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Με λέ τη Το πί ου: Πρό τα ση για την προ στα σί α
και α νά δει ξη του δά σους ∆ρα γου ντέ λι
στη Σι θω νί α Χαλ κι δι κής

Μα ρί α Τρα τσέ λα
Αρ χι τέ κτων Μη χα νι κός, Master Αρ χι τε κτο νι κής Το πί ου MLA,
Υ πο ψή φια ∆ι δά κτωρ Α.Π.Θ., ∆ι δά σκου σα (407) Τµή µα Αρ χι τε κτό νων Α.Π.Θ.

Πε ρί λη ψη
Η πα ρού σα ερ γα σί α εκ πο νή θη κε στα πλαί σια ε ρευ νη τι κής δρα στη ριό τη τας στο Α ρι στο τέ λειο
Πα νε πι στή µιο Θεσ σα λο νί κης και α να φέ ρε ται σε θέ µα τα α νά πτυ ξης, προ στα σί ας του πε ρι -
βάλ λο ντος, α ξιο ποί η σης του φυ σι κού πλού του και πο λι τι σµι κής α να βάθ µι σης φυ σι κών
τοπίων µε ι διαί τε ρη αι σθη τι κή ή οι κο λο γι κή ση µα σί α. Πρό κει ται για µί α Με λέ τη Αρ χι τε κτο -
νι κής Το πί ου κα τά την ο ποί α διε ρευ νά ται το δυ να µι κό και οι προ ο πτι κές για α ξιο ποί η ση και
α νά δει ξη του δα σι κού το πί ου της πε ριο χής "∆ρα γου ντέ λι" που βρί σκε ται σε ζώ νη υ ψη λής
του ρι στι κής κί νη σης στη Σι θω νί α Χαλ κι δι κής. Η κο ρε σµέ νη του ρι στι κά ευ ρύ τε ρη πε ριο χή
στην ο ποί α ε ντάσ σε ται το υ πό µε λέ τη τοπίο, ε πι ζη τά την κα θιέ ρω ση νέ ων µορ φών του ρι στι -
κής α νά πτυ ξης, τα ο ποί α µπο ρούν να εξα σφα λί σουν µί α ι σόρ ρο πη σχέ ση α νά µε σα στο πε ρι -
βάλ λον, την οι κο νο µί α και τις πο λι τι σµι κές ι διαι τε ρό τη τες της το πι κής κοι νω νί ας. Στα πλαί -
σια µιας α ει φό ρου α νά πτυ ξης, ι διαί τε ρα των πε ριο χών που έ χουν πε ρά σει στην κα τη γο ρί α
των προ στα τευό µε νων, η α νά γκη εκ πό νη σης Με λε τών Αρ χι τε κτο νι κής Το πί ου κα τά τις ο ποί -
ες λαµ βά νε ται υ πό ψη, πέ ρα α πό την οι κο λο γι κή και αι σθη τι κή α ξί α και η κοι νω νι κή διά στα -
σή τους, εί ναι µε γά λη. Στην εν λό γω µε λέ τη, το το πί ο α ντι µε τω πί ζε ται ως χώ ρος βιού µε νος,
χώ ρος α πό λαυ σης και κοι νω νι κής πρα κτι κής. Α κο λου θεί ται µί α προ σέγ γι ση κοι νω νι κο-οι κο -
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λο γι κή και α ντι λη πτι κή, στην ο ποί α βα σί ζε ται η Α νά λυ ση του Το πί ου, δη λα δή η α πο τί µη ση
των πα ρα γό ντων και δυ νά µε ων που το πα ρά γουν και το δια µορ φώ νουν, ώ στε να προσ διο ρι -
στούν οι προ ο πτι κές, οι δυ να τό τη τες, η κα ταλ λη λό τη τα και η ι κα νο χω ρη τι κό τητά του, ως
προς την α ξιο ποί η σή του µέ σω µιας µορ φής ε ναλ λα κτι κού του ρι σµού. Τα α πο τε λέ σµα τα της
α νά λυ σης α πο τυ πώ νο νται σε σχέ δια, σκί τσα, φω το γρα φί ες, δια γράµ µα τα και απο τε λούν τη
βά ση για τις προ τά σεις α νά δει ξης της πε ριο χής του δά σους συ νο λι κά και α ξιο ποί η σης ε πι µέ -
ρους το πο θε σιών για τη δη µιουρ γί α υ πο δο µής, ώ στε να µπο ρούν να φι λο ξε νή σουν συ γκε κρι -
µέ νες δρα στη ριό τη τες.
Λέ ξεις κλει διά
Το πί ο, προ στα τευό µε νες φυ σι κές πε ριο χές, βιώ σι µη του ρι στι κή α νά πτυ ξη, ε ναλ λα κτι κός του -
ρι σµός, α νά λυ ση του το πί ου, δυ να µι κό, ι κα νο χω ρη τι κό τη τα, δια µόρ φω ση, α νά δει ξη, α ξιο ποί -
η ση, προ στα σί α.

Landscape Architecture and protected natural areas. Protection and enhance-
ment of the forest "Dragoudeli" in Sithonia Halkidiki
The present Landscape Architecture study which was conducted during research activities
in Aristotle University of Thessaloniki is dealing with issues of development, environmental
protection and cultural enhancement of natural landscapes distinguished for their
aesthetical or ecological value. In particular, it is concerned with the investigation of the
potential and the prospects for development and enhancement of the forest Dragoudeli,
located in a high touristic zone in north Greece, Sithonia, Halkidiki. The touristically sat-
urated wider area seeks for new types of tourism development in order to ensure the        estab-
lishment of a balance among all aspects of local society-environment, economy and      culture.
Within the context of a sustainable development, especially as concerns the natural protected
areas, the necessity for landscape studies, during which the ecological, aesthetical and
social values are equally taken into account, is crucial. In the present study, landscape is
seen as a "living" space, a space of enjoyment and of social practice. Landscape analysis is
based on a socio-ecological and perceptual approach in order to specify the potential,
suitability, capacity and the capabilities for development of the area through alternative
tourism (eco-tourism). The results of the analysis are presented in drawings, sketches,
photographs and diagrams and form the basis of the design proposals which are focusing
on the protection and enhancement of the forest as a whole as well as of areas of special
interest destined to accommodate specific activities.
Key words
Landscape, natural protected areas, sustainable tourism development, alternative tourism,
Landscape Analysis, potential capacity, intervention, enhancement, development, protection.
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EΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΠΙΟ - ΠΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ Α ΝΑ ∆ΕΙ ΞΗ

Το πο θε σί ες ι διαί τε ρου φυ σι κού κάλ λους και το πί α µε α ξί α ι στο ρι κή, πο λι τι σµι κή, φυ σιο γρα -
φι κή, γε ω µορ φο λο γι κή ή βιο το πι κή, προ στα τευό µε να ή ά ξια προ στα σί ας, α πα ντώ νται συ χνά
σε ο ρει νές ή πα ρά κτιες πε ριο χές της χώ ρας. Συ χνά ε ντάσ σο νται σε πε ρια στι κές ζώ νες α στι -
κών κέ ντρων (π.χ. το πε ρια στι κό δά σος Σέ ιχ - Σου της πό λης της Θεσ σα λο νί κης), ζώ νες υ ψη -
λής του ρι στι κής κί νη σης ή γειτ νιά ζουν ά µε σα µε πα ρα δο σια κούς οι κι σµούς που α πο τε λούν
ανερ χό µε νους του ρι στι κούς προ ο ρι σµούς για Έλ λη νες και ξέ νους.

Πολ λά α πό αυ τά τα το πί α θε ω ρού νται ι διαί τε ρης οι κο λο γι κής, αι σθη τι κής ή πο λι τι σµι -
κής ση µα σί ας και εί ναι χα ρα κτη ρι σµέ να ως Ε θνι κοί ∆ρυ µοί, Αι σθη τι κά ∆ά ση, ∆ια τη ρη τέ α
Μνη µεί α της Φύ σης, Πε ριο χές Ει δι κής Προ στα σί ας, ό πως Υ γρο βιό το ποι, Θη ρα µα τι κά Α πο -
θέ µα τα, Θα λάσ σια Πάρ κα κ.ά.. Στο σύ νο λό τους κα λύ πτουν το 2,72% της συ νο λι κής έ κτα σης
της χώ ρας (Χα τζη στά θης και Ι σπι κού δης, 1995: 11) και προ στα τεύ ο νται µε την α ντί στοι χη
νοµο θε σί α1, ε νώ πολ λά εί ναι ή δη ε νταγ µέ να σε Προ γράµ µα τα Προ στα σί ας διε θνούς εµ βέ -
λειας2. Η δια χει ρι στι κή πο λι τι κή που α κο λου θεί ται α πό τους αρ µό διους φο ρείς, ∆ιευ θύν σεις
∆α σών, ∆α σαρ χεί α, Ε.Κ.Β.Υ.3 κ.ά., σχε δόν για το σύ νο λο αυ τών, ε στιά ζε ται κυ ρί ως στην προ -
στα σί α του φυ σι κού πλού του –χλω ρί δα, πα νί δα και γε ω µορ φο λο γί α– α πό φυ σι κές κα τα -
στρο φές ή αν θρω πο γε νείς πα ρά γο ντες, τη βελ τί ω ση των συ ντε λε στών πα ρα γω γής και τον
περιο ρι σµό της α λό γι στης εκ µε τάλ λευ σης, τον έ λεγ χο της κα τα πά τη σης, κα θώς και την α νά -
πτυ ξη υ πο τυ πώ δους υ παί θριας α να ψυ χής κυ ρί ως στα αι σθη τι κά δά ση, ε πι διώ κο ντας έ τσι τη
δια τή ρη ση της οι κο λο γι κής ι σορ ρο πί ας και την υ πό έ λεγ χο α νά πτυ ξη της πε ριο χής.

Η κοι νω νι κή και α ντι λη πτι κή διά στα ση συ χνά πα ρα µε ρί ζε ται, πα ρό λο που οι δυ να τό -
τη τες των χώ ρων αυ τών να συ νει σφέ ρουν δυ να µι κά, ό χι µό νο στη σω µα τι κή, αλ λά και τη
ψυχι κή υ γεί α των ε πι σκε πτών τους ή την πο λι τι σµι κή α να βάθ µι ση της ευ ρύ τε ρης πε ριο χής
στην ο ποί α ε ντάσ σο νται, εί ναι ση µα ντι κές. Α ξιο ση µεί ω τη εί ναι ε πί σης η δυ να τό τη τα την
οποί α, κά τω α πό ει δι κές προ ϋ πο θέ σεις, οι χώ ροι αυ τοί µπο ρούν να πα ρέ χουν για την εκ πό -
νη ση οργα νω µέ νης έ ρευ νας σε ποι κί λα ε πι στη µο νι κά πε δί α (δα σο κο µί α, γε ω λο γί α, υ δρο λο -
γία, βιο λο γί α, βο τα νο λο γί α, χη µεί α κ.ά.) και κατ' ε πέ κτα ση οι ευ και ρί ες τις ο ποί ες προ σφέ -
ρουν για άσκη ση πε ρι βαλ λο ντι κής εκ παί δευ σης, στα πλαί σια τό σο της σχο λι κής ή πα νε πι στη -
µια κής εκ παί δευ σης, ό σο και της ά µε σης ε νη µέ ρω σης και ευαι σθη το ποί η σης του ευ ρύ τε ρου
κοι νω νι κού συ νό λου για ζη τή µα τα που α φο ρούν στο πε ρι βάλ λον.

Η σύγ χρο νη πο λι τι κή για την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος, τό σο σε διε θνές, ό σο και
σε ε θνι κό ε πί πε δο, δια φέ ρει πλέ ον ση µα ντι κά α πό πα λαιό τε ρα, ό χι µό νο ως προς τους λό γους
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1 Ε κτός α πό το νό µο Ν. 1650/1986 για το πε ρι βάλ λον, υ πάρ χουν πολ λοί νό µοι, Προ ε δρι κά ∆ια τάγ µα τα, Κώ δι κες και
Ο δη γί ες της Ε.Ο.Κ. που στοι χειο θε τούν το υ πάρ χον νο µο θε τι κό πλαί σιο για την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος.
2 Natura 2000, Συν θή κη Ramsar κ.ά.
3 Ελ λη νι κό Κέ ντρο Βιο τό πων Υ γρο τό πων.



