα.
Λειχμέμη ρσμεογαρία με ρςοαςηγικξϋπ εςαίοξσπ,
ςϊρξ ρςξ ερχςεοικϊ ϊρξ και ρςξ ενχςεοικϊ.
Αμεπαοκήπ
ικαμϊςηςα
διαυείοιρηπ
ςξσ
πεοιτεοειακξϋ ςξσοιρμξϋ
ξ γοατείξ ςξσ δημάουξσ δεμ διαυειοίζεςαι ςιπ
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●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Δσκαιοίεπ
ξ «τερςιβάλ ςξσ Άοδα για μέξσπ» έβαλε ςημ
Ξοερςιάδα ρςξμ πξλιςιρςικϊ υάοςη ςηπ Δλλάδαπ,
ςϊρξ ρε ςξπικϊ ϊρξ και ρε διεθμέπ (κσοίχπ
βαλκαμικϊ) επίπεδξ.
Οεοιτεοειακά
έογα
για
ςημ
αμάπςσνη
ςξσοιρςικόμ
σπξδξμόμ
και
σπηοεριόμ
ποαγμαςξπξιξϋμςαι ςα ςελεσςαία υοϊμια.
Ασναμϊμεμη πεοιτεοειακή ποξρβαριμϊςηςα ρςημ
πϊλη
Δσμαςϊςηςα αγοξςξσοιρςικήπ αμάπςσνηπ, καθόπ
η πεοιξυή δεμ εσμξεί μεγάλεπ ςξσοιρςικέπ
επεμδϋρειπ
Δμδιατέοξμ ρσγκεκοιμέμηπ ξμάδαπ ςξσοιρςόμ
για ςημ ςξπική υλχοίδα και παμίδα
Αμάπςσνη και ποξόθηρη καθαοά ξικξλξγικόμ
ποξψϊμςχμ
Ολξϋριξπ γεχογικϊπ ςξμέαπ πξσ μπξοεί μα
υοηριμξπξιηθεί χπ βάρη για ςξμ γαρςοξμξμικϊ
ςξσοιρμϊ
Δπαμεουϊμεμξι μεςαμάρςεπ μςϊπιξι πξλίςεπ
(κσοίχπ απϊ ςη Γεομαμία) πξσ έυξσμ αμάγκη μα
«αμακαλϋφξσμ ναμά» ςημ παςοίδα ςξσπ
Ιξιμή εμίρυσρη ςχμ αουαίχμ θοακικόμ
πξλιςιρμόμ (με ςη Βξσλγαοία)
Ιξιμή εμίρυσρη ςξσ τσρικξϋ πεοιβάλλξμςξπ ςχμ
πξςαμόμ Άοδα και Έβοξσ (με ςη Βξσλγαοία)
Αμαβίχρη ςηπ γοαμμήπ ςξσ ςοέμξσ Orient
express (η παλιά πεομξϋρε απϊ ςημ πεοιξυή ςξσ
Ξομεμίξσ και ςηπ Λαοαριάπ)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ρςοαςηγικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ ςξπικϊ
ρϋρςημα ςξσοιρμξϋ
Ζ σπξδξμή διαρϋμδερηπ δεμ είμαι πλήοχπ
ετξδιαρμέμη με ρςάρειπ πξσ αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ
αμάγκεπ ςχμ ςξσοιρςόμ
ξ ριδηοξδοξμικϊ δίκςσξ είμαι ποακςικά
αυοηριμξπξίηςξ για εγυόοιξσπ ςξσοιρςικξϋπ
ρκξπξϋπ
Λη ανιξπξίηρη ςξσ ςξσοιρςικξϋ δσμαμικξϋ ρςιπ
αγοξςικέπ πεοιξυέπ
Αμεπαοκήπ εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ κξιμξϋ ϊρξμ
ατξοά ςϊρξ ςιπ σπάουξσρεπ δσμαςϊςηςεπ
αμάπςσνηπ ςξσ ςξσοιρμξϋ ϊρξ και ςα ξτέλη πξσ
θα μπξοξϋρε μα απξτέοει ρςημ κξιμχμία ασςή η
ενέλινη
Έλλειφη ιυμηλαςημέμχμ ςξσοιρςικόμ διαδοξμόμ
πξσ μα ρσμδέξσμ ςημ Ξοερςιάδα με ιδιαίςεοα
ανιξρημείχςα γειςξμικά ανιξθέαςα, ϊπχπ ςξ δάρξπ
ςηπ Δαδιάπ ή ςα μμημεία ςξσ Διδσμϊςειυξσ.
Απειλέπ
Έλλειμμα
ρςη
ρσμεογαρία
μεςανϋ
ςχμ
παοαγϊμςχμ ςξσ ςξπικξϋ και πεοιτεοειακξϋ
ςξσοιρμξϋ
Υοημαςξπιρςχςικέπ και ξικξμξμικέπ κοίρειπ·
Υαμηλξί δημξγοατικξί δείκςεπ
Σφηλά πξρξρςά μεςαμάρςεσρηπ μέχμ
Υαμηλή παοαγχγικϊςηςα ςηπ εογαρίαπ
Ιίμδσμξι απϊ τσρικέπ καςαρςοξτέπ λϊγχ
σπεουείλιρηπ ςχμ πξςαμόμ
Θρυσοϊπ ςξσοιρςικϊπ αμςαγχμιρμϊπ με ςξ κξμςιμϊ
Edirne (ξσοκία)
Οεοιξοιρμέμξπ
ςξπικϊπ
και
πεοιτεοειακϊπ
ποξωπξλξγιρμϊπ για ςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη.
Ρημείξ ειρϊδξσ για παοάμξμξσπ μεςαμάρςεπ και
ποϊρτσγεπ.
εςαμέμη καςάρςαρη με ςημ ξσοκία, η ξπξία
καθιρςά ςημ πεοιξυή ατιλϊνεμη.
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Αμαπςσνιακά έογα πξσ ρςξυεϋξσμ ρςημ εθμξςική
ξμάδα ςχμ Γκαγκαβξϋζχμ, ξμάδα πξσ σπάουει
και ρε άλλεπ υόοεπ.

