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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΩΜΑΧΩΝΑΣ:
• Είναι ένα µικρό χωριό 300
περίπου κατοίκων
• Βρίσκεται δίπλα σχεδόν στα
σύνορα µε τη Βουλγαρία
• Από τα δυτικά του χωριού,
εισέρχεται στην Ελλάδα, ο
ποταµός Στρυµόνας
• Απελευθερώθηκε το 1913
• Η ονοµασία του επί
τουρκοκρατίας ήταν ∆ραγοτίν

• Ο οικισµός, αποκτάει ζωή
µετά το 1923 και την έλευση
προσφύγων από την περιοχή
του Πόντου.

•. Το 1927 το ∆ραγοτίν
µετονοµάζεται σε Προµαχώνας
αποτελεί Κοινότητα, µαζί µε
τους µικρούς οικισµούς, Καπν
ότοπο (Ραϊκόφτσα)
και Κλειδί (Ρούπελ)
• Ο Προµαχώνας, εξελίσεται σε
κοµβικό σηµείο εισόδου στην
βαλκανική ενδοχώρα.
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1. ΚΛΕΙ∆Ι, παλαιό χωριό,
όπου διασώζεται µόνο η
εκκλησία του Αγίου
∆ηµητρίου, που
χρονολογείται απο τα τέλη
του 19ου αιώνα.
Πρόσφατα ανακαινίστηκε
και κάθε 26 Οκτωβρίου,
ανήµερα της εορτής του
Αγίου, πανηγυρίζει
προσελκύοντας πιστούς
από ολόκληρη τη γύρω
περιοχή.

2. ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ. Προσδιοριστικό στοιχείο της ιστορικής
ταυτότητας, ολόκληρου του νοµού Σερρών. Στη διάρκεια του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου, και της γερµανικής εισβολής στην Ελλάδα
(1914) οι φρουροί του οχυρού, αντιστάθηκαν γενναία στις
σιδερόφρακτες ναζιστικές ορδές. Σήµερα ο επισκέπτης µπορεί:
• να περιηγηθεί στις υπόγειες στοές και τα πολυβολεία,
• να επισκεφτεί το µικρό µουσείο µε πολεµικό οπλισµό, στολές και
προσωπικά αντικείµενα των µαχητών.
• η είσοδος στο οχυρό είναι ελεύθερη τα σαββατοκύριακα

3. ΤΕΛΩΝΕΙΟ. Τελωνείο
µόνο στα χαρτιά. Μπορείτε:
•

να πιείτε τον καφέ ή το
ποτό σας στην καφετέρια,
αλλά και να ψωνίσετε
ελεύθερα διάφορα προϊόντα
από το κατάστηµα «FREE
SHOPS».

•

µε την επίδειξη της
αστυνοµικής ταυτότητας,
στο κισσέ της αστυνοµίας,
µπορείτε να περάσετε στη
γειτονική Βουλγαρία και να
επισκεφθείτε τις κοντινές
πόλεις Petritch η Santanski
για αναψυχή ή αγορές.
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4. ΗΡΩΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ, 5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Μετά τον 6. ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑΣ .
Ανηφορίζοντας για το
το 1980, στην κορυφή του
Προµαχώνα,
µπορείτε
να
Άγκιστρο, θα δείτε
λόφου,
νότια
του
επισκεφθείτε το "Big Outlet Center",
αριστερά, και µέσα στις
Προµαχώνα, ξεκίνησε από
το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τα
συστάδες µε τις λεύκες, τα
το στρατό η κατασκευή
µεγαλύτερα εµπορικά και εκπτωτικά
νερά
του Μπίστριτσα, να
ενός
µεγαλεπήβολου
κέντρα στα Βαλκάνια.
κατεβαίνουν ορµητικά από
ηρώου, για τη µάχη των
Ο επισκέπτης µπορεί λοιπόν :
τον Όρβηλο, για να χυθούν
οχυρών.
• να
ψωνίσει
διαφορα
είδη
στον Στρυµόνα.
• Η θέα αποζηµιώνει τον
ρουχισµού, για κάθε γούστο
επισκέπτη, αφού µπορεί να • ενώ επιπλέον µπορεί να πιεί τον καφέ • περπατήστε την παρόχθια
δει από ψηλά το τελωνείο,
ή το ποτό σας στην καφετέρια, µε θέα
διαδροµή η οποία
αλλά και τη βουλγαρική
τις ανεµογεννήτριες του αιολικού
συνδυάζει τη παρθένα
ενδοχώρα.
πάρκου, στις κορυφές του όρους
οµορφιά και πλούσια
Αγκίστρου.
βλάστηση που συνδυάζεται
ιδανικά µε τα τρεχούµενα
και γάργαρα νερά του
Μπίστριτσα.
•

η άλλοτε στρατικοποίηση
της περιοχής, διατηρήσει
αναλλοίωτη την οµορφιά
του τοπίου.