που ε πι βάλ λουν την προ στα σί α, αλ λά και ως προς το α ντι κεί µε νο και χα ρα κτή ρα της προ στα -
σί ας (Κοκ κώ σης, 1993: 361-82). Κα τά έ να µε γά λο µέ ρος, αυ τό ο φεί λε ται στο γε γο νός ό τι η
έννοια του πε ρι βάλ λο ντος έ χει διευ ρυν θεί, συ µπε ρι λαµ βά νο ντας, ε κτός α πό τα φυ σι κά στοι -
χεία, την κοι νω νι κή και πο λι τι σµι κή διά στα ση, κα θώς και το δο µη µέ νο πε ρι βάλ λον (πό λεις ή
οι κι σµοί). Το ί διο το οι κο σύ στη µα δεν νο εί ται πλέ ον πα ρά µό νο σε σχέ ση µε το κοι νω νι κό-
πολι τι σµι κό "πε ρι βάλ λον" του (Στε φά νου, 2001: 27-8).

Κά τω α πό το ί διο πρί σµα α ντι µε τω πί ζε ται και η έν νοια του το πί ου στην πα ρού σα
µελέτη. Ε πο µέ νως, κά θε το πί ο θε ω ρεί ται µο να δι κό και α πο τε λεί τη χω ρι κή έκ φρα ση των υφι -
στά µε νων κά θε φο ρά κοι νω νι κο οι κο νο µι κών σχέ σε ων και οι κο λο γι κών πα ρα γό ντων, την
έκφρα ση των πα λιό τε ρων και σύγ χρο νων συν θη κών ζω ής και δεν υ φί στα ται πα ρά στο µέ τρο
που αυ τό γί νε ται α ντι λη πτό α πό τον άν θρω πο (Α να νιά δου-Τζη µο πού λου, 1984: 160).

Για το λό γο αυ τό, πα ράλ λη λα µε την γε νι κή πα ρα δο χή ό τι η ε ξέ λι ξη στο το πί ο λό γω
ανά πτυ ξης, ι διαί τε ρα των προ στα τευό µε νων φυ σι κών πε ριο χών, πρέ πει να γί νε ται κά τω α πό
ό ρους ε λέγ χου της φυ σι κής λει τουρ γί ας του, δη λα δή µε τους ό ρους του οι κο λο γι κού σχε δια -
σµού (McHarg, 1969), ι σο δύ να µα α να γνω ρί ζε ται η ποιό τη τα του το πί ου µε σχέ σεις ως προς
την α ντί λη ψη (PAYSA/OREALM, 1975) κα θώς και η κοι νω νι κή του διά στα ση. Η α νά γκη α νά -
γνω σης και κα τα νό η σης των ι διαι τε ρο τή των, του χα ρα κτή ρα και της φυ σιο γνω µί ας αυ τών ει -
δι κά των το πί ων, µε στό χο την α νά δει ξη και α ξιο ποί η σή τους, ώ στε να µη κα τα λή γου µε στην
ά νευ ό ρων δια τή ρη ση και τη µνη µεια κή α ντι µε τώ πι σή τους εί ναι µε γά λη. 

Με λέ τες Το πί ου κα τά τις ο ποί ες διε ρευ νά ται το δυ να µι κό, η ι κα νο χω ρη τι κό τη τα και οι
προ ο πτι κές ε ξέ λι ξης προ στα τευό µε νων ή ά ξιων προ στα σί ας πε ριο χών, εί ναι ή δη γνω στές
στον ελ λη νι κό ε πι στη µο νι κό χώ ρο. Με τα ξύ αυ τών συ µπε ρι λαµ βά νο νται η έ ρευ να για το Το -
πί ο του πο τα µού Α ξιού και τα Υ δρο βιο τε χνι κά Το πί α στο Βε λε στί νο (Α να νιά δου-Τζη µο πού -
λου, 1998), το Το πί ο της Θεσ σα λο νί κης και το ∆έλ τα του Α ξιού (Hoek van den και M. Spaans,
1985) κ.ά..

Α ΞΙΟ ΠΟΙ Η ΣΗ ΠΡΟ ΣΤΑ ΤΕΥΟ ΜΕ ΝΩΝ ΦΥ ΣΙ ΚΩΝ ΠΕ ΡΙΟ ΧΩΝ
ΜΕ ΣΩ Ε ΝΑΛ ΛΑ ΚΤΙ ΚΩΝ ΜΟΡ ΦΩΝ ΤΟΥ ΡΙ ΣΜΟΥ

Ή δη α πό το 1980 εµ φα νί ζε ται διε θνώς, σε διά φο ρους ε πι στη µο νι κούς κλά δους,  έ ντο νη κι νη -
τι κό τη τα σε ό τι α φο ρά τη µε λέ τη των ε πι πτώ σε ων του του ρι σµού στην κοι νω νι κο-οι κο νο µι κή
δο µή, τον πο λι τι σµό και το πε ρι βάλ λον των πε ριο χών, οι ο ποί ες α πο τε λούν α να γνω ρι σµέ νους
του ρι στι κούς προ ο ρι σµούς. Α πό την α νά λυ ση των ε πι πτώ σε ων, κα θώς και την κα τα γρα φή των
νέ ων χα ρα κτη ρι στι κών της ζή τη σης, ό πως αυ τή δια µορ φώ θη κε ή δη α πό το 1970 - 80, προ έ -
βαλ λε η α νά γκη για α να ζή τη ση νέ ων προ τύ πων του ρι στι κής α νά πτυ ξης, προ κει µέ νου να ε ξα -
σφα λι στεί µί α βιώ σι µη α νά πτυ ξη για τον του ρι σµό, δη λα δή "έ νας τύ πος του ρι στι κής α νά πτυ -
ξης που δρα στη ριο ποιεί ται ι σόρ ρο πα στην το πι κή, κοι νω νι κή, οι κο νο µι κή, πο λι τι σµι κή και
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περι βαλ λο ντι κή δο µή της κά θε πε ριο χής, δια µορ φώ νο ντας πα ράλ λη λα ό ρους (υ πη ρε σί ες, υ πο -
δο µές, τε χνο γνω σί α) για τη συ νε χή α να τρο φο δό τη σή της" (Κοκ κώ σης και Τσάρ τας, 2001:35).

Εί ναι γε νι κά α πο δε κτό ό τι, ό σον α φο ρά τις πε ρι βαλ λο ντι κές ε πι πτώ σεις του του ρι -
σµού, η υ πο βάθ µι ση του πε ρι βάλ λο ντος (φυ σι κό και δο µη µέ νο), µπο ρεί να α πο τε λέ σει αρ νη -
τι κό πα ρά γο ντα στην πε ραι τέ ρω α νά πτυ ξη ή και δια τή ρη ση της ί διας της του ρι στι κής δρα -
στη ριό τη τας. Ι διαί τε ρα στην πε ρί πτω ση που το του ρι στι κό προ ϊ όν εί ναι το ί διο το φυ σι κό
τοπί ο, το ζή τη µα της προ στα σί ας του και της δια τή ρη σης των ι διαί τε ρων χα ρα κτη ρι στι κών
του έ χει πρω τεύ ου σα ση µα σί α, ε νώ για τα ή δη υ πο βαθ µι σµέ να το πί α η ά σκη ση πο λι τι κής µε
στό χο την α πο κα τά στα σή τους εί ναι α πο λύ τως α να γκαί α.

Πα ρό λο που στο πα ρελ θόν η πο λι τι κή για την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος φαι νό ταν
α σύµ βα τη µε την πο λι τι κή της του ρι στι κής α νά πτυ ξης, στα δια κά α να γνω ρί στη κε η αλ λη λε -
ξάρ τη ση της οι κο νο µι κής διά στα σης του του ρι σµού α πό τη δια τή ρη ση της ποιό τη τας του πε -
ρι βάλ λο ντος (Briassoulis, 2000: 21-37). Α πό την πλευ ρά της οι κο νο µι κής πο λι τι κής στη δια -
χεί ρι ση των του ρι στι κών προ ϊ ό ντων –στην προ κει µέ νη πε ρί πτω ση το το πί ο– παρ' ό λο που η
συ ντή ρη ση του φυ σι κού  πε ρι βάλ λο ντος α ντι προ σω πεύ ει έ να µε γά λο µέ ρος του κό στους της
ε πι χεί ρη σης του του ρι σµού, τα µα κρο πρό θε σµα οι κο νο µι κά ο φέ λη δι καιώ νουν την ε πέν δυ ση
αυ τή (Hough, 1990).

Ό σον α φο ρά στον έ λεγ χο των ε πι πτώ σε ων του του ρι σµού στο το πί ο, πα ρά γο ντες που
δη µιουρ γούν συν θή κες α ει φο ρί ας για τον του ρι σµό εί ναι, µε τα ξύ άλ λων, η µι κρή κλί µα κα του
το πί ου α να ψυ χής, οι πε ριο ρι σµοί στους α ριθ µούς των ε πι σκε πτών, η µα κρό πνο η α ξιο λό γη ση
και διευ θέ τη ση των του ρι στι κών προ τε ραιο τή των α πό τους ί διους τους κα τοί κους κ.ά. (Τερ -
κεν λή, 1996: 126). Οι αρ χές της α ει φό ρου α νά πτυ ξης α πο τε λούν ή δη τη βά ση της πε ρι βαλ λο -
ντι κής και του ρι στι κής πο λι τι κής σε διε θνές, ε θνι κό, πε ρι φε ρεια κό και το πι κό ε πί πε δο.

Α νά µε σα στους ση µα ντι κό τε ρους του ρι στι κούς πό ρους στην ελ λη νι κή ε πι κρά τεια,
συµπε ρι λαµ βά νο νται πε ριο χές ι διαί τε ρου φυ σι κού κάλ λους (που δεν εί ναι πα ρα λια κές), οι
οποί ες, πα ρό λη την αυ ξη µέ νη του ρι στι κή ζή τη ση, έ χουν ε λά χι στα α ξιο ποι η θεί σε σχέ ση µε τις
πα ρά κτιες ζώ νες (Αγ γε λί δης, 1995: 63-4). Το φαι νό µε νο αυ τό πα ρα τη ρεί ται έ ντο να σε δα σι -
κά το πί α της χώ ρας, των ο ποί ων οι δυ να τό τη τες για α ξιο ποί η ση εί ναι µε γά λες, ε νώ πα ράλ -
ληλα, η α νά γκη ε νί σχυ σης της βιω µα τι κής σχέ σης του αν θρώ που µε αυ τές, τό σο για λό γους
ανα ψυ χής ό σο και ευαι σθη το ποί η σης του αν θρώ που σε θέ µα τα πε ρι βάλ λο ντος, εί ναι α πα ραί -
τητη. Χα ρα κτη ρι στι κά εί ναι τα α πο τε λέ σµα τα έ ρευ νας, σχε τι κής µε τον του ρι σµό στη ζώ νη
των πα ρα λια κών πευ κο δα σών στις πε ριο χές της Σι θω νί ας και Κασ σάν δρας Χαλ κι δι κής,
Θάσου και Β. Εύ βοιας (Ε λευ θε ριά δης και Τσα λι κί δης, 1989: 8), σύµ φω να µε τα ο ποί α, έ νας
α πό τους κύ ριους λό γος ε πί σκε ψης για δεύ τε ρη και πλέ ον φο ρά, του ρι στών στις πε ριο χές
µελέ της, εί ναι "ο συν δυα σµός θά λασ σα - δά σος" (26,9%). 

Σύµ φω να µε τη νο µο θε σί α, η α νά πτυ ξη ο ρι σµέ νων µορ φών του ρι σµού ή α να ψυ χής
επι τρέ πε ται σε προ στα τευό µε νες πε ριο χές για τις ο ποί ες δεν προ βλέ πε ται η αυ στη ρή και
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από λυ τη προ στα σί α των φυ σι κών συν θη κών τους. Η α να ψυ χή και κά ποιες µορ φές του ρι σµού
α πο τε λούν µά λι στα πρω ταρ χι κούς σκο πούς στην δια χεί ρι ση και προ στα σί α πολ λών τύ πων
προ στα τευό µε νων πε ριο χών (π.χ. για τα Ε θνι κά Πάρ κα). 