5 Φάοςα για ςξμ ιρςξοικό ςξσοιρμό και ςιπ «ποάριμεπ» πςσυέπ ςξσ
5.2 Οεοιγοατή ςηπ Ξοερςιάδαπ και ςηπ πεοιξυήπ ςηπ
Ξ Δήμξπ Ξοερςιάδαπ απξςελείςαι απϊ ςημ ξμόμσμη δημξςική εμϊςηςα και πϊλη, και απϊ ςιπ
δημξςικέπ εμϊςηςεπ Βϋρραπ, με ςιπ κξιμϊςηςεπ Μέα Βϋρρα και Ιαβϋλη, οιγόμξσ, ρςημ ξπξία
σπάγεςαι μεςανϋ άλλχμ η κξιμϊςηςα Οεςοχςόμ, και Ισποίμξσ με ςιπ κξιμϊςηςεπ Ισποίμξσ,
Εόμηπ, Τσλακίξσ, κ.ά.
ξ Ιαοαγάςπ ήςαμ ποξάρςιξ ςηπ Αδοιαμξϋπξληπ, ρςξ ξπξίξ είυαμ ςιπ καλξκαιοιμέπ καςξικίεπ
ςξσπ ξι κάςξικξι ςηπ πϊληπ. Απξςελξϋρε ϊμχπ και ρσγκξιμχμιακϊ κϊμβξ, δεδξμέμξσ ϊςι είυε
ςξμ κεμςοικϊ ριδηοξδοξμικϊ ρςαθμϊ ςηπ διαδοξμήπ Βιέμμη-Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. ξ 1920
μεςξμξμάρςηκε ρε «Ξοερςιάδα», ςξ αουαίξ ϊμξμα ςηπ Αδοιαμξϋπξληπ. Δεδξμέμξσ ϊςι ςξ
Ιαοαγάςπ βοίρκεςαι ρςη δσςική πλεσοά ςξσ Έβοξσ και άοα αμήκε ρςημ Δλλάδα, με ςημ
«αμακχυή ςχμ Λξσδαμιόμ» (1922) ρσγκεμςοόμξμςαι ρςημ πϊλη ξι υοιρςιαμξί ξοθϊδξνξι
κάςξικξι απϊ ςημ Αδοιαμξϋπξλη, η ξπξία πλέξμ αμήκει ρςξσπ ξϋοκξσπ.
Λε ςη ρσμθήκη ςηπ Κχζάμηπ (1923) παοαυχοείςαι ρςημ ξσοκία και η ςοιγχμική πεοιξυή πξσ
ξοίζεςαι απϊ ςημ Αδοιαμξϋπξλη και ςα υχοιά ςηπ, Μςεμεομςέπ (Ριδηοϊπεςοα) και Λπϊρμα (απϊ
ςξ 1920, Βϋρρα). Ξι κάςξικξι ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πεοιξυήπ εγκαθίρςαμςαι ξι μεμ ρςη Μέα
Ξοερςιάδα, και ξι άλλξι ρςημ Ιαβϋλη και ςη Μέα Βϋρρα αμςίρςξιυα. Ρςημ πεοιξυή ςηπ
Ξοερςιάδαπ εγκαθίρςαμςαι ποϊρτσγεπ ρσμξλικά απϊ πεοιξυέπ ςηπ Αμαςξλικήπ Ηοάκηπ.
α ποόςα υοϊμια και λϊγχ ςξσ σφηλξϋ μξοτχςικξϋ επιπέδξσ ςχμ ποξρτϋγχμ, παοαςηοείςαι
ιρυσοή αμάπςσνη ςηπ γεχογίαπ. Ζ Ηοάκη, ϊπχπ και η Λακεδξμία, ενελίυςηκαμ ρε εθμικϊ
ριςξβξλόμα και ξ καπμϊπ ςηπ Ηοάκηπ απξδείυςηκε υοσρξτϊοξπ πηγή, μέυοι ςξ ξικξμξμικϊ
κοαυ. Ρειοά γεγξμϊςχμ, πξλιςικόμ και κξιμχμικόμ, η αμάλσρη ςχμ ξπξίχμ νεπεομάει ςα ϊοια
ασςξϋ ςξσ ρημειόμαςξπ, ξδήγηρε μεςαπξλεμικά ρε μεγάλξ κϋμα μεςαμάρςεσρηπ.
Υαοακςηοιρςικά: καςά ςη δεκαεςία 1961-1971 η επαουία Ξοερςιάδαπ έυαρε ςξ 17,3% ςξσ
πληθσρμξϋ και η πεοιξυή οιγόμξσ ςξ 37,6%! ϊπξπ μεςαμάρςεσρηπ ήςαμ κσοίχπ η Δσςική
Γεομαμία και μάλιρςα η πεοιξυή ςηπ Ρςξσςγάοδηπ. Δκεί ξι μεςαμάρςεπ δημιξϋογηραμ ιρυσοέπ
κξιμϊςηςεπ, ρςιπ ξπξίεπ δεμ παοέλειπαμ μα διαςηοξϋμ ςα ήθη και ςα έθιμα ςηπ παςοίδαπ ςξσπ.
Ξι δερμξί με ςημ παςοίδα διαςηοξϋμςαι μέυοι και ρήμεοα. Οξλιςιρςικξί ρϋλλξγξι απϊ ςημ
πεοιξυή επιρκέπςξμςαι ςιπ κξιμϊςηςεπ και παοξσριάζξσμ διάτξοα δοόμεμα και απϊ κει
γίμξμςαι εκδοξμέπ ποξπ ςα πάςοια εδάτη. Ταίμεςαι ϊμχπ ϊςι ξι επατέπ ασςέπ ανιξπξιξϋμςαι
και ξικξμξμικά. Έςρι η παοαγχγή ρπαοαγγιόμ ρςη Μ. Βϋρρα τεϋγει ρυεδϊμ ϊλη για ςημ αγξοά
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ςηπ Γεομαμίαπ. Γεμικά, ςα ςελεσςαία υοϊμια, παοαςηοείςαι μια έναορη ρςξμ αγοξςικϊ ςξμέα,
ϊπξσ ανιξπξιξϋμςαι μάλιρςα και μέεπ ςευμξλξγίεπ, ϊπχπ π.υ. ρςημ καλλιέογεια ρκϊοδξσ, εμό
ςα ποξψϊμςα ςξσ αγοξςξσοιρςικξϋ ρσμεςαιοιρμξϋ γσμαικόμ οιγόμξσ «Γαία» έυξσμ
καςακλϋρει ςημ αγξοά. α μέλη ςηπ «Γαία» είμαι δοαρςήοια και ρςξμ πξλιςιρςικϊ ςξμέα, ϊπχπ
δείυμει μια παλιϊςεοη εκδήλχρη πξσ έγιμε ρςξ Ρπήλαιξ ςξ 2017, με θέμα: "ΓΑΡΠΞΚΞΓΘΙΞ,
ΑΠΥΑΘΞΚΞΓΘΙΞ, ΥΩΠΞΓΠΑΤΘΙΞ, ΛΞΣΡΘΙΞ ΛΞΣΡΔΘΞ".
Ζ ρϋμςξμη ιρςξοική αματξοά θεχοήθηκε απαοαίςηςη γιαςί υαοακςηοίζει ρε μεγάλξ βαθμϊ και
ςημ πξλιςιρςική ζχή ςηπ πεοιξυήπ. Οοϊκειςαι για «μέεπ» πϊλειπ, ϊπξσ επικοαςεί ςξ
ποξρτσγικϊ ρςξιυείξ, ςξ ξπξίξ και αμςαμακλάςαι ςϊρξ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ λαξγοατικόμ
μξσρείχμ ϊρξ και ρςα ςξπικά ήθη και έθιμα, κάπξια απϊ ςα ξπξία ϊμχπ αμάγξμςαι ρςημ κξιμή
καςαγχγή ςχμ καςξίκχμ ςηπ πεοιξυήπ – ϊυι μϊμξμ ςηπ ελλημικήπ – απϊ ςξσπ Ηοάκεπ. Ζ Ηοάκη
απξςελξϋρε ρςημ αουαιϊςηςα ςξ κέμςοξ ςηπ ξοτικήπ και διξμσριακήπ λαςοείαπ, ρυεςιζϊμεμηπ
με ςξσπ εξοςαρμξϋπ ςηπ βλάρςηρηπ, ςηπ ιεοήπ ςοέλαπ, πξσ ποξκαλεί η καςαμάλχρη κοαριξϋ,
και ςηπ γξμιμϊςηςαπ. Έμα υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα είμαι ξ εξοςαρμϊπ ςξσ Δχδεκαήμεοξσ,
ςηπ πεοιϊδξσ, δηλ., μεςανϋ Υοιρςξσγέμμχμ και Τόςχμ. Ρε ασςϊ μπξοξϋμε μα ποξρθέρξσμε
και ςημ 8η Θαμξσαοίξσ, με ςξ έθιμξ ςηπ Γσμαικξκοαςίαπ ή ςηπ “Λπάμπχπ”. Ζ ςελεςξσογία πξσ
ακξλξσθείςαι ρςη διάοκεια ασςόμ ςχμ ημεοόμ δεμ απξςελεί παοά ςξ ρσμβξλιρμϊ για ςημ
αμαπαοαγχγή και ςη γξμιμϊςηςα, ρςξιυεία πξσ ρσμαμςά καμείπ ρε μεγάλξ μέοξπ ςχμ
Βαλκαμίχμ, δεδξμέμξσ ϊςι παοϊμξια δοόμεμα - με άλλεπ ξμξμαρίεπ και με άλλεπ ατξομέπ ρσμαμςόμςαι και ρςη Βξσλγαοία και ρςημ ξσοκία.

