
Θεµατικά τριήµερα 

Για το έτος 2019, η Ωδή Αµφιπόλεως έχει προγραµµατίσει την διοργάνωση δύο 
Θεµατικών τριηµέρων. Το πρώτο Θεµατικό  τριήµερο θα έχει σαν βασικό θέµα τον 
Πολιτισµό και θα πραγµατοποιηθεί στις 14, 15, 16 Ιουνίου,  ενώ το δεύτερο 
θεµατικό τριήµερο θα έχει σαν θέµα την τοπική Γαστρονοµία και την Βιοποικιλότητα 
και θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη του ερχόµενου Σεπτεµβρίου. 

Τα Θεµατικά τριήµερα θα αποτελούνται από πολλές επιµέρους δράσεις που θα έχουν 
κοινή θεµατολογία, θα είναι ενταγµένες σε έναν κοινό σχεδιασµό για να µην 
επικαλύπτουν η µία την άλλη και θα απευθύνονται σε ένα πολύ ευρύ κοινό, µε 
σκοπό να  γίνει η περιοχή πόλος έλξης επισκεπτών την συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. Τα Θεµατικά τριήµερα έχουν σκοπό να αναδείξουν την πολιτιστική 
κληρονοµιά την  γαστρονοµία και την βιοποικιλότητα της περιοχής, δίνοντας την 
ευκαιρία στους επισκέπτες να συµµετέχουν σε αντίστοιχες βιωµατικές δράσεις. 

Η  κάθε επιµέρους δράση θα διοργανωθεί από εξειδικευµένους ιδιώτες σαν 
εµψυχωτές-εισηγητές ή µεγάλους συλλογικούς φορείς. 

Εδώ µπορείτε να δείτε το Αναλυτικό πρόγραµµα εκδηλώσεων του τριηµέρου 
«Πολιτισµός» και του τριηµέρου «Γαστρονοµία και Βιοποικιλότητα» και τους 
διοργανωτές τους. 

Μέσα από τα Θεµατικά τριήµερα, η τοπική κοινωνία για πρώτη φορά θα υποδεχθεί 
ταυτόχρονα τόσα πολλά διαφορετικά κοινά, µε τόσα πολλά διαφορετικά 
ενδιαφέροντα και θα τους δείξει όλες τις δυνατότητες της περιοχής.  Φωτογράφοι, 
ιστοριόφιλοι, υποψήφιοι συγγραφείς, άνθρωποι που αγαπούν την γαστρονοµία, 
φυσιολάτρες, φίλοι της λαογραφίας, άνθρωποι που αναζητούν τοπικά προϊόντα (πχ. 
κρασιά), φίλοι της αστρονοµίας, λάτρεις της αυτοκίνησης και της αεροπορίας  
καθώς και απλοί τουρίστες  θα επισκεφθούν την περιοχή και θα βρουν στον τόπο 
µας, έναν ιδανικό προορισµό για τα ενδιαφέροντα τους. 

Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία είναι προφανή. Η περιοχή της Αµφίπολης θα 
«ανοίξει»        για πρώτη φορά συστηµατικά και οργανωµένα σε ανθρώπους που 
επιλέγουν τον βιωµατικό τουρισµό και  θα µπουν οι  βάσεις για να αρχίσει µε αργό 
ρυθµό στην αρχή αλλά µε  σταθερό και επιταχυνόµενο ρυθµό στη συνέχεια , η ροή 
επισκεπτών. 

Εάν οι παραπάνω εκδηλώσεις γίνουν ετήσιος θεσµός, η υλοποίηση πλήθους  
βιωµατικών δράσεων, σε συνδυασµό µε τα αξιοθέατα της περιοχής αλλά και την  
ευκολία πρόσβασης µέσω Εγνατίας Οδού, θα καταστήσουν µεσοπρόθεσµα  την 
περιοχή αξιόλογο προορισµό.  
Είναι τέλος βέβαιο, ότι η προβολή της περιοχής µέσω των Θεµατικών τριηµέρων, θα 
βοηθήσει και στην  µεγιστοποίηση του συνολικού  τουριστικού προϊόντος του Νοµού 
Σερρών.  

Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν µε την συνδιοργάνωση του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και της Περιφερειακή Ενότητας Σερρών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 



Free Map Αµφίπολης-Δυτικού Παγγαίου 

Η Ωδή Αµφίπολης θα εκδώσει τον πρώτο free map για 
την ευρύτερη περιοχή. Ο χάρτης θα περιλαµβάνει όλα 
εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στον επισκέπτη 
της περιοχής µας. Αναλυτικός χάρτης, πληροφορίες για 
αξιοθέατα, προτάσεις περιηγήσεων και άλλα χρήσιµα 
στοιχεία θα παρέχονται στον επισκέπτη σε εύχρηστη 
µορφή και σχήµα. Ο free map θα κυκλοφορήσει στα 
Ελληνικά   και στα Αγγλικά και θα τοποθετηθεί για δωρεάν 
διανοµή στους τουρίστες, στα µεγαλύτερα ξενοδοχεία της 
Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης. 

Η έκδοση θα χρηµατοδοτηθεί αποκλειστικά από τις χορηγίες 
των  τοπικών επιχειρήσεων.  

    

Σχολικός τουρισµός 

Οι  προτάσεις για τον σχολικό τουρισµό που έχει καταρτίσει η Ωδή 
Αµφιπόλεως  , αναφέρονται σε τρεις κατηγορίες σχολικών εκδροµών :                                                              

• Ηµερήσιες εκδροµές 

• Εκδροµές για το µάθηµα της Τεχνολογίας  

• Εκδροµές στα πλαίσια Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας-Πολιτισµού-
Περιβάλλοντος   

Οι  προτάσεις καλύπτουν  όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου, ακόµα 
και σχολείων µε ειδικό προσανατολισµό όπως Μουσικά και Καλλιτεχνικά 
σχολεία. 

Οι προτάσεις µέσω της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θα 
προωθηθούν για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά σε 2.500 σχολεία.  

Στο πλαίσιο του σχολικού τουρισµού, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην 
διοργάνωση βιωµατικών δράσεων και εργαστηρίων. 

  



  