Το πρό τυ πο του ε ναλ λα κτι κού του ρι σµού (οι κο του ρι σµός, α γρο το του ρι σµός, πο λι τι στι -
κός κ.ά.) που α να πτύ χθη κε µε στό χο "την έ ντα ξη του στην κοι νω νι κή πα ρα γω γι κή δο µή της
πε ριο χής, µε πα ράλ λη λη προ στα σί α του φυ σι κού πε ρι βάλ λο ντος" (Κοκ κώ σης και Τσάρ τας,
2001: 87) βρί σκει διε θνώς µε γά λη ε φαρ µο γή σε το πί α µε ι διαί τε ρο οι κο λο γι κό, αι σθη τι κό ή
πο λι τι στι κό εν δια φέ ρον. 

Προ κει µέ νου ό µως για την ε πί τευ ξη του στό χου αυ τού, α πα ραί τη τος φαί νε ται ο ορ θο -
λο γι κός προ γραµ µα τι σµός σε χω ρο τα ξι κό και πο λι τι κό ε πί πε δο, κα θώς και ο σχε δια σµός των
υ πό µε λέ τη πε ριο χών σε ε πί πε δο Με λε τών Το πί ου, ώ στε να λαµ βά νο νται υ πό ψη, πέ ρα α πό το
κοι νω νι κό-οι κο νο µι κό πλαί σιο, οι οι κο λο γι κές ι διαι τε ρό τη τες και τα α ντι λη πτι κά χα ρα κτη ρι -
στι κά του το πί ου.

Πο λυά ριθ µα πα ρα δείγ µα τα ορ γα νω µέ νων "πάρ κων" σε πε ριο χές που δια κρί νο νται για
την αι σθη τι κή ή οι κο λο γι κή α ξί α τους, εµ φα νί ζο νται στον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο ε δώ και τρεις δε -
κα ε τί ες. Ω στό σο, η ελ λη νι κή πραγ µα τι κό τη τα, πα ρό λη τη δια θε σι µό τη τα της χώ ρας σε πο σό -
τη τα και ποιό τη τα το πί ων κα τάλ λη λων για τέ τοιου εί δους α ξιο ποί η ση, στε ρεί ται, µε ε λά χι -
στες ε ξαι ρέ σεις, πα ρό µοιων ε φαρ µο γών, γε γο νός που ο φεί λε ται στην έλ λει ψη τό σο της θε -
σµο θέ τη σης των α ντί στοι χων µε λε τών, ό σο και της πο λι τι κής το πί ου.

ΠΕ ΡΙΟ ΧΗ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ

Το δά σος "∆ρα γου ντέ λι", έ κτα σης 16.570 ε κτα ρί ων, βρί σκε ται στη Χερ σό νη σο της Σι θω νί ας
Χαλ κι δι κής (Σχή µα 1), σε α πό στα ση µό λις 5 χι λιο µέ τρων α πό τον κο ντι νό τε ρο πα ρα θα λάσ σιο
οι κι σµό του Νέ ου Μαρ µα ρά και τη µε γά λη ξε νο δο χεια κή µο νά δα του "Porto Carras".
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Τα ό ρια του εί ναι σα φή, α σφα λή και στα θε ρά. Α πό τις τρεις πλευ ρές του, βο ρι νή, α να -
το λι κή και δυ τι κή, συ νο ρεύ ει µε µο να στη ρια κά, κοι νο τι κά και ι διω τι κά δά ση, ε νώ νό τια συ -
νο ρεύ ει µε δη µό σιο βο σκό το πο. Στις πα ρυ φές του, στο νο τιο δυ τι κό ά κρο σε υ ψό µε τρο 250µ.,
βρί σκε ται ο οι κι σµός του Παρ θε νώ να, ο ο ποί ος έ χει χα ρα κτη ρι στεί πα ρα δο σια κός (ΦΕΚ
594/∆/78). Την τε λευ ταί α δε κα ε τί α, µε τά α πό µί α µε γά λη πε ρί ο δο πλή ρους ε γκα τά λει ψης
από τους µό νι µους κα τοί κους του, ε πα να φέ ρε ται η ζω ή στον οι κι σµό, κα θώς ε ξε λίσ σε ται σε
θε ρι νό και χει µε ρι νό του ρι στι κό προ ο ρι σµό.

Το δά σος "∆ρα γου ντέ λι" εί ναι ι διο κτη σί α των ∆ή µων Σι θω νί ας και Το ρώ νης. Ε ξαι ρού -
νται οι α γροί ε ντός των ο ρί ων του δά σους που διεκ δι κού νται α πό τους κα τοί κους των ∆ή µων
και έ χουν προ έλ θει α πό κα τα πα τή σεις, εκ χερ σώ σεις ή ε πε κτά σεις προ ϋ φι στά µε νων α γρών
κα τά την ε µπό λε µη πε ρί ο δο 1941-44. Α πο τε λεί µέ ρος του συ µπλέγ µα τος ∆α σών Σι θω νί ας που
κα τα λαµ βά νει το βό ρειο και δυ τι κό κε ντρι κό µέ ρος του ο ρει νού συ γκρο τή µα τος "Λόγ γος" της
χερ σο νή σου, το ο ποί ο εί ναι συ νέ χεια του ό ρους Χο λο µώ ντα. ∆α σο πο λι τι κά α νή κει στο
∆ασαρ χεί ο Πο λυ γύ ρου, τη ∆ιεύ θυν ση ∆α σών Νο µού Χαλ κι δι κής και την Ε πι θε ώ ρη ση ∆α σών
Κε ντρι κής και ∆υ τι κής Μα κε δο νί ας.

Το υ πό µε λέ τη το πί ο εί ναι ε νταγ µέ νο στο πρό γραµ µα προ στα σί ας Natura 2000, λό γω
της µε γά λης αι σθη τι κής και οι κο λο γι κής α ξί ας του. 

Α ΝΑ ΛΥ ΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΙΟΥ

Η πα ρού σα µε λέ τη Αρ χι τε κτο νι κής Το πί ου που εκ πο νεί ται στα πλαί σια της α ει φό ρου α νά -
πτυ ξης του δά σους "∆ρα γου ντέ λι" Σι θω νί ας και της ευ ρύ τε ρης πε ριο χής, βα σί ζε ται σε µί α
προ σέγ γι ση κοι νω νι κο-οι κο λο γι κή και α ντι λη πτι κή (Α να νιά δου-Τζη µο πού λου, 1984). Γί νε ται
µε στό χο να διε ρευ νη θεί το δυ να µι κό και οι προ ο πτι κές για α νά πτυ ξη της δα σι κής πε ριο χής,
κα θώς ε πί σης και η κα ταλ λη λό τη τα και ι κα νο χω ρη τι κό τη τα του το πί ου ως προς εν δε χό µε νες
δια µορ φώ σεις για την α ξιο ποί η σή του. ∆ί νε ται έµ φα ση στην κοι νω νι κή χρή ση του χώ ρου για
α να ψυ χή, σω µα τι κή ά σκη ση, πε ρι βαλ λο ντι κή εκ παί δευ ση και α πό λαυ ση της ι διαί τε ρης
αισθη τι κής α ξί ας του.

Βα σι κό ερ γα λεί ο για τη διε ρεύ νη ση αυ τή α πο τε λεί η Α νά λυ ση του Το πί ου, στά διο κατά
το ο ποί ο κα τα γρά φο νται και συ γκρι τι κά µε λε τώ νται τα ι διαί τε ρα οι κο λο γι κά χα ρα κτη ρι στικά
(γε ω µορ φο λο γί α, µι κρο κλί µα, υ δρο λο γί α, ε δα φο λο γί α, χλω ρί δα, πα νί δα), τα α ντι λη πτι κά
δεδο µέ να, κα θώς και το ευ ρύ τε ρο κοι νω νι κο-οι κο νο µι κό πλαί σιο, µέ σω έ ρευ νας δε δο µέ νων
και στοι χεί ων α πό βι βλιο γρα φι κές πη γές και αρ χεί α, κα θώς και µε δου λειά πε δί ου. Ε πι χει -
ρείται ο προσ διο ρι σµός της ταυ τό τη τας του το πί ου και α πο τυ πώ νε ται ο χα ρα κτή ρας, η
φυσιο γνω µί α και οι ι διαι τε ρό τη τες του σε σχέ δια, σκί τσα, και φω το γρα φί ες.
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Κοι νω νι κο-οι κο νο µι κό πλαί σιο

Το κύ ριο ει σό δη µα των κα τοί κων της ευ ρύ τε ρης πε ριο χής προ έρ χε ται α πό τη γε ωρ γί α και τον
του ρι σµό. Σε ο ρι σµέ να ∆η µο τι κά ∆ια µε ρί σµα τα, µέ ρος του ει σο δή µα τος προ έρ χε ται α πό τη
µε λισ σο τρο φί α και την κτη νο τρο φί α ό πως στο ∆η µο τι κό ∆ια µέ ρι σµα Συ κιάς, ε νώ πε ριο ρι -
σµέ νος α ριθ µός των κα τοί κων α σχο λεί ται µε τη ρη τι νο συλ λο γή και την υ λο το µί α, κυ ρί ως στο
∆η µο τι κό ∆ια µέ ρι σµα Νέ ου Μαρ µα ρά.

Το σύ µπλεγ µα βα ρύ νε ται µε πε ριο ρι σµέ να δι καιώ µα τα βο σκής και ξύ λευ σης υ πέρ των
κα τοί κων των ∆ή µων. Τα δι καιώ µα τα αυ τά α πο κτή θη καν κα τά το πα ρελ θόν και δια τη ρού νται
µέ χρι σή µε ρα µε τους πε ριο ρι σµούς του δα σι κού κώ δι κα. Η ρη τί νευ ση του δά σους Χα λε πί ου
Πεύ κης α πό τους κα τοί κους γί νε ται µε την έ γκρι ση και τους πε ριο ρι σµούς του ∆α σαρ χεί ου
Πο λυ γύ ρου και δεν α πο τε λεί α να γνω ρι σµέ νο δι καί ω µα υ πέρ των κα τοί κων.

Τα πα ρα γό µε να προ ϊ ό ντα του δά σους εί ναι κυ ρί ως τε χνι κή ξυ λεί α Μαύ ρης Πεύ κης µε
τη µορ φή στρογ γυ λής και βιο µη χα νι κής, κα θώς και καυ σό ξυ λα Μαύ ρης και Χα λε πί ου Πεύ -
κης. Ε πί σης πα ρά γει ρη τί νη πο σό τη τας πε ρί που 50 τόν νων το χρό νο (Πα πα γε ωρ γί ου και Πα -
πα δό που λος, 1992). 

Το ∆ρα γου ντέ λι, ό πως και ό λα τα δά ση του συ µπλέγ µα τος, δια θέ τει ι κα νο ποι η τι κές
συν θή κες µε τα φο ράς των δα σι κών προ ϊ ό ντων, µε τά α πό τη συ µπλή ρω ση του ο δι κού δι κτύ ου
για την α ντι πυ ρι κή προ στα σί α και την εκ µε τάλ λευ ση των δα σών.

Στις πε ριο χές των δύ ο ∆ή µων ή δη α πό το 1960 εµ φα νί ζε ται έ ντο νη του ρι στι κή δρα στη -
ριό τη τα κυ ρί ως κα τά τους θε ρι νούς µή νες και ι διαί τε ρα στην πα ρά κτια ζώ νη. Κα τά το διά στη -
µα αυ τό ση µειώ νε ται ε ντυ πω σια κή αύ ξη ση του πλη θυ σµού στην πε ριο χή. Εν δει κτι κά εί ναι τα
στοι χεί α της Ε θνι κής Στα τι στι κής Υ πη ρε σί ας Ελ λά δος4 σύµ φω να µε τα ο ποί α, ο µό νι µος πλη -
θυ σµός στους δύ ο ∆ή µους εί ναι 8.891 για το ∆ή µο Σι θω νί ας και 4.036 κά τοι κοι για το ∆ή µο
Το ρώ νης, ε νώ κα τά την πε ρί ο δο του κα λο και ριού ο πλη θυ σµός φθά νει µέ χρι και τους 60.000
κα τοί κους συ νο λι κά. Για το ί διο έ τος, τα στοι χεί α της ∆ιεύ θυν σης Του ρι σµού ΠΚΜ δί νουν µία
ξε κά θα ρη ει κό να για την του ρι στι κή κί νη ση στην πε ριο χή: α πό τους 366.330 ε πι σκέ πτες του
2001, το 35% διέ µει νε κα τά το πρώ το ε ξά µη νο του έ τους, ε νώ η πλειο ψη φί α (65%) προ τί µη -
σε να την ε πι σκε φτεί κα τά το δεύ τε ρο ε ξά µη νο, στο ο ποί ο πε ρι λαµ βά νο νται και οι δύ ο µή νες
–Ιού λιος και Αύ γου στος– που εί ναι οι κα τε ξο χήν µή νες των θε ρι νών δια κο πών. 