5.3 Ρςαςιρςικά ρςξιυεία για ςξμ ςξσοιρμϊ
Διαμσκςεοεϋρειπ ρςα καςαλϋμαςα νεμξδξυειακξϋ ςϋπξσ (πλημ κάμπιμγκ), καςά Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα και Δήμξ (Οηγή: ΔΚΡΑ)
Πξρξρςό (%)
ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ /
Διαμσκςεοεύρειπ
Διαμσκςεοεύρειπ
Διαμσκςεοεύρειπ
ρσμξλικώμ
ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ
ΔΗΜΟ
ημεδαπώμ
αλλξδαπώμ
ύμξλξ
διαθέριμχμ
κλιμώμ
2014
ΓΔΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ
ΔΚΚΑΔΑΡ
13,049,668
60,901,973
73,951,641
79.3
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΔΒΠΞΣ
270,851
83,346
354,197
90.1
ΔΖΛΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ
168,331
70,472
238,803
90.7
ΑΜΑΞΚΘΙΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞΣ
16,802
550
17,352
90.8
ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΙΑΘ
ΔΖΛΞΡ
ΞΠΔΡΘΑΔΑΡ
67,121
4,188
71,309
96.2
ΗΠΑΙΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΑΛΞΗΠΑΙΖΡ
12,740
6,693
19,433
82.7
ΔΖΛΞΡ ΡΞΣΤΚΘΞΣ
5,857
1,443
7,300
90.1
2015
ΓΔΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ
ΔΚΚΑΔΑΡ
13,201,273
63,570,840
76,772,113
80.5
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ΑΜΑΞΚΘΙΖΡ
ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΙΑΘ
ΗΠΑΙΖΡ

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΔΒΠΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΞΠΔΡΘΑΔΑΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΑΛΞΗΠΑΙΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΞΣΤΚΘΞΣ

218,104
145,211
14,083
42,878
11,191
4,741

116,493
101,872
674
4,632
7,484
1,831

334,597
247,083
14,757
47,510
18,675
6,572

91.3
93.2
100
96
78
90.1

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΔΒΠΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΞΠΔΡΘΑΔΑΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΑΛΞΗΠΑΙΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΞΣΤΚΘΞΣ

13,943,606
246,532
169,937
14,834
42,070
13,686
6,005

65,941,418
106,942
94,880
508
3,544
6,305
1,705

79,885,024
353,474
264,817
15,342
45,614
19,991
7,710

81.3
91.1
93.3
100
95.5
76.2
90.1

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΔΒΠΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΞΠΔΡΘΑΔΑΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΑΛΞΗΠΑΙΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΞΣΤΚΘΞΣ

14,154,141
244,885
163,300
14,465
43,789
17,906
5,425

73,474,232
132,986
114,516
1,682
4,468
10,064
2,256

87,628,373
377,871
277,816
16,147
48,257
27,970
7,681

81.2
93.3
93
100
95.5
91.4
88.3

13,410,226

76,494,991

89,905,217

81.6

749,575
215,450
143,918
9,412
41,620
15,790
4,710

1,204,256
115,225
96,281
938
5,353
10,626
2,027

1,953,831
330,675
240,199
10,350
46,973
26,416
6,737

90.1
93.3
92.9
100
95.5
88.1
88.3

2016
ΓΔΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ
ΔΚΚΑΔΑΡ

ΑΜΑΞΚΘΙΖΡ
ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΙΑΘ
ΗΠΑΙΖΡ

2017
ΓΔΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ
ΔΚΚΑΔΑΡ

ΑΜΑΞΚΘΙΖΡ
ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΙΑΘ
ΗΠΑΙΖΡ

2018
ΓΔΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ
ΔΚΚΑΔΑΡ

ΑΜΑΞΚΘΙΖΡ
ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΙΑΘ
ΗΠΑΙΖΡ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΔΒΠΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞΣ
ΔΖΛΞΡ ΞΠΔΡΘΑΔΑΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΑΛΞΗΠΑΙΖΡ
ΔΖΛΞΡ ΡΞΣΤΚΘΞΣ

