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ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών. Πραγματοποιήθηκε στα 
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Antigonea (Αλβανία), Bribirska glavica (Κροατία), Velika Mrdakovica (Κροατία), 
Mirine - Fulfinum (Κροατία) και Poetovio (Σλοβενία). 
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Μελετήθηκαν τα αρχαιολογικά πάρκα και τα γύρω εδάφη σχετικά με τα ιστορικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα αρχαιολογικά μνημεία, τις φυσικές και οικονομικές 
πτυχές, τα σχέδια διαχείρισης, τις μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται 
κ.λπ.  

 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ανάλυσης συνδέθηκε με τους τρεις θεματικούς τομείς 
του ερευνητικού σχεδίου οι οποίοι είναι: 
- ανάπτυξη συντονισμένων και ολοκληρωμένων πολιτικών και σχεδίων ή 

στρατηγικών διαχείρισης·  
- προσδιορισμός των οικονομικών βιώσιμων δραστηριοτήτων που μπορούν να 

συμβιβάσουν την οικονομική ανάπτυξη με την πολιτιστική διατήρηση·  
- προσδιορισμός των εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

που είναι σε θέση να διευρύνουν το κοινό της αρχαιολογικής κληρονομιάς (ιδίως 
των νέων και των μειονεκτουσών κατηγοριών) και των συστημάτων 
πληροφορικής που έχουν την δυνατότητα να αναλύουν καλύτερα τα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των επισκεπτών των αρχαιολογικών πάρκων.  

 
Κάθε ατομική ανάλυση οργανώθηκε σύμφωνα με το ίδιο σύστημα. Η ανάλυση 
πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση των συντελεστών δόμησης - το σύνολο 
των στοιχείων και των σχέσεων που υπάρχουν συγκεκριμένα στην οργάνωση των 
τοπικών συστημάτων κάθε αρχαιολογικού χώρου (κεφάλαια 1-4). Οι συντελεστές 
δόμησης και τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στα Γενικά Συμπεράσματα 
(κεφάλαιο 5).  

 
 
 
ΔΟΜΗ 

 
1.Παρουσίαση του αρχαιολογικού πάρκου 
 
1.1 Ισχύουσες σχετικές νομοθεσίες 

 
Σύντομη περιγραφή των σχετικών νομοθεσιών που ισχύουν στη χώρα σε 
εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο όσον αφορά τη 
διαχείριση/προστασία/αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων καθώς και των 
πάρκων. 

 
1.2 Γενική παρουσίαση 

- Τοποθεσία του χώρου. 

- Προβολή του χώρου. 

- Χάρτης/σχέδιο του αρχαιολογικού πάρκου με τις ιστορικές δομές και τις 
σύγχρονες υποδομές. 

- Μέγεθος του πάρκου (σε εκτάριο). 

- Σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος ή του τοπίου του πάρκου.  

- Ιστορική σημασία.  

- Κατάλογος ορατών ιστορικών μνημείων. 

- Σύντομες περιγραφές κάθε μνημείου ή ομάδας μνημείων. 

- Εικόνες από τα σημαντικότερα μνημεία. 

- Παρούσα κατάσταση του μνημείου 
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1.3 Υποδομή  

- Άνοιγμα της περιοχής.  

- Πρόσβαση των επισκεπτών στην είσοδο. 

- Κίνηση μέσα από το πάρκο.  

- Πληροφορίες για τους επισκέπτες στο χώρο. 

- Μουσείο ή/και εκθεσιακός χώρος. 

- Δημόσιες εγκαταστάσεις. 
 
 

1.4 Θέση στο φυσικό σύστημα 
 
Θέση του αρχαιολογικού πάρκου σε φυσικό σύστημα σε εδαφικό/δημοτικό    επίπεδο: 

- Περιγραφή γεωλογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών καθώς και 
βοτανικής και πανίδας. 

- Ταξινόμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

- Επιλογές για τη διατήρηση και ανάδειξη του τοπίου και του περιβάλλοντος. 
 
 

1.5 Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 
 
Θέση του αρχαιολογικού πάρκου σε ανθρώπινο/ανθρωπογενές σύστημα σε 
εδαφικό/δημοτικό επίπεδο: 

- Λεκάνη απορροής των πιθανών χρηστών/επισκεπτών. 

- Προσβασιμότητα από τους δρόμους. 

- Το σύστημα μουσείων, μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λπ. 
Το σύστημα των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

 
2. Σχέδια και στρατηγικές διαχείρισης  

2.1 Γενική παρουσίαση 

Παρουσιάστηκε η γενική οργανωτική δομή σχετικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση 

του αρχαιολογικού πάρκου. Αναφέρθηκαν και περιεγράφηκαν εν συντομία διάφοροι 

φορείς που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και τη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου 

του ρόλου, των ικανοτήτων και των καθηκόντων τους. Επίσης διευκρινίστηκε εν 

συντομία η σχέση με το εθνικό επίπεδο. 

2.2 Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 

Στην περίπτωση του ήδη υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισης, περιγράφονται οι 

προτεραιότητές του, καθώς και το όραμα, οι στόχοι διαχείρισης, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, οι υφιστάμενες και δυνητικές ευκαιρίες και προβλήματα. 

Σε περίπτωση μη σχεδίου διαχείρισης, παρουσιάστηκαν οι στόχοι διαχείρισης που 

καθορίζονται σε οποιοδήποτε άλλο ειδικό έγγραφο (π.χ. έγγραφο πολιτικής), καθώς 

και οι προτεραιότητες και οι δραστηριότητες. 

2.3 Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 
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Επίπεδο και επέκταση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των τοπικών 

φορέων τόσο κατά τη θέσπιση του σχεδίου διαχείρισης ή της πολιτικής όσο και στη 

διαχείριση. Ποιοι εμπλέκονται, πώς και σε ποιο βαθμό (διαδικασία/ τύπος/μέθοδος 

συμμετοχής, δραστηριότητες). 

2.4 Συμμετοχή του κοινού 

Επίπεδο και επέκταση της συμμετοχής του κοινού στη θέσπιση του σχεδίου ή της 

πολιτικής διαχείρισης και στη διαχείριση ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών 

(οι οποίοι, πώς και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται το κοινό). Περιγράφεται το συμμετοχικό 

πλαίσιο (διαδικασία συμμετοχής, δραστηριότητες). 

 

2.5 Ανάλυση SWOT του σχεδίου και των στρατηγικών διαχείρισης 

Καθορίστηκαν οι ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα, οι προκλήσεις και οι ανάγκες, καθώς 

και τα προβλήματα (αδυναμίες, περιορισμοί, απειλές) σε σχέση με τις πολιτικές και 

τα σχέδια συντονισμού και συντονισμένης διαχείρισης. 

 
3. Οικονομικές βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα  

3.1 Πολιτική και προτεραιότητες πολιτιστικής κληρονομιάς 

Η πολιτική και οι προτεραιότητες της τοπικής και περιφερειακής πολιτιστικής 

κληρονομιάς περιεγράφηκαν, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τις 

οικονομικές δραστηριότητες, που διατυπώθηκαν ή εφαρμόστηκαν στον συγκεκριμένο 

προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχέσης 

με άλλες πολιτικές όταν σχετίζονται (βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία των 

αρχαιολογικών χώρων, οικονομική ανάπτυξη, πολιτική απασχόλησης κ.λπ.).  

3.2 Υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 

Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες καθώς και οι μέθοδοι, οι δράσεις και τα έργα που 

έχουν ήδη υλοποιηθεί στο αρχαιολογικό πάρκο με στόχο την αξιοποίηση και 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής 

βιωσιμότητάς της. 

3.3 Νέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 

Παρουσιάστηκαν οι νέες ή καινοτόμες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν 

συγκεκριμένες δυνατότητες εισαγωγής στο αρχαιολογικό πάρκο για την ενίσχυση της 

οικονομικής βιωσιμότητας. Καθορίστηκαν οι βασικοί όροι και απαιτήσεις για τη 

συγκεκριμένη υλοποίηση τέτοιων νέων πρωτοβουλιών, π.χ. οικονομικών πόρων 

κ.λπ. 

3.4 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 

Αναφέρθηκαν ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς που θα πρέπει να 

συμμετέχουν στο πλαίσιο νέων πολιτικών και προσεγγίσεων για οικονομικές βιώσιμες 

δραστηριότητες και προϊόντα σε σχέση με το αρχαιολογικό πάρκο. Εξηγήθηκε γιατί 

είναι αυτοί που εμπλέκονται. 
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3.5 Ανάλυση των βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων SWOT 

Οι ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα, οι προκλήσεις και οι ανάγκες περιεγράφηκαν καθώς 

και τα προβλήματα (αδυναμίες, περιορισμοί, απειλές) του αρχαιολογικού πάρκου σε 

σχέση με τις οικονομικές βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα. 

 

4. Προσδιορισμός εργαλείων ΤΠΕ 

4.1 Υφιστάμενα εργαλεία ΤΠΕ 

Περιγράφονται τα εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται ήδη στο αρχαιολογικό πάρκο 

και έχουν ως στόχο:  

- βελτίωση ή διεύρυνση της παρουσίασης και της ερμηνείας της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς, ενίσχυση της εδαφικής και πολιτιστικής 

ταυτότητας, προώθηση της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς· 

- διεύρυνση του κοινού (ιδίως των νέων και των μειονεκτουσών 

κατηγοριών)·  

- καλύτερη ανάλυση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των 

επισκεπτών των αρχαιολογικών πάρκων. 

4.2 Αρχές και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ 

- Οι δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές και οι φορείς που συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες ΤΠΕ απαριθμούνται και εξηγούν εν συντομία τον αντίστοιχο 

ρόλο, τις ικανότητες και τα καθήκοντά τους. 

 

4.3 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 

Οι ομάδες-στόχοι και τα ενδιαφερόμενοι φορείς απαριθμούνται στις δραστηριότητες 

ΤΠΕ στις οποίες στοχεύουν οι δραστηριότητες ΤΠΕ. Εξηγείται γιατί απευθύνονται σε 

αυτούς τους συγκεκριμένους. Περιγράφονται οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ΤΠΕ, καθώς και τα είδη 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται για κάθε ομάδα-στόχο. Τα εργαλεία και τα μέσα 

που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες ΤΠΕ παρουσιάζονται στο τέλος. 

4.4 Ανάλυση SWOT των εργαλείων ΤΠΕ  

Παρουσιάζονται οι ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα, οι προκλήσεις και οι ανάγκες, 

καθώς και τα προβλήματα (αδυναμίες, περιορισμοί και απειλές) που αφορούν τις 

ΤΠΕ. 

 

5. Συμπεράσματα  

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες δόμησης, συνοψίστηκαν τα μεγάλα 

προβλήματα, οι περιορισμοί και οι απειλές που επηρεάζουν το μεμονωμένο 

αρχαιολογικό πάρκο, καθώς και οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες. 

Για κάθε αρχαιολογικό πάρκο καθορίστηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Τα συστατικά και οι σχέσεις που χαρακτηρίζουν 

κάθε τοπικό σύστημα δίνοντάς του μια ταυτότητα όπως το διακρίνουν από τους 

άλλους. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Τα στοιχεία ή οι συνθήκες που δίνουν σε ένα τοπικό σύστημα 

μια συγκεκριμένη ποιότητα ή σημασία ή τιμή χωρίς να αλλάζουν τη δομή ή τους 

χαρακτήρες του. 

 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Το σύνολο των στοιχείων ή των συνθηκών υποβάθμισης ή 

αλλοίωσης ή αλλαγής που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δομή, τους χαρακτήρες ή 

την ποιότητα του αρχαιολογικού πάρκου. 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: Δυνητικοί κλάδοι και τομείς ανάπτυξης.  
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Università degli Studi di Macerata/Πανεπιστήμιο της Μακεράτα (Macerata) 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ URBS SALVIA 
URBISAGLIA, MACERATA  (ΙΤΑΛΙΑ) 

 
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

 
1.1 Ισχύουσες σχετικές νομοθεσίες 

 
Το βασικό νομοθετικό πλεονέκτημα για τη διατήρηση των αρχαιολογικών χώρων και 
πάρκων μπορεί να διαβαστεί στον Εθνικό Κώδικα Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Επίσης 
σημαντικές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και την ενίσχυση των 
αρχαιολογικών πάρκων: Linee guida per la costituzione e valorizzazione dei parchi 
archaeologici (DM 18 aprile 2012). 

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο νόμος της περιφέρειας Μάρκε (Marche) n. 16 του 1994 
(Legge Regionale delle Marche n. 16 del 1994), σχετικά με το πλαίσιο του 
Αρχαιολογικού Πάρκου και των Περιοχών, καθιέρωσε το Αρχαιολογικό Σύστημα 
Μάρκε (Marche) (Sistema Archeologico Marchigiano). Οι χρηματοδοτήσεις που 
προορίζονται για την ενίσχυση έργων και τη διαχείριση πάρκων διέπονται από άλλο 
περιφερειακό νόμο (LR Marche n. 4 del 2010). 
 
1.2  Γενική παρουσίαση  
  
Το αρχαιολογικό πάρκο Urbs Salvia βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στη 
Μακεράτα (Macerata) , στο δήμο Urbisaglia, ακριβώς στους πρόποδες του ιστορικού 
κέντρου της σύγχρονης πόλης 
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Το πάρκο μετρά σήμερα πάνω από 40 εκτάρια και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα 
μνημεία της αρχαίας πόλης των Urbs Salvia. 
Το πάρκο βρίσκεται στη μέση κοιλάδα του ποταμού Fiastra, σε μια περιοχή που 
χαρακτηρίζεται από ήπιους λόφους που αναπτύσσονται στις πλευρές των κοιλάδων 
Chienti και Fiastra. Ακριβώς πάνω από το πάρκο, το μεσαιωνικό κέντρο της 
σύγχρονης Urbisaglia αναπτύχθηκε στην κορυφή του λόφου San Biagio. Λιγότερο από 
4 χιλιόμετρα από την πόλη και το πάρκο είναι το Φυσικό Καταφύγιο της Fiastra, όπου, 
κατά τον 13ο αιώνα, ιδρύθηκε ένα Αβαείο. 
 
Ιστορική σπουδαιότητα 
 
Λόγω της λογοτεχνίας (Πλίνιος, 13, 111) και των αρχαιολογικών στοιχείων, είναι 
πλέον γνωστό ότι η προέλευση του οικισμού πρόκειται να τοποθετηθεί στα τέλη της 
δημοκρατικής περιόδου (2ος αιώνας π.Χ.) όταν ιδρύθηκε μια πρώτη αποικία, η 
Pollentia, στο στρατηγικό σημείο ενός οδικού δικτύου που αργότερα θα κυριαρχείται 
από τη γνωστή Salaria Gallica. Η επιλογή του χώρου θα ερευνηθεί επίσης κοντά σε 
ένα αρχαίο ιερό. Κάποια στοιχεία της πρώτης εγκατάστασης θα μπορούσαν να 
αποκαλυφθούν την τελευταία δεκαετία, ειδικά στην περιοχή του φόρουμ, όπου ένα 
παραγωγικό συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένου ενός κλιβάνου για την τοπική 
παραγωγή κεραμικών, εντοπίστηκε κάτω από μερικά μεταγενέστερα κτίρια. 
 
Τα περισσότερα από τα αρχαιολογικά στοιχεία, ωστόσο, ανήκουν στη μεταγενέστερη 
περίοδο που θα προσδιοριστεί στην εποχή του Αυγουστίου, η οποία υπογραμμίζει μια 
στιγμή βαθιών αλλαγών στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εγκατάσταση της 
Pollentia, η οποία σε αυτή την περίοδο παίρνει το όνομα Urbs Salvia. Σε αυτή τη 
φάση, το μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου κτιρίου έχει αφανιστεί κάτω από τα 
μνημεία του ανακαινισμένου αστικού σχεδίου, το οποίο τώρα χαρακτηρίζεται από 
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οριοθέτηση και λειτουργικότητα του χώρου ξεκινώντας από το κύριο τσεκούρι 
βιωσιμότητας της Salaria Gallica. Με αυτά τα δεδομένα, τα περισσότερα μνημειώδη 
κτίρια που μπορούμε να εκτιμήσουμε ανήκουν στην πρώτη αυτοκρατορική εποχή, η 
οποία πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηριστεί ως η πιο ακμάζουσα στιγμή της 
αποικίας: τα τείχη της πόλης, για παράδειγμα, χρονολογούνται από την περίοδο του 
Αυγούστου, το θεατρικό ίδρυμα πρόκειται να εγκατασταθεί μεταξύ 22 και 23 μ.Χ., 
ενώ το προσωρινό συγκρότημα του Salus Augusta τοποθετείται χρονολογικά μεταξύ 
των βασιλειών του Τιβέριου και του Κλαύδιου. 
 
Η κατασκευή του αμφιθεάτρου, ενός από τα πιο ορατά και σημαντικά μνημεία της 
περιοχής, δεν ανήκει, ωστόσο, στην προαναφερθείσα περίοδο. Συνδέεται μάλλον με 
μια εξαιρετική εργασιακή πράξη: το κτίριο, το οποίο εγκαινιάστηκε το έτος 81 μ.Χ., 
είναι, στην πραγματικότητα, μια δωρεά στη φυσική του πόλη από το Flavius Silva, 
έναν σημαντικό ρωμαϊκό γερουσιαστή, ο οποίος είχε κάνει ένα λαμπρό μεταφορέα 
σφραγισμένοαπο  από την επιτυχή εκστρατεία στη Ιουδαία.  
 
Από τον 2ο αιώνα μ.Χ., η ανθεκτικότητα της πόλης αρχίζει να μειώνεται αργά, με 
συνέπεια με το περιφερειακό πλαίσιο. Οι αρχαιολογικές αποδείξεις δείχνουν ότι 
ορισμένες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται από 
την κοινότητα, αλλά μπορούν όλες να χαρακτηριστούν ως τροποποιήσεις, 
αποκατάσταση και ανακαίνιση των υφιστάμενων δομών, ενώ δεν έχουμε αποδείξεις 
για νέα θεμέλια. 
 
Τελικά, στις αρχές του 6ου αιώνα, μέχρι την εποχή των Γοτθικών πολέμων, η πόλη 
λεηλατήθηκε από τον Αλάρικ Α', ακόμα και αν η καταστροφή δεν ήταν απόλυτη και 
η πόλη επιβίωσε πολύ καιρό μετά. Τα αρχαιολογικά δεδομένα που σχετίζονται με την 
Όψιμη Αρχαιότητα στην περιοχή είναι σπάνια μέχρι την είδηση για την ίδρυση 
επισκοπικής έδρας.    
 
Κατάλογος ορατών ιστορικών μνημείων: 

1-2 - Ταφικά μνημεία  

Κοντά στη Βόρεια Πύλη, υπάρχουν δύο ερείπια που σχετίζονται με νεκρώσιμα μνημεία 

τύπου πύργου, τα οποία γενικά χρονολογούνται μεταξύ του ίδρυσης και του 1ου 

αιώνα μ.Χ. Σε αυτές τις αποδείξεις πρέπει να προστεθεί μια δομή που ερμηνεύεται ως 

η αίθουσα ενός άλλου μνημείου. 

3 - Αμφιθέατρο  

Το μνημείο χτίστηκε μετά το 81 μ.Χ., έξω από τα τείχη της πόλης. Οι μετρήσεις 

ολόκληρου του κτιρίου είναι: 58,67 μ. (μήκος) x 73,45 μ. (πλάτος). Ανασκάφηκε εν 

μέρει στη γη και εν μέρει κατασκευάστηκε τόσο με τις τεχνικές διάνοιξης της γης όσο 

και με τις τεχνικές των υποκατασκευών. Η αρένα χωρίζεται από τις πρώτες σειρές 

καθισμάτων μόνο από τον τοίχο του βάθρου. Το κτίριο περιβαλλόταν από έναν 

ασφαλισμένο διάδρομο που προέκυπτε από πυλώνες που συντηρούν αψίδες. 

Το αμφιθέατρο είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό ανακαινισμένο (κύρια παρέμβαση 

αναστύλωσης μεταξύ 1989 και 1993), επιτρέποντας στους επισκέπτες να 

κατανοήσουν και να επισκεφθούν το μνημείο (χρησιμοποιείται επίσης για σύγχρονες 
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εκθέσεις), αλλά, ταυτόχρονα, καθιστώντας πιο δύσκολη μια λεπτομερή ανάλυση των 

δομών. 

Τα προβλήματα συντήρησης συνδέονται κυρίως με την υλοποίηση του κτιρίου με 

ρωμαϊκό σκυρόδεμα (opus cementitium) και την παρουσία μερικών βελανιδιών μέσα 

σε αυτό που βαρύνουν τους εξωτερικούς τοίχους. 

 

 
 

4 - Τείχη πόλης και πύλη "Gemina" 

Τα τείχη της πόλης είναι χτισμένα σε ένα pus testaceum και έχουν ένα εμπλεκτόν 
(emplekton) φτιαγμένο από τούβλα. Στις πλευρές Βορρά, Ανατολής και Νότου, 
διατηρούνται 13 πολυγωνικοί πύργοι (7 εκ των οποίων στην περιοχή του Πάρκου) 
και υπάρχουν αποδείξεις για διατήρηση 3 πυλών. 

Γενικά, εμπλεκτόν (emplekton των τοίχων διατηρείται καλά. Έχουν εντοπιστεί μερικά 
πιο στατικά θέματα στη βόρεια πλευρά των τοίχων. 

Η Ανατολική Πύλη, που ονομάζεται Πύλη Gemina, βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση, 
ένα αποικιακό σπίτι που έχει χτιστεί πάνω της, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρο το 
οικοδόμημα. Αυτό που είναι ακόμη ορατό από το κτίριο μας ενημερώνει ότι ήταν μια 
διπλή πύλη. 

5 - Αποκαλούμενο συγκρότημα Ναός Αποκρυπτογράφησης  

Αυτό το δυτικό συγκρότημα σχηματίζεται από μια μνημειώδη βεράντα 
κρυπτογράφησης, διακοσμημένη με πίνακες τύπου III Πομπηίας, η οποία περιβάλλει 
ένα ναό εξωραϊσμού με ένα φαρδύ πρόναο και ένα τετραγωνισμένο ναό. Το κτίριο 
σχηματίζεται από τρεις γκαλερί που χωρίζονται σε δύο άξονες με ορθογώνιους 
πυλώνες, σχηματίζοντας ένα σχήμα Π που κλείνει στην πρόσοψη από τη σκάλα που 
οδηγεί στο ναό. Το συγκρότημα χρονολογείται από την εποχή της Τιβηρίας μέχρι τις 
αρχές του δεύτερου μισού του 1ου αιώνα μ.Χ. 
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Το κτίριο πάσχει από οριζόντιες κλωστές, οι οποίες προκαλούνται επίσης από την 
τσιμεντένια κατασκευή που συντηρεί το κάλυμμα. Η φθηνή υλοποίηση ολόκληρου του 
συγκροτήματος, το οποίο κατασκευάζεται με χαμηλό τσιμέντο, οδηγεί σε μια πολύ 
προβληματική στρατηγική συντήρησης. 
 
6 - Κτίριο "Ύδατα" 
Ένα συγκρότημα από πολλά δωμάτια, που βρίσκεται στην κορυφή μιας φάσης του 
2ου αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια της εποχής του Αυγουστίου, τα δωμάτια πρέπει να 
έχουν διακοσμηθεί. Κάποια στοιχεία υποδεικνύουν ότι το κτίριο ήταν αφιερωμένο στη 
χρήση και, ίσως, στη λατρεία των υδάτων, επίσης συνδεδεμένο με τον κοντινό ναό 
του Σαλούς. 
Το κτίριο παρουσιάζει τα ίδια δομικά προβλήματα με το συγκρότημα 
κρυπτογράφησης. Οι εκτεθειμένοι τοίχοι πρέπει να καλύπτονται. 
 
7 - Μικρός Ναός 
Ένα μικρό ορθογώνιο κτίριο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια σκάλα μπροστά από 
ένα βάθρο, βρίσκεται νότια του συγκροτήματος του Ναού Κρυπτογράφησης. Οι δύο 
μακρινές πλευρές χαρακτηρίζονται από μερικές ορθογώνιες αρθρώσεις, ενώ η μικρή 
πλευρά έχει σχήμα απλής. 
Το κτίριο δεν έχει αποκατασταθεί. Οι ορατές ενδείξεις καλύπτονται από τη βλάστηση. 
 
8-Μη αναγνωρισμένο κτίριο (Μιθραίο) 
Μη αναγνωρισμένο κτίριο με θολωτές κατασκευές, πιθανόν διώροφο. 
 
9-Ηλιακό ρολόι 
Ερείπια ενός τριγωνικού με βάση πυλώνα πραγματοποιήθηκε σε opus testaceum. 
 
10-Αγορά και συναφή κτίρια 
Σειρά κατασκευών και κτιρίων που καθορίζουν την περιοχή της αγοράς Urbs Salvia. 
Περιλαμβάνουν: έναν βόρεια προσανατολισμένο ναό, στη νότια πλευρά (αυγουστιανή 
εποχή)· ένα τετραγωνισμένο υπόγειο που σχετίζεται με επίτιμο μνημείο, στη δυτική 
πλευρά (αυγουστιανή εποχή)· ορισμένες κατασκευές ενός κτιρίου που έχει 
δημιουργηθεί τουλάχιστον από δύο αίθουσες (2ο-1ο αιώνα π.Χ.)· αποδεικτικά 
στοιχεία μνημειακής σκάλας που οδηγεί στο κτίριο που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 
βόρεια της αγοράς· ερείπια από το τείχος του ιδρύματος της Δυτικής Βεράντα. 
Οι περισσότερες από τις δομές που σχετίζονται με την περιοχή της αγοράς 
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καλύπτονται ετησίως από τη γη μετά από ανασκαφές προκειμένου να διατηρηθούν 
τα πιο εύθραυστα στοιχεία (κυρίως ρεπουμπλικανικά). 
 
11 - Θολωτές υποδομές 
Θολωτές κατασκευές που χτίστηκαν για να ορίσουν και να μνημειοποιήσουν τη 
βεράντα στη δυτική πλευρά της αγοράς. 
 
12-Μη αναγνωρισμένα δωμάτια και Ναός; 
Ορισμένα στοιχεία δύο κτιρίων που περιβάλλουν ένα μνημειώδες κτίριο πιθανόν να 
ταυτίζονται με ένα ναό. 
 
13-Το λεγόμενο "Edificio a nicchioni" 
Με το όνομα αυτό προσδιορίζονται δύο διαφορετικά κτίρια, λειτουργικά 
συνδεδεμένα: το ένα είναι ένας μεγάλος τοίχος σε σχήμα L, ενώ το δεύτερο είναι μια 
βεράντα κρυπτογράφησης. 

Μεταξύ του 1989 και του 1992 πραγματοποιήθηκαν ορισμένες διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των κτιρίων. 

Οι δομές υλοποιούνται με μια στερεή τεχνική και εξακολουθούν να εκτελούν τη 
λειτουργία που έχουν υλοποιηθεί, για την οποία είναι η διατήρηση της ανάκαμψης. 
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαρθρωτικές ζημίες και προβλήματα που σχετίζονται 
με την βλάστηση που αναπτύσσεται στην περιοχή. 

14 - Θέατρο 

Το κτίριο βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της περιοχής που περιλαμβάνεται στα 
τείχη της πόλης. Το θέατρο έχει μια σπηλιά πλάτους 86 μέτρων, χωρισμένη σε 3 
μοϊάνια, η οποία είναι εν μέρει κατασκευασμένη στην πλαγιά του λόφου με μια 
ελεύθερη σύνθετη δομή για το summa cavea. Το κτίριο πλαισιώνεται από δύο 
βασιλικά, διακοσμημένα με πίνακες τύπου III στην Πομπηία, ως το συγκρότημα Ναός 
Κρυπτογράφησης. Πίσω από το κτίριο της σκηνής βρίσκονται τα λείψανα ενός 
porticus post scaenam. 

 
 
Με την έναρξη των πρώτων ανασκαφών (1950), το θέατρο αποτέλεσε αντικείμενο 
συνεχών παρεμβάσεων αποκατάστασης και σταθεροποίησης. Ωστόσο, τα ζητήματα 
αστάθειας που αφορούν το κτίριο έχουν καθορίσει έναν προβληματικό σχεδιασμό 
συντήρησης, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη πολυάριθμες πτυχές, όπως η έκθεση 
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στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τα κατάγματα που εντοπίστηκαν στο κτίριο, 
καθώς και οι συνεχείς γεωλογικές εντάσεις και αστάθειες. 
 
15 - Υδραγωγείο και δεξαμενή 
Μέρος του υδαταγωγικού συστήματος της Urbs Salvia είναι ακόμη ορατό και 
ορισμένες από τις πηγές απογόνων διατηρούνται κατά μήκος του σύγχρονου δρόμου 
που ονομάζεται Corso Giannelli. Η δεξαμενή του υδραγωγείου είναι επίσης προσιτή 
στους επισκέπτες χάρη σε ορισμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 
1947 και 1949. 
 
 
1.3 Υποδομές  
 
Το αρχαιολογικό πάρκο της Urbisaglia είναι ανοικτό όλο το χρόνο για κρατήσεις και 
με διαφορετικές ώρες για κάθε σεζόν.  
 
Τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες το πάρκο είναι ανοιχτό από τις 10 π.μ. έως 
τις 1 μ.μ. και από τις 3 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, η 
λειτουργία της είναι καθημερινή από τις 10 π.μ. έως τις 1 μ.μ. και από τις 3 π.μ. έως 
τις 7 μ.μ. 
 
Η πρόσβαση απαιτεί την αγορά εισιτηρίου και περιλαμβάνει μια ξενάγηση στο Πάρκο. 
Το πάρκο είναι επίσης ανοικτό σε σχολεία, οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένους: γι' 
αυτούς έχουν μελετηθεί ευκολότερες διαδρομές. 
 
Συνήθως προτείνονται δύο διαφορετικές τουριστικές οδοί: μια σύντομη διαδρομή και 
μια ολοκληρωμένη. Το πρώτο περιλαμβάνει την επίσκεψη του Αμφιθεάτρου και του 
Ναού της βεράντα Κρυπτογράφησης, το δεύτερο προσθέτει επίσης το Θέατρο και το 
τανκ του υδραγωγείου.  
 
Το πάρκο είναι προσβάσιμο με τα πόδια, με ποδήλατα και καροτσάκια. Ο ναός στην 
βεράντα κρυπτογράφησης και το αμφιθέατρο είναι επίσης προσβάσιμα από άτομα με 
ειδικές ανάγκες.  
 
Όλη η περιοχή διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο αποκλειστικών διαδρομών, το οποίο 
επιτρέπει στους επισκέπτες να φτάσουν σε κάθε μνημείο και επίσης να διασχίσουν με 
ασφάλεια την κρατική οδό 78. 
 
Στην είσοδο του Αμφιθεάτρου έχει εγκατασταθεί ένα εύκολα προσβάσιμο και ορατό 
InfoPoint( σημείο παροχής πληροφοριών) . Εκεί κοντά υπάρχουν τουαλέτες, ένας 
χώρος στάθμευσης και μια αποθήκη ποδηλάτων. 
 
Οι τουρίστες μπορούν να ζητήσουν κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με την 
ιστοσελίδα: για το σκοπό αυτό, μπορούν πράγματι να βρουν κατάλληλους 
τουριστικούς οδηγούς, ενημερωτικό υλικό σε χαρτί (φυλλάδια), χάρτες και σχέδια 
του χώρου, ψηφιακό υλικό και 3D ανακατασκευές των κύριων μνημείων, 
ενημερωτικές ομάδες και υποθετικές ανακατασκευές της αρχαίας πόλης Urbs Salvia. 
Το υλικό και οι πληροφορίες διατίθενται στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.  
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Το αρχαιολογικό πάρκο συνδέεται με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Urbisaglia, το 
οποίο έχει κλείσει προσωρινά λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου σεισμού και αναμένει κάποια έργα αποκατάστασης για να είναι ξανά 
προσβάσιμο. 
 
 
1.4 Θέση στο φυσικό σύστημα  
 
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, το πάρκο έχει επίσης σημαντική 
περιβαλλοντική και οριζόντια αξία. Το ποτάμιο σύστημα διαδραματίζει έναν κρίσιμο, 
αλλά υποτιμημένο, ρόλο στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής καθώς και στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή. 
 
Ο Ποταμός Fiastra έχει διαμορφώσει την κοιλάδα και πολλά χαρακτηριστικά ή 
παρεμβάσεις μπορούν να αναχθούν στη δράση του: η δεξαμενή και οι μεταγενέστερες 
ελώδεις ελώδεις εκτάσεις, η συνεχής αλλά μεταβλητή ροή του νερού, αργότερα 
μπορούν να κατευθυνθούν και να ρυθμιστούν, έχουν αφήσει ένα σημάδι στο εδαφικό 
περιβάλλον και έχουν χαρακτηρίσει την ιστορία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Επιπλέον, η εγγύτητα του φυσικού αποθέματος της Μονής Fiastra και η ύπαρξη ενός 
ασυνεχούς αλλά συνδεδεμένου συστήματος βλάστησης μεταξύ των δύο 
Προστατευόμενων Περιοχών υλοποιούν οικολογικές αλληλεπιδράσεις σε μεγάλη 
κλίμακα. 
 
Η φυσική καρδιά του αποθεματικού Fiastra έχει δασώδη χαρακτήρα: η ύπαρξη 
δάσους "La Selva", δρυός με έκταση περίπου 100 εκταρίων, σε συνδυασμό με την 
παρόχθια βλάστηση σε όλες τις πλευρές του Αρχαιολογικού Πάρκου, παίζει ρόλο στη 
διάχυση της τοπικής άγριας ζωής. 
 
Η λωρίδα της παρόχθιας βλάστησης κοντά στο πάρκο αποτελείται κυρίως από ιτιές, 
λεύκες, σκλήθρα και βελανιδιές και συνδέεται με μικρούς σχηματισμούς διαφόρων 
πλατύφυλλων δενδρόβιων ειδών, αναδασώσεις, δασικές λωρίδες και τρίβει: αυτό 
είναι το πλέγμα βλάστησης που νευρώνουν την περιοχή και βρίσκει το δάσος La Selva 
ως φυσικό πυρήνα.. 
 
Αυτό το εν μέρει φυσικό σύστημα, το οποίο προκύπτει από αιώνες αποψίλωσης των 
δασών, συνδυάζεται με ένα πλούσιο αγροτικό σύστημα, το οποίο κυριαρχεί ιδιαίτερα 
όσον αφορά την επέκτασή του, συμπεριλαμβανομένων όλων των καλλιεργούμενων 
περιοχών γύρω από το πάρκο. Οι τεράστιες γεωργικές εκτάσεις, που καλλιεργούνται 
κυρίως με την εναλλαγή των σιτηρών και των κτηνοτροφικών φυτών ή οσπρίων, ως 
χαρακτηριστικά της καλλιέργειας των ειδών, έχουν τη χαρακτηριστική πτυχή της 
υπαίθρου Μάρκε: τα αγροκτήματα, οι γεωμετρίες, οι τάφροι, οι θάμνοι και οι θάμνοι 
του κραίταγου, του προύνου αγριοτριανταφυλλιάς, "camporile" βελανιδιές, φτελιές 
μαζί με μουριές, σφεντάμια, ελαιόδεντρα, όλα αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στον 
καθορισμό του τοπικού τοπίου. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής βρίσκεται σε μια πλημμυρική επιφάνεια στην 
κορυφή της οποίας αναδύονται τα απόβλητα πλημμυρών, τα χαλίκια και το 
αργιλώδες-αμμώδες έδαφος του πρώιμου Πλειόκαινου. Όσον αφορά το 
γεωμορφολογικό σύστημα, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, ξεκινώντας από την 
παρούσα κοίτη του ποταμού, τα διαφορετικά στρώματα των πλημμυρικών περιοχών. 
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Ο ορισμός του κλίματος είναι προβληματικός, λόγω έλλειψης δεδομένων και 
συστηματικής ανάλυσης, αλλά είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ότι το επικρατούμενο κλίμα 
της περιοχής παρουσιάζει ηπιότερα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το μεσογειακό: 
ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, όχι υπερβολικά κρύοι και σχετικά υγροί χειμώνες, 
βροχοπτώσεις που αγγίζουν κυρίως τις ενδιάμεσες εποχές, με κορυφές το 
φθινόπωρο. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να αποδώσουμε το Αρχαιολογικό Πάρκο 
στην εύκρατη κλιματική ζώνη. 

 
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που αφορούν τόσο το κλίμα όσο και τη βλάστηση 
και την άγρια φύση, παίζουν ρόλο στον ορισμό της πολύτιμης βιοποικιλότητας 
ολόκληρης της περιοχής. 
 
 
1.5 Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Αρχαιολογικό Πάρκο της Urbisaglia βρίσκεται στην 
ενδοχώρα της επαρχίας Μακεράτα (Macerata), σε στρατηγική θέση όσον αφορά το 
περιφερειακό έδαφος. 

 
Η πόλη της Urbisaglia, μαζί με τη Sforzacosta, εξυπηρετείται από σιδηροδρομικό 
σταθμό που τον συνδέει με τον Εθνικό Σιδηρόδρομο και πολλές τοπικές διαδρομές 
λεωφορείων περιλαμβάνουν την πόλη στο δίκτυό τους. Τα κύρια τουριστικά 
αξιοθέατα της περιοχής και της ακτής είναι εύκολα προσπελάσιμα με αυτοκίνητο, 
καθώς η Urbisaglia βρίσκεται πολύ κοντά στην εθνική οδό Civitanova Marche-
Fogligno και, κατά συνέπεια, συνδέεται καλά με τον αυτοκινητόδρομο A14. 

 
Η περιφερειακή κομητειακή έδρα της Ancona απέχει 76 χιλιόμετρα από την 
Urbisaglia: η πόλη είναι ο προορισμός πολλών κρουαζιερόπλοιων και, γενικότερα, 
είναι το περιφερειακό ορόσημο για τις θαλάσσιες συνδέσεις στην Αδριατική 
Θάλασσα· στο γειτονικό Falconara Marittima βρίσκεται επίσης ο μόνος 
περιφερειακός αερολιμένας (Airorto Raffaello Sanzio, περίπου 80 χιλιόμετρα από την 
Urbisaglia). 

 
Το Ascoli Piceno, με το διάσημο ιστορικό του κέντρο, απέχει επίσης μόλις 70 
χιλιόμετρα από το Πάρκο. Η φυσική ατραξιόν των σπηλαίων της Frasassi είναι επίσης 
προσβάσιμη με μικρό ταξίδι περίπου 63 χιλιομέτρων, ενώ η πόλη της Αναγέννησης 
Urbino βρίσκεται λίγο πιο μακριά, σχεδόν 170 χιλιόμετρα από την Urbisaglia. 

 
Εστιάζοντας στην άμεση γύρω της, μπορούμε να βρούμε την ήδη αναφέρθηκε Φυσικό 
καταφύγιο της Fiastra Abbey, άλλες δύο Μονές μεγάλου ενδιαφέροντος, San Claudio 
al Chienti και Santa Maria a piè di Chienti, Recanati, η γενέτειρα ενός από τους πιο 
σημαντικούς ιταλούς ποιητές, Giacomo Leopardi και το Εθνικό Πάρκο Monti Sibillini, 
όπου οι καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της περιοχής μπορεί κανείς να 
επισκεφθεί. 
 
Όλη η περιοχή είναι επίσης γνωστή για μια ιδιόμορφη γαστρονομία αναγνωρισμένης 
εξαιρετικής ποιότητας, την οποία οι τουρίστες μπορούν να εκτιμήσουν χάρη στον 
μεγάλο αριθμό εστιατορίων και εγκαταστάσεων αγροτουρισμού. Η περιοχή δεν είναι 
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εξοπλισμένη με μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά εξυπηρετείται καλά από ένα δίκτυο μικρών 
ξενοδοχείων, διαμονή με πρωινό (bed & Breakfast), εξοχικές κατοικίες. 
 
2. ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 
 
2.1 γενική παρουσίαση 

 
Οι τουριστικές πληροφορίες και οι υπηρεσίες καλωσορίσματος ανατίθενται σε μια 
ιδιωτική κοινωνία, την Meridiana srl, η οποία συνεργάζεται με τη διοίκηση της πόλης 
για την προώθηση του πολιτισμού και της κληρονομιάς της Urbisaglia. 

 
Ο Δήμος Urbisaglia φροντίζει επίσης για την τήρηση εδάφους, όπως αναφέρεται σε 
γραπτή συμφωνία με την Εποπτεύουσα Αρχή Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Περιφέρειας Μάρκε. 

 
Η επιστημονική έρευνα και οι ανασκαφές στο χώρο πραγματοποιούνται από το Τμήμα 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μακεράτα (Macerata) μαζί με την 
επιθεώρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio), με άδεια του MIBACT. 
 
2.2 Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 

 
Όσον αφορά ένα σχέδιο διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Urbisaglia, του 
Πανεπιστημίου της Μακεράτα(Macerata), της περιφέρειας Μάρκε καθώς και της 
Δημοτικής Διοίκησης της Μακεράτα (Provincia di Macerata) και της Εφορίας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio) 
πρόσφατα εγκαινιάστηκε ένα "Schema Direttore" ως κοινή συμφωνία για την 
ανάπτυξη μιας κοινής και πιο συντονισμένης οργάνωσης και ενίσχυσης του 
Αρχαιολογικού Πάρκου. 

 
Αυτό το μη δεσμευτικό έγγραφο (G de Marinis - G.M. Fabrini Paci - R. Perna - M. 
Sargolini - S. Ο Teoldi (edd.), Verso un Piano per il Parco Archeologico di Urbs Salvia, 
Ancona, 2006), με στόχο τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος καλύτερης 
διαχείρισης, επικεντρώνεται σε μια ουσιώδη πτυχή που μπορεί να θεωρηθεί ως εξής: 

- Προγραμματισμός της διαχείρισης του πάρκου στο πλαίσιο των εθνικών και 
τοπικών νόμων σχετικά με τα πάρκα και την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και 
εξέταση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, 
προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύνθετο αλλά λειτουργικό σύστημα, ικανό να 
ενσωματώσει τις αρμοδιότητες και τα επιτεύγματα καθενός από τα 
εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα 

- Ανάπτυξη μιας καλύτερης και αναβαθμισμένης αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
ιστορικών-αρχαιολογικών και των γεωλογικών-νατουραλιστικών 
συνιστωσών, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση όλων των διαφορετικών και 
πολύτιμων χαρακτηριστικών του πάρκου σε ένα ολοκληρωμένο εδαφικό 
σύστημα 

- Εφαρμογή του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) ως μέσου για 
μια πιο λεπτομερή γνώση και μια πιο ανεπτυγμένη στρατηγική σχεδιασμού 

- Με επίκεντρο την αρχαιολογική και ιστορική έρευνα, προκειμένου να ενισχυθεί 
η γνώση σχετικά με την αρχαία πόλη Urbs Salvia και το έδαφός του, καθώς 
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και να είναι σε θέση να εκτελέσει καλύτερες λύσεις για να είναι προσιτή στο 
κοινό 

- Εφαρμογή πρακτικών συντήρησης, αποκατάστασης και διατήρησης 

- Συνεργασία με φορείς και φορείς προς την κατεύθυνση ενός υλοποιημένου 
συστήματος δραστηριοτήτων ΤΠΕ που μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας 
ενισχυμένης και πιο επικαιροποιημένης προσβασιμότητας στην πολιτιστική 
κληρονομιά που αντιπροσωπεύει το πάρκο 

- Εστίαση στην αλληλεπίδραση με τις τοπικές παραγωγές, το οικονομικό 
σύστημα, τις τουριστικές διαδρομές και τις ενογαστρονομικές αξίες 

- Υλοποίηση υποδομών που μπορούν να βοηθήσουν ένα πιο πολύτιμο δίκτυο 
τουριστικών διαδρομών στο πάρκο 

 
 
2.3 Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υπάρχει ακόμη αναγνωρισμένη κοινή συμφωνία 
μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και, πιο 
συγκεκριμένα, στο πάρκο. Μόνο ένα μέρος των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ 
δύο ή περισσότερων παραγόντων αποφασίζεται. 