Η έ ντο νη ε πο χι κό τη τα που χα ρα κτη ρί ζει την του ρι στι κή δρα στη ριό τη τα ο φεί λε ται στο
γε γο νός ό τι η πε ριο χή εί ναι γνω στή κυ ρί ως για τη φυ σι κή ο µορ φιά των α κτών της, µε συ νέ -
πεια να εί ναι α να πτυγ µέ νη του ρι στι κά ι διαί τε ρα η πα ρα θα λάσ σια ζώ νη. Ό πως συµ βαί νει και
στις πε ρισ σό τε ρες πε ριο χές της Ελ λά δας µε πα ρό µοια µορ φή του ρι στι κής α νά πτυ ξης, έ τσι
και στην πε ριο χή µε λέ της η συ γκέ ντρω ση µε γά λου α ριθ µού α τό µων σε δε δο µέ νη έ κτα ση για
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πε ριο ρι σµέ νο χρο νι κό διά στη µα έ χει ως α πο τέ λε σµα την ε πι βά ρυν ση των δη µό σιων τε χνι κών
υ πο δο µών, την υ πο βάθ µι ση της ποιό τη τας των πα ρε χό µε νων υ πη ρε σιών και του φυ σι κού και
αν θρω πο γε νούς πε ρι βάλ λο ντος. 

Πα ρά το γε γο νός της συ γκέ ντρω σης του µε γα λύ τε ρου µέ ρους της του ρι στι κής δρα στη -
ριό τη τας κα τά µή κος των α κτών της χερ σο νή σου, κα τα γρά φο νται ση µα ντι κοί α ριθ µοί ε πι -
σκε πτών για την α πό λαυ ση του δα σι κού το πί ου και δρα στη ριό τη τες ε λεύ θε ρου χρό νου, ι διαί -
τε ρα στην πα ρα λια κή ζώ νη των δα σών, ε νώ µειώ νο νται στα δια κά ό σο α πο µα κρυ νό µα στε από
αυ τήν. Η σχέ ση της συ χνό τη τας των ε πι σκε πτών του δά σους ως προς την α πό στα ση α πό τα
πα ρά λια εί ναι α ντι στρό φως α νά λο γη, πράγ µα που ο φεί λε ται σε µε γά λο βαθ µό στην έλ λει ψη
ορ γα νω µέ νης υ πο δο µής του δα σι κού το πί ου. Πα ρό λα αυ τά, λό γω του µε γά λου α ριθ µού των
ε πι σκε πτών, θε ω ρεί ται ση µα ντι κή α κό µη και σε πε ριο χές που α πέ χουν αρ κε τά α πό τα του ρι -
στι κά θέ ρε τρα. Οι δρα στη ριό τη τες για την α πό λαυ ση του δα σι κού το πί ου ε πι κε ντρώ νο νται
κυ ρί ως σε πε ρι πά τους, πο δη λα σί ες, jogging, α να ζή τη ση θέ σε ων α νά παυ σης, πικ-νικ και κα -
τα σκή νω σης. 

Κα τά την υ πό λοι πη διάρ κεια του έ τους, το εν δια φέ ρον και η βιω µα τι κή σχέ ση µε το
δάσος εκ δη λώ νε ται κυ ρί ως α πό τους κα τοί κους των γει το νι κών οι κι σµών, ι διαί τε ρα συ γκε -
κρι µέ νες η µέ ρες του έ τους, ό πως γιορ τές ή αρ γί ες π.χ. Πρω το µα γιά, Κα θα ρή ∆ευ τέ ρα κ.ά.. Οι
το πο θε σί ες που ε ντο πί ζο νται να προ σελ κύ ουν το µε γα λύ τε ρο α ριθ µό ε πι σκε πτών εί ναι η
θέση "Ψα ριά" και ο χώ ρος γύ ρω α πό τη µι κρή εκ κλη σί α του Προ φή τη Η λί α στην α να το λι κή
πλευ ρά, η πρώ τη λό γω της πη γής που δια θέ τει και της µι κρής ε γκα τά στα σης πικ-νικ µε πρω -
το βου λί α του ∆α σαρ χεί ου Πο λυ γύ ρου και η δεύ τε ρη, κυ ρί ως λό γω της πα νή γυ ρης που ορ γα -
νώ νε ται στο πλά τω µα γύ ρω α πό την εκ κλη σί α την η µέ ρα της ο νο µα στι κής ε ορ τής του Προ -
φή τη Η λί α. 

Τα τε λευ ταί α χρό νια εµ φα νί ζε ται µε γά λη κι νη τι κό τη τα α πό φο ρείς του Νο µού Χαλ κι -
δι κής και της Πε ρι φέ ρειας, προς την κα τεύ θυν ση µιας βιώ σι µης του ρι στι κής α νά πτυ ξης για
την πε ριο χή µε συ γκε κρι µέ νες προ τά σεις για ε ναλ λα κτι κό του ρι σµό, µε έµ φα ση στον οι κο -
του ρι σµό. Η Α να πτυ ξια κή Ε ται ρεί α Χαλ κι δι κής έ χει ή δη συ ντά ξει την Α' Φά ση του "Ε πι χει -
ρη σια κού Σχε δί ου Ε ναλ λα κτι κής ∆ια χεί ρι σης του Μα ζι κού Του ρι σµού στο Νο µό Χαλ κι δι κής",
µε στό χο" την α πο φόρ τι ση, α να βάθ µι ση, προ στα σί α και δια φο ρο ποί η ση των κο ρε σµέ νων
του ρι στι κά τµη µά των του νο µού και την ε φαρ µο γή προ τε ραιο τή των α νά πτυ ξης που θα α ξιο -
ποιούν ορ θο λο γι κά και ι σόρ ρο πα τους φυ σι κούς και πο λι τι στι κούς πό ρους µε ταυ τό χρο νη
άµβλυν ση της ε πο χι κής ζή τη σης" (Αν.Ετ.Χα., 2003: 3). 
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Οι κο λο γι κά χα ρα κτη ρι στι κά

Γε ω µορ φο λο γι κά
Η ο ρε ο γρα φι κή δια µόρ φω ση του ε δά φους στο δά σος ∆ρα γου ντέ λι χα ρα κτη ρί ζε ται µέ τρια
έως έ ντο νη και σε ο ρι σµέ νες κλι τείς α πό το µη µε κλί σεις ά νω του 60%. Μό νο κα τά θέ σεις
εµφα νί ζο νται ή πιες κλί σεις. Το υ ψό µε τρο κυ µαί νε ται µε τα ξύ 200 - 827 µ. Οι υ ψη λό τε ρες
κορυ φές εί ναι ο "Πο λυέ λαιος" (827 µ.) και το "Ση µεί ο" (808 µ.), ό που εί ναι ε γκα τε στη µέ νο το
Πυ ρο φυ λά κιο του ∆α σαρ χεί ου Πο λυ γύ ρου, απ' το ο ποί ο εί ναι δυ να τή η πα νο ρα µι κή ε πο πτεία
του συ νό λου της έ κτα σης του δά σους. 

Υ δρο λο γι κά - Υ δρο γρα φι κά
Στο σύ µπλεγ µα υ πάρ χουν ά φθο να ρέ µα τα µε µι κρές λε κά νες α πορ ρο ής, α πό τα ο ποί α ε λά χι -
στα εί ναι υ δρο φό ρα την κα λο και ρι νή πε ρί ο δο. Το µι κρό µή κος των πε ρισ σο τέ ρων α πό αυ τά,
κα θώς και η ύ παρ ξη δά σους στις λε κά νες α πορ ρο ής τους, α πο τρέ πουν την εµ φά νι ση χει µαρ -
ρι κών φαι νο µέ νων, ο πό τε και α πο τρέ πε ται ο κίν δυ νος πληµ µυ ρο γέ νε σης στις α γρο τι κές καλ -
λιέρ γειες και τους οι κι σµούς κα τά ντη του δά σους. Α πό τις πη γές που ε ντο πί στη καν ξε χω ρί -
ζουν κυ ρί ως δύ ο, λό γω της πο σό τη τας νε ρού και του πε ρι βάλ λο ντος χώ ρου που προ σφέ ρε ται
για στά ση, ξε κού ρα ση, α να ψυ χή. Μί α α πό αυ τές βρί σκε ται στη θέ ση "Ψα ριά" που, ό πως προ -
α να φέρ θη κε, έ χει ή δη α ξιο ποι η θεί µε πρό χει ρες δια µορ φώ σεις πικ-νικ και ελ κύ ει πλή θος επι -
σκε πτών.

Γεωλογικά - Εδαφολογικά
Στο Β∆ ά κρο της δα σι κής έ κτα σης και συ γκε κρι µέ να στην α γρο τι κή πε ριο χή του πα ρα δο σια -
κού οι κι σµού Παρ θε νώ νας, ε ντο πί ζο νται η µι µε τα µορ φω µέ να πε τρώ µα τα α πό φυλ λί τες, χα -
λα ζί τες και ψαµ µι τι κούς χα λα ζί τες. Η υ πό λοι πη έ κτα ση του δά σους πε ριέ χει γρα νί τες οι ο ποί -
οι εµ φα νί ζουν βρα χώ δεις ε ξάρ σεις και εί ναι κα τα κερ µα τι σµέ νοι. Κα τά θέ σεις εµ φα νί ζο νται
µε τα µορ φω µέ νοι µιγ µα τί τες. Τα πε τρώ µα τα α πο σα θρού νται και εµ φα νί ζουν σα θρή µορ φή,
ε νώ πε ριέ χουν λευ κό χρω µους χα λα ζί τες ε πί σης α πο σα θρω µέ νους (Πα πα γε ωρ γί ου και Πα πα -
δό που λος, 1992). 

Το έ δα φος στην πε ριο χή µε λέ της εί ναι χον δρό κοκ κο έ ως α δρο µε ρές µε µι κρή ι κα νό τη -
τα συ γκρά τη σης του ύ δα τος. Ευ νο εί ται α πό τις το πι κές γε ω µορ φο λο γι κές συν θή κες η πα ρά -
συρ ση των ε δα φών α πό την ε πι φα νεια κή α πορ ρο ή. Εί ναι φα νε ρός, ε πο µέ νως, ο σο βα ρός
υδρο γε ω νο µι κός ρό λος της βλά στη σης και η υ δρο λο γι κή ε πί δρα ση που α σκεί στη δί αι τα των
χει µα ρω δών ρε µά των προ στα τεύ ο ντας έ τσι το έ δα φος α πό διά βρω ση.
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5 Μ. Σ. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ (1970-1975).

Κλι µα το λο γι κά
Το κλί µα στην πε ριο χή εί ναι τυ πι κά µε σο γεια κό. Κλί µα δρο σε ρό, µε ξη ρή θε ρι νή πε ρί ο δο που
διαρ κεί για τέσ σε ρις µή νες, α πό τον Ιού νιο έ ως και το Σε πτέµ βριο. Η µέ ση σχε τι κή υ γρα σί α
κα τά τη διάρ κεια της ξη ρο θερ µι κής πε ριό δου εί ναι υ ψη λή, 63,9 - 69,2%, λό γω του γε γο νό τος
ό τι το δά σος πε ρι βάλ λε ται α πό θά λασ σα. 

Οι οµ βρο φό ροι Β και ΒΑ ά νε µοι α πο δει κνύ ο νται ευ νο ϊ κοί για την πε ριο χή, κα θώς κρα -
τούν το ε πί πε δο της υ γρα σί ας σε ι κα νο ποι η τι κό βαθ µό, ώ στε να α να πτύσ σε ται φυ σι κή βλά -
στη ση, η ο ποί α ε πι βιώ νει και δια τη ρεί ται κα τά τη θε ρι νή πε ρί ο δο, λό γω της υ ψη λής σχε τι κής
υ γρα σί ας. Το πευ κο δά σος φιλ τρά ρει τους α νέ µους αυ τούς, προ στα τεύ ο ντας έ τσι τις οι κι στι -
κές πε ριο χές κα τά ντη του δά σους, στις ο ποί ες πνέ ουν α νε µπό δι στα δυ τι κοί και νο τιο α να το -
λι κοί ά νε µοι, ο µα ΐ στρος και η µπου κα δού ρα, ά νε µοι ευερ γε τι κοί για την πε ριο χή.

