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Πρόλογος
Η πτυχιακή εργασία ανήκει στη φοιτήτρια Ζουμή Αγγελική η οποία φοίτησε στο τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμας,
του ΤΕΙ Καβάλας κατά τα έτη 2007-2011. Το θέμα της εργασίας επιλέχθηκε από την ίδια, σε συνεννόηση με τους
επιβλέποντες καθηγητές Ιακωβόγλου Βαλασία και Χατζηφιλιππίδη Γρηγόριο.
Τα κίνητρα που οδήγησαν στην επιλογή του θέματος είναι : καταρχήν η γνωριμία με το χώρο και τις δυνατότητεςπεριορισμούς του, λόγω καταγωγής της φοιτήτριας από το νησί της Πάρου. Επίσης η επιθυμία για τη αισθητική βελτίωση
του χώρου και κατά συνέπεια του νησιού- λόγω της τουριστικής θέσης του- η ανάγκη για αποκατάσταση του πάρκου, λόγω
υπερβόσκησης, εγκατάλειψης και ανομβρίας. Σκοπός της αποκατάστασης του πάρκου είναι η προσέλκυση νέων μορφών
τουρισμού ή ακόμη και η αύξηση της συμμετοχής, καθώς και η δυνατότητα χρήσης του χώρου όλους τους μήνες του έτους,
χωρίς προβλήματα, λόγω καιρικών συνθηκών.
Οι προϋποθέσεις εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι : καταρχήν η κατανόηση της λειτουργίας και φυσιολογίας του
πάρκου ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη-οικολογικά, αισθητικά και αειφορικά- αποκατάστασή του. Επιπλέον η αναζήτηση της
γνώμης των πολιτών για την υπάρχουσα λειτουργία και χρήση του πάρκου, καθώς και η καταγραφή των αναγκών των
πολιτών, με στόχο την ενσωμάτωση των ιδεών τους στη σχεδίαση του χώρου. Απαιτείται επίσης η συνεργασία και η
συγκέντρωση πληροφοριών από την ομάδα διαχείρισης του πάρκου και από το Δήμο Πάρου, καθώς και η αναζήτηση
σχετικών παραδειγμάτων από εθνική και διεθνή εμπειρία, ώστε να ακολουθηθούν τα ενδιαφέροντα στοιχεία τους κατά το
σχεδιασμό.
Στον τόμο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας ώστε τα συμπεράσματα που θα
προκύψουν να είναι ασφαλή και αξιόπιστα και να οδηγήσουν στην πρόταση διαμόρφωσης. Η εργασία βασίστηκε στην
έρευνα, την επιτόπου παρατήρηση, την διεξαγωγή ερωτηματολογίων σε κατοίκους του νησιού αλλά και σε τουρίστες.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας-Ορισμοί
Οι Περιβαλλοντικές επιστήμες είναι ένας σχετικά νέος κλάδος επιστημών, που δημιουργήθηκε από την ανάγκη να
λυθούν τα προβλήματα, τα οποία αναπόφευκτα δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν από τη μη ορθολογική διαχείριση και
την επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον του. Τέτοιες επιστήμες είναι οι Γεωτεχνικές Επιστήμες, η Μηχανική, η
Οικολογία κ.α.
Όσον αφορά την επιστήμη της Οικολογίας έχουν αποτυπωθεί διάφοροι ορισμοί. Ο γερμανός Haeckel (1866) που
πρώτος διατύπωσε τον όρο οικολογία εννοούσε την επιστήμη που ασχολείται με τις σχέσεις των ζωντανών όντων μεταξύ
τους και με τους παράγοντες του περιβάλλοντος. Ο Gibjanov (1973) θεωρεί ότι η οικολογία είναι μια συμβιολογική
επιστήμη που ασχολείται με τις αλληλοεπιδράσεις και αλληλοεξαρτήσεις των ζωντανών όντων με το περιβάλλον τους και
μεταξύ τους. Κατά τον Odum (1971) οικολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανάλυση των οικοσυστημάτων. Ο
Stugren (1978) καθορίζει σαν αντικείμενο της οικολογίας τα ακόλουθα επίπεδα οργάνωσης : 1. Τους πληθυσμούς,
συστήματα ατόμων από το ίδιο είδος τα οποία έχουν κοινές κληρονομικές ιδιότητες και αναπτύσσονται στο αυτό
περιβάλλον. 2. Βιοκοινότητες, συστήματα πληθυσμών που αναπτύσσονται μαζί στον ίδιο βιότοπο και 3. Τα οικοσυστήματα
στα οποία εντάσσονται η βιοκοινότητα και ο βιότοπος και τα οποία αποτελούν ένα ετερογενές σύστημα από πληθυσμούς
φυτών και ζώων και από αβιοτικούς παράγοντες (έδαφος, αέρας, νερό). (Σπύρος ΑΘ. Ντάφης 1986). Σύμφωνα με τον
Βαλκανά Γ. 1985, Οικολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ζώντων
οργανισμών και του περιβάλλοντός τους που ο Δαρβίνος τις αποκάλεσε «συνθήκες ενός αγώνα για επιβίωση στην εξέλιξη
των ειδών»
Όσον αφορά την αισθητική του τοπίου, την οικολογική αισθητική και γενικά την αισθητική, έχει αναφερθεί ο Νικόλαος
Ελευθεριάδης στο σύγγραμμα του «Αισθητική Τοπίου» 2006. Αισθητική είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο το
ωραίο(το καλό), την τέχνη και τα συναισθήματα που πηγάζουν από αυτά. Είναι κλάδος της Φιλοσοφίας που ασχολείται με
τη φύση και τα κριτήρια αξιολόγησης του ωραίου. Επίσης περιγράφει και εξηγεί τα καλλιτεχνικά φαινόμενα και την
αισθητική εμπειρία με μεθόδους άλλων επιστημών (Ψυχολογίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας). Είναι η ιδιαίτερη θεωρία ή
αντίληψη για το ωραίο ή την τέχνη που χαρακτηρίζει ένα χώρο ή πολιτισμό, είναι η αντίληψη που διαμορφώνει κανείς για
το ωραίο άτομο ή ομάδα ατόμων.
Η «το καλόν εν φύσει και τη τέχνη εξετάζουσα επιστήμη, άλλως καλαισθητική, η ειδικότερα καλολογία» (λεξικό
Δημητράκου).
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Η αισθητική του τοπίου διαφέρει από την οικολογική αισθητική (Leopold). Η διαχείριση του τοπίου για ορισμένους
ειδικούς δεν μπορεί να κρίνεται απλά και μόνο από το πώς φαίνονται τα πράγματα στην επιφάνεια. Η οικολογική αισθητική
βλέπει το τοπίο από την άποψη του πως ένας άνθρωπος το βλέπει αλλά και τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Στην
σκηνική αισθητική, η επιδίωξη της ευχαρίστησης είναι πρωταρχική και αυτή η ευχαρίστηση μπορεί να προέλθει από την
παρατήρηση του τοπίου άσχετα με την οικολογική ακεραιότητα-ολότητα. Αντίθετα η ευχαρίστηση στην οικολογική
αισθητική προέρχεται από τη γνώση του τοπίου και τις οικολογικής ισορροπίας.
Η οικολογική θεώρηση του τοπίου (Gobster 1993) μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των συγκρούσεων μεταξύ
διαφόρων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικές επιδιώξεις. Η οικολογική αισθητική μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία
ακέραιων οικοσυστημάτων, βάσεις για αειφόρο (βιώσιμη) ανάπτυξη, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος
τελευταία.
Υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ της αισθητικής και της οικολογικής ποικιλίας, υποστηρίζει ο Bruun (2001) , διότι χωρίς
την εκτίμηση-αξιολόγηση των οικολογικών μεταβλητών αποδυναμώνουμε την αξία του τοπίου. Και είναι αρκετοί εκείνοι οι
μελετητές που διατείνονται πως οι αισθητικές αξίες καλύπτονται ικανοποιητικά από τη διατήρηση της οικολογικής και
πολιτισμικής κληρονομιάς.(αισθητική τοπίου). (Νικόλαος Ελευθεριάδης 2006)
Όσον αφορά την αποκατάσταση, ο Ντάφης 1986 αναφέρει: η αποκατάσταση του τοπίου έχει σαν σκοπό να βελτιώσει
όχι μόνο την αισθητική του τοπίου αλλά και να ανατρέψει όλους τους παράγοντες υποβάθμισης ώστε να επιταχυνθεί η
ανόρθωση του οικοσυστήματος και να αυξηθεί η βιολογική του αξία. Τα στάδια της αποκατάστασης είναι: α)δημιουργία
κατάλληλων συνθηκών ώστε ο προς αποκατάσταση τόπος να γίνει κατοικήσιμος και β) επιτάχυνση των οικολογικών
διεργασιών εγκατάστασης της βλάστησης επιθυμητής σύνθεσης και μορφής.
Σχετικοί επιπλέον ορισμοί που αφορούν την οικολογία και την αρχιτεκτονική είναι οι εξής:
Δασική οικολογία: είναι κλάδος της επιστήμης και της τεχνικής που ασχολείται με την επίδραση του περιβάλλοντος πάνω
στα δασοπονικά είδη (δασικά δέντρα) και στο δάσος ως σύνολο (Ντάφης 1986)
Οικολογική αρχιτεκτονική: έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις φθίνουσες πηγές ενέργειας χρησιμοποιώντας
εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αποδοτική μόνωση, βρόχινο νερό, ηλιακή ακτινοβολία, αιολική ενέργεια και ανακύκλωση
όσο περισσότερο γίνεται. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε το 1970. (James Stevens Curl, 2006)
Οικολογική αισθητική επιδιώκει την ευχαρίστηση η οποία προέρχεται από τη γνώση του τοπίου και της οικολογικής
ισορροπίας. (Νικόλαος Ελευθεριάδης 2006)
Σκηνική αισθητική, επιδιώκει την ευχαρίστηση, η οποία μπορεί να προέλθει από την παρατήρηση του τοπίου άσχετα με
την οικολογική ακεραιότητα-ολότητα.(Νικόλαος Ελευθεριάδης 2006)
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Σύμφωνα με το Νικόλαο Ελευθεριάδη (2006) ένα Περιβαλλοντικό Πάρκο εκτός από αναψυχή, μπορεί να προσφέρει και
περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Τα μονοπάτια που κατασκευάζονται στους εθνικούς δρυμούς, στα δάση αναψυχής κλπ. δεν προορίζονται μόνο για τον
περίπατο των επισκεπτών αλλά και για την εκπαίδευση τους. Κομμάτια τέτοιων μονοπατιών μήκους 1-2 χιλιομέτρων που
συνήθως αρχίζουν από κάποιο χώρο στάθμευσης και καταλήγουν σε αυτό, οδηγούν τους επισκέπτες σε σημεία απ όπου
μπορούν να παρατηρήσουν μόνοι τους, με τη βοήθεια κάποιου ενημερωτικού φυλλαδίου, πχ. Ένα αγριολούλουδο, ένα
χαρακτηριστικό δέντρο ή θάμνο, κάποιο γεωλογικό σχηματισμό και άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος.
Κατά μήκος των μονοπατιών υπάρχουν στάσεις που έχουν ειδικούς πασσάλους με αριθμούς που αντιστοιχούν σε
πληροφορίες των φυλλαδίων. Τα φυλλάδια πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα, διότι έχουν σκοπό να
ευαισθητοποιήσουν το μέσο άνθρωπο και όχι να εντυπωσιάσουν άλλους ειδικούς και να περιέχουν το χρόνο που
χρειάζεται ο επισκέπτης για να περπατήσει το μονοπάτι.
Πολλές φορές επιβάλλεται να γίνουν ειδικά φυλλάδια για παιδιά. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικού
ξεναγοί, πχ κατάλληλα εκπαιδευμένοι δασοφύλακες, φύλακες πάρκων, θηροφύλακες ή φοιτητές Δασολογίας, Βιολογίας,
Γεωλογίας και σπουδαστές του τμήματος Δασοπονίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου των ΤΕΙ, οι οποίοι καθοδηγούν τους
επισκέπτες στα μονοπάτια σε ομάδες και τους επεξηγούν και ερμηνεύουν το περιβάλλον. Η ξενάγηση και εκπαίδευση
αυτής της μορφής είναι πολύ δημοφιλής σήμερα σε άλλες χώρες.
Απαραίτητο στοιχείο ενός περιβαλλοντικού Πάρκου είναι και η σήμανση του. Τα πάσης μορφής σήματα και πινακίδες
πρέπει όχι μόνο να βρίσκονται σε αρμονία με το περιβάλλον αλλά και να δίνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα, σε κάθε
περίπτωση μηνύματα. Ακόμη και οι πινακίδες με το πιο απλό περιεχόμενο όπως πχ αυτές που προειδοποιούν ότι κάπου
αρχίζει ένας εθνικός δρυμός ή ένα δάσος αναψυχής ή που δηλώνουν ότι βρισκόμαστε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
ενός δρυμού, δάσους αναψυχής κλπ στέλνουν κάποιο μήνυμα και συνεπώς προδιαθέτουν και επηρεάζουν την
συμπεριφορά των επισκεπτών.
Ιδιαίτερη σημασία όμως για την περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν οι ερμηνευτικές πινακίδες που τοποθετούνται κατά
μήκος μονοπατιών και επεξηγούν με λίγα και απλά λόγια διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον πχ.
Την ιστορία ενός γεωλογικού σχηματισμού, την παρουσία κάποιου φυτικού ή ζωικού είδους σε μία θέση ή σε ένα βιότοπο.
Μεγάλη σημασία έχουν σε πολλές περιπτώσεις και οι θεματικές εκθέσεις που συνίσταται στην τοποθέτηση
φωτογραφιών με συγκεκριμένο θέμα σε κατάλληλες θέσεις κατά μήκος μονοπατιών.
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1.2. Επισκόπηση βιβλιογραφίας- Σχετικά Πάρκα
Καλιφόρνια-ΗΠΑ
Στην Καλιφόρνια υπάρχει το Παραθαλάσσιο πάρκο Σουάμι
(Swamis Seaside Park).
Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πάρκο είναι
το σερφινγκ, το ψαροτούφεκο, το τρέξιμο , το πικ-νικ και η
παρατήρηση των πισινών που δημιουργούνται από την
παλίρροια. Ο χώρος περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης,
δημόσιες τουαλέτες, δύο πανοραμικές, ξύλινες σκάλες με τις
οποίες διευκολύνεται η πρόσβαση λόγω μεγάλης κλίσης
εδάφους. Η βλάστηση που επικρατεί είναι η δενδρώδης και
ιδιαίτερα η φοινικοειδή.
Κάποια από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του πάρκου, τα
οποία θα μπορούσαν να ακολουθηθούν είναι: οι
παράλληλες με την παραλία διαδρομές και οι καθιστικοί
χώροι σε όλη την έκταση αυτών.
(http://www.encinitasparks.info/2010/10/20/64)

Εικ. 1-4: Swamis Seaside Park

Ισραήλ
Στο Ισραήλ τοποθετείται το Παραθαλάσσιο Πάρκο της Νετάνια
(Netanya’s Seaside Park).
Οι χώροι που απαρτίζουν το πάρκο είναι εκτός από την κεντρική
παραλία, μια παραλία μόνο για άντρες, κάποια θαλάσσια
αθλήματα, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, ενώ υπάρχει
έντονα το στοιχείο της θρησκείας-ιεροσύνης σε πολλούς από τους
χώρους του.
Τα ενδιαφέροντα - από αρχιτεκτονικής άποψης - στοιχεία, είναι
τα λαξευμένα βράχια τα οποία χρησιμοποιούνται ως καθίσματα
κάτω από τη σκιά των δέντρων.
(http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/4516)

Εικ. 5-6: Netanya’s Seaside Park
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Ιαπωνία
Στην Ιαπωνία τοποθετείται το Εθνικό πάρκο Ιαπωνίας (Hitachi Seaside Park). Η έκτασή του είναι 4,5 φορές μεγαλύτερη
από την Disneyland του Τόκυο. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πάρκο είναι: μικρό Λούνα Παρκ με διαδρομές,
πίστα BMX για ποδήλατα, ενοικίαση ποδηλάτων για το γύρο του πάρκου, μικρό γήπεδο γκολφ, πάρκο γκολφ, γήπεδο
frisbee , και μεγάλος χώρος για πικ-νικ και παιχνίδι. Είναι ένα δροσερό μέρος για όλη την ημέρα.
Τα στοιχεία που επικρατούν στο πάρκο, του δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και θα μπορούσαν να ακολουθηθούν σε μία
ανάλογη διαμόρφωση πάρκου είναι οι χρωματικές αντιθέσεις, η εκτενής χρήση ποωδών φυτών σε μαζικές φυτεύσεις, η
περιβαλλοντική εκπαίδευση-συνείδηση και η διευκόλυνση των μετακινήσεων με μέσο μαζικής μεταφοράς λόγω της
μεγάλης έκτασης του. (http://itchyokole.com/shoyujapan/2008/10/17/hitachi-seaside-park-ibaraki-2)

Εικ. 7-12: Hitachi Seaside Park

1.3. Θέμα και σκοπός εργασίας
Το Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποκατάσταση του παραθαλάσσιου Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού
Πάρκου Αί –Γιάννη Δέτη το οποίο βρίσκεται στη Νάουσα της Πάρου, στον νομό Κυκλάδων. Η αποκατάσταση θα είναι
οικολογική δηλαδή θα προταθούν χρήσεις χώρων φιλικοί προς το περιβάλλον και τους χρήστες του, και θα γίνει
προσπάθεια οι χώροι να σχετιστούν με διάφορα οικολογικά- περιβαλλοντικά μηνύματα . Η αποκατάσταση θα είναι
αισθητική δηλαδή θα δοθεί βάση στην αισθητικά αναβαθμισμένη πρόταση σχεδίασης του χώρου, ακολουθώντας τα διεθνή
πρότυπα, ώστε να προσελκύει νέους επισκέπτες για όλη την διάρκεια του έτους.
Ο σκοπός της εργασίας είναι η οικολογικά σχεδιασμένη και η αισθητικά αξιόλογη αποκατάσταση του παραθαλάσσιου
Πάρκου . Ο εναλλακτικά σχεδιασμένος χώρος αναμένεται να φιλοξενεί ποικίλες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και να
καλύπτει τις ανάγκες διάφορων μορφών τουρισμού, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ο τελικός σκοπός είναι η απόλυτη ενσωμάτωση- εναρμόνιση του νέου σχεδιασμένου χώρου, με το νησιώτικο μεσογειακό
τοπίο αλλά και με το παραθαλάσσιο φυσικό τοπίο της Πάρκου χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. Αυτός ο σκοπός θα
επιτευχθεί με τη χρήση αυτοφυούς βλάστησης της περιοχής, με τη χρήση χρώματος-αντίθεσης στο τοπίο, με την απουσία
κτισμάτων ή μεγάλων κατασκευών και με την ανάδειξη της φυσικής μορφολογίας των πετρωμάτων.
9

