
Παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά του δήμου Βόλβης, θα μπορούσαμε 

να μιλήσουμε για ένα ακατέργαστο διαμάντι. Δηλαδή αναφερόμαστε σε 

ένα ιδανικό φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει βουνό, πεδιάδα, λίμνη 

και θάλασσα. Σε ένα ευρύ οδικό δίκτυο εθνικών οδών που διατρέχουν 

την περιοχή ενώνοντας την με μεγάλα αστικά κέντρα-λιμάνια σε κοντινή 

απόσταση, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα που ταυτόχρονα 

διαθέτουν και τα δικά τους αεροδρόμια. Σε μια περιοχή με μεγάλο 

τουριστικό ρεύμα, σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα, 

αλλά και για ένα δήμο με γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική 

παραγωγή.  

Ο δήμος Βόλβης, που δημιουργήθηκε το 2010 από τη συνένωση έξι 

δήμων, έχει περίπου 27.000 δημότες και έδρα του είναι ο Σταυρός, με 

πάνω από 3.000 κατοίκους.  

Χιλιάδες τουρίστες από πολλές χώρες, προτιμούν για τις διακοπές τους 

τις ακτές του, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι και τα παραθεριστικά σπίτια 

Ελλήνων από άλλες πόλεις, που βρίσκονται κυρίως στις περιοχές του 

Σταυρού, της Ασπροβάλτας και των Βρασνών. Λόγω της εγγύτητας που 

έχουμε με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, πολλοί είναι και οι Βούλγαροι 

τουρίστες τους οποίους φιλοξενούμε κάθε καλοκαίρι στις παραλίες μας. 

Εδώ βρίσκεται και το πρώτο μέλημα της δημοτικής αρχής, καθώς 

φροντίζουμε να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των 

οργανωμένων ακτών, με αποτέλεσμα να έχουμε επτά Γαλάζιες Σημαίες 

(Blue Flags) στις παραλίες του δήμου Βόλβης, επίδοση που μας 

κατατάσσει στην 2
η
 θέση σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, μετά από τη 

Χαλκιδική και στη 15η θέση πανελλαδικά αν συμπεριλάβουμε και όλα 

τα ελληνικά νησιά. 

Για να επιτευχθεί αυτή η διάκριση δεν αρκεί μόνο η φροντίδα των 

οργανωμένων ακτών σε θέματα καθαριότητας, ασφάλειας, αλλά και η 

πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας των νερών, από επίσημες 

μετρήσεις. Εδώ θα επισημάνουμε ότι ο νεοσύστατατος δήμος Βόλβης, 

στα 4 χρόνια της δημιουργίας του έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία 

με ελληνικά πανεπιστήμια καταρτίζοντας με εγκυρότητα μελέτες, που 

αξιοποιούνται μελλοντικά σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα η 

μέτρηση της καθαρότητας των υδάτων και η αποτύπωση όλων των 



κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών του δήμου, το λεγόμενο Κοινωνικό 

GIS. Αυτή η καλή πρακτική, είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς 

ενώνει το πεδίο της γνώσης όπως είναι η πανεπιστημιακή έρευνα, με 

το κοινωνικό σύνολο, το οποίο αντιπροσωπεύεται από την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Ένας άλλος πόλος έλξης τουριστών είναι η λουτροθεραπεία, καθώς 

εντός του δήμου Βόλβης σε μια από τις αρχαιότερες ιαματικές πηγές 

στα Βαλκάνια βρίσκονται τα λουτρά της Νέας Απολλωνίας, που είναι 

ανάμεσα στις  20 πιστοποιημένα πανελλαδικά πηγές που μπορούν να 

υποδέχονται επισκέπτες με προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

λουτρόπολη βρίσκεται σε ένα ιδανικό σημείο, στις όχθες της λίμνης 

Βόλβη και σε άμεση προσέγγιση με κεντρικούς οδικούς άξονες όπως 

είναι η Εγνατία οδός. Στις εγκαταστάσεις της προσφέρεται ένα μεγάλο 

φάσμα από λουτροθεραπείες, σε ιδιωτικές και δημόσιες πισίνες, σε 

ατομικούς λουτήρες σε σάουνα και χαμάμ, ενώ οι επισκέπτες 

μπορούν να μείνουν στο ξενοδοχείο της λουτρόπολης, αλλά και σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια στον γειτονικό οικισμό. Ακόμα στα σχέδια του 

δήμου μας είναι και η ανάπτυξη θαλασσοθεραπείας στην περιοχή των 

Βρασνών, ώστε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο προϊόν 

ιαματικού τουρισμού.  

Και φυσικά φιλοδοξούμε να προσελκύσουμε τουρίστες Έλληνες και 

ξένους όχι μόνο στις ακτές μας, αλλά και σε οικισμούς παρόχθιους και 

ημιορεινούς, που έχουν τα δικά τους θέλγητρα. Για παράδειγμα η 

ύπαρξη ιστορικών θρησκευτικών μνημείων, όπως το βήμα του 

Αποστόλου Παύλου στην Απολλωνία, το σημείο δηλαδή όπου δίδαξε 

τον χριστιανισμό, ιερά και θαυματουργά προσκυνήματα όπως της 

Αγίας Μαρίνας στη Ρεντίνα και του Αγίου Λαζάρου στον Ευαγγελισμό, 

αλλά και η οδική εγγύτητα μας με την Ουρανόπολη την πύλη για μια 

επίσκεψη στο Άγιο Όρος, συνθέτουν χαρακτηριστικά ανάπτυξης 

θρησκευτικού τουρισμού, ειδικά από τους ομόδοξους Ορθόδοξους 

γείτονες μας. Παράλληλα, στον δήμο βρίσκονται σημαντικά 

αρχαιολογικά μνημεία, όπως είναι τα μακεδονικά Τέμπη ή πιο 

γνωστά ως κάστρο της Ρεντίνας, μια μοναδική καστροπολιτεία 

επισκέψιμη και πολύ καλά διατηρημένη. Φιλοδοξούμε να 



δημιουργήσουμε έναν εκθεσιακό χώρο για ορισμένα από τα πολύτιμα 

ευρήματα που έχουν αποκαλύψει οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές 

τους, οι οποίες διεξάγονται εδώ και 40 περίπου χρόνια.  