Στο κλί µα ο φεί λε ται η ύ παρ ξη ε νός τυ πι κά µε σο γεια κού οι κο συ στή µα τος. Εί ναι ευ µε -
νέ στε ρο στις δυ τι κές κλι τείς του ο ρει νού ό γκου της χερ σο νή σου απ' ό τι στις α να το λι κές, λόγω
προ σα να το λι σµού, της προ φύ λα ξης α πό τον ο ρει νό ό γκο και της ευ µε νούς ε πιρ ρο ής του µα ΐ -
στρου και της µπου κα δού ρας. 

Το µέ σο ύ ψος βρο χής στην πε ριο χή εί ναι 470,6 mm, ε νώ οι τι µές της θερ µο κρα σί ας
κυµαί νο νται α πό 24,62 οC max τον Αύ γου στο, έ ως 7,86 οC min τον Ια νουά ριο5.

Βιο το πι κά
Ι διαί τε ρα πλού σια εί ναι η χλω ρί δα και η πα νί δα της πε ριο χής. Το το πί ο υ πά γε ται στην πα ρα -
µε σο γεια κή ζώ νη βλά στη σης, QUERCETALIA PUBESCENTIS - λο φώ δης η µιο ρει νή. Τα κυ -
ριό τε ρα εί δη βλά στη σης που εµ φα νί ζο νται στο πευ κο δά σος ∆ρα γου ντέ λι εί ναι τα ε ξής:
Μαύρη Πεύ κη (Pinus nigra), Χα λέ πιος Πεύ κη (Pinus halepensis), α να δα σω τέ ες ε κτά σεις από
Θαλάσ σια Πεύ κη (Pinus pinea) και εί δη ξε νι κών ει δών Πεύ κης. Στο µε γα λύ τε ρο µέ ρος του
κα λύ πτε ται α πό α νώ ρο φο Μαύ ρης και Χα λε πί ου Πεύ κης και α πό θα µνώ δη υ πό ρο φο α εί φυλ -
λων πλα τύ φυλ λων (ΜΑ ΚΙ) ό πως πουρ νά ρι (Quercus coccifera), Κου τσου πιά ή δέ ντρο του
Ιού δα (Cercis sp.), ά το µα Χνω ό δους ∆ρυός, Φρά ξος (Fraxinus sp.), Α ριά (Quercus ilex), Φυλ -
λί κι (Phillyrea sp.).

Ο συν δυα σµός της κορ µο στέ γης της δα σι κής βλά στη σης πα ρέ χει τη µε γα λύ τε ρη δυ να -
τή για την πε ριο χή υ δα το συ γκρα τη τι κή χω ρη τι κό τη τα έ να ντι της βρο χής. Ε πί σης πα ρέ χει τη
µε γα λύ τε ρη δυ να τή χιο νο συ γκρά τη ση και ε πι µη κύ νει την πε ρί ο δο τή ξης του χιο νιού, αν και
οι χιο νο πτώ σεις στη πε ριο χή µε λέ της εί ναι λι γο στές. Τέ λος, βελ τιώ νει κα τά το δυ να τόν το
πορώ δες του ε δά φους και αυ ξά νε ται έ τσι το πο σό του δι η θού µε νου νε ρού που ε µπλου τί ζει τα
υδρο φό ρα στρώ µα τα. Ε ξί σου ι κα νο ποι η τι κή εί ναι η προ στα σί α που πα ρέ χει η βλά στη ση στις
πε ριο χές ό που ο α νώ ρο φος της Πεύ κης εί ναι α ραιός ή λεί πει, αλ λά ο υ πό ρο φος που σχη µα τί -
ζε ται α πό θα µνώ νες α εί φυλ λων πλα τύ φυλ λων εί ναι σύ µπυ κνος.



Η ε πί δρα ση του δά σους στο κλί µα γε νι κό τε ρα, ι διαί τε ρα κα τά την ξη ρή θε ρι νή
περίοδο, εί ναι πο λύ τι µη και κα θι στά την πε ριο χή ι δα νι κή για του ρι σµό.

Ο ρι σµέ νες πε ριο χές του συ µπλέγ µα τος κα λύ πτο νται α πό α ραι ή βλά στη ση ή εί ναι
γυµνές λό γω πυρ κα γιών ή έ ντο νων αν θρώ πι νων δρα στη ριο τή των κα τά το πα ρελ θόν. Στις
περιο χές αυ τές η βλά στη ση α να γεν νά ται φυ σι κά και βρί σκε ται στο στά διο αρ τι φύ των ή εί ναι
αραι ή µε α πο τέ λε σµα να µην πα ρέ χει την α παι τού µε νη προ στα σί α και να υ πάρ χει κίν δυ νος
να εµ φα νι στούν χει µαρ ρι κά φαι νό µε να. Για το λό γο αυ τό, κα τά τό πους α παι τεί ται α πο κα τά -
στα ση της βλά στη σης.

Ό σον α φο ρά στην πα νί δα της πε ριο χής, συ να ντά ται πλή θος θη λα στι κών (α γριό χοι ρος,
τσα κά λι, α λε πού, λύ κος, α σβός, σκί ου ρος κ.ά.), πτη νών (κου κου βά για, τρυ γό νι, κού κος, κα -
ρα κά ξα, µπε κα τσί νι κ.ά.), ερ πε τών (φί δια, χε λώ να, σαύ ρα κ.ά.) και πολ λά εί δη ε ντό µων
(Αν.Ετ.Χα, 2003: 26).

Α ντι λη πτι κά χα ρα κτη ρι στι κά
Ι διαί τε ρο χα ρα κτη ρι στι κό του το πί ου της χερ σο νή σου γε νι κό τε ρα α πο τε λεί η συ νύ παρ ξη και
γειτ νί α ση δά σους και θά λασ σας, κα θώς το πρώ το ε κτεί νε ται µέ χρι τα πα ρά λια. Οι µα κρι νές
ο πτι κές φυ γές, τό σο δυ τι κά –Το ρω ναί ος Κόλ πος– ό σο και α να το λι κά –Σιγ γι τι κός Κόλ πος–
αλ λά και α κό µη µα κρύ τε ρα µέ χρι τις α πέ να ντι χερ σο νή σους της Κασ σάν δρας και του Α γί ου
Ό ρους α ντί στοι χα, εί ναι µο να δι κές. Ο συν δυα σµός του πρά σι νου µε το γα λά ζιο, η ποι κι λί α
και η α ντί θε ση των χρω µά των, η ύ παρ ξη µι κρο το πί ων ά γριας ο µορ φιάς και η πλη θώ ρα
τοπίων χα ρα κτη ρι στι κών µορ φών, ε φή µε ρων, κλει στών, α νοι κτών ή πα νο ρα µι κών, κα θώς
και η συ νε χής ε ναλ λα γή αυ τών, λό γω του έ ντο νου α νά γλυ φου, κα θι στούν το το πί ο α νυ πο λό -
γι στης αι σθη τι κής α ξί ας, που ή δη, πα ρά την έλ λει ψη της α πα ραί τη της υ πο δο µής στην
περιοχή, ελκύει πλή θος ε πι σκε πτών.

Η ύ παρ ξη των α ντι πυ ρι κών ζω νών σε ό λη την έ κτα ση του δά σους, η ο ποί α ω στό σο
θεω ρεί ται α πο λύ τως α πα ραί τη τη για την προ στα σί α του α πό πυρ κα γιές, δια κό πτει τη συ νέ -
χεια του το πί ου µε την α φαί ρε ση της βλά στη σης, υ ψη λής και χα µη λής, σε ό λο το µή κος των
ζω νών, ό πως α παι τούν οι κα νό νες πυ ρο προ στα σί ας.

Ο κα τάλ λη λος χει ρι σµός των νέ ων χα ρά ξε ων στα ό ρια του δά σους, µο νο πα τιών-δια -
δρο µών ή το πο θε σιών µε συ γκε κρι µέ νες δρα στη ριό τη τες, µπο ρεί να µειώ σει την ο πτι κή ε πι -
βο λή τους στο το πί ο και τη θέ α ση α πό γει το νι κούς οι κι σµούς και το ο δι κό δί κτυο ε κτός του
δά σους.

Τα µέ τρα δια σφά λι σης της αι σθη τι κής α ξί ας του δά σους που έ χουν ή δη λη φθεί α πό το
∆α σαρ χεί ο α φο ρούν α πο κλει στι κά και µό νο τον τρό πο δια χεί ρι σης της βλά στη σης και α ντι -
µε τώ πι σης των προ βλη µά των που προ κύ πτουν α πό τις ερ γα σί ες υ λο το µί ας και ρη τί νευ σης.
Α νά µε σα σε άλ λα, προ τεί νο νται:
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� η α πα γό ρευ ση των α πο ψι λω τι κών υ λο το µιών που, λό γω των µε γά λης έ κτα σης ψι λών
υλο το µί ων, γί νο νται α µέ σως αι σθη τές και η α ντι κα τά στα σή τους α πό κρα σπε δι κές υ λο -
το µί ες που, ό χι µό νο δεν υ πο βαθ µί ζουν την αι σθη τι κή ει κό να των δα σών, αλ λά α ντί θε τα
α να µέ νε ται να τη βελ τιώ σουν,

� η α πο µά κρυν ση του υ πο ρό φου ση µεια κά, ώ στε να αυ ξη θεί η ο ρα τό τη τα ε ντός των
συστά δων,

� η ε ξαί ρε ση α πό τις υ λο το µί ες των χα ρα κτη ρι στι κών α τό µων έ ως 50 µέ τρα α πό τους δρό -
µους και ο ρι σµέ νων γη ραιών (κου φα λε ρών κ.λπ.) που µε την πα ρου σί α τους συµ βάλ λουν
στη δη µιουρ γί α το πί ων χα ρα κτη ρι στι κών µορ φών και δια κό πτουν τη µο νο το νί α των
συστά δων, ό ταν αυ τές βρί σκο νται στο στά διο των νε ο φυ τεί ων-κορ µι δί ων,

� η διε ξα γω γή της ρη τί νευ σης σε ζώ νη πλά τους 20µ. ε κα τέ ρω θεν των κε ντρι κών δα σι κών
δρό µων, λό γω της α ντιαι σθη τι κής ει κό νας των ρη τι νευό µε νων α τό µων,

� η ει σα γω γή πλα τύ φυλ λων ει δών ώ στε, αυ ξά νο ντας την ποι κι λό τη τα των ει δών βλά στη -
σης, να βελ τιω θεί και η ει κό να του δά σους συ νο λι κά.

Συµπεράσµατα

Τα α πο τε λέ σµα τα της Α νά λυ σης του Το πί ου που α πο τυ πώ νο νται σε χάρ τες, σχέ δια και δια -
γράµ µα τα α φο ρούν στις ε ξής ε νό τη τες:

1. Οι κο λο γι κά (Σχή µα 2): 
� α νά γλυ φο (κα τα γρά φο νται

υψί πε δα, έ ντο νες βρα χώ δεις
εξάρ σεις και ε ντο πί ζο νται νέ ες
πι θα νές δια δρο µές/µο νο πά τια
µε βά ση το βαθ µό δυ σκο λί ας
ανά βα σης ή κα τά βα σης, την
εγ γύ τη τα µε τα ξύ τους και το
υφι στά µε νο ο δι κό δί κτυο) 

� υ γρό στοι χεί ο (ρέ µα τα, πη γές,
υ δα το πτώ σεις)

� µι κρο κλί µα
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2. Κοι νω νι κά (Σχή µα 3):
� πε ριο χές που χρη σι µο ποιού -

νται ή δη ως χώ ροι πο λι τι στι -
κού/θρη σκευ τι κού εν δια φέ ρο -
ντος ή για α να ψυ χή

� χρή σεις γης 
� υ φι στά µε νο ο δι κό δί κτυο, µο -

νο πά τια, ζώ νες πυ ρα σφά λειας
� προ ο πτι κές, δυ να τό τη τες α νά -

πτυ ξης της πε ριο χής του ρι στι -
κά (εγ γύ τη τα µε του ρι στι κούς
οι κι σµούς, δυ να τό τη τες πρό -
σβα σης σε αυ τούς)

3. Α ντι λη πτι κά (Σχή µα 4):
� θέ ες βου νού ή θά λασ σας, µα -

κρι νές, κο ντι νές, πα νο ρα µι κές,
ε φή µε ρες 

� ο µοιο γέ νεια
� ε σω στρέ φεια, κλί µα κα
� ή χος 
� πε ριο χές ει δι κού εν δια φέ ρο -

ντος, πλα τώ µα τα ή ξέ φω τα που
προ σφέ ρο νται για στά ση ή ε -
γκα τά στα ση συ γκε κρι µέ νης
δρα στη ριό τη τας 

� το πο θε σί ες ι διαί τε ρου φυ σι κού
κάλ λους. 

