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ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ «ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ»

>>> ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 



• Από το 2016 η Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση, μία κοινωνική επιχείρηση νέων

ανθρώπων με έδρα το ακριτικό Άγκιστρο Σερρών, έχουμε ξεκινήσει μία

σοβαρή προσπάθεια για την ανάδειξη και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων

οχυρώσεων της πάλαι ποτέ “Γραμμής Μεταξά” στο βόρειο τμήμα των

Σερρών.



• Σύμφωνα με το Άρθρο 3 (ΣΚΟΠΟΣ) του Καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο

Δράση, μέσα στις δραστηριότητες που θα ασκεί συμπεριλαμβάνονται και :

“Συνεργασία με δημόσιους φορείς (υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Τουρισμού

κ.α.) και Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την αξιοποίηση και ανάδειξη παροπλισμέ-

νων οχυρώσεων του Β΄ Π.Π. και νεότερης εποχής”



• Από τα οκτώ (8) οχυρά του Β΄ Π.Π που υπάρχουν στην περιοχή μας, μόνο

αυτά του Ρούπελ και του Ιστίμπεη λειτουργούν σήμερα ως επισκέψιμα

μνημεία με ευθύνη της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

• Τα υπόλοιπα -δυστυχώς- εγκαταλείφθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000

και στη συνέχεια λεηλατήθηκαν αν και τυπικά βρίσκονται ακόμη εντός της

λεγόμενης Ζώνης Ασφάλειας Προκαλύψεως (ΖΑΠ).



• Στην Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση πιστεύουμε πως οι εγκαταλειμμένες

οχυρώσεις και τα πεδία μαχών του Β' Π.Π. μπορούν να αξιοποιηθούν

ακολουθώντας πετυχημένα παραδείγματα στο εξωτερικό (Γαλλία - Γραμμή

Μαζινό, Λεωκορωσία – Γραμμή Στάλιν κ.α.), με στόχο τη διατήρηση και

ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, τη διάσωση των μνημείων και βέβαια την

ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών με την ανάπτυξη του ιστορικού τουρισμού ή

τουρισμού μνήμης.



• Στο πλαίσιο αυτό προτείναμε το 2017 στο δήμο Σιντικής στις Σέρρες, και

συνεργαστήκαμε στη συνέχεια για την πραγματοποίησή του, Φεστιβάλ

Ιστορικής Αναπαράστασης Β' Π.Π. (historical reenactment), με τίτλο :

“ΡΟΥΠΕΛ 1941. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ”, που από τότε τελείται υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

• Συνδιοργανωτές της κορυφαίας εκδήλωσης, που φέτος θα πραγματοποιηθεί

στις 10-12/5/2019 είναι επίσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το

σωματείο “ΣΤΕΝΩΠΟΣ” και βεβαια η Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση.



• Τα τελευταία δυο χρόνια καταγράψαμε όλο το δίκτυο των εγκαταλελειμμένων

οχυρώσεων στην περιοχή μας, με χάρτες και πληροφοριακό υλικό που

εντοπίσαμε στο αρχείο της ΔΙΣ και σε γερμανικά και βουλγαρικά αρχεία.

• Στη διάρκεια της έρευνας αυτής, εντοπίσαμε και διασώσαμε ιστορικά

κειμήλια – τεκμήρια (επιστολές στρατιωτών του 1941, σελίδες ημερολογίων,

αυτοσχέδια τραπουλόχαρτα κ.α.) τα οποία συντηρήθηκαν, αποκαταστά-

θηκαν και εκτέθηκαν το 2018 σε τρεις εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες.



• Στο πλαίσιο προώθησης του ιστορικού τουρισμού και Τουρισμού Μνήμης,

λειτουργούμε το πρώτο Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα

(Agksitro Action), που πραγματοποιεί οργανωμένες ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ περιηγήσεις

σε πεδία μαχών και οχυρώσεις του Β' Π.Π στην περιοχή μας, συνδυάζοντας

τη πεζοπορία στη φύση, με την ιστορική γνώση και την αναψυχή.