 
Ωστόσο, οι συνεργατικές τάσεις καθώς και οι ειδικές αρμοδιότητες καθιστούν ακόμη 
δυνατό το Πάρκο να αποτελέσει πολύτιμο τουριστικό αξιοθέατο, καθώς και σημείο 
αναφοράς για τη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά σχέδια για την πολιτιστική, 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 
 
 
2.4 Συμμετοχή του κοινού 

 
Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που αναφέρονται παραπάνω βρίσκονται στα 
χέρια των δημόσιων αρχών που αναλαμβάνουν διαχειριστικές δραστηριότητες σε 
πολλά διοικητικά επίπεδα, όπως το δημοτικό, το επαρχιακό και το περιφερειακό. Οι 
διαδικασίες αυτές συνεπάγονται επίσης μια προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή, η οποία διέπεται από ειδικούς νόμους. 

 
Η εποπτεία είναι υπεύθυνη για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ασκεί τις δραστηριότητες αυτές ανεξάρτητα. 
 
 
2.5 Ανάλυση SWOT του σχεδίου και των στρατηγικών διαχείριση 

 
Τα μεγάλα δυνατά που σχετίζονται με το Αρχαιολογικό Πάρκο της Urbisaglia είναι 
βέβαιο ότι θα εντοπιστούν, πρωταρχικά, στην πολύτιμη πολιτιστική και ιστορική 
κληρονομιά του, στην προσβασιμότητα των κύριων μνημείων του και στις εξαιρετικά 
ευρείες δυνατότητες των χώρων του, καθώς η σύγχρονη πόλη της Urbisaglia δεν 
στέκεται στην αρχαία. Οι δυνατότητες αλληλεπιδράσεων με τα πολλά άλλα σημαντικά 
και πολύτιμα συστήματα κληρονομιάς της κοντινής περιοχής πρέπει επίσης να 
τονιστούν ως μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση του πάρκου. 
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Απαιτητική, αλλά προβλέποντας πολλές ενδιαφέρουσες δυνατότητες, είναι η ύπαρξη 
ενός σύνθετου και διακλαδισμένου τουριστικού δικτύου καθώς και η πληθώρα των 
φορέων και φορέων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες διαχείρισης. 
Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό της επικράτειας, πιο συγκεκριμένα, παράλληλα με 
την έλλειψη ορισμένων κανονιστικών ρυθμίσεων μπορεί να προκαλέσει την 
επικάλυψη των δικαιοδοσιών και τα επακόλουθα ζητήματα στη διαχείριση, όπως 
πολλές φορές αναφέρεται στο παρόν έγγραφο. 

 
Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
αρχαιολογικά πάρκα της περιοχής, το Αρχαιολογικό Πάρκο της Urbisaglia συνεχίζει 
να αντιπροσωπεύει έναν περιθωριακό τουριστικό προορισμό. 
 
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
 
3.1 Πολιτική και προτεραιότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 
Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή Μάρκε (Marche) έχει προσδιορίσει τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και την πολιτιστική κληρονομιά ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης, 
επίσης μέσω πρωτοβουλιών ως Σχέδιο για μια Προηγμένη Πολιτιστική Περιοχή 
(Distretto Culturale evoluto - L.R. 28 dicembre 2010 n. 20). Έτσι, το ίδρυμα έχει 
προωθήσει ειδικές πολιτικές σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά με δύο κύριους 
στόχους: 

- Προώθηση και ενίσχυση του τουρισμού, 

- Στήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ενίσχυση της 
πολιτιστικής κληρονομιά. 
 

Η Δημοτική Διοίκηση έχει ξεκινήσει μια σειρά προπαιδευτικών παρεμβάσεων για την 
εδραίωση των πολιτιστικών και τουριστικών αξιών στην επικράτεια, μέσω ορισμένων 
συνεκτικών δράσεων που επικεντρώνονται στη ρύθμιση, τη συντήρηση και τη 
διαχείριση ενός τουριστικού συστήματος καλωσορίσματος ενσωματωμένου και με το 
αστικό περιουσιακό στοιχείο της πόλης Urbisaglia. Αυτές οι παρεμβάσεις και 
στρατηγικές προσβλέπουν στο μέλλον της πόλης και του πάρκου εστιάζοντας σε ένα 
βιώσιμο και ολοκληρωμένο είδος τουρισμού που μπορεί επίσης να σέβεται τα πιο 
γνήσια χαρακτηριστικά της περιοχής. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως η 
αποκατάσταση της πύλης Gemina ή οι εργασίες που προωθούνται στον ξενώνα νέων 
πραγματοποιούνται με στόχο μια συλλογική στρατηγική σχεδιασμού όπου το 
Αρχαιολογικό Πάρκο γίνεται τόπος πειραματισμού και συζήτησης, μια χρήσιμη 
προσέγγιση που επιτρέπει την επαλήθευση της συνοχής, της αποτελεσματικότητας 
και της συνάφειας των προτεινόμενων ιδεών. 
 
3.2 Υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 

 
Οι πρωτοβουλίες, τα έργα και οι πολλαπλές δράσεις που υλοποιούνται ή 
σχεδιάζονται και έχουν ως κέντρο το Αρχαιολογικό Πάρκο ή, τουλάχιστον, ως έναν 
από τους στόχους, δεν ισχυρίζονται ότι έχουν καλύψει όλες τις ανάγκες και τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ενίσχυση του Πάρκου, ωστόσο, 
θεωρήθηκαν ως σημείο εκκίνησης για έναν πιο περίπλοκο και αρθρωτό σχεδιασμό, 
με στόχο ένα στρατηγικό σχέδιο που θα μπορούσε να προωθήσει μια σταθερή και 
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μακροχρόνια ανάπτυξη του το αρχαιολογικό πάρκο στο ολοκληρωμένο εδαφικό του 
σύστημα. 

 
Ακολουθεί κατάλογος των κύριων δράσεων και μέτρων παρέμβασης, με την τελική 
ένδειξη του αντικειμένου της χρηματοδότησης ή τη φροντίδα κάθε σχεδίου: 

- Καλλιτεχνικό επίδομα που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των έργων ζωγραφικής στο Ναό Αποκρυπτογράφησης 
(Fondazione Carima) 

- Σχέδιο ARCUS: περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση της πύλης Gemina, τη 
μουσειοποίηση του ρεπουμπλικανικού κτηρίου και ορισμένες άλλες 
δραστηριότητες ενίσχυσης (Δήμος Urbisaglia) 

- Σχέδιο MUMO για την υλοποίηση νέων ενημερωτικών πινάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κώδικα QR 

- Σχέδιο για μεγαλύτερη προσβασιμότητα χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης (Δήμος Urbisaglia 
και Ένωση Μουσειακών Συστημάτων Macerata) 

- Σχέδιο αλληλεγγύης SMS για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βόρειας 
περιοχής του φόρουμ 

- Σχέδιο ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου Gal για την αποκατάσταση και τη 
συντήρηση ορισμένων τμημάτων των τουριστικών διαδρομών (Δήμος 
Urbisaglia και Δήμος Fiastra Valley) 

- Έργο Gal για τις παρεμβάσεις αποκατάστασης και εφαρμογής στον 
αυτοκινητόδρομο που συνδέει το αρχαιολογικό πάρκο με το Fiastra Abbey 
(Αββαείο) (Fondazione Giustiniani Bandini και Δήμος Urbisaglia) 

- Έργο Gal για την ανοικοδόμηση του διαδρόμου για την ασφαλή σύνδεση του 
αρχαιολογικού πάρκου με το μεσαιωνικό φρούριο Urbisaglia (Δήμος 
Urbisaglia) 

- Αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της αγοράς 
Urbs Salvia και στην εξωαστική περιοχή Villamagna (Πανεπιστήμιο Macerata) 

- Έργο CIPE για την αποκατάσταση του θεάτρου και του ναού-συγκρότημα 
βεράντα Αποκρυπτογράφησης (επιμέλεια Πολιτιστικής Κληρονομιάς) 

- Περίοδος κλασικού Θεάτρου (Δήμος Ουρβισαγλιάς) 

- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες τοπίου (Δήμος Urbisaglia) 
 
 
3.3 Νέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 

 
Προκειμένου να προωθηθούν δραστηριότητες και στρατηγικές που θα μπορούσαν 
πράγματι να ενισχύσουν τον ρόλο του Αρχαιολογικού Πάρκου σε μια ολοκληρωμένη 
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η διαδεδομένη 
κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και οι βασικοί στόχοι των 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών, λαμβανομένης υπόψη της εκπροσώπησής τους σε 
καθέναν από τους κύριους παραγωγικούς και οικονομικούς τομείς. Στην 
πραγματικότητα, ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να κυριαρχεί όσον αφορά την 
απασχολησιμότητα, ωστόσο οι νέες γενιές τείνουν να εγκαταλείπουν όλο και 
περισσότερο τις γεωργικές δραστηριότητες με συνέπεια τη μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος στους άλλους τομείς. 
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Οι νέες δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν οι εντοπιζόμενοι 
ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής: 

- Ενίσχυση και αναβάθμιση των αισθητηριακών διαδρομών που έχουν 
σχεδιαστεί για άτομα με αναπηρίες, καθώς και υλοποίηση των δικτύων 
διαδρομών που θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές και 
αποκλειστικές διαδρομές όπως διαδρομές ιππασίας και ποδηλατοδρόμων, 
διαδρομές πεζών που εστιάζονται σε μια περιβαλλοντική κινητικότητα που 
σέβεται το περιβάλλον. Τα έργα αυτά θα δώσουν σε όλους την ευκαιρία να 
γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις πολιτιστικές αξίες της περιοχής 

- Σκέψη και σχεδιασμός μιας κατάλληλης σύνδεσης με τις υπάρχουσες 
τουριστικές διαδρομές των γειτονικών δήμων 

- Δημιουργία νέων θεματικών διαδρομών, που θα εστιάζονται κυρίως στην 
ιστορία, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πιο ενδιαφέρουσα σύνδεση 
μεταξύ των γειτονικών ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και ερειπίων 

- Πραγματοποίηση της μουσειοποίησης της Porta Gemina 

- Σκέψη και οργάνωση ιστορικών επαναλήψεων, καθώς και εφαρμογή και 
ενίσχυση της υφιστάμενης Αρχαίας Περιόδου Κλασικού Θεάτρου Ίδρυση 
Αρχαίας Σχολής Θεάτρου 

- Ανάπτυξη εργαστηρίων σε συνεργασία με τοπικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις με 
στόχο τη συμμετοχή σχολείων, νέων και οικογενειών 

- Συμμετοχή και ανταλλαγή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με την ευκαιρία 
διεθνών ημερών αφιερωμένων σε συγκεκριμένα, συναφή και συναφή θέματα 

 
 
3.4 ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 

 
Τα ενδιαφερόμενοι φορείς και οι ομάδες-στόχοι από οικονομική και παραγωγική 
άποψη πρέπει να προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες και 
χαρακτηριστικές δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις τους με τους ντόπιους και την πολιτιστική κληρονομιά. 

 
Υπό το πρίσμα αυτό, τα αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη είναι τα εξής: 

- Οικονομικές δραστηριότητες που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

- Οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τουριστικές υπηρεσίες 
υποδοχής 

- Οικονομικές δραστηριότητες και τοπικοί πολίτες που μπορούν να 
επωφεληθούν από τη γενική ενίσχυση της επικράτειας και των 
πολιτιστικών της αξιοθέατων 

 
3.5 Ανάλυση SWOT για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 

 
Η Urbisaglia υπήρξε ανέκαθεν μια κοινότητα εξαιρετικά πλούσια σε γνώσεις, 
ικανότητες, σχέσεις μεταξύ δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών φορέων, 
ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, επιχειρήσεων, ενώσεων και πολιτών, 
γεγονός που αποτελεί μεγάλη ευκαιρία στη διαδικασία της φαντασίας και του 
σχεδιασμού ενός καινοτόμου και προηγμένου συστήματος έργων. 
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Ωστόσο, η διάσπαρτη μορφή αυτού του δικτύου χρειάζεται καλή διαχείριση 
προκειμένου να καταστεί πραγματικά πολύτιμη και από οικονομική άποψη. 
 
Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας προσπάθειας για την 
υλοποίηση και την ευθυγράμμιση των δικτύων κοινωνικής χρηματοδότησης. Το 
άνοιγμα σε νέα ενδιαφερόμενα μέρη μαζί με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων 
γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της επικράτειας. 
Τελικά, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η περιοχή, καθώς και η κοντινή περιοχή, 
περιλαμβάνεται στον σεισμικό κρατήρα που εντοπίστηκε μετά τον σεισμό του 2016 
και προκάλεσε σημαντικές ζημίες στην τουριστική υποδομή, αλλά και σε πολλές 
άλλες πτυχές και περιοχές που συνδέονται με την πολιτιστική και κοινωνική 
ανάπτυξη. 
 
 
4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΤΠΕ 
 
4.1 Υφιστάμενα εργαλεία ΤΠΕ 

 
Υπάρχουν πολλά έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται 
και περιλαμβάνουν τα εργαλεία ΤΠΕ και την ανάπτυξη μιας περισσότερο 
τεχνολογικής προσέγγισης στην επικοινωνία, την προώθηση και την προσβασιμότητα 
του πάρκου. Τα σχέδια αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως εξής: 

- Σχέδιο για την ανακατασκευή 3D των κύριων ιστορικών κτιρίων του 
Αρχαιολογικού Πάρκου (θέατρο, αμφιθέατρο, πορσελάνη Ναός-
Αποκρυπτογράφης, ρεπουμπλικανικό κτίριο) 

- 3D εκτύπωση των κύριων ιστορικών κτιρίων του Πάρκου (θέατρο, 
αμφιθέατρο, συγκρότημα κρυπτογράφησης, ρεπουμπλικανικό κτίριο) 

- Υλοποίηση αλληλεπιδραστικών επιτροπών με την εφαρμογή της 
τεχνολογίας QRCode για την πρόσβαση σε συμπληρωματικές 
πληροφορίες και πληροφορίες 

- Παραγωγή βίντεο που έχουν αποσταλεί στα κύρια κανάλια 

- Εικονικό μοντέλο του χώρου και της επικράτειας που αφορά τη ρωμαϊκή 
πόλη Pollentia-Urbs Salvia 

- Έργο PlayMarche 2.0: ανάπτυξη μιας εφαρμογής για τη βελτίωση του 
χώρου μέσω της εκπαίδευσης 

 
4.2 Αρχές και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ 
 
Τα ακόλουθα είναι τα κύρια όργανα που συμμετέχουν στον προσδιορισμό, την 
υλοποίηση, την προώθηση, τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ΤΠΕ: 

- Πανεπιστήμιο της Μακεράτα (Macerata): έχοντας υπόψη τις βασικές 
ιστορικές και αρχαιολογικές αρμοδιότητές του, το Πανεπιστήμιο 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον ιδεασμό, τη δημιουργία, το 
σχεδιασμό και την πραγματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων ΤΠΕ, 
προωθώντας επίσης στενές συνεργασίες με άλλα εξειδικευμένα 
ιδρύματα και οργανισμούς και, τελικά, χρηματοδοτώντας ορισμένα από 
αυτά τα έργα 



24 
 

- Ένωση Μουσειακών Συστημάτων Macerata (Associazione Sistema 
Μουσείου della Provincia di Macerata): η ένωση συμμετέχει και προάγει 
τον ιδεασμό και την υλοποίηση έργων ΤΠΕ, τα οποία χρηματοδοτεί 
επίσης 

- Δήμος Urbisaglia: ο δήμος συμμετέχει κυρίως στις δραστηριότητες 
υλοποίησης και στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και έργων 
ΤΠΕ 

- Εποπτεία της πολιτιστικής κληρονομιάς (Soprintendenza archeologica, 
belle arti e paesaggio): το ίδρυμα έχει συχνά ρόλο στον ιδεασμό και την 
υλοποίηση σχεδίων ΤΠΕ 

- Περιφέρεια Μάρκε (Marche): η περιφερειακή διοίκηση της περιοχής 
συμμετέχει κυρίως στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

- Δήμος Μακεράτα (Macerata) (Provincia di Macerata): διαδραματίζει 
επίσης κυρίως τον ρόλο της στη διαδικασία χρηματοδότησης 

 
 
4.3 Ομάδες στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 

 
Οι βασικοί στόχοι για τους οποίους οι δραστηριότητες ΤΠΕ θεωρούνται και 
υλοποιούνται είναι τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικες, αλλά και τα άτομα με 
αναπηρίες. Για καθεμία από τις ομάδες στόχους, εξετάστηκαν και θα εφαρμοστούν 
διάφορες δραστηριότητες και υποστήριξη των ΤΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλεπίδραση τους σε καθημερινή βάση με αυτά τα συστήματα, τις τάσεις και τις 
ικανότητές τους. 

 
Τούτου λεχθέντος, ακολουθεί κατάλογος των ομάδων στόχων με τις σχετικές 
δραστηριότητες: 

- Παιδιά σχολικής ηλικίας έως 12 ετών: οι δραστηριότητες ΤΠΕ πρέπει να 
ξεκινούν από μια γλώσσα που βασίζεται στο παιχνίδι, ικανή να 
προσελκύσει την προσοχή των παιδιών και να διευκολύνει τη γνώση 
του πολιτιστικού και ιστορικού πλαισίου του πάρκου 

- Έφηβοι: λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση της καθημερινής ζωής 
τους με τις τεχνολογίες, τα διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας τους και τις 
τάσεις και τις ιδιομορφίες τους, οι 3D ανακατασκευές ιστορικών κτιρίων 
και τα βίντεο στο Youtube είναι οι δραστηριότητες ΤΠΕ που τους 
αναλογούν 

- Ενήλικες: αυτή είναι η πιο ετερογενής ομάδα από την άποψη των 
συμφερόντων, των τεχνολογικών αλληλεπιδράσεων και ικανοτήτων. 
Αποτελούν, όπως και οι έφηβοι, έναν καλό στόχο για 3D ανακατασκευές 
κτιρίων και πολεοδομικών σχεδίων, αλλά για αυτούς χρειάζονται 
αναλύσεις για κείμενα και πληροφορίες 

- Τυφλοί και άτομα με προβλήματα όρασης: οι αναπηρίες όρασης 
καθιστούν την εν λόγω ομάδα στόχο κατάλληλη για την ανάπτυξη και 
την ενίσχυση των εκτυπώσεων 3D που τους επιτρέπουν να έχουν 
πρακτική εμπειρία των σημαντικότερων κτιρίων του πάρκου. 
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4.4 Ανάλυση SWOT των εργαλείων ΤΠΕ 

 
Πρώτον, τα εργαλεία και οι δραστηριότητες ΤΠΕ παρέχουν την ευκαιρία να 
ανακατασκευαστεί και να ανακοινωθεί το διασκορπισμένο αρχιτεκτονικό και 
περιβαλλοντικό πλαίσιο της ρωμαϊκής πόλης Urbs Salvia. 
 
Επιπλέον, προσφέρουν τη δυνατότητα μιας σταθερής ενσωμάτωσης της γνώσης και 
της εμπειρογνωμοσύνης σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικό από άποψη επικοινωνίας: πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να 
συγκεντρωθούν δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα αποθηκευμένα ή 
εκτεθειμένα στα μουσεία με τα έγγραφα και τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων 
επιστημονικών ερευνών. 
 
Τα εργαλεία ΤΠΕ είναι επίσης απαραίτητα, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, 
προκειμένου να συμμετάσχουν, στην εμπειρία του Πάρκου, χρήστες με ειδικές 
ανάγκες, καθιστώντας οπωσδήποτε το Αρχαιολογικό Πάρκο ένα πιο περιεκτικό 
τουριστικό αξιοθέατο. 
 
Η δυνατότητα μιας νέας αισθητικής ή μηχανοκίνητης γλώσσας έχει τεράστιες 
δυνατότητες ως εναλλακτική λύση και/ή ως ενσωμάτωση στη συμβολική γλώσσα. 
 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί η ανάγκη συμμετοχής όλων των διαφορετικών 
τοπικών γνώσεων και ικανοτήτων κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων εργαλείων και 
δραστηριοτήτων ΤΠΕ. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι η προκαταρκτική 
επιστημονική έρευνα είναι επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα που 
θα μπορούσε να είναι, όχι μόνο ελκυστικό, αλλά και ακριβές, το να είναι πραγματικά 
σε θέση να φέρει μαζί του τις γνώσεις και το πολιτιστικό υπόβαθρο που απαιτούνται. 
Αυτό, φυσικά, συνεπάγεται την ανάγκη εκτεταμένων ερευνών και ψηφιοποιήσεων 
δεδομένων. Τελικά, η διαδικασία που μόλις αποκαλύφθηκε έχει υψηλό κόστος το 
οποίο δεν είναι εύκολο να καλυφθεί. 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
5.1 Χαρακτηριστικοί παράγοντες 

 
Μια σύντομη περιεκτική επισκόπηση της περιοχής του Πάρκου τονίζει μια περιοχή 
που ορίζεται από έναν αρχαίο ρωμαϊκό αστικό σχεδιασμό, από την οποία μόνο μερικά 
αδύναμα ίχνη αρχαίων διαδρομών και πλατειών και απομεινάρια των κύριων 
μνημείων που επιτρέπουν καλύτερη κατανόηση των αρχικών αρχιτεκτονικών 
σχημάτων (θέατρο, Συγκρότημα Ναός-Κρυπτογράφησης, μνημεία, τοίχοι, πύλες ...) 
μαζί με κάποια χειρότερα διατηρημένα κτίρια, που ακόμα δείχνουν τις αρχικές 
μορφές και διαστάσεις (αμφιθέατρο, δεξαμενή...). 

 
Αυτό το σύνολο αστικών προϋπαρχόντων, τα σύνορα των οποίων είναι εν μέρει 
σημαδεμένα από τα αρχαία τείχη, χωρίζεται σε δύο μέρη από το πρώην SS. 78 Picena 
και περιτριγυρισμένος από το τμήμα της σύγχρονης πόλης που εμφανίζεται ως ένα 
διάχυτο σύστημα και ανήκει στο μέσο Valle del Chienti, όπου εμπορικοί και 
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παραγωγικοί χώροι εναλλάσσονται με κατοικημένες περιοχές, αγροτικά ταμεία και 
εγκαταλελειμμένες περιοχές στις οποίες υφίσταται διαδικασία αναδόμησης. 
 
5.2 Προκριματικοί Παράγοντες 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο τόπος όπου χτίστηκε η ρωμαϊκή πόλη δεν είναι μεταξύ 
εκείνων που έχουν συνέχεια του οικισμού, όπου η σύγχρονη δομημένη περιοχή 
επιμένει στην παλιά, αλλά ταυτόχρονα δεν απέχει πολύ από τις εξαιρετικά 
ανθρωποποιημένες και κατοικημένες περιοχές, προϋπόθεση που δεν επιτρέπει να 
σκεφτούμε την πλήρη απομόνωση και την πλήρη μουσικοποίηση των αρχαιολογικών 
στοιχείων. 

 
Εξετάζοντας τις άμεσες γειτονικές περιοχές, η γειτνίαση με το φυσικό Καταφύγιο της 
Μονής “Fiastra”, οι κύριες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης του οποίου 
αντιπροσωπεύονται από το Αβαείο του κιστερκιανού και από την παρατηρούμενη 
ξυλεία, αποτελεί ένα σημείο ισχύος για την υπόθεση της χρήσης για ψυχαγωγικούς 
και διδακτικούς σκοπούς που μπορεί να αναπτυχθεί μέσω πιθανών συνεργιών μεταξύ 
των δύο προστατευόμενων περιοχών. 

 
Επιπλέον, ο χώρος αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος ενός δικτύου πολιτιστικών 
αγαθών που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ορισμένων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και πυλών έλξης ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. 
 
Συμπερασματικά, όλο το γενικό πλαίσιο είναι αυτό μιας περιοχής πλούσιας σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η οποία 
ενισχύεται επίσης από την ποιότητα του νατουραλιστικού και περιβαλλοντικού 
πλαισίου στο οποίο εισάγεται το πάρκο και της γύρω περιοχής. 
 
5.3 Κρίσιμες καταστάσεις 

 
Οι πιο εμφανείς και επείγουσες κρίσιμες καταστάσεις σχετίζονται με την συντήρηση 
αρχαίων κτιρίων: τα μνημεία χαρακτηρίζονται από τεχνικές κατασκευής που 
υπόκεινται εύκολα σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

 
Ένα άλλο αξιοσημείωτο ζήτημα είναι η παρουσία μιας αξιοσημείωτης γραμμικής 
δομής, όπως το τείχος που, ακόμη και αν χαρακτηρίζεται από πύργους και ορατές 
πόρτες σε σχεδόν όλη την περιοχή, πρέπει οπωσδήποτε να περιγράφεται οργανικά 
και μονομερώς χωρίς να αναγκάζει τον επισκέπτη σε μεγάλο αριθμό στάσεων. 
Συναφές με αυτό είναι το πρόβλημα που αφορά την προσβασιμότητα και την 
απόλαυση ορισμένων μνημείων στο πλαίσιο των υφιστάμενων τουριστικών 
δρομολογίων: ένα παράδειγμα αυτής της κατάστασης μπορεί να είναι η πύλη Gemina, 
η οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω των κύριων διαδρομών. 

 
Ορισμένοι κίνδυνοι συνδέονται επίσης με τις σχέσεις του πάρκου με το πλαίσιο και τη 
σχετική κοινωνικοοικονομική δυναμική, η οποία θα μπορούσε τελικά να προχωρήσει 
προς μια αυξανόμενη "απομόνωση" του πάρκου, με αποτέλεσμα το ίδιο το αγαθό να 
μην εισάγεται πλέον στα δίκτυα αξιοποίησης. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι η εσφαλμένη ιδέα του αρχαιολογικού πάρκου που σχεδιάστηκε "ως 
μικρή πόλη", αυτόνομη και ανεξάρτητη από την πόλη Urbisaglia, με τις δικές της 
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εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο 
αναπόφευκτης διακοπής της αδύναμης σχέσης μεταξύ του πάρκου και της πόλης. 

 
Οι στρατηγικές για την αξιοποίηση της περιοχής μας πρέπει να προσδιοριστούν και 
να τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο βαθιών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
αλλαγών, τις οποίες μόνο εν μέρει θα ελέγχουν οι τοπικές ενώσεις. Οι αλλαγές αυτές 
διαμορφώνουν διαφορετικά υπόβαθρα, ακόμη και εναλλακτικά, που είναι 
απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των στρατηγικών του Σχεδίου, 
καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με την 
τοποθεσία τους. 

 
Το συνολικό γενικό πλαίσιο είναι εκείνο μιας περιοχής πλούσιας σε αξίες και 
τεκμήρια, αλλά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αποσπασματικότητα γύρω από την 
οποία οι τοπικές διαφορές και ιδιαιτερότητες μερικές φορές δεν φαίνονται επαρκώς 
υπόψη στο σύστημα των περιπτέρων όπως: Μουσεία, Πινακοθήκες, συλλογές, 
γκαλερί και φωτογραφικά αρχεία, Ιστορικά θέατρα, βιβλιοθήκες και αρχεία, μονές 
και οχυρά και δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένα στο σύστημα του τουρισμού και της 
σχολικής απόλαυσης. 
 
5.4 Προκλήσεις και ευκαιρίες 

 
Ένας από τους κύριους στόχους αφορά το ενδεχόμενο το πάρκο να αποτελέσει 
σημαντικό μέρος ενός πραγματικού αρχαιολογικού χώρου, περιφερειακού και 
εθνικού συστήματος. Παρά τις γνωστές δυσκολίες (θεσμικές και πολιτιστικές) που 
βρίσκονται στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση, το Πάρκο 
εστιάζεται ούτως ή άλλως στην παροχή αξίας στα δικά του "ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα" σε μια περιφερειακή και ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να 
τονωθεί η κατάλληλη απόλαυση των χώρων και των ιδιομορφιών του, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη, και αντιμετωπίζοντας έτσι, ότι το προαναφερθέν σύστημα απέχει πολύ 
από το να είναι συγκεκριμένο και ότι ο ατομικισμός φαίνεται να επικρατεί ορισμένες 
φορές. 

 
Η αναδιοργάνωση όχι μόνο της περιοχής που είναι αυστηρά τοποθετημένη στο πάρκο 
αλλά και ενός σημαντικού τοπικού πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
οικιστικών, αγροτικών και βιομηχανικών εργοστασίων παντού) και η σχετική 
επαναχρησιμοποίηση της υποδομής και της οικιστικής κληρονομιάς πρέπει να 
τονιστούν ως ένα από τα κύρια σημεία εστίασης του έργου ενίσχυσης. 

 
Η ενίσχυση του πάρκου, η βελτίωση της προβολής και της κοινωνικής απόλαυσης του 
μπορεί να τονώσει τις διαδικασίες εσωτερικής ανάπτυξης και να ενισχύσει τα τοπικά 
συστήματα, θέτοντας τη βάση για την ενεργό διατήρηση των πόρων, που είναι επίσης 
απαραίτητες για τη δική τους αξιοποίησή. 

 
Επιπλέον, οι αρχαιολογικοί πόροι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν αξιοσημείωτες 
εσωτερικές διαδικασίες αξιοποίησης, εάν συνέκλιναν καλά με την τοπική 
κοινωνικοοικονομική δυναμική και, επομένως, με τους άλλους πόρους της περιοχής. 

 
Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων και συνδέσεων 
μεταξύ των αναγκών διατήρησης των ορατών ερειπίων και των υπόγειων δομών με 
την κοινή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη πολλών αρχαιολογικών χώρων. 
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Συνεπώς, η οργάνωση και η διαδικασία οικοδόμησης μιας ισορροπίας μεταξύ του 
δημόσιου ελέγχου, συχνά διαιρεμένου, όπως ήδη αναφέρθηκε, μεταξύ διαφορετικών 
θεμάτων, και μιας ποικιλίας ιδιωτικών πρωτοβουλιών, μπορεί να θεωρηθεί 
πρόκληση. Αυτή η ισορροπία ήταν πράγματι η βάση της δημιουργίας του πολύτιμου 
σύγχρονου τοπίου και η διατήρηση και η αξιοποίησή του πρέπει να εξεταστούν στο 
επίκεντρο των διαδικασιών σχεδιασμού του έργου. 
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Εφορεία των Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 

 
 
1. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ 
 
1.1. Ισχύουσες σχετικές νομοθεσίες στην Ελλάδα 
 
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κατέστη από πολύ νωρίς κρατική ευθύνη 
κατά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σήμερα, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα, "η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 
καθήκον του κράτους και δικαίωμα κάθε ατόμου" (Σύνταγμα της Ελλάδας, Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως 85/A/18-4-2001, Άρθρο 24). 
 
Η κύρια νομοθεσία που διέπει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ο 
νόμος 3028/2002, "Σχετικά με την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς γενικά" (Εφημερίδα της κυβέρνησης 153/A/28-6-2002), ο οποίος 
αναπτύσσει ένα περιεκτικό και λεπτομερές σύστημα προστασίας για τα κινητά και 
ακίνητα μνημεία και άυλη κληρονομιά.  
 
Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις 
πολιτικές για τη χρήση της γης και την ανάπτυξη των κατοικιών και γενικά με την 
παρακολούθηση της οικοδομικής δραστηριότητας και της κατασκευής έργων 
υποδομής σε "ευαίσθητες σε μνημεία" περιοχές. Η νομοθεσία προβλέπει ότι "η 
προστασία μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών χώρων θα συμπεριληφθεί 
μεταξύ των στόχων σε κάθε επίπεδο χρήσης γης, ανάπτυξης, περιβάλλοντος και 
πολεοδομικού σχεδιασμού". Επιπλέον, ο νόμος απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε 
ενέργεια επηρεάζει ένα κινητό ή ακίνητο μνημείο "που θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την καταστροφή, τη ζημία, τη ρύπανση ή τη μεταβολή 
της μορφής του". Είναι επίσης δυνατόν να οριοθετηθούν ειδικές ζώνες προστασίας 
εντός αρχαιολογικών χώρων, συγκεκριμένα οι ζώνες Α (πλήρως προστατευόμενες, 
μη κατασκευαστικές ζώνες) και οι ζώνες Β (με ειδικούς περιορισμούς όσον αφορά την 
κατασκευή, τις χρήσεις γης και άλλες δραστηριότητες). 
 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 
Η βασική κρατική υπηρεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι το 
υπουργείο Πολιτισμού και Άθλησης. Οι υπηρεσίες του υπουργείου που είναι αρμόδιο 
για τη διαχείριση και την προστασία των μνημείων υποδιαιρούνται σε: 
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Νομικό πλαίσιο 
 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ευθύνη για τη χορήγηση άδειας για τη χρήση/ 
διαχείριση αρχαιολογικού χώρου που ανήκει στο κράτος ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Οι σχετικές αιτήσεις απευθύνονται στις 
περιφερειακές αρχές, δηλαδή στις Εφορίες των Αρχαιοτήτων.  
 
Ανάλογα με το μνημείο και τον τύπο χρήσης, οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται συνήθως σε 
τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με υπουργικό διάταγμα που επιτρέπει τη μεταβίβαση ορισμένων 
αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αιτήσεις διαβιβάζονται 
στις κεντρικές υπηρεσίες, τις γενικές διευθύνσεις, ιδίως όταν η τοποθεσία στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση ή η ίδια η αίτηση θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντική για να 
αντιμετωπιστεί τοπικά. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση, με τη σειρά της, παραπέμπει τα 
θέματα προς συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (CAC), ένα ανώτατο 
συμβουλευτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς και ειδικούς αρχαιολογικής 
κληρονομιάς. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 3028/2002, προκειμένου η κρατική 
διοίκηση να χορηγήσει άδεια για τη χρήση αρχαιολογικού χώρου, πρέπει να πληρούνται 
δύο βασικές απαιτήσεις· προστασία του χώρου από τυχόν υλική ζημία και, δεύτερον, 
διασφάλιση ότι η χρήση του θα πρέπει να είναι συμβατή με τον χαρακτήρα του χώρου. 
Ωστόσο, η έννοια του "χαρακτήρα" είναι ασαφής, καθώς υπερβαίνει το υλικό και σχετίζεται 
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περισσότερο με σύμβολα και ιδανικά, καθιστώντας την έτσι ανοικτή σε υποκειμενική 
ερμηνεία. 
 
1.2. Γενική παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης 
 
Η Δωδώνη βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Ελλάδος, νότια των Ιωαννίνων. Βρίσκεται στη 
μέση μιας υπέροχης, ειρηνικής πράσινης κοιλάδας, που βλέπεται από τις διπλές κορυφές 
του όρους Τόμαρος. Έχει αναγνωριστεί από τους αρχαίους συγγραφείς ως το αρχαιότερο 
μαντείο στην αρχαία Ελλάδα, με ερευνητές να θέτουν τις ρίζες του μέχρι την Εποχή του 
Χαλκού μεταξύ 2600 και 1900 π.Χ. Ολόκληρη η περιοχή είναι διασκορπισμένη με ερείπια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επιβλητικού θεάτρου, του ναού και μιας ακρόπολης που 
περικλείεται από οχυρωμένους τοίχους, καταλαμβάνοντας μια περιοχή 164.659.43 
τετραγωνικών μέτρων. Οι πρώτες αναφορές της Δωδώνης συμβαίνουν στα επίκεντρο του 
8ου π.Χ. αιώνα του Ομήρου και αρκετοί αρχαίοι φιλόσοφοι και γεωγράφοι που 
αναφέρονται σε αυτήν σε μεταγενέστερα έργα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η λατρεία του Δία, που έφερε στη Δωδώνη οι Σελλοί, μια φυλή από τη Θεσπρωτία, 
σύντομα έγινε η κύρια λατρεία. Ο Δίας Ναός λατρευόταν μαζί με τη σύζυγό του Διώνη, 
σύμφωνα με την τοπική παράδοση. Αργότερα, εισήχθη και η λατρεία της Αφροδίτης, 
της κόρης τους, μαζί με αυτή της Θέμιδος. Η Διώνη και η Θέμις λατρεύονταν ως "θεοί 
των ναών" - δηλαδή θεοί που μοιράζονταν το ίδιο σπίτι (σύνοικοι) και ναό (συνναοί) 
με τον Δία. 

 
Ο Ηρόδοτος αναφέρει έναν μύθο σχετικά με την ίδρυση του ιερού, τον οποίο του 
διηγήθηκαν οι ιερείς του ιερού κατά την επίσκεψή του στη Δωδώνη: "δύο μαύρα 
περιστέρια πέταξαν από τη Θήβα της Αιγύπτου, το ένα στη Λιβύη και το άλλο στη 
Δωδώνη. Το δεύτερο σκαρφαλωμένο σε μια οξιά-δέντρο, και πρόφερε ανθρώπινη 
ομιλία προτρέποντας τους ανθρώπους του τόπου για να δημιουργήσει ένα μαντείο 
του Δία". 

 
Παρατηρώντας το θρόισμα των φύλλων στην ιερή βελανιδιά (φέγος) και την πτήση 
των περιστεριών που φωλιάζουν σε αυτήν, οι προφήτες εξήγησαν το θέλημα του Δία. 
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Οι χρησμοί βασίζονταν στο μουρμουρητό των υδάτων από την αρχαία πηγή και στον 
ήχο που παρήγαγαν τα χάλκινα καζάνια που στέκονταν πάνω σε τρίποδα γύρω από 
το ιερό δέντρο. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, οι ιερείς του μαντείου ήταν αρχικά 
μόνο άνδρες, αλλά οι ιέρειες, οι λεγόμενες Πελειάδες, εμφανίζονται αργότερα. Οι 
ιερείς ήταν διάσημοι για το περπάτημα ξυπόλητοι και για τον ύπνο στο έδαφος, ώστε 
να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τη γη. 

 
Αρχικά ήταν ένα υπαίθριο και διάφορες τελετές πραγματοποιήθηκαν γύρω από το 
ιερό δέντρο. 

 
Από τον 8ο έως τις αρχές του 4ου αιώνα π.χ., πιστεύεται ότι η βελανιδιά περιβάλλεται 
από καζάνια, τα οποία στηρίζονταν σε χάλκινα τρίποδα. Καθώς όλα τα καζάνια 
αγγίζονταν μεταξύ τους, κάθε φορά που ένας από αυτούς χτυπήθηκε, ο ήχος θα 
αντηχούσε μέσα από όλα τα υπόλοιπα.  

 
Τα πρώτα σημάδια οικοδομικής δραστηριότητας χρονολογούνται στις αρχές του 4ου 
αι.π. χ., όταν ανεγέρθηκε ο πρώτος μικρός ναός του Δία, ο Ιερός Οίκος, όπως 
ονομάστηκε από τον Πολύβιο (2ος αι. π. χ.). Τα τρίποδα αντικαταστάθηκαν από δύο 
στήλες που ολοκληρώθηκαν από ένα άγαλμα ενός αγοριού με ένα μαστίγιο στο χέρι 
του και το δεύτερο από ένα χάλκινο καζάνι. Όταν ο άνεμος φύσηξε, το μαστίγιο θα 
χτυπήσει ενάντια στο καζάνι, δημιουργώντας τους προφητικούς ήχους. Ο περίβολος 
της Ακρόπολης Δωδώνης, βορειότερα, χρονολογείται στην ίδια περίοδο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει προγραμματίσει την ανοικοδόμηση έξι (6) ελληνικών ιερών, 
μεταξύ των οποίων και της Δωδώνης, στα οποία διέθεσε το τεράστιο ποσό των 1500 
ταλάντων (9.000.000 αρχαίες δραχμές). Αλλά ο πρόωρος θάνατός του τον εμπόδισε 
να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. 
 
Αυτά τέθηκαν σε ισχύ από τον βασιλιά Πύρρο, ο οποίος θεωρούσε την εύνοια του 
μαντείου σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των πολιτικών του φιλοδοξιών. Στο 
ναό του Δία ανεγέρθηκε ένας τοίχος κυκλώματος με τρεις Ιωνικές κιονοστοιχίες κατά 
μήκος της βόρειας, της δυτικής και της νότιας πλευράς. Η ανατολική πλευρά του 
προαύλιου χώρου παρέμενε ελεύθερη, χωρίς στοά, γιατί εκεί στεκόταν η ρητορική 
δρυς. Στη νότια πλευρά του κτιρίου υπήρχε μια βεράντα ανάμεσα σε δύο επίπεδα. 
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Σε άμεση γειτνίαση με το ιερό σπίτι αναπτύχθηκαν και άλλοι ναοί. Ο παλαιότερος 
ναός αφιερωμένος στη Διώνη βρισκόταν κοντά στην ιερή κατοικία στα βόρεια. 
Χτισμένο το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα ή στις αρχές του τρίτου αιώνα π.χ., ο ναός 
πυρπολήθηκε από τους Αιτωλούς το 219 π. χ. και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. 
Προσανατολισμένη από ανατολή προς δύση, έχει ένα σχεδόν τετράγωνο σχέδιο (9,80 
Χ 9,40 Μ.) και ήταν περίπου το μισό τόσο μεγάλο όσο ο παρακείμενος Ναός του Δία. 
Αποτελείται από ένα κελί και ένα πρόναο με τέσσερις ιωνικούς κίονες από ψαμμίτη 
στην πρόσοψη; η ανωδομή ήταν κατασκευασμένη από άψητα τούβλα. Όταν το ιερό 
ανακατασκευάστηκε μετά το 219 π.χ., ένας νέος ναός Ιερός της Διώνης ανεγέρθηκε 
προς τα νότια, εμφανώς αποκλίνουσα από το ναό του Δία. Πρόκειται για ένα Ιωνικό 
τετρακύλινδρο με μετωπική στοά, με πρόναο (προθάλαμο) και κελί, διαστάσεων 9,60 
Χ 6,35 μ. οι κίονες, κατασκευασμένοι από συσσωματώματα, ήταν εξωτερικά 
επιχρισμένοι με λεπτό ασβεστοκονίαμα που έδινε στις επιφάνειες την λευκότητα και 
την ομαλότητα του μαρμάρου. 

 
Μεταξύ των τριών αρχαιότερων ναών, που περιβάλλουν την ιερή βελανιδιά του Δία, 
ένας από αυτούς ήταν αφιερωμένος στη Θέμιδα. Ο ναός, διαστάσεων 10.30 Χ 6,25 
μ., Χτίστηκε κατά μήκος του άξονα ΒΔ-ΝΑ. Είχε μια μετωπική κιονοστοιχία με τέσσερις 
ιωνικούς κίονες, έναν πρόναο και ένα κέλυφος. Μπροστά από το ναό υπήρχαν τα 
θεμέλια ενός μεγάλου βωμού (4,20 Χ 3,30 Μ.) και ενός τετράγωνου βάθρου στα 
ανατολικά, το οποίο προφανώς στήριζε μια αναθηματική προσφορά μεγάλης 
σημασίας. Στα νοτιοδυτικά του ναού βρίσκεται ένα μικρό τετράγωνο οικοδόμημα 
(κτίριο Η) που δεν έχει ακόμη ταυτιστεί. 
Στο νοτιότερο άκρο του ιερού, περίπου 30 μέτρα δυτικά από την πύλη του περιβόλου, 
βρίσκεται ο ναός του Ηρακλή, μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη χριστιανική 
βασιλική Β. Χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα π.χ., στα χρόνια του Πύρρου. Αυτός 
είναι ο μεγαλύτερος ναός μετά από αυτόν του Δία και ο μόνος γνωστός Ναός δωρικής 
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τάξης μέσα στο ιερό. Είναι προσανατολισμένη από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά 
και μετρά 16,50 Χ 9,50 μ. διαθέτει πρόναο (εμπρόσθιο τμήμα) και κελί με τέσσερις ή 
έξι δωρικούς κίονες στην πρόσοψη. Αφού πυρπολήθηκαν από τους Αιτωλούς το 219 
π.χ. και τα κατεστραμμένα αρχιτεκτονικά μέλη από μαλακό ψαμμίτη (τρίγλυφα, 
κιονόκρανα, γείσο) χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του τείχους που χωρίζει 
τον πρόναο από το κελί. 
 