Από τη συ γκρι τι κή α νά γνω ση των πο ρι σµά των της Α νά λυ σης δια πι στώ νε ται ό τι το εν
λό γω δα σι κό το πί ο δια θέ τει τα πα ρα κά τω ι διαί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά:
1.  Ι διαί τε ρη αι σθη τι κή και οι κο λο γι κή α ξί α - α ξιό λο γες µα κρι νές θέ ες, έ ντο νο α νά γλυ φο,

πλη θώ ρα µι κρο το πί ων, ποι κο λο µορ φί α, κι νη τι κό τη τα στο το πί ο, πλού σια πα νί δα και
χλω ρί δα κ.ά..

2. Πλε ο νε κτι κή θέ ση χω ρο τα ξι κά, λό γω κε ντρι κό τη τας ως προς την ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της
χερ σο νή σου και εγ γύ τη τας µε τους πα ρα θα λάσ σιους οι κι σµούς υ ψη λής του ρι στι κής
κίνη σης. Ε νι σχύ ε ται µε την άµε ση γειτ νί α ση του δά σους µε του ρι στι κό πα ρα δο σια κό
οι κι σµό.
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3. "Κο ρε σµέ νη" του ρι στι κά ευ ρύ τε ρη πε ριο χή κα τά τους θε ρι νούς µή νες µε ό λες τις αρ -
νη τι κές συ νέ πειες που αυ τή ε πι φέ ρει. Α νά γκη για µεί ω ση της ε πο χι κό τη τας της του ρι -
στι κής δρα στη ριό τη τας, µέ σω της α νά πτυ ξη της τε λευ ταί ας σε ό λη τη διάρ κεια του
έτους, µε την προ ώ θη ση νέ ων µορ φών του ρι σµού στα πλαί σια της βιώ σι µης του ρι στι -
κής α νά πτυ ξης για την πε ριο χή συ νο λι κά. Πα ρα τη ρού νται ή δη κι νη τι κό τη τα και πρω -
το βου λί ες εκ µέ ρους των το πι κών φο ρέ ων προς την κα τεύ θυν ση του ε ναλ λα κτι κού του -
ρι σµού.

4. Αυ ξη µέ νη ζή τη ση για δα σι κή α να ψυ χή τό σο α πό του ρί στες ό σο και α πό µό νι µους κα -
τοί κους της πε ριο χής, αλ λά και ταυ τό χρο νη α που σί α ορ γα νω µέ νων "πάρ κων" σε ό λη
την έ κτα ση του Νο µού Χαλ κι δι κής και ευ ρύ τε ρα.

5. Προ σβα σι µό τη τα του δα σι κού το πί ου γε νι κά, κα θώς και των πε ριο χών ει δι κού εν δια -
φέ ρο ντος, η ο ποί α ε ξα σφα λί ζε ται εί τε µέ σω του υ πάρ χο ντος ο δι κού δι κτύ ου, εί τε µε
την εκ µε τάλ λευ ση των υ φι στά µε νων ζω νών πυ ρα σφά λειας.

6. Ύ παρ ξη στοι χεί ων πο λι τι στι κού ή θρη σκευ τι κού εν δια φέ ρο ντος.
7. Πλη θώ ρα το πο θε σιών, κα τάλ λη λων για την υ πο στή ρι ξη υ παί θριων δρα στη ριο τή των

συ γκε κρι µέ νων χρή σε ων και α παι τή σε ων για δα σι κή α να ψυ χή ή πε ρι βαλ λο ντι κή
εκπαί δευ ση.

ΠΡΟ ΤΑ ΣΗ ∆Η ΜΙΟΥΡ ΓΙΑΣ ∆Ι ΚΤΥΟΥ Ε ΠΕΜ ΒΑ ΣΕ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ
ΚΑΙ Α ΝΑ ∆ΕΙ ΞΗ ΤΟΥ ∆Α ΣΟΥΣ

Μέ σα α πό τα συ µπε ρά σµα τα της Α νά λυ σης του Το πί ου φαί νε ται η α νά γκη για προ στα σί α και
α νά δει ξη του δα σι κού το πί ου της πε ριο χής "∆ρα γου ντέ λι", κα θώς και οι δυ να τό τη τες για
αξιο ποί η σή του µέ σω µιας ε ναλ λα κτι κής µορ φής του ρι σµού, του οι κο του ρι σµού. Ει δι κό τε ρα
προ τεί νο νται τα πα ρα κά τω:
� Η δη µιουρ γί α µέ σα στα ό ρια του δά σους ε νός κλει στού ∆ι κτύ ου ∆ια δρο µών και Στά -

σεων, µε στό χο την πα ρο χή της δυ να τό τη τας σε ε πι σκέ πτες-πε ζο πό ρους, πο δη λά τες ή
οχή µα τα - να κι νη θούν στο χώ ρο του δά σους µε α σφά λεια και να α πο λαύ σουν το µέ γι -
στο της αι σθη τι κής και οι κο λο γι κής α ξί ας του το πί ου του δά σους και της γύ ρω πε ριο -
χής, χω ρίς να δια τα ράσ σε ται η οι κο λο γι κή ι σορ ρο πί α του πε ρι βάλ λο ντος. 

� Η ε γκα τά στα ση Κέ ντρου Ε νη µέ ρω σης µε στό χους εκ παι δευ τι κούς και α να ψυ χής. Στα
πλαί σια µιας προ σπά θειας ευαι σθη το ποί η σης των πο λι τών σε ζη τή µα τα που α φο ρούν
στο πε ρι βάλ λον γε νι κό τε ρα, ώ στε να γί νει πε ρισ σό τε ρο συ νει δη τή η α νά γκη για την
προ στα σί α του, προ τεί νε ται µια ορ γα νω µέ νη και σύγ χρο νη µορ φή πλη ρο φό ρη σης σχε -
τι κά µε το πε ρι βάλ λον, µέ σα στον ί διο το "φυ σι κό" χώ ρο. Η κα τα νό η ση της ί διας της
φύ σης και των κιν δύ νων που την α πει λούν, η ά µε ση ε πα φή µε αυ τή τό σο σε φυ σι κό,
όσο και σε ερ γα στη ρια κό ε πί πε δο, κα θώς και η ε να σχό λη ση/πει ρα µα τι σµός µε τα προ -
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ϊ ό ντα της σε καλ λι τε χνι κό ε πί πε δο εί ναι µε ρι κά α πό τα βα σι κό τε ρα ο φέ λη που προ σφέ -
ρει το Κέ ντρο. 
Α πευ θύ νε ται τό σο σε µε µο νω µέ νους ε πι σκέ πτες/του ρί στες κά θε η λι κί ας, ό σο και σε
ορ γα νω µέ νες ο µά δες (σχο λεί α, πα νε πι στη µια κές σχο λές, συλ λό γους κ.ά.). 

Το δί κτυο δια δρο µών

Πε ρι φε ρεια κά, το προ τει νό µε νο δί κτυο µή κους 15,7 χι λιο µέ τρων, το ο ποί ο συ µπί πτει στο µε -
γα λύ τε ρο τµή µα του µε το υ πάρ χον ο δι κό δί κτυο, εί ναι προ σπε λά σι µο α πό κά θε εί δους ο χή -
µα τα (Ι.Χ., λε ω φο ρεί α, πο δή λα τα και άλ λα δί κυ κλα), ε νώ ε σω τε ρι κά, κα θο ρί ζε ται αυ στη ρά ο
χα ρα κτή ρας των πο ρειών, ώ στε να α πο φεύ γε ται κα τά το δυ να τόν η συ µπό ρευ ση ο χη µά των
και πε ζών, µε στό χο την α σφα λέ στε ρη και πιο ευ χά ρι στη πε ρι ή γη ση µέ σα στο δά σος. Ι διαί τε -
ρη έµ φα ση δί νε ται στην κί νη ση των πε ζών και των πο δη λά των στα πλαί σια µιας προ σπά θειας
πα ρα κί νη σης των φί λων του βου νού για α πό λαυ ση των α γα θών του µε ή πια µέ σα µε τα κί νη -
σης. Έ τσι, δια κρί νο νται οι ε ξής κα τη γο ρί ες (Σχή µα 5):
1. Πο ρεί ες προ σπε λά σι µες α πό ο χή µα τα, πο δη λά τες και πε ζούς, 15,7 χλµ. συ νο λι κά.
2. Πο ρεί ες προ σπε λά σι µες α πό πο δη λά τες και πε ζούς, 9 χλµ. συ νο λι κά.
3. Πο ρεί ες προ σπε λά σι µες α πο κλει στι κά α πό πε ζούς, 18 χλµ. συ νο λι κά. 

Ε σω τε ρι κά του δι κτύ ου ορ γα νώ νε ται έ νας µε γά λος α ριθ µός "κλει στών" δια δρο µών που
µπο ρεί να ε πι λέ ξει ο πε ζός ή ο πο δη λά της, α νά λο γα µε το ση µεί ο εκ κί νη σης, τις φυ σι κές δυ -
νά µεις του –ο ρί ζε ται ο βαθ µός δυ σκο λί ας για ό λες τις δια δρο µές και οι χι λιο µε τρι κές α πο στά -
σεις µε τα ξύ των στά σε ων– τη διά θε ση για βά δην ή την ε πι θυ µί α του να ε πι σκε φτεί συ γκε κρι -
µέ νες το πο θε σί ες-ση µεί α εν δια φέ ρο ντος. 

Ε πι πλέ ον, σε ει δι κά ε πι -
λεγ µέ νες το πο θε σί ες, κυ ρί ως σε
ά µε ση σχέ ση µε τις κύ ριες στά -
σεις, προ τεί νε ται η ε γκα τά στα ση
µι κρών και ε ναρ µο νι σµέ νων στο
το πί ο χώ ρων στάθ µευ σης για
οχή µα τα, πο δή λα τα ή εκ δρο µι κά
λε ω φο ρεί α, ώ στε να µην υ πο χρε -
ώ νο νται οι πε ζο πό ροι ή οι πο δη -
λά τες να ξε κι νούν πά ντα α πό την
α φε τη ρί α, δη λα δή την πλα τεί α
του Παρ θε νώ να. Τό σο κα τά την
ε πι λο γή και δια µόρ φω ση των
πάρ κων στάθ µευ σης, ό σο και τη
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χά ρα ξη του δι κτύ ου δια δρο µών, έ γι νε προ σπά θεια εκ µε τάλ λευ σης της υ πάρ χου σας κα τά στα -
σης, των πλα τω µά των σε συν δυα σµό µε το υ φι στά µε νο ο δι κό δί κτυο, ώ στε να γί νει η ε λά χι στη
δυ να τή ε πέµ βα ση στο φυ σι κό το πί ο.

Για τη διευ κό λυν ση και τον προ σα να το λι σµό στο χώ ρο έ χει προ βλε φθεί η ε γκα τά σταση
Πι να κί δων Πλη ρο φό ρη σης σε ό λες σχε δόν τις δια σταυ ρώ σεις και χώ ρους στά σης, ώ στε να
µπο ρεί ο ε πι σκέ πτης να γνω ρί ζει το ση µεί ο στο ο ποί ο βρί σκε ται, το βαθ µό δυ σκο λί ας των δια -
δρο µών που πρό κει ται να α κο λου θή σει, κα θώς και την εγ γύ τη τα του ση µεί ου α πό τις πα ρε -
χό µε νες υ πη ρε σί ες και ε ξυ πη ρε τή σεις στο χώ ρο του δά σους ό πως, τη λε φω νι κοί θά λα µοι,
Πρώ τες Βο ή θειες, χώ ροι στάθ µευ σης, κέ ντρο ε νη µέ ρω σης, κα φέ κ.τ.λ..