• To 2018 η ιδέα – πρόταση της Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση, “Ιστορικός

τουρισμός στην Γραμμή Μεταξά” διακρίθηκε στον διαγωνισμό της εκπομπής

SOCIAL GROWTH της ΕΡΤ -ανάμεσα σε 50 προτάσεις- λόγω καινοτομίας,

αντίκτυπου και βιωσιμότητας.



• Συστηματικά η Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση, προβάλλει ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,

ΡΟΥΠΕΛ και ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ, στην κορυφαία έκθεση τουρισμού Philoxenia

της Θεσσαλονίκης.

• Παράλληλα προωθείται ο ιστορικός τουρισμός στην ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ με

καταχωρήσεις σε διεθνείς θεματικούς οδηγούς.



• To 2017 καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας και στο ΤΕΘΑ για μετατροπή του παροπλισμένου οχυρού ΚΑΡΑΤΑΣ

στο όρος Άγκιστρο, σε ιστορικό θεματικό πάρκο, εντασσόμενη σε πρόταση

χρηματοδότησης στο τοπικό πρόγραμμα Leader.

• Η πρόταση προέβλεπε να αξιοποιείται και να αναδεικνύεται το -τριών

επιπέδων- οχυρό, αφενός ως χώρο μνήμης, ιστορικής ενημέρωσης και

βιωματικών εμπειριών, αφετέρου ως ευρύτερος πόλος έλξης και αναψυχής

για όλες τις ομάδες πληθυσμού.



• Άν και υπήρξε θετική ανταπόκριση και διάθεση από την πλευρά του ΥΕΘΑ, το

θέμα “κόλλησε” στα γρανάζια της γραφειοκρατίας λόγω ... αντικειμενικής

αξίας των στοών.

• Η χρηματοδότηση χάθηκε και η Κοιν.Σ.Επ. Αγκιστρο Δράση, αναγκάστηκε να

προχωρήσει στο Plan B με την αξιοποίηση του παλαιού στρατοπέδου

Αγκίστρου (8 στρεμμάτων) το οποίο μίσθωσε για 25 χρόνια από την Εταιρεία

Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).



• Στο πλαίσιο προώθησης της ιστορίας των οχυρών της “Γραμμής Μεταξά”, η

Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση έχει προχωρήσει σε σχετικές εκδόσεις, παραγωγή

ντοκιμαντέρ κ.α, ενώ σε συνεργασία με το σωματείο “ΣΤΕΝΩΠΟΣ –

Οχυρώσεις Μπέλλες & Αγκίστρου” πραγματοποιούν τα τελευταία τρία

χρόνια τις εκδηλώσεις “ΜΕΡΕΣ ΟΧΥΡΩΝ” σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες

κ.α.



• Παράλληλα με στόχο την ιστορική έρευνα και καταγραφή, και με τη σύμφωνη

γνώμη της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ξεκινήσαμε σε συνεργασία με το Τμήμα

Τοπογράφων και Αγρονόμων του ΑΠΘ την ψηφιακή αποτύπωση του

οχυρού Ρούπελ, από την οποία θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα

για την κατασκευή του έργου.



• Ως Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε τις

πρωτοβουλίες του δήμου Σιντικής και του σωματείου “ΣΤΕΝΩΠΟΣ” για

βελτίωση των υποδομών στο οχυρό Ρούπελ (ασφαλτόστρωση δρόμου που

οδηγεί στο οχυρό, σύνταξη μελέτης για ένταξη έργων υποδομής στο leader

κ.α).



• Με στόχο την προβολή και την ενίσχυηση του οχυρού Ρούπελ ως

επισκέψιμου μνημείου, λειτουργούμε την ιστοσελίδα – οδηγό www.roupel.gr.



• Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με στόχο την επίτευξη ενός κοινού

στόχου και οράματος που είναι η αξιοποίηση και η ανάδειξη παροπλισμένων

οχυρώσεων του Β΄ Π.Π στο βόρειο τμήμα των Σερρών.

• Η μεταξύ μας συνεργασία και η αλληλοκατανόηση είχε -έως σήμερα- θετικά

αποτελέσματα, παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν

κατά καιρούς από μεμονωμένα πρόσωπα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.