Ο ναός της Αφροδίτης, κεντρικά τοποθετημένος μέσα στο ιερό της Δωδώνης, 
βρίσκεται κοντά στο ναό της Θέμιδος. Πρόκειται για ένα μικρό ναό δωρικού ρυθμού, 
μεγέθους 8.50 Χ 4.70 μ. έχει έναν πρόναο και ένα κελί. Ανάμεσα στις παραστάδες 
του πρόναου υπάρχουν δύο οκτάπλευροι δωρικοί κίονες αντί για τέσσερις ιωνικούς 
κίονες, που είναι η περίπτωση των άλλων ναών. Δύο από τα τύμπανα της στήλης 
είναι ενσωματωμένα στο τετράγωνο οικοδόμημα, που χρονολογείται από τους 
ρωμαϊκούς χρόνους που στέκονται αμέσως στα ανατολικά. 
 
Ένα από τα σημαντικότερα κτίρια ήταν το Πρυτανείο, το οποίο είχε μνημειακές 
διαστάσεις. Το Πρυτανείο, στην ιερή εστία του οποίου έκαιγε η αιώνια φωτιά, ήταν 
εκεί όπου γευμάτιζαν οι πρυτανείς και διακεκριμένοι και φυλάσσονταν τα ψηφίσματα 
της Βουλής και των κρατικών αξιωματούχων. Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, το σπίτι της 
πόλης-κράτους ή της πόλης-φυλής. 
 
Το Πρυτανείο αποτελείται από τον αρχικό πυρήνα, πλάτους 31.50 Μ., που 
χρονολογείται στις αρχές του 3ου αιώνα π. χ. και μια σειρά από δωμάτια στη βόρεια 
πλευρά που χτίστηκαν στα τέλη του 3ου αιώνα π. χ. Αυτό αποτελείται από τρία 
δωμάτια με εννέα καναπέδες το καθένα και με χώρους εξυπηρέτησης, όπου οι 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι δείπνησαν, και στην ανατολική πλευρά, από μια μεγάλη 
εκτεταμένη κιονοστοιχία που εκτείνεται σχεδόν μέχρι τη νοτιοδυτική κύρια πύλη του 
δυτικού περιμετρικού τείχους. Οι προσθήκες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες όταν την 
ηπειρώτικη Συμμαχία διαδέχθηκε η Ηπειρώτικη Συμμαχία, την οποία ένωσαν όλα τα 
Ηπειρώτικα φύλα από τη νότια Αλβανία μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο.Οι ανασκαφές 
έφεραν στο φως μια περιστυλική αυλή με 4 χ 4 δωρικούς κίονες στην ανατολική 
πλευρά, όπου ήταν η είσοδος. Μετά τη Ρωμαϊκή καταστροφή το 167 π.χ., το 
Πρυτανείο επισκευάστηκε περίπου τον 1ο αιώνα π. χ., αλλά η βόρεια πτέρυγα 
παρέμεινε θαμμένη κάτω από τα ερείπια. Το δωρικό περιστύλιο που ανήκει στις αρχές 
του 3ου αιώνα π.χ. αντικαταστάθηκε από ένα μεγαλύτερο (4 Χ 7 κίονες) απρόσεκτα 
κατασκευασμένο από διάφορα υλικά. Οι βάσεις του περιστυλίου, που σήμερα ήταν 
κτισμένες σε μεγαλύτερη κλίμακα, αποτελούνταν από πλάκες που είχαν ληφθεί από 
τα κατεστραμμένα βάθρα που βρίσκονταν στην ανατολική πρόσοψη της Ιωνικής 
Στοάς. Σε μία από αυτές τις βάσεις σώζεται τμήμα διατάγματος της Ηπειρώτικης 
Συμμαχίας σύμφωνα με το οποίο η Ένωση τιμά κάποιον με χάλκινο άγαλμα του 
Μέλισσου, γιου του Επικράτη, από την Κόρκυρα, άγνωστο μέχρι σήμερα γλύπτη. 
 
Το Βουλευτήριο, είναι κτισμένο στη νότια πλευρά του λόφου, ανατολικά του 
θεάτρου. Είχε διοικητικό και πολιτικό χαρακτήρα. Το κτίριο κάηκε δύο φορές. 
Κάποτε από τους Αιτωλούς (219 π.χ.) και δεύτερη φορά από τους Ρωμαίους (167 π. 
χ.). Φαίνεται ότι το κτίριο ήταν κάπως επισκευασμένο και λειτουργούσε μέχρι την 
εποχή του Αυγούστου. Το κτίριο αποτελείται από μια μεγάλη αίθουσα μήκους 1.260 
μ2, με δωρική κιονοστοιχία (στοά) μπροστά. Η ταύτιση αυτού του κτηρίου με το 
Βουλευτήριο επιβεβαιώνεται από τον πέτρινο βωμό, κοντά στο νότιο τοίχο, 
αφιερωμένο στον Δία Ναό και τον Βουλέα (σύμβουλο) και στη Διώνη από τον Χάρωπα, 
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γιο του Μαχαιρά, Θεσπρωτή που βοήθησε τον Φλαμινίνο στην Ήπειρο κατά τη 
διάρκεια των εκστρατειών το 198 π.χ. κατά των Μακεδόνων. 
 
Ο ισοδομικός περίβολος του ιερού ενισχύθηκε από ορθογώνιους πύργους, κυρίως 
στη δυτική και βόρεια πλευρά του, οι οποίοι ήταν πιο προσιτοί. 
 
Το αρχαίο στάδιο φιλοξένησε το Φεστιβάλ Ναϊάς, το οποίο όπως και οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του ιερού, 
δίπλα στο θέατρο. Χτίστηκε μετά την καταστροφή του ιερού για πρώτη φορά από 
τους Αιτωλούς το 219 π.χ. και συνδέεται άμεσα με τη δεύτερη οικοδομική φάση του 
θεάτρου, καθώς οι τοίχοι αντιστήριξης των καθισμάτων του σταδίου ενώνουν το 
πρόπυλο (Στοά) του θεάτρου, το οποίο χτίστηκε την ίδια περίοδο. Πρόκειται για ένα 
από τα λίγα αρχαία γήπεδα με πέτρινες βαθμίδες, τα οποία κατοικούν σε επικλινή γη 
που συγκρατείται από τοίχους, τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά. Οι στενές 
σκάλες κόβονται σε 21 ή 22 σειρές καθισμάτων. Κάτω από τα νότια καθίσματα 
επεκτάθηκε πιθανώς ένας αγωγός για το βρόχινο νερό. Στην ίδια πλευρά, ένα πέτρινο 
χείλος με μικρά κύπελλα κατά διαστήματα, για τη διέλευση του γλυκού νερού που 
προέρχεται από μια πηγή στο Όρος. Ο Τόμαρος, εξασφάλισε την παροχή νερού τόσο 
για τους αθλητές όσο και για τους θεατές. Μια πύλη με δύο συνεχή τόξα στο θέατρο 
και σε άλλα κτίρια του ιερού. 
 
Το θέατρο χωρητικότητας 15000-17000 θεατών είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία 
θέατρα. Χτίστηκε στις αρχές του 3ου αι.π. χ. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
Πύρρου. Είναι χτισμένο σε μια φυσική κοιλότητα. Το κύριο δομικό υλικό είναι ο 
ασβεστόλιθος. Για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σπηλαίου (διαμέτρου 135 μ.) έχει 
κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης στην περιφέρειά του με πύργους στο μπροστινό 
μέρος που έχει υπολογιστεί ότι κατά την αρχαιότητα ήταν 10 μ. ψηλότεροι. 
 
Τέσσερις οριζόντιοι διάδρομοι χώρισαν την κοιλότητα σε τρία τμήματα με συνολικά 
55 σειρές καθισμάτων. Τα δύο κατώτερα τμήματα χωρίζονται με σκάλες σε 9 cunei 
και το ανώτερο σε 18. Οι πύργοι του σπηλαίου είχαν επίσης σκάλες για την είσοδο 
και την έξοδο των θεατών. Στον κάτω διάδρομο υπήρχαν θέσεις που προορίζονταν 
για αξιωματούχους και τιμώμενους προσκεκλημένους. 
 
Η ορχήστρα δεν σχηματίζει έναν πλήρη κύκλο. Ένας ισοπεδωμένος βράχος στο 
κέντρο ήταν η βάση του βωμού του Διονύσου (Θυμέλη). 
 
Η ορθογώνια σκηνή είχε δύο τετράγωνα δωμάτια (παρασκήνια) και τέσσερις 
τετράγωνες στήλες για τα ξύλα ενός ξύλινου προσκηνίου. Στην ανατολική και τη 
δυτική πλευρά ήταν οι εισόδους στην ορχήστρα αντίστοιχα. Μετά την καταστροφή 
από τους Αιτωλούς η πρόσοψη του προσκηνίου είχε 18 κομψούς ιωνικούς ημικίονες 
και δύο μικρότερα ορθογώνια παραρτήματα μπροστά από τα δύο παρακείμενα. Δύο 
μνημειώδη πρόπυλα, με ιωνικούς ημικίονες και δύο πύλες Η κάθε μία, είχαν χτίσει 
εκατέρωθεν των παραρτημάτων αυτών. Μέρος της σκηνής στα νότια είναι μια Δωρική 
στοά με οκταγωνικούς κίονες, οι οποίοι επικοινωνούσαν με τη σκηνή μέσω μιας 
τοξωτής πύλης. 
 
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυγούστου το θέατρο μετατράπηκε σε αρένα για 
αγώνες άγριων θηρίων και μονομαχίες. Στο κάτω μέρος του έχει κατασκευαστεί ένας 
τοίχος για την προστασία των θεατών, ο οποίος έκοψε το προσκήνιο και τη σκηνή. 
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Κατά το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα μ.χ. η περιοχή που βρισκόταν μεταξύ του 
θεάτρου και των πρώην ιερών περιβόλων χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς, 
ενδεχομένως για την κατασκευή πορφυρής βαφής. Κατά τον 6ο αιώνα μ.χ. η Δωδώνη 
περιγράφεται ως Επισκοπή και κωμόπολη. Μέχρι αυτή την εποχή χτίστηκε επίσης μια 
βασιλική. 

 
1.3. Υποδομές Δωδώνης 

 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης εκτείνεται σε μια έκταση 150.000 μ2, που 
ορίζεται από περίβολο μήκους 2 χλμ. 

 
Η ιστοσελίδα είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως Κυριακή, για την περίοδο 
από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, 8.00-20.00 ενώ από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, 
8.00-15.00. Η είσοδος είναι: 6 ευρώ (πλήρης) και 3 ευρώ (μειωμένη). Υπάρχει ένα 
γραφείο εισιτηρίων στην είσοδο του χώρου. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στο 
χώρο με αυτοκίνητο. Υπάρχει ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης 1500μ2 ακριβώς 
μπροστά από την είσοδο. Δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία. 

 
Δεν υπάρχουν παροχές εντός του αρχαιολογικού χώρου (π.χ. μηχάνημα αυτόματης 
πώλησης), αλλά υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τουαλέτες είναι διαθέσιμες κοντά στο γραφείο εισιτηρίων στην είσοδο. Υπάρχουν 
πίνακες πληροφοριών σχετικά με τον χώρο επί τόπου και ένα δωρεάν φυλλάδιο. 
Απέναντι από το εκδοτήριο υπάρχει επίσης κατάστημα με είδη δώρων του Ταμείου 
Αρχαιολογικών εσόδων όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει οδηγούς, κάρτες κλπ. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών στη Δωδώνη μειώθηκε από 
60.028 το 2010, με μικρές διακυμάνσεις ενδιάμεσα, σε 45.071 το 2019. 
 
1.4. Θέση στο φυσικό σύστημα 

 
Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στην ομώνυμη κοιλάδα, η οποία ορίζεται δυτικά 
από το Όρος Τόμαρος ή Ολύτσικα (ύψος 1816 Μ.) και ανατολικά από το λόφο του 
Αγίου Νικολάου-Μανωλιάσας (ύψος 800-1000 μ.). Στην περιοχή της Δωδώνης, τα 
πετρώματα ανήκουν στη γεωδαιτική ζώνη Αδριατικής-Ιονίου όπου κυριαρχούν ο 
ασβεστόλιθος και ο φλύσχης. Τόσο το θέατρο όσο και τα περισσότερα κτίρια του 
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ιερού είναι κτισμένα από ασβεστολιθικά πετρώματα (λεπτόκοκκο, μικρο-
λατυτοπαγές και λατυποπαγές) που ανήκουν σε νεώτερο σχηματισμό της εποχής του 
Ηώκαινου. 

 
Το κλίμα της περιοχής είναι υγρό με βροχή, υγρασία και παγετό κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα. Χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό με χαρακτηριστικά τόσο του 
Μεσογειακού όσο και του Κεντροευρωπαϊκού κλίματος με συχνές βροχοπτώσεις, 
ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται κατά μέσο όρο ανά 
ημέρα σε εύρος 20°C και οι τέσσερις εποχές σε ένα χρόνο ακολουθούνται από ομαλές 
αλλαγές θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών όμως, βαριά 
παγετούς και χιόνι-πτώση συμβαίνουν συχνά. Η υψηλότερη διακύμανση της σχετικής 
υγρασίας παρατηρείται τον Φεβρουάριο και τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η 
χαμηλότερη παρατηρήθηκε τους φθινοπωρινούς μήνες. 

 
Κυρίαρχα είδη βλάστησης στην περιοχή είναι το πουρνάρι, τα φρύγανα και η δρυς. 
Στα ανατολικά, στις παρυφές του Τομάρου, βρίσκεται το μαύρο και τραχύ πεύκο, το 
οποίο ως επί το πλείστον προέρχεται από αναδάσωση. Ενώ στο δυτικό τμήμα 
υπάρχουν συστάδες ελάτων. Πολλά είδη χλωρίδας που δεν έχουν μελετηθεί καθόλου 
αναπτύσσονται στην περιοχή. Campanula spatulata, Lythrumsalicaria, Iris sintenisii, 
Calystegiasilvatica, Anemone coronaria και Primula vulgaris βρίσκονται. Την άνοιξη, 
καθώς λιώνει το χιόνι, οι κορυφές των βουνών γεμίζουν με κίτρινες και μπλε 
βιολέτες. 

 
Η πανίδα αποτελείται από πουλιά, μερικά μικρά θηλαστικά, μερικούς λαγούς και 
αλεπούδες. Μια φορά κι έναν καιρό, αετοί και γύπες κυβερνούσαν το βουνό, αλλά 
δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν καν ως δείγμα. Ένα από τα λίγα είδη πουλιών που 
βρίσκονται ακόμα στο βουνό είναι πέρδικες. 

 
 

1.5. Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 
 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης βρίσκεται κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων, την 
πρωτεύουσα της ηπείρου (20 χλμ.). Απέχει επίσης μισή ώρα από το διεθνές λιμάνι 
της Ηγουμενίτσας, το οποίο αποτελεί την κύρια πύλη επικοινωνίας με την Ιταλία, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Ο χώρος είναι πολύ εύκολα προσβάσιμος με αυτοκίνητο 
μέσω των αυτοκινητοδρόμων Εγνατία και Ιωνία. Δυστυχώς, δεν υπάρχει δημόσια 
συγκοινωνία. 

 
Επιπλέον, το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης εντάσσεται σε μια πολιτιστική διαδρομή 
που ονομάζεται "Αρχαία θέατρα της ηπείρου"  
(https: // www.ancienttheatersofepirus.gr / theaters / theatro-Dodonas / ?lang=en) 
Κοντά στην περιοχή υπάρχουν τρία μικρά χωριά (μαντείο, Δωδώνη, Μελίγγοι) όπου 
ο επισκέπτης μπορεί να βρει ξενοδοχεία και εστιατόρια. 
 
 
  

http://https:%20/%20www.ancienttheatersofepirus.gr%20/%20theaters%20/%20theatro-Dodonas%20/%20?lang=en
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2. ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 
 

2.1. Γενική παρουσίαση 
 

Η Δωδώνη χαρακτηρίστηκε Αρχαιολογικός Χώρος με επίσημη πράξη του 1927, 
ακολουθούμενη από σειρά πράξεων το 1992, 1994, 1995 και 2006. Περιλαμβάνεται 
στον εν εξελίξει κατάλογο των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας, ο 
οποίος καταρτίζεται και δημοσιεύεται από το 1993 από τη διεύθυνση του Εθνικού 
Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού: 
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701 
 
Το 1992, στην περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου εφαρμόστηκε μια πλήρως 
προστατευμένη, μη κατασκευαστική ζώνη, δηλαδή η ζώνη Α,η οποία εκτείνεται σε 
έκταση 5.315, 6 χλμ2. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή όρων σχετικά με τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός των προαναφερθέντων ορίων. Πιο 
συγκεκριμένα, ο νόμος του 1992, ενισχυμένος με τους συμπληρωματικούς νόμους του 
1994, 1995 και 2006, απαγόρευε κάθε είδους παρεμβάσεις και κατασκευές, όπως 
οικοδομικές δραστηριότητες, οδοποιίες, λατομεία, θερμοκήπια, δηλαδή κάθε 
κατασκευή που απαιτούσε άδεια από την τοπική πολεοδομική υπηρεσία. 
 
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν την καλλιέργεια ετήσιων καλλιεργειών, την 
εγκατάσταση σωλήνων άρδευσης, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των 
υφιστάμενων διαύλων αποστράγγισης, την κτηνοτροφία μικρής κλίμακας καθώς και 
τις εργασίες συντήρησης στο υπάρχον οδικό δίκτυο. Η δεντροφύτευση και η υλοτομία 
παραμένουν υπό την αιγίδα των διορισμένων δημόσιων υπηρεσιών για τα δάση και 
τη γεωργία. Πρόσθετες οικοδομικές δραστηριότητες επιτρέπονται μόνο σε νόμιμα 
προϋπάρχοντα κτίρια και κατασκευές, κυρίως για λόγους συντήρησης, εφόσον δεν 
υπερβαίνουν ούτε το μέγεθος ούτε το ύψος του προαναφερθέντος κτιρίου. Επιπλέον, 
όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια από την υπηρεσία Πολεοδομίας θα 
πρέπει να εξαφανιστούν. 
 
Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση κάθε 
γεωργικής/οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Χορήγηση ή όχι, άδεια για 
οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες, υπερισχύει κάθε άλλη άδεια που 
χορηγείται από οποιαδήποτε άλλη συνυπεύθυνη αρχή. 
 
Περιττό να πούμε ότι ο απλός προσδιορισμός και οριοθέτηση τέτοιων ζωνών δεν είναι 
ποτέ αρκετός, αν δεν ακολουθείται από την εφαρμογή χωρικών περιορισμών. Ως εκ 
τούτου, η συνεργασία μεταξύ χωροταξικών σχεδιαστών και αρχαιολόγων και μεταξύ 
αρμόδιων φορέων είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και απαραίτητη, προκειμένου να 
προστατευθεί κατάλληλα και επαρκώς η μνημειακή κληρονομιά. 
 
 
2.2. Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 

 
Η διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου ακολουθεί τους κανονισμούς που θέτει το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους στην 
Ελλάδα. 

 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701
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2.3. Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 

 
Οι τοπικοί φορείς δεν παρεμβαίνουν στη διαχείριση του χώρου. Ωστόσο, υπάρχει 
στενή συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με τις τοπικές αρχές. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η Εφορεία ασχολήθηκε με σειρά πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, όπως θεατρικές παραστάσεις των αρχαίων Ελλήνων τραγικών, 
μουσικά φεστιβάλ, ρεσιτάλ πανσέληνος, αθλητικές δραστηριότητες, (η αναβίωση της 
αρχαίας Ναίας) ακόμη και με τη διοργάνωση Ψυχιατρικού συνεδρίου, που 
πραγματοποιήθηκε το 2018 και το 2019. 

 
 

2.4. Συμμετοχή του κοινού 
 

Το κοινό δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του διαχειριστικού σχεδίου/πολιτικής του 
αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης. Σχετικά με τη διαχείριση ευαίσθητων και 
Προστατευόμενων Περιοχών πριν από τη θέσπιση της ζώνης Α, όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς έχουν κληθεί να υποβάλουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους, οι οποίες 
έχουν ληφθεί υπόψη. 

 
 

2.5 Aνάλυση SWOT του σχεδίου διαχείρισης 
 

Πλεονεκτήματα: η Δωδώνη έχει πλούσιο αρχαιολογικό και Ιστορικό υπόβαθρο. Γύρω 
από την περιοχή το τοπίο παραμένει ανέπαφο και το Όρος Τόμαρος προσφέρει στον 
επισκέπτη πολλές επιλογές για αθλητικές δραστηριότητες, όπως κάμπινγκ, 
αναρρίχηση, πεζοπορικές διαδρομές. Περισσότεροι από 40.000 επισκέπτες, έρχονται 
στη Δωδώνη κάθε χρόνο. Υπάρχουν δύο νέοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι Εγνατία και 
Ιωνία) που διευκολύνουν την πρόσβαση στην περιοχή από βορρά και Νότο. Υπάρχει 
ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης, που μετρά 1500 μ2, ενώ ένας νέος που μετρά 2000 
μ2 είναι τώρα υπό κατασκευή. Κοντά στην περιοχή υπάρχουν εστιατόρια με τοπικά 
τρόφιμα και Ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες καλής ποιότητας. Η περιοχή 
βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα των Ιωαννίνων όπου υπάρχει διεθνές αεροδρόμιο 
και επίσης κοντά στην πόλη της Ηγουμενίτσας όπου το ομώνυμο λιμάνι λειτουργεί ως 
πύλη εισόδου από τους επισκέπτες της Δυτικής Ευρώπης. 

 
Αδυναμίες: δεν υπάρχουν ανέσεις στον αρχαιολογικό χώρο εκτός από τα δωμάτια 
ανάπαυσης και ένα καφέ (αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας). Δεν υπάρχει δημόσια 
συγκοινωνία προς την περιοχή. Έτσι, ο επισκέπτης που δεν έχει αυτοκίνητο είναι 
υποχρεωμένος να πάρει ταξί και να πληρώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. 

 
Ευκαιρίες: η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας και Ιωνίας αύξησε σε σημαντικό 
ποσοστό τον αριθμό των επισκεπτών. Η περιοχή είναι κοντά σε δύο μεγάλες πόλεις, 
το ένα με ένα διεθνές αεροδρόμιο και το άλλο με ένα διεθνές λιμάνι. Η τοπική 
κοινωνία ενδιαφέρεται για την προώθηση του πολιτισμού της και υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που παράγουν τοπικά προϊόντα. 

 
Απειλές: η ήπειρος είναι γενικά μια φτωχή περιοχή και έτσι υπάρχει έλλειψη 
χρημάτων. Ο πληθυσμός ασχολείται κυρίως με γεωργικές δραστηριότητες και είναι 



40 
 

λίγο επιφυλακτικός όσον αφορά την απαγόρευση των δραστηριοτήτων γύρω από τον 
αρχαιολογικό χώρο. 

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
 

3.1. Πολιτική και προτεραιότητες για την κληρονομιά 
 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δηλαδή από το 2001, έχει πραγματοποιηθεί τεράστιο 
ποσό έργων αποκατάστασης στην περιοχή, που χρηματοδοτείται κυρίως από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο, (πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ). Τα έργα αυτά αφορούσαν 
μεγάλο αριθμό ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων (εργάτες, συντηρητές, 
αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι). Επιπλέον, για την προστασία και τη συντήρηση του 
χώρου κάθε χρόνο - κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού - το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού προσλαμβάνει ανθρώπους (φύλακες, καθαριστές, 
εργάτες). Στη διαδρομή από την Εγνατία και την Ιωνία υπάρχει επαρκής αριθμός 
πινακίδων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για τις τοπικές επιχειρήσεις (εστιατόρια 
και Ξενοδοχεία). 

 
3.2. Υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 

 
Όσον αφορά την περιοχή αυτή καθαυτή, υπάρχει μια σειρά από έργα που έχουν 
πραγματοποιηθεί: 

1. Ορόσημα Ι. διασυνοριακό πρόγραμμα IPA Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013. Από 
τις γειτονιές στην εταιρική σχέση. Η κοινή δράση για την ανάδειξη των 
κοινών πολιτιστικών χαρακτηριστικών επικεντρώθηκε στα δύο αρχαία 
θέατρα της Φοινίκης και της Δωδώνης. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Αλβανίας. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να εξασφαλίσει τα αρχαία 
θέατρα από την άποψη της φυσικής, πολιτιστικές και κοινωνικο-
οικονομικές πτυχές με την έγκριση των κατάλληλων δράσεων διαχείρισης 
προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από καινοτόμες τεχνικές, το έργο 
στόχευε στη σύνδεση των δύο αρχαίων χώρων και τελικά στη δημιουργία 
ενός πολιτιστικού τουριστικού δικτύου. Το έργο αποσκοπούσε στη 
συγκέντρωση των δύο ορόσημων Πολιτιστικής Κληρονομιάς κάτω από μια 
ομπρέλα-έργο που θα προστατεύσει τα αρχαία θέατρα από φυσικές 
καταστροφές και ανθρώπινη εισβολή και τελικά θα προωθήσει την εγγενή 
πολιτιστική και τουριστική τους αξία και θα ενδυναμώσει τον πολιτιστικό 
τουρισμό. 

2. Αρχαία θέατρα της ηπείρου. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2014-2020 (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ηπείρου). Τα "αρχαία 
θέατρα της ηπείρου" είναι μια πολιτιστική διαδρομή που υπόσχεται πολλά 
ταξίδια σε ένα, ταξιδεύει στο χρόνο, στους τόπους, στις πέντε αισθήσεις. 
Πέντε αρχαιολογικοί χώροι (Δωδώνη, Νικόπολη, Γκιτάνα, Αμβρακία, 
Κασσώπη) και τα θέατρα τους αποτελούν τις κύριες στάσεις, τα σημεία 
εκκίνησης από όπου ο καθένας μπορεί να συλλέξει και να συνθέσει 
εμπειρίες που τον ενδιαφέρουν και τον εμπνέουν. Σύμφωνα με το πρόμο 
του έργου: "όλα είναι εδώ: συναρπαστικά μνημεία και ιστορικά 
συναρπαστικοί αρχαιολογικοί χώροι, αρχιτεκτονική, οι τέχνες και οι 
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γεύσεις μιας αρχαίας μοναδικής παράδοσης, τα υπέροχα τοπία της 
ηπείρου". 

 
3.1.  Συντήρηση, αναστήλωση, ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Δωδώνης, 
(CFS) 2001-2004, (κοινοτικό δίκτυο υποστήριξης). 
3.2.  Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη των Μνημείων του 
Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης, (CFS) 2001-2004, (κοινοτικό δίκτυο 
υποστήριξης). 
3.3.  Συντήρηση, αναστήλωση, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου και της 
μνημεία του ιερού της Δωδώνης. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013 (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ηπείρου). 
3.4.  Διατήρηση, αποκατάσταση, προβολή του θεάτρου και του άλλου 
μνημεία Δωδώνης-φάση Α. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-
2020 (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ηπείρου). 
 
4  Υποψηφιότητα για την κληρονομιά ντοκιμαντέρ της UNESCO; η μνήμη του 

κόσμου. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων φυλάσσεται η μεγάλη 
πλειοψηφία των μολύβδινων ρητορικών πινακίδων, οι οποίες έχουν 
διασώσει από τη λήθη τις ερωτήσεις, και μερικές φορές και τις απαντήσεις, 
που απευθύνονται στο Μαντείο του Δία Ναίου (και της Διώνης). Τα ορατά 
δισκία της Δωδώνης είναι πραγματικά μοναδικά στην ελληνορωμαϊκή 
αρχαιότητα. Περιέχουν τα ερωτήματα που οι απλοί άνθρωποι 
απευθύνονταν στους θεούς της Δωδώνης, αποτελώντας έτσι μια μοναδική 
πηγή πληροφοριών που αφορούν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής στην 
κλασική και πρώιμη Ελληνιστική Ελλάδα (περ. 600-167 π.χ.): οι ανησυχίες 
και τα συναισθήματα των ανθρώπων, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και 
πρακτικές, η κοινωνία, η οικονομία, οι νομικοί θεσμοί, η γλωσσική 
πολυμορφία, η εκπαίδευση, η ιατρική και τα φεστιβάλ. Αντιπροσωπεύουν 
το μεγαλύτερο σώμα παρόμοιων κειμένων (περισσότερα από δύο χιλιάδες 
σημαντικά κείμενα και άλλα δύο χιλιάδες θραύσματα) από έναν ενιαίο 
χώρο και ένα κλειστό, ομοιογενές ιστορικό πλαίσιο. Αυτό που είναι εξίσου 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κειμένων 
γράφτηκε από τους απλούς ανθρώπους (και από άλλους πράκτορες γι ' 
αυτούς). Αυτά τα κείμενα δίνουν φωνή-μια προσωπική φωνή-σε 
εκατοντάδες ανθρώπους που έκαναν και δεν μπορούσαν να εκφραστούν 
με άλλα μέσα (π.χ. λογοτεχνία), ανθρώπους για τους οποίους οι μεγάλες 
λογοτεχνικές πηγές (ιστοριογραφία, ποίηση, ρητορική) παραμένουν 
σιωπηλοί. 

 
 

3.3. Νέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 
 

Μια πιθανή δραστηριότητα που θα μπορούσε να εισαχθεί στην περιοχή του 
αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης είναι μια συντονισμένη σειρά ερμηνευτικών 
πινακίδων, οδηγών χαρτών και Κέντρων Ενημέρωσης Κοινού που βρίσκονται σε 
διάφορα σημεία γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Επιπλέον, η ανακατασκευή της 
αρχαίας Ιερής διαδρομής προς το ιερό από τη Νότια Ελλάδα. Αυτό μπορεί να 
εκπληρωθεί μέσω της κατασκευής μονοπατιού σε σχέση με το χαρακτήρα του τοπίου. 
Σε όλη τη διαδρομή μπορούν να τοποθετηθούν πινακίδες πληροφοριών και χάρτες. 
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3.4. Target groups and stakeholders 
 

Αριθμ. Χαρακτήρας Όνομα 

1 

Δημόσιος Τομέας 

Δήμος Δωδώνης 

2 Δήμος Ιωαννίνων 

3 Περιφέρεια Ηπείρου 

4 Πολιτιστικό Κέντρο Δωδώνης 

5 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, τοπικό 
γραφείο ηπείρου 

6 

Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων, (δι.Π. 
Το.Ιωαννίνων) Φεστιβάλ αρχαίας 
τραγωδίας) 

7 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

8 Κέντρο Νεότητας ηπείρου 

9 
 Γραφείο Τουριστικής Προβολής Δήμου 
Ιωαννίνων 

10 
Τουρισμός-Επιχειρηματικότητα και Πολιτική 
Προστασία Δήμου Ιωαννίνων 

11 
 Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας 
και Ισότητας των φύλων, Δήμος Ιωαννίνων 

12  Γραφείο Πολιτισμού Δήμου Δωδώνης 

13 

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, 
Περιφέρεια Ηπείρου 

14 

Ιδιωτικός Τομέας 

 Ιδιοκτήτες ιδιωτικού τομέα τοπικών 
εστιατορίων και ξενοδοχείων 

15 

Ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων που 
συνδέονται με τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό 

16  Τοπικοί τεχνίτες και παραγωγοί 

17 
Επίσκεψη Στα Ιωάννινα Επίσημος Οδηγός 
Επισκεπτών 

 
 
3.5 Ανάλυση SWOT βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
 
Ευκαιρίες, δυνατά σημεία, προκλήσεις και ανάγκες: η κύρια δύναμη του έργου 
είναι οι πολυσχιδείς πτυχές του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης. Το έργο θα 
συμβάλει στα κέρδη των τοπικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία και εστιατόρια) καθώς 
θα αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών του χώρου. Εκτός από αυτό, τα ταξιδιωτικά 
γραφεία της περιοχής θα έχουν μεγάλο κέρδος καθώς και οι εταιρείες που 
ενοικιάζουν αυτοκίνητα, καθώς δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία προς την περιοχή. 
Επιπλέον, ο αριθμός των επισκεπτών στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και το λιμάνι 
της Ηγουμενίτσας θα αυξηθεί επίσης. Αυτό μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τις 
τοπικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των επισκεπτών. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για το 
άνοιγμα νέων καταστημάτων. Η πιθανή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών μπορεί 
επίσης να έχει έμμεσο αντίκτυπο στους τοπικούς παραγωγούς, καθώς η ζήτηση για 
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τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας (γαλακτοκομικά, μέλι, 
γεωργικά) μπορεί επίσης να αυξηθεί. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να εμπνευστούν και να 
προκληθούν να εργαστούν στους προαναφερθέντες τομείς της οικονομίας. Νέα 
καινοτόμος μέθοδος και παραγωγικές διαδικασίες, μαρκάρισμα, μάρκετινγκ, 
διαφήμιση μέσω σύγχρονων μέσων. 

 
Θα υπάρξουν ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία και 
ορειβασία στα μονοπάτια του όρους Τόμαρος, αγροτουρισμός και γαστρονομικός 
τουρισμός. Σε συνδυασμό με αυτό πολλοί επισκέπτες μπορούν να εξασκήσουν το 
χόμπι της φωτογραφίας τραβώντας εκπληκτικές φωτογραφίες της κοιλάδας της 
Δωδώνης από την κορυφή του βουνού. Τόμαρος. Η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου, 
του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ θα οδηγήσει στην προώθηση στρατηγικών που 
βασίζονται στην κοινότητα για έργα οικονομικής ανάπτυξης, έργα διατήρησης πόρων 
και αναζωογόνησης χωριών. 

 
Τέλος, ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να ωφεληθεί καθώς οι τουρίστες μπορούν 
να επισκεφθούν ένα δίκτυο εκκλησιών στην περιοχή. Ένας από τους σημαντικότερους 
είναι ο βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών στην Κωστανιανή που χτίστηκε το δεύτερο 
μισό του 13ου αιώνα επί Δεσποτάτου της ηπείρου. Η εκκλησία έχει τοιχογραφίες που 
χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα. 

 
Αδυναμίες, περιορισμοί, απειλές: η ήπειρος είναι γενικά μια φτωχή περιοχή και έτσι 
υπάρχει έλλειψη χρημάτων. Επιπλέον, η θέσπιση της ζώνης προστασίας Α γύρω από 
τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης λειτουργεί για κάποιους ανθρώπους 
απωθητικά. Ωστόσο, η απόσταση των τριών χωριών (Δωδώνη, Μαντείο και Μελιγγοί) 
είναι πολύ μικρή, μπορεί κανείς να τα φτάσει και με τα πόδια, γεγονός που τα 
καθιστά "γόνιμο έδαφος" για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 
τουρισμού (εστιατόρια, ξενώνες, τουριστικά γραφεία). 
 
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η μείωση του πληθυσμού και η γήρανση καθώς και η πτώση 
του ποσοστού των παραγωγικών ηλικιών. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη διαδοχικής 
σύνδεσης μεταξύ του τουρισμού και του πρωτογενούς και δευτερογενούς τμήματος 
της οικονομίας, ενώ η γεωργική γη έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία πενήντα χρόνια. 

 
Τέλος, πολλές φορές έχει σημειωθεί ότι υπάρχει αδυναμία διατήρησης των υποδομών 
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ευρωπαϊκού ή διεθνούς έργου λόγω 
έλλειψης χρημάτων. 
 
4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΤΠΕ 
 
4.1. Υπάρχοντα εργαλεία ΤΠΕ 
 
Αυτή τη στιγμή στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης υπάρχει ασύρματο δίκτυο 
internet. 
 
4.2. Αρχές και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ 

 
Η Περιφέρεια Ηπείρου εγκατέστησε ασύρματο δίκτυο. Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει δρομολογήσει την 
παροχή δωρεάν Wi-Fi σε πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε όλη την 
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Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Δωδώνη. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών ασύρματου δικτύου, την παροχή του 
απαραίτητου εξοπλισμού, τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων και το δωρεάν 
ασύρματο Wi-Fi internet για τρία χρόνια. 

 
 

4.3. Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενα μέρη 
 

Τουρίστες, νέοι, παιδιά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δήμος Δωδώνης, Δήμος 
Ιωαννίνων. 

 
4.4 Ανάλυση SWOT εργαλείων ΤΠΕ 

 
Η κύρια αδυναμία και ταυτόχρονα απειλή στη Δωδώνη είναι το γεγονός ότι το κλίμα 
είναι υγρό με βροχές και βροντές που συχνά προκαλούν ζημιές στο ασύρματο δίκτυο. 
Επιπλέον, η φύση του ίδιου του χώρου (υπαίθριος με πυκνή βλάστηση) λειτουργεί 
αρνητικά στη χρήση του ασύρματου δικτύου. 

 
 

5. ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ 
 

5.1. Χαρακτηριστικοί Παράγοντες 
 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης είναι μοναδικός λόγω της μακραίωνης ιστορίας 
του σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον που τον περιβάλλει. Ειδικότερα, υπάρχει 
στενή σχέση μεταξύ του αρχαιολογικού χώρου και των τοπικών κοινωνιών. Το 
αρχαίο θέατρο αποτελεί το πιο σημαντικό μνημείο της κοιλάδας για τις τοπικές 
κοινότητες, ενώ από την πλευρά της ακαδημαϊκής Αρχαιολογίας το μαντείο, 
συγκεκριμένα τα δισκία μολύβδου της Δωδώνης, σηματοδοτεί τη μοναδικότητα του 
χώρου. 
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Αντλώντας από την αρχαιολογική ερμηνεία του μαντείου, οι τοπικές κοινότητες 
περιέγραψαν το τοπίο ως ένα "ιερό ηχοτοπίο" το οποίο έχει ιστορικοποιηθεί μέσω της 
θεσμικής Αρχαιολογίας και έχει υιοθετηθεί από τους σύγχρονους Δωδωναίους. 

 
 

5.2. Προκριματικοί παράγοντες 
 

Τα στοιχεία που δίνουν κάποια ποιότητα ή σημασία ή αξία χωρίς να αλλάζουν τη δομή 
ή το χαρακτήρα της Δωδώνης είναι κυρίως αυτά που τη συνδέουν με το φυσικό 
περιβάλλον και τα μνημεία. 

 
 

5.3. Κρίσιμες καταστάσεις 
 

Είναι μείζονος σημασίας η διατήρηση του φυσικού τοπίου του χώρου. Όλες οι 
παρεμβάσεις που θα προγραμματιστούν θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτό. Πρέπει να 
επικρατούν ενέργειες που βλάπτουν το περιβάλλον και αλλάζουν την εικόνα του 
τοπίου. 

 
5.4. Προκλήσεις και ευκαιρίες 

 
Ο χώρος προσφέρει τη δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων τόσο για τα παιδιά 
(ανασκαφές, κυνήγι θησαυρού, αναπαράσταση των αρχαίων Ναϊτών αγώνων κλπ.).) 
καθώς και για ενήλικες (θεατρικά εργαστήρια, μαθήματα γιόγκα, συνέδρια κλπ). 
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Institutii Arkeologjise / Ινστιτούτο Αρχαιολογίας 
Horizont-Αλβανία 

 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α ANTIGONEA (ΑΛΒΑΝΙΑ) 
 

 
1. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΠΑΡΚΟΥ 
 
1.1 ισχύουσες σχετικές νομοθεσίες 
 
Το σύστημα των αρχαιολογικών πάρκων στην Αλβανία διοικείται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού από τη Διεύθυνση Εθνικής Κληρονομιάς. 
 
Το αλβανικό δίκαιο είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως η ιταλική, η 
ελληνική, η ισπανική και η γαλλική). 
 
Το Συμβούλιο Εθνικών Πάρκων καθιερώνεται ως συλλογικό στοιχείο εποπτείας για 
έναν ευρύτερο δημοκρατικό και επαγγελματικό έλεγχο των βασικών δράσεων που 
σχετίζονται με τα αρχαιολογικά πάρκα. 
 
Το Εθνικό Συμβούλιο αρχαιολογικών πάρκων είναι ένα όργανο λήψης αποφάσεων 
που εποπτεύει τις δραστηριότητες του Γραφείου αρχαιολογικών πάρκων και εγκρίνει 
αναπτυξιακές στρατηγικές και προγράμματα για οκτώ αρχαιολογικά εθνικά πάρκα. 
Δίνει προτεραιότητα στη διαδικασία τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
αποφασίζει για τον τελικό προορισμό της διοίκησης, της προστασίας και της έκθεσης 
κινητών αντικειμένων εθνικού πολιτισμού μοναδικής αξίας στα εθνικά μουσεία. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον υπουργό και αποτελείται από 
εκπροσώπους του από: Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Υπουργείο 
Εσωτερικών (Τοπική Αυτοδιοίκηση), Διεύθυνση Εθνικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο 
Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Αρχαιολογίας στο Κέντρο Αλβανολογικών 
Σπουδών, Ινστιτούτο πολιτιστικών μνημείων. Οι διευθυντές των Εθνικών Πάρκων 
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 
Έχουν δημιουργηθεί διοικητικές δομές για αρχαιολογικά πάρκα στη Σκόδρα, τη Λέζα, 
την Απολλωνία, τη Βύλλις, την Αμάντια, το Orikum, την Antigonea, το Φινίκι και το 
Βουθρωτό. Εφαρμόζουν προγράμματα και έργα, εγκρίνουν και κατευθύνουν τη 
διοίκηση και τον προϋπολογισμό του πάρκου. Χρηματοδοτούνται από το κράτος μέσω 
του Υπουργείου. Γενικά, το προσωπικό τους αποτελείται από: διευθυντή, 
χρηματοδότη και εμπειρογνώμονες για την αρχαιολογία, την αποκατάσταση, το 
περιβάλλον, τη διαχείριση. Ο διευθυντής διορίζεται και απολύεται από τον αρμόδιο 
υπουργό πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τα κριτήρια για τη θέση που θέτει το 
Εθνικό Συμβούλιο αρχαιολογικών Πάρκων. 
 
Τα Γραφεία Διοίκησης και συντονισμού αρχαιολογικών πάρκων έχουν καθήκοντα να 
προετοιμάζουν και να υλοποιούν αναπτυξιακά και διοικητικά προγράμματα 
εγκεκριμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο εθνικών αρχαιολογικών Πάρκων, να 
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συντονίζονται με κεντρικούς και τοπικούς φορείς και να οργανώνουν συναντήσεις με 
συμβούλους σε συγκεκριμένους τομείς 
 
1.2 Γενική Παρουσίαση 
 
 

Τοποθεσία της Antigonea και της Αδριανούπολης στους σύγχρονους χάρτες  

 
 

  
Σχέδιο αρχαιολογικού πάρκου Antigonea 
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Το Αρχαιολογικό Πάρκο Antigonea έχει επιφάνεια 92 εκταρίων 
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Θέα της Antigonea 

 

 
 
Antigonea: Μοντέλο 3D 
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Τοπίο 
 
Η κοιλάδα του ποταμού Δρίνου έχει μήκος περίπου 85 χιλιόμετρα και πλάτος έως 7 
χιλιόμετρα. Κατάγεται κοντά στο Δελβινάκι (χωριό της επαρχίας Ιωαννίνων) και ρέει 
προς τη ΒΝΔ για να φτάσει στον ποταμό Αώο κοντά στο Τεπελένι. Οι παραπόταμοί 
του - όπως οι  Ξεριάς, οι Suhës και οι ποταμοί Belisa - όλα δείχνουν ένα 
καταρρακτώδες καθεστώς. 
 