Οι στά σεις

Το πο θε σί ες ει δι κά δια µορ φω µέ νες α πο τε λούν τις Στά σεις του ∆ι κτύ ου. Κα θο ρί ζο νται βά σει
ε πι λο γής, ως προς τη δια φο ρε τι κό τη τα του χα ρα κτή ρα και την πο λυ µορ φί α του το πί ου. ∆ια -
κρί νο νται σε δύ ο τύ πους: τις κύ ριες και τις δευ τε ρεύ ου σες (Σχή µα 5).

Οι Κύ ριες Στά σεις εί ναι 7 σε α ριθ µό. Πρό κει ται για το πο θε σί ες που υ πο στη ρί ζουν
βα σι κές προ τει νό µε νες δρα στη ριό τη τες, ως ση µεί α ει δι κού εν δια φέ ρο ντος. Κά ποιες α πό αυ -
τές εί ναι ή δη κα θιε ρω µέ νες ως στά σεις εκ δρο µέ ων. Τα κρι τή ρια ε πι λο γής σχε τί ζο νται µε:

� τη θέ ση τους στο χώ ρο του δά σους: ό ρια, χι λιο µε τρι κές α πο στά σεις µε τα ξύ τους
και µε άλ λα ση µεί α εν δια φέ ρο ντος, ι σο κα τα νο µή

� την ι κα νο χω ρη τι κό τη τα: δυ να τό τη τα υ πο δο χής των προ τει νό µε νων ε γκα τα στά -
σε ων και µα ζι κής προ σέ λευ σης ε πι σκε πτών 

� την κα ταλ λη λό τη τα κα τα σκευ ής κτι ρια κών ε γκα τα στά σε ων χω ρίς να δια τα ράσ -
σε ται η οι κο λο γι κή ι σορ ρο πί α ή να µειώ νε ται η αι σθη τι κή α ξί α τους π.χ. το πο θε -
σί α "Α σκα µιά", ό που προ τεί νε ται η κα τα σκευ ή του Κέ ντρου Ε νη µέ ρω σης

� τη δυ να τό τη τα πρό σβα σης µε ό χη µα, Ι.Χ. και λε ω φο ρεί ο
� την αι σθη τι κή α ξί α: θέ ες, ο πτι κές φυ γές, πυ κνό τη τα δά σους, υ γρό στοι χεί ο, πι -

θα νές ιδιαι τε ρό τη τες του το πί ου, µο να δι κό τη τα

Οι πε ρισ σό τε ρες Κύ ριες Στά σεις α να πτύσ σο νται κα τά µή κος του πε ρι φε ρεια κού δα κτυ λί ου
και εί ναι οι ε ξής:
� Το πο θε σί α 1: Α φε τη ρί α - Χω ριό Παρ θε νώ νας (Σχή µα 6)

Σε υ ψό µε τρο 250 µ. πε ρί που βρί σκε ται αµ φι θε α τρι κά χτι σµέ νος ο πα ρα δο σια κός οι κι -
σµός στις πλα γιές του ο ρει νού ό γκου µε προ σα να το λι σµό Ν∆ και πα νο ρα µι κή ά πο ψη
µε γά λου τµή µα τος της δυ τι κής α κτής της χερ σο νή σου. Α πο τε λεί φυ σι κό ό ριο της
περιο χής α πό ά πο ψη µορ φής του το πί ου, κλί µα τος και βλά στη σης, κα θώς α να πτύσ σε -
ται στην µε τα βα τι κή ζώ νη µε τα ξύ της πα ρα θα λάσ σιας ζώ νης που χα ρα κτη ρί ζε ται α πό
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ή πιο σχε τι κά α νά γλυ φο και α γρο τι κές καλ λιέρ γειες –κυ ρί ως ε λαιώ νες– και της πε ριο -
χής του πευ κο δά σους "∆ρα γου ντέ λι" α νά ντι του οι κι σµού. Τό σο η του ρι στι κή α νά πτυ -
ξη που ση µειώ νει τα τε λευ ταί α χρό νια ό σο και η ά µε ση γειτ νί α σή του µε το δά σος α πο -
τέ λε σαν τις βα σι κές αι τί ες ε πι λο γής του ως α φε τη ρί α για το δί κτυο δια δρο µών του
δάσους. Προ τεί νο νται τα πα ρα κά τω:
� ∆ια µόρ φω ση της πλα τεί ας στο κέ ντρο του οι κι σµού και γύ ρω α πό την Εκ κλη σία

και το πρώ ην ∆η µο τι κό Σχο λεί ο –το ο ποί ο προ βλέ πε ται α πό το ∆ή µο, να µε τα -
τρα πεί σε Λα ο γρα φι κό Μου σεί ο– µε στό χο να α πο τε λέ σει η πλα τεί α την α φε τη -
ρί α του δι κτύ ου δια δρο µών.

� ∆η µιουρ γί α πα ρα κα µπτη ρί ου ο δού για τους ε πι σκέ πτες του δά σους προ κει µέ -
νου να α πο φευ χθεί η δια τα ρα χή της ζω ής στον οι κι σµό.

� Ει δι κός χώ ρος στάθ µευ σης για 30 ο χή µα τα και 2 εκ δρο µι κά λε ω φο ρεί α, στο
ανα το λι κό ά κρο του οι κι σµού, στα ό ριά του µε το δά σος, προ σβά σι µος α πό την
πα ρα κα µπτή ριο ο δό. Ο πυ κνός ι στός του πα ρα δο σια κού οι κι σµού κα θο ρί ζει την
ε γκα τά στα ση µε γά λου χώ ρου στάθ µευ σης για την ε ξυ πη ρέ τη ση των ε πι σκε πτών
του οι κι σµού ή του δά σους, ε κτός των ο ρί ων του πρώ του, ε φα πτο µε νι κά και ό χι
πε ρί ο πτα.

� Το πο θε σί α 2: Πα λιό µυ λος (Φω το γρα φί α 1)
Α µέ σως µε τά την α φε τη ρί α και ΒΑ του δά σους
βρί σκε ται η πε ριο χή του Πα λιό µυ λου. Το σπά -
νιο σε ο µορ φιά µι κρο πε ρι βάλ λον που
δηµιουρ γεί ται γύ ρω α πό το ρέ µα µε την υ γρό -
φι λη βλά στη ση και τους βρα χώ δεις σχη µα τι -
σµούς του ε δά φους συν θέ τουν έ να τοπί ο
µονα δι κό. Εί ναι προ σεγ γί σι µη α πό ο χή µα τα,
πε ζούς και πο δή λα τα και προ τεί νο νται:
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� Ά τυ πες δια µορ φώ σεις-κα θι στι κά, προ σαρ µο σµέ νες στις βρα χώ δεις ό χθες του
ρέ µα τος για α νά παυ ση και α πό λαυ ση του µι κρο το πί ου της πε ριο χής.

� Α να χώ ρη ση-ά φι ξη πε ζών και πο δη λά των α πό και προς τις "ε σω τε ρι κές" δια -
δροµές.

� Χώ ρος στάθ µευ σης σε µι κρή α πό στα ση, σε ση µεί ο µη ο ρα τό α πό το χώ ρο α νά -
παυ σης.

� Το πο θε σί α 3: Α σκα µιά (Σχή µα 7)
Πρό κει ται για το µε γα λύ τε ρο πλά τω µα και ξέ φω το της δα σι κής έ κτα σης στο βο ρειό τε -
ρο ό ριο του δά σους. Χα ρα κτη ρί ζε ται α πό ε σω στρέ φεια λό γω του πυ κνού πευ κο δά σους
που το πε ρι βάλ λει. Το α νά γλυ φο εί ναι ή πιο µε µι κρή υ πε ρύ ψω ση προς βορ ρά, ε νώ οι
µο να δι κές µα κρι νές ο πτι κές φυ γές προς το βου νό και το υ πό λοι πο δά σος α να πτύσ σο -
νται προς το νό το. Το υ φι στά µε νο ο δι κό δί κτυο διέρ χε ται α πό το κέ ντρο του και δια -
σταυ ρώ νε ται µε δα σι κό δρό µο, µε κα τεύ θυν ση τον πα ρα θα λάσ σιο οι κι σµό της Βουρ -
βου ρούς, στην α να το λι κή α κτή της χερ σο νή σου. Προ τεί νο νται τα α κό λου θα:
� Ε γκα τά στα ση Κέ ντρου Ε νη µέ ρω σης για το δά σος.

Σχε διά ζε ται κτι ρια κό συ γκρό τη µα 600m2 (Ξε νο δο χί δου και Τρα τσέ λα, 1995)
που πε ρι λαµ βά νει εκ θε σια κό χώ ρο, η λε κτρο νι κή βι βλιο θή κη, χώ ρο προ βο λών,
θερ µο κή πιο, καλ λι τε χνι κό ερ γα στή ριο, υ παί θριο αµ φι θέ α τρο και µι κρό κα φέ. Η
κε ντρι κή ι δέ α βα σί ζε ται  στην ε νερ γο ποί η ση των αι σθή σε ων του ε πι σκέ πτη δια -
δο χι κά (ό ρα ση, α κο ή, ό σφρη ση, α φή) κα τά την πο ρεί α του µέ σα α πό τις δια φο -
ρε τι κές αί θου σες του Κέ ντρου, προ κει µέ νου να γνω ρί σει και να κα τα νο ή σει κα -
λύ τε ρα το α ντι κεί µε νο, µε στό χο την ο λο κλη ρω µέ νη πλη ρο φό ρη ση/µά θη ση. 
Τα α ντι λη πτι κά χα ρα κτη ρι στι κά της το πο θε σί ας των Α σκα µιών –πε ρί κλει στο
υψί πε δο µε µι κρή υ πε ρύ ψω ση προς βορ ρά, στρο φή και θέ α προς νό το– α φο -
µοιώ νο νται στην ορ γά νω ση των µι κρών κτι ρια κών ορ θο γω νι κών ό γκων, σε µια
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κυ κλι κή διά τα ξη µε νό τιο προ σα να το λι σµό. Οι ό γκοι συν δέ ο νται µε τα ξύ τους µε
µί α δια δρο µή, ε πι τυγ χά νο ντας έ τσι τη δια δο χι κή µε τα φο ρά α πό τον έ να χώ ρο
στον άλ λον. 

� ∆ια µόρ φω ση πάρ κου στάθ µευ σης για πο δή λα τα, Ι.Χ. και εκ δρο µι κά λε ω φο ρεί α.
� Σύν δε ση µε το δί κτυο των "ε σω τε ρι κών" δια δρο µών, πε ζών και πο δη λά των.
� Πρό βλε ψη το πο θε σί ας για µελ λο ντι κή ε γκα τά στα ση ξε νώ νων.

� Το πο θε σί α 4: Ψα ριά (Φω το γρα φί α 2)
Πρό κει ται για το α να το λι κό τε ρο ση µεί ο του δά σους πά νω στη πε ρι φε ρεια κή δια δρο µή
που ή δη χρη σι µο ποιεί ται µε πρό χει ρες ε γκα τα στά σεις για πικ-νικ. Η έ ντο νη αί σθη ση
του υ γρού στοι χεί ου της
πηγής, η πο λύ πυ κνή βλά -
στη ση και το πα λιό ρέ µα,
δηµιουρ γούν ι διαί τε ρο µι κρο -
κλί µα και προσ δί δουν µυ στη -
ρια κό χα ρα κτή ρα στη πε -
ριοχή. Προ τεί νε ται:
� ∆ια µόρ φω ση για α νά παυ ση και πικ-νικ, µε ορ γά νω ση χώ ρων φα γη τού και µα -

γει ρέ µα τος.
� Α νά πτυ ξη κα τά µή κος του πα λιού ρέ µα τος ε πει σο δί ων –παι χνι διών σε κλει στή

δια δρο µή, για πα ρό τρυν ση προς ε ξε ρεύ νη ση– α να κά λυ ψη και καλ λιέρ γεια της
φα ντα σί ας στο παι χνί δι.

� ∆ια µόρ φω ση πάρ κου στάθ µευ σης σε µι κρή α πό στα ση.

� Το πο θε σί α 5: Προ φή της Η λί ας (Φω το γρα φί α 3)
Πρό κει ται για µι κρό υ ψί πε δο ε σω τε ρι κά του δά σους ό που εί ναι χτι σµέ νη η µι κρή εκ -
κλη σί α του Προ φή τη Η λί α. Οι µα κρι νές ο πτι κές φυ γές πε ρι µε τρι κά που φτά νουν µέ χρι
τη θά λασ σα και το α πό το µο
α νά γλυ φο ση µεια κά εί ναι τα
βα σι κά χα ρα κτη ρι στι κά της
πε ριο χής. Προ τεί νο νται:
� Α ξιο ποί η ση του πλα -

τώ µα τος γύ ρω α πό την
εκ κλη σί α µε ε λα φρές
κα τα σκευές για την φι λο ξε νί α της πα νή γυ ρης και τη δη µιουρ γί α χώ ρων α νά παυ -
σης κα τά το υ πό λοι πο διά στη µα του έ τους.