5.4 Οεοιξυέπ πξλιςιρςικξϋ και “ποάριμξσ” εμδιατέοξμςξπ ρςημ σπϊ ενέςαρη
πεοιξυή
5.4.1 Αουαιξλξγικέπ ςξπξθερίεπ
ατικϊπ ςϋμβξπ Λικοήπ Δξνιπάοαπ-Εόμηπ: Ρςιπ αουέπ ςξσ 2ξσ αι. μ.Υ. ςέρρεοα μέλη μιαπ
πλξϋριαπ ξικξγέμειαπ γαιξκςημϊμχμ πξσ πέθαμαμ διαδξυικά, απξςετοόθηκαμ και
εμςατιάρςηκαμ ρςξ ίδιξ ρημείξ, κξμςά ρςξ δοϊμξ πξσ ξδηγξϋρε απϊ ςημ Αδοιαμξϋπξλη ρςη
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Τιλιππξϋπξλη. Ρςημ ίδια θέρη καςαρκεσάρςηκε ρςαδιακά μεγάλξπ ςϋμβξπ, για μα διαςηοηθεί
αμά ςξσπ αιόμεπ ζχμςαμή η μμήμη ςχμ μεκοόμ. Ζ πεοιξυή αμήκει ρήμεοα ρςξ Δήμξ Ισποίμξσ
και βοίρκεςαι κξμςά ρςα υχοιά Λικοή Δξνιπάοα, Εόμη και Υελιδϊμα. Λε ςημ αμαρκατή
εμςξπίρςηκαμ ςέρρεοιπ μεγάλξι λάκκξι πξσ πεοιείυαμ ςα σπξλείμμαςα ςχμ καϋρεχμ ςοιόμ
αμδοόμ και μιαπ γσμαίκαπ μαζί με πξλσάοιθμα αμςικείμεμα πξσ ςξσπ ρσμϊδεσαμ ρςξμ άλλξ
κϊρμξ, ϊπχπ πήλιμα, γσάλιμα και υάλκιμα αγγεία, υάλκιμξι λσυμξρςάςεπ και λσυμάοια,
υάλκιμα ταμάοια, ϊπλα, κξρμήμαςα, νϋλιμα κιβχςίδια κ.ά. Ξι πέμςε άμανεπ με ςιπ ξπξίεπ
μεςατέοθηκαμ ξι μεκοξί ρςημ πεοιξυή ςξσ ςϋμβξσ, εμςατιάρςηκαμ ρςξμ ίδιξ υόοξ μαζί με ςα
σπξζϋγιά ςξσπ. Δίπλα ςξσπ ςάτηκαμ άλλα πέμςε άλξγα. Ρε ϊλεπ ςιπ άμανεπ διαςηοξϋμςαι ςα
μεςαλλικά λειςξσογικά και διακξρμηςικά ρςξιυεία, εμό ρε δϋξ απϊ ασςέπ διαςηοξϋμςαι και
απξςσπόμαςα ςχμ νϋλιμχμ ςμημάςχμ ςξσπ. Έυει δοξμξλξγηθεί η ποξρςαρία και αμάδεινη ςηπ
αμαρκατήπ.
Οαλαιξλιθικϊπ ξικιρμϊπ ρςα Πίζια: Ιξμςά ρςα Πίζια εμςξπίρςηκαμ σπξλείμμαςα ξικιρμξϋ με δϋξ
ρςοόμαςα, έμα ςηπ Λέρηπ Οαλαιξλιθικήπ με τξλίδεπ και έμα ςηπ Μεϊςεοηπ Οαλαιξλιθικήπ
Δπξυήπ με λεπίδεπ. Οιθαμά Λερξλιθικά εσοήμαςα απϊ ςξμ Ιέοαμξ και ξικιρμϊπ ποόιμηπ
επξυήπ Ριδήοξσ.
Δίκαια: Οοξψρςξοικϊπ ξικιρμϊπ ςηπ ποόιμηπ επξυήπ ςξσ ριδήοξσ
5.4.2 Πεοιβαλλξμςικά ςξπόρημα
Ιαςατϋγιξ Άγοιαπ Εχήπ ρςξμ Ιαλϊ Γιαλϊ
Δμςϊπ ςξσ παοαπξςάμιξσ δάρξσπ Βξοείξσ Έβοξσ και Άοδα (GR1110008), πξσ καλϋπςει έκςαρη
πεοίπξσ 252.000 ρςοεμμάςχμ και απξςελεί ποξρςαςεσϊμεμη ζόμη βοίρκεςαι η Ρημαμςική
Οεοιξυή για Οξσλιά (ΡΟΟ) Ιαλξϋ Γιαλξϋ/Ολάςηπ-Άοζξσ-Πσζίχμ-Τσλακίξσ, πξσ καλϋπςει
έκςαρη πεοίπξσ 4.000 ρςοεμμάςχμ. Απξςελεί υόοξ αμαπαοαγχγήπ διαυειμαζϊμςχμ αλλά και
απξδημηικόμ πςημόμ, ςϊρξ αοπακςικόμ ϊρξ και ρςοξσθιϊμξοτχμ. Έυξσμ καςαγοατεί μεςανϋ
άλλχμ 250 απξικίεπ εοχδιόμ. Βαλκαμξςρικλιςάοεπ, ραψμια, λαγγϊμεπ, μσυςξκϊοακεπ και
γαψδξσοξκεταλάδεπ. Ωρςϊρξ η εσοϋςεοη πεοιξυή απειλείςαι ςϊρξ απϊ ςημ επέκςαρη ςχμ
καλλιεογξϋμεμχμ εδατόμ ϊρξ και απϊ ςημ σλξςξμία, εμό η θήοα ςξσπ υειμεοιμξϋπ μήμεπ
πλήςςει ςξσπ πληθσρμξϋπ ςχμ πςημόμ.
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Ιαςατϋγιξ Άγοιαπ Εχήπ ρςα Ιϊμαοα
Ρςημ πεοιξυή ςξσ οιγόμξσ, ρςα Ιϊμαοα, βοίρκεςαι έμα απϊ ςα 13 καςατϋγια άγοιαπ ζχήπ
ςξσ Μξμξϋ Έβοξσ (ΙΑΕ). Λέυοι ςξ 2013 ςξ ΙΑΕ ασςϊ βοιρκϊςαμ ρςημ πεοιξυή Άγγελξπ
Ιξμάοχμ και είυε ρσμξλική έκςαρη 13.000 ρςοεμμάςχμ. Όμχπ ςη υοξμιά εκείμη με
ρσμςξμιρμέμεπ εμέογειεπ ςξσ Δαραουίξσ, σπξκιμξϋμεμεπ και απϊ κσμηγεςικξϋπ ρσλλϊγξσπ, η
ρσγκεκοιμέμη πεοιξυή απξυαοακςηοίρςηκε και δημιξσογήθηκε μέα ΙΑΕ ρςημ πεοιξυή Τοάγμα
Ιξμάοχμ.
5.4.3 Άσλη και σλική κληοξμξμιά, μξσρεία και τερςιβάλ
5.4.3.1 Ήθη και έθιμα
Απϊ ςα πιξ γμχρςά είμαι ςα έθιμα ςξσ δχδεκαήμεοξσ, ςηπ πεοιϊδξσ δηλαδή μεςανϋ
Υοιρςξσγέμμχμ και Τόςχμ, με πιξ υαοακςηοιρςικϊ ρςξιυείξ ςα κάλαμςα, πξσ ςα έλεγαμ
μεςαμτιερμέμξι μέξι. Ξι μεςαμτιερμέμξι έυξσμ ρε κάθε υχοιϊ μια άλλη ξμξμαρία (π.υ.,
«Λπαμπξσδιαοέξι» ή «Λπαμπξϋςριαοξι» ρςξ Πήγιξ, «ραμάλα» και «Ιαμήλα» ρςα Πίζια).
Οιξ γμχρςά είμαι ςα «εμπελέκια». Οοϊκειςαι για ςα παοαδξριακά κάλαμςα ςηπ κξιμϊςηςαπ ςηπ
Μέαπ Βϋρραπ, πξσ φάλλξμςαι απϊ ςξσπ μέξσπ ςηπ κξιμϊςηςαπ, υοηριμξπξιόμςαπ μςέτια, αλλά
και ζχξμξοτικέπ μεςαμτιέρειπ, ϊπχπ ασςή ςξσ «Ιαμηλάοη» πξσ ρσμξδεϋει ςξ έθιμξ.
Οοϊρταςα (2019) ςξ ρσγκεκοιμέμξ έθιμξ εμςάυθηκε ρςξ Δθμικϊ Δσοεςήοιξ Άσληπ Οξλιςιρςικήπ
Ιληοξμξμιάπ Δλλάδξπ.

19

«Ξ Λπέηπ»: Ρςημ βαρική ςξσ μξοτή, έμαπ άουξμςαπ ξ "Λπέηπ" με ςξσπ ακξλξϋθξσπ ςξσ,
πεοιέουεςαι ςα ρπίςια ςξσ υχοιξϋ, ϊπξσ δέυεςαι κεοάρμαςα και δίμει εσυέπ. Ακξλξσθεί ρςημ
πλαςεία, αμαπαοάρςαρη ξογόμαςξπ, ρπξοάπ και γεμεςήριαπ ποάνηπ, ξ ρσμβξλικϊπ θάμαςξπ
και η αμάρςαρή ςξσ. ελείςαι κσοίχπ ρςιπ πεοιξυέπ Διδσμξςείυξσ, Ξοερςιάδαπ και οιγόμξσ.