Η κοιλάδα είναι εντυπωσιακά πλαισιωμένη στα δυτικά από την οροσειρά Mali i Gjerë 
(μέχρι 1.800 μ. στο Mali i Frashèrit και 1.598 μ. στο Mali i Nikollaqit) και στα 
ανατολικά από το όρος Lunxhëri (2.156 μ.) - όρος Bureto (1.763 μ.) κορυφογραμμή. 
Και οι δύο είναι μέρος των Αλβανίδων, οι οποίες μαζί με τις Δηναρίδες, στα βόρεια, 
και οι Ελληνίδες, στα νότια, αποτελούν το νότιο κλάδο της μεσογειακής αλπικής 
ζώνης. Εκτός από τον ευρύ πυθμένα της κοιλάδας, η περιοχή είναι μάλλον 
αδιαπέραστη, οι πλαγιές είναι σχεδόν πάντα πιο απότομες από το 10% και συχνά 
υπερβαίνουν το 20%. 
 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τυπικά μεσογειακό κλίμα (CSa) - σταδιακά ψυχρότερο 
αλλά όχι πολύ πιο υγρό σε υψηλότερα υψόμετρα, εξασθενίζοντας περαιτέρω σε κλίμα 
H - με κρύο και υγρό χειμώνα και πολύ ξηρό και ζεστό καλοκαίρι που δεν ευνοεί την 
ανάπτυξη της δενδρικής βλάστησης: ως αποτέλεσμα, η πεδιάδα καλύπτεται σχεδόν 
αποκλειστικά από γρασίδι, μαραίνοντας στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η κοίτη του 
ποταμού Δρίνο είναι σχεδόν εντελώς στεγνή για μερικούς μήνες. Από την άλλη 
πλευρά, οι υψηλοί ρυθμοί βροχοπτώσεων που χαρακτηρίζουν τις ενδιάμεσες και τις 
ψυχρές εποχές καθορίζουν υψηλές ροές στο κύριο ρεύμα, με μάλλον συχνές 
πλημμύρες. 
 
Η κύρια πόλη στην περιοχή είναι το Αργυρόκαστρο, σημαντική τοποθεσία της 
UNESCO, που περιβάλλεται από μικρά χωριά. Στη γειτονιά της Antigonea, οι 
σημαντικοί οικισμοί είναι ο Saraqiniste και ο Asim Zeneli. 

 
Ιστορικό πλαίσιο 

 
Η Antigonea αντιπροσωπεύει την προκλητική ιστορία της με κατάλοιπα από τον 3ο 
έως τον 2ο αιώνα π.χ., και μερικά κτίσματα που ανήκουν στην αρχική περίοδο του 
Χριστιανισμού. Δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστεί το αρχαίο όνομα των 
ερειπίων μιας πόλης, αλλά μια σειρά από στρογγυλές κάρτες από χαλκό με την 
επιγραφή "ΑΝΤΙΓΟΝΕΩΝ" είναι τα πρώτα επιγραφικά έγγραφα που επιτρέπουν την 
ασφαλή ταυτοποίηση. 
 
Οι αρχαιολογικές αποστολές έχουν ανασκάψει μεγάλο αριθμό αντικειμένων για 
καθημερινές ανάγκες από μέταλλο ή πηλό. Η πλούσια απογραφή που σχετίζεται με 
τη χειροτεχνία και τη γεωργία δείχνει ότι οι τομείς αυτοί διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης. Αντικείμενα που βρέθηκαν περιλαμβάνουν 
δρεπάνια, άγκιστρα, σμίλες, σκεπάρνι, σφυριά, πυξίδες και διάφορα αγγεία από 
χαλκό διακοσμημένα με ειδώλια ζώων ή μυθολογικά όντα όπως ο Ποσειδώνας, η 
Σφίγγα ή Σειρήνες. Τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των αντικειμένων είναι τοπικής 
παραγωγής, γεγονός που αποδεικνύεται από τα εργαστήρια που ανακαλύφθηκαν. 
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Αναπτύχθηκαν, επίσης, άλλοι κλάδοι, όπως το δέρμα μαυρίσματος, οι χαράζοντας 
πέτρες, η ξυλογραφία κλπ. Πολυάριθμα και ποικίλα δείγματα κεραμικής για 
καθημερινή χρήση, καλλιτεχνικά αντικείμενα, καλούπια για την παραγωγή τους, 
ένας τεράστιος όγκος κεραμιδιών και πιθαριών βρέθηκαν στις ανασκαφές και 
μαρτυρούν μεγάλη παραγωγή κεραμικής. 
 
Ανακαλύφθηκαν επίσης στην Antigonea πάνω από 500 νομίσματα, τα περισσότερα 
από τα οποία προέρχονται από την Ήπειρο και άλλα από την Αμβρακία (Άρτα), την 
Κέρκυρα , τη Μακεδονία, το Δυρράχιο, την Απολλωνία, το Orikum, την Κόρινθο κλπ. 
Αυτά τα νομισματικά ευρήματα δείχνουν σαφώς στενές εμπορικές σχέσεις μεταξύ της 
Antigonea και άλλων Ελληνιστικών πόλεων και κρατών. 

 
Οι εμπορικές σχέσεις αποτυπώνονται επίσης σε διάφορα αντικείμενα που εισάγονται 
από την Ελλάδα, όπως κεραμικά με μαύρα τζάμια, αμφορείς από τη Ρόδο κλπ., μέσα 
από διαδρομές όπως η περίφημη Εγνατία Οδός και άλλες που περνούσαν κατά μήκος 
της ακτής. 

 
Το μεγαλύτερο μέρος της απογραφής των αρχαιολογικών ευρημάτων της Antigonea 
σώζεται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο των 
Τιράνων. 

 
Τα σημαντικότερα μνημεία 
 

1. Απομεινάρια του οχυρωματικού τείχους (αρχές 3ου αι. Π.χ./ 6ος αι. μ. Χ.) είναι 
μια διπλή γραμμή που εκτείνεται μέχρι το λόφο στην κορυφή μιας απότομης πλαγιάς. 
Η θέα του είναι ιδιαίτερα καλή από την Ακρόπολη. 

 
 

2. Αρχαίο Νυμφαίο της Ακρόπολης (αρχές 3ου αι. Π. χ.). Ένα Νυμφαίο ήταν μια πηγή 

και η ιερή κατοικία του θηλυκού πνεύματος (Νύμφη). Ήταν σκελετό και 

χρησιμοποιείται για την παροχή νερού. 

 

3. Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ (6ος-9ος αι. μ.Χ.). Μετρώντας 8 μ. x 7,3 μ. και 

αποτελούμενο από δύο τμήματα, ανακαλύφθηκε το 1973 στο ψηλότερο σημείο του 

λόφου της Ακρόπολης. Υλικά κατασκευής έχουν ληφθεί από τα αμυντικά τείχη της 

Ακρόπολης. 
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4. Αμυντική οχύρωση της Ακρόπολης (αρχές 3ου αι. Π. χ. / 6ος αι. μ. Χ.). Η οχύρωση 

σχηματίζεται από τρεις αμυντικές ζώνες τοίχων που στενεύουν μέχρι την κορυφή του 

λόφου. Ο εξωτερικός τοίχος έχει διαμορφωθεί από αμυντικούς τοίχους και επτά 

ενισχυμένους πύργους. 

 

5. Κατοικία (εργαστήριο δέρματος) (β ' εξάμηνο 3ου αι. Π. χ.). Ανακαλύφθηκε κατά 

τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών το 1968, είναι μια κατοικία με ακανόνιστο 

σχέδιο ορόφου που αποτελείται από ένα διάδρομο και πέντε τμήματα διαφόρων 

λειτουργιών. Οι ανακαλύψεις που έγιναν εδώ περιλαμβάνουν κεραμικά, όπως 

πιθάρια, πιάτα κουζίνας, τούβλα, χάλκινα πιάτα και εργαλεία εργασίας σιδήρου που 

πιστεύεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία δέρματος 

 

6. Θραύσματα των γύρω οχυρωμένων τοίχων (αρχές 3ου αι. Π. χ.). Απομεινάρια της 
Βόρειας πύλης με δύο πύργους 

 
 

7. Κατοικία (μεταφορά οδηγών σπίτι) (δεύτερο μισό του 3ου αι. Π. χ.). Ανακαλύψεις 

που έγιναν εδώ περιλαμβάνουν έναν τροχό βαγόνι, νομίσματα κλπ. 

 

8. Κατοικία (δεύτερο μισό του 3ου αι. Π. χ.). Οικιστική κατοικία με κάτοψη σε σχήμα 

L, αποτελούμενη από αίθριο και πέντε κόγχες. Οι ανακαλύψεις που έγιναν εδώ το 

1968 ήταν σημαντικές και σε μεγάλους αριθμούς: χάλκινα πιάτα, εργαλεία εργασίας, 

χάλκινα και ασημένια νομίσματα, πήλινα Γραμματόσημα, μίνι αγαλματίδιο του 

Ποσειδώνα (Θεού του ωκεανού), κάρτες αναγνώρισης ψηφοφορίας και 14 χάλκινα 

δισκία με το όνομα της πόλης πάνω τους. Σε αυτό το σπίτι βρέθηκε το μυστηριώδες 

χάλκινο ειδώλιο μιας άρπυιας που έχει γίνει το σύμβολο της Αντιγόνης. Στην ελληνική 

μυθολογία, μια Άρπυια ("αρπαγή") ήταν ένα από τα φτερωτά πνεύματα που ήταν 

καλύτερα γνωστά για τη συνεχή κλοπή όλων των τροφίμων από τον προφήτη Φινέα. 

Συνήθως θεωρούνταν ως προσωποποιήσεις της φύσης του ανέμου. 
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9. Κατοικία με περιστύλιο και δάπεδο καλυμμένο με ψηφιδωτό (αρχές 3ου αι. Π. χ.). 
Στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, ένα περιστύλιο είναι μια ανοιχτή 
κιονοστοιχία που περιβάλλει ένα γήπεδο ή έναν κήπο μέσα σε ένα κτίριο. 
Ανακαλύψεις: κεραμικά, χάλκινα αντικείμενα και νομίσματα. 
 
10. Αρχαία σιντριβάνι κεφάλι. (Ημερομηνία άγνωστη) 
 
11. Μνημειακός τάφος (3ος-2ος αι. Π. χ.). Αρχαίο τάφο του Μακεδονικού Τύπου που 
αποτελείται από δύο ρυθμίσεις που συνδέονται μεταξύ τους. Οι τοίχοι είχαν 
επικαλυφθεί, η οροφή είναι μια δομή θόλου που δημιουργήθηκε με αψίδα. 
Ανακαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές το 2005. Οι ανακαλύψεις που έγιναν 
περιλαμβάνουν κεραμικά και χάλκινα αντικείμενα 

 
 
12. Κύρια πύλη, ή Μεγάλη Πύλη, της Αρχαίας Πόλης με δύο οχυρωμένους πύργους 

(3ος-2ος αι. Π. χ.). Ανακαλύψεις: ίχνη της εγκατάστασης δύο κινούμενων πτερυγίων 

της μεγάλης πύλης. 
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13. Στοά με όμορφο πολυεπίπεδο τοίχο (αρχές 3ου αι. Π. χ.). Βρίσκεται περίπου 250 
μέτρα μακριά από το κεντρικό αμυντικό τείχος της πόλης προς τα νότια. Οι 
ανακαλύψεις περιλαμβάνουν κεραμικά και νομίσματα. Εκεί. 
ήταν Νυμφαίο στην περιοχή. 
 
14. Παλαιοχριστιανική Βασιλική (τρίκλιτη εκκλησία) με μοναδικό, πολύχρωμο 
ψηφιδωτό (5ος-6ος αι. μ.Χ.). Η διάταξη του κτιρίου είναι ένα τρίκλινο (που έχει τρεις 
αψίδες στις πλευρές της κεντρικής πλατείας της εκκλησίας), μήκους 13,8 μ. και 
πλάτους 4,6 μ. Η βασιλική αποτελείται από δύο μέρη: την κύρια αίθουσα και το τμήμα 
του βωμού, το οποίο οι τρεις αψίδες. 
 
15. Το Νότιο οχυρωματικό σύστημα (3ος-2ος αι. Π.χ.) είναι μια γραμμική δομή 800 
μέτρων, με πέντε αμυντικούς πύργους και τη μικρή Νότια Πύλη. Ήταν το 
σημαντικότερο αμυντικό τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της πόλης και 
χρονολογείται στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Το στυλ που χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή του είναι "ισοδομικό" (κανονικοί, σχεδόν τετραγωνικοί πέτρινοι όγκοι σε 
οριζόντιες γραμμές). Οι πέντε πύργοι αποτελούνταν από δύο μεταλλικές κατασκευές 
ενισχυμένες μέσω εγκάρσιων δοκών. Κατασκευάστηκαν σε σχήμα ορθογωνίων ύψους 
άνω των 6 μ. και πλάτους, σε απόσταση 60 μ. το ένα από το άλλο. 
 
16. Η αγορά και η κύρια στοά (στεγασμένος Πεζόδρομος) (2ος-3ος αι. Π.χ.) έχει 
ορθογώνιο κάτοψη 59,6 μ. με 8,6 μ. και έχει διακοσμηθεί με κίονες δωρικού ρυθμού. 
Ένα μοναδικό κανάλι αποστράγγισης το διασχίζει. Το 1987 έχουν βρεθεί εδώ χάλκινα 
ειδώλια του Ποσειδώνα και ενός σκύλου Μολλοσός και χάλκινα θραύσματα 
μνημειώδους αγάλματος ιππέα (κράνος, χαίτη αλόγου και χέρι αλόγου με δαχτυλίδι 
στο δάχτυλό του). 
 
17. Κατοικία και δημόσιο κτίριο (3ος-2ος αι. Π. χ.). Μια κατοικία περιστυλικής 
μορφής ανακαλύφθηκε δίπλα στη μεσαιωνική εκκλησία κατά τις ανασκαφές του 
1986, μεγέθους 18 μ. έως 8,5 μ. Με βάση τη θέση του στο κέντρο της πόλης, την 
αρχιτεκτονική του και την έλλειψη αντικειμένων για καθημερινή χρήση, το κτίριο 
αυτό θεωρείται δημόσιο κτίριο ή βίλα. 
 



56 
 

18. Χριστιανικός ναός της Βυζαντινής Περιόδου, κτισμένος μεταξύ 7ου-9ου αι. μ.Χ. 
με πέτρες και κίονες από αρχαία σπίτια. Η μεσαιωνική εκκλησία του 9-11ου αιώνα 
έχει ένα ενιαίο κλίτος μεγέθους 11 μ. με 3,5 μ. Δεκατρείς τάφοι ανακαλύφθηκαν στο 
νεκροταφείο δίπλα στην εκκλησία, με μερικές απογραφές. 
 
19. Μεγάλο συγκρότημα περιστυλικών κατοικιών σε διάφορες ταινίες (3ος-2ος αι. 
π.Χ.). Αυτό το τμήμα της πόλης, με τα σπίτια και τα κανάλια της, εμφανίζει σχεδόν 
πλήρως την αστική ανάπτυξη της πόλης. Τα κτίρια και οι κατασκευές είναι από το 
πρώτο μισό του 3ου αι. μ. Χ. και αντιπροσωπεύονται από ένα σπίτι τεχνιτών, ένα 
σπίτι υφαντών, την πέτρα μέτρησης και ένα σύστημα αποστράγγισης πάνω από το 
έδαφος. Κεραμικά πιάτα για καθημερινή χρήση, κεραμικά πλακάκια οροφής, 
εργαλεία χειροτεχνίας, αντίβαρα για νήματα αργαλειού, χάλκινα νομίσματα, χάλκινα 
διακοσμητικά αντικείμενα και εργαλεία γεωργικής εργασίας έχουν βρεθεί εδώ. 
 
Παρούσα κατάσταση των μνημείων 
 
Οι δομές είναι σχεδόν όλες ορατές και εύκολα κατανοητές. 
Οι οχυρώσεις και η στοά, χτισμένη σε ισοδομικές εργασίες, βρίσκονται συνολικά σε 
καλή κατάσταση συντήρησης. 
 
Οι δομές των σπιτιών και εκείνων των βυζαντινών εκκλησιών, από τις οποίες συχνά 
σώζονται μόνο τα πέτρινα θεμέλια που συνδέονται με πηλό, υποβάλλονται κυρίως σε 
φυσικές επιθέσεις που σχετίζονται με το εύρος θερμοκρασίας και την έκθεση στη 
βροχή. 
 
Η τρίκλιτη εκκλησία με το ψηφιδωτό της έχει αποτελέσει αντικείμενο πρόσφατης 
αναστηλωτικής παρέμβασης. 
 
 
1.3 Υποδομή 
 
Το πάρκο είναι ανοιχτό 
καθημερινά από τις 9.30 
π.μ. - 7.30 μ. μ. 
Το εισιτήριο εισόδου για 
να επισκεφθείτε το 
Αρχαιολογικό Πάρκο της 
Antigonea είναι 300 Λεκ 
Αλβανίας(2,43 Ευρώ). 
Δεν είναι περιφραγμένο, 
αλλά υπάρχει ένα 
σημείο πληροφοριών 
όπου μπορείτε να 
πάρετε τα εισιτήρια εισόδου στην είσοδο του. 
 
Είναι δυνατόν να φτάσετε στο πάρκο με το αυτοκίνητο. Μέσα στο πάρκο, οι μόνες 
επιλογές είναι το περπάτημα και η πεζοπορία. Η πρόσβαση για ορισμένες κατηγορίες 
ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι το έδαφος δεν το 
επιτρέπουν 
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Υπάρχουν πίνακες πληροφοριών που παρέχονται από την πολιτιστική κληρονομιά 
Χωρίς Σύνορα. 
 
Στην Antigonea δεν υπάρχει μουσειακός ή εκθεσιακός χώρος. 
 
 
1.4 Θέση στο φυσικό σύστημα 
 
Οι βουνοπλαγιές που πλαισιώνουν την κοιλάδα παρουσιάζουν αξιοσημείωτη έλλειψη 
δασών και βλάστησης, με μεγάλες βραχώδεις προεξοχές που επηρεάζονται διάχυτα 
από την έντονη πλύση των πλαγιών και τη διάβρωση του εδάφους. 
Από γεωλογική άποψη, η περιοχή ανήκει στον αλπικό τομέα. Στην περιοχή μελέτης 
καλλιεργούνται μόνο ιζηματογενή εδάφη, εντυπωσιακά παρόμοια με εκείνα που 
χαρακτηρίζουν τη γνωστή διαδοχή Umbria-Marche (περίπου 800 χλμ βόρεια- 
βορειοδυτικά της Ιταλίας) 
 
Η περιοχή αποτελεί σημαντικό σταυροδρόμι για την ανθοκομική μετανάστευση στη 
Βαλκανική Χερσόνησο. Η γεωγραφική της θέση, που συνορεύει με χώρες με κλίμα 
της Κεντρικής Ευρώπης και χώρες με μεσογειακό κλίμα, έχει καθορίσει πολυάριθμα 
μικροκλίματα που απομονώνουν περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονες 
διαδικασίες ειδογένεσης. 
 
Η αγγειακή χλωρίδα αποτελείται σε μεγαλύτερο βαθμό από μεσογειακά και 
Βαλκανικά στοιχεία. Πολλά είδη της Κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου έχουν το 
όριο διανομής τους σε αυτόν τον τομέα. 
Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από την άποψη αυτή δείχνουν την ύπαρξη 
ισχυρής ανθοκομικής σύνδεσης με τις χώρες που βρίσκονται στο βορρά. Περισσότερα 
από 550 είδη που διανέμονται στην πρώην Γιουγκοσλαβία ή ακόμα πιο βόρεια έχουν 
το νότιο όριο τους εδώ. Η σύνδεση της χλωρίδας με τη χλωρίδα των νότιων χωρών 
είναι αντίθετα ασθενέστερη και μπορεί επίσης να περιγραφεί μέσω της διείσδυσης 
των μεσογειακών ειδών, ειδικά όταν αυτά τα είδη έχουν το βόρειο όριο διανομής 
τους εδώ. Η βλάστηση αποτελείται από μεσογειακούς θάμνους, βελανιδιές, 
μεσογειακά δάση οξιάς και έλατος ή ορεινό πεύκο. 
 
 
1.5 Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 
 
Το πάρκο βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Αργυρόκαστρου, 
η οποία είναι μια μεγάλη αστική περιοχή και επίσης μια τοποθεσία της UNESCO. 
Διαθέτει πλήθος μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος: Κάστρο Αργυρόκαστρου, 
Μουσείο Όπλων στο Κάστρο Αργυρόκαστρου, Μουσείο Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο 
Κάστρο Αργυρόκαστρου, Εθνογραφικό Μουσείο στο Αργυρόκαστρο, Αρχαιολογικό 
Πάρκο Αδριανούπολης Αργυρόκαστρου και Εθνικό Πάρκο Βουθρωτού στους Αγίους 
Σαράντα. 
 
Το αεροδρόμιο του Ρίνα, Τίρανα Αλβανίας, απέχει 250 χλμ. και είναι προσβάσιμο με 
το αυτοκίνητο σε 3 ώρες. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων στην Ελλάδα απέχει μόλις 
80 χιλιόμετρα. Η Antigonea βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων ή μία ώρα με το 
αυτοκίνητο από τους Αγίους Σαράντα, η οποία έχει καλές ακτοπλοϊκές συνδέσεις με 
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και την Κέρκυρα στην Ελλάδα. 
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Οι πληροφορίες για το σύστημα τουριστικών εγκαταστάσεων βρίσκονται στο 
Αργυρόκαστρο ή στους Αγίους Σαράντα σημεία Τουριστικών Πληροφοριών κοντά στα 
κέντρα της πόλης. 
 
2. ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 

 
2.1. Γενική παρουσίαση 
 
Η διαχείριση του πάρκου της Antigonea  χρηματοδοτείται από το κράτος μέσω του 
Υπουργείου. Ο Διευθυντής διορίζεται και απολύεται από τον αρμόδιο Υπουργό 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η διοίκηση πρέπει να προετοιμάσει και να εφαρμόσει 
προγράμματα ανάπτυξης και εγκεκριμένα από το Συμβούλιο Εθνικών Αρχαιολογικών 
Πάρκων. 
 
Η δομή του πάρκου της Antigonea εξαρτάται από τη Διεύθυνση Περιφερειακών 
Μνημείων του Gjirokaster (DRKK) όσον αφορά τις πτυχές που σχετίζονται άμεσα με 
τη διαχείριση. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές και η επιστημονική έρευνα ανατίθενται 
στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο των Τιράνων. Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο της Macerata. 
Η περιοχή της Antigonea περιλαμβάνεται στην περιφέρεια Gjirokaster, στην οποία 
ανατίθενται καθήκοντα συντονισμού εδαφικής διαχείρισης. Είναι επίσης ένα τμήμα 
του εδάφους του Δήμου Gjirokaster στο οποίο ανατίθενται οι διαχειριστικές 
λειτουργίες. 
 
2.2 Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 
 
Το Πάρκο έχει ένα Γενικό Σχέδιο για ολοκληρωμένη διαχείριση με το αρχαιολογικό 
σύστημα της κοιλάδας του Δρίνου και ειδικότερα με τον ρωμαϊκό χώρο της 
Αδριανόπολης που επεξεργάστηκε το Πανεπιστήμιο Μακεράτα, το Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο Τιράνων και το DRKK του Αργυροκάστερ. 
 
Οι αγροτικές χώρες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο κύριο πρόγραμμα για την 
Αντιγόνη. 
 
 
Το χωριό Asim Zeneli έχει χαρακτηριστεί ως "Η είσοδος / πύλη του πάρκου" λόγω 
της έδρας του πάρκου, του σημείου πληροφόρησης, του τόπου υποδοχής των 
επισκεπτών και της έδρας του Αρχαιολογικού Μουσείου. Βρίσκεται επίσης στάση 
λεωφορείων και έντονη κίνηση. 
 
Στο Krine, το κτίριο, που περιβάλλεται από έναν ανοιχτό χώρο, που βρίσκεται κατά 
μήκος του κεντρικού δρόμου, κοντά σε μια μερικώς ανακαινισμένη εκκλησία, θα 
μπορούσε να λειτουργήσει εκ νέου σε ένα δεκτικό κλειδί. Για το λόγο αυτό, έχει 
επισημανθεί ως τοποθεσία για τον ξενώνα με έναν χώρο εξοπλισμένο για παιχνίδι και 
αθλητισμό. 
 
Στο Treneshisht, ένα μεγάλο διώροφο κτίριο (πιθανότατα ένα πρώην σχολείο), που 
τώρα είναι αχρησιμοποίητο, με θέα σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο κοντά στην 
Εκκλησία, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
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δραστηριότητες. Γι 'αυτό το λόγο, η αίθουσα διδασκαλίας, το εργαστήριο και τυχόν 
εκθεσιακοί χώροι αναφέρονται σε αυτό το κτίριο. 
 
Το Saraqinishte, η χώρα από την άλλη πλευρά, όπως ο Asim Zeneli, έχει 
χαρακτηριστεί ως ο δεύτερος κόμβος ανταλλαγής εξοπλισμένος με κοινή χρήση 
ποδηλάτου. Μέσα στο χωριό, το οποίο φαίνεται να είναι το πλησιέστερο στον 
αρχαιολογικό χώρο, ένα κτίριο που θα αποκατασταθεί, όχι άμεσα ορατό από το 
δρόμο, αλλά με μια εξωτερική αυλή και προσβάσιμο μέσω μιας καμάρας. Θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κτίριο γραφείων για εκσκαφείς και τουριστικά 
σημεία πληροφόρησης 
 
Υπάρχει επίσης μια "πρόταση στρατηγικού σχεδίου για την κοιλάδα του Δρίνου" που 
καταρτίζεται από την ίδια ομάδα εργασίας η οποία προβλέπει τον προσδιορισμό 
στρατηγικών γραμμών σε εδαφικό επίπεδο: 

1. ο προσδιορισμός τριών πιθανών κόμβων για γρήγορες ανταλλαγές τρόπων 
μεταφοράς, δηλαδή τα σημεία επαφής και διασταύρωσης μεταξύ του 
κεντρικού δρόμου μεταξύ του Αργυρόκαστρου και των Τιράνων και των 
τοπικών οδών πρόσβασης στο πάρκο. Αυτά είναι τα σημεία όπου οι 
τουρίστες θα πρέπει να βρουν υπηρεσίες υποδοχής και πληροφόρησης για 
να επισκεφθούν την περιοχή, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να αλλάξουν 
τα μέσα μεταφοράς. 

2. Ο κύριος κόμβος είναι το αστικό κέντρο του Αργυρόκαστρου. 
3. Η ένδειξη των αργών τροπικών ανταλλαγών εντός της επικράτειας του 

πάρκου, δηλαδή τα σημεία όπου, σε μικρότερη εδαφική κλίμακα, ο 
χρήστης πρέπει επίσης να μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ορισμένες 
υπηρεσίες και να αλλάξει τα μέσα με τα οποία θα διασχίσει ένα τμήμα του 
ίδιου του πάρκου. 

4. Μεταξύ των σημαντικότερων, σίγουρα το ένα στο χωριό Asim Zeneli, όπου 
βρίσκεται η διαχείριση του πάρκου, και το ένα στο χωριό Σωφράτικα. 

5. Η ανάδειξη του ποταμού Δρίνου και των χώρων που βρίσκονται κοντά του 
τόσο στην πόλη του Αργυρόκαστρου όσο και στον αρχαιολογικό χώρο της 
Αδριανούπολης. Η ανάδειξη της περιοχής του ποταμού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός πάρκου ποταμού το οποίο, 
κοντά στην πρωτεύουσα, μπορεί να γίνει πραγματικό αστικό πάρκο, ενώ 
κοντά στην περιοχή της Αδριανούπολης ένα πιο φυσικό πάρκο, για 
παράδειγμα για αθλητικές δραστηριότητες. 

6. Μέσα σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι χώροι όπου 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μονοπάτια προσέγγισης του ποταμού, 
προερχόμενα από το Αργυρόκαστρο και από τον αρχαιολογικό χώρο της 
Αδριανούπολης. 

3. Η ένδειξη των μονοπατιών για αργή χρήση, δηλαδή των μονοπατιών που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο με τα πόδια και, 
ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον, με ποδήλατο ή με άλογο, να συνδέσουν τους 
δύο αρχαιολογικούς χώρους μεταξύ τους και με την πόλη του 
Αργυροκάστρου και μέσω αυτών, το πλούσιο σύστημα πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς της περιοχής του "Αρχαιολογικού Πάρκου Antigonea 
και Αδριανούπολης". 
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2.3 Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 
 
Οι τοπικοί ιδιωτικοί φορείς αποκλείονται ουσιαστικά από τις διαδικασίες διαχείρισης 
και οργάνωσης της περιοχής που έχουν εκπονηθεί στα προαναφερθέντα σχέδια. 
 
 
2.4 Συμμετοχή του κοινού 
 
Η ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών είναι σχετικά μικρή λόγω 
των προφανών εθνικών κανονιστικών κενών. 
 
Πρόσφατα, μια κοινή αρχαιολογική αποστολή μεταξύ του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
των Τιράνων και του Πανεπιστημίου της Μακεράτα δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουν 
συντονισμένες διαδικασίες βελτίωσης που αφορούσαν τόσο τη Περιφερειακή 
Διεύθυνση Μνημείων του Αργυρόκαστρου, το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων, όσο 
και το Δήμο Αργυρόκαστρου και την Ιταλική Πρεσβεία στα Τίρανα. 
 
Αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής ήταν το "Ρυθμιστικό Σχέδιο του 
Αρχαιολογικού Πάρκου Antigonea", το "Ρυθμιστικό Σχέδιο του Αρχαιολογικού Πάρκου 
Αδριανούπολης"και η" πρόταση στρατηγικού σχεδίου για την κοιλάδα του Δρίνου". 
 
Το Σχέδιο προέβλεπε την ενεργοποίηση τριών κύριων φάσεων που 
πραγματοποιούνται μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία, η οποία εμπλέκεται άμεσα 
η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Μνημεία του Αργυρόκαστρου , οι Δήμοι 
Σωφρατικά και Asim Zeneli, η Περιφέρεια Αργυρόκαστρου, με στενή συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων των Τιράνων. Παράλληλα με τους δημόσιους 
φορείς, ακούστηκαν ορισμένοι από τους κύριους οικονομικούς παράγοντες της 
περιοχής, ξεκινώντας από εκείνους που σχετίζονται με τον τουρισμό και την ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
 
2.5 Ανάλυση SWOT του σχεδίου διαχείρισης και των στρατηγικών 
 

- Πολλά θέματα που ασχολούνται με δεξιότητες που δεν είναι πάντα καλά 
καθορισμένες. 

- Έλλειψη εθνικών κανονισμών που σχετίζονται με τον χωροταξικό 
σχεδιασμό και τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων. 

- Χαμηλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες διαχείρισης και 
ανάδειξης του αρχαιολογικού πάρκου. 

- Χαμηλή συμμετοχή των ηγετών της έρευνας και συνεπώς έλλειψη 
συντονισμού στις φάσεις βελτίωσης μεταξύ επαγγέλματος και 
Διοίκησης. 

- Δυνατότητα προσδιορισμού μοντέλων διαχείρισης των αρχαιολογικών 
πάρκων που θα εφαρμοστούν σε όλη την Αλβανία. 

- Εδαφική εγγύτητα των αρχαιολογικών χώρων Antigonea, 
Αδριανούπολης και Παλαιοκάστρου και η χρονολογική τους συνέχεια. 

- Δυνατότητα ενσωμάτωσης με ενεργές εθνικές και διεθνείς πολιτικές με 
στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. 
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- Παρουσία πανεπιστημίου στο Αργυρόκαστρο το οποίο έχει ξεκινήσει 
διαδικασίες κατάρτισης που σχετίζονται με τη διαχείριση και την 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
 
3.1 Πολιτική και Προτεραιότητες για την κληρονομιά 
 

- Ενίσχυση της ικανότητας των θεσμικών οργάνων και της κοινωνίας των 
πολιτών και στήριξη της πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της 
κοινωνικής συνοχής 

- Βελτίωση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και συμμετοχή 
στη λήψη αποφάσεων για την πολιτιστική κληρονομιά. 

- Προώθηση των κοινωνικο-οικονομικών ευκαιριών για τις κοινότητες σε 
δραστηριότητες που βασίζονται στον πολιτισμό. 

- Αυξημένες ικανότητες διαχείρισης και διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 
 
3.2 Υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 
 

- Έργο" REBED " -εισήχθη προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 
ανακοίνωσης που παρέχεται από τα Ταμεία PT της Περιφέρειας Μάρκε 
για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας (ανασκαφή και 
Αρχαιολογικός Χάρτης), την αποκατάσταση και κατασκευή του 
Αρχαιολογικού Πάρκου Αδριανούπολης-Antigonea (Αλβανία). 

- Αποκατάσταση ψηφιδωτού Antigonea, Αργυρόκαστρο από πολιτιστική 
κληρονομιά χωρίς σύνορα. 

 

- Πίνακες πληροφοριών στην Antigonea από την πολιτιστική κληρονομιά 
χωρίς σύνορα. 

- Έργο της Ιταλικής Πρεσβείας και του αλβανικού Υπουργείου Πολιτισμού 
"Progetto integrato per la valorizzazione dei siti archeologici oggetto 
della ricerca delle missioni Archeologiche italiane in Albania - sistema 
archeologico della valle del Drino". 

- Σχέδιο αναπτυξιακής συνεργασίας της Ιταλίας για την ανάδειξη των 
χώρων Απολλωνίας και Antigonea. 

 
 
3.3 Νέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 
 

- Οργάνωση πεζών, ποδηλατοδρόμων, ιππικών διαδρομών κλπ., σε 
στενή σχέση με την τουριστική προώθηση τύπου πετρελαίου ιστοσελίδα 
της UNESCO του Αργυρόκαστρου. 

- Προετοιμασία νέας επένδυσης και εργαλεία για την ενίσχυση, π.χ. 
χρήση ΤΠΕ. 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων. 
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- Πραγματοποίηση αποκαταστάσεων με τη συμμετοχή τοπικών 
επαγγελματιών εκπαιδευμένων στο Πανεπιστήμιο του Αργυρόκαστρου. 

- Υποστήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας για: 
 Οργάνωση τουριστικών πακέτων σε συνεργασία με ξένους φορείς; 
 Ενίσχυση των τοπικών τροφίμων και του κρασιού καθώς και των βιοτεχνικών 

προϊόντων; 
 Οργάνωση μορφών ευρείας φιλοξενίας. 

 
 
3.4 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 
 

- Νέοι εκπαιδευμένοι στο Πανεπιστήμιο του Αργυρόκαστρου. 

- Φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. 

- Τοπικοί παραγωγοί. 
 
3.5 Ανάλυση SWOT βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
 

- Απόσταση του πάρκου από τις κύριες διαδρομές επίσκεψης. 

- Συνολική οικονομική κρίση που επηρεάζει την εσωτερική επικράτεια. 

- Έλλειψη τοπικής αγοράς και ευκόλως αναγνωρίσιμων τροφίμων και 
αμπελοοινικών προϊόντων. 

 

- Δυνατότητα εισαγωγής των διάσπαρτων χωριών γύρω από την 
Antigonea στις αγορές και στα τουριστικά κυκλώματα, συνδέοντας τη 
δραστηριότητα αυτή με τις πολιτικές τουριστικής και οικονομικής 
ενίσχυσης του Αργυρόκαστρου και γενικότερα των χώρων της UNESCO. 

 
 
 
4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΤΠΕ 
 
4.1 Υπάρχοντα εργαλεία ΤΠΕ 
 
Επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία ΤΠΕ. Μια επεξηγηματική Επιτροπή 
στον αρχαιολογικό χώρο της Αδριανούπολης αναφέρεται σε μερικούς από τους 
κύριους αρχαιολογικούς χώρους της κοιλάδας του Δρίνου. 
 
 
4.2 Αρχές και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ 
 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού Μνημεία του Αργυρόκαστρου και το Ινστιτούτο 
Πολιτιστικών Μνημείων : θέματα που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση και την 
ενίσχυση. 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Τιράνων και Πανεπιστήμιο Μακεράτα: θέματα στα οποία έχει 
ανατεθεί επιστημονική έρευνα στην κοιλάδα του Δρίνου (επίσης στην Αδριανούπολη 
και το Παλαιόκαστρο) και στην Antigonea. 
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4.3 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 
 

- Τουρίστες κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες. 

- Έφηβοι μέσω 3D ανακατασκευών και βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί 
στο youtube που πρέπει να συμμετέχουν μέσω μεγαλύτερων 
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στα σχολεία. 

- Ενήλικες μέσα από 3D ανακατασκευές, σε βάθος ανάλυση των 
κειμένων. 

 
 
4.4 Ανάλυση SWOT εργαλείων ΤΠΕ 
 

- Δυνατότητα ανακατασκευής και επικοινωνίας του κατακερματισμένου 
αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού πλαισίου της αρχαίας πόλης. 

- Δυνατότητα ενσωμάτωσης του αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού 
πλαισίου σε ένα έργο πολυμέσων τόσο με τα δεδομένα και τα υλικά που 
διατηρούνται στο Μουσείο Αργυρόκαστρου και στις αποθήκες των 
Τιράνων, όσο και με τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. 

- Δυνατότητα συμμετοχής αδύναμων ομάδων χρηστών. 

- Δυνατότητα χρήσης μιας κινητικής-αισθητήριας γλώσσας σε σύγκριση 
με μια συμβολική. 

- Συμμετοχή πολλών τοπικών δεξιοτήτων ξεκινώντας από αυτές που 
αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο του Αργυρόκαστρου. 

- Ανάγκη διεξαγωγής εμπεριστατωμένης προκαταρκτικής επιστημονικής 
έρευνας ξεκινώντας από αρθρωτές Αρχαιολογικές ανασκαφές. 

- Ανάγκη να ξεκινήσει μια διεξοδική εκστρατεία έρευνας και 
Ψηφιοποίησης της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Υψηλό κόστος. 
 
 
5. ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑΤΑ 
 
5.1 Χαρακτηριστικοί Παράγοντες 
 
Τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αναφέρονται στην επιμονή των εμφανών ιχνών μιας 
αρχαίας πόλης που είναι ακόμα ευανάγνωστη στις αρχικές μορφές του 
κατασκευασμένου αγαθού, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις σε κακή κατάσταση. 
 
Το σύνολο των αρχαίων αστικών στοιχείων βρίσκεται σε ένα ουσιαστικά άθικτο 
περιβαλλοντικό πλαίσιο με πολύ βαθιά αξία. 
 
Το Αρχαιολογικό Πάρκο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός συστήματος χωριών και 
πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι μοναδικό από την άποψη των κοινωνικών και 
μνημειακών χαρακτηριστικών. 
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5.2 Προκριματικοί παράγοντες 
 
Η Antigonea δίνει εικόνα για την οργάνωση μιας ελληνιστικής πόλης χωρίς εμφανή 
επακόλουθη επικάλυψη της Ρωμαϊκής εποχής. 
 
Τα πιο προκριματικά στοιχεία συνδέονται με τις αγροτικές χώρες που διασχίζονται 
από τον τοπικό δρόμο, τον υπάρχοντα οδικό δρόμο, ο οποίος ανεβαίνει στην 
Antigonea και το ποδηλατικό-πεζόδρομο-ιππικό μονοπάτι που θα μπορούσε να 
διευθετηθεί. 
 
Είναι επομένως δυνατό να διαφοροποιηθεί η πιο φυσική διαδρομή από την ιστορική-
πολιτιστική που οδηγεί σε εκκλησίες ή μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος μέσα στα 
χωριά. 
 
5.3 κρίσιμες καταστάσεις 
 
Οι τεχνικές κατασκευής των αρχαίων κτιρίων υπόκεινται εύκολα σε περιβαλλοντική 
υποβάθμιση. 
 
Ένα πρόβλημα είναι η παρουσία μιας αξιοσημείωτης γραμμικής δομής όπως αυτή των 
τοίχων, η οποία, αν και χαρακτηρίζεται από πύργους και πύλες ορατές σχεδόν σε 
ολόκληρη την περιοχή, πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιγράφεται οργανικά και από 
κοινού χωρίς να αναγκάζει τον επισκέπτη σε μεγάλο αριθμό στάσεων. Παρόμοιο είναι 
και το πρόβλημα που σχετίζεται με την ανάγκη για ανάδειξη και εισαγωγή στην 
απόλαυση κάποιων μνημείων, όπως η τρίκλιτη εκκλησία, μακρινά και όχι εύκολα 
προσβάσιμα ακολουθώντας τις κανονικές διαδρομές. 
 
Οι σχέσεις που έχει το πάρκο με το πλαίσιο και τη σχετική κοινωνικοοικονομική 
δυναμική θα μπορούσαν να εξελιχθούν προς μια αυξανόμενη "απομόνωση" του 
πάρκου με συνέπεια το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον 
στα δίκτυα ενίσχυσης. 
 
Η απόσταση του πάρκου από τον κεντρικό δρόμο είναι ένα εμφανές κρίσιμο στοιχείο 
 
Οι στρατηγικές για την ανάδειξη της περιοχής βρίσκονται σε ένα πλαίσιο βαθιών 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών. 
 
Η συνολική γενική εικόνα είναι αυτή μιας περιοχής που είναι πλούσια σε αξίες και 
αποδεικτικά στοιχεία, αλλά χαρακτηρίζεται από ισχυρό οικονομικό και πολιτικό 
κατακερματισμό που καθιστά δύσκολα τα ολοκληρωμένα έργα βελτίωσης. 
 
 
5.4 Προκλήσεις και ευκαιρίες 
 
Το πρώτο υπόβαθρο αφορά την πιθανότητα το πάρκο να αποτελέσει σημαντικό μέρος 
ενός περιφερειακού και Εθνικού Συστήματος πραγματικών αρχαιολογικών χώρων. 
Ειδικότερα, όσον αφορά την αρχαιολογία, μαζί με τους πόλους της Αδριανούπολης 
και του Παλαιοκάστρου θα μπορούσε να είναι μία από τις κορυφές ενός τριγώνου 
αρχαιολογικής ενίσχυσης. 
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Η κοιλάδα του Δρίνου χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία μιας πλούσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της οποίας η ανάδειξη θα μπορούσε να επικεντρωθεί 
ακριβώς στους δύο πόλους του Αργυρόκαστρου και της Antigonea. 
 
Η δυνατότητα αναδιοργάνωσης όχι μόνο της περιοχής που περιλαμβάνεται στενά στο 
πάρκο, αλλά και της γύρω περιοχής που χαρακτηρίζεται από ισχυρή περιβαλλοντική 
και πολιτιστική αξία. 
 
Η ενίσχυση του πάρκου, η βελτίωση της προβολής του και η κοινωνική του απόλαυση 
μπορούν να τονώσουν τις εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης και να ενισχύσουν τα 
τοπικά συστήματα, θέτοντας τα θεμέλια για μια ενεργή διατήρηση των πόρων, που 
είναι απαραίτητες για την ενίσχυσή τους. 
 
Δυνατότητα πειραματισμού κερδοφόρων σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 
θεμάτων σε σχέση με την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Είναι μια πρόκληση να οργανωθεί η ισορροπία μεταξύ του δημόσιου ελέγχου, που 
συχνά χωρίζεται όπως ήδη ειπώθηκε μεταξύ διαφορετικών αρμόδιων θεμάτων και 
ποικιλιών ιδιωτών.  
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Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije  
Οργανισμός Ανάπτυξης δημόσιων ιδρυμάτων της κομητείας Σίμπενικ – Κνιν (Šibenik 

– Knin) 
 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ της ΠΟΛΗΣ ΣΙΜΠΕΝΙΚ 
 (Šibenik – Knin) (ΚΡΟΑΤΙΑ) 

 
Το Μουσείο της πόλης Σίμπενικ (SCM) έχει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση 20 

αρχαιολογικών χώρων της κομητείας Σίμπενικ-Κνίν(Šibenik – Knin). Στο πλαίσιο του 

έργου μεταφοράς, η εμπειρία του Μουσείου της πόλης του Σίμπενικ (Šibenik – Knin)θα 

έχει τη δική του αξία, καθώς θα επιτρέψει επίσης την αντιμετώπιση του προβλήματος 

των συστημάτων πάρκων δικτύου. 

Ανάμεσα στις περιοχές που περιλαμβάνονται εντός του Σίμπενικ Μουσείου της Πόλης 

(σε αυτό το στάδιο, έχουν ήδη εντοπιστεί Crkvina site, Bribirska site, Prizba site, 

Velijka Mrdakovica site, Gradina site και Sveti Spas site) σε αυτή τη φάση, 

αναλαμβάνουν ρόλο ιδιαίτερης σημασίας αυτών των Bribirska glavica και Velika 

Mrdakovica. 

Ως εκ τούτου, στο μέτρο που το έργο προβλέπει την ενσωμάτωσή τους σε ένα μοντέλο 

διαχείρισης δικτύου, σε αυτό το στάδιο προτίμησε να ασχοληθεί με την ανάλυση σε 

ξεχωριστή μορφή. 