1.4. Γενική περιγραφή περιβάλλοντος
1.4.1. Γεωγραφική θέση και οικισμοί νήσου Πάρου
Η Πάρος βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο του συμπλέγματος των Κυκλάδων νήσων.
Είναι το 4ο μεγαλύτερο από τα 24 κατοικημένα νησιά του συμπλέγματος, μετά την Άνδρο, τη
Νάξο και την Τήνο. Η έκτασή της είναι 195 km2 , ενώ το μήκος των ακτών της είναι 120 km. Απέχει
από τον Πειραιά 90 ναυτ. μίλια. Έχει σχήμα ωοειδές και στο βόρειο τμήμα της υπάρχει ένας
μεγάλος φυσικός κόλπος, όπου βρίσκεται η ιστορική και ναυτική Νάουσα. Ο μόνιμος πληθυσμός
του νησιού ανέρχεται στους 15.696 κατοίκους.
Στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού σ’ ένα κόλπο, βρίσκεται το λιμάνι και ταυτόχρονα η
πρωτεύουσα του νησιού, η Παροικία. Η πόλη της Πάρου είναι μεσαιωνική και σύγχρονη. Στη θέση Χάρτης 1: Χάρτης Ελλάδος
του σημερινού λιμανιού βρέθηκε κατά τις εργασίες για τη διαμόρφωσή του, μία αρχαία πόλη με
κτίσματα, μνημεία, ναούς, έργα τέχνης και πιστεύεται πως εκεί υπήρχε ο ναός της Δήμητρας
(όπως αναφέρει ο Σράβων ο Γεωγράφος), καθώς και η αρχαία «λαμπροτάτη των Παρίων πόλις»,
όπως αναφέρουν οι επιγραφές (I.G.XII, 5.269, 292- Ορλάνδου, από ανασκαφή στην Καταπολιανή
Πάρου 1963, σ.139).
Την πρωτεύουσα του νησιού ακολουθούν σε πληθυσμό και ιστορία η Νάουσα, με το
μεσαιωνικό της Φρούριο τις εκκλησίες, τα μοναστήρια και τις διάφορες ιστορικές τοποθεσίες της.
Ακολουθούν οι Λεύκες, ιδρυμένες σε υψόμετρο 200μ., τον 15ο αιώνα. Είναι το ορεινότερο χωριό
της Πάρου και βρίσκεται αμφιθεατρικά χτισμένο με θέα την πόλη και το νησί της Νάξου.
Χάρτης 2: Χάρτης Κυκλάδων
Χαρακτηρίζεται από νεώτερα μνημεία, εναλλαγές λοφίσκων, κοιλοτήτων, χειμάρρων, ελαιώνων
και συνθέτει την πιο γραφική εικόνα σ’ αυτό το νησί.
Μεταξύ Παροικίας και Λευκών, στη θέση Μαράθι βρίσκονται τα αρχαία και νέα λατομεία
μαρμάρου απ’ όπου και κατασκευάστηκαν τα γλυπτά του Ερμή, της Αφροδίτης της Μήλου και
πολλά άλλα. Κάποια κοντινά χωριά είναι ο Κώστος, τα Μάρμαρα, η Μάρπισσα και το Πίσω Λιβάδι.
Το Πίσω Λιβάδι είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, του οποίου η κίνηση σημειώνεται τα
καλοκαίρια. Εκεί βρίσκεται μια μικρή εκκλησία με τις πιο παλιές τοιχογραφίες πάνω στο νησί. Το
όνομα της είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Θαλλασσίτης και χρονολογείται, κατά τον καθηγητή Ορλάνδο,
στο τέλος του 13ου αιώνα ενώ οι τοιχογραφίες στα μέσα του 14ου αιώνα. (Θεολόγος κ’ Νίκος
Χάρτης 3: Χάρτης Πάρου
Αλιπράντης)
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1.4.2. Ιστορικά στοιχεία νήσου Πάρου
Κατά τους προϊστορικούς χρόνους και ειδικότερα κατά της εποχή του Χαλκού αναπτύσσεται ο Κυκλαδικός Πολιτισμός και
οι κάτοικοι της Πάρου αρχίζουν να ασχολούνται με την κατασκευή μαρμάρινων ειδωλίων τα οποία τοποθετούνται σε
τάφους, είτε σαν δώρα στους νεκρούς είτε σαν αντικείμενα που θα συντροφεύσουν την ψυχή του νεκρού. Τα ειδώλια
απεικονίζουν ανθρώπους των οποίων τα χαρακτηριστικά μόλις διακρίνονται. Όσα ευρήματα σώζονται από αυτή την εποχή
βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και στο Αρχαιολογικό Μουσείου Πάρου. Η εποχή του Χαλκού
συμπίπτει χρονολογικά με την Μινωική εποχή, έτσι η Πάρος παίρνει το όνομα Μινωίς από τη στιγμή που κατοικήθηκε από
τον λαό του Μίνωα, τους Μινωίτες. Αργότερα το νησί κατοικήθηκε από Αρκάδες, Κάρες, Πελασγούς και Φοίνικες οι οποίοι
έφεραν το εμπόριο και τη ναυτιλία.
Κατά τη γεωμετρική εποχή εμφανίζεται η αγγειοπλαστική τέχνη, με τα αγγεία να διακοσμούνται από γεωμετρικά σχήματα
(μαιάνδρους, σβάστικες, ρόμβους, ρόδακες κ.α.). Τα Παριανά και τα Μηλιότικα αγγεία, που φημολογείται ότι
φιλοτεχνήθηκαν από τους Παριανούς αγγειογράφους, εκθέτονται σε διάφορα μουσεία του κόσμου.
Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος -6ος αι. π.Χ.) αναπτύχθηκε η γλυπτική στο νησί, όπου κατασκευάστηκαν Κούροι όπως ο
κούρος του Σουνίου που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο, ο κούρος της Μήλου και άλλα. Επίσης δημιουργήθηκαν και πολλά
άλλα ανάγλυφα έργα. Η ακμή της παριανής πλαστικής σημειώνεται τον 6ο αι. όπου το παριανό μάρμαρο χρησιμοποιείται
πολύ στην Παριανή αρχιτεκτονική. Μερικά από τα ονόματα των καλλιτεχνών είναι ο Αγοράκριτος, ο Σκόπας, ο Θρασυμήδης,
ο Αρίστανδρος, ο Αρκεσίλας, ο Κριτωνίδης, ο Ευφρων και άλλοι.
Την ίδια στιγμή η ποίηση και η λογοτεχνία άκμαζαν στο νησί. Ένας από τους μεγαλύτερους δηκτικούς ποιητές της
αρχαιότητας είναι ο Αρχίλοχος ο Πάριος για τον οποίο οι Παριανοί ίδρυσαν ναό, το «Αρχιλόχειο». Ο Αρχίλοχος έγραψε
ελεγείες, επιγράμματα, ύμνους και ίδρυσε την ιαμβική ποίηση. Μετά τον θάνατο του Αρχιλόχου και κατά την κατοχή από
τους Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους, η πνευματική ζωή της Πάρου διακόπτεται και τα λατομεία κλείνουν.
Η πολιτική ζωή του τόπου δεν αναφέρεται σε συγγράμματα έως τον 5ο αιώνα. Στις αρχές του 5ου αιώνα χρονολογούνται
οι πρώτες αναφορές. Όπου οι ασχολίες των ντόπιων εντοπίζονται στην μαρμαρογλυπτική τέχνη και το εμπόριο ανάμεσα
στη Δήλο και την Πάρο. Η Πάρος την εποχή αυτή ήταν η πλουσιότερη νήσος των Κυκλάδων χάρη στην ασχολία των
κατοίκων με τη μαρμαρογλυπτική, την οποία έκαναν γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Το πολίτευμα του νησιού μετατράπηκε από
ολιγαρχικό σε δημοκρατικό, με την συμβολή του Αλκιβιάδη. Έπειτα κατακτήθηκε από τους Σπαρτιάτες και κατόπιν τους
Μακεδόνες, τους Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους και τέλος στους Ροδίους το 42 π. Χ. όπου και επέρχεται σκληρό καθεστώς
κατοχής.
Κατά την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή εποχή, (4ος -5ος αι. μ.Χ.) διαδίδεται ο Χριστιανισμός στις Κυκλάδες, οπότε και
στην Πάρο ξεκινά η κατακρήμνιση των αρχαίων ναών και το χτίσιμο των ναών της νέας θρησκείας. Οι νέοι ναοί χτίζονται
στην θέση των αρχαίων γι αυτό και σε κάποια σημεία υπάρχουν ακόμη τα θεμέλια των παλιών. Την περίοδο αυτή
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πολλοί σεισμοί στην Κυκλαδίτικη περιοχή και έτσι πολλά αρχαία οικοδομήματα καταστρέφονται, όπως και η πόλη της
Πάρου-τα ερείπια της οποίας βρέθηκαν πρόσφατα στο λιμάνι της Παροικίας σε βάθος 8 μέτρων.
Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους (7ος -13ος μ.Χ. αι.) η Πάρος υπαγόταν κατά σειρά: στην «Επαρχία των Κυκλάδων
Νήσων», στο «Θέμα του Αιγαίου» και τέλος στην Μητρόπολη Παροναξίας. Αυτά τα έτη, σημάδεψαν με την παρουσία τους
το νησί, η Αγία Θεοκτίστη η Λεσβία και ο Σημεών ο Μεταφραστής. Η πρώτη, σκλάβα των Σαρακινών δραπέτευσε από το
πλοίο τους και αφού βγήκε στην Πάρο, έζησε 35 χρόνια μόνη της στο δάσος της Καταπολιανής, όπου και πέθανε. Ο
δεύτερος ήταν μοναχός στη Καταπολιανή.
Κατά την ενετοκρατία (1207-1537 μ. Χ.) οι Ενετοί αφού κατέκτησαν και λεηλάτησαν το νησί, προσπάθησαν να το
οχυρώσουν χτίζοντας δύο κάστρα τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Ένα στο λιμάνι της Παροικίας, το οποίο χτίστηκε από τα
συντρίμμια του ναού της Δήμητρας, και ένα στο λιμάνι της Νάουσας. Αναφορές του 1429 αποκαλύπτουν πως Παριανά
μάρμαρα εξάγονται στην Βενετία για να στολίσουν τα κτήρια της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, ενώ η πολιτική κατάσταση που
επικρατεί είναι οι δυναστείες ντόπιων κατοίκων, η οποίες διαδέχονται η μία την άλλη.
Κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια (1537-1821 μ. Χ.) και ειδικότερα το έτος 1540 η Πάρος υποτάχθηκε στην Τουρκία και εκ
τότε Φράγκοι και Τούρκοι βρίσκονται πολύ συχνά αντιμέτωποι, οι πρώτοι υπερασπίζοντας το νησί. Εκτός από τους
Τούρκους, η Πάρος διεκδικήθηκε και από πειρατές άλλοτε με θετικά αποτελέσματα και άλλοτε όχι. Γενικά στο νησί υπάρχει
μεγάλη πολεμική δραστηριότητα λόγω του Τουρκοβενετικού πολέμου που διεξαγόταν στο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη,
μια περίοδος πολύ καταστροφική με βιαιοπραγίες ενάντια στους Παριανούς. Ο πληθυσμός τότε υπολογίζεται γύρω στις
επτά χιλιάδες, οικονομικά εξαντλημένος κάτω από δύσκολη επιβίωση. Οι πληγείσες περιοχές αναφέρονται ως η Παροικία
και η Νάουσα, ενώ το αγκυροβόλιο ήταν ο Δρυός, χωριό της νότιας Πάρου.
Κατά τη Ρώσικη Κατοχή (1770-1774) η Νάουσα διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο, ως ναυτικό και ιστορικό χωριό,
χτισμένο μέσα στον μεγαλύτερο φυσικό κόλπο του νησιού. Έτσι χρησιμοποιήθηκε ως ναύσταθμος και ορμητήριο για
κατάληψη όλων των νησιών του Αιγαίου και αγκυροβόλησαν 12 πλοία της γραμμής, 14 φρεγάτες, 1 ολμοφόρο και 12000
πολεμιστές. Η Πάρος ελπίζοντας για προφύλαξη από τους Τούρκους, υποτάχθηκε στους Ρώσους. Πράξη η οποία δεν
απέφερε θετικά αποτελέσματα αφού με την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος έληξε και οι
Ρώσοι υποχρεώθηκαν να φύγουν.
Οι Παριανοί υπομένοντας τον Τούρκικο ζυγό οργάνωναν την απελευθέρωσή τους χάρη σε δραστήριους κατοίκους
ενταγμένους στη Φιλική Εταιρεία, ενώ παράλληλα έδωσαν βάση και στην μόρφωση των παιδιών έστω και κρυφά, με
ξακουστούς δασκάλους όπως ο Αθανάσιος ο Πάριος, ο Ιωακείμ ο Πάριος, ο Μελέτιος ο Πάριος, ο Γερμανός Ρούσσος και ο
Κύριλλος Παπαδόπουλος. Ήταν η εποχή που η Πάρος γνώρισε τη Μαντώ Μαυρογένους, λόγω της μεγάλης πατρικής
περιουσίας της η οποία βρισκόταν στο νησί. Τιμήθηκε με τον βαθμό του επίτιμου Αντιστράτηγου. Έζησε και πέθανε στην
Πάρο. (Θεολόγος κ’ Νίκος Αλιπράντης)
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1.4.3. Φυσικό περιβάλλον
1.4.3.1. Κλιματολογικά στοιχεία
Η Πάρος κατατάσσεται στον «εύκρατο» τύπο του «χερσαίου Μεσογειακού» κλίματος. Η ψυχρή εποχή του έτους
χαρακτηρίζεται από την ηπιότητα των κλιματολογικών φαινομένων. Παγετός, χιόνι και χαλάζι σπανίως παρατηρούνται, ενώ οι
καταιγίδες παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα. Η θερμή εποχή, με μέση θερμοκρασία 20 έως 25 °C, λόγω των επικρατούντων
βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, αφορά την περίοδο Μαΐου - Σεπτεμβρίου, και συμπίπτει με την παντελή σχεδόν
έλλειψη βροχοπτώσεων. Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος κυμαίνεται γύρω στους 14 °C.
Η νέφωση είναι μάλλον περιορισμένη, σε αντίθεση με την ηλιοφάνεια που είναι μεγάλης διάρκειας. Το μέσο ετήσιο ύψος των
βροχοπτώσεων ανέρχεται σε 480 χιλιοστά.
Μετεωρολογικά στοιχεία Μ.Σ. Πάρου
Στην Πάρο υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός της Ε.Μ.Υ. με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Γεωγραφικό μήκος:
25° 09΄
Γεωγραφικό πλάτος:
37° 05’
Υψόμετρο:
1 μέτρο
Χρονική περίοδος:
1946-47, 1949-σήμερα
Από τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Πάρου, προκύπτουν τα ακόλουθα συνοπτικά στοιχεία για τη θερμοκρασία, τις
βροχοπτώσεις και τους επικρατούντες ανέμους.
Θερμοκρασία αέρα
Δεν παρατηρείται μέση ή και ελάχιστη μέση θερμοκρασία υπό το μηδέν, ενώ και απολύτως ελάχιστη κάτω των 0 °C σπανίως
παρατηρείται κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Μέση θερμοκρασία άνω των 18 °C παρατηρείται την περίοδο από
Μάιο μέχρι και Οκτώβριο, ενώ μέση θερμοκρασία άνω των 20 °C κατά την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.
Ως μέση περίοδος χαρακτηρίζεται εκείνη μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, περίοδος κατά την οποία απαιτείται και άρδευση
των καλλιεργειών, δεδομένου ότι το ύψος των βροχοπτώσεων είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών
σε νερό.
Ειδικότερα οι ακραίες τιμές των θερμοκρασιών έχουν ως εξής:
Ανώτερη μέση μέγιστη θερμοκρασία
29,5 °C
- Ιούλιος
Μικρότερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία
8,2 °C
- Φεβρουάριος
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία
38,8 °C
- Ιούνιος-Αύγουστος
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία
-1,0 °C
- Ιανουάριος- Φεβρουάριος
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Βροχοπτώσεις
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής κυμαίνεται γύρω στα 480 χιλιοστά, ενώ ο μέσος αριθμός ημερών βροχής στις 60.
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής, κατά την περίοδο Μαίου – Σεπτεμβρίου, κυμαίνεται γύρω στα 16 χιλιοστά, με μέσο αριθμό ημερών
βροχοπτώσεων 4,4.
Πίνακας 1: μετεωρολογικά στοιχεία σταθμού Πάρου (δεδομένα 1974-1988)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Μέση σχετική
υγρασία
ΜΗΝΑΣ
Μέση
Μέση
Μέση
μέγιστη
ελάχιστη
Ιανουάριος
11,5
15,0
8,4
73,3
Φεβρουάριος
11,3
15,0
8,2
71,8

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

105,4
70,2

Ημέρες
βροχής
10,8
9,3

Χιλιοστά

Επικρατούσα
Διεύθυνση
ανέμων
Ν
Ν

Μάρτιος

12,7

16,9

9,0

72,0

60,7

8,4

Ν

Απρίλιος
Μάρτιος

15,9
19,9

20,4
24,3

11,1
13,9

67,5
66,1

24,1
5,5

5,3
2,1

Ν
Ν

Ιούνιος

23,9

28,1

17,3

64,0

0,8

0,8

Ν

Ιούλιος

25,5

29,5

19,9

64,4

0,7

0,3

Ν

Αύγουστος
Σεπτέμβριος

24,8
22,5

29,1
27,3

19,6
17,6

66,7
68,6

0,3
8,8

0,1
1,1

Ν
Ν

Οκτώβριος

18,7

23,4

14,7

72,2

46,4

4,0

Ν

Νοέμβριος

15,1

19,1

11,9

73,8

68,3

7,4

Ν

Δεκέμβριος

12,5

16,3

9,4

75,0

88,8

10,4

Ν

ΕΤΟΣ

17,9

22,0

13,4

69,6

480,0

60,0

-
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Εξάτμιση
Η μέση μηνιαία εξάτμιση παρουσιάζει μέγιστο το μήνα Ιούλιο (133 mm), ενώ η χαμηλότερη τιμή παρατηρείται το μήνα
Δεκέμβριο ίση με 65,1 mm. Η συνολική ετήσια εξάτμιση ανέρχεται σε 1.140 mm.΄
Πίνακας 2: μέση μηνιαία εξάτμιση (mm)
Μήνες
Ιαν
Φεβ
Μαρ
Απρ
Εξάτμιση
68,8 74,1
82,5
97,1

Μαι
107

Ιουν
120

Ιουλ
133

Αυγ
124

Σεπ
102

Οκτ
87,7

Νοε
78,7

Δεκ
65,1

Ετος
1140

30
25
20
15
10
5
0

120
100
80
60
40
20
0

Ύψος βροχής

Θερμοκρασία

Ομβροθερμικό διάγραμμα

Μήνας
Series1

Series2

Διάγραμμα 1. Ομβροθερμικό διάγραμμα
Το ομβροθερμικό διάγραμμα απεικονίζει την πορεία της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας και του μέσου μηνιαίου ύψους
βροχής. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις καμπύλες βροχόπτωσης και θερμοκρασίας δείχνει τη διάρκεια και την
ένταση της ξηράς περιόδου. (Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Πάρου)
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Άνεμοι
Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι κυρίως βόρειοι, σε ποσοστό 38,1% και ακολουθούν οι βορειοανατολικοί σε ποσοστό
15,9% και οι βορειοδυτικοί σε ποσοστό 13,059% (Πίνακας 1.5).
Η ένταση των ανέμων κυμαίνεται συνήθως από 1 έως 7 Beaufort, ενώ η συχνότερη ένταση είναι 2-3 Beaufort και
χαρακτηρίζεται από μέση έως ισχυρή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό άπνοιας στην περιοχή είναι σχεδόν
μηδαμινό.
Πίνακας 3: Aνεμολογικά στοιχεία Μ.Σ. Πάρου
BEUF
0

Β

ΒΑ

Α

ΝΑ

Ν

ΝΔ

Δ

ΒΔ

Νηνεμία

Σύνολο

0,149

0,149

1

2,211

2,167

0,153

0,328

1,259

0,613

2,715

3,448

12,894

2

5,900

4,849

0,547

0,974

2,408

2,134

3,065

5,002

24,879

3

6,841

4,225

0,252

1,445

1,642

2,233

0,919

2,791

20,348

4

7,837

2,769

0,197

1,620

1,007

1,894

0,339

0,985

16,648

5

8,012

1,281

0,099

1,346

0,482

1,664

0,208

0,482

13,574

6

4,718

0,427

0,033

0,941

0,153

0,865

0,099

0,263

7,499

7

2,036

0,131

0,011

0,493

0,088

0,197

0,033

0,077

3,066

8

0,438

0,066

0,000

0,197

0,011

0,033

0,011

0,011

0,767

9

0,066

0,033

0,000

0,044

0,000

0,000

0,000

0,000

0,143

10

0,011

0,000

0,011

0,011

0,000

0,000

0,000

0,000

0,033

>11

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Σύνολο

38,070

15,948

1,303

7,399

7,050

9,633

7,389

13,059

0,149

100,000
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1.4.3.2. Εδαφολογικά- γεωλογικά στοιχεία
Οι Ελληνικές οροσειρές που είναι μέρος και προέκταση των
Αλπικών οροσειρών, έχουν διαρθρωθεί σε γεωτεκτονικές ζώνες
δηλαδή μεγάλες γεωλογικές ενότητες που η κάθε μία απ’ αυτές
έχει τους δικούς της λιθολογικούς, παλαιογεωγραφικούς και
τεκτονικούς χαρακτήρες.
Οι Κυκλάδες και η Πάρος ανήκουν στην Αττικο-κυκλαδική
μεταμορφωμένη μάζα η οποία προς τα Δυτικά συνεχίζει στην
Ανατολική Αττική και Νότια Εύβοια, ενώ προς τα Ανατολικά στο
βόρειο μέρος των Δωδεκανήσων και στη Μικρά Ασία.
Η γεωλογική δομή του νησιού, ξεκινάει πριν 300 εκατομμύρια
χρόνια. Όπως και τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων έτσι και η
Πάρος αποτελείται, κυρίως από μάρμαρα, γνεύσιους,
σχιστόλιθους και γρανίτες και δομείται γεωλογικά από 4
τεκτονικές ενότητες, οι οποίες από κάτω προς τα επάνω είναι :
Παροικία, Μαράθι, Δρυός και Μάρμαρα. Επάνω σ’ αυτές
αποτέθηκαν τα Πλειο- Τεταρτογενή ιζήματα.