7. ΧΑΜΑΜ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ.
•

φήµη τους έχει ξεπεράσει
τα σύνορα της Ελλάδας

•

οι ιαµατικές πηγές είναι
γνωστές από τη βυζαντινή
εποχή

•

παρέχοντας ανακούφιση,
χαλάρωση και ευεξία σε
όσους δοκιµάσουν τη
θαλπωρή των 40,5
βαθµών Κελσίου.

•

Το χαµάµ λειτουργεί σε
καθηµερινή βάση 24 ώρες
το 24ωρο (
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Πρόγραµµα συνεργασίας «ΠροµαχώνTopolnica»
Συνεχίζεται από το 2002 και 2003 το ελληνοβουλγαρικό πρόγραµµα συνεργασίας
«Προµαχών-Topolnica» στον νεολιθικό οικισµό που διασχίζεται από τη γραµµή των
ελληνοβουλγαρικών συνόρων στη συνοριακή πυραµίδα 63.
• Πρόκειται για ανασκαφικό πρόγραµµα ανάµεσα σε Βουλγαρία και Ελλάδα καθώς το
κτήριο αυτό, του οποίου η ακτίνα υπολογίζεται µεγαλύτερη από 12 µ. ανήκει στην
αρχαιότερη οικιστική φάση του νεολιθικού οικισµού των ελληνοβουλγαρικών συνόρων
(Προµαχών-Topolnica Ι).
Η εντόπιση οπωσδήποτε ενός χώρου «κοινοτικού χαρακτήρα» στον οικισµό των
ελληνοβουλγαρικών συνόρων θα µπορούσε να αποδείξει ότι και στον ευρωπαϊκό χώρο,
ήδη από τα τέλη της 6ης χιλιετίας π.Χ., οι νεολιθκοί οικισµοί δεν ήταν ένα ασυνάρτητο
άθροισµα ατοµικών κατοικιών αλλά ένα σύνολο κτηρίων που αντιπροσώπευε µια
κοινωνική οργάνωση, την άυλη φύση της οποίας είναι εξαιρετικά δύσκολο και συχνά
ακατόρθωτο να προσεγγίσουµε µέσα από τα υλικά κατάλοιπα.
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∆ιασυνοριακού "Κέντρο Επαφής"
Ελλάδας – Βουλγαρίας

• Η συγκεκριµένη διακρατική διασυνοριακή συµφωνία, για
την ίδρυση κοινού "Κέντρου
Επαφής",
σε
κοινές
εγκαταστάσεις,
επί
του
ελληνικού εδάφους και η
διενέργεια κοινών συνοριακών
ελέγχων (one stop border
control),
υπογράφηκε
τον
Απρίλιο του 2008.

NEWS
• Το
"Κέντρο
Επαφής"
στεγάζεται στον Προµαχώνα
Σερρών,
όπου
θα
συνεργάζονται σε 24ωρη βάση
αστυνοµικοί και τελωνειακοί
και από τις δύο χώρες και θα
ανταλλάσσουν
πληροφορίες
για θέµατα όπως η παράνοµη
µετανάστευση,
το
λαθρεµπόριο,
η
εµπορία
ανθρώπων,
η
παράνοµη
διακίνηση ναρκωτικών και
όπλων, η εµπορία βρεφών, η
παραχάραξη και κυκλοφορία
πλαστών χαρτονοµισµάτων και
ταξιδιωτικών εγγράφων, και ο
έλεγχος
της
κυκλοφορίας
κλαπέντων οχηµάτων.

Στόχος
προγράµµατος:
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΦΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ηπάταξη του διασυνοριακού εγκλήµατος, που ανθίζει τα
τελευταία χρόνια, µετά την "εύκολη" διέλευση των συνόρων
που γίνεται σήµερα, µε απλή επίδειξη της αστυνοµικής
ταυτότητας.
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