Για το λόγο αυτό, μία ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης θα είναι αφιερωμένη στη  

Bribirska Glavica και μία στη Velika Mrdakovica, τα συμπεράσματα θα είναι κοινά. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

BRIBIRSKA GLAVICA 

 
 
 

1. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΠΆΡΚΟΥ 

 

1.1. Σχετικές νομοθεσίες που ισχύουν στην Κροατία 

 

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, σε εθνικό επίπεδο, η διαχείριση, προστασία και 

αξιοποίηση αρχαιολογικών πάρκων και χώρων ρυθμίζεται από τον "νόμο για την 

προστασία και διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". Ο νόμος αυτός ορίζει τα 

πολιτιστικά αγαθά ως αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικούς ζώνες, τοπία και 

μέρη τους, που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία στο χώρο και έχουν 

καλλιτεχνική, ιστορική και ανθρωπολογική αξία. Για την προστασία και διατήρηση 

των πολιτιστικών αγαθών, για τον καθορισμό μέτρων προστασίας και την εποπτεία 

επί της εφαρμογής τους, είναι υπεύθυνοι κρατικής διοίκησης φορέων, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα του πολιτισμού, του 

χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την κατασκευή, τη 

στέγαση και τις κοινοτικές υπηρεσίες, τουρισμού, οικονομικών, εσωτερικών και 

δικαιοσύνης, σύμφωνα με το νόμο και άλλες διατάξεις. 

Εκτός από τον" νόμο για την προστασία και διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

"ως βασική πράξη, ισχύει το" διάταγμα για την Αρχαιολογική Έρευνα", το οποίο 

καθορίζει τους όρους διεξαγωγής αρχαιολογικής έρευνας στη Δημοκρατία της 

Κροατίας. Όλες οι έρευνες που σχεδιάζονται να διεξαχθούν σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας επιτρέπονται μόνο με την έγκριση του 

Τμήματος διατήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή του οποίου 

βρίσκονται οι τοποθεσίες ή τα ευρήματα. 

 

1.2. Γενική παρουσίαση της Bribirska Glavica 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος  Bribirska Glavica - αρχαία Βαρβαρία και παλιά κροατική 

Bribir βρίσκεται στο χωριό Bribir, στο ανατολικό τμήμα της κομητείας Σίμπενικ-

Κνιν(Šibenik – Knin)., κοντά στα σύνορα με την κομητεία Ζαντάρ(Zadar). Η πόλη 

Skradin (γνωστή ως σημείο εκκίνησης για την επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Krka) 

βρίσκεται περίπου. 14 χιλιόμετρα σε μια νοτιοανατολική κατεύθυνση, και ο γνωστός 

τουριστικός προορισμός της πόλης της Vodice είναι περίπου 18 χιλιόμετρα μακριά, 

με κατεύθυνση νότια. Η έδρα της κομητείας, πόλη Σίμπενικ(Šibenik), είναι περίπου 

23 χιλιόμετρα μακριά, προς τη νοτιοανατολική κατεύθυνση. Όσον αφορά τις 

κυκλοφοριακές συνδέσεις, η Bribirska glavica απέχει μόλις 8 χιλιόμετρα από τον 

αυτοκινητόδρομο Α1, συγκεκριμένα τη διασταύρωση Pirovac. Αξίζει επίσης να 

αναφερθεί ο τουριστικός δρόμος της Αδριατικής, ο οποίος εκτείνεται κατά μήκος 
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ολόκληρης της ακτής της Κροατίας και ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 

χιλιομέτρων. 
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Κάτοψη το Αρχαιολογικού Χώρου Bribirska glavica 
 
 
Μια λίστα με σημαντικά κτίρια / μνημεία: 

 
1. Νυμφαίο - Σύστημα δεξαμενών πόλεων, ανατολική Πύλη της πόλης και 
μεσαιωνικός πύργος. 
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2. Ερείπια Ρωμαϊκής και μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. 

 

3. Το συγκρότημα του Φραγκισκανικού μοναστηριού και η εκκλησία της Αγίας Μαρίας 

από τον 13ο αιώνα είναι το καλύτερα διατηρημένο κτίριο στο κεφάλι. Οι χοντροί 

πέτρινοι τοίχοι με ιδιαίτερα ισχυρές αντηρίδες υποδηλώνουν ότι αυτό ήταν ένα 

εντυπωσιακό κτίριο. Είναι επίσης γνωστή για τη χειροτονία του πρώτου κροατικού 

αγίου, του Αγίου Νίκολας Ταβίλιτς , το 1375. 

 

 

 
4. Αρχαιολογική έκθεση του υλικού από την εποχή του Χαλκού μέχρι τον ύστερο 

Μεσαίωνα. 

5. Ερείπια του Δικαστηρίου  του Ban Pavle Šubić Bribirski από τον 13ο αιώνα. 

6. Ρωμαϊκή Αγορά με τα ερείπια ενός ναού. 

 

 
. 

7. Γοτθική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 13ου αιώνα. 

8. Κρύπτη με αντίκα σαρκοφάγου από τον 4ο αιώνα και τα ερείπια μιας εξάφυλλη 

παλιάς κροατικής εκκλησίας από τον 9ο-11ο αιώνα-στα θεμέλια της  
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Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Ιωακείμ και της Αγίας Άννας με ένα νεκροταφείο το 

οποίο χτίστηκε αργότερα. 

 

 
 
9. Αμυντικός πύργος από τον 16ο-17ο αιώνα και Ενετικός προμαχώνας από τον 17ο 
αιώνα 

 
10. Η κύρια είσοδος της Βαρβαρίας (δυτική πύλη) με τα ερείπια των μεγαλιθικών 

τείχη από την περίοδο των Λιβυρνών - καλά διατηρημένα μεγαλιθικά τείχη που 

χρονολογούνται γύρω στο 1500 π.Χ. - εποχή του χαλκού. 

  
 

 
 
Η περιοχή καλύπτει έκταση περίπου 7 εκταρίων και βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 

150 μέτρων σε σύγκριση με τη γύρω περιοχή και σε περίπου 300 μέτρα πάνω από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Ο λόφος βρίσκεται στη μέση ενός εύφορου καρστικού 

πεδίου, περιτριγυρισμένο από πολυάριθμα χωράφια και αμπελώνες οι οποίοι, μετά 

τον πόλεμο της πατρίδας, ήταν ως επί το πλείστον παραμελημένοι. Κοντά στο 

αρχαιολογικό πάρκο, υπάρχουν αρκετά μικρότερα χωριά και οικισμοί, κυρίως σπάνια 

κατοικημένοι. 
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Η Bribirska glavic ξεκίνησε την πλούσια ζωή της την πρώτη χιλιετία π.Χ. (στην εποχή 

του σιδήρου) ως οικισμός που ονομάζεται Βαρβαρία, που κατοικείται από την 

ιλλυρική φυλή Λιβύρνις. Την 1η χιλιετία μ.χ., λόγω των ρωμαϊκών κατακτήσεων, ο 

οικισμός έγινε Ρωμαϊκη Πόλη - Πόλη Βαρβαρία. Στις αρχές του 7ου αιώνα, η Βαρβαρία 

κατοικήθηκε από Κροάτες και από τον 10ο αιώνα αναφέρεται ως η κροατική πόλη 

Bribir. Η μεγαλύτερη ιστορική σημασία αυτής της τοποθεσίας έγκειται στο γεγονός 

ότι τον 13ο και 14ο αιώνα ήταν η έδρα της ισχυρής οικογένειας Σίμπικ (Šubić) που 

ήταν τότε οι ηγεμόνες της Κροατίας και της Βοσνίας. 

 

1.3 Υποδομή 

Η Bribirska glavica είναι δωρεάν για τους επισκέπτες να δουν και να επισκεφθούν. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποδομή επισκεπτών όπως το καλά διατηρημένο 

μονοπάτι, η κίνηση είναι λίγο δύσκολη για τους πεζούς, ενώ η κίνηση των ατόμων με 

αναπηρίες είναι εντελώς αδύνατη. 

Η πρόσβαση στην τοποθεσία από τους πρόποδες του λόφου είναι δυνατή από 

κακοδιατηρημένα μονοπάτια, καθώς και από δρόμο με ελικοειδές χαλίκι που είναι εν 

μέρει προσαρμοσμένο στην οδήγηση αυτοκινήτου και ποδηλάτου βουνού ή πιθανώς 

κάποιου τύπου μοτοσικλέτας (enduro ή τετραπλή). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τοποθεσία έχει ερευνηθεί συνεχώς στην πρόσφατη ιστορία 

(ειδικά την περίοδο από το 2014 μέχρι σήμερα), το πάρκο επισημαίνεται με πίνακες 

πληροφοριών που δείχνουν όλα τα σημαντικά κτίρια / μνημεία. Υπάρχουν επίσης δύο 

πιο πρόσφατα κτίρια στην περιοχή (υπό τη δικαιοδοσία του μουσείου κροατικών 

αρχαιολογικών μνημείων στο Σπλιτ (Split) ) που χρησιμεύουν ως αποθηκευτικός και 

Εκθεσιακός χώρος για πολυάριθμα αντικείμενα, αλλά έχουν κλείσει για αρκετά 

χρόνια για άγνωστους λόγους. Δεν υπάρχουν πρόσθετες εγκαταστάσεις στην 

περιοχή, όπως καφέδες, εστιατόρια, τουαλέτες, παιδική χαρά, χώρος στάθμευσης 

κλπ 
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1.4 Θέση στο φυσικό σύστημα 
 
Οι βασικές μορφές ανακούφισης που επικρατούν στην περιοχή αυτή είναι το καρστικό 
οροπέδιο, οι καρστικές κοιλότητες, οι κοιλάδες του ποταμού Krka και των 
παραποτάμων του και η γύρω λοφώδης και ορεινή περιοχή. Η βλάστηση στην 
περιοχή αυτή κυριαρχείται από υπο-μεσογειακά δάση δρυός και λευκό γαύρο και 
υποβρύχια. Στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, ο ποταμός Krka ρέει στα 
ανατολικά και ο ποταμός Zrmanja ρέει στα βορειοδυτικά, και οι δύο ανήκουν στη 
λεκάνη της Δαλματίας. Εκτός από αυτά τα μεγαλύτερα επιφανειακά ύδατα, υπάρχει 
ένας σημαντικός αριθμός μικρότερων επιφανειακών καθώς και υποθαλάσσιων 
υδάτινων οδών. Επίσης, η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός του Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000, ο κύριος στόχος του οποίου είναι η διατήρηση ή η αποκατάσταση της 
ευνοϊκής κατάστασης περισσότερων από χίλιων απειλούμενων και σπάνιων ειδών και 
περίπου 230 τύπων φυσικών οικοτόπων. Το Natura 2000 υποστηρίζει την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης και ο στόχος του δεν είναι να σταματήσει όλες τις αναπτυξιακές 
δραστηριότητες, αλλά να θέσει σημεία αναφοράς σύμφωνα με τα οποία θα είναι σε 
θέση να πραγματοποιηθούν, διατηρώντας παράλληλα τη βιολογική ποικιλότητα. Ως 
εκ τούτου, το Natura 2000 μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες στις αγροτικές 
περιοχές, για παράδειγμα οικολογικό τουρισμό, αναψυχή ή Γεωργία και δασοκομία 
φιλική προς τη φύση. 
 
 
1.5 Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Νομού Σίμπενικ - Κνιν (Šibenik – Knin) είναι 
άριστα τοποθετημένη στο κεντρικό τμήμα της κροατικής Αδριατικής ακτής, η κάλυψη 
των πιθανών χρηστών / επισκεπτών του αρχαιολογικού πάρκου είναι πολύ μεγάλη. 
Ολόκληρη η περιοχή συνδέεται καλά με την κυκλοφορία, τόσο με την υπόλοιπη χώρα 
όσο και με τις γειτονικές χώρες (Ιταλία με πλοίο από το Σπλιτ και το Ζαντάρ) και είναι 
πολύ ευγνώμων για τη μελλοντική τουριστική / πολιτιστική εκμετάλλευση. Σε άμεση 
γειτνίαση με τον αυτοκινητόδρομο Α1 και τον τουριστικό δρόμο της Αδριατικής, 
καθώς και σε σχετικά μικρή απόσταση 50-70 χιλιομέτρων βρίσκονται τα αεροδρόμια 
Ζαντάρ(Zadar) και Σπλιτ (Split), ενώ στην πόλη Σίμπενικ (Šibenik) , Ζαντάρ (Zadar) 
και Σπλιτ (Split) υπάρχουν πορθμεία και τουριστικά λιμάνια. 
 
Στην περιοχή (10-30 χλμ.) υπάρχουν αρκετοί άλλοι αρχαιολογικοί χώροι όπως η 
Velika Mrdakovica (Vodice), η Prižba (Srima), η Maraguša (Skradin), η Burnum 
(Ivoševci) κλπ. Από τα μεγάλα μουσειακά ιδρύματα, υπάρχει μόνο το Μουσείο της 
πόλης του Σίμπενικ (Šibenik ) και αρκετές μικρότερες τοπικές, όπως το Μουσείο Drniš 
City και το Μουσείο Knin Knin. 
 
Σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή δεν υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις ή 
εγκαταστάσεις εστίασης, εκτός από μερικές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις (OPG) που 
προσφέρουν κυρίως εγχώρια γεωργικά προϊόντα (λαχανικά, φρούτα, κρέας, κρασί, 
ελαιόλαδο κλπ.). Το πλησιέστερο σημαντικό τουριστικό κάθισμα είναι η πόλη 
Skradin, η οποία βρίσκεται περίπου 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά και η οποία, χάρη 
στην εγγύτητα του Εθνικού Πάρκου Krka, είναι εξαιρετική τουριστική υποδομή 
εξοπλισμένη (εστιατόρια, διαμερίσματα, Μαρίνα, ένα μικρό οικογενειακό 
ξενοδοχείο). 
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- μεγάλη περιοχή 
- τοποθεσία είναι εν μέρει πολύ καλά 
διατηρημένα 
- συνέχεια ερευνητικών εργασιών άνω 
των 100 ετών 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- δύσκολη φυσική πρόσβαση στην ίδια 
την τοποθεσία 
- ανεπίλυτα ακίνητα και νομικές σχέσεις 
- ασαφής δικαιοδοσία του ιδρύματος επί 
του τόπου 
-  πρόβλημα διαχείρισης χώρου  
 

ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ 
- κοντά στα τουριστικά κέντρα Vodice, 
Skradin, Šibenik 
- καλή κυκλοφοριακή σύνδεση με όλους 
τους σημαντικούς δρόμους 
- διαθεσιμότητα κονδυλίων της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω 
δραστηριοτήτων 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- έλλειψη οικονομικών πηγών για 
περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα 
- συμφέρον των αρμόδιων φορέων για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου 

 
 
2. ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 

 
2.1 Γενική Παρουσίαση 

 
Στη Δημοκρατία της Κροατίας, όλες οι ενέργειες που εκτελούνται σε αρχαιολογικό 
χώρο πρέπει να έχουν έγκριση (απόφαση) που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία 
διατήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο 
αρχαιολογικός χώρος. Μετά την έγκριση, η πολιτιστική ιδιοκτησία εγγράφεται στο 
μητρώο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δημοκρατίας της Κροατίας - κατάλογος 
προστατευόμενης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εντός της ζώνης που καλύπτεται από 
την απόφαση, δεν επιτρέπονται οικοδομικές εργασίες, καθώς και παρεμβάσεις στην 
περιοχή για τη διατήρηση της ακεραιότητας του αρχαιολογικού χώρου. Δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση προκατασκευασμένων κτιρίων χωρίς την έγκριση της 
αρμόδιας αρχής. Δεν επιτρέπονται κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας αρχής εντός των χωρικών ορίων του τόπου, το έδαφος μπορεί 
να καλλιεργηθεί μόνο σε βάθος 30 εκ. Αν κατά τη διάρκεια των επιτρεπόμενων 
εργασιών, αρχαιολογικών ή συντηρητικών ερευνών εντοπιστούν τα υπολείμματα 
κτιρίων ή αντικειμένων, ο ανιχνευτής υποχρεούται να ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα 
και το αρμόδιο μουσείο και να παραδώσει τα αντικείμενα στο αρμόδιο μουσείο. Η 
εξερεύνηση της πολιτιστικής περιουσίας και η ανασκαφή των ευρημάτων επιτρέπεται 
μόνο με την προηγούμενη έγκριση της αρχής και με την προϋπόθεση ότι όλα τα 
ευρήματα διατηρούνται επαγγελματικά και τα κινητά ευρήματα παραδίδονται για 
φύλαξη στο αρμόδιο μουσείο. 

 
Εκτός από το τοπικό τμήμα διατήρησης ως εκπρόσωπος του Κράτους, η περαιτέρω 
διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνει την 
τοπική κυβέρνηση, στην περίπτωση αυτή την πόλη Skradin, τότε το τοπικό όργανο 
που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο – το Μουσείο της πόλης Σίμπενικ (Šibenik) 
και την περιφερειακή κυβέρνηση της κομητείας Σίμπενικ-Κνιν(Šibenik-Knin) , 
Διοικητικό Τμήμα χωροταξικού σχεδιασμού και κατασκευής. 
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2.2 Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 
 

Δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης για τον αρχαιολογικό χώρο. Επίσης, δεν υπάρχει 
άλλο ενοποιημένο έγγραφο σχετικό με τους στόχους / προτεραιότητες / 
δραστηριότητες διαχείρισης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ανυπαρξία αυτών των 
εγγράφων είναι η ασαφής και άναρχη δικαιοδοσία των διαφόρων φορέων γύρω από 
την περιοχή, έτσι ώστε η πόλη Skradin, το Skradin Τουριστικό Συμβούλιο, η κομητεία 
Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin), το Μουσείο της πόλης Σίμπενικ(Šibenik), το Μουσείο 
κροατικών αρχαιολογικών μνημείων στο (Split) και άλλοι εμπλέκονται στις 
διαδικασίες διαχείρισης αρχαιολογικό χώρο, και των οποίων τα συμφέροντα και τα 
σχέδια είναι συχνά σε σύγκρουση. Ωστόσο, μιλώντας σε όλους τους σχετικούς 
παράγοντες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία καταλήξαμε στο ακόλουθο 
συμπέρασμα. 

 
 

Το σχέδιο διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου θα πρέπει να καθοριστεί μέσα από 
τις ακόλουθες συγκεκριμένες περιοχές: 

 
Διαχείριση-διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου 
μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων. 

 
Προστασία-εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών προστασίας και διατήρησης του 
αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα προστασίας. 

 
Έρευνα-εξασφάλιση της συνέχειας της επιστημονικής έρευνας. 

 
Χωροταξικός σχεδιασμός-δημιουργία νομικών και διοικητικών προϋποθέσεων για την 
ομαλή λειτουργία της έρευνας και την προστασία και οικονομική εκμετάλλευση του 
αρχαιολογικού χώρου. 

 
Ασφάλεια πολιτιστικών αγαθών-δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για την προστασία 
από την παράνομη κατασκευή, την κλοπή και το παράνομο εμπόριο αντίκες. 

 
Ερμηνεία-καθιστούν τον αρχαιολογικό χώρο προσβάσιμο και ορατό χρησιμοποιώντας 
διάφορα μέσα ερμηνείας / μέσων. 

 
Εκπαίδευση-αύξηση του ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό χώρο μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, νέους και φοιτητές. 

 
Δέσμευση και ενδυνάμωση της Τοπικής Κοινότητας-ενθάρρυνση της τοπικής 
κοινότητας να χρησιμοποιήσει την αρχαιολογική κληρονομιά στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της πόλης Skradin και των γύρω περιοχών. 

 
Προώθηση επωνυμίας -αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Skradin και της κομητείας 
Σίμπενικ – Κνιν (Šibenik-Knin)  μέσω της ανάπτυξης της αρχαιολογικής επωνυμίας 
Bribirska glavica. 
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Τουρισμός - ανάπτυξη τουριστικής υποδομής καθώς και ενός σύνθετου πολιτιστικού 
και τουριστικού προϊόντος που θα επέτρεπε την ανάπτυξη του τουρισμού στον 
αρχαιολογικό χώρο. 

 
Ασφάλεια επισκεπτών-αύξηση της ασφάλειας του χώρου για τους επισκέπτες και 
τους τουρίστες. 

 
 

2.3 Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 
 

Η πόλη Skradin, το Τουριστικό Συμβούλιο Skradin, η κομητεία Σίμπενιν-Κνιν (Šibenik-
Knin), το Μουσείο της πόλης Σίμπενικ (Šibenik) και το Μουσείο κροατικών 
αρχαιολογικών μνημείων στο Σπλιτ (Split) συμμετέχουν όλοι στη διαχείριση του 
αρχαιολογικού χώρου. 

 
Κατά την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης Αρχαιολογικού Πάρκου, ως επίσημο 
έγγραφο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν επιπλέον οι ακόλουθοι φορείς / 
συμμετέχοντες: 

- τοπικό τουριστικό συμβούλιο της πόλης Skradin, 

- Περιφερειακό τουριστικό συμβούλιο της κομητείας Σίμπενικ-Κνιν 
(Šibenik-Knin), 

- μικρές και μεσαίες επιχειρηματίες στον πολιτισμό και τον τουρισμό από 
το νομό, 

- ενδιαφερόμενες ομάδες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ενώσεις, 

- συμβουλευτικές εταιρείες που ειδικεύονται στον πολιτισμό και τον 
τουρισμό, 

- ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολυτεχνεία, πανεπιστήμια, 
κολέγια. 

 
 
2.4 Ανάλυση SWOT του σχεδίου διαχείρισης και των στρατηγικών 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- ύπαρξη μακροχρόνιων οργανωμένων 
έργων και διατήρηση στο χώρο 
- ύπαρξη ιδρυμάτων με κίνητρο τη 
διαχείριση χώρων 

 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- κανένα σχέδιο διαχείρισης 
- ασαφής δικαιοδοσία διαφορετικών 
ιδρυμάτων 
- έλλειψη μόνιμης πηγής 
χρηματοδότησης 
- ανεπαρκής συμμετοχή άλλων 
σημαντικών ενδιαφερομένων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 

ΕΥΚΑΡΙΕΣ 
- ανάπτυξη του τουρισμού και του 
τουρισμού στην περιοχή 
- μεγάλο δυναμικό επισκεπτών / 
τουριστών 
- μεγάλες δυνατότητες για τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- λόγω ασαφούς δικαιοδοσίας, η 
πιθανότητα καταστροφής του χώρου 
- φυσικές απειλές-δυνατότητα φυσικών 
καταστροφών 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
 
3.1 Πολιτική και προτεραιότητες για την κληρονομιά 
 
Στην "αναπτυξιακή στρατηγική της κομητείας Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin) ", μαζί με 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της βιοτεχνίας, την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας και της γεωργίας, ο προσανατολισμός προς την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση του τουρισμού είναι σαφώς καθορισμένος. Ένα από τα μέτρα για τη 

βελτίωση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς είναι η ανάπτυξη νέων 

επιλεκτικών μορφών τουρισμού και η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε 

προστατευόμενες περιοχές. Αυτές οι ομάδες μπορούν ασφαλώς να περιλαμβάνουν 

την ανάπτυξη αγροτουρισμού, τον τουρισμό αναψυχής, την κατασκευή ελκυστικών 

περιπάτων, ποδηλατοδρόμων και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

 

Ως απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, μπορούμε να επισημάνουμε υπάρχοντα έργα 

όπως η τουριστική αξιοποίηση του καναλιού του Αγίου Αντωνίου, το HEREDITAS - 

έργο προστασίας γυψοσανίδας παραδοσιακής κατασκευής, το έργο "HERA-βιώσιμη 

τουριστική διαχείριση της Αδριατικής Κληρονομιάς", το έργο HERCULTOUR κλπ. 

Επίσης στο στρατηγικό έγγραφο "Ρυθμιστικό Σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη 

στην κομητεία Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin) " ως σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες 

της τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον αναφέρονται αξιολόγηση και αξιοποίηση της 

απτής πολιτιστικής κληρονομιάς, του ενεργού τουρισμού και του οικοτουρισμού. 

 

 

3.2 Υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 

 

Εκτός από έργα / πρωτοβουλίες αρχαιολογικού και ανθρωπολογικού χαρακτήρα που 

υλοποιούνται συνεχώς στην περιοχή της Bribirska glavica  από το 1959, υπάρχουν 

σήμερα (και ποτέ δεν υπήρξαν) συστηματικά και συνεχή έργα που σχετίζονται με την 

οικονομική εκμετάλλευση και την οικονομική αποτίμηση των χώρων. Υπάρχουν 

αποκλειστικά μεμονωμένες πρωτοβουλίες τοπικών τουριστικών πρακτορείων που 

περιστασιακά λαμβάνουν μικρότερες ομάδες τουριστών για να περιηγηθούν στην 

περιοχή και σπάνιες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως θεατρικά έργα για τη ζωή στο 

Bribir σε ορισμένες ιστορικές περιόδους, που διοργανώνονται από το τοπικό θέατρο 

Virko, το τοπικό τουριστικό συμβούλιο και τις τοπικές αρχές. 
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3.3 Nέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 
 
Δεδομένου ότι, εκτός από τα προαναφερθέντα έργα, δεν υπάρχουν άλλα έργα 

/ εκδηλώσεις, σχεδόν κάθε νέα πρωτοβουλία που ξεκίνησε είναι ένα είδος 
καινοτομίας. Αυτές περιλαμβάνουν οργανωμένες και συστηματικές επισκέψεις 
ατόμων ή ομάδων, οργανωμένες παραστάσεις εκδηλώσεων από την πλούσια ιστορία 
της περιοχής (όπως το προαναφερθέν παιχνίδι), συνεχή παρουσία οικοδεσποτών / 
οδηγών στην περιοχή, άνοιγμα δύο κτιρίων για τους επισκέπτες και προσφορές 
τοπικών αναμνηστικών και χειροτεχνιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών (συσκευές VR και οδηγοί ήχου), διευθέτηση τμήματος πεζόδρομων 
για πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες ... 

 
Στους πρόποδες του χώρου: διευθέτηση χώρου στάθμευσης, διευθέτηση 

παιδικής χαράς με εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για τους νεότερους, εγκαταστάσεις 
τροφοδοσίας. Μέρος αυτών των εγκαταστάσεων θα είναι αποκλειστικά εποχιακό 
(π.χ. από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο), λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθηκών 
κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 
Οι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού είναι η ύπαρξη ενός σχεδίου 

και στρατηγικής για τη διαχείριση του χώρου, στη συνέχεια η νομική και ιδιοκτησιακή 
ρύθμιση τόσο της εδαφικής περιοχής όσο και των προγραμματισμένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα  σε αυτές τις πρωτοβουλίες / 
δραστηριότητες και, τέλος, η παροχή οικονομικών πόρων για όλα αυτά. 

 
3.4 Oμάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς  

 
Στόχος ομάδες και φορείς που πρέπει να συμμετέχουν στις παραπάνω 
δραστηριότητες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό κυβερνητικά όργανα (πόλεις, 
δήμοι, νομοί, κράτος) και, στη συνέχεια, όργανα που διαχειρίζονται τους 
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αρχαιολογικούς χώρους (μουσεία), οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (π. χ. ξεναγοί, σύλλογοι και ενώσεις ατόμων με αναπηρία), των μικρών 
και μεσαίων επιχειρηματιών στον πολιτισμό και τον τουρισμό (τουριστικά γραφεία, 
ξενοδόχοι, εστιάτορες), τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τοπική πολυτεχνεία, 
πανεπιστήμια, κολέγια). Όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν για 
λόγους ειδικούς για τους ρόλους τους, έτσι ώστε τα κυβερνητικά ιδρύματα να 
συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Ιδρύματα που διαχειρίζονται αρχαιολογικά πάρκα ως επαγγελματική και 
συμβουλευτική υποστήριξη, ενώσεις και ΜΚΟ ως συμμετέχοντες που θα συμμετέχουν 
άμεσα στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα ως εμπνευστές και δημιουργοί νέων υπηρεσιών και 
προϊόντων, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως επιστημονική υποστήριξη και 
παρόμοια. 

 
 

3.5 Ανάλυση SWOT βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- μεγάλο τουριστικό δυναμικό της 
περιοχής 
- συμμετοχή ορισμένων ενώσεων και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στις 
οικονομικές δραστηριότητες  
- ύπαρξη έργων / δραστηριοτήτων 
τουριστικού / οικονομικού χαρακτήρα 
- ύπαρξη ισχυρής τουριστικής υποδομής 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- δύσκολη φυσική πρόσβαση στην ίδια 
την τοποθεσία, σχετικά μικρή / στενή 
περιοχή 
- ανεπίλυτα ακίνητα και νομικές σχέσεις 
- ασαφής δικαιοδοσία του ιδρύματος επί 
του τόπου 
- πρόβλημα διαχείρισης χώρου 
- καμία παράδοση οικονομικής 
αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
- κοντά σε τουριστικά κέντρα Vodice, 
Σίμπενικ(Šibenik) 
- καλή κυκλοφοριακή σύνδεση με όλους 
τους σημαντικούς δρόμους 
- διαθεσιμότητα πόρων της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω 
δραστηριοτήτων 
- κίνητρα άλλων ενδιαφερομένων για 
περαιτέρω επενδύσεις σε οικονομικές 
δραστηριότητες  
 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- έλλειψη οικονομικών πηγών για 
περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα 
- έλλειψη ενδιαφέροντος των αρμόδιων 
φορέων για περαιτέρω ανάπτυξη του 
χώρου 

 
 
4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΤΠΕ 
 
4.1 Υφιστάμενα εργαλεία ΤΠΕ 
 
Εκτός από τους πίνακες πληροφοριών και τις πινακίδες στην κροατική και αγγλική 
γλώσσα, υπάρχει επίσης ένας πίνακας πληροφοριών σε Μπράιγ για τυφλούς και για 
άτομα με περιορισμένη όραση. Υπάρχουν επίσης δύο συμπαγή κτίρια που έχουν 
μερικώς διευθετηθεί με σκοπό την υποδοχή επισκεπτών και την παρουσίαση 
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αρχαιολογικών αντικειμένων, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχουν ανοίξει εδώ και 
αρκετά χρόνια. 
 
Για να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει την πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά, καθώς 
και τη γενικά πλούσια ιστορία της περιοχής, το 2019 ξεκίνησε θεατρική παράσταση 
που διοργάνωσε το τοπικό θέατρο Virko, η πόλη Skradin και το τοπικό τουριστικό 
συμβούλιο. Λόγω της πανδημίας του κοροναϊού φέτος, η παράσταση είναι απίθανο 
να πραγματοποιηθεί ή θα αναβληθεί. Προκειμένου να αυξηθεί το κοινό των παιδιών 
και των νέων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οργανώνονται περιστασιακές 
συγκεντρώσεις μαθητών και παιδιών με ειδικές ανάγκες με αρχαιολόγους. 
 
4.2 Αρχές και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ 

 

- Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που συμμετέχουν / πρέπει να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ είναι: 

- Μουσείο της πόλης Σίμπενικ (Šibenik) υπεύθυνος για την επαγγελματική 

υποστήριξη για τη δημιουργία νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων ΤΠΕ. 

- Μουσείο κροατικών αρχαιολογικών μνημείων στο Σπλιτ (Split)-

υπεύθυνος για την επαγγελματική υποστήριξη για τη δημιουργία νέων 

καινοτόμων δραστηριοτήτων ΤΠΕ. 

- Οργανισμός Ανάπτυξης δημόσιων ιδρυμάτων - υπεύθυνος για την 

προετοιμασία και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την 

ΕΕ. 

- Κομητεία Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin) -δημιουργία πολιτικών και νόμων 

σε περιφερειακό επίπεδο. 

- Πόλη Skradin-δημιουργία πολιτικών και κανονισμών σε τοπικό επίπεδο. 

- Τουριστικό Συμβούλιο της Skradin-ανάπτυξη προγράμματος προβολής 

για τον αρχαιολογικό χώρο, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και 

διαφημιστικού υλικού. 

- Ιδιωτικός τομέας - μικρές και μεσαίες επιχειρησεις-δημιουργία νέων 

οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

4.3 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 
 

Τα αναφερόμενα εργαλεία και δραστηριότητες ΤΠΕ στον αρχαιολογικό χώρο 

επικεντρώνονται κυρίως στο γενικό πληθυσμό επισκεπτών και τουριστών (όλων των 

ηλικιακών ομάδων), στη συνέχεια σε όσους ενδιαφέρονται για αθλητικές και 

υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστική κληρονομιά, και στη συνέχεια σε 

συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (κυρίως τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης, 

άτομα με ειδικές ανάγκες) και παιδιά σχολικής ηλικίας. 
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4.4 Ανάλυση SWOT των εργαλείων ΤΠΕ 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- την ύπαρξη ήδη καθορισμένων 
δραστηριοτήτων ΤΠΕ 
- ύπαρξη οργανισμών / ενώσεων που 
έχουν κίνητρο να επενδύσουν και να 
οργανώσουν δραστηριότητες ΤΠΕ 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- το πρόβλημα της χρηματοδότησης 
νέων δραστηριοτήτων 
- πρόβλημα αρμοδιότητας διαφόρων 
οργάνων 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
- δυνατότητα χρηματοδότησης από 
πόρους της ΕΕ 
- μεγάλο δυναμικό επισκεπτών / 
τουριστικών 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- Κακή προσβασιμότητα κυκλοφορίας 
του χώρου 
- φυσικές απειλές, καιρικές 
καταστροφές 
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VELIKA MRDAKOVICA 
 

 
1. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΠΆΡΚΟΥ 
 
1.2 Γενική παρουσίαση 

 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Velika Mrdakovica βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Νομού 
Σίμπενικ- Κνιν (Šibenik-Knin) , στην ενδοχώρα της πόλης Vodice (περ. 4 χλμ βόρεια) 
και περ. 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της έδρας του Νομού Σίμπενικ (Šibenik) . 
Βρίσκεται πολύ κοντά στον τουριστικό δρόμο της Αδριατικής (περ. 4 χλμ.) και κοντά 
στον αυτοκινητόδρομο Α1 (περ. 10 χλμ.). Το Αρχαιολογικό Πάρκο βρίσκεται σε ένα 
λόφο σε ύψος περίπου 100 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 
περίπου 50 μέτρα σε σχέση με τη γύρω περιοχή. Ολόκληρη η περιοχή έχει επιφάνεια 
περίπου 1500 μ2. Το περιβάλλον κυριαρχείται από χωράφια και ελαιόδεντρα που 
καλλιεργούνται από τους κατοίκους των γύρω χωριών Zaton, Gačelezi, Srima και 
την πόλη Vodice. 

 

 
 
 
 

Η περιοχή κατοικήθηκε περίπου από τον 7ο αιώνα π.χ. έως τον 2ο αιώνα μ. χ. Οι 
πρώτοι κάτοικοι ήταν η ιλλυρική φυλή Λιβύρνις, ακολουθούμενη από τους Ρωμαίους 
που ίδρυσαν τον οικισμό της Arausona. Ένας αμυντικός τοίχος με πύργο σώζεται σε 
μήκος 120 μ. Τα κτίρια που είναι ακόμα ορατά αντιπροσωπεύονται από 17 οικιστικά 
ή εμπορικά δωμάτια σε ορθογώνιο δίκτυο, αρκετούς δρόμους και μια ρωμαϊκή 
δεξαμενή στους πρόποδες του λόφου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχαιολογική 
έρευνα και η συντήρηση πραγματοποιούνται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τα κτίρια 
αυτά βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση. 
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1.3 Υποδομή 

 
Η περιοχή Velika Mrdakovica είναι πάντα ανοιχτή και διαθέσιμη στους επισκέπτες 
δωρεάν. Το πάρκο είναι προσβάσιμο από ένα ευρύ χωματόδρομο, το οποίο μπορεί 
να προσεγγιστεί εν μέρει με αυτοκίνητο και εν μέρει λόγω της μεγάλης κλίσης του 
μονοπατιού, αποκλειστικά με τα πόδια ή με όχημα εκτός δρόμου. Η πρόσβαση για 
άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι δυνατή. Δεν υπάρχει οργανωμένη δημόσια 
συγκοινωνία προς την περιοχή. Δεδομένου ότι ο χώρος κατά την περίοδο 2014-2016 
αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας στο πλαίσιο του έργου Ήρα - "προπαρασκευαστικά 
και αρχαιολογικά έργα στο χώρο της Velika Mrdakovica", εγκαταστάθηκαν ένα 
πανοραμικό τηλεσκόπιο με κερματοδέκτη, τρεις πίνακες πληροφοριών, τέσσερις 
πινακίδες και ηλιακός φωτισμός. 

 

 
 

 
Στην περιοχή του πάρκου δεν υπάρχει στερεό αντικείμενο μουσειακού ή εκθεσιακού 
τύπου και δεν υπάρχουν πρόσθετες εγκαταστάσεις (τουαλέτα, παιδική χαρά, χώρος 
στάθμευσης). 

 
 

1.4 Θέση στο φυσικό σύστημα 
 

Οι βασικές μορφές ανακούφισης που επικρατούν στην περιοχή αυτή είναι το καρστικό 

οροπέδιο, οι καρστικές κοιλότητες, οι κοιλάδες του ποταμού Krka και των 

παραποτάμων του και η γύρω λοφώδης και ορεινή περιοχή. Η βλάστηση στην 
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περιοχή αυτή κυριαρχείται από υπο-μεσογειακά δάση δρυός και λευκό γαύρο και 

υποβρύχια. Στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, ο ποταμός Krka ρέει στα 

ανατολικά και ο ποταμός Zrmanja ρέει στα βορειοδυτικά, και οι δύο ανήκουν στη 

λεκάνη της Δαλματίας. Εκτός από αυτά τα μεγαλύτερα επιφανειακά ύδατα, υπάρχει 

ένας σημαντικός αριθμός μικρότερων επιφανειακών καθώς και υποθαλάσσιων 

υδάτινων οδών. Η περιοχή βρίσκεται εντός του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με 

κύριο στόχο τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ευνοϊκής κατάστασης 

περισσότερων από χίλιων απειλούμενων και σπάνιων ειδών και περίπου 230 τύπων 

φυσικών οικοτόπων. Το Natura 2000 υποστηρίζει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης 

και ο στόχος του δεν είναι να σταματήσει όλες τις αναπτυξιακές δραστηριότητες, 

αλλά να θέσει σημεία αναφοράς σύμφωνα με τα οποία θα είναι σε θέση να 

πραγματοποιηθούν, διατηρώντας παράλληλα τη βιολογική ποικιλότητα. Ως εκ 

τούτου, το Natura 2000 μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες στις αγροτικές περιοχές, 

για παράδειγμα οικολογικό τουρισμό, αναψυχή ή Γεωργία και δασοκομία φιλική προς 

τη φύση. 

 
 

1.5 Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Νομού Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin)  είναι 

άριστα τοποθετημένη στο κεντρικό τμήμα της κροατικής Αδριατικής ακτής, η κάλυψη 

των πιθανών χρηστών / επισκεπτών του αρχαιολογικού πάρκου είναι πολύ μεγάλη. 

Ολόκληρη η περιοχή συνδέεται καλά με την κυκλοφορία, τόσο με την υπόλοιπη χώρα 

όσο και με τις γειτονικές χώρες (Ιταλία με πλοίο) και είναι πολύ ευγνώμων για τη 

μελλοντική τουριστική / πολιτιστική εκμετάλλευση. Σε άμεση γειτνίαση με την 

περιοχή είναι ο αυτοκινητόδρομος Α1 και ο τουριστικός δρόμος της Αδριατικής και 

επίσης σε σχετικά μικρή απόσταση 50-70 χλμ.βρίσκονται τα αεροδρόμια Ζαντάρ 

(Zadar)και Σπλιτ (Split), ενώ στην πόλη Σίμπενικ (Šibenik-Knin), Ζαντάρ(Zadar) και 

Σπλιτ (Split) υπάρχουν λιμάνια πορθμείων και τουριστικά λιμάνια. 

 

Σε κοντινή απόσταση (10-30 χλμ.) υπάρχουν αρκετοί άλλοι αρχαιολογικοί χώροι 

όπως η  Bribirska glavica (Bribir), το Prižba (Srima), το Sveti Martin (Ivinj), το 

Colentum (Murter) κλπ. Υπάρχουν λίγα μουσειακά ιδρύματα κοντά, ένα μικρότερο, 

Τοπικό Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης στο Vodice και το Μουσείο της πόλης Σίμπενικ 

(Šibenik). 

 

Σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή υπάρχουν αρκετές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις 

(OPG) που προσφέρουν κυρίως εγχώρια γεωργικά προϊόντα (λαχανικά, φρούτα, 

κρέας, κρασί, ελαιόλαδο κλπ.). Το πλησιέστερο σημαντικό τουριστικό κάθισμα είναι 

η πόλη της Vodice (περίπου 6 χιλιόμετρα προς τα νότια), το οποίο είναι ένα από τα 

πιο δημοφιλή τουριστικά κέντρα σε αυτό το τμήμα της Αδριατικής και χάρη σε αυτό 

το γεγονός είναι εξαιρετική τουριστική υποδομή εξοπλισμένη (πολλά εστιατόρια, 

διαμερίσματα, μαρίνα, πολλά μεγαλύτερα ξενοδοχεία.) 
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- το μεγάλο μέρος του χώρου είναι πολύ 
καλά διατηρημένο 
- μακροπρόθεσμη συνέχεια των 
ερευνητικών εργασιών 
- η ύπαρξη έργων / δραστηριοτήτων 
τουριστικού / οικονομικού χαρακτήρα 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- δύσκολη φυσική πρόσβαση στην ίδια 
την τοποθεσία, σχετικά μικρή / στενή 
περιοχή ανεπίλυτη ιδιοκτησία και 
νομικές σχέσεις 
- ασαφής δικαιοδοσία του ιδρύματος επί 
του τόπου 
- πρόβλημα διαχείρισης χώρου 

ΕΥΚΑΡΙΕΣ 
- πολύ κοντά σε τουριστικά κέντρα 
Vodice,Σίμπενικ(Šibenik) 
- καλή κυκλοφοριακή σύνδεση με όλους 
τους σημαντικούς δρόμους 
- διαθεσιμότητα κονδυλίων της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω 
δραστηριοτήτων  

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- έλλειψη οικονομικών πηγών για 
περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα 
- χαμηλό ενδιαφέρον των αρμόδιων 
φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του χώρου 
 

 
 

2. ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 
 

2.1 Γενική παρουσίαση 
 

Για τη γενική πολιτική προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην Κροατία δείτε την 
παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου  Bribirska glavica. 

 
2.2 Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 

 
Εκτός από το τοπικό τμήμα διατήρησης ως εκπρόσωπος του Κράτους, η περαιτέρω 
διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνει την 
τοπική κυβέρνηση, στην προκειμένη περίπτωση την πόλη Vodice, τότε το τοπικό 
όργανο που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο – το Μουσείο της πόλης Σίμπενικ 
(Šibenik) και την περιφερειακή κυβέρνηση της κομητείας Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin) 
, και διοικητικό τμήμα χωροταξικού σχεδιασμού και κατασκευής. 

 
Δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης για τον αρχαιολογικό χώρο της Velika Mrdakovica. 
Επίσης, δεν υπάρχει άλλο ενοποιημένο έγγραφο σχετικό με τους στόχους / 
προτεραιότητες / δραστηριότητες διαχείρισης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την 
ανυπαρξία αυτών των εγγράφων είναι η ασαφής και άναρχη δικαιοδοσία των 
διαφόρων φορέων γύρω από την περιοχή, έτσι ώστε η πόλη της Vodice, Τουριστικό 
Συμβούλιο Vodice, Κομητεία Σίμπενικ- Κνιν (Šibenik-Knin), Μουσείο της πόλης 
Σίμπενικ (Šibenik), Μουσείο κροατικών αρχαιολογικών μνημείων στο Σπλιτ (Split) και 
άλλοι εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, των οποίων 
τα συμφέροντα και τα σχέδια είναι συχνά σε σύγκρουση. Ωστόσο, μιλώντας σε όλους 
τους σχετικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία καταλήξαμε στο 
ακόλουθο συμπέρασμα. 