Χάρτης 4: Γεωλογικός χάρτης Πάρου

Η ενότητα της Παροικίας στην οποία ανήκει και το πάρκο Άι-Γιάννη Δέτη αποτελείται από ορθό- παραγνεύσιους που
είναι τα αρχαιότερα πετρώματα του νησιού και έχουν Παλαιοζωική ηλικία, δηλαδή μεγαλύτερη από 250.000.000 χρόνια.
Επίσης στην ενότητα αυτή διεισδύουν και οι γρανίτες. (Ματαράγκας Διονύσης, Ματαράγκα Μυρσίνη)
1.4.3.3. Υδρολογικά στοιχεία
Το νησί της Πάρου από υδρολογική σκοπιά παρουσιάζει μεγάλη υδροφορία σε σύγκριση με άλλα νησιά των Κυκλάδων.
Εντούτοις, λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες τα τελευταία χρόνια, η υδρομάστευση είναι τόσο
έντονη ώστε παρατηρούνται φαινόμενα ξήρανσης των ποταμών και των πηγαδιών σε όλο το νησί.
Όσον αφορά την ύδρευση, κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της έντονης πληθυσμιακής αύξησης, παρουσιάζονται
πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποιότητα του διαθέσιμου νερού, αλλά και με τη λειτουργία των
έργων ύδρευσης. Η συνεχής και ανεξέλεγκτη υδρομάστευση του υπόγειων υδροφοριών του νησιού, η οποία ταπεινώνει
την πιεζομετρική στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και επιτρέπει την εισροή της θάλασσας έχει υποβιβάσει την ποιότητα
των νερών σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα αρκετές υδροφορίες να έχουν καταστεί υφάλμυρες και να μη
χρησιμοποιούνται ούτε για αρδευτικούς σκοπούς. (Γαϊτάνης Χρήστος 2007)
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Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά στην εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων στο νησί εκτιμάται ότι επιτρέπει μια
μικρή αύξηση της εκμετάλλευσης (~ 1%) των υπογείων υδάτων χωρίς αυτό να επιφέρει αντιστρέψιμα προβλήματα.
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται αφαλατικά μηχανήματα στις περιοχές με τον μεγαλύτερο τουρισμό, γεγονός που
εξηγεί και τη μεγαλύτερη έλλειψη νερού, όπως στη Νάουσα. (Γαϊτάνης Χρήστος 2007)