� Εκ µε τάλ λευ ση της α πό το µης κλί σης του ε δά φους και τη δη µιουρ γί α ε λεύ θε ρης
αµ φι θε α τρι κής δια µόρ φω σης µε βο ρειο α να το λι κό προ σα να το λι σµό, προ σαρ µο -
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σµέ νη στο το πί ο και στραµ µέ νη προς τις α ξιό λο γες ο πτι κές φυ γές για α πό λαυ ση
της θέ ας.

� ∆υ να τό τη τα πρό σβα σης µε ό χη µα και δη µιουρ γί α θέ σε ων στάθ µευ σης για Ι.Χ.
και εκ δρο µι κά λε ω φο ρεί α, σε µι κρή α πό στα ση.

� Το πο θε σί α 6: Πυ ρο φυ λά κιο (Σχή µα 8) 
Σε α πό στα ση 300µ. α πό τη βα σι κή πε ρι φε ρεια κή δια δρο µή, στη νο τιο δυ τι κή πλευ ρά,
βρί σκε ται η δεύ τε ρη σε υ ψό µε τρο κο ρυ φή (808 µ.), η ο ποί α εί ναι εύ κο λα προ σβά σι µη
και προ σφέ ρει πλή ρη ε πο πτεί α του χώ ρου του δά σους. Η πε ρί ο πτη θέ ση που κα τέ χει
και οι πο λύ µα κρι νές ο πτι κές φυ γές σε γω νί α 360ο που φτά νουν µέ χρι και τις α πέ να ντι
χερ σο νή σους –της Κασ σάν δρας στα δυ τι κά και του Α γί ου Ό ρους α να το λι κά– α πο τέ λε -
σαν τους λό γους για την ε γκα τά στα ση σε αυ τή του πα λιού και α κα τάλ λη λου για το χώ -
ρο, κτί σµα τος του Πυ ρο φυ λα κί ου, ό που φι λο ξε νού νται κα τά τους κα λο και ρι νούς και
φθι νο πω ρι νούς µή νες, έ νας έ ως δύ ο πυ ρο φύ λα κες. Προ τεί νε ται:
� Κα τα σκευ ή νέ ου ι σό γειου κτί σµα τος Πυ ρο φυ λα κί ου 35 m2, µε το στοι χειώ δη

εξο πλι σµό για την ο λι γό µη νη φι λο ξε νί α των φυ λά κων (Ξε νο δο χί δου και Τρα -
τσέλα, 1995).

� ∆υ να τό τη τα προ σέγ γι σης στο ση µεί ο αυ τό πε ζών και πο δη λά των, µέ σω του
υπάρ χο ντος βα σι κού δρό µου και του υ φι στά µε νου µο νο πα τιού που α ξιο ποι ή -
θηκε ως µί α α πό τις "ε σω τε ρι κές" δια δρο µές της πρό τα σης, για α πό λαυ ση της
µονα δι κής θέ ας που προ σφέ ρει. Για τα ο χή µα τα των ε πι σκε πτών προ βλέ πε ται
θέση στάθ µευ σης σε α πό στα ση 300 µ., προς α πο φυ γή συ νω στι σµού και πα ρε -
µπό δι σης του έρ γου του φύ λα κα. Για τον ί διο λό γο, ο πε ζός µε την εί σο δό του στο
χώ ρο υ πο χρε ώ νε ται να α κο λου θή σει µί α η µι κυ κλι κή πο ρεί α νο τιο α να το λι κά του
κτί σµα τος, ώ στε να ε ξε ρευ νή σει πρώ τα το χώ ρο α πό χα µη λά. η πο ρεί α κα τα λή -
γει στο δώ µα του κτι ρί ου για α πό λαυ ση της θέ ας πα νο ρα µι κά. 
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� ∆ια µόρ φω ση του α να ξιο ποί η του σή µε ρα πε ρι βάλ λο ντος χώ ρου, µε στό χο την
εύ κο λη και ευ χά ρι στη δια µο νή του φύ λα κα και την ταυ τό χρο νη υ πο δο χή ε πι σκε -
πτών. 

� Θέ ση στάθ µευ σης για το ό χη µα του Πυ ρο φυ λα κί ου, χα µη λό τε ρα, σε κρυµ µέ νη
ο πτι κή σχέ ση µε το γύ ρω χώ ρο.  

� Το πο θε σί α 7: Κα ταρ ρά κτης (Φω το γρα φί α 4)
Βρί σκε ται σε α πό στα ση 400 µ. α πό την πε ρι φε ρεια κή δια δρο µή και α πο τε λεί την
νοτιό τε ρη και τε λευ ταί α Κύ ρια Στά ση στο χώ ρο του δά σους. Ξε χω ρί ζει για την πα ρου -
σί α µι κρού κα ταρ ρά κτη που εί ναι ο ρα τός και α πό το ο δι κό δί κτυο χα µη λό τε ρα, τις πα -
νο ρα µι κές θέ ες προς νό το και το σπά νιο µι κρο το πί ο που δη µιουρ γεί ται α πό το συν δυα -
σµό του έ ντο να βρα χώ δους ε δά φους µε τις φυ σι κές α γκα λιές και τα µι κρά πλά τω µα τα.

Προ τεί νε ται:
� Στά ση για πικ-νικ και α ξιο ποί η ση των πλα τω µά των για παι χνί δι, ε νώ οι α πό το -

µες βρα χώ δεις πλα γιές δια µορ φώ νο νται ως φυ σι κές κερ κί δες.
� Προ σεγ γί σι µο µό νο α πό πε ζούς λό γω του βρα χώ δους ε δά φους της πε ριο χής.
� ∆η µιουρ γί α θέ σης στάθ µευ σης στο κο ντι νό τε ρο ση µεί ο της πε ρι φε ρεια κής δια -

δρο µής σε α πό στα ση 400 µ.

Οι δευ τε ρεύ ου σες στά σεις εί ναι µι κρο το πο θε σί ες πε ρισ σό τε ρες σε α ριθ µό και α πο -
τε λούν ση µεί α α νά παυ σης των πε ζο πό ρων ή πο δη λά των ε ντός του ∆ι κτύ ου. Πρό κει ται για
µικρής κλί µα κας δια µορ φώ σεις κα θι στι κών χώ ρων, σκια σµέ νοι α πό δέ ντρο ή µι κρό στέ γα -
στρο και ι σό τι µα κα τα νε µη µέ νοι στο χώ ρο του δά σους, κυ ρί ως σε δια σταυ ρώ σεις δια δρο µών
ή σε ση µεί α µε α ξιό λο γη θέ α. Τα κρι τή ρια ε πι λο γής των ση µεί ων σχε τί ζο νται µε:
� το βαθ µό δυ σκο λί ας α νά βα σης ή κα τά βα σης των "ε σω τε ρι κών" δια δρο µών, ο πό τε και

εν δεί κνυ ται στά ση για α νά παυ ση στην αρ χή ή το τέ λος της κά θε δια δρο µής 
� την κα ταλ λη λό τη τα για δια µόρ φω ση
� την αι σθη τι κή α ξί α
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πα ρού σα έ ρευ να και πρό τα ση δη µιουρ γί ας ε νός δι κτύ ου ε πεµ βά σε ων στο δά σος "∆ρα γου -
ντέ λι" στη Σι θω νί α Χαλ κι δι κής α πο τε λεί έ να πα ρά δειγ µα α ξιο ποί η σης και α νά δει ξης δα σι κού
το πί ου µε ι διαί τε ρη οι κο λο γι κή και αι σθη τι κή α ξί α, ε νταγ µέ νο σε µί α κο ρε σµέ νη του ρι στι κά
ευ ρύ τε ρη πε ριο χή. Μέ σα στα πλαί σια της βιώ σι µης του ρι στι κής α νά πτυ ξης προ τεί νε ται µια
ε ναλ λα κτι κή µορ φή του ρι σµού, ο οι κο του ρι σµός, µε στό χους την α να ψυ χή, την ε νη µέ ρω ση
και εκ παί δευ ση σε θέ µα τα που α φο ρούν στο φυ σι κό πε ρι βάλ λον. Ο τύ πος αυ τός α νά πτυ ξης
στο χεύ ει, πα ράλ λη λα µε τη µεί ω ση της ε πο χι κό τη τας που χα ρα κτη ρί ζει την του ρι στι κή δρα -
στη ριό τη τα της πε ριο χής, στην προ στα σί α και α νά δει ξη του "ευαί σθη του", οι κο λο γι κά και
αισθη τι κά, δα σι κού το πί ου, κα θώς και στην πο λι τι σµι κή και πε ρι βαλ λο ντι κή α να βάθ µι ση της
ευ ρύ τε ρης πε ριο χής.

Η προ σέγ γι ση που α κο λου θεί ται στη ρί ζε ται στην α νά λυ ση του υ πό µε λέ τη το πί ου, κα -
τά την ο ποί α κα τα γρά φο νται και α ξιο λο γού νται τα κοι νω νι κο-οι κο λο γι κά και α ντι λη πτι κά
χα ρα κτη ρι στι κά του ως οι πα ρά γο ντες που το πα ρά γουν και το δια µορ φώ νουν, α πο τυ πώ νε -
ται η φυ σιο γνω µί α και η ταυ τό τη τα του τό που και διε ρευ νά ται το δυ να µι κό, η κα ταλ λη λό τη -
τα και η ι κα νο χω ρη τι κό τη τά του για την προ τει νό µε νη δια µόρ φω ση.

Η α νά γκη προ σέγ γι σης του το πί ου, ό χι µε µο νω µέ να ως θέ α µα ή ως οι κο-τό πος, αλ λά
λαµ βά νο ντας υ πό ψη τη µο να δι κό τη τα και την πο λύ πλευ ρη υ πό στα σή του ε πι βάλ λει την
εκπό νη ση Με λε τών Αρ χι τε κτο νι κής Το πί ου σε κά θε πε ρί πτω ση προ στα σί ας, α πο κα τά στα -
σης, α νά πλα σης ή δια µόρ φω σης µιας πε ριο χής, προ κει µέ νου να διε ρευ νη θεί η φέ ρου σα ι κα -
νό τη τα του το πί ου ως προς την προ τει νό µε νη δια µόρ φω ση ή ε πέµ βα ση. Εί τε πρό κει ται για
φυ σι κές πε ριο χές, α γρο τι κά, δα σι κά, πα ρα θα λάσ σια, ο δι κά το πί α, υ γρο βιό το πους κ.ά., εί τε
για πε ριο χές α στι κών κέ ντρων, η συµ βο λή των Με λε τών Το πί ου ή και σε συ νερ γα σί α µε τους
συγ γε νείς σχε δια στι κούς κλά δους, τη χω ρο τα ξί α, την πο λε ο δο µί α, τον αρ χι τε κτο νι κό και
αστι κό σχε δια σµό, εί ναι ε ξί σου ση µα ντι κή. Στην πε ρί πτω ση µά λι στα των προ στα τευό µε νων
ή ά ξιων προ στα σί ας φυ σι κών πε ριο χών, πο λι τι σµι κών ή ι στο ρι κών το πί ων, οι ο ποί ες στε ρού -
νται ε νός ο λο κλη ρω µέ νου τε χνι κού, ορ γα νω τι κού και θε σµι κού πλαι σί ου για την προ στα σί α
και δια χεί ρι σή τους, ε πι βάλ λε ται η θε σµο θέ τη ση της Με λέ της Αρ χι τε κτο νι κής Το πί ου, ως βα -
σι κή προ ϋ πό θε ση για ο ποια δή πο τε ε πέµ βα ση, ώ στε σε συν δυα σµό µε τη σύ ντα ξη χω ρο τα ξι -
κών σχε δί ων α νά πτυ ξης του φυ σι κού, δα σι κού ή βιο το πι κού πε ρι βάλ λο ντος της χώ ρας συ νο -
λι κά, να ε ξα σφα λι στεί η σω στή και προ γραµ µα τι σµέ νη προ στα σί α και α ξιο ποί η ση του φυ σι -
κού πλού του της. 
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