 
Το σχέδιο διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου θα πρέπει να καθοριστεί μέσα από 
τις ακόλουθες συγκεκριμένες περιοχές: 
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Διαχείριση-διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου 
μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων. 

 
Προστασία-εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών προστασίας και διατήρησης του 
αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα προστασίας. 

 
Έρευνα-εξασφάλιση της συνέχειας της επιστημονικής έρευνας. 

 
Χωροταξικός σχεδιασμός-δημιουργία νομικών και διοικητικών προϋποθέσεων για την 
ομαλή λειτουργία της έρευνας και την προστασία και οικονομική εκμετάλλευση του 
αρχαιολογικού χώρου. 

 
Ασφάλεια πολιτιστικών αγαθών-δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για την προστασία 
από την παράνομη κατασκευή, την κλοπή και το παράνομο εμπόριο αντίκες. 

 
Ερμηνεία-καθιστούν τον αρχαιολογικό χώρο προσβάσιμο και ορατό χρησιμοποιώντας 
διάφορα μέσα ερμηνείας / μέσων. 

 
Εκπαίδευση-αύξηση του ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό χώρο μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, νέους και φοιτητές. 

 
Δέσμευση και ενδυνάμωση της Τοπικής Κοινότητας-ενθάρρυνση της τοπικής 
κοινότητας να χρησιμοποιήσει την αρχαιολογική κληρονομιά στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της πόλης Skradin και των γύρω περιοχών. 

 
Προώθηση επωνυμίας-αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Skradin και της κομητείας 
Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin) μέσω της ανάπτυξης της αρχαιολογικής μάρκας Velika 
Mrdakovica. 

 
Τουρισμός - ανάπτυξη τουριστικής υποδομής καθώς και ενός σύνθετου πολιτιστικού 
και τουριστικού προϊόντος που θα επέτρεπε την ανάπτυξη του τουρισμού στον 
αρχαιολογικό χώρο. 

 
Ασφάλεια επισκεπτών-αύξηση της ασφάλειας του χώρου για τους επισκέπτες και 
τους τουρίστες. 

 
2.3 Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 

 
Η πόλη Vodice, το Τουριστικό Συμβούλιο Vodice, η κομητεία Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-
Knin),  το Μουσείο Πόλης Σίμπενικ (Šibenik) , το Μουσείο κροατικών αρχαιολογικών 
μνημείων στο Σπλιτ συμμετέχουν όλοι στις διαδικασίες διαχείρισης αρχαιολογικών 
χώρων. 

 
Στην ανάπτυξη της διαχείρισης του Αρχαιολογικού Πάρκου θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι ακόλουθοι φορείς / συμμετέχοντες: 

- τοπικό τουριστικό συμβούλιο της πόλης Vodice, 

- Περιφερειακό τουριστικό συμβούλιο της κομητείαςΣίμπενικ-Κνιν 
(Šibenik-Knin) , 

- μικρές και μεσαίες επιχειρηματίες στον πολιτισμό και τον τουρισμό από 
το νομό, 
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- ενδιαφερόμενες ομάδες και ΜΚΟ, 

- συμβουλευτικές εταιρείες που ειδικεύονται στον πολιτισμό και τον 
τουρισμό, 

- ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολυτεχνεία, πανεπιστήμια, 
κολέγια. 

 
 

2.5 Ανάλυση SWOT του σχεδίου διαχείρισης και των στρατηγικών 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
- ύπαρξη μακροχρόνιων οργανωμένων 
έργων και διατήρηση στο χώρο 
- ύπαρξη ιδρυμάτων με κίνητρο τη 
διαχείριση χώρων 

 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- κανένα σχέδιο διαχείρισης 
- ασαφής δικαιοδοσία διαφορετικών 
ιδρυμάτων 
- έλλειψη μόνιμης πηγής 
χρηματοδότησης 
- ανεπαρκής συμμετοχή άλλων 
σημαντικών ενδιαφερομένων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
- ανάπτυξη του τουρισμού και του 
τουρισμού στην περιοχή 
- μεγάλο δυναμικό επισκεπτών / 
τουριστών 
- μεγάλες δυνατότητες για τη χρήση του 
ταμείου της ΕΕ 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- λόγω ασαφούς δικαιοδοσίας, η 
πιθανότητα καταστροφής του χώρου 
- φυσικές απειλές-δυνατότητα φυσικών 
καταστροφών 
 

 
 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
 

3.1 Πολιτική και προτεραιότητες για την κληρονομιά 
 

Στην "αναπτυξιακή στρατηγική της κομητείας Σίμπενικ-Κνιν(Šibenik-Knin )", μαζί με 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της βιοτεχνίας, την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας και της γεωργίας, ο προσανατολισμός προς την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση του τουρισμού είναι σαφώς καθορισμένος. Ένα από τα μέτρα για τη 
βελτίωση της υπάρχουσας τουριστικής προσφοράς είναι η ανάπτυξη νέων 
επιλεκτικών μορφών τουρισμού και η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε 
προστατευόμενες περιοχές. Αυτές οι ομάδες μπορούν ασφαλώς να περιλαμβάνουν 
την ανάπτυξη αγροτουρισμού, τον τουρισμό αναψυχής, την κατασκευή ελκυστικών 
περιπάτων, ποδηλατοδρόμων και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Ως 
απόδειξη αυτού του ισχυρισμού μπορούμε σίγουρα να επισημάνουμε υφιστάμενα 
έργα όπως η τουριστική αξιοποίηση του καναλιού του Αγίου Αντωνίου," HEREDITAS - 
έργο προστασίας γυψοσανίδας παραδοσιακής κατασκευής, έργο "Ήρα - βιώσιμη 
τουριστική διαχείριση της Αδριατικής κληρονομιάς", έργο HERCULTOUR κ.α. Επίσης 
στο στρατηγικό έγγραφο "Ρυθμιστικό Σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στην κομητεία 
Σίμπενικ- Κνιν (Šibenik-Knin)" ως σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της 
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τουριστικής ανάπτυξης στο μέλλον αναφέρονται αξιολόγηση και αξιοποίηση της 
απτής πολιτιστικής κληρονομιάς και του Πολιτιστικού, ενεργού και οικοτουρισμού. 

 
3.2 Υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 

 
Κατά την περίοδο 2014-2016, ο αρχαιολογικός χώρος της Velika Mrdakovica 

αποτέλεσε αντικείμενο αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου HERA (ΉΡΑ), 

το οποίο στη συνέχεια συνεχίστηκε στην οργάνωση του Μουσείου της πόλης Σίμπενικ 

(Šibenik), της κομητείας Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin)  και της πόλης Vodice τα 

επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε μια πολιτιστική τουριστική 

διαδρομή "ΝΕΡΟ (WATER) - ένας ισχυρός δημιουργός της ιστορίας", η οποία ενώνει 

τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα στην κομητεία Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin)  

και περιλαμβάνει περίπου είκοσι αξιοθέατα σε έξι τοποθεσίες σε όλη την κομητεία 

Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin). Εκτός από αυτά τα έργα αρχαιολογικού χαρακτήρα, Οι 

τουριστικές εκδηλώσεις του Vodice "καλοκαίρι και φθινόπωρο bakanalije"(βασισμένα 

στα ελληνικά Διονύσια) πραγματοποιούνται τακτικά στο Velika Mrdakovica από το 

2014 (παραστάσεις αρχαίας ρωμαϊκής γιορτής με μουσική συναυλία και περιήγηση 

στο χώρο με εξειδικευμένη καθοδήγηση). Η εκδήλωση διοργανώνεται από το δημόσιο 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Vodice και το Τουριστικό Συμβούλιο της Vodice. Επίσης, 

ορισμένα τοπικά τουριστικά γραφεία οργανώνουν περιηγήσεις ποδηλασίας και 

πεζοπορίας και είναι επίσης δυνατές μεμονωμένες επισκέψεις τουριστών. 
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3.3 Νέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 

 
Οι νέες καινοτόμες ιδέες / πρωτοβουλίες έχουν ως εξής: 

 

- 3D κινούμενη εικόνα της πιθανής εμφάνισης του χώρου στην κορυφή 
της ύπαρξής του με ήχο για τους τυφλούς ως λύση QR; 

- οργάνωση πανεπιστημιουπόλεων Αρχαιολογίας για φοιτητές και 
εμπειρογνώμονες - για περαιτέρω έρευνα οικισμών και νεκροπόλεων, 
για ανάλυση του ρόλου του οικισμού στο δίκτυο της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, των εμπορικών δεσμών, των ρωμαϊκών χερσαίων και 
θαλάσσιων οδών; 

- δημιουργία μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης στο Παλιό σχολείο στο 
Vodice, η οποία θα παρουσιάσει την πολιτιστική και ιστορική 
κληρονομιά του Vodice και θα ενισχύσει την ανάπτυξη της 
αρχαιολογίας, της έρευνας και του πολιτιστικού τουρισμού; 

- οργανωμένες και συστηματικές επισκέψεις ατόμων ή ομάδων; 

- παραστάσεις εκδηλώσεων από την πλούσια ιστορία του χώρου (όπως 
το προαναφερθέν bakanalije); 

- συνεχής παρουσία οικοδεσποτών / οδηγών στο χώρο; 

- εισαγωγή νέων οδηγών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας; 

- μονοπάτια πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

- παιδική χαρά με δυνατότητα εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τους 
μικρούς μας φίλους; 

- ένα μικρό καφέ ή εστιατόριο και ένα χώρο στάθμευσης για αυτοκίνητα 
στην πλησιέστερη προσβάσιμη τοποθεσία. 

 
Οι περισσότερες από αυτές τις εγκαταστάσεις θα είναι αποκλειστικά εποχιακές (π.χ. 
από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο), λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά 
τους χειμερινούς μήνες. 

 
Οι βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό είναι η ύπαρξη ενός σχεδίου και 
στρατηγικής για τη διαχείριση του χώρου, στη συνέχεια νομική και ιδιοκτησιακή 
ρύθμιση τόσο της εδαφικής περιοχής όσο και των προγραμματισμένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτές τις πρωτοβουλίες / 
δραστηριότητες και, τέλος, η παροχή οικονομικών πόρων για όλα αυτά. 
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3.4 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς  
 

Ομάδες-στόχοι και φορείς που πρέπει να συμμετέχουν στις παραπάνω 
δραστηριότητες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό κυβερνητικά όργανα (πόλεις, 
δήμοι, νομοί, κράτος), τότε τα ιδρύματα που διαχειρίζονται αρχαιολογικά πάρκα ( 
Μουσείο της Πόλης Σίμπενικ), τα ενδιαφερόμενα σωματεία και ΜΚΟ (π. χ. Σύλλογος 
Τουριστικών Οδηγών, Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία), των Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρηματιών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό (τουριστικά γραφεία, ξενοδόχοι, 
εστιάτορες), πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, τοπικά 
πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, σχολές). Όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
συμμετέχουν για λόγους ειδικούς για τους ρόλους τους, έτσι ώστε τα κυβερνητικά 
ιδρύματα να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. Ιδρύματα που διαχειρίζονται αρχιτεκτονικά πάρκα ως επαγγελματική και 
συμβουλευτική υποστήριξη, ενώσεις και ΜΚΟ ως συμμετέχοντες που θα συμμετέχουν 
άμεσα στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις ως εμπνευστές και δημιουργοί νέων υπηρεσιών και προϊόντων, 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως επιστημονική υποστήριξη και παρόμοια. 

 
3.5 Ανάλυση SWOT βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- μεγάλο τουριστικό δυναμικό της 
περιοχής 
- συμμετοχή ορισμένων ενώσεων και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στις 
οικονομικές δραστηριότητες 
- ύπαρξη έργων / δραστηριοτήτων 
τουριστικού / οικονομικού χαρακτήρα 
- ύπαρξη ισχυρής τουριστικής υποδομής 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- δύσκολη φυσική πρόσβαση στην ίδια 
την τοποθεσία, σχετικά μικρή / στενή 
περιοχή 
- ανεπίλυτα ακίνητα και νομικές σχέσεις 
- ασαφής δικαιοδοσία του ιδρύματος επί 
του τόπου 
- πρόβλημα διαχείρισης χώρου 
- καμία παράδοση οικονομικής 
αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου 
 

ΕΥΚΑΡΙΕΣ 
- κοντά σε τουριστικά κέντρα 
Vodice,Σίμπενικ (Šibenik) 
- καλή κυκλοφοριακή σύνδεση με όλους 
τους σημαντικούς δρόμους 
- διαθεσιμότητα πόρων της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση περαιτέρω 
δραστηριοτήτων 
- κίνητρα των ενδιαφερομένων για 
περαιτέρω επενδύσεις σε οικονομικές 
δραστηριότητες 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- έλλειψη οικονομικών πηγών για 
περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα 
- έλλειψη ενδιαφέροντος των αρμόδιων 
φορέων για περαιτέρω ανάπτυξη του 
χώρου 
 

 
4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΤΠΕ 

 
4.1 Υπάρχοντα εργαλεία ΤΠΕ 

 
Εκτός από τους ήδη αναφερθέντες (στο εισαγωγικό μέρος) πίνακες πληροφοριών και 
πινακίδες σε κροατικά και αγγλικά και ηλιακούς στύλους με φωτισμό, ένα 
πανοραμικό κερματοδέκτη τηλεσκόπιο (Εικ. 16), υπάρχει επίσης ένας πίνακας 
πληροφοριών στην επιστολή του Μπράιγ (Breille) για τους τυφλούς και για τα άτομα 
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με μερική όραση. Υπάρχουν επίσης κάμερες παρακολούθησης στο φωτιστικό, αλλά 
δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία εδώ και αρκετό καιρό. Για τους σκοπούς της 
παρουσίασης και ερμηνείας της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς, καθώς και της 
γενικά πλούσιας ιστορίας αυτής της περιοχής, από το 2014 πραγματοποιείται τακτικά 
η εκδήλωση Vodice Bacchanalia (bakanalije), που διοργανώνεται από το δημόσιο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Vodice και το Τουριστικό Συμβούλιο της Vodice (που 
αναφέρεται επίσης παραπάνω). Προκειμένου να αυξηθεί το κοινό των παιδιών και 
των νέων, οργανώνονται περιστασιακά επισκέψεις παιδιών από τοπικά δημοτικά 
σχολεία και παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 
 

4.2 Αρχές και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ 
 

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που συμμετέχουν / πρέπει να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες ΤΠΕ είναι: 

 

- Μουσείο της πόλης Σίμπενικ (Šibenik) -υπεύθυνος για την 
επαγγελματική υποστήριξη και εποπτεία για τη δημιουργία νέων 
καινοτόμων δραστηριοτήτων ΤΠΕ. 

- Οργανισμός Ανάπτυξης δημόσιων ιδρυμάτων - υπεύθυνος για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ. 

- Κομητεία Σίμπενικ-Κνιν (Šibenik-Knin) -δημιουργία πολιτικών και 
κανονισμών σε περιφερειακό επίπεδο. 

- Πόλη Vodice-δημιουργία πολιτικών και κανονισμών σε τοπικό επίπεδο. 

- Δημιουργία και ανάπτυξη νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων ΤΠΕ 

- -Τουριστικό Συμβούλειο της Vodice -ανάπτυξη προγράμματος προβολής 
για τον αρχαιολογικό χώρο, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και 
διαφημιστικού υλικού. 

- ΜΜΕ -δημιουργία νέων οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
 
 
4.3 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 

 
Τα εργαλεία και οι δραστηριότητες ΤΠΕ απευθύνονται κυρίως στο γενικό πληθυσμό 
επισκεπτών και τουριστών (όλων των ηλικιακών ομάδων), ιδιαίτερα σε όσους 
ενδιαφέρονται για αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστική 
κληρονομιά, και στη συνέχεια σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (συγκεκριμένα 
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τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης, άτομα με ειδικές ανάγκες) και παιδιά 
σχολικής ηλικίας. 

 
 

4.4 Ανάλυση SWOT εργαλείων ΤΠΕ 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
- ύπαρξη ορισμένων δραστηριοτήτων 
ΤΠΕ 
- ύπαρξη οργανισμών / ενώσεων που 
έχουν κίνητρο να επενδύσουν και να 
οργανώσουν δραστηριότητες ΤΠΕ 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
- πρόβλημα χρηματοδότησης νέων 
δραστηριοτήτων 
- πρόβλημα αρμοδιότητας διαφόρων 
οργάνων 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
- δυνατότητα χρηματοδότησης από 
πόρους της ΕΕ 
- μεγάλες δυνατότητες επισκεπτών 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
- Κακή προσβασιμότητα κυκλοφορίας 
του χώρου 
- - φυσικές απειλές, καιρικές 
καταστροφές 
 

 
 
5. BRIBIRSKA GLAVICA ΚΑΙ VELIKA MRDAKOVICA: ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

Με βάση όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στις προηγούμενες σελίδες και σε σχέση 

με τις ακόλουθες πτυχές, συνάγουμε συμπεράσματα. 

(Δεδομένου ότι οι τοποθεσίες Bribirska glavica και Velika Mrdakovica  είναι φυσικά 

κοντά ο ένας στον άλλο, βρίσκονται στο ίδιο ή πολύ παρόμοιο φυσικό και ανθρώπινο 

περιβάλλον, έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά (βαθμός διατήρησης, βαθμός 

οικονομικής αξιοποίησης, θέματα σχέσεων ιδιοκτησίας και διαχείρισης) τα 

συμπεράσματα ισχύουν και για τους δύο αυτούς χώρους.) 

 

5.1 Χαρακτηριστικοί παράγοντες  

Χαρακτηριτικοί παράγοντες των αρχαιολογικών χώρων Bribirska glavica και Velika 

Mrdakovica είναι εξαιρετική φυσική διατήρηση των τόπων τους, δηλαδή τα κτίρια και 

αντικείμενα, τότε η ύπαρξη μιας μακράς παράδοσης των αρχαιολογικών ερευνών 

(πάνω από 100 έτη), η ύπαρξη ορισμένων οικονομική αξιοποίηση (ύπαρξη ορισμένων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, εργαλείων ΤΠΕ), την ύπαρξη ορισμένων πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, τη συνεχή συμμετοχή των χώρων στα σχέδια της τοπικής 

κοινότητας μέσα από την κεντρική κυβέρνηση και τα ταμεία της ΕΕ. Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό και των δύο περιοχών ότι βρίσκονται σε μια καλά αναπτυγμένη 

τουριστική και κυκλοφοριακή περιοχή και έτσι έχουν άριστες προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη του τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, των εκπαιδευτικών και 

υπαίθριων δραστηριοτήτων. 
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5.2 Προκριματικοί παράγοντες 

Προκριματικοί παράγοντες που προσδίδουν στο χώρο κάποια αξία είναι η άριστη 

διατήρηση των χώρων, η αναγνώριση της σημασίας των χώρων από τους αρμόδιους 

φορείς, οι τοπικές κυβερνήσεις (πόλεις Vodice και Skradin, κομητεία Σίμπενικ-Κνιν 

(Šibenik-Knin County)), η Κεντρική Κυβέρνηση (Υπουργείο Πολιτισμού), ορισμένες 

ενδιαφερόμενες ομάδες και ΜΚΟ και η ύπαρξη ορισμένων δραστηριοτήτων, κυρίως 

πολιτιστικού χαρακτήρα. 

 

5.3 Κρίσιμες καταστάσεις 

Κρίσιμες καταστάσεις στις οποίες οι χώροι είναι σήμερα και μπορεί να έχουν 

αντίκτυπο στην περαιτέρω εκμετάλλευση και ανάπτυξη των χώρων είναι ανεπίλυτα 

ζητήματα ιδιοκτησίας (ένα μέρος της γης ανήκει σε ιδιώτες), ασαφής δικαιοδοσία 

ορισμένων ιδρυμάτων που διαχειρίζονται την περιοχή, έλλειψη σχεδίου διαχείρισης, 

έλλειψη μόνιμου και ποιοτικού προγράμματος χρηματοδότησης. 

 

5.4 Προκλήσεις και ευκαιρίες 

Πρώτα απ ' όλα, είναι απαραίτητο να επιλυθούν τα ζητήματα και τα προβλήματα που 

αναφέρονται στον αριθμό 3. (Κρίσιμες καταστάσεις), δηλαδή η ρύθμιση της χρήσης 

γης που ανήκει σε ιδιώτες, η ρύθμιση της αρμοδιότητας των ιδρυμάτων και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης στον τόπο και η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού 

σχεδίου διαχείρισης. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί ένας ποιοτικός και 

μόνιμος τρόπος χρηματοδότησης (με αυτή την έννοια, προσπαθήστε να αξιοποιήσετε 

στο έπακρο τα διαθέσιμα κεφάλαια μέσω προγραμμάτων της ΕΕ). Στο τέλος, η 

συμμετοχή και άλλων φορέων στην όλη διαδικασία, όπως μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, ενδιαφερόμενες ομάδες, επιστημονικά ιδρύματα, τοπικά τουριστικά 

συμβούλια... έτσι ώστε όλοι στον τομέα τους να συμβάλλουν στη διατήρηση και 

ανάπτυξη και οικονομική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων 
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Općina Omišalj / Δήμος Omišalj 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΠΆΡΚΟ MIRINE – FULFINUM (ΚΡΟΑΤΊΑ) 
 
 

 
1. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΠΆΡΚΟΥ 

 
1.1 Σχετικές νομοθεσίες που ισχύουν στην Κροατία 

 
Η Κροατία έχει μακρά παράδοση στην προστασία της πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχαιολογικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού 
από τη δεκαετία του 1960. Η αρχαιολογική κληρονομιά προστατεύεται από το νόμο 
και στις περισσότερες περιπτώσεις ανήκει στο κράτος ή σε δημόσιους φορείς. 

 
Ο τομέας του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς ρυθμίζεται με 
κανονισμούς και νόμους, εκείνους που γίνεται άμεσα από εκείνους που το κάνουν 
έμμεσα. Πολλοί κανονισμοί έχουν νόημα κανονιστικό προσδιορισμό των 
διαρθρωτικών κανόνων και κανονισμών σε ορισμένους τομείς. Ο στόχος είναι η 
συνεχής βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα του πολιτισμού, και στη διαδικασία 
να αποφασίσει να αυξήσει την επιρροή μονάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ίδιο 
επάγγελμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή ποιότητα και τη 
διαφάνεια της διαδικασίας διαχείρισης και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την 
ενίσχυση της υποδομής στον πολιτισμό και τη συστηματική ενθάρρυνση της 
πολιτιστικής ζωής και της δημιουργικότητας. 

 
Η στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας μέχρι το 
2020 τονίζει τον πλούτο της κροατικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς ως 
μεγάλη δύναμη της βάσης έλξης πόρων της Κροατίας. Μεταξύ άλλων, ορίζει ιδιαίτερα 
σημαντικά προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού για την Κροατία, τα οποία 
περιλαμβάνουν: αστικό τουρισμό, τουρισμό πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμό 
εκδηλώσεων, δημιουργικό τουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό. 

 
Το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την περίοδο 2019 – 2021 
ασχολείται με την εξασφάλιση κανονιστικών, οργανωτικών, οικονομικών, υλικών και 
άλλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργικότητας, τη συμμετοχή στον πολιτισμό, την προστασία και διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δημοκρατία της Κροατίας και την παρουσίαση του 
κροατικού πολιτισμού στην Ευρώπη και τον κόσμο και την υποστήριξη μιας 
ολοκληρωμένης διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας. 

 
Ο νόμος για την προστασία και τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο 
νόμος για τον φυσικό σχεδιασμό και την κατασκευή προβλέπουν την υποχρέωση 
να συμπεριληφθούν μέτρα διατήρησης και προϋποθέσεις για την προστασία της 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένης της αρχαιολογικής) 
στο περιεχόμενο όλων των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων. Είναι 
απαραίτητο να διερευνηθεί συνεχώς το ζήτημα της ολοκληρωμένης προστασίας της 
πολιτιστικής, ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς και της ένταξης στον ενεργό 
χώρο της ανθρώπινης ζωής. 
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Τα αρχαιολογικά πάρκα είναι πρωτίστως αρχαιολογικοί χώροι. Ως εκ τούτου, 
τίθενται υπό πολύ αυστηρή νομοθεσία – για να γίνει Αρχαιολογικό Πάρκο, ο χώρος 
προστατεύεται. Υπάρχουν δύο σημαντικά επίπεδα προστασίας: προκαταρκτική και 
μόνιμη προστασία. Επιπλέον, ο χώρος μπορεί να αντιμετωπιστεί ως προστατευόμενη 
περιοχή ή ως απομονωμένος χώρος. Το γεγονός ότι ένας αρχαιολογικός χώρος 
προστατεύεται ως εθνική κληρονομιά ανοίγει τις προοπτικές για τα οικονομικά και 
την υλοποίηση του ίδιου του πάρκου. 

 
Η προστασία και διατήρηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς πραγματοποιείται από 
τη Διεύθυνση Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού 
και των τμημάτων συντήρησης του και τη διεύθυνση αρχειακών δραστηριοτήτων 
και αρχαιολογικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Η αρχαιολογική 
έρευνα στην Κροατία διεξάγεται από δέκα ιδρύματα αρχαιολογικού προφίλ (έξι 
αρχαιολογικά μουσεία, ένα ινστιτούτο, δύο τμήματα στις σχολές του Ζάγκρεμπ 
(Zagreb) και του Ζαντάρ (Zadar) και ένα τμήμα στην κροατική Ακαδημία Επιστημών 
και Τεχνών). Οι αρχαιολόγοι που απασχολούνται σε μουσεία ασχολούνται επίσης με 
την έρευνα. Συνεργάζονται με ιδιωτικές αρχαιολογικές εταιρείες και το έργο τους 
επικεντρώνεται κυρίως στις προληπτικές Αρχαιολογικές ανασκαφές. Η αρχαιολογική 
έρευνα πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από τη διεύθυνση αρχαιολογικής 
κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 
Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει νόμο και διάταγμα που ασχολείται με θέματα 
αρχαιολογικής έρευνας, με τίτλο "Νόμος για την προστασία και διατήρηση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς" και "διάταγμα για την Αρχαιολογική Έρευνα."Παρέχουν 
χρηματοδότηση έρευνας, λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αίτησης για άδεια 
έρευνας και δεσμεύσεις μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. 

 
Η αναπτυξιακή στρατηγική της κομητείας Primorje-Gorski Kotar για την περίοδο 
2016-2020 αποτελεί θεμελιώδες έγγραφο σε περιφερειακό επίπεδο. Αποτελεί επίσης 
ένα πλαίσιο για την υιοθέτηση μιας σειράς περιφερειακών και τοπικών τομεακών 
στρατηγικών και αντιπροσωπεύει ένα κοινό όραμα και σχέδιο δράσης όλων των 
φορέων του δημόσιου, ιδιωτικού και αστικού τομέα του Νομού. 

 
Ο Νομός αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα – το "Kasteli της οικογένειας 
Frankopan". Άλλα αρχαιολογικά έργα δεν είναι προνομιακά προς το παρόν. 

 
Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων είναι μεταξύ των στρατηγικών στόχων του συνολικού αναπτυξιακού έργου 
για την περίοδο -2016 - 2020 του Δήμου Omišalj. 

 
Κατά την αναζήτηση ενός πολιτιστικού ακινήτου, δηλαδή ενός αρχαιολογικού χώρου 
που αποτελεί αντικείμενο έρευνας σε εξέλιξη, τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται 
στο μητρώο πολιτιστικών αγαθών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού: 

 
Omišalj, συγκρότημα Mirine-Fulfinum με αρχαιολογικό χώρο 

- Ετικέτα του αγαθού: Ζ-5016 

- Νομικό καθεστώς: προστατευόμενη πολιτιστική ιδιοκτησία  

- Τύπος: ακίνητο πολιτιστικό αγαθό-Πολιτιστικός-Ιστορικός Χώρος 

- Ταξινόμηση: Αχαιολογική κληρονομιά 
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- Προστασία της UNESCO: όχι 

- Θέση: Omišalj 

- Νομός: Primorsko-goranska 
 
 

1.2 Γενική παρουσίαση 
 

Ο Δήμος Omišalj καλύπτει το βόρειο τμήμα του νησιού Krk και το νησάκι του Αγίου 
Μάρκου, όπου το νησί συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με τη γέφυρα Krk. 

 
Ως κύριος διάδρομος εισόδου στο ίδιο το νησί, έχει έναν πολύ σημαντικό μεταφορικό 
ρόλο, ο οποίος είναι εμφανής στη σύνδεση των νησιών Krk, αλλά και των νησιών 
Cres και Lošinj με την ηπειρωτική χώρα μέσω της γέφυρας Krk. Η θέση του Διεθνούς 
Αεροδρομίου Rijeka στον Δήμο Omišalj του δίνει επίσης ευρύτερη σημασία της 
κυκλοφορίας. 

 
Το βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο καταλαμβάνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον 
Δήμο Omišalj, είναι το χαμηλότερο τμήμα του νησιού. Η συνολική έκταση του Δήμου 
Omišalj είναι 39,5 km², αντιπροσωπεύοντας το 8,9% της επιφάνειας του νησιού. Αυτή 
η περιοχή είναι βασικά ένα καρστικό οροπέδιο, επικλινές νοτιοδυτικά, και η 
ανύψωσή της είναι γενικά μεταξύ 60 και 70 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Το οροπέδιο στα νοτιοδυτικά περιορίζεται από τις εσοχές: τον κόλπο 
Omišalj, τον κόλπο Sepen, τη λίμνη κοντά στο Njivice, το Veliki και το Mali lug και 
την κοιλάδα του Veli Potok με τον κόλπο Soline. 

 
Το Αρχαιολογικό Πάρκο "Mirine-Fulfinum", βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου 
millennium fort Omišalj, νησί Krk, στον παρακείμενο κόλπο Sepen. Η τοποθεσία 
εκτείνεται σε ολόκληρη τη Νότια επιφάνεια της χερσονήσου Ert. Ολόκληρη η 
αρχαιολογική ζώνη περιλαμβάνει αρκετά καλά διακεκριμένες περιοχές, 
σημειώνονται ως τομείς, οι οποίες, αν και αποτελούν το σύνολο της Mirine-Fulfinum, 
μπορούν να εκπροσωπούνται χωριστά. 

 

 
 

Φωτογραφική πίστωση: Kaducej d.o.o.   
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Σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο, η οικοδομική γη για το Αρχαιολογικό Πάρκο 
ορίζεται από το όριο του αρχαιολογικού χώρου και της φυσικής παραλίας και 
περιλαμβάνει χερσαία και θαλάσσια επιφάνεια. Η επιφάνεια της θαλάσσιας περιοχής 
(ύδατα) δεν υπερβαίνει τα 17,45 εκτάρια και η επιφάνεια του χερσαίου τμήματος δεν 
υπερβαίνει τα 39,20 εκτάρια. Σχηματίζονται εντός της περιοχής που σημειώνεται στις 
χαρτογραφικές προβολές σχεδίου. 

 
Το οικόπεδο του μελλοντικού κέντρου επισκεπτών διαμορφώνεται εντός των 
επιφανειών του υφιστάμενου κτηματολογικού οικοπέδου 4561, 4562, 4563, 4564 
κτηματολόγιο Omišalj, η μέγιστη επιτρεπόμενη έκταση είναι περίπου 8.100 μ2. 

 
 

 
 
Χρονολογικά, οι τοποθεσίες στο Sepen Bay μπορούν να αναφερθούν με την ακόλουθη 
σειρά. 

 
Σε καθαρό έδαφος, η πόλη Fulfinum, με όλη την υποδομή της, δημιουργήθηκε το 
πρώτο μισό του 1ου αιώνα μ.Χ. και το διάσημο καθεστώς του ρωμαϊκού δήμου 
αποκτήθηκε κατά το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα - την εποχή των Φλαβίων (Flavians), 
όπως υποδηλώνει το πλήρες όνομά του - Municipium Flavium Fulfinum. Η έρευνα 
μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι η πόλη ανήκει στην κεντρική πλατεία της πόλης - το 
φόρουμ - με τις εγκαταστάσεις της, όπως ένας ναός, μια αστική βασιλική και 
tabernae. Επιπλέον, μια αποθήκη και μέρος του λιμανιού εξερευνήθηκαν κοντά στην 
ακτή, καθώς και ορισμένα τμήματα των αστικών δομών του. Η πόλη είχε ένα καλά 
διαχειριζόμενο λιμάνι, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε κατά την κατασκευή του 
βιομηχανικού εργοστασίου DINA. Υπάρχουν τα ερείπια του παλιού δρόμου που 
οδήγησε περαιτέρω στη Ρωμαϊκή πόλη Krk (Curicum), ή προς άλλη κατεύθυνση, ίσως 
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στη σκαλωσιά στο Voz, η οποία θα μπορούσε να συνδέσει το νησί με την ηπειρωτική 
χώρα από την αρχαιότητα. Κατά μήκος αυτού του δρόμου οργανώθηκαν δύο 
νεκροπόλεις μεταξύ 1ου και 3ου αι.μ. χ. Τα ερείπια του Fulfinum είναι ελάχιστα 
ορατά σήμερα επειδή εξακολουθούν να είναι κυρίως υπόγεια και εν μέρει κάτω από 
τη θάλασσα, η οποία ήταν ένα έως δύο μέτρα κάτω από το σημερινό επίπεδο κατά τη 
στιγμή της άνθησης της. 

 
Μια μικρή νεκρόπολη με μαυσωλεία βρισκόταν στα περίχωρα της πόλης, κατά την 
Ύστερη Αρχαιότητα. Είναι της μοναδικής ταφικής αρχιτεκτονικής σε ολόκληρη την 
περιοχή Primorje-Gorski kotar. Η νεκρόπολη παρουσιάζει επίσης μια ενδιαφέρουσα 
σειρά από αργά Αντίκες τυπολογία τάφο αρχιτεκτονική. 

 
Στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα χτίστηκε μια εκκλησία στη Mirine στα περίχωρα της 
προαναφερθείσας νεκρόπολης. Πρόκειται για ένα επιβλητικό μονόχωρο 
εκκλησιαστικό οικοδόμημα με απλό σταυροειδές κάτοψη. Διατηρείται μέχρι το ύψος 
της οροφής και είναι το μοναδικό παλαιοχριστιανικό ιερό αντικείμενο που διατηρείται 
σε αυτό το βαθμό όχι μόνο στο νησί Krk, αλλά σε ολόκληρη την κροατική ακτή. 

 
Περαιτέρω στα βορειοδυτικά, ένα άλλο συγκρότημα της Ύστερης Αρχαιότητας 
ανασκάφηκε τα τελευταία χρόνια (από το 2016). Το οικιστικό και οικονομικό κτίριο 
ανήκε πέρα από κάθε αμφιβολία στο μεγαλύτερο εκκλησιαστικό συγκρότημα του 
Mirine. 

 
ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΆΡΚΟΥ 
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ΤΟΜΈΑΣ Α- MIRINE 
 
Η εκκλησία στο Mirine είναι αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό μνημείο ολόκληρης 
της αρχαιολογικής ζώνης και δεν είναι μόνο εξαιρετικά καλά διατηρημένο, αλλά και 
εν μέρει ανακατασκευασμένο. Τρεις τάφοι τοιχοποιίας βρέθηκαν κοντά στην 
εκκλησία, ένας από τους οποίους ήταν σίγουρα θολωτός. Ανακαλύφθηκε ένα 
παλαιοχριστιανικό αίθριο που είναι μοναδικό στην ανατολική ακτή της Αδριατικής. 

 

 
 

ΤΟΜΈΑΣ 1- ΑΓΟΡΑ 
Το κεντρικό τμήμα της αγοράς είναι σχεδόν πλήρως εξερευνημένο και ο ναός της 
αγοράς και η Βασιλική της πόλης είναι ορατά για τους επισκέπτες. Ορισμένα τμήματα 
δεν έχουν ακόμη ανασκαφεί, όπως το νοτιοανατολικό τμήμα, όπου αναμένεται στοά 
με κιονοστοιχία.  
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ΤΟΜΈΑΣ 2-ΝΕΚΡΌΠΟΛΗ 
Δύο μαυσωλεία έχουν ανακαλυφθεί σε αυτόν τον τομέα, διατηρημένα σε ύψος 
επαρκές για παρουσίαση (μέχρι 1, 20 μ.πριν από τη συντήρηση). 

 

 
 

 
ΤΟΜΈΑΣ 3- ΚΑΣΤΡΟ/ ΦΡΟΥΡΙΟ 
Το Κάστρο αντιπροσωπεύει μια ανεξερεύνητη περιοχή που θα μπορούσε να 
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του πάρκου στο μέλλον, καθώς τα τείχη του είναι 
πολύ καλά διατηρημένα (πάνω από 1 μέτρο ύψος, πριν από τις ανασκαφές). 
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ΤΟΜΈΑΣ 4-ΘΕΡΜΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΨΙΚΉ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 
Αυτό το τμήμα του χώρου έχει εξερευνηθεί πρόσφατα, από το 2016. Ο τομέας 4 είναι 
σήμερα έτοιμος για παρουσίαση, γνωρίζοντας ότι οι ανασκαφές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν παράλληλα, ως αναπόσπαστο μέρος των "ζωντανών 
δραστηριοτήτων" του πάρκου. 
 

 
 

ΤΟΜΈΑΣ 5-ΠΎΡΓΟΣ 
Αυτή η περιοχή δεν έχει ερευνηθεί, ούτε μπορεί να προσελκύσει μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών για τώρα. Ωστόσο, ο πύργος είναι πολύ ελκυστικός λόγω της καλής 
διατήρησής του και σίγουρα πρέπει να εργαστεί στο μέλλον. 

 
ΤΟΜΈΑΣ 6-ΡΩΜΑΪΚΉ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 
Η ζώνη εξερευνήθηκε το 1977, αλλά δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτών των 
ανασκαφών, οι γήινες αποθέσεις δεν απομακρύνθηκαν, καθιστώντας αδύνατο προς 
το παρόν να συμπεριληφθεί στο αντιπροσωπευτικό τμήμα του πάρκου. Ωστόσο, αυτό 
το τμήμα της αρχαίας πόλης είναι δυνητικά ενδιαφέρον για την ένταξή του στο 
αντιπροσωπευτικό τμήμα του πάρκου, καθώς τα δάπεδα και οι δομές του κτιρίου 
διατηρούνται καλά. Στο εγγύς μέλλον, θα πρέπει να οργανωθεί η αναθεώρηση των 
αρχαιολογικών ανασκαφών, καθώς και η αφαίρεση των πασσάλων γης. 

 
ΤΟΜΈΑΣ 7-ΑΣΤΙΚΉ ΒΊΛΑ 
Ένα αστικό κτίριο τύπου Βίλα βρισκόταν σε ένα από τα νότια νησια, που βρίσκεται 
κατά μήκος της ακτής. Είχε πιθανώς μια αυλή αυλής. Μόνο το βορειοδυτικό τμήμα 
του κτιρίου με εσωτερική αυλή μεγέθους 13x17,5 μ. ανακαλύφθηκε. Μια βεράντα 
πλάτους 1,5 μ. ιδρύθηκε επίσης στη δυτική πλευρά της αυλής. Οι ανασκαφές που 
έγιναν στη δεκαετία του '80 αποκάλυψαν ότι το κτίριο πιθανότατα χτίστηκε γύρω στα 
μέσα του 1ου αι. μ.χ. 

 
ΤΟΜΈΑΣ 8 - ΚΤΊΡΙΟ ΎΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑΣ ΆΓΝΩΣΤΟΥ ΣΚΟΠΟΎ 
Αυτή η περιοχή έχει μόλις πρόσφατα αναγνωριστεί σε αρχαιολογικές έρευνες. Δεν 
έχει ακόμη ανασκαφεί, αλλά θα αντιμετωπιστεί στο εγγύς μέλλον ως μέρος των 
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"ζωντανών δραστηριοτήτων" του πάρκου, συμπεριλαμβανομένων των ανασκαφών 
που ανοίγουν στους επισκέπτες. 

 
 

1.3 Υποδομή 
 

Οι πίνακες πληροφοριών τοποθετούνται σε βασικά σημεία, έτσι ώστε οι επισκέπτες 
να έχουν την ευκαιρία να μάθουν πού βρίσκονται. Αυτά πρόκειται να αλλάξουν στο 
εγγύς μέλλον, καθώς είναι πλέον παρωχημένα. Υπάρχει επίσης ανάγκη για 
περισσότερους πίνακες ελέγχου, καθώς μόνο λίγες υπάρχουσες παρέχουν βασικές 
πληροφορίες και οδηγίες. Ο ιστότοπος δεν διαθέτει σύγχρονους πίνακες 
πληροφοριών (διδακτικές, 3D λύσεις, σε μεγαλύτερους αριθμούς) που θα έδειχναν 
κάποιες εξαρθρωμένες τοποθεσίες και αντικείμενα. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε 
αυτόν τον τύπο σηματοδότησης/ενημέρωσης που προβλέπεται στο νέο γενικό σχέδιο 
για το Αρχαιολογικό Πάρκο Mirine-Fulfinum. 

 
Μια χημική τουαλέτα είναι εγκατεστημένη στην περιοχή και δεν υπάρχουν 
συνοδευτικές εγκαταστάσεις τροφοδοσίας (καφέ μπαρ, καταστήματα, εστιατόριο). 
Το μείζον πρόβλημα είναι η έλλειψη βασικής υποδομής-ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, 
αποχέτευσης. Η σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού που χρησιμοποιείται 
σήμερα δεν ανήκει στον Δήμο και είναι απαραίτητη η κατασκευή ολόκληρης της 
υποδομής, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού και των λυμάτων. Η 
περιοχή δεν καλύπτεται από το διαδίκτυο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την 
εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων στην περιοχή. Όλα τα παραπάνω 
ζητήματα σχεδιάζονται να επιλυθούν με την κατασκευή του κέντρου διερμηνείας. 

 
Οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν φτάνουν στην τοποθεσία, καθώς απέχουν πολύ από 
την αστική περιοχή, αν και ένα τουριστικό μίνι λεωφορείο / τρένο σχεδιάζεται για 
τουριστικές μεταφορές στο μέλλον. Ο χώρος είναι προσβάσιμος από έναν μη 
ταξινομημένο δρόμο όπου, στο τέλος, υπάρχει χώρος στάθμευσης για πολλά 
οχήματα. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο μέσω του 
παραλιακού δρόμου περιπάτου. 

 
Η μετακίνηση μέσω του πάρκου είναι επί του παρόντος δυνατή με τα πόδια και τελικά 
με ποδήλατο, αν και το έδαφος δεν είναι εντελώς ανταποκριτικό. 

 
Παρόλο που δεν υπάρχουν δύσκολες συνθήκες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα 
και άτομα με ειδικές ανάγκες σε ένα μέρος (πρόσβαση στον χώρο περιπάτου), 
υπάρχει ανάγκη να ενσωματωθούν πρόσθετα στοιχεία και να οργανωθούν διαδρομές 
για αυτή την ομάδα επισκεπτών για να επιτρέψουν πλήρως τα αξιοθέατα. 

 
Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν μερικά μέρη της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης 
Fulfinum από τον 1ο αιώνα, καθώς και το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα του Mirine 
από τον 5ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της νεκρόπολης. Οι ώρες λειτουργίας είναι 
καθημερινά από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο από τις 10 έως τις 1 μ.μ. και τις 6 μ. μ. 
έως τις 9 μ. μ. Ο χώρος δεν είναι κλειστός με φράχτη, οπότε προς το παρόν είναι 
προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή από τη θάλασσα ή το μονοπάτι πεζοπορίας. Η είσοδος 
για τον χώρο-βλέποντας είναι δωρεάν. Η καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων είναι 
δυνατή κατά τις εργάσιμες ώρες και κατόπιν ραντεβού. Ο χώρος δεν διαθέτει κέντρο 
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πληροφοριών, αλλά υπάρχει προσωρινά ένα σημείο πληροφοριών που οργανώνεται 
προσωρινά μέσα στην εκκλησία στο Mirine. 

 
Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους 
"Ημέρες της αρχαιότητας "-μια διήμερη εκδήλωση λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τον 
Ιούλιο, με τη ζωή στην αρχαιότητα, γαστρονομική προσφορά και αρχαία μουσική, 
καθώς και διαδραστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, εργαστήρια ("Ρωμαϊκή Σχολή"," 
Ρωμαϊκό Νοσοκομείο", "ρωμαϊκοί αγώνες," μικροί αρχαιολόγοι") και διαλέξεις και 
παρουσιάσεις για τη διάδοση του αρχαίου πολιτισμού και των τοποθεσιών. 