‘Υδρευση υπό καθεστώς αφαλάτωσης
Στη Νάουσα λειτουργεί μονάδα αφαλάτωσης από τον Ιούνιο του έτους 2002, στην προσπάθεια επίλυσης του γνωστού
προβλήματος των νησιών, τη λειψυδρία. Η μονάδα αυτή ιδρύθηκε με σκοπό την εκμετάλλευση του νερού του ποταμού της
Νάουσας το οποίο κατέληγε στη θάλασσα.
Το αποτέλεσμα της αφαλατωτικής διαδικασίας είναι η παραγωγή πόσιμου νερού. Η διαδικασία που ακολουθείται, μέσω
των μηχανημάτων, ονομάζεται αντίστροφη ώσμωση. Το σημαντικότερο μηχανικό μέρος των μηχανημάτων είναι οι
μεμβράνες οι οποίες φιλτράρουν το νερό με σκοπό την αφαίρεση αλάτων και ιόντων μερικών βλαβερών στοιχείων για τον
ανθρώπινο οργανισμό. Στη συνέχεια ακολουθείται ο εμπλουτισμός του νερού με τα απαραίτητα στοιχεία.
Η ποσότητα νερού που περνάει και φιλτράρεται από τα αφαλατωτικά μηχανήματα είναι 80m3/h. Από αυτά,
παράγονται 50m3/h καθαρού νερού και αποχετεύονται τα 30m3/h. Η λειτουργία της μονάδας ενεργοποιείται αυτόματα
μετά από την πτώση της στάθμης του νερού της δεξαμενής κάτω από ένα ορισμένο ύψος. Αυτό έχει ως συνέπεια την
24ωρη λειτουργία του σταθμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η κατανάλωση νερού είναι πολύ μεγάλη αυτή την
περίοδο.
Το νερό που παράγεται από τη μονάδα αφαλάτωσης καταλήγει σε μία δεξαμενή. Εκεί συλλέγεται και το νερό των
τοπικών γεωτρήσεων. Από τη δεξαμενή αυτή ξεκινάει η διανομή του νερού, μέσω του δικτύου, προς τη Νάουσα και τις
περιοχές: Κολυμπήθρες, Άγιος Ιωάννης, Σάντα Μαρία, Αμπελάς οι οποίες είναι τοποθεσίες γύρω από Νάουσα.
Τα κυριότερα οφέλη από την αφαλατωτική διαδικασία είναι: α) η προσέλευση μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην
κεντρική δεξαμενή, άρα και επίλυση του ζητήματος της λειψυδρίας, β) η εκμετάλλευση του νερού του ποταμού της
Νάουσας, το οποίο κατέληγε στη θάλασσα, γ)η παρασκευή καλύτερης ποιότητας νερού προς πόση, μέσω μίας διαδικασίας
ελέγχου δ) και η παροχή νέων θέσεων εργασίας σε αρμόδιους για το αντικείμενο.
Όσον αφορά τα μειονεκτήματα της αφαλάτωσης, περιορίζονται σε ένα: την μεγάλη κατανάλωση ρεύματος- η οποία
είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του σταθμού.
Η μονάδα αφαλάτωσης καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων των περιοχών που προαναφέρθηκαν και δεν υπάρχουν
βλέψεις επέκτασης της ακόμη. (στοιχεία από Αφαλάτωση Πάρου, προφορική επικοινωνία)
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1.4.3.4. Οικοσυστήματα- Βλάστηση
Κάτω από την επίδραση των παραγόντων του κλίματος και της ορεογραφικής διάταξης της χώρας, σε συνδυασμό με την
πετρογραφική σύσταση του εδάφους διαμορφώνονται στην Ελλάδα 5 ζώνες βλάστησης με σαφή οικολογικά, φυσιολογικά
και χλωριδικά χαρακτηριστικά (Ζερλέντης, 1976).
Η πρώτη απ’ αυτές τις ζώνες είναι η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis) και διακρίνεται σε 2 υποζώνες με
σαφή χλωριδικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά: α) την υποζώνη Oleo- Ceratonion και β) την υποζώνη Quercion ilicis.
Στην πρώτη αυτή υποζώνη Oleo- Ceratonion ανήκει και η Πάρος. Κάποια από τα χαρακτηριστικά είδη αυτής της υποζώνης
που απαντώνται στην Πάρο είναι: Olea europaea, Ceratonia siliqua, Sarcopoterium spinosum, Pistacia lentiscus, Genista
acanthoclada, Phlomis fruticosa, Thymus capitatus, Salvia triloba, Quercus coccifera, Calycotome villosa κα.
Όσον αφορά τις ταξινομικές μονάδες του νησιού, συγκροτούνται από 4 κυρίως διαπλάσεις: α) παράκτια βλάστηση, β)
φρύγανα, γ) μακκία, δ) ζιζάνια μέσα σε καλλιέργειες.
Α) Παράκτια βλάστηση
Οι ακτές του νησιού είναι μάλλον ομαλές, άλλοτε πετρώδεις και άλλοτε αμμώδεις. Γενικά υπάρχει μεγάλη εναλλαγή
μεταξύ βραχωδών ακτών και αμμωδών ακρογιαλιών. Η παράκτια βλάστηση διακρίνεται σε 3 κατηγορίες: 1) αμμόφιλη, 2)
αλλόφιλη και 3) βλάστηση βραχωδών ακτών.
Αμμόφιλη βλάστηση
Η βλάστηση αυτή παρουσιάζεται σε αμμώδεις παραλίες. Τα φυτά της διακρίνονται για την αντοχή τους στην αλατότητα
και στην ξηρασία, λόγω του ριζικού τους συστήματος που είναι πλατύ, βαθύ και συχνά σχηματίζει ριζώματα. Χάρη σ’ αυτό
ακριβώς το ρίζωμα έχουν την ικανότητα να κρατούν την άμμο και να εξουδετερώνουν τα δυσάρεστα αποτελέσματα της
αιολικής διάβρωσης που στα νησιά του Αιγαίου αποτελεί ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης του νησιού οι περιοχές με αμμόφιλη βλάστηση δέχτηκαν
υψηλό αριθμό τουριστών και η βλάστηση υποβαθμίστηκε καθώς τα φυτά αυτά δεν αντέχουν στην καταπάτηση.
Φυτά που απαρτίζουν την αμμόφιλη παράκτια βλάστηση του νησιού είναι: Sporobolus pungens, Frankeria hirsute, Lolium
rigidum, Triglochim bulbosa, Lotus halophilus, Cynodon dactylon, Eryngium maritimum, Lagurus ovatus, Elymus pycnanthus,
Rumex bucephalophorus, Lotus creticus, Tragopogon dubins, Urginea maritime, Serapias parviflora, Hypecoum imberbe,
Carpobrotus acinaciformis, Juniperus oxycedrus macrocarpa κ.α.
Αλόφιλη βλάστηση
Τα αλόφιλα φυτά χαρακτηρίζονται από τις μικρές ρίζες, την εύκολη ριζοβολία από τους κόμβους, τα παχιά μικρά φύλλα
με δερμάτινη ή χνοώδη υφή. Αναπτύσσονται σε εκτάσεις που κατακλύζονται από τη θάλασσα τη χειμερινή περίοδο και είτε
αποξηραίνονται το καλοκαίρι είτε παραμένουν τελματώδεις.
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Ανάλογα την περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό μπορούν να διακριθούν σε ξηροαλόφυτα όταν ευδοκιμούνε σε ξηρά
αλατούχα εδάφη ή σε υγροαλόφυτα όπου φυτρώνουν σε υγρά αλατούχα εδάφη. (Ζερλέντης 1976).
Μερικά από τα αλόφιλα φυτά της Πάρου είναι: Arthrocnemum glaucum, A. fruticosum, Atriplex halimus, Salsola kali, Frankeria
hirsute, C akile maritime, Limonium graecum, Juncus maritimus, Scirpus holoschoenus, Fragmites australis, Cynodon dactylon,
Allium staticiforme, Cichorium spinosum, Centaurea spinosa, Eringium maritimum, Crithmum maritimum, Lythrum hyssopifolia,
Lotus cretious κ.α.
Βλάστηση βραχωδών ακτών
Στις απότομες ή ομαλές πετρώδεις ακτές του νησιού συναντάμε μια ιδιαίτερη κοινότητα φυτών. Χαρακτηριστικά τους είναι η
αντοχή τους στη ξηρασία, στους ισχυρούς ανέμους και στα σταγονίδια της θάλασσας. Συνήθως το ύψος τους είναι πολύ μικρό και
είναι ή θάμνοι ή πόες. Οι θάμνοι συχνά ακολουθούν τη κατεύθυνση του ανέμου και παίρνουν μορφή με τη μικρότερη αντίσταση
στους ανέμους.
Στις βραχώδεις ακτές του νησιού συναντάμε τα είδη: Senecio bicolor, Crithmum maritimum, Limonium sinuatum, Elichrysum
stoechas, Anthyllis hermaniae, Phleum graecum, Cichorium spinosum, Capparis spinosa, Teucrium polium, Ecballium elaterium,
Centaurea raphanina mixta, Lagurus ovatus, Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea κ.α.
Β) Φρυγανώδης βλάστηση
Ο φρυγανώδης είναι ο πιο χαρακτηριστικός τύπος βλάστησης στην υποζώνη Oleo-ceratonion. Στα φρύγανα περιλαμβάνεται
η χαμαίφυτη, πολύκλαδη, θαμνώδης ή ημιθαμνώδης ξηροφυτική βλάστηση που το ύψος της συνήθως δεν ξεπερνά το ένα μέτρο.
Τα ποώδη επάκρια τμήματα των βλαστών αποξηλώνονται τη ξηρή θερινή περίοδο. Γενικά τα φρύγανα παρουσιάζουν διάφορες
μορφολογικές προσαρμογές προς το ξηρό ή θερμό περιβάλλον για αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών υγρασίας το
καλοκαίρι.
Συνήθως φύονται στα πιο ορεινά, ξηρά και άγονα μέρη και γενικά αποτελούν δευτερογενή βλάστηση που προέρχεται είτε
από πυρκαγιές είτε από εγκαταλελειμμένες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Υπάρχουν και περιοχές φρυγανοτόπων οι οποίες άλλοτε
καλλιεργούνταν. Απόδειξη για την προηγούμενη ιδιότητά τους αποτελούν κάποια φυτά αμπελιού που μπορεί να υπάρχουν
ακόμη, οι αναβαθμίδες ή οι ξερολιθιές.
Τα βασικότερα φυτά που απαρτίζουν την φρυγανώδη βλάστηση της Πάρου είναι: Sarcopotarium spinosum, Thymus capitatus,
Genista acanthoclada, Micromaria nervosa, Fumana Arabica, Satureia thymbra, Thymelaea tartonraira, Calycotome villosa, Salvia
triloba, Ballota acetabulosa, Cistus incanus creticus, C. Salviaefolius, Helichrysum stoechas, Centaurea raphanina mixta, Anthyllis
hermaniae, Origanum vylgare, Stellaria media, Phagnalon graecum, Marrubium vulgare, Centaurea spinosa, Teucrium polium κ.α.
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Γ) Μακκία βλάστηση
Παρόμοια με την κατηγορία των φρυγάνων είναι η κατηγορία των μεσογειακών σκληρόφυλλλων θάμνων και εκτός από το
μέγεθος ή τη σύνθεση δεν υπάρχει κανένα άλλο όριο διαχωρισμού τους. Οι θάμνοι αυτοί αποτελούν την τυπική μεσογειακή
μακκία βλάστηση (Ζερλέντης 1976).
Η βλάστηση αυτή απαρτίζεται από ψηλούς θάμνους ή χαμηλά δέντρα (2-6) και επεκτείνεται στην κατώτερη μεσογειακή
ζώνη που στην Ελλάδα φθάνει μέχρι 700 μέτρα υψόμετρο. Τα φυτά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στη ξηρασία που υπάρχει τους
θερινούς μήνες στη ζώνη αυτή. Η μακκία βλάστηση στην Πάρο καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας της. Αποτελεί
στο νησί την πιο πυκνή και διαδεδομένη φυσική βλάστηση.
Τυπικό είδος της μακκίας του νησιού αποτελεί το Juniperus phoenicea το οποίο είναι το κυρίαρχο είδος αναλογικά και
συχνά δημιουργεί σχηματισμούς χωρίς την ανάμειξη άλλων φυτών. Παίρνει τη μορφή απλωτού ή υψίκορμου θάμνου ή και
δέντρου. Επίσης, το Pistacia lentiscus σε μορφή απλωτού θάμνου και σπάνια δέντρου, καθώς και το Ceratonia siliqua και σε
υπήνεμα μέρη παίρνει τη μορφή μεγάλου δέντρου και το Olea europaea. Τα Nerium oleander και Myrtus communis
αυτοφύονται μόνο σε όχθες χειμάρρων όπου ο πληθυσμός τους είναι αρκετά μεγάλος. Το Quercus ilex συναντήθηκε σε
δροσερούς χώρους σε μεμονωμένα άτομα, με τη μορφή υψηλού δέντρου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Quercus
coccifera στην Πάρο παρουσιάζεται σπάνια. Εμφανίζεται ανάμεσα στη μακκία βλάστηση άλλοτε σαν χαμηλός και άλλοτε σαν
ψηλός θάμνος.
Δ) Ζιζάνια
Τα ζιζάνια εμφανίζονται σε καλλιεργούμενους αγρούς και σε αγραναπαύσεις . Τα είδη που μπορούν να συναντηθούν
εξαρτώνται από την καλλιέργεια, τον αγρό, τη χρονική περίοδο αλλά και από άλλους παράγοντες.
Στην Πάρο η γεωργική γη ανέρχεται σε 66.300 στρέμματα. Στα αρδευόμενα (4.150 στρέμματα) η ύπαρξη ζιζανίων είναι πιο
έντονη και ενοχλητική σε σχέση με τα ξηρικά.
Τα φυτά που συναντάμε ανάμεσα σ’ αυτές τις καλλιέργειες είναι: Avena sterilis, Chrisanthemum coroniarium, Papaver
rhoes, Cynodon dactylon, Convomuulus althaeoides, Sonchus oleraceus, Muscari comosum, Calendula arvensis, Bromus
intermedius, Anthemis chia, Leontice leontopatalus, Gladiolus italicus κ.α.
Η έκταση των αμπελιών είναι 10.500 σε όλο το νησί. Συνήθως είναι στις πλαγιές λόφων και δεν αρδεύονται. Οι ελιές
καταλαμβάνουν έκταση 8.οοο στρεμμάτων και βρίσκονται σε ορεινές και λοφώδεις περιοχές κυρίως και δεν έχουν ιδιαίτερο
πρόβλημα ζιζανίων. Στους χώρους καλλιέργειας τους συναντάμε τα φυτά: Oxalis pes-caprae, Chrysanthemum coronarium,
Avena sterilis, Aegilops geniculate, Paraver rhoeas, Silene colorata, Sonchus oleraceus, Lamiun amplexicaule, Anthyllis vulneraria,
Muscari comosum, Chamonilla recutita, Anemone coronaria, Daucus carota, Hordeum murinum, Psoralea bituminosa, Calendula
arvensis κ.α. Εκτάσεις που αρδεύονται είναι συνήθως λαχανόκηποι (1.400 στρέμματα) και δενδρώδεις καλλιέργειες (4000
στρέμματα). Στα μέρη αυτά συναντάμε τα φυτά: Portulaca oleracea, Hordeum. (Σιφναίος Σ. Κων. 1987)
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1.4.3.5. Πανίδα
Όσον αφορά την πανίδα, δεν συναντιόνται πολλά είδη άγριας ζωής στο νησί. Η ξερική περίοδος (Απρίλιος - Οκτώβριος) είναι
πολύ μεγάλη, καθώς και η θηρευτική (Οκτώβριος - Μάρτιος). Το κυνήγι είναι ένα δημοφιλές χόμπι και έτσι μειώνεται ο
πληθυσμός. Ακόμα και η θάλασσα υπόκειται υπεραλίευση, με δραματικά αποτελέσματα. Αρκετά γηγενή ζώα
προστατεύονται στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (Αλκυόνη) , του οποίου τα μέλη διοργανώνουν διαβουλεύσεις με
κτηνιάτρους για μικρά κατοικίδια .
Η πανίδα της Πάρου έχει ακολουθήσει την πορεία της βλάστησης όπου τρέφεται και βρίσκει καταφύγιο. Τα κυριότερα
θηλαστικά είναι ο λαγός (Lepus europeus), το αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) και το κουνάβι (Maries boina).
Χαρακτηριστικό πτηνό είναι η πέρδικα (Alectoris chukar). Από τα αποδημητικά συναντώνται φάσες, μπεκάτσες, τρυγόνια και
αρκετά υδρόβια.
Τα κυριότερα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην Πάρο είναι τα εξής: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto), Γκιώνης
(Otus scops) (ΚΦ), Κουκουβάγια (Athene noctua )(ΕΦ), (Caprimulgus europaeus) Γιδοβυζάστρα, (Merops apiaster)
Μελισσοφάγος, (Galerida cristata) Κατσουλιέρης, (Hirundo rustica) Σταυροχελίδονο, (Sylvia melanocephala)
Μαυροτσιροβάκος (ΕΦ), (Muscicapa striata) Σταχτομυγοχαύτης, (Lanius senator) Κοκκινοκεφαλάς, (Cornus corone comix)
Κουρούνα, (Passer domesticus) Σπιτοσπουργίτης, (Carduelis chloris) Φλώρος, (Carduelis carduelis) Καρδερίνα, (Buteo buteo)
Γερακίνα (ΕΦ), (Buteo ruffinus )Αετογερακίνα (ΕΦ), (Falco tinnunculus) Βραχοκιρκίνεζο, (Falco biarmicus) Χρυσογέρακο (ΕΦ V),
(Calidris minuta) Νανοσκαλίδρα (ΠΧ), (Calidris ferruginea) Δρεπανοσκαλίδρα (Π), (Tringa ochropus) Δασότρυγγας (Χ), (Larus
audouinii) Αιγαιόγλαγος (ΕΦ Ε2), (Larus cacchinans) Ασημόγλαρος (ΕΦ), (Columba livia) Αγριοπερίστερο (ΕΦ), (Apus apus)
Σταχτάρα (ΚΦ), (Apus melba) Σκεπαρνάς (ΚΦ), (Motalica flava) Κιτρινοσουσουράδα (ΚΦ), (Motalica alba) Λευκοσουσουράδα
(ΕΦ), (Hippolais pallida) Ωχροστριτσίδα (ΚΦ), (Carduelis cannabina) Φανέτο (ΕΦ), (Emberiza melanocephala ) Αμπελουργός
(ΚΦ), (Miliaria calandra) Τσιφτάς (ΕΦ)
Στην κοιλάδα των Πεταλούδων στην κεντρική Πάρος απαντάται το σπάνιο είδος της πεταλούδας Callimorhpa
quadripunctata.
Τα γαστρόποδα Albinaria coerulea και Monacha rothi είναι ενδημικά στα νησιά του Αιγαίου και το Deroceras parium είναι
ένα στενοενδημικό είδος της Πάρου. Αλλα σημαντικά είδη είναι τα Agama stellio και Cyrtodactylus kotschy τα οποία
προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης (1979), καθώς επίσης και από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 66/81). (ΓΠΣ ΠΑΡΟΥ)
Σύμφωνα με το "Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδος" οι παραπάνω
χαρακτηρισμοί σημαίνουν τα εξής :Ε Κινδυνεύοντα, V Τρωτά, R Σπάνια, Ι Απροσδιόριστα, Ο Εκτός κινδύνου, Κ Ανεπαρκώς
γνωστά, Φ Φωλεάζοντα
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1.4.2. Ανθρωπογενές περιβάλλον
1.4.2.1. Οικονομία
Η φυσική ομορφιά, το κλίμα, η θάλασσα, η αρχιτεκτονική και ο χαρακτήρας του αρχιπελάγους του Αιγαίου έχουν
συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στην μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού με θετικές και αρνητικές συνέπειες. Θετικές γιατί
ενίσχυσαν το εισόδημα των κατοίκων και βοήθησαν στον περιορισμό της δημογραφικής συρρίκνωσης, αρνητικές γιατί
δημιούργησαν ισχυρές πιέσεις πάνω στο περιβάλλον και αλλοίωσαν πολλά από τα αυθεντικά χαρακτηριστικά των τοπικών
κοινοτήτων.
Η Πάρος έχει διαμορφώσει την οικονομία της τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από τον τουρισμό και τα εποχικά
χαρακτηριστικά του (υπερβολική αύξηση τουριστικής κίνησης τους θερινού μήνες). Τα τελευταία χρόνια, ο
κατασκευαστικός τομέας φαίνεται να είναι ο κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης στο νησί, επηρεάζοντας έτσι και άλλους
τομείς της ζωής στο νησί. Με την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και την εύκολη πλέον και σχετικά σύντομη πρόσβαση στο νησί
κυρίως από την πρωτεύουσα, παρατηρείται μεγάλος ρυθμός κατασκευής παραθεριστικών κατοικιών, που τείνει να
μετατρέψει την Πάρο σε «προάστιο» της πρωτεύουσας. Η οικιστική ανάπτυξη που συνεπάγεται μεταβάλλει τη δομή της
οικονομίας του νησιού μεταβάλλοντας και τον προσανατολισμό του τομέα παροχής υπηρεσιών, καθώς οι επισκέπτες δεν
είναι πλέον στην πλειονότητά τους παροδικοί, αλλά μπορούν να χαρακτηριστούν ως εποχιακοί κάτοικοι. Αυτό δημιουργεί
νέες τάσεις, αλλά και αρκετά προβλήματα στις απαιτούμενες υποδομές και την φέρουσα ικανότητα του νησιού.
Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, από τα 233665 στρέμματα του νησιού καλλιεργούνται τα 66665 στρέμματα,
ποσοστό δηλαδή 28,6%. Το υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιείται ως βοσκότοποι ή να χαρακτηρίζεται ως άγονη έκταση.
Όπως είναι φυσικό, οι αγροτικές εκτάσεις ήταν μεγαλύτερες τα περασμένα χρόνια, αλλά πολλές από αυτές είτε διατέθηκαν
για τουριστική ανάπτυξη κατά την περίοδο της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης είτε διατίθενται πλέον για την κατασκευή
νέων παραθεριστικών κατοικιών. Ο περιορισμός της τοπικής παραγωγής σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση λόγω
αύξησης του πληθυσμού, ιδιαίτερα κάποιους μήνες του χρόνου οδηγεί στην κάλυψη των μεγαλύτερων αναγκών του νησιού
από εισαγωγές μέσω του μοναδικού του λιμανιού στην Παροικία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), στο νησί καλλιεργείται κυρίως κριθάρι και λοιπά
σιτηρά σε έκταση 20000-25000 στρεμμάτων. Κτηνοτροφικά φυτά (βίκος, βρώμη, κριθάρι για σανό) καλλιεργούνται σε
έκταση 8000-12000 στρ. ενώ αμπέλια 5500-6000 στρέμματα. Σημειώνεται ότι τα αμπέλια τη δεκαετία του 1980 η
αντίστοιχη έκταση ήταν 12000 στρέμματα. Πολλές από αυτές της εκτάσεις μεταπωλήθηκαν κατά την τουριστική ανάπτυξη
που ακολούθησε για τη δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων. (Γαϊτάνης Χρήστος 2007)
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Η καλλιέργειες ελαιοδέντρων καλύπτουν 10000-12000 στρέμματα (180000 δέντρα), τα κηπευτικά καταλαμβάνουν 45005000 στρέμματα, ενώ άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες (εσπεριδοειδή,
πυρηνόκαρπα, οπωροφόρα κλπ) καλύπτουν περίπου 5000 στρέμματα. Τέλος υπολογίζεται ότι μια έκταση 5000
στρεμμάτων βρίσκεται κάθε χρόνο σε αγρανάπαυση.
Η κτηνοτροφική παραγωγή ανέρχεται σε 2500-3000 τόνους αγελαδινό και 500 τόνους αιγοπρόβειο γάλα. Όσον αφορά
στη παραγωγή κρέατος αυτή είναι περίπου 250-400 τόνους (ΕΑΣ, 2007)
Όσον αφορά στην οινοποιεία, η Πάρος έχει χαρακτηριστεί ζώνη Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
κρασιών. Καλλιεργούνται δύο ποικιλίες: η Μονεμβασιά (λευκή) και η Μανδηλαριά (Ερυθρά). Η ΕΑΣ συγκεντρώνει και
επεξεργάζεται ετησίως 1000-1500 τόνους σταφύλι για την παραγωγή κρασιού ΟΠΑΠ Πάρος. Το οινοποιείο της Ένωσης έχει
δυναμικότητα 4000 λίτρων / ώρα κρασί και διαθέτει εμφιαλωτήριο με δυναμικότητα 1800-2000 φιαλών / ώρα. Η
επεξεργασία του υπόλοιπου 50% της συνολικής παραγωγής του νησιού γίνεται από ιδιωτικά οινοποιεία. Περίπου 1000
τόνοι οινοποιούνται από τους παραγωγούς και πωλούνται από τους ίδιους.
Η αλιεία στην Πάρο αποτελεί όπως είναι φυσικό ένα από τα παλαιότερα και παραδοσιακά επαγγέλματα. Το νησί της
Πάρου υπερέχει όλων των νησιών των Κυκλάδων αλλά και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου σε αλιευτικό στόλο. Βέβαια,
η αλιευτική δραστηριότητα ήταν πιο έντονη τις προηγούμενες δεκαετίες, που δεν είχαν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό άλλοι
τομείς τις οικονομίας και η αλιεία ήταν υγιής κλάδος. Η αλιεία συντηρείται σε οικογενειακή βάση, ενώ πλέον λίγοι είναι
αυτοί που απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτή (μόνο 3 από τις 80 επαγγελματικές άδειες ανήκουν σε άτομα που ζουν
αποκλειστικά από την αλιεία), λόγω εξάντλησης του αλιευτικού πλούτου.
Τέλος στον πρωτογενή τομέα καταγράφονται και μια σειρά από λατομεία που λειτουργούν στο νησί. Υπάρχουν λατομεία
αργών λίθων, σκύρων, άμμου, ασβέστη που εξυπηρετούν τις τοπικές δομικές ανάγκες που είναι αρκετά σημαντικές με
δεδομένη τη μόνιμη τουριστική ανάπτυξη σε παραθεριστικές κατοικίες, δημόσια έργα κ.α. Επίσης η εξόρυξη στη Πάρο είναι
γνωστή για το γνωστό μάρμαρο της Πάρου. Οι χρωματισμοί του είναι λευκό και γκρίζο και χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στην
λαϊκή αρχιτεκτονική, αποτελώντας την συνήθη πρώτη ύλη για πολλά αριστουργήματα της αρχαιότητας. Η διαφάνεια του
μαρμάρου αυτού είναι εντυπωσιακή και το φως φτάνει ως 3,5 εκ. βάθος. Σήμερα το λιγοστό μάρμαρο τέτοιας ποιότητας
προσφέρεται από τα ορυχεία μόνο για γλυπτά. (Γαϊτάνης Χρήστος 2007)
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1.4.2.2. Οικολογικές –περιβαλλοντικές δράσεις
Προστασία πανίδας – «Αλκυόνη»
Η «Αλκυόνη» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά
εργασίας από ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο, που έρχονταν στην Πάρο ειδικά για αυτό το σκοπό. Οι πόροι της «Αλκυόνης»
προέρχονται από ιδιώτες υποστηρικτές και κυρίως από χορηγίες διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών και ελληνικών
εταιρειών.
Ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την περισυλλογή, θεραπεία και επανένταξη στη φύση των αγρίων ζώων της ελληνικής
πανίδας που για κάποιο λόγο (παράνομο κυνήγι κυρίως, αλλά και μολύνσεις, ατυχήματα κ.ά.) βρέθηκαν σε θέση να
χρειάζονται περίθαλψη.
Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στην Πάρο, η «Αλκυόνη» περιθάλπτει και αποθεραπεύει περίπου 200 διαφορετικά
είδη τραυματισμένων πουλιών ή άλλων αγρίων ζώων, τα οποία δε θα είχαν φτάσει ποτέ ζωντανά στη Πάρο χωρίς τη
βοήθεια των ευαισθητοποιημένων ανθρώπων που οικιοθελώς μεσολαβούν και φυσικά των «μόνιμων» εθελοντών του
συλλόγου που βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα στους 30 Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών της «Αλκυόνης» σε όλη την Ελλάδα.
Η «Αλκυόνη» ασχολείται και με την περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και με διάφορες άλλες κοινωνικές
δραστηριότητες στοχεύοντας στην ουσιαστικότερη και πληρέστερη προστασία της ελληνικής πανίδας. (www.alkioni.gr)
Βιολογικός καθαρισμός – Νάουσα
Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων της Κοινότητας Νάουσας Πάρου έχει ήδη κατασκευαστεί και
λειτουργεί στη θέση « Διαλισκάρι» σε χώρο έκτασης 9 στρεμμάτων περίπου και σε απόσταση περί τα 3,5 χλμ. Βορειοδυτικά
του κέντρου της Κοινότητας Νάουσας και περί τα 8,5 χλμ. Βορειοανατολικά της πόλης της Παροικίας.
Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων της Κοινότητας Νάουσας οδηγούνται τα λύματα που συλλέγονται από το
υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης που καλύπτει σχεδόν το σύνολο του οικισμού του κέντρου της Κοινότητας Νάουσας,
καθώς και τα βοθρολύματα που οφείλονται σε κτίσματα που δεν έχουν τηρήσει την οδηγία συνδέσεως με το δίκτυο.
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι 2400 κάτοικοι/ χειμώνα και 11000/καλοκαίρι. Η παροχή σχεδιασμού(m3/d) είναι 432/
χειμώνα και 2540/καλοκαίρι.
Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό. Τα επεξεργασμένα
λύματα διατίθενται στην θαλάσσια περιοχή κατάντη του γηπέδου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού και διαχυτήρα στο βάθος
των 9,8 μ. Η παραγόμενη ιλύς διατίθενται μετά την αφυδάτωση της στον εκάστοτε λειτουργούντα χώρο διάθεσης
απορριμμάτων.
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Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της βιολογικής επεξεργασίας με ενεργό ιλύ, σταθεροποίηση της ιλύος
και μερική απομάκρυνση αζώτου με νιτροποίηση-απολυτοποίηση. Τα στάδια επεξεργασίας είναι τα εξής: προ-επεξεργασία,
βιολογική επεξεργασία, απολύμανση και αποχλωρίωση, μέτρηση παροχής, μετά-αερισμός, διάθεση των επεξεργασμένων
λυμάτων και επεξεργασία της ιλύος.
Τα επεξεργασμένα λύματα μετά το στάδιο της απολύμανσης, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το πότισμα των
δέντρων, καλλωπιστικών φυτών και πρασίνου.
Εφόσον τα επεξεργασμένα λύματα χρησιμοποιηθούν για άρδευση (π.χ. βοτανικού κήπου), μέρος της παροχής των
επεξεργασμένων λυμάτων από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης της μονάδας θα οδηγείται με χωριστό δίκτυο σε μικρή
μονάδα που θα περιλαμβάνει δεξαμενή/ μονάδα φίλτρανσης και απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ή όζον (O3).
(στοιχεία από ΔΕΥΑΠ)
Αιολική – Ηλιακή ενέργεια
Το έτος 2010-2011 στην Πάρο εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτριες καθώς και φωτοβολταϊκά πάρκα, προς εκμετάλλευση
της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
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Κεφάλαιο 2: Υλικά και Μέθοδοι
Το κεφάλαιο αυτό αναλύει και περιγράφει όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχή μέχρι και το πέρας
της πτυχιακής εργασίας οι οποίες είναι: α) Μέθοδος βιβλιογραφικής έρευνας, β) επιτόπια έρευνα- ανάλυση υφιστάμενης
κατάστασης, γ) μέθοδος ερωτηματολογίων, δ) μέθοδος συλλογής – αναγνώρισης φυτικών δειγμάτων.
Η έρευνα -μέσω βιβλίων και μέσω διαδικτύου ήταν εκτενής και υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις προσωπική επικοινωνία
με τους αρμόδιους φορείς του νησιού- για την κατάσταση την οποία επικρατεί στο νησί αναφερόμενοι στο φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο: 1. Επίσης εκτενής ήταν και η έρευνα για τα ιστορικά
στοιχεία που αφορούν το νησί αλλά και το Πάρκο ειδικότερα.
Κατά την επιτόπια έρευνα στο χώρο του Πάρκου έγινε η ανάλυση της περιοχής μελέτης, η οποία είναι αναλυτική και
περιγράφει όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το Πάρκο Αι – Γιάννη Δέτη. Τέτοια στοιχεία είναι η ιστορία του, το φυσικό και
αδιατάραχτο φυσικό τοπίο, οι πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, ο θρησκευτικός και εμπορικός χαρακτήρας του. Η
παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης γίνεται με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, χαρτών και φωτογραφικού υλικού
για την καλύτερη κατανόηση της.
Μία από τις βασικές μεθόδους για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι η καταγραφή της άποψης των
επισκεπτών του πάρκου (κατοίκων και τουριστών). Για το λόγο αυτό απαντήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία παρουσιάζουν
τις εντυπώσεις που δημιουργεί η εικόνα του πάρκου προς το κοινό του. Ερωτηματολόγια απαντήθηκαν και από τους
διαχειριστές του Πάρκου με σκοπό την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και τις βλέψεις για μελλοντικές
επεμβάσεις στο πάρκο.
Όσον αφορά την βλάστηση του τόπου, έγινε μία επιτόπια παρατήρηση-συλλογή φυτικών ειδών και ακολούθησε η
αναγνώριση και η καταγραφή τους. Με βάση τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής έγιναν και οι προτάσεις εμπλουτισμού
της υπάρχουσας βλάστησης του Πάρκου. Με τη μέθοδο αυτή, η πρόταση αναμένεται να είναι οικολογική, εφόσον θα
χρησιμοποιηθούν αυτοφυή φυτικά είδη και δεν θα διαταραχτεί το φυσικό ph και η σύσταση του εδάφους. Επίσης η
μέθοδος αυτή προσδοκά μικρότερα ποσοστά αποτυχίας της κατασκευής.
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2.1. Ιστορικά στοιχεία Πάρκου Αι- Γιάννη Δέτη
2.1.1. Οι Ρώσοι στο πάρκο
Κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου 1769-1774 η Αικατερίνη η
Β΄τσαρίνα της Ρωσίας αποφάσισε την αποστολή ρωσικού στόλου στο Αιγαίο με
σκοπό να παρακινήσει τους Έλληνες σε επανάσταση εναντίον των Οθωμανών.
Ο ρωσικός στόλος μετά τη νίκη του στην ναυμαχία του Τσεσμέ (1770) επέλεξε τον
κόλπο της Νάουσας της Πάρου ως αγκυροβόλιό του και έδρα της ρωσικής διοίκησης.
Οι Ορλώφ φρόντισαν να οχυρώσουν το λιμάνι και κατασκευάσουν τις απαραίτητες
υποδομές για την παραμονή του στόλου και την διαμονή των πληρωμάτων και των
στρατευμάτων. Στην είσοδο του κόλπου οργανώθηκαν δύο πυροβολαρχίες
(ακρωτήριο Αλμυρός 10 κανόνια και ακρωτήριο Τούρκος 9 κανόνια)
Εικ. 13: Βόρεια θέα Πάρκου
ενώ άλλη μία στη νησίδα Γαλιάτσος στο κέντρο του κόλπου (9 κανόνια). Στη νησίδα Αγία Καλή ο Σπυρίδωφ εγκατέστησε το
Ναυαρχείο του και στη νησίδα Άγιος Αρτέμιος πυριτιδαποθήκες. Πολλές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν στην ξηρά για τη
διαμονή των ανθρώπων και την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Ναυπηγεία, αποθήκες, νοσοκομείο, σιδηρουργεία,
υδραγωγεία, εκκλησία, αρτοποιείο, στρατώνες και κοιμητήριο. Για την επισκευή των πλοίων και τις οικοδομές
χρησιμοποιήθηκε ξυλεία που υλοτομήθηκε στη Θάσο.
Στο χώρο του Πάρκου εντοπίζονται οι θέσεις των δύο πυροβολαρχιών (Αλμυρός και Τούρκος), θεμέλια από πέτρινα
καταλύματα, αποθήκες στις οποίες κατασκευάζονταν τα κατάρτια των πλοίων, ενώ στο ψηλότερο σημείο της χερσονήσου
είχε τοποθετηθεί ιστός σημαίας που ειδοποιούσε για την εμφάνιση πλοίων.
Σύμφωνα με τις πηγές, τα πληρώματα του στόλου ήταν περί τους 12.000 άνδρες ενώ ο πεζικός στρατός περίπου 10.000.
Σε ρωσικό χάρτη του 1772 σημειώνονται αγκυροβολημένα στον κόλπο της Νάουσας 42 πλοία, τα περισσότερα στον όρμο
του Αϊ-Γιάννη. Η ρωσική κατοχή και διοίκηση του Αιγαίου περιέλαβε 19 νησιά και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του
ρωσοτουρκικού πολέμου του 1774. Επίτροπος και επιτηρητής στο Αιγαίο διατέλεσε ο Μυκονιάτης Αντώνης Ψαρός.
Στις 10/21 Ιουλίου 1774 υπογράφτηκε η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή με την οποία τερματίστηκε ο ρωσοτουρκικός
πόλεμος. Στις 11 Αυγούστου 1774 δόθηκε εντολή από την Αικατερίνη στον Ορλώφ να εγκαταλείψει ο ρωσικός στόλος το
Αιγαίο, αλλά πολλά από τα πλοία που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν εγκαταλείφθηκαν στον κόλπο της Νάουσας. Οι
εγκαταστάσεις στην ξηρά καταστράφηκαν γρήγορα ενώ τα αμέσως επόμενα χρόνια, δυτικοί επισκέπτες ( Choiseul-Gouffier,
Sonnini) αναφέρουν την πλήρη ερήμωση και καταστροφή τους.
Σήμερα στις θέσεις των εγκαταστάσεων αυτών εντοπίζονται μόνο οι θεμελιώσεις τους. (Θεολόγος κ’ Νίκος Αλιπράντης)
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2.1.2. Άγιος Ιωάννης- Δέτης
Το τοπωνύμιο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται ήδη από το 1530 στους χειρόγραφους
πορτολάνους της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και σε αυτόν της Ζαγοράς του
Πηλίου, ενώ σχετική αναφορά υπάρχει και στον πρώτο έντυπο πορτολάνο του Δ. Τάγια
(Βενετία 1573).
Στους χάρτες του ρωσικού στόλου που αποτυπώνονται οι εγκαταστάσεις των Ρώσων
στον κόλπο της Νάουσας (1770-1774) και σε χάρτες λίγο μεταγενέστερους (1776 Gouffier)
στη θέση της μονής (εικ.14,15) σημειώνεται ένα κτήριο χωρίς όμως κάποια ένδειξη ότι
Εικ. 14: Αι –Γιάννης Δέτης
πρόκειται για μοναστήρι ή εκκλησία.
Επιγραφή στο καθολικό της μονής αναφέρει ανακαίνιση από το μοναχό Ιωσάφ στις 16
Ιουνίου 1806. Από έγγραφα των πρώτων επαναστατικών χρόνων με την υπογραφή του
Παριανού Π. Δημητρακόπουλου, Φιλικού και υπουργού των πρώτων επανασταστικών
κυβερνήσεων, γνωρίζουμε πως στο χώρο της μονής λειτουργεί «λαζαρέτο» για τα πλοία που
φτάνουν στην Πάρο. Το 1833 με το νόμο της Αντιβασιλείας του Όθωνα περί μονών το
μοναστήρι εγκαταλείπεται από τους μοναχούς. Το 1964 με άδεια της εκκλησιαστικής και
κοινοτικής αρχής, στον Άγιο Ιωάννη εγκαθίσταται η Ολλανδή ζωγράφος Gizella D'aily, η
οποία με διαλλείματα θα παραμείνει στο χώρο μέχρι το 1982. Επισκευάζει και συντηρεί το Εικ. 15: Αι –Γιάννης Δέτης
κτήριο της μονής και των γειτονικών κελιών. Το 1982 μετά από κατάληψη του χώρου από
κατοίκους της Νάουσας υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τη μονή.
Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Δέτη πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου, ημέρα
αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου. Την παραμονή στον εσπερινό
συγκεντρώνονται προσκυνητές που ξενυχτούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το
προσωνύμιο Δέτης, σύμφωνα με τον ιατρό - λαογράφο Όθωνα Κάπαρη, προήλθε είτε
εξαιτίας της αγκυροβόλησης πολλών πλοίων στον φυσικό αυτό κόλπο είτε εξαιτίας της
ιδιότητας του αγίου να «δένει» (θεραπεύει) την ελονοσία που τον 18ο και 19ο αιώνα
ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Νάουσας. (Θεολόγος κ’ Νίκος Αλιπράντης)
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2.2. Ανάλυση περιοχής μελέτης- ΠΑΡΚΟ ΑΪ –ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΤΗ
2.2.1. Γεωγραφική θέση περιοχής μελέτης- Προσβασιμότητα
Το Πάρκο Αϊ –Γιάννη Δέτη είναι το μοναδικό πάρκο στο νησί το οποίο έχει χαρακτηριστεί και λειτουργεί ως
περιβαλλοντικό και πολιτιστικό. Η θέση του είναι στο βορειοδυτικότερο άκρο της Νήσου της Πάρου και αποτελεί μια
ολόκληρη χερσόνησο. Ειδικότερα αποτελεί το δυτικό άκρο του κόλπου της Νάουσας της Πάρου, ένα από τα μεγαλύτερα
τουριστικά κέντρα του νησιού. Το Πάρκο καταλαμβάνει έκταση 800 στρεμμάτων, χαρακτηρίζεται από τοπία φυσικής
ομορφιάς και παρουσιάζει ιστορικό, πολιτισμικό και γεωλογικό ενδιαφέρον.
Με την υπάρχουσα χρήση του λειτουργεί από το 2009 υπό την διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκο Πάρου
Α.Ε., με σκοπό την προστασία της περιοχής, την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων, την προώθηση του
εθελοντισμού και της οικολογικής συνείδησης. Φιλοδοξία του Πάρκου είναι να αποτελέσει απτό δείγμα μιας άλλης
αντίληψης για τον τουρισμό στα νησιά, που σέβεται και αναδεικνύει τον πολιτισμό και την ιδιαίτερη φύση τους.
Η πρόσβαση στο Πάρκο γίνεται μέσω χερσαίων είτε θαλάσσιων διαδρομών. Η χερσαία διαδρομή ενώνει το Πάρκο με τη
Νάουσα και κατ’ επέκταση με την Παροικία- το λιμάνι του νησιού.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η πρόσβαση διευκολύνεται δια
μέσου θαλάσσης με καΐκια τα οποία κάνουν την διαδρομή ΝάουσαΠάρκο 4 φορές ανά ώρα. Επίσης η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του
Πάρκου λειτουργώντας ως φυσικό αγκυροβόλιο, επιτρέπει την
προσέγγιση του χώρου και με ιδιωτικά σκάφη.
Το Πάρκο εκτός από το φυσικό
αγκυροβόλιο, έχει τέσσερις παραλίες .
Από αυτές η κεντρική παραλία, του
Καθολικού, είναι η πιο προσβάσιμη και
οργανωμένη. Στην παραλία αυτή
Χάρτης 6: Προσβασιμότητα
λειτουργεί και αναψυκτήριο το οποίο
Χερσαία πρόσβαση
προσφέρει κάποια ελαφριά γεύματα
Νάουσα – Πάρκο
6,00 χλμ
όπου προτιμώνται τα Παριανά
Παροικία – Πάρκο
7,20 χλμ
προϊόντα. Στις υπόλοιπες παραλίες ο
Παροικία – Καμάρες – Πάρκο 8,50 χλμ
επισκέπτης μπορεί να φτάσει μόνο
περπατώντας.
Θαλάσσια πρόσβαση
Χάρτης 5: Τοποθεσία Πάρκου στην Πάρο