«Ζ Λπάμπχ»: Οοϊκειςαι για έθιμξ πξσ έτεοαμ ξι ποϊρτσγεπ απϊ ςημ Βϊοεια και ςημ
Αμαςξλική Ηοάκη. Αμαπαοίρςαςαι ρςιπ 8 Θαμξσαοίξσ με ρκξπϊ μα ςιμηθεί ςξ ποϊρχπξ ςηπ
γιαγιάπ, η ξπξία ρσμέβαλε ρςη γέμμα ςχμ παιδιόμ.
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5.4.3.2 Μουσική παράδοση
Ξι διάτξοεπ εθμξςικέπ ξμάδεπ πξσ εγκαςαρςάθηκαμ ρςξμ δήμξ ςηπ Ξοερςιάδαπ έτεοαμ και ςη
δική ςξσπ μξσρική παοάδξρη, ρσμξδεσϊμεμη απϊ ςξσπ αμςίρςξιυξσπ υξοξϋπ και ςιπ αμάλξγεπ
εμδσμαρίεπ. Ρήμεοα σπάουξσμ πξλλέπ ξμάδεπ μέχμ αςϊμχμ πξσ καλλιεογξϋμ και
αμαδεικμϋξσμ ςξ είδξπ.
5.4.3.3 Εκθέσεις και Μουσεία
Αρχαιολογική έκθεση Σπηλαίου, Ξοερςιάδα:

Οαοξσριάζξμςαι τχςξγοατίεπ και εκμαγεία απϊ ςα εσοήμαςα ςχμ αμαρκατόμ ρςη γϋοχ
πεοιξυή και κσοίχπ απϊ ςξμ ςϋμβξ Λικοήπ Δξνιπάοαπ. Δνσπηοεςεί κσοίχπ για εκπαιδεσςικξϋπ
ρκξπξϋπ.
Μουσείο Πέτρας ρςα Οεςοχςά:

Ρςξ μξσρείξ εκςίθεμςαι πεςοόμαςα, απξλιθχμέμα νϋλα, κξοάλλια και κοϋρςαλλξι απϊ ςημ
εσοϋςεοη πεοιξυή, ςανιμξμημέμα ρε ένι ρσλλξγέπ, αλλά και ποξψϊμςα πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςημ
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επενεογαρία ςχμ πεςοχμάςχμ. Ολξϋριξ τχςξγοατικϊ σλικϊ και ρσμξδεσςικά κείμεμα
εμημεοόμξσμ ςξμ επιρκέπςη για ςη γεχλξγία ςηπ πεοιξυήπ, ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ
πεςοχμάςχμ ςξσπ, ςιπ θέρειπ ενϊοσνηπ ςηπ πέςοαπ και ςιπ ςευμικέπ λάνεσρηπ ςηπ, ςα εογαλεία
πξσ υοηριμξπξιξϋμςαμ.
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας

ξ μξσρείξ ιδοϋθηκε ςξ 1974 και αμακαιμίρςηκε ςξ 2010. Ρςξυεϋει ρςη μελέςη και ποξβξλή ςηπ
ςξπικήπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ. Δκθέμαςα πξσ αμαδεικμϋξσμ ςημ ιρςξοία ςηπ Ξοερςιάδαπ ςημ ίδοσρη και ςημ ξογάμχρή ςηπ-, αλλά και ρςιγμέπ απϊ ςημ καθημεοιμϊςηςα ςχμ καςξίκχμ
ςηπ, είμαι ξογαμχμέμα ρε θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ βξηθξϋμ ςξμ επιρκέπςη μα ςανιδέφει ρςξ
υοϊμξ.
Λαογραφικό Μουσείο Βύσσας:
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Ρςξ Ομεσμαςικϊ Ιέμςοξ ςηπ πϊληπ τιλξνεμείςαι ρσλλξγή λαξγοατικξϋ σλικξϋ πξσ
πεοιλαμβάμει «αμςικείμεμα απϊ ςιπ αγοξςικέπ αρυξλίεπ ςχμ καςξίκχμ, ξικιακά ρκεϋη,
εογαλεία, εικϊμεπ, παοαδξριακέπ εμδσμαρίεπ, ρςξλίδια ςχμ παοαδξριακόμ εμδσμαριόμ ςχμ
γσμαικόμ, παλιά υαοςξμξμίρμαςα, εογϊυειοα και πλξϋριξ τχςξγοατικϊ σλικϊ».
Μουσείο τωμ Καραθεοδωρή:

Ασςϊ ςξ μξσρείξ, ςξ ξπξίξ απξςελεί ςξμ επεμδσςικϊ υόοξ ςξσ δήμξσ Ξοερςιάδαπ ρςξ πλαίριξ
ςξσ έογξσ GreeThis, θα παοξσριάρει φητιακϊ σλικϊ για ςη ζχή και ςη ρςαδιξδοξμία ςηπ
ξικξγέμειαπ Ιαοαθεξδχοή ρε έμα παλιϊ, ήδη χπ έμα ρημείξ μεςαρκεσαρμέμξ, δημξςικϊ
ρυξλείξ ρςη Μ. Βϋρρα.
5.4.3.4 Φεστιβάλ
«Ρσμάμςηρη Μέχμ - Άοδαπ»: «Ρςιπ Ιαρςαμιέπ Έβοξσ και δίπλα ρςιπ ϊυθεπ ςξσ πξςαμξϋ Άοδα,
ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξ 1995, η «Ρσμάμςηρη Μέχμ - Άοδαπ», ϊπξσ ρσμαμςόμςαι μέξι απϊ ϊλη
ςη υόοα και ςα Βαλκάμια. Δκςϊπ απϊ ςιπ μξσρικέπ ρσμασλίεπ με μεγάλα ξμϊμαςα ςηπ ελλημικήπ
μξσρικήπ ρκημήπ, ποαγμαςξπξιξϋμςαι πξλλαπλέπ παοάλληλεπ εκδηλόρειπ ϊπχπ ποξβξλέπ,
παοξσριάρειπ απϊ ξογαμόρειπ, εκθέρειπ, καθόπ επίρηπ αθληςικά events, θεαςοικέπ
παοαρςάρειπ, λειςξσογία οαδιξτχμικξϋ ρςαθμξϋ, εθελξμςικέπ δοάρειπ, δοάρειπ ποξβξλήπ
ςξπικήπ παοάδξρηπ, ξικξςξσοιρςικέπ πεοιηγήρειπ και πξλλέπ άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ.
πεοιλαμβάμξσμ δοαρςηοιϊςηςεπ εμϊπ εσοέχπ πξλιςιρςικξϋ τάρμαςξπ. «Μέξι» ϊλχμ ςχμ
ηλικιόμ, ρσμαμςόμςαι και καςαρκημόμξσμ για πέμςε μέοεπ ρςξ «πξςάμι ςξσ πξλιςιρμξϋ», ϊπξσ
με ξδηγϊ ςη μξσρική και διάτξοεπ παοάλληλεπ δοάρειπ, ρςέλμξσμ ςξ μήμσμα ςηπ ειοημικήπ
ρσμϋπαονηπ ςχμ λαόμ»..
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5.5 Οεοιγοατή πιλξςικόμ θέρεχμ και κςιοίχμ
5.5.1 Δημξςικό αμαφσκςήοιξ άλρξσπ Αδοιαμξσπόλεχπ ρςημ Οοερςιάδα

Ρςημ καοδιά ςξσ άλρξσπ Αδοιαμξσπϊλεχπ βοίρκεςαι ςξ δημξςικϊ αμαφσκςήοιξ. Δίπλα ρςξ
αμαφσκςήοιξ, σπάουει η παιδική υαοά «Αλκσϊμη». Ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ ςξσ
αμαφσκςηοίξσ καςά ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ διξογαμόμεςαι πλήθξπ εκδηλόρεχμ, ϊπχπ η
Αμθξκξμική Έκθερη ρςιπ αουέπ Λαΐξσ κάθε έςξσπ, και ςα «Ξοέρςεια» ρςα μέρα Θξσμίξσ με
εκδηλόρειπ ατιεοχμέμεπ ρςημ ίδοσρη ςηπ πϊληπ. Δπίρηπ δίπλα ρςξ αμαφσκςήοιξ βοίρκεςαι ςξ
σπαίθοιξ δημξςικϊ θέαςοξ ςηπ πϊληπ, υχοηςικϊςηςαπ 1.000 θέρεχμ, ςξ ξπξίξ τιλξνεμεί
θεαςοικέπ παοαρςάρειπ καθόπ και ςξ καθιεοχμέμξ «Οαμελλήμιξ Τερςιβάλ Δοαριςευμικξϋ
Ηεάςοξσ» ρςα ςέλη Ασγξϋρςξσ.
5.5.2 Σξ Δημαουείξ ςηπ Οοερςιάδαπ