 
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών πραγματοποιούνται συναυλίες σύγχρονης 
κουλτούρας λαϊκής και κλασικής μουσικής στην παλαιοχριστιανική Βασιλική του 
Mirine, καθώς και θεατρικές παραστάσεις και το "Solo Positivo Film Festival", ένα 
διεθνές φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ. 

 
Τα μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλασίας στο Δήμο Omišalj περιλαμβάνουν 
πολιτιστικούς, ιστορικούς, φυσικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 

 
 

1.4 Θέση στο φυσικό σύστημα 
 

Η μεγαλύτερη επιφάνεια του χώρου καταλαμβάνεται από ελαιώνες σε διαφορετικά 
στάδια παραμέλησης. Λίγοι καλά διατηρημένοι ελαιώνες εμφανίζονται ως τσέπες που 
καθαρίζουν μέσα σε μεγαλύτερες κατάφυτες περιοχές παραμελημένων ελαιώνων. Οι 
ελαιώνες οριοθετούνται από γυψοσανίδες σε διαφορετικά στάδια ζημιών. Περιοχή 
δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι ως επί το πλείστον κατάφυτη με ψηλά μακία 
(macchia), εκτός από την περιοχή που διατηρείται από το κούρεμα. Ένας μεγάλος 
αριθμός μεμονωμένων ή μικρών ομάδων δέντρων εμφανίζονται στη διατηρημένη 
περιοχή, τα περισσότερα από τα οποία είναι φυλλοβόλα. Στο νοτιοδυτικό άκρο της 
περιοχής αναπτύσσεται μια βλάστηση που προστατεύεται από το πρόγραμμα Natura 
2000. Θα πρέπει να προστατεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο από πιθανές 
αρνητικές επιρροές και να παρουσιάζεται ως ένα ενδιαφέρον βοτανικό στοιχείο. 

 
Στην ευρύτερη περιοχή του Αρχαιολογικού Πάρκου, οι χρήσεις γης θα πρέπει να 
κατευθύνονται προς τη διατήρηση του υπάρχοντος προτύπου συνδυασμένης 
ελαιοκαλλιέργειας και βόσκησης, που είναι μια διαχρονική μεσογειακή κατηγορία 
που συνδέει την αρχαιότητα με τις μέρες μας. Μέρος της γης θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση της Ρωμαϊκής κηπευτικής λαχανικών και 
κηπουρικής. 

 
Η απομάκρυνση προγραμματίζεται στην περιοχή της ελάχιστης βλάστησης που ορίζει 
τον πρώην αστικό χώρο όλη τη θαμνώδη βλάστηση, την αραίωση των δέντρων και 
την εντατική συντήρηση του γρασιδιού με το κούρεμα και τη βόσκηση. 

 
Η περιοχή της αραιής βλάστησης έξω από την πρώην πόλη, η οποία περιλαμβάνει 
τους τομείς της Mirine με μαυσωλεία της, οι θέρμες και η τριαψική Εκκλησία, 
προβλέπεται μια ελαφρώς ηπιότερη βλάστηση καθεστώς μείωσης. Ο άμεσος χώρος 
και οι απόψεις των μνημείων θα πρέπει να εξευγενιστούν με την παρουσία θαμνώδους 
βλάστησης σε αντίθεση με τον παρακείμενο αστικό χώρο. Στο βάθος του 
αρχαιολογικού πάρκου υπάρχει ένας χώρος που προορίζεται για τη γεωργία και τη 
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βόσκηση, ο οποίος θα διατηρούσε τη διαχρονική ατμόσφαιρα του Μεσογειακού 
παραδοσιακού τοπίου που οριοθετείται από γυψοσανίδες. 

 
Προς το παρόν, η φροντίδα για την κηπουρική, τα απόβλητα και το σύστημα 
ύδρευσης διοικείται από μια εταιρεία κοινής ωφέλειας που ανήκει σε μια μονάδα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλα μέσα στις υπάρχουσες δυνατότητες (υποδομή, 
χρηματοδότηση). 

 
1.5 Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 

 
Η περιοχή βρίσκεται έξω από τα τουριστικά κέντρα, αλλά οι οικισμοί Omišalj και 
Njivice απέχουν περίπου 3 χιλιόμετρα από την περιοχή. Το αεροδρόμιο Rijeka απέχει 
περίπου 5 χλμ. Δεν υπάρχουν λεωφορεία και παρόμοιες γραμμές δημόσιων 
συγκοινωνιών που οργανώνονται για τουριστικές επισκέψεις στην περιοχή. Οι 
επισκέψεις οργανώνονται μεμονωμένα ή μέσω ταξιδιωτικών πακέτων πρακτορείων. 

 
Θα ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί μια τακτική τουριστική γραμμή τουλάχιστον μία 
φορά την ημέρα που να οδηγεί στην τοποθεσία (σε συνεννόηση με ξενοδοχεία, 
στρατόπεδα, ταξιδιωτικά γραφεία και το Τουριστικό Συμβούλιο). 

 
Είναι δυνατό να συναντήσετε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό τουριστών και να 
αυξήσετε τον αριθμό των επισκεπτών του χώρου λόγω της ευνοϊκής θέσης και της 
Συγκοινωνιακής σύνδεσης του Δήμου Omišalj, της εγγύτητάς του προς το 
αεροδρόμιο, την κοντινή πόλη Ριέκα (Rijeka), το τουριστικό κέντρο της περιοχής – 
πόλη Opatija. Το Omišalj αντιπροσωπεύει πύλες σε άλλα Κροατικά νησιά. Ο 
τουρισμός στο Νομό είναι καλά ανεπτυγμένη, με την προώθηση της ποιότητας 
ιστοσελίδα, ροή πληροφοριών και μεγάλη εμπλοκή των ενδιαφερομένων-στόχων. 

 
Η πλησιέστερη μεγάλη πόλη της Ριέκα (Rijeka) έχει πολυάριθμα πολιτιστικά μνημεία, 
τοποθεσίες και πολλά μουσεία: Μουσείο της πόλης Ριέκα (Rijeka), το μουσείο 
Φυσικής ιστορίας, το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο της κροατικής Παράκτιας Ριέκα 
(Rijeka) ,Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ριέκα (Rijeka) , το Μουσείο Μοντέρνας και 
Σύγχρονης Τέχνης, οι Μόνιμες εκθέσεις στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στη Ριέκα 
(Rijeka), Peek & Poke - Μουσείο της Πληροφορικής, Mažuranić-Brlić-Ružić 
Βιβλιοθήκη Μνημείων και Συλλογή, την Ιερή Συλλογή από τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Vid, Δημόσιο Θησαυροφυλάκιο και Γκαλερί από το Ιερό της Μητέρας της Trsat, 
Βιβλιοθήκη Του Πανεπιστημίου Της Ριέκα  (Rijeka) – γλαγολιτική έκθεση. Από τα 
πολιτιστικά μνημεία στην πόλη της Ριέκα (Rijeka), οι σημαντικότερες είναι Εκκλησία 
του Αγίου Ιερομόναχου και Δομινικανή Μονή, Εκκλησία της Παναγίας της Λούρδης και 
Μονή Καπουτσίνων, Καθεδρικός Ναός του Αγίου Vid, παλιά πύλη ή Ρωμαϊκή Αψίδα, 
Παλάτι κρίσης, Πύργος της πόλης, Stendarac - πέτρινο πυλώνα για τη σημαία που 
ανεγέρθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό(Maximilian), Εκκλησία του Αγίου 
Φάμπιαν ( Fabian) και Σεμπαστιάν (Sebastina), Συναγωγή, Εκκλησία της Κοίμησης 
της Θεοτόκου και Kosi (λοξή) Πύργος. 

 
Η πόλη της Ριέκα (Rijeka) είναι μέρος ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πολιτιστικού 
προγράμματος-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2020, το οποίο μιλά υπέρ του 
πόσο πολιτιστικά προσανατολισμένη είναι ολόκληρη αυτή η περιοχή. Το 2020, όταν 
η Κροατία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο κροατικό λιμάνι, η 
Ριέκα (Rijeka), είναι το κέντρο ενός πλούσιου Εθνικού και ευρωπαϊκού πολιτιστικού 
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και καλλιτεχνικού προγράμματος, η πόλη που φιλοξενεί καλλιτέχνες από την 
παγκόσμια, ευρωπαϊκή και κροατική πολιτιστική σκηνή. 

 
Ολόκληρο το νησί Krk είναι πολύ πλούσιο σε ακίνητη πολιτιστική κληρονομιά, οπότε 
ο χώρος μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με άλλους χώρους και μνημεία. Η δυναμική 
ιστορία του νησιού Krk έχει καθοριστεί από την ευνοϊκή γεωγραφική του θέση (τη 
διασταύρωση των εμπορικών δρόμων), το ήπιο κλίμα, την επαρκή αρόσιμη γη και 
ένα σημαντικό αριθμό ανυψώσεων για τον προσδιορισμό των οικισμών. Τα πρώτα 
ίχνη του χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους. Αν και ακόμα 
ανεξερεύνητα, αρχαία ερείπια έχουν βρεθεί σε στρατηγικά τοποθετημένους λόφους 
(γύρω από την Εκκλησία του Αγίου Πέτρου στo Gabonjin) και στις σπηλιές του νησιού 
Krk. 

 

 
(προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς / μνημείων στο νησί Krk, πηγή: http://www.visitkrk.hr/) 

 
Το δισκίο Baška είναι ένα αρχαίο κροατικό μνημείο, γραμμένο με τη μεταβατική 
μορφή της Γλαγολιτικής γραφής, γύρω στο 1100 μ.χ. Βρέθηκε το έτος 1851, στην 
εκκλησία του Αγίου Lucius στο Jurandvor κοντά στο Baška στο νησί Krk και αποτελεί 
σημαντική πηγή για την ιστορία του κροατικού λαού, τη γλώσσα και την ανάπτυξη 
της κροατικής Γλαγολιτικής γραφής. 
 
Το νησί Krk είναι πλούσιο σε ιστορικά μνημεία, από την προϊστορία μέχρι σήμερα. 
Ωστόσο, υπάρχουν τόσα πολλά που απλά δεν είναι δυνατόν να τα απαριθμήσουμε. 
Ο πολιτιστικός και Ιστορικός Τουρισμός, δεδομένης της θέσης του στο νησί και της 
ανεπτυγμένης τουριστικής παράδοσης, χαρακτηρίζεται επίσης από πολυάριθμες 
εκδηλώσεις, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (τουριστική περίοδος). Ως εκ 
τούτου, ο τουρισμός και η πολιτιστική κληρονομιά στο νησί και στην περιοχή του 
Δήμου συνδέονται πολύ στενά και ευνοούν ο ένας τον άλλον. Πολλές εκδρομές, 
περιηγήσεις, καταλύματα και εκδηλώσεις οργανώνονται ως σύνδεσμος μεταξύ αυτών 
των δύο πτυχών. 
 
Στην περιοχή του Δήμου όπου ο τουρισμός είναι ο κορυφαίος κλάδος, όλα 
προσαρμόζονται στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Έτσι, στο Omišalj και 
Njivice, υπάρχουν πολλές μονάδες διαμονής, ιδιωτικά διαμερίσματα και ενοικιαστές 

http://www.visitkrk.hr/


106 
 

διακοπών, ξενώνες, βίλες, ξενοδοχεία, κάμπινγκ που έχουν την ικανότητα να 
φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό εγχώριων και ξένων τουριστών. 
 
Διαμονή σε μόνιμα κρεβάτια: 
 
                    Njivice 

- Ξενοδοχεία: 1.202 

- Συγκρότημα διαμερισμάτων: 210 

- Ιδιωτική διαμονή: 2335 

- Στρατόπεδο: 1998 
Το 2018, υπήρχαν 104.707 αφίξεις (6% εγχώριες και 94% ξένες) και 606.621 
διανυκτερεύσεις (5% εγχώριες και 95% ξένες). 
 
                    Omišalj 

- Ξενοδοχεία: 736 

- Ιδιωτική διαμονή: 803 

- Στρατόπεδο: 900 

- Θέρετρα: 84 
 
Το 2018, υπήρχαν 39.366 αφίξεις (11% εγχώριες και 89% ξένες) και 200.792 
διανυκτερεύσεις (12% εγχώριες και 88% ξένες). 
 
Ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων και 
ταξιδιωτικών γραφείων λειτουργούν στο Δήμο και σε ολόκληρο το νησί. Ο τουρισμός 
διοικείται από τα τουριστικά συμβούλια κάθε Δήμου, νησιού Krk και Νομού. Το 
Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση του τουρισμού και της ανάπτυξής του, καθώς και 
συγκεκριμένες μορφές τουρισμού, οι οποίες με τα οικονομικά και στρατηγικά τους 
κίνητρα υποστηρίζουν νέα έργα στον τομέα του τουρισμού και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Ο προϋπολογισμός αυτών των υπουργείων υποστηρίζει το έργο της 
έρευνας, ανασκαφής και αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου σε ετήσια βάση, 
καθώς και μέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο χώρο. Η 
υποστήριξη των υπουργείων, των Δήμων και άλλων ενδιαφερομένων δεν επαρκεί για 
να καλύψει τις μεγαλύτερες και πιο εκτεταμένες επιτόπιες εργασίες που απαιτούνται, 
επομένως η ευκαιρία που παρέχεται από το έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg Adrion επιτρέπει μεγαλύτερη ανάπτυξη του ίδιου του χώρου και εφαρμογή 
νέων λύσεων που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατές. 
 
 
2. ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 
 
2.1 Γενική παρουσίαση 
 
Πλήθος φορέων, από το Υπουργείο Πολιτισμού, οικολόγοι, μουσείο, δημοτικές 
υπηρεσίες, συντονιστής έργου αρχαιολογικού πάρκου, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
και σύλλογοι, πανεπιστήμια, εθελοντές συνεργάζονται συνεχώς για την ανάπτυξη και 
βελτίωση του αρχαιολογικού χώρου ως μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Το 
πάρκο θα πρέπει να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και της 
τοπικής οικονομίας και να συμβάλει στην παραγωγική τουριστική περίοδο με το 
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περιεχόμενό του. Το Fulfinum-Mirine πρέπει να είναι ένας τόπος που, εκτός από τα 
τουριστικά αξιοθέατα, αποτελεί επίσης σημαντικό προορισμό στην κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινοτήτων και ολόκληρης της περιοχής. 
 
Το Αρχαιολογικό Πάρκο διοικείται από τον Δήμο Omišalj, στην περιοχή του οποίου 
βρίσκεται το πάρκο. Η ιδέα ενός αρχαιολογικού πάρκου σχεδιάστηκε όταν ξεκίνησε 
νέα έρευνα στην αγορά της αρχαίας πόλης. Οι εργασίες για την υλοποίησή του ήταν 
με πολύ αργό ρυθμό, ο οποίος εξαρτάται, φυσικά, από πολλές παραμέτρους, αλλά 
κυρίως οικονομικές. Ο απώτερος στόχος όλων των αρχαιολογικών ανασκαφών ήταν 
ο εξωραϊσμός του πάρκου. Σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει η Ένωση 
αρχαιολογικής έρευνας και προώθησης της αρχαιολογίας του Kvarner (Ένωση aIPAK, 
που ιδρύθηκε το 2006 στο Omišalj), η οποία υποστήριξε την έρευνα, την τεκμηρίωση, 
φρόντισε για το αρχαιολογικό υλικό και την κατάσταση του χώρου, με το συντονισμό 
του Δήμου Omišalj και του Τουριστικού Συμβουλίου του. Μετά την ανακαίνιση του 
πάρκου, θα πρέπει να λαμβάνεται συνεχής μέριμνα από τον υπάλληλο των 
αρχαιολογικών συλλογών, που θα εγκατασταθεί στο ίδρυμα του μουσείου – η 
πρόθεση είναι να υποβληθεί προσωρινά η Αρχαιολογική Συλλογή στο Ναυτικό 
Μουσείο της κροατικής παραλιακής στη Ριέκα (Rijeka) . Η μελλοντική αρχαιολογική 
συλλογή θα πρέπει να δεσμεύεται κατά μήκος του Αρχαιολογικού Πάρκου Mirine-
Fulfinum και στο μέλλον να επιστρέφεται και να αποθηκεύεται στο δικό της κέντρο 
ερμηνείας εντός της τοποθεσίας από την οποία προέρχεται. Το κέντρο ερμηνείας του 
"Αρχαιολογικού Πάρκου Mirine-Fulfinum" θα έχει πολλαπλούς ρόλους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου αποθήκευσης και χώρου για περαιτέρω 
επεξεργασία αρχαιολογικού υλικού εντός της συλλογής. 
 
 
2.2 Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 
 
Λόγω του προγραμματισμένου ρόλου του στην Αρχαιολογική Συλλογή, Το Ναυτικό 
και Ιστορικό Μουσείο της κροατικής παραλίας στη Ριέκα (Rijeka) θα είναι ένας από 
τους κύριους ενδιαφερόμενους στο έργο στο πλαίσιο του σχεδίου ορισμού και 
διαχείρισης. Η συμμετοχή του στο σχέδιο διαχείρισης προβλέπεται μέσω ομάδας 
εργασίας, με υποστήριξη εμπειρογνωμόνων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 
πρακτικών και του καθορισμού μεθόδων και στρατηγικών διαχείρισης. Το μουσείο 
είναι οργανωμένο σε πέντε τμήματα: Τμήμα Αρχαιολογίας, Εθνογραφικό Τμήμα, 
Τμήμα Πολιτιστικής Ιστορίας, Τμήμα Ναυτικής Ιστορίας και Παιδαγωγικό τμήμα, ώστε 
να έχει στη διάθεσή του όλους τους απαραίτητους εμπειρογνώμονες στους 
προαναφερθέντες τομείς και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
μεθόδων και στρατηγικών για την υποστήριξη συντονισμένων αποφάσεων και 
δράσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση 
πάρκων, τον προσδιορισμό πιθανών μέτρων στήριξης και δράσεων που, πρότυπα και 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και ολοκληρωμένο σχέδιο, 
δείκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, αποτελεσματική χρήση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 
Τμήμα συντήρησης στη Ριέκα (Rijeka) για την κομητεία Primorje-Gorski Kotar / 
Υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί καθήκοντα επιθεώρησης στον τομέα της προστασίας 
και διατήρησης της πολιτιστικής ιδιοκτησίας, εξασφαλίζει τη συνεργασία με άλλους 
φορείς των μονάδων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και νομικά 
και φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να προωθήσει και να ενθαρρύνει την προστασία 
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της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει συμβουλευτικό ρόλο στη νομική πτυχή του 
καθορισμού πιθανών δράσεων και επιχειρήσεων για τη διαχείριση έργων. 
 
Από το εθνικό επίπεδο, υπάρχει υποστήριξη μέσω του Τμήματος Συντήρησης και 
οικονομική υποστήριξη για την εργασία στο χώρο και διάφορες εκδηλώσεις, τόσο 
Υπουργείο Πολιτισμού. 
 
Παρόλο που δεν υπάρχει γενικό σχέδιο διαχείρισης για το Αρχαιολογικό Πάρκο 
Mirine-Fulfinum, ορισμένα στοιχεία επεξεργάζονται σε πολλά διαφορετικά έργα. 
 
Συνολικό αναπτυξιακό έργο για την περίοδο -2016-2020 του Δήμου Omišalj 
απαρίθμησε την αειφόρο ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων ως έναν από τους στρατηγικούς στόχους. Μία από τις κύριες 
προτεραιότητες είναι η αποτελεσματική διάθεση των φυσικών και πολιτιστικών-
ιστορικών πόρων μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αξιοποίηση και την 
ερμηνεία της φυσικής και πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς για τους σκοπούς 
του τουρισμού. Αυτό προγραμματίζεται μέσω έργων για την υλοποίηση της 
αρχαιολογικής έρευνας στο χώρο του Mirine και καινοτόμων έργων για την ερμηνεία 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (π.χ. ψηφιακή ερμηνεία, αναβιωμένη 
ιστορία, κέντρα επισκεπτών). Προβλέπει επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συνεργασίας με το Τμήμα Διατήρησης της Ριέκα (Rijeka) και άλλους βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς στον πολιτισμό και τον τουρισμό 
 
Ο Δήμος Omišalj έχει ετοιμάσει εννοιολογικό σχέδιο-εξωραϊσμού, προκαταρκτικό 
πρόγραμμα Μουσειολογίας για Αρχαιολογικό Πάρκο, έργο αρχιτεκτονικής - 
συντήρησης και έργο εξωραϊσμού. Υπάρχει επίσης βασική μελέτη για τη μελλοντική 
παρουσίαση του αρχαιολογικού πάρκου (2014-2016), από τον Dr. Morana Čaušević-
Bully. Η μελέτη αυτή παρείχε κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω ανάπτυξη 
του πάρκου, μια πρόταση για το περιεχόμενο του κέντρου διερμηνείας, προτάσεις 
για τη δημιουργία διαφημιστικών πινακίδων, για την οργάνωση περιπάτου και 
κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να φροντίσει το αρχαιολογικό πάρκο από την 
αρχή και μετά, οργάνωση σχέσεων γης-ιδιοκτησίας και δυναμική. Αναφέρεται ότι 
μετά τις εργασίες της διευθέτησης του πάρκου, θα πρέπει να φροντίζεται συνεχώς 
από έναν υπάλληλο της αρχαιολογικής συλλογής, ο οποίος θα πρέπει να 
εγκατασταθεί εντός του μουσειακού ιδρύματος. Προτείνεται η έναρξη 
διαπραγματεύσεων με το Ναυτικό Μουσείο της κροατικής παραλίας στη Ριέκα (Rijeka) 
. 
 
 
2.3 Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 
 
Το αρχικό στάδιο στην ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς είναι η συμμετοχή όλων των σημαντικών φορέων στο σχεδιασμό και το 
σχεδιασμό του. Αυτές περιλαμβάνουν: τοπικές κοινότητες, εργαζόμενους στον 
τουρισμό, διοίκηση πόλεων, αρχαιολόγους, επιστήμονες, υπουργεία πολιτισμού και 
τουρισμού, πολεοδόμους και άλλους ενδιαφερόμενους. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 
αξιοποίησης του ίδιου του χώρου είναι η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων που 
ενδιαφέρονται για την αξιοποίησή του. Οι αρχαιολόγοι ερευνούν την περιοχή, τη 
συντήρησή της, τη συλλογή των λειψάνων, την ανάλυσή τους, την τεκμηρίωσή τους 
και την έκθεσή τους στο κοινό στο Μουσείο. Άλλοι σημαντικοί συμμετέχοντες είναι η 
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τοπική κοινότητα, το Τουριστικό Συμβούλιο, το αρμόδιο μουσείο, τα υπουργεία 
πολιτισμού και τουρισμού, οι υπεύθυνοι εστίασης, οι γαιοκτήμονες, οι τοπικοί 
επιχειρηματίες κλπ. 
 
Επιπλέον, ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας, του 
αρμόδιου Αρχαιολογικού Μουσείου, των νησιωτικών τοπικών δήμων, των ιδιοκτητών 
γης / ακινήτων στην περιοχή, των τοπικών επιχειρηματιών / ενώσεων 
επιχειρηματιών έχει μεγάλη σημασία. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
συμμετάσχουν στο έργο, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων του έργου: ημέρες πληροφόρησης, εργαστήρια, ομάδες εργασίας, 
δημοσιεύσεις, δημόσιες προσκλήσεις και παρόμοια. 
 
 
2.4 Συμμετοχή του κοινού 
 
Παρά τις κάποιες και μεμονωμένες θετικές εξελίξεις, η γνώση της αρχαιολογίας ως 
σημαντικού δυνητικού τμήματος της εγχώριας πολιτιστικής και τουριστικής 
προσφοράς δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί επαρκώς στην Κροατία, στο σημείο όπου είναι 
προσβάσιμη και αποδεκτή από το ευρύ κοινό. 
 
Η κοινωνία των πολιτών ενδιαφέρεται για την αειφόρο χρήση των ευρημάτων 
πολιτιστικής - ιστορικής κληρονομιάς. Στην περιοχή του Δήμου και του νησιού 
λειτουργούν αρκετοί σύλλογοι πολιτών στους τομείς των Δραματικών Τεχνών, του 
χορού, των μουσικών τεχνών, των βιβλίων και των εκδόσεων, των εικαστικών και 
εκθεσιακών δραστηριοτήτων, των οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων κλπ. αυτό θα 
είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στην έννοια της βιώσιμης χρήσης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο και οι αξίες τους θα μπορούσαν να είναι 
ορατές σε έναν ευρύτερο κύκλο επισκεπτών / τουριστών. Αναγνωρίζοντας το 
γεγονός ότι η ανεπτυγμένη κοινωνία των πολιτών αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις 
και τα μέτρα Δημοκρατίας και σταθερότητας των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
ενώσεις καλούνται να συνεργαστούν για τη δημιουργία, τη συμμετοχή, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων αποκατάστασης και οικονομικής χρήσης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Το κοινό μπορεί να συμμετάσχει στο έργο, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, μέσω 
διαφόρων δραστηριοτήτων του έργου: ημέρες πληροφόρησης, εργαστήρια, 
διαφορετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, παροχή απόψεων μέσω ερωτηματολογίων 
έρευνας και κοινωνικών δικτύων. 
 
Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η τοπική κοινότητα και να αυξηθούν οι ικανότητες και 
οι γνώσεις στη διαχείριση, την παρουσίαση και τη χρήση της κληρονομιάς για την 
ανάπτυξη τοπικών οικονομικών προϊόντων, αναμνηστικών και υπηρεσιών. Στη χρήση 
της αρχαίας κληρονομιάς, η τοπική κοινότητα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο 
στη συμπλήρωση και την αφήγηση ιστοριών σχετικά με τη σχέση με την αρχαία 
κληρονομιά, μέσω αναμνήσεων και θρύλων. Αυτό θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση, 
την αίσθηση ιδιοκτησίας, την υπερηφάνεια και την ευθύνη για την κληρονομιά του 
χώρου και θα ενθαρρύνει τις κοινότητες να χρησιμοποιούν την κληρονομιά για 
αναπτυξιακούς σκοπούς. 
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2.5 Ανάλυση SWOT του σχεδίου διαχείρισης 
 
Τα δυνατά σημεία του χώρου έγκεινται σε αξίες όπως οι διατηρημένες δομές της 
αρχαίας πόλης, η ποικιλομορφία των λειψάνων, καθώς και στον τρέχοντα σχεδιασμό, 
τη συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς και την τεκμηρίωση των 
αρχαιολογικών ανασκαφών. Το Αρχαιολογικό Πάρκο είναι ενσωματωμένο στην 
τεκμηρίωση χωροταξικού σχεδιασμού. Υπάρχει ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ 
ερευνητών και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το Υπουργείο Πολιτισμού 
έχει αναγνωρίσει τις δυνατότητες του χώρου. 
 
Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν ανεπαρκή χώρο επεξεργασίας και αποθήκευσης 
αρχαιολογικού υλικού, ανεπαρκή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ αρμόδιων 
φορέων διαφορετικών επιπέδων και τμημάτων, έλλειψη διαχειριστικής δομής και 
διαχειριστών χώρων. 
 
Αναμφισβήτητα, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη του χώρου και 
πολλές ευκαιρίες: 

- Τη σύνδεση της αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής 
κληρονομιάς και τη δημιουργία ενός ειδικού σχεδίου διαχείρισης, 
μεθόδων και στρατηγικών για τη βελτίωση και την καλύτερη διαχείριση 
του χώρου και την αξιοποίηση της πολιτιστικής περιουσίας. 

- Δημιουργία ευκαιριών μάθησης από το άλλο - ιδρύματα, οργανισμούς 
και άτομα που φροντίζουν και εργάζονται σε καθημερινή βάση για τη 
διατήρηση και τη χρήση του χώρου 

- Εκπαίδευση που θα αυξήσει το διαχειριστικό δυναμικό των υπευθύνων 
για τη λειτουργία και τη διαχείριση του χώρου στο μέλλον. 

 
Ως απειλές για το σχέδιο διαχείρισης, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τις 
μεθόδους και τις στρατηγικές και την εφαρμογή γενικευμένων αντί συγκεκριμένων, 
μοναδικών, προσαρμοσμένων στον χώρο. Επίσης, είναι δυνατή η επιφανειακή 
συνεργασία των ενδιαφερομένων που σχετίζονται με αυτό το τμήμα του έργου. 
 
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
 
3.1 Πολιτική και προτεραιότητες για την κληρονομιά 
 
Η ένταξη του ιστορικού περιβάλλοντος και της κληρονομιάς στις αναπτυξιακές 
πολιτικές και σχέδια έχει γίνει σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
συνδεθεί με τον τουρισμό, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ανεπτυγμένους και 
αναπτυσσόμενους κλάδους της περιοχής. Είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί και να 
υποστηριχθεί η εφαρμογή πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών μέσω νέων έργων 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
 
3.2 Υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 
 
Αρκετοί συμμετέχοντες από διάφορους τομείς, ερευνητές, συντηρητές, πολεοδόμοι 
καθώς και ο Δήμος Omišalj εργάζονται για την τεκμηρίωση του έργου ανάπτυξης του 
χώρου εδώ και πολλά χρόνια, το Τουριστικό Συμβούλιο εργάζεται για την προώθηση 
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και οργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο και το κοινό συμμετέχει μέσα από διάφορες 
εκδηλώσεις (εργαστήρια, αρχαίες ημέρες, συναυλίες, παρουσιάσεις). 
 
3.3 Νέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 
 
Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν υποδομές, υπερκατασκευές και ένα σύνθετο 
πολιτιστικό-τουριστικό προϊόν που θα βασίζεται στη σύνδεση του χώρου με άλλες 
εγκαταστάσεις πολιτιστικής κληρονομιάς που θα επιτρέψουν την τουριστική 
προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την απόλαυση και θα αυξήσουν τον αριθμό των 
επισκεπτών/τουριστών. 
 
Συνεχής εγκατάσταση και ενημέρωση σύγχρονων σημάτων τουριστικής 
κυκλοφορίας, καλύτερη σύνδεση με προορισμούς εντός του νομού και σε εθνικό 
επίπεδο, αύξηση της ορατότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τη 
δημιουργία φυλλαδίων, γραφείων πληροφοριών, παρουσίας σε κοινωνικά δίκτυα και 
εκθέσεις, σύνδεση με τουριστικά γραφεία στο νησί Krk, κομητεία, χώρες και 
περιοχές. Δικτύωση με άλλο περιεχόμενο κληρονομιάς παρόμοιου και διαφορετικού 
προφίλ, ανάπτυξη διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας που συνδέουν τη φυσική 
και πολιτιστική κληρονομιά. 
 
 
3.4 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 
 
Το τουριστικό συμβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση του ίδιου του 
χώρου. Πρέπει να επινοεί συνεχώς νέους τρόπους προσέλκυσης επισκεπτών. Μπορεί 
να συνεργαστεί με οικονομικούς και μη οικονομικούς φορείς όπου επικεντρώνεται σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουριστική υποδομή και την εφοδιαστική, τη 
διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, την προώθηση και παροχή όλων των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τον χώρου. Η συνεργασία της με δημόσιους φορείς, 
δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικούς και άλλους οργανισμούς είναι σημαντική. Έχει 
ικανότητες και δύναμη για την επωνυμία του προορισμού και την ανάπτυξη, τη 
βελτίωση του πολιτιστικού τουρισμού προσφορά. 
 
Άλλοι συμμετέχοντες έχουν το ρόλο τους σε αυτό το μέρος του έργου: τουριστικά και 
ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις, ιδιωτικοί ενοικιαστές και 
τροφοδότες, ξεναγοί τουριστών, εμψυχωτές καθώς και μικρές βιοτεχνίες, 
κατασκευαστές, εταιρείες και έμποροι. 
 
 
3.5 Ανάλυση SWOT βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 
 
Η παράδοση του τουρισμού και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής 
αποτελούν τις μεγαλύτερες δυνάμεις και βάση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
οικονομικών προϊόντων και δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 
επαγγελματιών τουριστών, η άριστη γεωστρατηγική θέση και οι πρωτοβουλίες που 
αναγνωρίζουν την κληρονομιά ως πόρο ανάπτυξης, το ανεπτυγμένο δίκτυο 
ποδηλατικών και περιπατητικών διαδρομών στο νησί, ο υψηλός βαθμός οικολογικής 
προόδου και ανάπτυξης στο νησί Krk, όλα μιλούν υπέρ της ανάπτυξης του τόπου. 
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Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω 
ανάπτυξη του προορισμού και της τοποθεσίας, κυρίως την ευαισθητοποίηση και την 
ικανότητα της τοπικής κοινότητας για τη διατήρηση, ερμηνεία και χρήση της 
κληρονομιάς μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων: 

- Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για τον τοπικό πληθυσμό και τα 
σχολεία από αρχαιολόγους σε νέα έρευνα, ενθάρρυνση της δημιουργίας 
εκδηλώσεων και προγραμμάτων από την τοπική κοινωνία. 

- Εκπαίδευση για την ερμηνεία της κληρονομιάς, τουριστικούς οδηγούς 
και εμψυχωτές και τον τοπικό πληθυσμό για την παροχή υπηρεσιών 
στέγασης και φαγητού στα νοικοκυριά, την κατασκευή αναμνηστικών 
και διάφορα αυθεντικά προϊόντα. 

 
Η προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης έγκειται στην εδαφική στρατηγική 
μάρκετινγκ και τη σύνδεση πόρων και εγκαταστάσεων εντός του Νομού, οι οποίες θα 
συνδυάζουν δραστήριες διακοπές με επίσκεψη σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις και 
συγκεκριμένη γαστρονομία. Έτσι, στο άμεσο μέλλον, θα ήταν δυνατό να αναπτυχθεί 
ένα πολύπλοκο τουριστικό προϊόν που θα συνδυάζει πολυάριθμες πολιτιστικές και 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Τουριστικές διαδρομές, δημιουργικές εκδηλώσεις, 
αναμνηστικά, συγχώνευση αρχαίας και τοπικής γαστρονομίας και φυσικών πόρων. 
 
Οι απειλές που θα μπορούσαν να προκύψουν είναι η ανεπαρκώς επιτυχημένη 
προώθηση όσον αφορά τη σκίαση του πολιτισμού με τον γενικό τουρισμό, η 
επιπολαιότητα στην ερμηνεία της κληρονομιάς, η ανεπαρκής σύνδεση των χώρων με 
άλλες περιηγήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ή οι ανεπαρκώς 
καθορισμένες, οι μη ενδιαφέρουσες περιηγήσεις καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος 
των ενδιαφερομένων. Μία από τις σημαντικότερες απειλές είναι οι αυξανόμενες 
παρωχημένες βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου – ειδικά οι εγκαταστάσεις 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που βρίσκονται 150 μέτρα από την εκκλησία 
του Mirine, απέναντι από τον κόλπο Sepen. 
 

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΤΠΕ 

4.1 Υφιστάμενα εργαλεία ΤΠΕ 

Τα εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ήδη στο αρχαιολογικό πάρκο με στόχο: 

- βελτίωση / διεύρυνση της παρουσίασης / ερμηνείας της αρχαιολογικής 

κληρονομιάς, ενίσχυση της εδαφικής / πολιτιστικής ταυτότητας, 

προώθηση της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς; 

- να διευρύνει το κοινό (ιδίως των νέων και των μειονεκτουσών 

κατηγοριών); 

- να αναλύσει καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

επισκεπτών των αρχαιολογικών πάρκων. 

 

Δεν έχουν εφαρμοστεί ειδικά εργαλεία ΤΠΕ στην περιοχή μέχρι στιγμής. Ο Δήμος 

Omišalj και το Τουριστικό Συμβούλιο καθώς και διάφορες ενώσεις παρέχουν 

προώθηση και πληροφορίες σχετικά με το πάρκο μέσω ιστοσελίδων και κοινωνικών 

δικτύων. Κατά τη διάρκεια της εποχικής περιόδου, πραγματοποιείται Θερινός 



113 
 

Κινηματογράφος και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο και το Τουριστικό 

Συμβούλιο κατέγραψε επίσης ένα διαφημιστικό βίντεο. 

4.2 Αρχές και φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΤΠΕ 

 

Κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς (CIB), Ριέκα (Rijeka) - αξιοποίηση και κατάλληλη 

παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς με διαδραστικό, καινοτόμο και 

πολυμεσικό τρόπο. 

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο της Ριέκα (Rijeka)-συμβουλευτικός ρόλος, 

εκπαιδευτική πτυχή συνεργασία, υποστήριξη στην εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ. 

Ιδιωτικές εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας των ΤΠΕ θα συμμετάσχουν μέσω 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων 

εργαλείων ΤΠΕ στο χώρο. 

 

4.3 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 

 

Οι ομάδες-στόχοι είναι κάτοικοι του Δήμου Omišalj και των περιχώρων του, μαθητές 

από τα τοπικά σχολεία (νησί και Νομός), εκδρομείς και τουρίστες από την περιοχή 

και την υπόλοιπη χώρα, γειτονικές χώρες, Ευρώπη και τον κόσμο που περνούν ή 

έρχονται στο νησί Krk, πολιτιστικοί εργαζόμενοι, φοιτητές, επιστήμονες, εταιρείες 

ΤΠΕ και εμπειρογνώμονες, ενώ οι έμμεσες ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν παρόχους 

υπηρεσιών και παραγωγούς αγαθών στον τουρισμό ή / και που σχετίζονται με τον 

τουρισμό. 

 

Ιδέα είναι να οριστεί ένα διαδραστικό πάνελ ή σημεία προβολής για δισκία 3D 

ανακατασκευές του τι βλέπει ο επισκέπτης ακριβώς μπροστά του. Καθώς ο πίνακας 

(ή ένας επισκέπτης με ένα tablet) κινείται, το ίδιο κάνει και η 3D ανακατασκευή. Τα 

σημεία θέασης θα τοποθετηθούν σε ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο, κοντά στα 

αξιόλογα σημεία, όπως η αγορά (ναός, Βασιλική), το Mirine (αίθριο, ιερό, Ναός...), 

τα μαυσωλεία, η αστική βίλα κλπ. Για παράδειγμα, ο πίνακας / σημείο προβολής 

κοντά στο ναό θα επιτρέψει στον επισκέπτη να απεικονίσει ταυτόχρονα τα 

πραγματικά ερείπια του ναού, όπως φαίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του, και 

στον πίνακα μια πανομοιότυπη άποψη του ναού, αλλά σε πλήρη ανακατασκευή. Μια 

εναλλακτική λύση είναι τα δισκία που μπορούν να δανειστούν στην είσοδο. Επίσης, 

οι "πάγκοι ομιλίας" που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια θα ήταν ενδιαφέρον να 

εγκατασταθούν στο χώρο. 

 

4.4 Ανάλυση SWOT εργαλείων ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ έχουν βρει το δρόμο τους στη ζωή κάθε ατόμου και έτσι έχουν γίνει 

αναπόσπαστο κομμάτι σε όλα τα άλλα τμήματα της κοινωνίας. Ο χώρος με τον 
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πολιτιστικό του πλούτο παρέχει μια ιδανική βάση για την ανάπτυξη τρισδιάστατων 

μοντέλων ανασυγκρότησης, αλλά είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν όλες οι άλλες 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση (υποδομή) και την ποιοτική παραγωγή του 

κατάλληλου μοντέλου. Υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα ανεπαρκώς γρήγορης 

προσαρμογής των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η Κοινότητα σε αυτόν τον νέο 

ψηφιακό κόσμο. Δεν πρόκειται μόνο για αργή αντίδραση, αλλά είναι αναπόφευκτα 

να τονίσουμε το πρόβλημα με τα οικονομικά, την κατάρτιση του προσωπικού, την 

τεχνική υποστήριξη και την παροχή της απαραίτητης υποδομής στον τομέα. 

 

5. ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ 

5.1 Χαρακτηριστικοί Παράγοντες 

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και η παράδοση του τουρισμού λόγω της 

εξαιρετικής γεωστρατηγικής θέσης του νησιού Krk αποτελούν τα μεγαλύτερα δυνατά 

σημεία και βάση για την ανάπτυξη του αρχαιολογικού πάρκου, καθώς και γεγονός 

ότι ένας αριθμός φορέων συνεχώς συνεργάζονται για την ανάπτυξη και τη βελτίωσή 

του. Το Αρχαιολογικό Πάρκο Mirine-Fulfinum έχει εγγραφεί στο μητρώο των 

πολιτιστικών αγαθών της Δημοκρατίας της Κροατίας ως προστατευόμενη ακίνητη 

πολιτιστική ιδιοκτησία της Δημοκρατίας της Κροατίας διαχειριζόμενο από το 

Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε από το εθνικό επίπεδο υπάρχει τακτική ετήσια 

υποστήριξη μέσω του τμήματος διατήρησης και οικονομική υποστήριξη για την 

εργασία στο χώρο και διάφορες εκδηλώσεις μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

5.2 Προκριματικοί παράγοντες 

Η μεγαλύτερη αξία σήμερα είναι σίγουρα η πολιτιστική ιδιοκτησία, δηλαδή τα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα και η αναγνώριση της τοποθεσίας ως εξαιρετικής 

πολιτιστικής αξίας σε εθνικό επίπεδο. 

Υπάρχει ήδη κάποια προβολή του πάρκου από το τουριστικό συμβούλιο και το Δήμο 

Omišalj καθώς και από συλλόγους από την περιοχή και διάφορα είδη εκδηλώσεων 

στο χώρο, συμμετοχή ερευνητών, κοινού και συλλόγων μέσω διαφόρων 

εργαστηρίων, φεστιβάλ, αρχαίων ημερών κλπ. 

 

5.3 Κρίσιμες καταστάσεις 

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα είναι το γεγονός ότι το τμήμα της γης μέσω 

της οποίας εκτείνεται το πάρκο είναι ιδιόκτητο και είναι μια μακρά διαδικασία 

μετατροπής ιδιοκτησίας και απόκτησης γης από τον Δήμο. Είναι πολύ απαραίτητο να 

παρέχεται όλη η κοινοτική υποδομή στην περιοχή. Η απειλή είναι το ανεπαρκές 

ενδιαφέρον και η ασυνέπεια όλων των συμμετεχόντων στο έργο, των γαιοκτημόνων, 

των τοπικών αρχών, των πολιτιστικών ιδρυμάτων, των ιδιωτικών εταιρειών κλπ. και 

έλλειψη οικονομικών πόρων. Όταν πρόκειται για τεχνολογίες ΤΠΕ, είναι πολύ 

σημαντικό να οριστεί ποιοτική διαδικασία που θα εξασφαλίσει ένα πρόσφατα 

δημιουργημένο ψηφιακό προϊόν ένα βιώσιμο μέλλον. 
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5.4 Προκλήσεις και ευκαιρίες 

Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης (καθορισμός 

του οράματος, των στόχων και των μέτρων διαχείρισης) και να οργανωθεί καλύτερα 

ο χώρος ώστε να είναι έτοιμος να τον επισκεφθεί νέο πρόσχημα. Με ετοιμότητα 

εννοείται η τοποθέτηση κατάλληλων οδικών σημάτων / σημαντικών κατευθύνσεων, 

η δημιουργία του σύγχρονου αρχαιολογικού πάρκου που θα προσφέρει πλούσια με 

την κατάλληλη εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και εφευρέσεων 

(οπτικοακουστική παρουσίαση λειψάνων κλπ.). Είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε 

τους υπαλλήλους και όλους εκείνους που θα συμμετάσχουν στις εργασίες του χώρου 

(ξεκινώντας από υπαλλήλους σε μουσεία, εξειδικευμένους οδηγούς, ταξιδιωτικά 

γραφεία κλπ.). Χωρίς σωστή και καλή σχεδιασμένο μάρκετινγκ είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί υψηλή επισκεψιμότητα, και κατά συνέπεια τα έσοδα. Είναι απαραίτητο να 

δημιουργήσετε έναν ιστότοπο, διαφημιστικά φυλλάδια, έντυπους οδηγούς, φυλλάδια 

κλπ. 