Νάουσα- Πάρκο

1,65 μίλια
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2.2.2. Όρια- Τοπογραφία- Μικροκλίμα
Το Πάρκο του Αι- Γιάννη Δέτη τοποθετείται σε μία χερσόνησο (χάρτης 7) η οποία βρέχεται περιμετρικά από θάλασσα, εκτός
από ένα στενό σημείο γης το οποίο αποτελεί και την είσοδό του (εικ. 16). Τα όρια του Πάρκου είναι άγριες κεκλιμένες πλαγιές
πολλές φορές απροσπέλαστες οι οποίες καταλήγουν και χάνονται στη θάλασσα.
Τοπογραφικά αποτελείται από μεγάλες κλίσεις και δύσβατα βράχια (εικ.17). Οι κλίσεις κυμαίνονται από 10%-35% με την
κυρίαρχη κλίση να βρίσκεται στο 25%. Στις κλίσεις αυτές, όταν απουσιάζει το φυτικό υλικό, το χώμα δεν συγκρατείται και
ξεπλένεται, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το μητρικό πέτρωμα. Στις περιοχές αυτές η ανθρώπινη δραστηριότητα περιορίζεται
και προτιμάται μόνο από τους φυσιολάτρες ή ακόμα και τους αναρριχητές- ορειβάτες. Η μεγάλη τοπογραφική διαφορά
οφείλεται και για την έλλειψη θέας προς το βορά, από τα σημεία χαμηλού υψομέτρου.
Όσον αφορά το μικροκλίμα, στην περιοχή κυριαρχούν οι Βόρειοι και Βορειοδυτικοί άνεμοι αλλά παρ’ όλα αυτά η κεντρική
παραλία του Πάρκου είναι προστατευμένη, λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς του εδάφους, η οποία λειτουργεί ως
φυσικός ανεμοθραύστης- κυματοθραύστης(εικ. 17). Για το λόγο αυτό η παραλία προτιμάται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού
τις ημέρες με αυξημένη ένταση ανέμων. Λόγω
της μεγάλης κλίσης εδάφους, η σκίαση στο χώρο
της κεντρικής παραλίας είναι αρκετή κατά τις
Β
πρωινές ώρες (χάρτης 8).

20%

ΒΔ

25%

20%
26%

36%

Εικ. 16: Είσοδος Πάρκου

Εικ. 17: Φυσικός ανεμοθραύστης

Ε

10%
21/6, 7:00 ΑΜ
Χάρτης 8-9: Σκίαση Πάρκου
Χάρτης 7: Τοπογραφία Πάρκου

21/6, 7:30 ΠΜ
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2.2.3. Γεωλογικά στοιχεία
Στο πάρκο του Άι Γιάννη Δέτη αφθονούν οι μεταμορφωμένοι γρανίτες. Έλαβαν το όνομα γνεύσιος (εικ.18), από τη
Γαλλική πόλη Gneiss. Οι Παριανοί με τη φαντασία του νησιώτη έδωσαν στις πέτρες αυτές το όνομα ψαρόπετρες, επειδή
περιέχουν φύλλα μαρμαρυγία (είδος ορυκτού), που γυαλίζουν στο φως σαν λέπια ψαριού. Επίσης ακολουθούν γκρίζους
χρωματισμούς όπως οι σαύρες. Μ' αυτές χτίστηκαν τα σπίτια, οι ξερολιθιές και στρώθηκαν οι δρόμοι σε όλο το νησί.
Οι γνεύσιοι προέρχονται από γρανίτες που μεταμορφώθηκαν στα έγκατα της γης. Τα υλικά τους με τη μεγάλη πίεση και
θερμοκρασία κομματιάστηκαν και ανασυγκολλήθηκαν δίνοντας άλλες πέτρες με την ίδια σύσταση (περιέχουν τα ορυκτά
χαλαζία, μαρμαρυγία και άστριους) σε διάταξη στρώσεων γι' αυτό σχίζονται εύκολα. Η μεταμόρφωση έδωσε σχιστόλιθους
και γνεύσιους. Στην περιοχή υπάρχουν λίγοι σχιστόλιθοι και αρκετοί γνεύσιοι, ενώ πιο ανατολικά βρίσκεται φλέβα
μαρμάρου, η οποία τροφοδοτούσε τέσσερα καμίνια. Στην περιοχή υπήρχαν ακόμη και κερατόλιθοι οι οποίοι μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σαν εργαλεία ή ακόμη και σαν πρώτη ύλη για κοσμήματα. Υπάρχουν ακόμα και αποσαθρωμένοι οφείτες
(σερπεντίνες) πράσινοι. Τα πετρώματα διακρίνονται σε πυριγενή ή εκρηξιγενή (οι γρανίτες λ.χ.), σε μεταμορφωμένα (οι
γνεύσιοι, οι σχιστόλιθοι, τα μάρμαρα, οι κερατόλιθοι) και σε ιζηματογενή (η άμμος, οι ψαμμίτες, το χώμα).
Τα σχήματα στα βράχια διαμορφώθηκαν από τον αέρα και τη θάλασσα. Ο αέρας, το θαλασσινό νερό και η
μεταφερόμενη άμμος, άνοιξαν τρύπες στα πετρώματα και τα αποσάρθρωσαν.

Εικ. 18: Πετρώματα Πάρκου

Εικ. 19: Πετρώματα Πάρκου

Χάρτης 10: Πάρκο

Εικ. 20, 21: Πετρώματα Πάρκου
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2.2.4. Υφιστάμενες χρήσεις χώρου- κυκλοφορία
Στο Πάρκο Αϊ-Γιάννη Δέτη συγκεντρώνονται διάφορες χρήσεις περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, αναψυχικού και
θρησκευτικού χαρακτήρα. Το πάρκο συγκεντρώνει ακόμη και δράσεις εμπορικού χαρακτήρα όπως είναι το παλιό ιδιωτικό
καρνάγιο σκαφών (εικ.23), στην είσοδο του, το οποίο διατηρείται και λειτουργεί έως σήμερα επισκευάζοντας μικρές βάρκες
και καΐκια ιδιωτών ψαράδων του νησιού.
Ξεχωριστή θέση στο πάρκο καταλαμβάνει η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Δέτη, απ’ την οποία πήρε το όνομα του. Στις 29
Αυγούστου, κάθε χρόνο οργανώνεται ένα πανηγύρι στον προαύλιο χώρο της Μονής, προς τιμήν του Αγίου.
Πίσω από τη Μονή τοποθετούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Πάρκου Α.Ε. οι οποίες εξυπηρετούν τους λουόμενους
της παραλίας του «Καθολικού» (ανάπτυγμα: 2), προσφέροντας μία οργανωμένη παραλία, με χώρο στάθμευσης, θαλάσσια
αθλήματα, υπαίθρια αίθουσα προβολής ταινιών, υπαίθριο
αμφιθέατρο (ανάπτυγμα: 1) και καφετέρια.
Η οδική κυκλοφορία επιτρέπεται έως τον χώρο
στάθμευσης του Πάρκου. Στην υπόλοιπη έκταση, οι
επισκέπτες καλούνται να περιηγηθούν περπατώντας, ώστε
να μη διαταραχτεί και αλλοιωθεί το φυσικό τοπίο.
Για το λόγο αυτό έχει χαρακτεί ένα δίκτυο μονοπατιών
(εικ.24) το οποίο άλλοτε ακολουθεί επίπεδες και άλλοτε
ανισόπεδες κλίσεις. Η χάραξη των μονοπατιών και η σήμανση
τους είναι η κυριότερη περιβαλλοντική δράση που έχει
συμβεί στο πάρκο, με σκοπό την περιήγηση των επισκεπτών
και την επαφή τους με την Παριανή χλωρίδα.
Τα μονοπάτια αυτά καταλήγουν σε κάποια
Ε
ενδιαφέροντα σημεία θέας του Πάρκου είτε λόγω
υψομέτρου είτε λόγω χαρακτήρα και ιστορίας της περιοχής.
Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς του
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
χώρου είναι ο Φάρος του Κόρακα (ει.22), όπου παλαιότερα
Κυκλοφορία Πεζών
Μονή Αγίου-Ιωάννη Δέτη
Κυκλοφορία Οχημάτων
Οργανωμένη παραλία πάρκου
είχε μόνιμο φαροφύλακα που διέμενε εκεί και άναβε το
Ε Είσοδος
Κτ/κές εγκαταστάσεις πάρκου
φάρο, έως ότου αποκτήσει η περιοχή ηλεκτρισμό.
Καρνάγιο
Φάρος Κόρακα
Χώρος στάθμευσης

Χώρος περιπάτου-παρατήρησης

Χάρτης 11: Χρήσεις Πάρκου
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Υφιστάμενες χρήσεις

Εικ. 22: Φάρος Κόρακα

Εικ. 23:Ιδιωτικό καρνάγιο

Εικ. 25: Είσοδος

Ανάπτυγμα 1: Αμφιθέατρο (εγκαταστάσεις Πάρκου)

Ε

Εικ. 24: Δίκτυο μονοπατιών

Ανάπτυγμα 2: Κεντρική παραλία καθολικού
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2.2.5. Εξωτερικές θέες Πάρκου

Ανάπτυγμα 1: Χερσόνησος Αι – Γιάννη Δέτη

Ανάπτυγμα 2: Βορειοδυτική θέα Πάρκου, στο βάθος διακρίνεται ο Φάρος του Κόρακα

Ανάπτυγμα 3: Νότια θεά Πάρκου, διακρίνεται η στενή λωρίδα γης η οποία αποτελεί την είσοδο του Πάρκου
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2.2.6. Πολιτιστικές – αθλητικές εκδηλώσεις

Αφίσα 1: Φεστιβάλ στο Πάρκο

Εικ. 26: Τρίαθλο Πάρου 2011

Αφίσα 2: Τρίαθλο Πάρου

Στο ΠεριβαλλοντικόΠολιτιστικό Πάρκο Πάρου ΑιΓιάννη Δέτη συμβαίνουν
διάφορες εκδηλώσεις
πολιτισμού και αθλητισμού,
κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
όπως συναυλίες, ρεσιτάλ,
παρουσίαση κλασικού
μπαλέτου και διάφορες
παραστάσεις.
Αθλητικές εκδηλώσεις όπως
το Τρίαθλο Πάρου και
Αφίσα 3: Τρίαθλο Πάρου παιδικές διοργανώσεις.