• Το 2018 -και μετά το οριστικό “ναυάγιο” της πρότασης που είχαμε καταθέσει

σε ΥΕΘΑ και ΤΕΘΑ για το Ιστορικό Θεματικό Πάρκο Καρατάς και την ευκαιρία

χρηματοδότησης που χάθηκε, επανήλθαμε με νέα πρόταση προς το ΓΕΣ.

Συγκεκριμένα για ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ του οχυρού ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ

-και του περιβάλλοντα χώρου- του συγκροτήματος ΡΟΥΠΕΛ, προκειμένου να

πραγματοποιούνται εκεί δράσεις ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και

εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία κ.α.

• Στην πρόταση αυτή είχε υπάρξει θετική ανταπόκριση από την προηγούμενη

ηγεσία του ΓΕΣ και αναζητούνταν η φόρμουλα υλοποίησής της.



• Προς την κατεύθυνση αυτή, είχαμε προτείνει να ακολουθηθεί η διαδικασία

που προβλέπεται από τις πρόνοιες του ν.4430/2016 για την “Κοινωνική και

Αλληλέγγυα Οικονομία” που υπαγόμαστε ως Κοιν.Σ.Επ.

• Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του συγκεκριμένου νόμου, οι Φορείς Κοινωνικής και

Αλληλέγγυας Οικονομίας : “μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές

συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής

ωφέλειας που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς τους με

αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα”.



• Στο πλαίσιο αυτό, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ (σύμφωνα με όσα προβλέπει ο

ν.4430/2016) την παραχώρηση – εκμίσθωση του αιτούμενου ακινήτου με την

παράλληλη υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας

(με αντικείμενο την αξιοποίηση οχυρώσεων του Β΄ Π.Π στο βόρειο τμήμα των

Σερρών στο πλαίσιο ανάδειξης του ιστορικού τουρισμού ή τουρισμού

μνήμης) μεταξύ ΥΕΘΑ και Κοιν.Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση (θα αναφέρονται οι

όροι, οι υποχρεώσεις, τ’ ανταποδοτικά ωφελήματα υπέρ ΤΕΘΑ κ.α.)

• Επειδή η Κοιν.Σ.Επ. Αγκιστρο Δράση φιλοδοξει να εντάξει τον εξοπλισμό του

αιτούμενου ακινήτου σε επικείμενο πρόγραμμα θεματικού τουρισμού, θα

πρέπει η παραπάνω διαδικασία να κινηθεί άμεσα προκειμένου να μη χαθεί

και αυτή η ευκαιρία.



• Επειδή στο παρελθόν υπήρξαν εσωτερικές αντιδράσεις στην Στρατιωτική

Υπηρεσία στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια επιπλέον δραστηριότητα στο χώρο

του οχυρού Ρούπελ, επαναλαμβάνουμε πως όχι μόνο δεν θα λειτουργεί

ανταγωνιστικά απέναντι σε όσα σήμερα πράττει στο χώρο η Στρατιωτική

Υπηρεσία, που το λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο, αλλά απολύτως

ενισχυτικά προσφέροντας νέες βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες του

οχυρού.

• Συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της επισκεψιμότητας -μέσω

καμπάνιας τουριστικής προβολής- και εσόδων στο ΤΕΘΑ.



• Ζητούμε από την ηγεσία του ΥΕΘΑ να δει με ενδιαφέρον τη γενικότερη

προσπάθειά μας, που είναι συνεχής, ειλικρινής και αποτελεσματική, καθώς

και τις επιδιώξεις μας και τον γενικότερο στόχο.

• Σε περίπτωση που υπάρχει θετική ανταπόκριση, προτείνουμε να υπάρξει μια

πανηγυρική εκδήλωση παρουσία του κ.ΥΕΘΑ, για την αξιοποίηση των

οχυρώσεων και την ανάδειξή τους στις Σέρρες.

Σας ευχαριστούμε
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άγκιστρο Δράση