Ζ Ξοερςιάδα έυει υαοακςηοιρςεί χπ η μεϊςεοη ελλημική πϊλη. Θδοϋθηκε ςξ 1923 απϊ Έλλημεπ
ποϊρτσγεπ, καςξίκξσπ ςηπ γειςξμικήπ Αδοιαμξϋπξληπ και ιδιαίςεοα ςξσ ποξάρςξσ ςηπ, Kara
Ağaḉ, και ξι δϋξ ςόοα ρςξ ςξσοκικϊ έδατξπ.
Ζ κεμςοική πλαςεία ςηπ πϊληπ, εμςαγμέμη αομξμικά ρςξ «Θππξδάμειξ» οσμξςξμικϊ ρυέδιϊ ςηπ,
απξςελεί ςημ καοδιά ςξσ εμπξοικξϋ κέμςοξσ και παίζει ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ ξικξμξμική και
κξιμχμική ζχή ςχμ καςξίκχμ. Οοϊκειςαι για έμα υόοξ σφηλόμ πξιξςικόμ ποξδιαγοατόμ,
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καλχρξοίζξμςαπ ςξσπ επιρκέπςεπ και ποξρκαλόμςαπ ςξσπ μα ενεοεσμήρξσμ ςα ανιξθέαςα και
μα παοαςείμξσμ ςη διαμξμή ςξσπ ρςημ πεοιξυή.
Ρςημ πλαςεία δερπϊζει ςξ κςίοιξ ςξσ δημαουείξσ ςηπ πϊληπ. Ηεμελιόθηκε ςξ 1953 επί
Δημάουξσ Αθαμ. Οαμςαζίδη και απξςελεί υαοακςηοιρςικϊ δείγμα αουιςεκςξμικήπ ςηπ επξυήπ.
Οοϊκειςαι για κςίοιξ 1246 m2, με κεοαμξρκεπή, ϊπξσ ρςεγάζξμςαι ξι κεμςοικέπ σπηοερίεπ ςξσ
Δήμξσ. Διαθέςει άμεςξσπ και καλαίρθηςξσπ υόοξσπ με κσοίαουα ρςξιυεία ςξ μάομαοξ και ςξ
νϋλξ. Λποξρςά απϊ ςξ κςίοιξ ςξσ Δημαουείξσ βοίρκεςαι και ξ επιβληςικϊπ αμδοιάμςαπ ςξσ
εθμξμάοςσοα Οαςοιάουη Ισοίλλξσ Ρ`. ξμ πεοίγσοξ ςξσ Δημαουείξσ κξρμξϋμ δέμςοα,
θάμμξι και πξλλέπ ςοιαμςατσλλιέπ, δημιξσογόμςαπ ξάρειπ δοξριάπ.
Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ρςημ δσςική πλεσοά ςηπ πλαςείαπ έυει ςξπξθεςηθεί τχςξβξλςαψκϊ
δέμςοξ, με λάμπεπ πξσ τχςίζξσμ ςη μϋυςα ανιξπξιόμςαπ ςημ ηλιακή εμέογεια, η ξπξία
ρσρρχοεϋεςαι ςημ ημέοα απϊ τχςξβξλςαψκά panels