Εικ. 27: Συναυλία στο αμφιθέατρο

Εικ. 28: Πεζοπορεία
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2.3 Μέθοδος ερωτηματολογίων
2.3.1 Ερωτηματολόγιο προς κατοίκους και προς επισκέπτες νησιού
Το πλήθος των ερωτηθέντων είναι μοιρασμένο μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς 50 από τα
ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από τους πρώτους και 50 από τους δεύτερους.
Αρχικά ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να συμπληρώσουν την «ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ», την «ΗΛΙΚΙΑ» και το «ΦΥΛΟ» τους και
μετά ακολούθησαν ερωτήσεις σχετικά με την συχνότητα των επισκέψεών τους στο πάρκο και τις προτιμήσεις τους.
Οι πρώτες δύο ερωτήσεις αφορούν τη συχνότητα των επισκέψεων των ερωτηθέντων κατά τον τελευταίο μήνα και κατά
την τελευταία εβδομάδα και καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε: 1 φορά, 2 φορές, περισσότερες από 2 φορές ή και
καθόλου.
Στη συνέχεια ρωτούνται για τον λόγο τον οποίο επισκέφθηκαν το πάρκο με την υπάρχουσα χρήση του και οι απαντήσεις
μπορεί να είναι: για λόγους αναψυχής (δηλαδή για την καφετέρια και την παραλία), για πολιτιστικούς λόγους (συναυλία,
ομιλία, προβολή ταινίας, για θρησκευτικούς λόγους (Μονή Αγίου Ιωάννη Δέτη), για λόγους αθλητισμού όπως θαλάσσια
σπόρ, beach volley και αναρρίχηση, για περιβαλλοντικούς λόγους δηλαδή περιήγηση στα μονοπάτια ή κάποιο άλλο λόγο.
Στην ερώτηση αυτή αναμένεται να φανεί το πιο δυνατό στοιχείο του πάρκου, το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί αφού
προσκαλεί τον περισσότερο κόσμο.
Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες απαντούν για τον αν θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο και το χειμώνα για την
ίδια δραστηριότητα και προτείνουν με ελεύθερη απάντηση «τι θα ήθελαν στον χώρο του Πάρκου, που δεν υπάρχει τώρα
και γιατί». Στην ερώτηση αυτή αναμένονται οι προτάσεις των πολιτών για την βελτίωση του χώρου.
Οι ερωτήσεις συνεχίζοντας, αναφέρονται στο φυσικό τοπίο, όπου οι ερωτηθέντες απαντούν αν τους ενδιαφέρει το
βραχώδες τοπίο του πάρκου και αν θεωρούν επαρκή την υπάρχουσα φύτευση με τα θαμνώδη είδη. Αν τη θεωρούν
ανεπαρκή προτείνουν τον εμπλουτισμό της με δενδρώδη ή θαμνώδη-ποώδη είδη.
Στη συνέχεια εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για χώρους σκίασης-ανάπαυσης κατά την περιπλάνηση τους στο πάρκο
και προτείνουν περισσότερη βλάστηση/φωτισμό μονοπατιών/σημεία πληροφόρησης με ιστορικά στοιχεία/σημεία
υπενθύμισης περιβαλλοντικών αξιών/εγκαταστάσεις αθλητισμού/άλλη δραστηριότητα ώστε το πάρκο να γίνει πιο
ενδιαφέρον.
Επίσης απαντούν αν θεωρούν ενδιαφέρουσες τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου και αν θα ήθελαν να ξεναγηθούν σε
αυτές, αν τους ενδιαφέρει η οργανωμένη αναρρίχηση στο χώρο, αν θα διοργάνωναν στο πάρκο κάποια προσωπική τους
εκδήλωση και αν θα τους εξυπηρετούσε η ύπαρξη ενός φυλασσόμενου χώρου παιχνιδιού.
Επιπρόσθετα οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν και σε μία θεωρητική ερώτηση για τον αν «θεωρούν ότι η
έννοια του πάρκου καλύπτεται από την υπάρχουσα κατάστασή του». (παράρτημα: 2)
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2.3.2. Ερωτηματολόγιο προς διαχειριστή Πάρκου Α.Ε.
Εκτός από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους επισκέπτες του πάρκου, σε ένα διαφορετικό ερωτηματολόγιο απάντησαν
και οι διαχειριστές του πάρκου για την υπάρχουσα κατάστασή του αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης.
Αρχικά ρωτήθηκαν για τη σύσταση του φυτικού υλικού του πάρκου, δηλαδή για το αν υπάρχουν κάποια μοναδικά
φυτικά είδη μέσα στην έκταση του πάρκου, τα οποία είναι σπάνια και δεν συναντώνται στο υπόλοιπο νησί, ώστε να
υφίστανται ειδικό καθεστώς προστασίας.
Με την προϋπόθεση της αποκατάστασης του πάρκου, ρωτήθηκαν για το ποιες παρεμβάσεις θεωρούνται επιθυμητές
και ποιες ανεπιθύμητες στο συγκεκριμένο φυσικό τοπίο (πλακοστρώσεις και τσιμέντο, πυκνή φύτευση δέντρων), εφόσον
κάθε ενέργεια ελέγχεται από τους διαχειριστές. Επίσης, όσον αφορά τη δενδρώδη φύτευση η οποία απουσιάζει από το
χώρο, ρωτήθηκαν για τον αν υπάρχουν βλέψεις αναδάσωσης της περιοχής η όχι.
Εύλογο ερώτημα είναι επίσης ο λόγος ύπαρξης του παλιού καρνάγιου στην είσοδο του πάρκου καθώς επίσης και το τι
περιλαμβάνει ο θαλάσσιος πλούτος της περιοχής, που απ ότι αναφέρεται έχει απασχολήσει τη διαχείριση του πάρκου.
Οι επισκέπτες απάντησαν για το αν θα χρησιμοποιούσαν το χώρο και το χειμώνα, έτσι ρωτήθηκαν και οι διαχειριστές
όσον αφορά τι βλέψεις τους για τους χειμερινούς μήνες και ακόμη και για τις βραδινές ώρες εφόσον ο χώρος υστερεί
φωτισμού.
Όσον αφορά τις ήδη υπάρχουσες χρήσεις-κατασκευές, οι διαχειριστές ρωτήθηκαν για τον τρόπο χάραξης των
μονοπατιών και το αν αυτά ακολουθούν επίπεδες κλίσεις (διευκόλυνση περιήγησης) ή ανισόπεδες κλίσεις (αλλαγή
σκηνικού). Επίσης ενδιαφέρον αποτελεί ο τρόπος που μπορεί να αξιοποιηθεί το υπάρχων «πάρκο βράχων», σύμφωνα με
την αρχική ιδέα, καθώς επίσης και το πώς χρησιμοποιείται ο χώρος των παλιών κανονιών.
Εύλογο ερώτημα αποτελεί το αν έχουν ληφθεί μέτρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάποιου επισκέπτη ,αν θεωρηθεί
δεδομένο το γεγονός ότι ο παλιός δρόμος που οδηγεί στον φάρο έχει εγκαταλειφθεί και πρόκειται να κλείσει.
Επίσης θέμα λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης αποτελεί ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον επιτρεπόμενο χώρο
στο πάρκο και το αν αυτός ο αριθμός επαρκεί σε περιπτώσεις εκδηλώσεων.
Αναφερόμενοι σε οικολογικά ζητήματα τέθηκε το ερώτημα του κατά πόσο έχει ληφθεί μέριμνα από τους διαχειριστές
για τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης, τα οποία ενοχλούνται από την στάθμευση κοντά σους κορμούς τους
και την καταπάτηση του ριζικού τους συστήματος καθημερινά.
Τελειώνοντας ενδιαφέρον αποτελεί η πηγή του χρηματικού ποσού για την κατασκευή των υπάρχοντων έργων στο
πάρκο. (παράρτημα 2)
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2.3.3. Μέθοδος συλλογής φυτικών δειγμάτων
Προκειμένου να διαμορφωθεί μία αξιόπιστη λίστα αυτοφυούς φυτικού υλικού του Πάρκου, έγινε μία επιτόπια έρευνα
στο χώρο. Αρχικά συλλέχτηκαν δείγματα από το χώρο του Πάρκου τα οποία αποξηράθηκαν, και αποτυπώθηκε η φυσική
τους κατάσταση σε φωτογραφίες. Μετά από αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών σε εικονογραφημένα βιβλία αλλά και
μετά από συνεργασία με έμπειρους βιολόγους και δασολόγους έγινε η αναγνώριση των φυτικών δειγμάτων και
ακολούθησε η καταγραφή τους.
Στο στάδιο της συλλογής των δειγμάτων, επιλέχθηκε ένα σχεδόν πλήρες δείγμα (με βλαστό, φύλλωμα και άνθη αν
υπήρχαν) από όλα τα φρυγανώδη και ποώδη είδη που αυτοφύονται στην περιοχή του πάρκου. Στη συνέχεια
τοποθετήθηκαν μεμονωμένα σε εφημερίδες, όπου παρέμειναν για περίπου 40 μέρες ώστε να αποξηρανθούν και να είναι
ικανά δείγματα για την διατήρηση τους στο φυτολόγιο της πτυχιακής εργασίας. Στο χρονικό διάστημα αυτό, οι εφημερίδες
αλλάζονταν ώστε να φύγει όλη η υγρασία τους και στοιβάζονταν κατακόρυφα με κάποιο βάρος στην κορυφή.
Η αποτύπωση της φυσικής κατάστασης των φυτών σε φωτογραφίες δεν έγινε μόνο για την ευκολότερη αναγνώρισή
τους. Με τη φωτογραφική αποτύπωση προσδοκάται και η αναγνώριση της ποσοστιαίας εμφάνισης των φυτικών ειδών ανά
μονάδα επιφάνειας (1m*1m). Έτσι στις δύο επισκέψεις που έγιναν στο πάρκο (άνοιξη και καλοκαίρι) διαπιστώθηκε η εικόνα
των φυτών τις δύο αυτές εποχές- όπου το πάρκο έχει την περισσότερη προσέλευση- η χρονική περίοδος άνθησης των
φυτών, τα χρώματα που κυριαρχούν, τα «γειτονικά» φυτά, τα είδη που κυριαρχούν ανά εποχή και ποια είδη είναι αυτά
που «καμουφλάρονται» κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω χρωματικής ομοιότητας των ειδών με το περιβάλλον τους.
Επίσης διαπιστώθηκε η «υφή» της συγκεκριμένης βλάστησης και απαντήθηκαν τα ερωτήματα για τον αν το πάρκο θα
μπορούσε να φιλοξενήσει δενδρώδη βλάστηση.
Για την αναγνώριση των δειγμάτων μελετήθηκαν όλα τα φυτικά δείγματα στερεοσκοπικά, όπου εντοπίστηκαν και
παρατηρήθηκαν τα άνθη, τα φύλλα και γενικά όλα τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια έγινε η αναζήτηση μέσω
κλειδών. Έτσι με τη μέθοδο του αποκλεισμού μέσω κλειδών, τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν είναι όσο το δυνατόν
ασφαλέστερα. Παράλληλα τα συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν από καθηγητές βιολόγους και δασολόγους του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ.
Ο σκοπός της δημιουργίας μίας αξιόπιστης λίστας αυτοφυούς φυτικού υλικού του Πάρκου δεν είναι άλλος από την
γνώση, άρα τη διευκόλυνση της επιλογής των φυτών τα οποία θα συμπληρώσουν το ήδη φυσικό τοπίο.
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα
3.1. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων: συγκρινόμενες απαντήσεις κατοίκων και τουριστών
Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι οι κάτοικοι του νησιού και συγκεκριμένα της Νάουσας – η οποία είναι το κοντινότερο
χωριό στο πάρκο- ρωτήθηκαν και απάντησαν στη Νάουσα, ενώ οι τουρίστες –παραθεριστές ρωτήθηκαν και απάντησαν
στον χώρο του πάρκου του Αι –Γιάννη Δέτη κατά την αναψυχική τους δραστηριότητα (παραλία και καφετέρια).
Η εθνικότητα των ερωτηθέντων ήταν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 96%, ελληνική, ενώ όσον αφορά το
φύλο οι γυναίκες και οι άντρες είναι περίπου ίσοι με ποσοστό 52% και 48% αντίστοιχα. Ηλικιακά υπερισχύουν οι ηλικίες
μεταξύ 21 και 30 ετών (Παράρτημα: πίνακας γραφ. 1).
To 29% των κατοίκων δεν επισκέφθηκε το πάρκο τον τελευταίο μήνα, ενώ το 33% το επισκέφθηκε 1 φορά. Σε αντίθεση,
το 8% των επισκεπτών δεν επισκέφθηκε το πάρκο τον τελευταίο μήνα ενώ το 40% το επισκέφθηκε 1 φορά. Οι επισκέπτες
φαίνεται ότι προτιμούν το πάρκο περισσότερο από τους κατοίκους. Το ίδιο φαίνεται και στην αντίστοιχη ερώτηση που
αφορά τις επισκέψεις κατά την τελευταία εβδομάδα. Το 61 % των κατοίκων δεν έχουν επισκεφθεί το πάρκο την τελευταία
εβδομάδα ενώ το 53 % των τουριστών έχουν επισκεφθεί το πάρκο 1 φορά (Παράρτημα: πίνακας γραφ. 2) .
1. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ?
20%

29%

ΚΑΜΙΑ

1. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ?
28%

1

18%
33%

2

8%

ΚΑΜΙΑ
40%

24%

>2

Γράφημα 1: απαντήσεις κατοίκων

1
2
>2

Γράφημα 2: απαντήσεις τουριστών
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3. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΠΑΡΚΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ)?
5% 0%
23%

42%

9%
21%

ΑΝΑΨΥΧΗ (ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ,
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΣΥΝΑΥΛΙΑ,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΟΜΙΛΙΑ)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ (ΜΟΝΗ ΑΙΓΙΑΝΝΗ)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΣΠΟΡ, ΒΟΛΕΙ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ

Γράφημα 3: απαντήσεις κατοίκων

3. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΟ ΠΑΡΚΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ)?
ΑΝΑΨΥΧΗ (ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ,
ΠΑΡΑΛΙΑ

4%
8%
15%
56%
5%

12%

Κάτοικοι και τουρίστες συμφωνούν πως η πιο
ενδιαφέρουσα χρήση που συμβαίνει στο πάρκο
είναι η αναψυχή η οποία περιλαμβάνει την παραλία
αλλά και την καφετέρια.
Δεύτερες σε προτίμηση έρχονται οι αθλητικές
δραστηριότητες (θαλάσσια σπορ, βόλεϊ και
αναρρίχηση). Ακολουθούν σε προτίμηση οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ένα πολύ μικρό
ποσοστό περίπου 6,5 % αποτελεί τους ανθρώπους
που προτιμούν να πηγαίνουν στο πάρκο για
κάποιον περιβαλλοντικό λόγο. Τις δραστηριότητες
που επέλεξαν οι ερωτηθέντες, διατίθενται να τις
πραγματοποιούν ακόμη και το χειμώνα (Παράρτημα
πίνακας γραφ. 2)
Παρατηρείται πως αν και το πάρκο χαρακτηρίζεται
περιβαλλοντικό, το ποσοστό που προτιμάει το
περιβάλλον του πάρκου είναι πολύ μικρό. Το
ποσοστό αυτό σίγουρα πρέπει να ανυψωθεί με
κάποιες δραστηριότητες οι οποίες θα προκαλούν το
ενδιαφέρον φυσιολατρών και μη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΣΥΝΑΥΛΙΑ,
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ,
ΟΜΙΛΙΑ)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ (ΜΟΝΗ ΑΙΓΙΑΝΝΗ)
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΣΠΟΡ, ΒΟΛΕΙ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)

Γράφημα 4: απαντήσεις τουριστών
Εικόνα 29: Δυτικό Πάρκο
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Με την δυνατότητα που τους δίνεται, στην πέμπτη ερώτηση οι ερωτηθέντες απαντούν ελεύθερα και εκφράζουν τις
προτιμήσεις τους. Έτσι σύμφωνα με τους τουρίστες, το πάρκο θα έπρεπε να έχει περισσότερους χώρους άθλησης (τέννις,
αναρρίχηση, παιδότοπο), περισσότερες δραστηριότητες για νέους (καλοκαιρινό σινεμά, νυχτερινή διασκέδαση, beach bar,
έντονη μουσική), περισσότερο πράσινο, μαρίνα σκαφών, εστιατόριο, καντίνα και γενικά περισσότερη ποικιλία
δραστηριοτήτων. Μόνο δύο φαίνεται να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με την υπάρχουσα κατάσταση του χώρου.
Όσον αφορά τους ντόπιους κατοίκους, αυτοί υποστηρίζουν πως το πάρκο θα έπρεπε να έχει κατά σειρά προτεραιότητας:
περισσότερη βλάστηση και χώρους αθλητισμού (ιστιοπλοΐα, γήπεδο, θαλάσσια σπορ, beach soccer, παιδική χαρά) και
ακολουθούν προτιμήσεις όπως καλύτερα οργανωμένο χώρο- εύκολα προσβάσιμο και φωτισμένο- με beach bar, συναυλίες,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, νυχτερινή διασκέδαση, χώρο στάθμευσης, ουζερί. Επίσης οι κάτοικοι προτείνουν περισσότερο
λειτουργικές εγκαταστάσεις με παγκάκια, ψησταριές, βρύσες και περισσότερες ξαπλώστρες στην παραλία. Μόνο ένας εκ
των ντόπιων εκφράζει την άποψη του να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον ενώ δύο άτομα υποστηρίζουν πως είναι
ικανοποιημένα με την υπάρχουσα κατάσταση.
Στην έκτη ερώτηση, κάτοικοι και τουρίστες απαντούν κατηγορηματικά –με ποσοστό 75% - πως το βραχώδες τοπίο είναι
ενδιαφέρον, ενώ το 13% θεωρεί πως το βραχώδες τοπίο είναι ενδιαφέρον αλλά μονότονο. Μόλις ένα 7% των ερωτηθέντων
υποστηρίζει πως δεν θεωρεί ενδιαφέρον το βραχώδες τοπίο (Παράρτημα πίνακας γραφ. 3).
Στην έβδομη ερώτηση οι ερωτηθέντες απαντούν για τον αν θεωρούν επαρκή την υπάρχουσα θαμνώδη φύτευση. Το
ποσοστό αν και συντριπτικό απαντάει πως δεν είναι επαρκή αυτή η φύτευση.
7. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΠΑΡΚΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΤΕΥΣΗ
ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ (ΘΑΜΝΩΔΗ ΕΙΔΗ)?

7. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΠΑΡΚΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΤΕΥΣΗ
ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ (ΘΑΜΝΩΔΗ ΕΙΔΗ)?

13%

20%
NAI

87%

Γράφημα 5: απαντήσεις κατοίκων

OXI

NAI
80%

OXI

Γράφημα 6: απαντήσεις τουριστών
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Με συμπληρωματική ερώτηση οι ερωτηθέντες προτείνουν την βλάστηση που θα ήθελαν στο πάρκο, δηλαδή τη
δενδρώδη, ενώ με επόμενη ερώτηση συμφωνούν στην ύπαρξη χώρων σκίασης στο πάρκο ώστε να διευκολύνεται η
περιήγησή τους.
7β. ΑΝ ΟΧΙ, ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:
7β. ΑΝ ΟΧΙ, ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:
ΔΕΝΤΡΑ (ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ
ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)

2%
27%
71%

ΘΑΜΝΩΔΗ-ΠΟΩΔΗ
(ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ)
ΆΛΛΟ

ΔΕΝΤΡΑ (ΧΡΩΜΑ
ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ
ΣΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)

2%
32%
66%

ΘΑΜΝΩΔΗ-ΠΟΩΔΗ
(ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ)
ΆΛΛΟ

Γράφημα 7: απαντήσεις κατοίκων

Γράφημα 8: απαντήσεις τουριστών
8. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ,
ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΟΙ ΣΚΙΑΣΗΣΑΝΑΠΑΥΣΗΣ?

8. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΟΙ
ΣΚΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ?

4%
8%
NAI

NAI
92%

Γράφημα 9: απαντήσεις κατοίκων

OXI

96%

OXI

Γράφημα 10: απαντήσεις τουριστών
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9. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ/ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΘΑ
ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ΟΥΣΑ ΜΕ:

19%

31%

9%
18%

23%

9. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ/ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΘΑ
ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ΟΥΣΑ ΜΕ:

ΒΛΑΣΤΗΣΗ(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ
Η)

ΒΛΑΣΤΗΣΗ
(ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ)

ΦΩΤΙΣΜΟ
(ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ,
19%
24%
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΡΑΧΩΝ)
14%
ΣΗΜΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
30%
13%
(ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γράφημα 12: απαντήσεις τουριστών

ΦΩΤΙΣΜΟ
(ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ,
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΡΑΧΩΝ)
ΣΗΜΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γράφημα 11: απαντήσεις κατοίκων
Η διαφορά των νησιωτών με τους τουρίστες φαίνεται σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, όπου οι μεν αναζητούν
περισσότερη βλάστηση (31%) σε ένα ενδιαφέρον πάρκο ενώ οι δε αναζητούν φωτισμό και ανάδειξη των βράχων (30%) τα
οποία αντιπροσωπεύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα εκτενές μνημείο της φύσης.
Η επόμενη ερώτηση είναι θεωρητική και αποκαλύπτει την άποψη των κατοίκων και των τουριστών για τα πάρκα.
10. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΓΙΑ ΣΑΣ,
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ?

10. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΓΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ?

35%

41%
NAI

65%

Γράφημα 13: απαντήσεις κατοίκων

59%

OXI

NAI
OXI

Γράφημα 14: απαντήσεις τουριστών
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Στην ερώτηση 11 οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν πως θεωρούν ενδιαφέρουσα την ύπαρξη του ναυπηγείου στην είσοδο
του πάρκου με ποσοστό 66% περίπου ισάξιο και στις δύο μερίδες πληθυσμού. Επίσης θα συμφωνούσαν στη δυνατότητα
ξενάγησης στους χώρους του ναυπηγείου με ποσοστά 76% (κάτοικοι) και 88% (τουρίστες). (Παράρτημα πίνακας γραφ. 3, 4)
Όσον αφορά την οργανωμένη αναρρίχηση φαίνεται πως είναι καλή ιδέα ειδικά για τους κατοίκους της Νάουσας.
12.ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ12. ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΑΣΦΑΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΑ
ΔΥΣΚΟΛΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ?
ΔΥΣΚΟΛΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ?

27%

45%
ΝΑΙ
73%

55%

ΌΧΙ

ΝΑΙ
ΌΧΙ

Γράφημα 15: απαντήσεις κατοίκων

Γράφημα 16: απαντήσεις τουριστών

Στην ερώτηση 13 οι ντόπιοι απαντούν ότι θα προτιμούσαν το πάρκο για κάποια προσωπική τους εκδήλωση με ποσοστό
78% ενώ οι τουρίστες με ποσοστό 53% (Παράρτημα πίνακας γραφ. 4).
Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση και τη δημιουργία μίας παιδικής χαράς τα ποσοστά είναι περίπου κοινά και η
απάντηση είναι θετική αν και οι ηλικίες των ερωτηθέντων κυμαίνονται στην δεύτερη δεκαετία της ζωής τους.
14. ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ
ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ?

14. ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ
ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ?

