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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

      Στη Νάουσα, το Σάββατο 9 Ιουλίου 2011 στην ηµερίδα µε θέµα «Στις ρίζες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ενδοπεριφερειακής-∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας 
µε σκοπό την ολοκληρωµένη ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών µνηµείων Ηµαθίας, 

Πιερίας, Πέλλας καθώς και της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συµφωνήθηκαν και 
έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

1. Η Ηµαθία, Πέλλα, Πιερία και οι ∆ήµοι Βέροιας, ∆ίου-Ολύµπου, Νάουσας, Πέλλας έχουν 
πολλά κοινά στοιχεία (ιστορικά, γεωγραφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά κ.ά.) και 

διαθέτουν αρχαιολογικά µνηµεία τεράστιας ιστορικής σηµασίας: Αιγές-Βεργίνα, ∆ίον, Πέλλα, 
Μακεδονικοί Τάφοι, Θέατρο Μίεζας, Σχολή Αριστοτέλους. Αυτοί οι αρχαιολογικοί χώροι της 
Μακεδονίας είναι ένας «θησαυρός», ταυτίζονται δε µε µεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας. 
Εξέχουσα σηµασία έχει η προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου η οποία «διαπερνά» όλες τις 
παραπάνω γεωγραφικές περιοχές, είναι παγκόσµιας ακτινοβολίας και αποτελεί ένα ανεκτίµητο 
κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, αλλά και παγκόσµια κληρονοµιά.          

2. Η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης µε το πρόγραµµα  «Καλλικράτης», δηµιουργεί νέα 
δεδοµένα για τη χώρα µας και ταυτόχρονα ανοίγει νέες προοπτικές. Τα αιρετά θεσµικά όργανα 
(Περιφερειάρχης, Περιφερειακό Συµβούλιο, ∆ήµαρχοι, ∆ηµοτικά Συµβούλια) µε το νέο θεσµικό 
ρόλο και τις αρµοδιότητες που έχουν, το επόµενο διάστηµα καλούνται να καταρτίσουν 

Επιχειρησιακά-Αναπτυξιακά Σχέδια για τα επόµενα χρόνια. Κατά συνέπεια οι δράσεις µας πρέπει 
να είναι άµεσες, οργανωµένες και άριστα συντονισµένες. 

3. Η Ενδοπεριφερειακή-∆ιαδηµοτική Συνεργασία, εκφράζει την κοινή πολιτική βούληση και την 
κοινή προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ∆ηµάρχων Βέροιας, ∆ίου-
Ολύµπου, Νάουσας, Πέλλας να ενώσουν τις δυνάµεις τους, σ’ αυτήν την κρίσιµη συγκυρία για τη 
χώρα µας, µε σκοπό την ανάδειξη των αρχαιολογικών µνηµείων της περιοχής και την αξιοποίησή 
τους µε τη δηµιουργία ενιαίου ∆ικτύου Αρχαιολογικών Χώρων της Μακεδονίας µε τον διακριτικό 
τίτλο «Στις ρίζες του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δηµιουργία ενός 
ολοκληρωµένου, οργανωµένου και σύγχρονου πόλου έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, ο οποίος θα συµβάλλει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Μακεδονίας και 

της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επιφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην 
ανάπτυξη και την πρόοδο στην ευρύτερη περιοχή Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας. Στην κατεύθυνση 
αυτή, η Θεσσαλονίκη µε το νέο ρόλο της ως Μητροπολιτικό Κέντρο της Μακεδονίας και των 
Βαλκανίων, θα συµβάλλει τα µέγιστα, ως αιχµή στο “ιστορικό τόξο” το οποίο σχηµατίζουν τα 
αρχαιολογικά µνηµεία Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας. Επίσης, στόχος της Ενδοπεριφερειακής-
∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας είναι η σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων µε τις 

τοπικές κοινωνίες και η ένταξή τους στην πολιτιστική ζωή. Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα µουσεία, τα 
ευρήµατα, η ανασκαφική έρευνα, το επιστηµονικό δυναµικό αποτελούν το σηµαντικότερο 
πνευµατικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των µικρών κοινωνιών µας πάνω στο οποίο θα πρέπει να 
επενδύσουµε και να διαµορφώσουµε τις στρατηγικές των νέων, Καλλικρατικών ∆ήµων. 

4. Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Master Plan) «Στις ρίζες του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου», το οποίο θα εκπονηθεί µε τη συνεργασία ειδικών επιστηµόνων και φορέων υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα περιλαµβάνονται 
ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και δράσεις για την ανάδειξη, την προστασία και την προβολή των 
αρχαιολογικών µνηµείων Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας. Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η 
διεκδίκηση και η ένταξη δράσεων, αλλά και η χρηµατοδότησή τους από ειδικά αναπτυξιακά 

προγράµµατα (ΕΣΠΑ, τοµεακά προγράµµατα υπουργείων, περιφερειακά προγράµµατα, πόροι 
∆ήµων κ.λπ.).  

5. Η  ενίσχυση του σηµαντικού έργου της Τοπικών Εφορειών του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού, η στήριξη των προγραµµάτων συντήρησης και αναστήλωσης, αλλά και η µετεξέλιξη 

σηµαντικών αρχαιολογικών θέσεων σε επισκέψιµους χώρους, καθώς και η προώθηση της 
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πρότασης χαρακτηρισµού των σηµαντικών αρχαιολογικών θέσεων (πλην της Βεργίνας που έχει 

ήδη χαρακτηρισθεί) σε µνηµεία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.  

6. Η άµεση υλοποίηση οργανωµένων δράσεων από τους ∆ήµους Βέροιας, ∆ίου-Ολύµπου, 
Νάουσας, Πέλλας µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Ενδεικτικά: α) Κοινό πρόγραµµα προβολής, το 

οποίο θα υποστηριχθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, τον Ε.Ο.Τ. (όπως έντυπο 
υλικό, καταχωρήσεις, spot, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού, συνέδρια κ.ά.). β) Έκδοση 
κοινού εντύπου προβολής των µνηµείων και την προώθηση του brand name “ Στις Ρίζες του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου ” (Λογότυπο, σήµα, χάρτες κλπ.). γ) Κοινό πρόγραµµα επισκέψεων-
εκδροµών στα αρχαιολογικά µνηµεία Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας µε τη συνεργασία των φορέων 
τουρισµού της Κεντρικής Μακεδονίας (Τουριστικοί πράκτορες, Τουριστικά Γραφεία, Ξεναγοί, 

Ξενοδόχοι κλπ.). δ) ∆ηµιουργία ∆ικτυακού Τόπου (website) για την προβολή των αρχαιολογικών 
µνηµείων και τη φιλοξενία του στους επίσηµους δικτυακούς τόπους των ∆ήµων και της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ε) Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την προώθηση 
του δικτύου αρχαιολογικών µνηµείων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, και την εποπτεία 
σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Σχεδίου: “Στις ρίζες του Μεγάλου Αλεξάνδρου”. στ) ∆ιοργάνωση 
και διεξαγωγή κοινών δράσεων πολιτισµού, εκπαίδευσης και αθλητισµού (αρχαίο θέατρο-

τραγωδίες, µουσικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα όλων των βαθµίδων της 
εκπαίδευσης, αθλητικοί αγώνες κ.ά.). ζ) ∆ηµιουργία Οµάδας Εργασίας µε αντικείµενο την 
καταγραφή, ανάλυση, επεξεργασία των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων ανάδειξης των 
αρχαιολογικών µνηµείων στο πλαίσιο δηµιουργίας του ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, το οποίο θα αποτελέσει επίκεντρο του  Επιχειρησιακού Σχεδίου.   

7. Η ∆ιοργάνωση ∆ιεθνών Συνεδρίων, µε κεντρικό θέµα τον Μέγα Αλέξανδρο και τις µεγάλες 
προσωπικότητες που συνδέονται µε την περιοχή (Φίλιππος Β’, Αριστοτέλης κλπ.), τα οποίa θα 
τεθούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, µε συνδιοργανωτές Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, 
Επιστηµονικούς και Επαγγελµατικούς φορείς κ.λπ.   

8. Συνεργασία µε ∆ήµους, φορείς και συλλόγους της Μακεδονίας και συµµετοχή σε 

αντίστοιχα δίκτυα, πρωτοβουλίες και διαδηµοτικές συνεργασίες για την ανάδειξη των 
αρχαιολογικών µνηµείων (όπως ∆ήµοι: Αλεξάνδρειας, Αιγινίου-Κολινδρού, Κατερίνης, 
Αιανής/Κοζάνης, Σερβίων, Πτολεµαΐδας.)  

9. Η καθιέρωση περιοδικών συσκέψεων της Οµάδας Εργασίας και της Συντονιστικής 
Επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων της Ενδοπεριφερειακής-
∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας, καθώς και θεµατικών ηµερίδων οι οποίες θα πραγµατοποιούνται εκ 
περιτροπής στους ∆ήµους Βέροιας, ∆ίου-Ολύµπου, Πέλλας, Νάουσας και στη Θεσσαλονίκη, 
έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
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