6 Δμεογειακέπ δαπάμεπ και ποξρπάθειεπ ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ
ρςα παοαπάμχ παοαδείγμαςα
Ρϋμτχμα με ςξ ςελεσςαίξ Δθμικϊ Ρυέδιξ για ςημ Δμέογεια και ςξ Ιλίμα ςηπ Δλλάδαπ (ΔΡΔΙ,
2019), ϊρξμ ατξοά ςημ εμεογειακή απϊδξρη, ξ ρςϊυξπ είμαι μα επιςεσυθεί ενξικξμϊμηρη
εμέογειαπ ρςημ ςελική καςαμάλχρη εμέογειαπ ςξσλάυιρςξμ 32,5% ρε ρϋγκοιρη με ςημ
ποξβλεπϊμεμη ενέλινη ςηπ ςελικήπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ έχπ ςξ 2030. Όρξμ ατξοά ςιπ
καςξικίεπ, ξ ρςϊυξπ είμαι η αμαβάθμιρη ή η αμςικαςάρςαρη με μέα εμεογειακά απξδξςικά
ςξσλάυιρςξμ 40.000 ρπιςιόμ εςηρίχπ. Γεμικά, ξ καςαρκεσαρςικϊπ ςξμέαπ παίζει ρημαμςικϊ
οϊλξ ρςιπ ποξρπάθειεπ πξσ καςαβάλλξμςαι για ςημ αϋνηρη ςηπ εμεογειακήπ απϊδξρηπ. Ωπ εκ
ςξϋςξσ, ϊπχπ αματέοεςαι ρςημ παοξϋρα έκθερη, έυξσμ αμαπςσυθεί διάτξοεπ ςευμξλξγίεπ και
λϋρειπ για ςη βελςίχρη ςηπ εμεογειακήπ απϊδξρηπ ςχμ κςιοίχμ.
Όρξμ ατξοά ςα ιρςξοικά κςίοια, η αμαβάθμιρη ςηπ εμεογειακήπ απϊδξρηπ είμαι μια ρϋμθεςη
εογαρία, λϊγχ ςχμ πξλλόμ ζηςημάςχμ πξσ ποέπει μα αμςιμεςχπιρςξϋμ. Ασςϊπ είμαι και ξ
λϊγξπ, πξσ δεμ εταομϊζξμςαι ρε ιρςξοικά κςίοια ξι σπξυοεόρειπ, ϊπχπ ασςέπ απξοοέξσμ απϊ
ςξμ ελλημικϊ καμξμιρμϊ ΙΔΜΑΙ. Δκςϊπ απϊ ςα επιρήμχπ ποξρςαςεσϊμεμα ιρςξοικά κςίοια, η
Δλλάδα διαθέςει επίρηπ μια ξμάδα κςιοίχμ ποιμ απϊ ςξ 1955, η ξπξία πεοιλαμβάμει κςίοια πξσ
αμςιποξρχπεϋξσμ ςξπικέπ αουιςεκςξμικέπ παοαδϊρειπ, με ρσμήθχπ ανιξρημείχςα ρςξιυεία πξσ
ϊμχπ μπξοεί μα επηοεάρξσμ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ εμεογειακήπ αμακαίμιρηπ. Ρε μελέςη ςχμ
Alexandrou, Δ. et al (2018) παοξσριάζεςαι μια μεθξδξλξγία για ςημ σλξπξίηρη παοεμβάρεχμ
εμεογειακήπ απϊδξρηπ ρε κςίοια πξσ καςαρκεσάρςηκαμ ποιμ απϊ ςξ 1955 ρςημ Δλλάδα.
Οοξςείμξσμ ςημ ςανιμϊμηρη ςχμ κςιοίχμ πξσ καςαρκεσάρςηκαμ ποιμ απϊ ςξ 1955 ρε πέμςε
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νευχοιρςέπ καςηγξοίεπ με βάρη ςημ πξλιςιρςική ανία και ςα υαοακςηοιρςικά καςαρκεσήπ κάθε
κςιοίξσ. Οοξςείμεςαι μια ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία για κςίοια πξσ αματέοξμςαι χπ μμημεία και
μία για διαςηοηςέα κςίοια. Λια ςοίςη καςηγξοία πεοιλαμβάμει κςίοια ρε παοαδξριακξϋπ
ξικιρμξϋπ και ξι δϋξ ςελεσςαίεπ καςηγξοίεπ αματέοξμςαι ρςα κςίοια ποιμ απϊ ςξ 1955 με ή
υχοίπ ιδιαίςεοη αουιςεκςξμική ανία. Λεςά ςημ ςανιμϊμηρη, αμαπςϋρρξμςαι ςευμικέπ
καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ για ςημ εταομξγή μέςοχμ εμεογειακήπ απϊδξρηπ και η εταομξγή
ςξσπ απξςελείςαι απϊ ςέρρεοα νευχοιρςά ρςάδια: α) ρςάδιξ επιθεόοηρηπ και ανιξλϊγηρηπ
κςιοίχμ, β) ρςάδιξ ποϊςαρηπ ρυεδιαρμξϋ, γ) ανιξλϊγηρη και έγκοιρη ςηπ ποϊςαρηπ
ρυεδιαρμξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ επιςϊπιχμ ελεγκςικόμ διαδικαριόμ απϊ ςιπ αουέπ και δ)
ςελικϊπ ρυεδιαρμϊπ και έκδξρη άδειαπ ξικξδϊμηρηπ, ακξλξσθξϋμεμη απϊ επιςϊπια επιθεόοηρη
και επίβλεφη ςχμ εογαριόμ σλξπξίηρηπ.
Ξι εμεογειακά απξδξςικέπ παοεμβάρειπ ρε ιρςξοικά μμημεία και κςίοια απαιςξϋμ μια
διεπιρςημξμική ποξρέγγιρη, ειδικέπ γμόρειπ και ρχρςή καθξδήγηρη. Ξι πεοιξοιρμξί πξσ
ςίθεμςαι απϊ ςξσπ καμξμιρμξϋπ ρσμςήοηρηπ, καθόπ και η μξμαδικϊςηςα κάθε κςιοίξσ ασνάμξσμ
ςη δσρκξλία εταομξγήπ ςέςξιχμ μέςοχμ. Δίμαι επξμέμχπ δϋρκξλξ μα ςανιμξμηθξϋμ και μα
σπαγξοεσςξϋμ κξιμέπ λϋρειπ καςάλληλεπ για ςέςξια κςίοια ακϊμη και ςηπ ίδιαπ υόοαπ, καθόπ,
εκςϊπ απϊ ςα παοαπάμχ, ςα μμημεία και ςα διαςηοηςέα κςίοια υςίρςηκαμ σπϊ διατξοεςικέπ
ιρςξοικέπ και κξιμχμικξξικξμξμικέπ ρσμθήκεπ.
Λέυοι ρήμεοα, αοκεςά έογα απξκαςάρςαρηπ και ρσμςήοηρηπ ιρςξοικόμ μμημείχμ και κςιοίχμ
έυξσμ ξλξκληοχθεί ρςημ Οεοιτέοεια Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ και Ηοάκηπ. Ωρςϊρξ, ξ ρςϊυξπ
ςξσπ δεμ ρυεςίζεςαι άμερα με ςημ εμεογειακή απϊδξρη και ξι μϊμεπ παοεμβάρειπ πξσ
ρυεςίζξμςαι με ασςϊμ ςξμ ςξμέα πεοιλαμβάμξσμ ςημ εγκαςάρςαρη μέξσ εμεογειακά απξδξςικξϋ
ηλεκςοξμηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ και, πιξ ρσυμά, ςημ αμςικαςάρςαρη παοαθϋοχμ.
Οαοαδείγμαςα ςέςξιχμ έογχμ είμαι η αμακαίμιρη απξθήκηπ καπμξϋ ςηπ Δοάμαπ, πξσ πλέξμ
είμαι έμα νεμξδξυείξ πέμςε αρςέοχμ (Hydrama Grand Hotel) (εικϊμα 11), η αμακαίμιρη ςηπ
απξθήκηπ καπμξϋ ςηπ Αλεναμδοξϋπξληπ, πξσ λειςξσογεί ςόοα χπ δημξςική βιβλιξθήκη, και η
αμακαίμιρη πξλλόμ ιδιχςικόμ κςιοίχμ ρςημ παλιά πϊλη ςηπ Νάμθηπ. ξ Hydrama Grand Hotel
πεοιλαμβάμει καιμξϋογια νϋλιμα κξστόμαςα, διπλά ςζάμια, καθόπ και αμςλίεπ θεομϊςηςαπ
φϋνηπ με υαμηλή καςαμάλχρη εμέογειαπ για θέομαμρη και φϋνη ςξσ κςιοίξσ.

26

Δικϊμα 11. Hydrama Grand Hotel, αμακαιμιρμέμη παλιά απξθήκη καπμξϋ

Ζ Δημξςική Βιβλιξθήκη ςηπ Αλεναμδοξϋπξληπ πεοιλαμβάμει επίρηπ μέα νϋλιμα κξστόμαςα με
διπλά ςζάμια. Ζ αμακαίμιρη ςξσ κςιοίξσ πεοιλάμβαμε επίρηπ εγκαςάρςαρη λεβήςχμ τσρικξϋ
αεοίξσ για θέομαμρη, ξι ξπξίξι θα λειςξσογήρξσμ μϊλιπ είμαι διαθέριμξ ςξ τσρικϊ αέοιξ και
ρςημ Αλεναμδοξϋπξλη.
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Δικϊμα 12. Δημξςική βιβλιξθήκη Αλεναμδοξϋπξληπ, αμακαιμιρμέμη απξθήκη καπμξϋ

7 Αμάπςσνη δσμηςικώμ διαδοξμώμ και ρσμδεριμόςηςα
Οαοαςηοείςαι ϊςι εμό η μϊςια πεοιξυή ςηπ ΟΔ Έβοξσ εμταμίζεςαι ρε αοκεςέπ διαδοξμέπ
πξλιςιρςικξϋ ή / και τσριξλαςοικξϋ εμδιατέοξμςξπ, ρπάμια ασςέπ τςάμξσμ ρςημ πεοιξυή ςξσ
Δήμξσ Ξοερςιάδαπ. Ρςημ κεμςοική ρελίδα ςηπ ΟΔ Έβοξσ εμταμίζεςαι μία και μϊμξμ διαδοξμή,
ρςα υχοιά ςηπ πεοιξυήπ οιγόμξσ. Ρςξ 2ξ ρσμέδοιξ πξσ έγιμε ςξ 2017 ρςημ Ξοερςιάδα με
ςίςλξ “Οξλιςιρςική κληοξμξμιά και ςξπική αμάπςσνη”, ξι ειρηγηςέπ Θχάμμηπ Λ. Ιξϋζαπ και
Βαριλική Θ. Ιξϋζα, ποξρπαθξϋμ ρςξ άοθοξ ςξσπ μα εμςξπίρξσμ ςιπ παθξγέμειεπ και μα
ποξςείμξσμ κάπξιεπ λϋρειπ.
ασςϊυοξμα, η πεοιξυή δεμ έυει κάπξιξ δίκςσξ ρσμδεριμϊςηςαπ έρςχ με ςη μϊςια Βξσλγαοία.
Απϊ ςημ άλλη, η ερχςεοική ρϋμδερη με ςξσπ άλλξσπ δήμξσπ ςηπ ΟΔ Έβοξσ είμαι ρυεςικά καλή.
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ξ ςοέμξ έυει 2 δοξμξλϊγια απϊ ςημ Αλεναμδοξϋπξλη μέυοι ςξ Ξομέμιξ και ςα ΙΔΚ 7, ςα
ξπξία καςαλήγξσμ ρςημ Ξοερςιάδα. Ζ ξδική ρϋμδερη είμαι καλή.