Εκτός από τα παραπάνω, η παρούσα ανάλυση επεδίωξε να διερευνήσει τις 

δυνατότητες μετατροπής του χώρου στο σύγχρονο αρχαιολογικό-τουριστικό προϊόν 

με καλή πολιτική διαχείρισης και χρήση καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ και να επισημάνει 

τις δυνατότητες συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού και όλων των άλλων 

ενδιαφερομένων στο έργο.  
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Podiplomska šola ZRC SAZU / Μεταπτυχιακό σχολείο ZRC SAZU 

Mestna občina Ptuj / Πόλη Ptuj 
 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ POETOVIO ΣΤΟ PTUJ (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) 
 

 
1. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΠΆΡΚΟΥ 

 
1.1 Σχετικές νομοθεσίες που ισχύουν στη Σλοβενία 

 
Η αρχαιολογική κληρονομιά προστατεύεται σε εθνικό επίπεδο από τον νόμο περί 
προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-
1). Η ολοκληρωμένη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς υλοποιείται μέσω 
αναπτυξιακού σχεδιασμού και άλλων μέτρων που λαμβάνονται από το κράτος, τις 
περιφέρειες και τους Δήμους, συμπεριλαμβάνοντας την κληρονομιά στην αειφόρο 
ανάπτυξη, σεβόμενη παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κοινωνική της 
σημασία. Η προστασία της κληρονομιάς προς το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει τον 
εντοπισμό, την τεκμηρίωση, τη διατήρηση, την παρουσίαση και την προώθηση της 
κληρονομιάς. 

 
Η δημόσια υπηρεσία προστασίας ακίνητης κληρονομιάς παρέχεται από το Ινστιτούτο 
Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σλοβενίας, το οποίο καλύπτει μέσω των 
οργανωτικών του μονάδων (υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς) το έδαφος 
ολόκληρου του κράτους. Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο συμμετέχει στην κατάρτιση 
της στρατηγικής προστασίας της κληρονομιάς και προτείνει μέτρα για την εφαρμογή 
της. 

 
Οι Δήμοι θεσπίζουν δημοτικές πρακτικές για την προστασία πολιτιστικών μνημείων 
τοπικής σημασίας. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας μπορεί να κηρύξει 
έναν αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερης σημασίας ως πολιτιστικό μνημείο εθνικής 
σημασίας. 

 
Η δημόσια υπηρεσία για την κινητή κληρονομιά παρέχεται από εθνικά και 
εξουσιοδοτημένα (περιφερειακό, τοπικό κλπ.) μουσεία. 

 
1.2 Γενική παρουσίαση 

 
Ανάπτυξη του αρχαιολογικού πάρκου 

 
Έχοντας επίγνωση ότι το πανόραμα στο Ptuj είναι ένα από τα σημαντικότερα αλλά 
και η τελευταία εναπομείνασα παρθένα συνοικία της ρωμαϊκής πόλης Poetovio, ο 
Δήμος Ptuj αποφάσισε να δημιουργήσει ένα αρχαιολογικό πάρκο εδώ με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και να προσφέρει ένα νέο τουριστικό 
αξιοθέατο τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες. Ο 
Δήμος ανέθεσε εκτεταμένες γεωφυσικές έρευνες το 2015, δημιούργησε προσωρινά 
μονοπάτια το 2017 και ανέθεσε ένα σχέδιο διατήρησης το 2018. 
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Μέγεθος της περιοχής του πάρκου 
16 εκτάρια. 

 
Τοπίο 

 
Το πανόραμα στο Ptuj είναι ένας επιμήκης πρόποδες του Slovenske gorice (267 μ.). 
Η διαδρομή κατευθύνεται βορειοδυτικά-νοτιοανατολικά και έχει δύο στρογγυλεμένες 
κορυφές. Μαζί με τον παρακείμενο λόφο του κάστρου (Ptujski grad), υψώνεται πάνω 
από το ιστορικό πέρασμα κατά μήκος του ποταμού Drava. Προσφέρει υπέροχη θέα 
στο μεσαιωνικό κάστρο και την πόλη Ptuj, πάνω από τον ποταμό και την πεδιάδα του 
και πάνω από τις ανατολικές παρυφές των Άλπεων σε απόσταση. Βρίσκεται σε άμεση 
γειτνίαση με τη μεσαιωνική πόλη, ωστόσο ήδη στην άκρη του σύγχρονου οικισμού. 
 
Τυχαία ευρήματα και μικρής κλίμακας ανασκαφές έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη 
σημαντικών αρχαιολογικών καταλοίπων στο Πανόραμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, Μια δεξαμενή νερού κατασκευάστηκε στην κορυφή του λόφου και μια φυτεία 
των οπωροφόρων δέντρων που έχει συσταθεί στις πλαγιές που εμπλέκονται 
χωματουργικές εργασίες, όπως βαθιές τρύπες φύτευση και βεράντες. Φάνηκε ότι τα 
έργα αυτά κατέστρεψαν εντελώς τα Ρωμαϊκά στρώματα. 
 
Λιγότερο από μια δεκαετία πριν, ο οπωρώνας οπωροφόρων δέντρων αφαιρέθηκε και 
ο λόφος έγινε και πάλι προσβάσιμος στο κοινό. Ο λόφος είναι τώρα ανοιχτό λιβάδι 
με μερικά μικρά απομονωμένα δέντρα. 
 
Ιστορική σημασία του Poetovio 
 
Ο παλαιότερος οικισμός στο Ptuj χρονολογείται στην πρώιμη Ενεολιθική. Κατά τη 
διάρκεια του 1ου αιώνα π.χ., αρκετοί μικροί Κελτικοί οικισμοί βρίσκονταν εκεί που 
ανήκαν στην ευρύτερη κοινότητα των Ταυρίσκων. Ο κύριος οικισμός πιθανότατα 
ονομαζόταν ήδη "Poetovio". Πριν από τη Ρωμαϊκή κατοχή, το έδαφος του Ptuj 
ενσωματώθηκε στο Norican Βασίλειο (regnum Noricum). 
 
Η Ρωμαϊκή πόλη Poetovio βρισκόταν στην επαρχία της Άνω Παννονίας (Upper 
Pannonia) και απλώνεται κάτω από ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης πόλης Ptuj. Στις 
αρχές του 1ου αιώνα μ.χ., χτίστηκε εδώ ένα στρατιωτικό φρούριο και καταλήφθηκε 
πρώτα από τον legio VIII Augusta ακολουθούμενο από τον XIII Gemina. Μετά την 
εγκατάλειψη του φρουρίου, Colonia Ulpia Traiana Poetovio ιδρύθηκε μεταξύ 98 και 
102, γρήγορα εξελίσσεται σε ένα σημαντικό διοικητικό κέντρο που φιλοξενεί τα 
αρχεία και τα αρχεία του γραφείου (tabularium) για την επαρχία της Άνω Παννονία, 
καθώς και τα κεντρικά γραφεία των Ιλλυριών τελωνείων και του φόρου κληρονομιάς 
και για τα δύο Άνω και Κάτω Παννονία (Pannonia) (XX hereditatum ultrarumque 
Pannoniarum). Στις αρχές του 4ου αιώνα, το Poetovio συμπεριλήφθηκε στην επαρχία 
Noricum Mediterraneum. Εγκαταλείφθηκε πριν από τα μέσα του 5ου αιώνα, μαζί με 
τις περισσότερες πόλεις στις εκτεθειμένες περιοχές κατά μήκος μεγάλων δρόμων που 
διασχίζουν τις ανατολικές παρυφές των Άλπεων. 
 
Η σημασία του Peotovio βρισκόταν στη στρατηγική του θέση στη διασταύρωση του 
ποταμού. Βρισκόταν στο σταυροδρόμι της διαδρομής Amber που συνέδεε τη Βόρεια 
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Αδριατική και τη Βαλτική και τις πλωτές και ηπειρωτικές διαδρομές κατά μήκος του 
ποταμού Δράβου (Drava). Η κατοίκηση παραμένει περίπου 3,5 χιλιόμετρα κατά μήκος 
του κεντρικού δρόμου και στις δύο όχθες του ποταμού. Κατά τη διάρκεια της 
Ρωμαϊκής περιόδου, η πόλη διατήρησε την αρχική της διάταξη κατά μήκος του 
δρόμου με ακανόνιστη περίμετρο και αρκετές περιοχές κατοίκησης ή συνοικίες. 
Μεταξύ των σημαντικότερων τμημάτων είναι εκείνα που βρίσκονται κοντά στη 
γέφυρα στην αριστερή όχθη του Δράβου (Drava) στη Vičava και στο λόφο του 
Πανοράματος (Panorama). Είναι εδώ που μπορούμε να περιμένουμε να βρούμε την 
αγορά, διάφορα δημόσια κτίρια και τα σπίτια της ελίτ της πόλης. 
 
Αρχαιολογικά μνημεία στο λόφο Πανόραμα (Panorama) 
 
Αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το πανόραμα ήταν μία από τις κεντρικές συνοικίες 
του Poetovio. Η ηλιόλουστη και υπερυψωμένη θέση του ακριβώς πάνω από το κέντρο 
της πόλης με την αγορά, με θέα στη διασταύρωση του ποταμού και την κύρια οδική 
αρτηρία, το έκανε μια ελκυστική περιοχή κατοίκησης. 
 
Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, χτίστηκαν οι απαλές νοτιοανατολικές και ανατολικές 
πλαγιές του Πανόραμα. Ένα νεκροταφείο βρισκόταν στη βόρεια πλαγιά. Οι 
γεωφυσικές έρευνες αποκάλυψαν τον αστικό σχεδιασμό με ένα ευθύγραμμο πλέγμα 
δρόμων και οικοπέδων. 
 
Τα αρχαιολογικά μνημεία είναι ορατά μόνο σε εικόνες GPR. Φαίνονται να είναι σε 
καλή κατάσταση, ωστόσο κανένα από αυτά δεν εκτίθεται στην επιφάνεια. 
 
Οδοί και ινσουλές (nsulae) 
Το Panorama χτίστηκε σύμφωνα με ένα προκαταρκτικό σχέδιο και είχε μια καλά 
οργανωμένη υποδομή: παράλληλους δρόμους με χαλίκια ή πέτρινες επιφάνειες και 
κανάλια αποχέτευσης, δύο πλατείες και ένα σύστημα παροχής νερού. Οι δρόμοι 
χωρίζουν το χώρο σε πολλές μεγάλες μονές. Τα κτίρια κατασκευάστηκαν σε χαμηλές 
βεράντες για να προσαρμοστούν στο ελαφρώς κεκλιμένο έδαφος. Τα περισσότερα 
είναι στενά και μακριά με ομοιόμορφα διαμορφωμένα δωμάτια που προτείνουν 
παραγωγικές-εμπορικές δραστηριότητες. Τρία μεγάλα κτίρια με πολυάριθμα δωμάτια 
(I, VII και XIV) ήταν πιθανώς πολυτελή σπίτια, ιδιαίτερα το υψηλότερο κτήριο XIV με 
συναφή λουτρά και ένα περιστύλιο (XVI). 
 
Υδραγωγείο 
Παρέχεται νερό κατά μήκος της κοιλάδας του ρέματος Grajena για να φτάσει στις 
βόρειες πλαγιές του Πανόραμα σε περίπου υψόμετρο 245 μ., Όπου φαίνεται να έχει 
τερματιστεί στο μεγάλο κτίριο XXVIII. 
 
Κύρια οδός 
Ο κύριος δρόμος που έφτασε στο Poetovio από τα δυτικά διέσχισε το ποτάμι και το 
κέντρο της πόλης με το φόρουμ και συνεχίστηκε κατά μήκος της σέλας μεταξύ του 
λόφου του Πανόραμα και του κάστρου. 
 
Υποτιθέμενο οχυρωματικό τείχος 
Οι εικόνες GPR δείχνουν μια μακρά, πολύ μεγάλη και σε ορισμένα σημεία διακόπηκε 
ανωμαλία κατά μήκος της άκρης της βορειοανατολικής πλαγιάς που πιθανώς 
αντιπροσωπεύει τα ερείπια ενός παχιού τοίχου. 
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Κέντρο λατρείας 
Το Πανόραμα απέδωσε πολλά αναμνηστικά μνημεία και εικόνες που δείχνουν ότι ήταν 
ένα από τα κέντρα λατρείας του Poetovio. 
 
Κατασκευασμένο στην κορυφή του λόφου, το κτίριο XVIIa με έναν τετράγωνο 
κεντρικό χώρο που περιβάλλεται από έναν τριπλό διάδρομο μπορεί να είναι ένα 
περιπατητικό καταφύγιο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορεί να συνδεθεί με ένα 
ιδιαίτερα θεϊκό. 
 
Δυο δωμάτια που προορίζονται για τη λατρεία διαφορετικών θεών ανακαλύφθηκαν 
στο Κτήριο X (ή XI). Παρείχαν έναν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών μνημείων που 
ανήκαν στις λατρείες των ιππέων του Δούναβη και του Σίλβανου. 
Οι αναθηματικές πλάκες για Nutrices που ανακτήθηκαν από έναν από τους ύστερους 
ρωμαϊκούς τάφους καθώς και από ένα άγαλμα του Nutrix δείχνουν ότι ένα ιερό 
αφιερωμένο σε αυτούς πρέπει να είχε σταθεί και στο Πανόραμα. Η λατρεία των 
Nutrices, προστάτες των παιδιών και της οικογένειας, ήταν η πιο σημαντική λατρεία 
με ρίζες στην περιοχή Poetovio. 
Το κέντρο λατρείας στο Πανόραμα δραστηριοποιήθηκε στην Ύστερη Ρωμαϊκή 
περίοδο, όταν χτίστηκε μια εκκλησία κοντά στην κορυφή. 
 
Νεκροταφείο 
Οι ταφές έχουν αποκαλυφθεί στην κάτω, βόρεια κορυφή του Πανόραμα και στη 
βόρεια πλαγιά, καθώς και στα ερείπια των εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην κορυφή. 
Η ταφή ξεκίνησε τον 3ο αιώνα το αργότερο. Θραύσματα από διακοσμημένα κομμάτια 
από πέτρα, επιτύμβιες επιγραφές και τα θεμέλια των τοιχοποιιών αντιπροσωπεύουν 
τα ερείπια επιβλητικών ταφικών μνημείων. Ωστόσο, οι περισσότερες ταφές είναι 
μνημεία και χρονολογούνται στην Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. 
 
Ιστορική αναδρομή 
Η απουσία σύγχρονων και πιο εκτεταμένων αρχαιολογικών ερευνών εμποδίζει 
οποιαδήποτε βεβαιότητα ως προς την αρχή της κατοίκησης της Ρωμαϊκής περιόδου 
στο Πανόραμα. Τα πρώτα αδέσποτα ευρήματα χρονολογούνται στον 1ο αιώνα μ.Χ. 
και συνδέονται με τον στρατό. Η πρώτη φάση κατασκευής ορισμένων κτιρίων που 
είναι ορατές στις εικόνες GPR μπορεί επίσης να σχετίζεται με τον στρατό. Στην 
κάτοψη, τα κτίρια X, XI, XII και XIII στο κεντρικό τμήμα της νοτιοανατολικής πλαγιάς 
είναι παρόμοια με στρατώνες. 
 
Η διάθεση δρόμων και κτιρίων δείχνει την κατασκευή σύμφωνα με ένα 
προκαθορισμένο σχέδιο. Αυτό το κανονικό οδικό δίκτυο χρονολογείται πιθανότατα 
στον 2ο αιώνα το αργότερο, πιθανώς αμέσως μετά την ίδρυση της αποικίας. Η 
περιοχή κατοίκησης στο Πανόραμα είχε την ακμή της τον 2ο και τον 3ο αιώνα. 
 
Το τελευταίο εύρημα κατοίκησης με αξιόπιστη ημερομηνία είναι τα ερείπια μιας 
εκκλησίας από τις αρχές του 5ου αιώνα. Αφού εγκαταλείφθηκαν τα κτίρια στο 
Πανόραμα, το νεκροταφείο εξαπλώθηκε ανάμεσα στα ερείπια τους. Το τέλος της 
κατοίκησης ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με τους περισσότερους οικισμούς πεδινών στις 
νοτιοανατολικές Άλπεις - το δεύτερο τέταρτο ή τα μέσα του 5ου αιώνα. 
 
Μετά το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου, το Πανόραμα δεν κατοικήθηκε ποτέ ξανά. 
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Παρούσα κατάσταση των μνημείων 
Τα αρχαιολογικά μνημεία στο Πανόραμα καλύπτονται με χώμα και δεν είναι ορατά 
στην επιφάνεια. Τα πρόσφατα κατασκευασμένα μονοπάτια ακολουθούν την 
κατεύθυνση των ρωμαϊκών δρόμων. Τα μαρμάρινα αντίγραφα από πέτρινα μνημεία 
και οι πίνακες πληροφοριών δίνουν στους επισκέπτες την πρώτη εντύπωση της 
κρυμμένης αρχαιολογικής κληρονομιάς. 

 

 
 

Τοποθεσία Ptuj. Κλίμακα 1: 150 000. 
© Σλοβενική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

 

 
 

Θέση του Αρχαιολογικού Χώρου Πανοράματος και του Αρχαιολογικού Πάρκου Poetovio στο 
Ptuj. Κλίμακα 1: 25 000. 

© Σλοβενική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Atlas okolja; 
gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso   

mailto:gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Πανόραμα. Θέα προς τα βορειοδυτικά (φωτογραφία B. Mušič) 
 
 

 
 

Μονοπάτια στο Αρχαιολογικό Πάρκο Poetovio, ορθοφωτογραφία. 
© Σλοβενική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
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Αρχαιολογικό Πάρκο Poetovio, μονοπάτια. Θέα προς τα νοτιοανατολικά. (Φωτογραφία: αρχεία του 

Δήμου Ptuj) 
 
 

 
 

Αρχαιολογικό Πάρκο Poetovio. Αντίγραφο του αναθηματικού μαρμάρινου μνημείου και του πίνακα 

πληροφοριών. (Φωτογραφία: αρχεία του Δήμου Ptuj) 
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Αρχαιολογικό Πάρκο Poetovio. Πλέγμα ρωμαϊκών δρόμων και τοίχων όπως αποκαλύπτεται 

από την έρευνα υπόγειας διείσδυσης ραντάρ εδάφους (GPR) (B.Mušič; επεξεργασία V. Bitenc). 
 

1.3 Υποδομή 

- Άνοιγμα της περιοχής: Δωρεάν όλη την ώρα, χωρίς φράχτη. 

- Πρόσβαση των επισκεπτών στην είσοδο: με τα πόδια, με ποδήλατο, με 

αυτοκίνητο (μεγάλες δυνατότητες στάθμευσης στην περιοχή), με τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς. 
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- Μετακίνηση μέσω του πάρκου: κυρίως περπατώντας κατά μήκος των 

μονοπατιών, είναι δυνατή η μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

- Πληροφορίες για τους επισκέπτες στο χώρο του ξενοδοχείου: πίνακες 

πληροφοριών, αντίγραφα πέτρινων μνημείων. 

- Μουσείο ή / και εκθεσιακό χώρο: περιφερειακό μουσείο με εκθεσιακούς 

χώρους του βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση. 

- Δημόσιες εγκαταστάσεις: 

 Ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου χρησιμοποιείται ως χώρος για 

ειδικές εκδηλώσεις, με προσωρινή υποδομή. 

 Θεματική παιδική χαρά είναι σε προετοιμασία. 

 Δεν υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες στην περιοχή. 

 Τα μπαρ ή τα εστιατόρια βρίσκονται έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, 

αλλά όχι πολύ μακριά. 

1.4 Θέση στο φυσικό σύστημα 

Η περιοχή καλύπτεται από ένα λιβάδι με μεμονωμένα δέντρα. Ένα μέρος του πάρκου 

προορίζεται για μελισσοκομία. Η τρέχουσα αδυναμία είναι η έλλειψη σκιάς. 

Η μελλοντική φύτευση του πάρκου θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο διατήρησης. Θα 

επιλεγούν φυτά με ρηχές ρίζες που δεν προκαλούν ζημιά στα αρχαιολογικά 

στρώματα. Η βλάστηση θα εναρμονιστεί με την αρχαιολογική παρουσίαση, ενώ 

παράλληλα θα διαμορφωθεί ως πάρκο, κατάλληλο για χαλάρωση και άλλες 

δραστηριότητες. 

 

1.5 Θέση στο ανθρώπινο σύστημα 

Το Αρχαιολογικό Πάρκο Poetovio βρίσκεται στην πόλη Ptuj (περίπου 18.000 

κάτοικοι), το οποίο είναι σημαντικό περιφερειακό ιστορικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό 

και τουριστικό κέντρο. 

Τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία συγκεντρώνονται στο Ptuj και στο άμεσο 

περιβάλλον του (αρχαιολογικοί χώροι, μεσαιωνική πόλη, κάστρα, εκκλησίες, 

ιστορικά μνημεία, ηθολογική κληρονομιά). Το Περιφερειακό Μουσείο Ptuj-Ormož 

διατηρεί τη μεγαλύτερη αρχαιολογική, ιστορική και εθνολογική συλλογή στη 

Σλοβενία. 

Το Ptuj είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους τους τύπους δρόμων και τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς. 

Καθώς ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες, υπάρχει ένα 

καλά ανεπτυγμένο σύστημα τουριστικών εγκαταστάσεων. 

 

2. ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 

2.1 Γενική παρουσίαση 
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Η διαχείριση του Αρχαιολογικού Πάρκου Poetovio δεν έχει ακόμη οργανωθεί. 

Ωστόσο, ο Δήμος Ptuj ενέκρινε διάφορες δημοτικές πράξεις για την προστασία της 

κληρονομιάς. Η περιοχή του Πανοράματος (Panorama) ορίζεται με διάταγμα ως 

πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο και ως μονάδα χωροταξικού σχεδιασμού στο 

Δημοτικό χωροταξικό σχέδιο. Συμπεριλήφθηκε στη σύμβαση για τη διευθέτηση και 

τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ptuj. 

 

2.2 Σχέδιο διαχείρισης ή προτεραιότητες διαχείρισης 

Δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης για το Αρχαιολογικό Πάρκο Πανόραμα (Panorama). 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Πανοράματος (Panorama) είναι μνημείο τοπικής 

σημασίας, που ανακηρύχθηκε με διάταγμα του Δήμου Ptuj (2010). 

Περιλαμβάνεται στο Δημοτικό χωροταξικό σχέδιο (2015). 

Τον Νοέμβριο του 2019, ο Δήμος Ptuj υπέγραψε συμφωνία με το κράτος της 

μεταβίβασης της ιδιοκτησίας γης στο Λόφο Πανόραμα (Panorama) στην πόλη Ptuj. 

Οι προτεραιότητες διαχείρισης καθορίζονται στο σχέδιο διατήρησης του 

Αρχαιολογικού Πάρκου (2018), στο οποίο η περιοχή ορίζεται ως αρχαιολογικός 

χώρος της υψηλότερης κατηγορίας, οπότε κάθε παρέμβαση πρέπει να είναι σύμφωνη 

με την προστασία της κληρονομιάς, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες 

της κοινωνίας για εκπαίδευση, αναψυχή και οικοδόμηση ταυτότητας. Είναι 

απαραίτητο να καταστεί δυνατή η δημόσια παρουσίαση του χώρου. Στην πρώτη 

φάση, πρέπει να προετοιμαστεί ένα σχέδιο διαχείρισης και ένα σχέδιο ερμηνείας. Ο 

σχεδιασμός του τοπίου της περιοχής, ένα σχέδιο για την παρουσίαση και ερμηνεία 

των αρχαιολογικών δομών και ένα κέντρο ερμηνείας είναι απαραίτητα. Έχουν ήδη 

καθοριστεί οι προτεραιότητες για την παρουσίαση και την ερμηνεία καθώς και οι 

τομείς των ειδικών δραστηριοτήτων (π.χ. ελκυστική άποψη, θεματική παιδική χαρά, 

χώρος πειραματικής Αρχαιολογίας κλπ.). 

 

2.3 Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των τοπικών φορέων 

Υπάρχει μια καλά αναπτυγμένη συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων για τη 

δημιουργία πολιτικής και διαχείρισης του πάρκου: 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (Ινστιτούτο 

Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σλοβενίας-Περιφερειακό 

Γραφείο Maribor): διατήρηση και προστασία του μνημείου, 

επαγγελματική υποστήριξη για την ορθή ερμηνεία του αρχαιολογικού 

χώρου 

- Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož( Περιφερειακό Μουσείο Ptuj-Ormož): 

ερμηνεία της κληρονομιάς, εκλαΐκευση της κινητής πολιτιστικής 

κληρονομιάς στον τομέα της αρχαιολογίας 

- Javni zavod za turizem Ptuj (Δημόσιο Ινστιτούτο Τουρισμού Ptuj): 

σχεδιασμός ολοκληρωμένων πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων, 
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δραστηριότητες προώθησης, ανάπτυξη μπουτίκ πολιτιστικού και 

τουριστικού προορισμού 

- Znanstveno-raziskovalno središče Bistra, Ptuj (Κέντρο Επιστημονικής 

Έρευνας Bistra Ptuj): συνδέσεις με καλές πρακτικές στο εξωτερικό, 

επαγγελματική υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης / υλοποίησης 

έργων της ΕΕ 

- Javne službe Ptuj( δημόσιες υπηρεσίες Ptuj): συμμετοχή στην 

προετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης. 

 

2.4 Συμμετοχή του κοινού 

Η συμμετοχή του επαγγελματικού και του ευρύτερου κοινού προγραμματίζεται στη 

διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου διαχείρισης με εργαστήρια, διαβουλεύσεις, με 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το κοινό μέσω κοινωνικών δικτύων, 

πληροφορίες στις ιστοσελίδες των κύριων φορέων (Δήμος, Μουσείο, άλλοι). Ήδη 

υπάρχει συνεργασία με την περιφερειακή κοινότητα Πανοράματος (Panorama) καθώς 

και με διάφορους συλλόγους (όπως η Μελισσοκομική εταιρεία), δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς. 

 

2.5 Aνάλυση SWOT του σχεδίου διαχείρισης και των στρατηγικών 

Ευκαιρίες: 

- συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου 

διαχείρισης, 

- μεταφορά καλών πρακτικών και γνώσεων, 

- επαγγελματική και οικονομική στήριξη, 

- η Ptuj είναι υποψήφια για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 

2025, 

- τοποθέτηση του Ptuj ως πολιτιστικού τουριστικού προορισμού στη 

Σλοβενία και στο εξωτερικό. 

 

Πλεονεκτήματα: 

- γειτνίαση με την παλιά πόλη, το κάστρο και τις κατοικίες, καθώς και 

εκπαιδευτικό τμήμα της πόλης, 

- μια δημοφιλής τοποθεσία πεζοπορίας/χαλάρωσης με όμορφη θέα, 

- -η Ptuj είναι ήδη ένας αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός, 

- η τουριστική προσφορά είναι καλά αναπτυγμένη στην πόλη 

(εκδηλώσεις ,φεστιβάλ, καλλιτεχνική δραστηριότητα, δημόσιο 

Ινστιτούτο Τουρισμού, τοπικοί πάροχοι, αναμνηστικά), 

- δυνατότητα επέκτασης και αναβάθμισης της τουριστικής προσφοράς. 

 

Αδυναμίες: 
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- κανένα σχέδιο διαχείρισης, 

- ανεπαρκής ερμηνεία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, 

- δεν υπάρχουν επενδύσεις, 

- δεν υπάρχουν προϊόντα μάρκετινγκ. 

 

Απειλές: 

- σύγκρουση συμφερόντων, 

- έλλειψη οικονομικών πόρων, 

- καμία συνέχεια της διαχείρισης. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

3.1 Πολιτική και προτεραιότητες για την κληρονομιά 

Το Ptuj είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Σλοβενίας και δίνεται μεγάλη 

έμφαση στη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μία από τις 

βασικές προκλήσεις, που ορίζεται στο έγγραφο δημοτικής ανάπτυξης, είναι η 

τουριστική ανάπτυξη της πόλης, η καθιέρωση καινοτόμων τουριστικών προϊόντων 

και η αποτελεσματική προώθηση. Η ίδρυση του Αρχαιολογικού Πάρκου Poetovio στην 

περιοχή του Πανοράματος (Panorama) θεωρείται ως ένα από τα βασικά έργα. 

 

3.2 Yφιστάμενες πρωτοβουλίες ή δράσεις 

Το Ptuj είναι γνωστό ως πόλη φεστιβάλ και πολλές άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Ένα μέρος του Μουσικού Φεστιβάλ Arsana - νύχτα Όπερας-πραγματοποιείται ήδη 

στην περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου. Πολύ δημοφιλής είναι επίσης μια γιορτή 

της πρώτης Μαΐου ανάβοντας μια μεγάλη φωτιά. 

 

3.3 Νέα ή καινοτόμος πρωτοβουλία ή δραστηριότητα 

Υπάρχει η επιθυμία για πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Ptuj που θα 

πραγματοποιηθούν στην περιοχή του πάρκου στο μέλλον. Μεταξύ αυτών των 

εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν επίσης αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, είναι οι ρωμαϊκοί 

αγώνες, οι μεσαιωνικοί αγώνες, οι αγώνες του Κάστρου Ptuj, οι Ημέρες της ποίησης 

και του κρασιού, το Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης - παραμονές τέχνης και διάφορα 

μουσικά φεστιβάλ. 

Η περιοχή είναι κατάλληλη για διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια υποδομή για θεματική παιδική χαρά. 
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3.4 Ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς 

 

- ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΌΣ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ 

 

- ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ, ΤΟΥΡΊΣΤΕΣ 

 

- Τουρισμός και οικονομικός τομέας: Območna obrtno-podjetniška 

zbornica Ptuj, Terme Ptuj, Ptujska klet, Perutnina Ptuj, μικρές 

τουριστικές επιχειρήσεις στην πόλη 

 

- Δημόσιες αρχές: Δήμος Ptuj, Περιφερειακό Μουσείο Ptuj-Ormož, 

Ινστιτούτο για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Σλοβενίας-Περιφερειακό Γραφείο Maribor – Ιστορικό Αρχείο Ptuj, 

Δημόσιο Ινστιτούτο Τουρισμού Ptuj, δημόσιο ταμείο της Δημοκρατίας 

της Σλοβενίας για πολιτιστικές δραστηριότητες 

 

- Το ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΟΜΆΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗ κυβερνητικών ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ: 

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (Κέντρο Επιστημονικών 

Ερευνών Bistra Ptuj), Turistično društvo Ptuj (Τουριστική Κοινωνία 

Ptuj), Poetovio LXIX - Društvo za rimsko zgodovino σε kulturo Ptuj 

(Poetovio LXIX - Κοινωνία για τη Ρωμαϊκή Ιστορία και τον Πολιτισμό του 

Ptuj), Slovensko arheološko društvo (σλοβενικά Αρχαιολογική 

εταιρεία), Čebelarsko društvo Ptuj (Μελισσοκομική Κοινωνία Ptuj), 

Rotary Club Ptuj, Društvo žena σε deklet občine Hajdina (Ένωση των 

Γυναικών και των Κοριτσιών του Δήμου Hajdina) 

 

3.5 Ανάλυση SWOT βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

- Μια εξαιρετική τοποθεσία στα περίχωρα της παλιάς πόλης. 

- Η Ptuj είναι ένας πολύ γνωστός τουριστικός προορισμός. 

- Ελκυστικός πράσινος δημόσιος χώρος. 

- Ήδη καθιερωμένες εκδηλώσεις στην περιοχή του αρχαιολογικού 

πάρκου. 

- Συνέχεια της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή. 
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ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ: 

- Ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων με σαφώς καθορισμένο 

πολιτιστικό περιεχόμενο. 

- Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την 

παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Προσέλκυση εγχώριων επενδυτών. 

- Προετοιμασία διαγωνισμού σχεδιασμού τοπίου, ο οποίος θα αποτελέσει 

τη βάση για την προετοιμασία του Δημοτικού λεπτομερούς Χωροταξικού 

Σχεδίου. 

 

ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ 

- Μη αναγνωρισμένη τουριστική προσφορά. 

- Δεν υπάρχουν τουριστικά προϊόντα. 

- Κανένα σχέδιο διαχείρισης. 

 

ΚΊΝΔΥΝΟΙ 

- Έλλειψη οικονομικών πόρων για περαιτέρω ανάπτυξη. 

- Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και εγκαταστάσεων χωρίς 

γνωστό διαχειριστή. 

- Ανεπαρκής προσοχή στη διατήρηση του μνημείου. 

- Σύγκρουση συμφερόντων. 

 

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΤΠΕ 

Δεν υπάρχει εγκατεστημένο εργαλείο ΤΠΕ στο πάρκο. 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Χαρακτηριστικοί Παράγοντες 

 

- Η περιοχή Πανόραμα (Panorama) στο Ptuj είναι ένας σημαντικός 

αρχαιολογικός χώρος και ταυτόχρονα μια ιστορικά σημαντική περιοχή 

οικισμού. Είναι ένα ελκυστικό σημείο στο τοπίο με όμορφη θέα στη 

μεσαιωνική πόλη, τον ποταμό Δράβo (Drava) και τις μακρινές πεδιάδες 

και βουνά. Η εγγύτητα της μεσαιωνικής πόλης, των σύγχρονων 

κατοικημένων περιοχών και των εκπαιδευτικών κέντρων συμβάλλει 

στην εξαιρετική της θέση. 
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- Η πόλη Ptuj και τα περίχωρά της έχουν μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά 

και διοργανώνουν τακτικά πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν 

ευρύτερη εθνική σημασία. 

 

- Τα καλοδιατηρημένα αρχαιολογικά κατάλοιπα προσφέρουν μεγάλες 

δυνατότητες ιστορικής ερμηνείας και παρουσίασης. 

- Η αρχαιολογική έρευνα πεδίου θα μπορούσε εύκολα να επικεντρωθεί 

σε θέματα που μπορούν να παρουσιαστούν καλά στο ευρύ κοινό. 

 

 

5.2 Προκριματικοί παράγοντες 

 

- Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία του πάρκου είναι τα ενδιαφέροντα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα, η καλή διατήρησή τους και το όμορφο φυσικό 

περιβάλλον. 

- Σημαντικά θέματα για τον αρχαίο τρόπο ζωής και τα ιστορικά γεγονότα 

θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο πάρκο (π.χ. στρατιωτική ιστορία, 

αρχές οικισμού, πολεοδομία, κτίρια, τεχνολογική ανάπτυξη, ιερά και 

λατρείες). Αυτά είναι θέματα που κάποτε και σήμερα συνδέουν την 

Ευρώπη. 

- Είναι δυνατή η ενσωμάτωση του πάρκου με άλλα αρχαιολογικά και 

ιστορικά μνημεία της Ptuj. 

- Θα συμπληρώσει την ήδη ποικίλη πολιτιστική ζωή της πόλης και την 

τουριστική προσφορά. 

 

 

5.3 Κρίσιμες καταστάσεις 

 

- Το τρέχον πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη σχέδιο διαχείρισης και 

δεν έχει επιλεγεί ακόμη διαχειριστής. 

- Είναι δύσκολο να ληφθούν επενδύσεις για το πάρκο. Ο Δήμος είναι 

σχετικά μικρός και έχει περιορισμένους οικονομικούς πόρους. 

- Είναι δύσκολο να επιτευχθεί συνέχεια της αρχαιολογικής έρευνας, η 

οποία συνδέεται επίσης με τη χρηματοδότηση. 

- Η αρχαιολογική κληρονομιά έχει ληφθεί σχετικά κακώς σε τοπικό 

επίπεδο, καθώς ένα μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού το βλέπει 

μόνο ως εμπόδιο στην ανάπτυξη και όχι ως ευκαιρία. 
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5.4 Προκλήσεις και ευκαιρίες 

 

- Ένας καλός σχεδιασμός τοπίου θα αποτελέσει βάση για την υψηλότερη 

ποιότητα ζωής στο Ptuj. Θα αποτελέσει ένα ελκυστικό χώρο για 

εκπαίδευση και χαλάρωση. 

- Θα δημιουργηθεί νέος τουριστικός προορισμός. 

- Διάφορα πολιτιστικά μνημεία θα ενσωματωθούν στην ολοκληρωμένη 

παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς Ptuj με το Αρχαιολογικό 

Πάρκο Poetovio να είναι ένα από τα κεντρικά σημεία του. 

- Οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα 

χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων θα είναι δυνατή με 

σαφώς καθορισμένο πολιτιστικό περιεχόμενο. 

- Ένα καλά σχεδιασμένο αρχαιολογικό πάρκο μπορεί να προσελκύσει 

τοπικούς επενδυτές. 

- Το Αρχαιολογικό Πάρκο δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της γενικότερης 

στάσης απέναντι στην αρχαιολογική κληρονομιά. Θα συμβάλει στην 

ενίσχυση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ταυτότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Χαρακτηρισμός και ποιότητα των αρχαιολογικών πάρκων 

 

Έξι αρχαιολογικά πάρκα που παρουσιάζονται στην ανάλυση έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά. 

Όλα τα πάρκα καλύπτουν σχετικά μεγάλες περιοχές, ως επί το πλείστον ένα μεγάλο 

μέρος ή ολόκληρη την επιφάνεια του αρχαίου οικισμού. Στην Antigonea, Urbs Salvia 

και Ptuj, το σύνολο της πολύ εκτεταμένης ελληνικής και ρωμαϊκής πόλης 

περιλαμβάνονται στο πάρκο. 

Στην περίπτωση της πόλης Μουσείο Σίμπενικ (ΣSibenik) (Bribirska glavica και Velika 

Mrdakovica) και Antigonea (Antigonea και Ανδριανούπολη) είναι δυνατόν να 

οργανωθούν τα έργα του δικτύου σε ένα μεγαλύτερο έδαφος 

Τα αρχαιολογικά πάρκα ενσωματώνουν πάντα τους μοναδικούς αρχαιολογικούς 

χώρους που αποτελούν ταυτόχρονα ιστορικά σημαντικά σημεία - σε περιφερειακό, 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, τα πάρκα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν μια 

εικόνα για την περίοδο της Ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, όταν η Ευρώπη συνδέθηκε 

για πρώτη φορά σε έναν ενιαίο πολιτιστικό χώρο. 

 

Οι περιοχές των πάρκων δεν έχουν δημιουργηθεί στη σύγχρονη εποχή, οπότε η 

διατήρηση της κληρονομιάς είναι πολύ καλή. Τα ερείπια, ακόμη και εκείνα που 

εξακολουθούν να καλύπτονται από τη γη, είναι επομένως πολύ ενημερωτικά. 

Μια μακρά παράδοση της αρχαιολογικής έρευνας είναι ένας κανόνας, έτσι ένα μεγάλο 

ποσό των δεδομένων υψηλής ποιότητας έχει ήδη ληφθεί, η οποία επιτρέπει μια καλή 

παρουσίαση στο ευρύ κοινό. Η έρευνα, συνήθως διεπιστημονικού χαρακτήρα, 

συνεχίζεται ή σχεδιάζεται η συνέχειά της. 

Τα πάρκα βρίσκονται σε ένα φυσικά ελκυστικό περιβάλλον, μερικές φορές στη μέση 

ή κοντά σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Ορισμένα από αυτά απέχουν πολύ 

από μεγαλύτερους σύγχρονους οικισμούς, ενώ τα άλλα βρίσκονται σε άμεση 

γειτνίαση με αστικοποιημένα κέντρα. 

Όλα τα αρχαιολογικά πάρκα που παρουσιάζονται βρίσκονται κατά κανόνα σε 

τουριστικές και κυκλοφοριακές περιοχές ή σε περιοχές με πλούσιο τουριστικό 

δυναμικό. Οι περιοχές με αρχαιολογικά πάρκα είναι πλούσιες σε μνημεία ιστορικής 

και πολιτιστικής σημασίας. Έτσι, τα πάρκα είναι ήδη ή έχουν τη δυνατότητα να 

αποτελέσουν σημαντικό μέρος του Πολιτιστικού Δικτύου της περιοχής ή ακόμα και 

ενός από τους κεντρικούς πόλους της. 

Μπορούν να είναι πολύ καλά ή ελαφρώς λιγότερο συνδεδεμένα με το κοινωνικό 

περιβάλλον. Οι δεσμοί είναι κυρίως ορατοί π.χ. στην οργάνωση πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων σε χώρους πάρκων, η σημασία των οποίων μπορεί να υπερβαίνει τους 

ίδιους τους στόχους των πάρκων. 

 

Κρίσιμες καταστάσεις 

 

Οι πιο εμφανείς κρίσιμες καταστάσεις σχετίζονται με τη διατήρηση του αρχαίου 

κτιρίου: τα μνημεία υπόκεινται εύκολα σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

Ορισμένοι κίνδυνοι συνδέονται με τις σχέσεις που έχει το πάρκο με το τοπικό πλαίσιο 

και την κοινωνικοοικονομική δυναμική του, η οποία θα μπορούσε τελικά να 

προχωρήσει προς μια αυξανόμενη "απομόνωση" του πάρκου. Τα πάρκα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο βαθιών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

αλλαγών στις περιοχές όπου τοποθετούνται. Η πλούσια κληρονομιά στις γύρω 

περιοχές χαρακτηρίζεται συχνά από έντονη αποσπασματικότητα και δεν είναι 

επαρκώς ενσωματωμένη στα συστήματα εκπαίδευσης και τουριστικής προσφοράς. 

Οι κρίσιμες καταστάσεις σε ορισμένα πάρκα είναι ανεπίλυτα ζητήματα ιδιοκτησίας 

(ένα μέρος της γης ανήκει σε ιδιώτες). 

Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι η απουσία τυποποιημένων κανόνων και διαδικασιών για 

την επέκταση και την ενίσχυση και σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης η ασαφής 

δικαιοδοσία των ιδρυμάτων που διαχειρίζονται τα πάρκα ή θα μπορούσαν να είναι οι 

μελλοντικοί διαχειριστές. 

Η έλλειψη ολοκληρωμένων και ποιοτικών σχεδίων διαχείρισης είναι ένα κοινό 

πρόβλημα. Η έλλειψη μόνιμου και ποιοτικού προγράμματος χρηματοδότησης 

αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα καθώς και το κακό ενδιαφέρον των ενδιαφερομένων. 

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με την προσβασιμότητα των πάρκων και 

των μεμονωμένων μνημείων, την έλλειψη δημόσιων συγκοινωνιών και την ανεπαρκή 

υποδομή στα πάρκα. 

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε άμεση γειτνίαση με τα πάρκα θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μια άλλη πιθανή απειλή. 

 

Προκλήσεις και ευκαιρίες 

Όλα τα πάρκα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν σημαντικά τμήματα μεγάλων περιοχών 

με ένα σύστημα συνδεδεμένων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι 

εξαιρετικά στην εθνική και ευρωπαϊκή προοπτική. Έχουν εξαιρετικές προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, της εκπαίδευσης και της σύνδεσης με 

τις υπαίθριες δραστηριότητες. Οι τοπικές διαφορές και ιδιαιτερότητες θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στα προγράμματα του πάρκου. 

Η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης είναι το πιο σημαντικό καθήκον καθώς και η 

συμπερίληψη διαφόρων τοπικών φορέων. 
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Η συνέχεια της έρευνας αποτελεί μια άλλη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη των πάρκων και την ένταξή τους στη σημερινή ζωή. 

Η αναδιοργάνωση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των πάρκων, δηλαδή όχι μόνο 

των περιοχών που εισάγονται αυστηρά στα πάρκα αλλά και ορισμένων τοπικών 

πλαισίων. Τα πάρκα μπορούν να τονώσουν τις διαδικασίες ανάπτυξης και να 

ενισχύσουν τα τοπικά συστήματα, θέτοντας τις βάσεις για την ενεργό διατήρηση των 

πόρων. 

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων και συνδέσεων μεταξύ των αναγκών 

συντήρησης των ορατών ερειπίων και των υπόγειων κατασκευών με την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη. 

Η συντονισμένη οργάνωση των έξι εμπλεκόμενων πάρκων μπορεί να είναι η αρχή 

ενός συστήματος δικτύου πρώτα σε επίπεδο Αδριατικής, και ύστερα σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 
 