31%
ΝΑΙ
69%

Γράφημα 17: απαντήσεις κατοίκων

ΌΧΙ

31%
ΝΑΙ
69%

ΌΧΙ

Γράφημα 18: απαντήσεις τουριστών
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3.2. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου από εκπρόσωπο Διαχείρισης Πάρκου Αι –Γιάννη Δέτη Α.Ε.
Σύμφωνα με τον διαχειριστή του πάρκο, το Πάρκο είναι δημόσια έκταση και βρίσκεται υπό τη διαχείριση μιας ομάδας
ανθρώπων με χρηματοδότηση του υπουργείου περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις στο πάρκο πρόκειται να είναι λίγες ώστε να
διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον. Αυτό που έχει δρομολογηθεί, από τη διαχείριση, να γίνει είναι 2 μουσεία εκ των οποίων
το ένα θα αφορά τη ρωσική κατοχή στην Πάρο και την παρουσία του στόλου στο πάρκο Αι-Γιάννη Δέτη (υπάρχει
ενδιαφέρον από τη Ρωσική πρεσβεία για αυτό).
H βλάστηση του πάρκου είναι η κοινή φρυγανώδης βλάστηση, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν κάποιο ξεχωριστό
φυτικό είδος το οποίο δεν υφίσταται κάπου αλλού στο νησί. Παρ’ όλα αυτά, τα φυτικά είδη πρέπει να διατηρηθούν και να
αποφυγεί η βόσκηση της περιοχής ώστε να αποκατασταθεί φυσικά, καθώς παλαιότερα υπέστη υπερβόσκηση και συνεπώς
αποψίλωση των φυτών και διάβρωση των εδαφών. Για τον εμπλουτισμό της βλάστησης έγιναν φυτεύσεις σε 2 σημεία του
χώρου. Οι φυτεύσεις αυτές έγιναν χωρίς σχέδιο και προσδοκάται ότι η αναγέννηση θα είναι φυσική. Για την κατασκευή
φυτευτικού σχεδίου αναμένεται χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να ανατεθεί σε κάποιον ιδιώτη.
Το γεγονός ότι το καρνάγιο εντάσσεται στον χώρο του πάρκου- αν και αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση- εξηγείται από το
γεγονός ότι το οικόπεδο που στεγάζεται ανήκει στο δήμο (δημόσια έκταση) και ενοικιάζεται από κάποιον ιδιώτη για την
επισκευή καϊκιών και άλλων σκαφών.
Ο θαλάσσιος πλούτος του πάρκου δεν έχει καταγραφεί ακόμη ούτε ποσοτικά-ποιοτικά αλλά ούτε και γεωγραφικά. Παρ’
όλα αυτά υπάρχουν προσδοκίες για καταδύσεις ώστε να εξακριβωθούν τα παραπάνω.
Ο φωτισμός στον χώρο του πάρκου δεν ενδείκνυται σύμφωνα με τη διαχείριση του πάρκου, για να μη διαταραχτεί το
φυσικό περιβάλλον. Ακόμη και τα οικολογικά ηλιακά σπότ δεν ενδείκνυται για οικονομικούς λόγους, καθώς συνήθως
κλέβονται. Θα ήταν μία αποδεκτή πρόταση από τη διαχείριση αν ήταν δυνατόν να σταθεροποιηθούν αρκετά ωστέ να μην
απομακρύνονται.
Όσον αφορά τα μονοπάτια, χαράχτηκαν από ειδική ομάδα πεζοπόρων. Δημιουργήθηκαν και κάποια πρόσθετα σημεία
στάσης (αλωνάκι, πάρκο βράχων) τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κάποια ήπια πολιτιστική εκδήλωση κουλτούρας.
Δημιουργήθηκαν με γνώμονα την εύκολη μετακίνηση αλλά και την αλλαγή του σκηνικού ώστε να προκαλείται το
ενδιαφέρον του περιηγητή.
Όσον αφορά το δρόμο για το φανάρι, πιστεύεται πως είναι πληγή στο τοπίο και υπάρχουν βλέψεις για κλείσιμο του
δρόμου και μη ύπαρξη πρόβλεψης σε ώρα ανάγκης. Ο δρόμος θα καλυφθεί με σκαλοπάτια και μικρή παράλληλη ράμπα
στο πλάι με χωρητικότητα ενός μοτοποδηλάτου. Ο χώρος στάθμευσης δεν θα επεκταθεί, προς προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος αν και υπάρχει υπαρκτό πρόβλημα με τη στάθμευση πολύ κοντά στα υπάρχοντα δέντρα χωρίς να ληφθεί
μέριμνα.
46

3.3. Αποτελέσματα αναγνώρισης αυτοφυών φυτικών ειδών στο πάρκο

Γένος

Είδος

Οικογένεια

Κοινή ονομασία Φωτογραφικό υλικό

Juncus

acutus

Juncaceae

βούρλο

Juncus

subulatus

Juncaceae

βούρλο

Centaurea

spinosa

Asteraceae

φόνος

Limonium

sinuatum

Plumbaginaceae

αμάραντος

Ballota

acetabulosa

Lamiaceae

φυτιλάκι
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Γένος

Είδος

Οικογένεια

Κοινή ονομασία

Anthyllis

hermannie

Fabaceae

αλογοθύμαρο

Teucrium

brevifolium

Lamiaceae

τεύκριο,
αστραγκούρι

Sarcopoterium

spinosum

Rosaceae

αστοιβή

Capparis

spinosa

Capparidaceae κάπαρη

Convolvulus

arvensis

Convolvulaceae περικοκλάδα

Urginea

maritima

Liliaceae

Φωτογραφικό υλικό

σκυλοκρεμμύδα

48

Γένος

Είδος

Οικογένεια

Κοινή ονομασία Φωτογραφικό υλικό

Elichrysum

stoechas

Asteraceae

ελίχρυσο

Phlomis

fruticosa

Lamiaceae

ασφάκα

Lagurus

ovatus

Poaceae

γατάκι

Frankenia

hirsute

Frankeniaceae

φρανκένια

Cistus

creticus

Cistaceae

λαδανιά

Erica

manipuloflora

Ericaceae

ρείκι
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Γένος

Είδος

Οικογένεια

Κοινή ονομασία Φωτογραφικό υλικό

Genista

acanthoclada

Fabaceae

Αφανές

Pancratium

maritimum

Amaryllidaceae κρίνο της θάλασσας

Daucus

carota

Umbelliferae

άγριο καρότο

Malva

silvestris

Malvaceae

μολόχα

Mandragora

officinarum

Solanaceae

μανδραγόρας

Coronilla

scorpioides

Fabaceae

κορονίλλα
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3.4. Ιδιότητες αυτοφυών φυτικών ειδών
Juncus acutus
H κοινή ονομασία του παραπάνω είδους είναι: βούρλο και ανήκει στην
οικογένεια Juncaceae.
Το juncus (εικ. 30) φύεται στην Ευρώπη, στην Αφρική και στη Βόρεια Αμερική
και τοποθετείται ευρεία σε υγρά μέρη, κοντά σε ακτές.
Χαρακτηριστικά: Άνθη πλάτους 2-4 mm με 6 στήμονες, και ταξιανθία 4-13
εκατοστών αποτελούμενη από συστάδα των 1-6 ανθέων. Στη βάση της
ταξιανθίας υπάρχουν 1 ή 2 φύλλα σε ρόλο βρακτίων, μήκους 4-25cm. Ανθίζει σε
όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Είναι μικρού ριζικού συστήματος και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1,6 μέτρα
ύψος. Οι καρποί του είναι ωοειδείς καφέ κάψουλες, ενώ οι σπόροι είναι καφέ,
διαμέτρου 1,2 - 2 mm. Ξεχωρίζει για τους γεμάτους εντεριώνη βλαστούς και
φύλλα. Η διασπορά γίνεται με σπόρους, κυρίως από αυτούς που μεταφέρονται
μέσω λάσπης από ζώα ή αυτοκίνητα.
Οι ιδιότητες αυτές αφορούν και το είδος Juncus subulatus.

Εικ. 30: Juncus acutus

Εικ. 31: Limonium sinuatum

Limonium sinuatum
Το Limonium sinuatum είναι κοινώς γνωστό ως αμάραντος ή θαλάσσια –
λεβάντα και αυτοφύεται στις χώρες της Μεσογείου. Ανήκει στην οικογένεια
Plumbaginaceae και συνολικά το γένος περιλαμβάνει 300 είδη.
Το Limonium (εικ.31,32) είναι ένα πολυετές βότανο με ξυλώδες ρίζωμα. Τα
επιμήκη, λοβωτά φύλλα έχουν μήκος μέχρι 16 εκατοστά, συμπεριλαμβανομένων
των μίσχων. Η ταξιανθία είναι σκληρή με τριχωτή φόβη, όπως των λουλουδιών.
Έχει ύψος έως και μισό μέτρο. Το άνθος έχει μπλε σέπαλα και κίτρινα έως λευκά
πέταλα.

Εικ. 32: Limonium sinuatum
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Ballota acetabulosa
Το Ballota acetabulosa (εικ.33,34) είναι ένα αειθαλές πολυετές φυτό που
φτάνει σε ύψος τα 0,5 m έως 0,8 m. Η κοινή του ονομασία είναι φυτιλάκι ή
λυχναράκι.
Είναι ανθεκτικό φυτό και η άνθησή του είναι τον Ιανουάριο. Τα άνθη του είναι
ερμαφρόδιτα (έχουν και αρσενικά και θηλυκά όργανα) και γονιμοποιούνται
από τις μέλισσες.
Το φυτό προτιμάει τις φωτεινές θέσεις και τα αμμώδη- αργιλώδη εδάφη.
Απαιτεί καλά στραγγιζόμενο έδαφος και μπορεί να αναπτυχθεί και σε φτωχά
από θρεπτικά στοιχεία εδάφη. Αναπτύσσεται σε όξινα, ουδέτερα και βασικά
εδάφη χωρίς πρόβλημα και αυξάνεται και σε πολύ αλκαλικά εδάφη.
Δεν μπορεί να αυξηθεί σε σκιερά μέρη αλλά αντέχει σε ξηρά ή υγρά εδάφη
χωρίς πρόβλημα.
Οι κάλυκες του φυτού χρησιμοποιούνται σε λάμπες πετρελαίου και
σχηματίζουν πλωτά φυτίλια.
Όσον αφορά την αναπαραγωγή του το φυτό αυτό μπορεί να
πολλαπλασιαστεί και με σπορά σε θερμοκήπιο κατά την περίοδο της άνοιξης.

Εικ. 33,34: Ballota acetabulosa

Teucrium brevifolium
Το Teucrium brevifolium (εικ.35,36) είναι ένας συμπαγής χαμηλός θάμνος
που αναπτύσσεται σε φρυγανοτόπους. Είναι είδος της οικογένειας
Labiatae/Lamiaceae. Συναντάται στις περιοχές της Μεσογείου και ιδιαίτερα σε
παραθαλάσσιες περιοχές.
Η άνθησή του γίνεται κατά τους μήνες Δεκέμβριο- Μάρτιο και περιλαμβάνει
μικρά λουλούδια (των 10 χιλιοστών) που ποικίλλουν στο χρώμα από σχεδόν
λευκό έως ροζ και μωβ.
Εικ. 35,36: Teucrium brevifolium
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Capparis spinosa
Η κάππαρη η ακανθωτή (εικ.37,38) είναι ένας μικρός, πολυετές, φυλλοβόλος θάμνος,
που οι βλαστοί του είναι συνήθως κατακείμενοι στο έδαφος. Έχει πλατιά.
στρογγυλεμένα, σαρκώδη φύλλα και άσπρα άνθη. Το φυτό αυτό αντέχει σε ξηρασία και
υψηλές θερμοκρασίες και συνήθως φύεται σε βραχώδεις θέσεις. Η άνθησή του είναι
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κάππαρη, προέρχεται από το μπουμπούκι του φυτού
που συλλέγεται πριν γίνει άνθος (εικ.38) και χρησιμοποιείται συχνά στη μαγειρική, σε
σαλάτες.

Convolvulus arvensis
Το Convolvulus arvensis κατάγεται από την Ευρώπη και την Ασία. Η κοινή ονομασία
του είναι περικοκλάδα (εικ.39). Πρόκειται για ένα έρπων πολυετές φυτό, με αύξηση έως
και 0,5m ύψος. Τα φύλλα είναι σπειροειδώς διατεταγμένα και τα άνθη είναι σε σχήμα
τρομπέτας διαμέτρου 1 - 2,5 εκατοστά, χρώματος λευκού ή απαλού ροζ, με πέντε
ελαφρώς πιο σκούρα ροζ ακτινικές ρίγες. Η άνθιση εμφανίζεται στα μέσα του
καλοκαιριού και τα άνθη είναι περίπου 0,75 - 1 ιντσών (1.9 - 2.5 cm) σε όλη την
επιφάνεια του φυτού. Οι καρποί είναι ανοιχτό καφέ, στρογγυλεμένοι και 1 / 8 in (0,3
cm). Κάθε καρπός περιέχει 2 σπόρους που μπορούν να παραμείνουν βιώσιμοι στο
έδαφος για δεκαετίες.
Τα δύο υποείδη είναι τα παρακάτω: Convolvulus arvensis var. Arvensis, Convolvulus
arvensis var. Linearifolius

Εικ. 37,38: Capparis spinosa

Εικ. 39: Convolvulus arvensis

Phlomis fruticosa
Η κοινή ονομασία του φυτού είναι φασκόμηλο της Ιερουσαλήμ ή ασφάκα. Η ασφάκα
είναι μια πολυετής πόα της οικογένειας των Lamiaceae. Εντοπίζεται αυτοφυής στην
Ελλάδα, στην Αλβανία, στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Τουρκία και σε περιοχές της
πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Το Phlomis fruticosa (εικ.40) είναι ένας μικρός θάμνος, έως και 4 πόδια ψηλό,
δημοφιλές στους διακοσμητικούς κήπους για το φύλλωμα, το άρωμα του και τα άνθη
του. Τα άνθη είναι κίτρινα και σωληνοειδή, αναπτύσσονται σε σπείρες 20 σύντομων
αιχμών. Η ασφάκα έχει αρωματικά φύλλα, είναι ωοειδή 2-4 ιντσών, χρώματος γκριπράσινο με λευκές τρίχες στην κάτω πλευρά.

Εικ. 40: Phlomis fruticosa

53

Sarcopoterium spinosum
Κοινή ονομασία: αστοιβή (εικ.41,42). Μεγάλος θάμνος ύψους 75 εκατοστών με τριχωτούς
βλαστούς. Τα πλευρικά κλαδιά έχουν λιγότερα αγκάθια. Φύλλα μήκους 9-15cm. τριχωτά. Άνθη
σε αιχμές μήκους 3cm, στρογγυλές ή επιμήκεις. Στα ψηλά σημεία υπάρχουν τα θηλυκά άνθη,
ενώ στα χαμηλότερα βρίσκονται τα αρσενικά. Τα σέπαλα είναι 4, πράσινου χρώματος περίπου
2mm. Τα πέταλα απουσιάζουν ενώ οι στήμονες είναι 10-30. Οι καρποί περικλείονται από ένα
κόκκινο και σαρκώδες περίβλημα.
Το φυτό χρησιμοποιείται σε αραβικές χώρες για την κατασκευή φρακτών. Στην αραβική λαϊκή
ιατρική το ακανθώδες μέρος του χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη, αλλά και για τη
θεραπεία του στομαχόπονου, του πονόδοντου, των εξωτερικών φλεγμονών και ως ηρεμιστικό.
Η αστοιβή αυτοφύεται στις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Κροατία, Κύπρος, Ισραήλ και
παλαιστινιακά εδάφη, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανο.

Urginea maritima

Εικ. 41,42: Sarcopoterium
spinosum

H κοινή ονομασία του φυτού είναι ουργινέα η παράλια (εικ. 43,44) ή σκυλοκρεμμύδα ή
κρομμυδοσκέλλα ή ασκέλλα. Το όνομα της σκιλλοκρεμμύδας είναι αρχαίο. Προέρχεται από την
«σκίλλη».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εποχή ανθοφορίας της: το καλοκαίρι.
Ο βολβός της σκιλλοκρεμύδας είναι ογκώδης και φτάνει σε διάμετρο τα 15 εκατοστά.
Συνήθως ο μισός βολβός είναι πάνω από το έδαφος, είτε γιατί έχει φυτρώσει στην σχισμή
κάποιου βράχου είτε γιατί έχει αποπλυθεί το χώμα. Τα φύλλα της είναι λεία, πλατιά και
λογχοειδή. Βγαίνουν την άνοιξη σε δέσμη, αλλά το καλοκαίρι ξεραίνονται και πέφτουν, λίγο πριν
από την άνθηση.
Ο ανθοφόρος βλαστός είναι όρθιος, λεπτός, άφυλλος και κοκκινωπός. Τα άνθη σχηματίζουν
πυκνή και μακρόστενη ταξιανθία, έχουν σέπαλα λευκά με ρόδινο νεύρο. Παρά το όνομά της
(παράλια), η σκιλλοκρεμμύδα βγαίνει παντού και σ' όλα τα εδάφη και φυσικά στα αλατώδη
δίπλα στην θάλασσα. Είναι φυτό δηλητηριώδες αλλά χρησιμοποιείται σε πολλές
φαρμακευτικές εφαρμογές, ήδη από την αρχαιότητα, όπως σε θεραπεία ερπητών και δοντιών.

Εικ. 43,44: Urginea
maritima
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Centaurea spinosa
Η κοινή ονομασία της centaurea είναι κενταύριο το αγκαθωτό, αλιφός, αλιφόνι, φόνος.
Πρόκειται για ένα νανώδη, αγκλαθωτό, πολύκλαδο θάμνο με ύψος έως 50 cm.Οι κλαδίσκοι
του είναι πιληματώδεις (καταλήγουν σε αγκάθι ή σε 1-2 κεφάλια). Ο θάμνος αυτός είναι
αυτοφυής σε παραθαλάσσιες και αμμώδεις θέσεις των νησιών του Αιγαίου. Διακρίνονται δύο
υποείδη: Centaurea spinosa ssp spinosa, Centaurea spinosa ssp. Cycladum (Αραμπατζής 1998)

Εικ.45: Centaurea spinosa

Lagururs ovatus
Η κοινή του ονομασία είναι γατάκι ή αλεπονουρά
Πρόκειται για μονοετές γρασίδι, με κάλαμο όρθιο ή ανιόντα, 10-50 εκ. ύψος. Φύλλα απλωτάεπίπεδα χνουδωτά, με γλωσσίδιο βραχύ. Τα ανώτερα φύλλα βραχέα απόστρογγυλωμένα στη
βάση και με κολεό διογκωμένο. Άνθη ωοειδή, μεταξοειδή, με σταχυοφόρο φόβη εκπτυσσόμενη
από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο . Ιδιότητες: αμάραντο, διακοσμητικό.

Pancratium maritimum

Εικ.46: Lagurus ovatus

Κοινή ονομασία: Παγκράτιο το παράλιο, κρίνος της θάλασσας.
Το κρινάκι της θάλασσας είναι μια αμαρυλλίδα, φυτό πολυετές κρυπτόφυτο (ένα μεγάλο
μέρος του χρόνου υπάρχει μόνο ως βολβός στην άμμο) με κορμό που φτάνει τα 40 εκατοστά ,το
ριζικό του σύστημα είναι βολβοειδές και φτάνει μέχρι και 1,50 μέτρο, σχεδόν κολυμπάει στη
θάλασσα, ευδοκιμεί και αυτοφύεται σε αμμώδεις παραλίες και είναι είδος υπό παρακολούθηση
γιατί κινδυνεύει.
Τα φύλλα του υπάρχουν το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι εμφανίζονται άσπρα άνθη.
Το Pancratium συναντάται σε αμμώδεις ακτές της Μεσογείου σε χώρους με κοινωνίες φυτών
οι οποίες αναπτύσσονται σε αμμώδη εδάφη και εκεί όπου οι άνεμοι ευνοούν το σχηματισμό
θινών.
Εικ.47: Pancratium maritimum
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Genista acanthoclada
Η κοινή της ονομασία του φυτού είναι αφάνα. Ανήκει στην οικογένεια Legominosae (Fabaceae) και
είναι αγκαθωτός θάμνος, ύψους από 30 εκ. έως 1 μ. Τα φύλλα είναι αντίθετα ή εναλλασσόμενα και
αποτελούνται από τρία στενά λογχοειδή τριχωτά φυλλάρια, μήκους 0,5-1 εκ. Η ψυχόμορφη στεφάνη
είναι τριχωτή και έχει ζωηρό κίτρινο χρώμα. Βρίσκεται σε ξηρές, φωτεινές θέσεις, σε μεσογειακούς
θαμνώνες ή πευκοδάση, σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα. Είναι ανατολικομεσογειακό είδος, κοινό στη
Ν. Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.
Εικ.48: Genista acanthoclada
Στη Μάνη τοποθετούσαν αφάνες κοντά σε νερό (στέρνες), για να εμποδίσουν την είσοδο των
ερπετών. Αποτελούσαν άριστο συστατικό για προσάναμμα στο τζάκι και για το κάψιμο του φούρνου.

Malva silvestris
Ανήκει στην οικογένεια των Μαλαχιδών (Malvaceae) ή Μαλβιδών και άλλες ονομασίες είναι
Αγριομολόχα, Μουλούχα, Αμπελόχα.
Είναι διετής ή πολυετής αυτοφυής πόα. Είναι πολύκλαδο, τριχωτό, ύψους 0,30εκ. – 1μ. Ανθίζει από
την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο. Έχει πολύκλαδους κυλινδρικούς βλαστούς και φύλλα παλαμοειδή,
λοβώδη. Τα άνθη είναι μεγάλα, ροδοϊώδη με πέντε πέταλα, δισχιδή στην κορυφή και κάλυκα
πεντάλοβο. Έχουν επίσης ένα υποκαλύκιο με τρία φυλλίδια. Ο καρπός της είναι μεριστόκαρπος.
Εικ.49: Malva silvestris
Ανάλογα με την περιοχή που φυτρώνει παρουσιάζει και αλλαγές στο χρωματισμό της ανθοφορίας.
Η Μολόχα, που βγαίνει σε γόνιμα χωράφια έχει έντονα ρόδινα άνθη, ενώ αν βγει σε ξερό πετρώδες
μέρος τα άνθη του είναι ξέθωρα ροζ ή άσπρα ή βιολετί. Στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται ως
μαλακτικό κι αποχρεμπτικό. Ο χυμός της θεραπεύει από τα τσιμπήματα της μέλισσας ή της σφήκας.