8 Ποξςάρειπ για ςξ μέλλξμ
Οαοαδείγμαςα απϊ άλλξσπ δήμξσπ ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ δείυμξσμ ϊςι ξ οϊλξπ ςηπ ςξπικήπ
ασςξδιξίκηρηπ είμαι πξλϋ καθξοιρςικϊπ για ςη μελλξμςική διαμϊοτχρη ςξσ ιρςξοικξϋ και
ποάριμξσ ςξσοιρμξϋ. Ασςϊ πξσ ποξςείμεςαι ρε ασςήμ ςημ έκθερη είμαι ξ δήμξπ μα
υαοςξγοατήρει ςα ρςξιυεία πξσ ποέπει μα εμιρυσθξϋμ, είςε ασςά πεοιλαμβάμξσμ ςημ σλική και
άσλη κληοξμξμιά είςε ςα τσρικά υαοίρμαςα ςηπ πεοιξυήπ. Οοέπει μα επιςεσυθεί ρσμεογαρία
μεςανϋ ςξσ δήμξσ Ξοερςιάδαπ και ςχμ γειςξμικόμ δήμχμ, ποξκειμέμξσ μα αμαπςσυθξϋμ
δοξμξλϊγια θεμαςικήπ διάρςαρηπ, με έμταρη ρςημ αουαιξλξγία, ςημ ιρςξοία, ςα έθιμα, ςη
γαρςοξμξμία, ςη τϋρη κ.λπ. ρςη ρσμέυεια θα ποέπει μα κληθξϋμ ςανιδιχςικξί ποάκςξοεπ και
γοατεία μα δημξριξπξιήρξσμ ασςά ςα δοξμξλϊγια και ςα εμρχμαςόμξσμ ρςιπ δικέπ ςξσπ
πεοιηγήρειπ. Ζ υοημαςξδϊςηρη ασςόμ ςχμ ποξρπαθειόμ δεμ θα είμαι δϋρκξλη: ποξγοάμμαςα
ϊπχπ ςξ CLLD / Leader θα μπξοξϋραμ εϋκξλα μα υοηριμξπξιηθξϋμ, εμό ςξ μεγάλξ δίκςσξ
μεςαμαρςόμ ρςη Γεομαμία και ρε άλλεπ υόοεπ θα μπξοξϋρε μα κληθεί μα ρσμβάλει ρςημ
πξλιςιρςική και τσρική αμαβάθμιρη ςηπ πεοιξυήπ, ϊπχπ ρσμέβη με ςξ μξσρείξ ρςξ Οεςοχςά.
Δσρςσυόπ, έμαπ απϊ ςξσπ λϊγξσπ για ςημ ελλιπή αμάπςσνη ςξσ ποάριμξσ και ιρςξοικξϋ
ςξσοιρμξϋ ρςημ πεοιξυή είμαι ξι ςεςαμέμεπ πξλιςικέπ ρυέρειπ με ςη γειςξμική ξσοκία και, ςα
ςελεσςαία υοϊμια, η ειροξή νέμχμ ποξρτϋγχμ και μεςαμαρςόμ, η ξπξία έυει ποξκαλέρει ςημ
εμςαςικξπξίηρη ςχμ πεοιπξλιόμ ςηπ πξλιςξτσλακήπ και ςηπ αρςσμξμίαπ. Ρςα ρϋμξοα μεςανϋ
ςχμ δϋξ υχοόμ σπάουξσμ ακϊμη εκςεςαμέμα μαοκξπέδια, ςα ξπξία μπξοξϋμ μα απξδειυθξϋμ
επικίμδσμα για ςξσπ αμενάοςηςξσπ επιρκέπςεπ. Απϊ ςημ άλλη ϊμχπ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι μια απϊ ςιπ
πϋλεπ ειρϊδξσ ποξπ ςημ ξσοκία βοίρκεςαι ρςιπ Ιαρςαμιέπ μπξοεί μα απξδειυθεί (και έυει
απξδειυθεί ρςξ παοελθϊμ) χπ πλεξμέκςημα για ςξσπ ςξσοίρςεπ απϊ ςη γειςξμική υόοα. Όςαμ η
πξλιςική καςάρςαρη ςξ επιςοέφει, θα ποέπει μα καςαβληθεί ποξρπάθεια και απϊ ςιπ δϋξ
πλεσοέπ μα ποξρελκϋρξσμ επιρκέπςεπ εκαςέοχθεμ (δηλαδή ξϋοκξι πξσ επιρκέπςξμςαι ςημ
Δλλάδα ή Έλλημεπ πξσ επιρκέπςξμςαι ςημ ξσοκία), ξι ξπξίξι μα πεοάρξσμ ςξσλάυιρςξμ μια
μϋυςα ρςημ πεοιξυή ςηπ Ξοερςιάδαπ και μα απξλαϋρξσμ μεοικξϋπ απϊ ςξσπ τσρικξϋπ και
ιρςξοικξϋπ θηρασοξϋπ ςηπ πεοιξυήπ. Δγκαςαρςάρειπ, ϊπχπ ξογαμχμέμξι κάμπιμγκ, νεμξδξυεία
μπξσςίκ και ελκσρςικέπ σπξδξμέπ (ϊπχπ νϋλιμεπ καλϋβεπ ρςη τϋρη) θα εμιρυϋρξσμ ρημαμςικά
ςημ ςξσοιρςική πλεσοά ςξσ δήμξσ ςηπ Ξοερςιάδαπ. Δπιπλέξμ, ξογαμχμέμεπ εκδοξμέπ απϊ
ςξπικξϋπ επιυειοημαςίεπ ρε ανιξθέαςα εμςϊπ ςξσ Δήμξσ ή ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή (π.υ.
Διδσμϊςειυξ, Δαδιά κ.λπ.) θα διεσκξλϋμξσμ ςξσπ αμενάοςηςξσπ επιρκέπςεπ μα μείμξσμ
πεοιρρϊςεοξ ρςημ πεοιξυή.
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Δήμξπ Ξοερςιάδαπ
Μξέμβοιξπ 2020
ξ Ιξιμϊ Δπιυειοηριακϊ ποϊγοαμμα για ςη Κεκάμη ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ 2014-2020
ρσυοημαςξδξςείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη μέρχ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Λέρξσ Γειςξμίαπ και
ςιπ ρσμμεςέυξσρεπ υόοεπ: Αομεμία, Βξσλγαοία, Γεχογία, Δλλάδα, Δημξκοαςία ςηπ
Λξλδαβίαπ, Πξσμαμία, ξσοκία και Ξσκοαμία.
Η έκδοζη ασηή πραγμαηοποιήθηκε με ηην οικονομική ενίζτσζη ηης Εσρφπαχκής Ένφζης. Το
περιετόμενο ηης έκδοζης αποηελεί αποκλειζηική εσθύνη ηοσ Δήμοσ Ορεζηιάδας και δεν
μπορεί επ’ οσδενί να θεφρηθεί όηι ανηικαηοπηρίζει ηις απόυεις ηης Εσρφπαχκής Ένφζης.
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