Εκτός από τις δυνατότητες συνεργασίας στο τουριστικό επίπεδο, 

μεγάλες δυνατότητες εμφανίζει η συνεργασία σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Το μοναδικό προστατευόμενο οικοσύστημα της λίμνης 

Βόλβης, της μεγαλύτερης λίμνης στη Μακεδονία και δεύτερης 

πανελλαδικά που έδωσε το όνομα της και στον δήμο μας, 

προσφέρεται για μια σειρά από συνέργιες, που τυγχάνουν ιδιαίτερης 

ενίσχυσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμος Βόλβης πρόκειται 

να αναπτύξει μια σειρά από ήπιες δράσεις οικολογικού τουρισμού και 

φυσικά αναζητά εταίρους και από τον ευρωπαϊκό χώρο ακόμα και σε 

ζητήματα που αφορούν στην προστασία της χλωρίδας και της 

πανίδας, η οποία περιέχει σημαντικούς πληθυσμούς υδρόβιων 

πουλιών.  

Ο αγροτικός τομέας είναι ένας τρίτος τομέας πιθανής συνεργασίας. 

Από τις εξειδικευμένες καλλιέργειες ρίγανης στην περιοχή της 

Μαυρούδας και τις μεγάλες εκτάσεις με διακοσμητικά φυτά και 

δέντρα στο Μόδι, έως την εκτροφή βουβαλιών στη Νέα Απολλωνία 

και την αλιεία λιμνίσιων ψαριών στη Μικρή Βόλβη, αποτελούν 

ορισμένες από τις δραστηριότητες του τομέα αυτού στο δήμο μας. Τα 

αγροτικά προϊόντα σε συνδυασμό και με την ύπαρξη χιλιάδων 

τουριστών, αποτελούν ιδανικό συνδυασμό προς αξιοποίηση, αλλά και 

πολύμορφης συνεργασίας. 

Πολιτισμός είναι ο τέταρτος πιθανός χώρος μιας διαδημοτικής, 

διακρατικής συνεργασίας. Ο δήμος Βόλβης περιέχει στην έκταση του 

περίπου 40 πεδινούς, παραθαλάσσιους, παραλίμνιους ή ορεινούς 

οικισμούς, που έχουν οι περισσότεροι αναπτυγμένοι ιδιαίτερη 

πολιτιστική δραστηριότητα, με επίκεντρο τοπικούς πολιτιστικούς 

συλλόγους, αλλά και βοηθό τον δημοτικό πολιτιστικό οργανισμό. Τα 

χορωδιακά τμήματα του δήμου Βόλβης, οι ποικίλες ομάδες 

παραδοσιακών χορών, θεατρικές ομάδες και άλλες πολιτιστικές 

δραστηριότητες, τείνουν χέρι συνεργασίας και σε άλλους δήμους εκτός 

Ελλάδας, στο πλαίσιο μιας βάσης πολιτιστικών ανταλλαγών.  Ιδιαίτερα 



τους καλοκαιρινούς μήνες, μπροστά σε τουρίστες που προέρχονται από 

διάφορες χώρες της Ευρώπης, στο φεστιβάλ που αναπτύσσει ο δήμος 

Βόλβης, δίνεται η δυνατότητα κοινών εμφανίσεων από πολιτιστικούς 

οργανισμούς και άλλων κρατών, όπως έγινε φέτος με χορωδίες από την 

Ελλάδα και τη Σερβία.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τουρισμός, περιβάλλον, 

αγροτικός τομέας και πολιτισμός είναι τα ισχυρά χαρτιά του δήμου 

Βόλβης. Είναι τομείς στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί πολύπλευρη 

συνεργασία με επιχειρήσεις και με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

από τη Βουλγαρία, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο δήμος Βόλβης 

διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, έχει λοιπόν τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ξένους 

φορείς σε κοινούς στόχους. Η ύπαρξη μιας μεγάλης πόλης, όπως είναι η 

Θεσσαλονίκη, σε απόσταση μόνο μισής περίπου ώρας, αποτελεί 

στρατηγικό πλεονέκτημα άμεσης προσέγγισης, και μέσω του διεθνούς 

αερολιμένα της.  

Για το τέλος άφησα το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα μας, που είναι 

το παραδοσιακό αίσθημα φιλοξενίας που μας διακατέχει, το οποίο 

μπορούν να βεβαιώσουν και οι τουρίστες που μας επισκέπτονται κάθε 

χρόνο. Πάνω σε αυτό στηρίζουμε τη διάθεση μας να συνεργαστούμε με 

θέρμη και αποτελεσματικότητα με τους γείτονες μας, προς αμοιβαίο 

όφελος των δημοτών μας. Κυρίαρχος στόχος όλων μας, εκτιμώ ότι είναι 

να προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή σε όλους τους πολίτες μας, μέσα σε 

ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης. Ενωμένοι σε κοινές προσπάθειες, 

μπορούμε να το πετύχουμε ευκολότερα.  