Daucus carota
Φυτό σαρκόριζο διετές πρόγονος του εδώδιμου καρότου. Η καταγωγή του είναι από το Αφγανιστάν
και επεκτάθηκε σαν ζιζάνιο στην Ευρώπη και την Αμερική. Στην Αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστό με το
όνομα Σταφυλίνος (Διοσκορίδης) . Η ονομασία καρότο προέρχεται ως αντιδάνειο από την
Εικ.50: Daucus carota
λατινική carota . Όπου βρει χώρο μπορεί να αναπτυχθεί , ακόμη και μέσα στις πόλεις.
Χαρακτηριστικό του φυτού είναι η δημιουργία σφαίρας μετά την άνθηση, από την ταξιανθία. καθώς
και η λεπτομέρεια του άνθους , με το κέντρο να αναπτύσσει ένα και μοναδικό σκουρόχρωμο άνθος με
σκούρα μοβ πέταλα.
56

Helichrysum stoechas
Το γένος helichrysum περιλαμβάνει πάνω από 500 είδη με εξάπλωση σε όλο σχεδόν τον κόσμο.
Πολλά καλλιεργούνται σαν καλλωπιστικά. Τα μικροσκοπικά άνθη τους μαραίνονται και πεθαίνουν.
Διατηρούνται όμως τα γυαλιστερά, αχυρώδη κίτρινα φύλλα που περιβάλλουν τα μικροσκοπικά
άνθη.
Το είδος Ηelichrysum stoechas (L.) DC, φυτρώνει σχεδόν παντού στα νησιά όπως εξ άλλου και σε
όλη την Ελλάδα, αν και δεν έχει το λαμπερό κίτρινο χρώμα του orientale. Τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει κάποια προσπάθεια για καλλιέργεια του φυτού. Το καλλιεργημένο ελίχρυσο είναι σημαντικά
μεγαλύτερο από το άγριο με έντονο κίτρινο χρώμα χωρίς όμως τις χρυσαφιές αποχρώσεις του
αυτοφυούς.

Εικ.52: Helichrysum stoechas

Erica manipuliflora
Κοινή ονομασία: Ρείκι φθινοπωρινό ή κισσούρι, ερείκη, σπονδυλωτή, σούσουρα, τσιάρο ή
χαμορείκι
Το ρείκι είναι αειθαλής θάμνος της οικογένειας Ericaceae με ύψος με ύψος μέχρι 1m. Τα άνθη του
είναι πολλά, μικρά, κωδωνοειδή, ρόδινα σε μακριές ταξιανθίες. Απαντάται στην ανατολική μεσόγειο, Εικ.53: Erica manipuliflora
σε χαμηλά υψόμετρα. Συνήθως καλύπτει μεγάλες εκτάσεις. Ανθίζει από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο.
Όπως αρκετά από τα φρύγανα θεωρείται σπουδαίο μελισσοτροφικό φυτό, εξαιρετικά τονωτικό
για τις μέλισσες και διεγερτικό για τη γέννα της βασίλισσας.
Το ρεικόμελο είναι πραγματικό φάρμακο για παιδιά που πάσχουν από αδενοπάθεια και η γύρη της
ερείκης θεραπεύει ασφαλώς την προστατίτιδα των ηλικιωμένων.

Cistus creticus

Εικ.54: Cistus creticus

Το φυτό Cistus creticus L. (Κίστος ο Κρητικός), ανήκει στην οικογένεια των Cistaceae (Κιστιδών).
Φύεται σε ξηρές περιοχές και καλύπτει μεγάλες εκτάσεις οι οποίες ονομάζονται κιστώνες. Είναι φυτό ποώδες,
πολύκλαδος θάμνος πάνω από ένα μέτρο ύψος, με φύλλα συνήθως κυματοειδή, απλά αδιαίρετα, αντίθετα η κατ'
εναλλαγή με παράφυλλα, απλές τρίχες αστεροειδείς η σε δέσμες.
Τα άνθη είναι μεγάλα, λευκά η ερυθρά, αρρενοθήλεα, ακτινωτά με τρία η και περισσότερα σέπαλα, πέντε η σπανίως
τρία πέταλα, τα οποία γρήγορα αποσπώνται και δίνουν την εντύπωση απετάλων ανθέων. Καρπός, κάψα. Τα Ελληνικά
είδη στην αρχαιότητα ήταν γνωστά με τα ονόματα κίσθος, κίσθαρος, ενώ σήμερα υπάρχουν διάφορα ονόματα όπως
κουνουκλιές ξισταριές, λαδανιά κ.ά.
Τα αυτοφυή Ελληνικά είδη είναι Cistus creticus subsp. creticus L., Cistus creticus subsp. eriocephalus L. Cistus parviflorus
L. Cistus monspeliensis L., Cistus salviifolius L.
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Anthillis hermanniae
Η κοινή ονομασία του φυτού είναι ανθυλλίς η ερμάννειος ή αλογοθύμαρο ή σάρωμα ή
σαρίχα ή τσαρίχα ή σμυρίγκλι ή σμυριγλιά. Θάμνος με ύψος μέχρι 0,5 m. Οι κλάδοι
απολήγουν σε αγκάθι. Τα φύλλα είναι απλά ή τριμερή. Φυλλάρια επιμήκως
σπατουλωειδή ή επιμήκως αντωοειδή, με πιεσμένες μεταξοειδείς τρίχες (πιο έντονα
στην κάτω επιφάνεια).
Άνθη κίτρινα, μεμονωμένα ή ανά 2-3 σε μασχαλιαίες δέσμες (στη μασχάλη βρακτίων).
Κάλυκας 0,3-0,5 cm. σωληνοειδείς. Οι οδόντες του κάλυκα, τριγωνικοί, πολύ βραχύτεροι
του σωλήνα. Ο σώλήνας με αραιές πιεσμένες μεταξοειδείς τρίχες. Άνθηση ΑπρίλιοΙούνιο. Ο χέρδωπας είναι μονόσπερμος. Το αλογοθύμαρο απαντάται στη Μεσόγειο, σε
αμμώδεις, βραχώδεις θέσεις, στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Στην ηπειρωτική
Εικ.55: Anthillis hermanniae
χώρα, νησιά του Αιγαίου και Ιονίου.

Tamarix sp.
Το αρμυρίκι είναι θάμνος ή και μικρό δέντρο που απαντάται σε παραθαλάσσιες
περιοχές της Μεσογείου. Τα φύλλα του είναι εναλλασόμενα, απλά, μικρά, λεπιοειδή,
περίβλαστα ή με κολεό, με βυθισμένους αδένες (εκκρίνουν άλατα), χωρίς παράφυλλα.
Τα άνθη είναι 4-5 μέρη, μικρά, λευκά ή ροδόχρωμα, σε σταχυόμορφους βότρυς ,
στους ετήσιους κλαδίσκους ή σε αυτούς των προηγούμενων χρόνων ή και στους δύο.
Σέπαλα σχεδόν ελεύθερα. Πέταλα ελεύθερα ή ελαφρώς συμφυή στη βάση. Στήμονες 414, ελεύθεροι ή σχεδόν ελεύθεροι. Ωοθήκη επιφυής, μονόχρωμη, στενούμενη σε κωνική
κορυφή. Στύλοι 2-5, βραχείς και μάλλον παχείς. Στα περισσότερα είδη υπάρχει ένας λίγο
πολύ σαρκώδης, 4-5 λοβος, νεκταριοφόρος δίσκος (μεταξύ των στημόνων και της
ωοθήκης.
Καρπός κάψα διαρρηκτή (σε 2 βαλβίδες). Σπέρματα με απόδισκο θύσανο τριχών στην
κορυφή.
Εικ.56: Tamarix sp.
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3.5. Δενδρώδη είδη στις εγκαταστάσεις του Πάρκου

Εικ. 57: Acacia cyanophylla

Εικ. 61: Nerium oleanter

Εικ. 58: Casuarina sp.

Εικ. 59: Casuarina sp.

Εικ. 60: Tamarix sp.

Εικ. 62: Δενδρώδης βλάστηση

Εκτός από τα θαμνώδη αυτοφυή είδη, στο Πάρκο υπάρχουν και κάποια δενδρώδη είδη
γύρω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις και την παραλία του Καθολικού. Τα είδη αυτά δεν
είναι αυτοφυή της περιοχής, αλλά προσφέρουν χρώμα και σκίαση στο χώρο.

Εικ. 63: Washingtonia filifera
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα
4.1. Παρουσίαση νέων χρήσεων
Στην περιοχή του Πάκου του Αι-Γιάννη Δέτη θα ενσωματωθούν νέες χρήσεις γης με σκοπό την τουριστική αναβάθμιση
και την αισθητική βελτίωση της περιοχής.
Μονοπάτια με θεματική βλάστηση: για την εκμάθηση της τοπικής βλάστησης του Πάρκου θα δοθεί έμφαση στα ενδημικά
φυτά που βρίσκονται εκεί, με το να τοποθετηθούν σε ομάδες ανά μονοπάτι. Έτσι το κάθε μονοπάτι θα γνωστοποιεί στον
επισκέπτη ένα από τα είδη που υπάρχουν εκεί. Τα είδη που θα επιλεγούν θα ανθίζουν σε διάφορες εποχές του χρόνου,
έτσι ώστε να υπάρχει πάντα μία τουλάχιστον θεματική διαδρομή όλες τις εποχές του χρόνου.
Θέσεις στάσης-θέασης: Θα δημιουργηθούν σημεία κατά τη διαδρομή των περιηγητών που θα προσφέρουν σκίαση με
ομπρέλες για την σύντομη ανάπαυση των περιηγητών, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα, στις ομπρέλες
θα ενσωματωθούν μικρές πινακίδες οι οποίες θα προσφέρουν πληροφορίες για το εκάστωτε μονοπάτι, όσον αφορά την
βλάστηση που το χαρακτηρίζει ή ακόμη και την ιστορία της περιοχής. Επίσης η πληροφορία μπορεί να αφορά κάποιο
σημείο του πάρκου το οποίο φαίνεται από τη συγκεκριμένη στάση
Διαδρομές αναρρίχησης: μονοπάτια με έντονες κλήσεις και σημεία που θα τοποθετηθούν λαβές για την διευκόλυνση της
ανάβασης
Μουσείο: το μουσείο θα τοποθετηθεί στον υπάρχοντα φάρο του Κόρακα και θα αφορά το Πάρκο και την ιστορία του
Παιδική χαρά: πλωτή παιδική χαρά η οποία θα εναρμονιστεί πλήρως στο θαλάσσιο περιβάλλον αφού θα αποτελείται από
ένα καράβι
Διαδρομές με βάρκες: για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και για την αποσυμφόρηση της κεντρικής παραλίας του
καθολικού, θα πραγματοποιούνται θαλάσσιες διαδρομές με βάρκες και θα μεταφέρουν τους επισκέπτες στην παραλία
«Τούρκου Άμμος» στη οποία θα τοποθετηθούν ομπρέλες για την σκίαση τους
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4.2. Παρουσίαση Σχεδιασμού- σχέδια Autocad
4.2.1. Ιδεόγραμμα
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4.2.2. Σχέδιο κάτοψης
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4.2.3. Σχέδιο φύτευσης

Τα φυτά που επιλέχτηκαν για να συμπληρώσουν –
διαμορφώσουν την βλάστηση του Πάρκου, είναι
αυτοφυή είδη της περιοχής (εκτός τα Phoenix sp.,
Tamarix sp.) απόλυτα εναρμονισμένα στο
παραθαλάσσιο περιβάλλον.
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4.2.4. Τομές
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4.2.5. Άρδευση περιοχής

Χάρτης 12: τοποθέτηση δικτύου άρδευσης

Για την άρδευση του χώρου θα γίνει χρήση
συστήματος αυτόματης άρδευσης με
καταιονισμό. Θα χρησιμοποιηθεί το νερό του
Βιολογικού καθαρισμού της Νάουσας ο οποίος
απέχει 1 km. από το Πάρκο. Η σύνδεση του θα
γίνει υποθαλάσσια.
Οι καταιονιστήρες θα τοποθετηθούν στα
ψηλότερα σημεία του χώρου (όπως στο διπλανό
σχέδιο) και θα επιλεγούν αυτοί με τη μεγαλύτερη
ακτίνα διαβροχής. Με την άρδευση του χώρου
κατά τις βραδινές ώρες, τα νέα φυτά θα
διατηρηθούν και τα υπάρχοντα θα έχουν
καλύτερη εικόνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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4.2.6. Λεπτομέρειες σχεδιασμού-Επεξήγηση σχεδίου
Στο σχέδιο 1 φαίνεται η κεντρική παραλία του
πάρκου και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις
(καφετέρια, γραφείο πάρκου, αμφιθέατρο
εκδηλώσεων).
Αριστερά και πάνω από τις κτηριακές
εγκαταστάσεις οργανώνονται δύο χώροι
στάθμευσης με σκοπό την εξυπηρέτηση των
επισκεπτών χωρίς να αλλοιωθεί το περιβάλλον. Γι
αυτό το λόγο, επιλέχθηκαν θέσεις πολύ μικρής
κλίσης.
Περιμετρικά του χώρου στάθμευσης
τοποθετούνται αρμυρίκια (Tamarix sp.), δέντρο
παραθαλάσσιων περιοχών πολύ διαδεδομένο στο
νησί. Είναι το μοναδικό δέντρο που προτείνεται στις
νέες φυτεύσεις του Πάρκου, κι αυτό γιατί είναι είδος
που έχει μεγάλη αντοχή στην αλατότητα και τους
ανέμους.
Στο παραθαλάσσιο μονοπάτι (πορτοκαλί)
τοποθετούνται φοίνικες (ανοιχτό πράσινο) για
καλλωπιστικούς λόγους. Ακολουθώντας το
παράδειγμα της διπλανής φωτογραφίας (εικ.55),
προτείνεται να φυτευτούν φοίνικες ή φοινικοειδή
είδη στα μικρά κενά των βράχων ώστε να πρασινίσει
μία άλλοτε γκρίζα περιοχή. Η ονομασία του
πρότυπου αυτού πάρκου αυτού είναι: Xel Ha Marine
Park Cancun Mexico και τοποθετείται στο Μεξικό.

Σχέδιο 1: Παραλία Καθολικού

Εικ. 64 : Xel Ha Marine Park Cancun Mexico
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Η πιο απομακρυσμένη παραλία του Πάρκου είναι
η παραλία «Τούρκου Άμμος» και λόγω της μεγάλης
απόστασης από τις κεντρικές εγκαταστάσεις
χρησιμοποιείται ελάχιστα. Για το λόγο αυτό
προτείνεται να τοποθετηθούν ομπρέλες και δέντρα
για σκίαση και να κατασκευαστεί μικρή προβλήτα
για την εσωτερική μεταφορά των τουριστών στο
πάρκο, ώστε να μην δημιουργείται συμφόρηση στην
κεντρική παραλία.
Η μετάβαση θα γίνεται μέσω μικρών καϊκιών
(εικ.70). Έτσι οι επισκέπτες θα παρακινούνται να
επισκεφτούν κάποια απομακρυσμένα μονοπάτια
του και το Πάρκο θα αποκτήσει ζωή σε όλη την
έκτασή του.
Στο χώρο του Πάρκου δημιουργούνται χώροι
θέασης- στάσης προσφέροντας σκίαση (τρισδ.
Σχέδιο 1,2). Οι χώροι αυτοί αποτελούνται από
ομάδες ομπρελών (εικ.72) καλυμμένες με καλάμια.
Έτσι χρωματικά και εμφανισιακά εναρμονίζονται
στο παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Οι χώροι αυτοί είναι διάσπαρτοι στα μονοπάτια
και εκτός από σκίαση και θέα προσφέρουν και
πληροφορία για το περιβάλλον (φυτικό, ιστορικό).
Οι πληροφορίες αναγράφονται σε ξύλινες
πινακίδες οι οποίες είναι ενσωματωμένες στις
ομπρέλες. Έτσι επιτυγχάνεται η διάδοση της
πληροφορίας για τα υπάρχοντα αυτοφυή είδη της
περιοχής για όσους ενδιαφέρονται.

Σχέδιο 2:Τούρκου Άμμος- Καθολικό- σύνδεση παραλιών

Σχέδιο 3: Προβλήτα Πάρκου

Τρισδιάστατο σχέδιο 1,2: Σημεία στάσης- πληροφορίας
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Στα ακόλουθα σχέδια φαίνονται οι χρωματικές αντιθέσεις
που θα δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας αυτοφυή θαμνώδη
είδη του Πάρκου προς εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων
φυτών (σχέδιο 4).
Έχει δοθεί έμφαση στις φυτεύσεις γύρω από τα μονοπάτια
για αισθητικούς λόγους, χρησιμοποιώντας χρώμα και
διαφορετικά είδη φυτών ανάλογα το μονοπάτι, την
υπάρχουσα βλάστηση αλλά και τις τοπικές μικροκλιματικές
συνθήκες.
Τα μονοπάτια ακολουθούν σχετικά ομαλές κλίσεις και έτσι
Σχέδιο 4: Φυτεύσεις στο Πάρκο-χρωματική αντίθεση
στις περιοχές μακριά από τα μονοπάτια όπου το ανάγλυφο
είναι πιο βραχώδες, οι φυτεύσεις αραιώνουν και
τοποθετούνται διαφορετικά είδη.
Στο δεύτερο σχέδιο (σχέδιο 5) ο κάθετος δρόμος μεγάλης
κλίσης, που υπάρχει, προτείνεται να κλείσει με σκοπό την
αποκατάσταση του και την συγκράτηση των εδαφών, λόγω
μεγάλης αστάθειάς τους και δημιουργίας χαραδρώσεων. Έτσι
θα χτιστούν μικρά τοιχάκια- αναβαθμίδες σε όλο το μήκος του
κάθετου δρόμου (όπως στην εικόνα).
Θα διανοιχθεί ένα περιφερειακό μονοπάτι για την εύκολη
Σχέδιο 5: Παλιός κάθετος δρόμος που προτείνεται να κλείσει
πρόσβαση των οχημάτων στον Φάρο και για επίλυση
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες ή δημιουργία ενός χώρου οργανωμένης αναρρίχησης θα ήταν
ενδιαφέρουσα. Το Πάρκο αποτελείται από βράχια μεγάλης κλίσης, κάτι που ενδείκνυται για
αναρρίχηση. Τα πετρώματα όμως της περιοχής δεν χρήζουν ιδιαίτερης αντοχής και μία διαδρομή
κατακόρυφης ανάβασης θα ήταν πιθανός επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία
2 σχετικά ανώμαλων μονοπατιών (πράσινη διαδρομή) αλλά όχι των μεγαλύτερων δυνατών
κλίσεων. Η χρήση προτείνεται με την προϋπόθεση να υπάρχουν βατά σημεία στο μονοπάτι
και όταν η κλίση ή το ανάγλυφο γίνονται απότομα τότε να υπάρχουν κάποια
βοηθήματα ανάβασης ενσωματωμένα στα βράχια. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
είναι σκοινί ή ακόμη και «πατήματα» (εικ.67,68).
Σχέδιο 6: Διαδρομή αναρρίχησης
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Σχέδιο 6: Φάρος Κόρακα

Στο βορειότερο σημείο του Πάρκου τοποθετείται ο Φάρος του
Κόρακα (σχέδιο 6). Ο Φάρος αυτός χρονολογείται το 1950 και
αποτελείται από κτήριο περίπου 80 τμ. Στην στέγη του κτηρίου
βρίσκεται ο κόκκινος Φάρος τον οποίο και άναβε ο φαροφύλακας,
ο οποίος διέμενε εκεί. Τώρα ο χώρος δεν κατοικείται και θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μουσείο του Πάρκου με
ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής. Επίσης στον
εξωτερικό χώρο του Φάρου θα τοποθετηθεί χάρτης
προσανατολισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων
τα οποία διακρίνονται καθαρά από το σημείο αυτό.

Στο διπλανό σχέδιο(σχέδιο 7)
διακρίνονται οι βραχονησίδες του Πάρκου,
οι οποίες θα φωτιστούν με οικολογικάηλιακά φώτα (εικ.65,66) ώστε να
φαίνονται εντυπωσιακές κατά τις βραδινές
ώρες.
Επίσης στο μπλε πλαίσιο τοποθετείται η
πλωτή παιδική χαρά (σχέδιο 8,9,10) του
πάρκου η οποία αποτελείται από ένα
πλοίο-τσουλήθρα που καταλήγει στο νερό.
Με αυτό τον τρόπο χωρίς να αλλοιώνεται
ο χαρακτήρας του χώρου, κατασκευάζεται
ένας προστατευμένος χώρος για παιδιά.

Σχέδιο 8: Κάτοψη τσουλήθρας- καράβι

Σχέδιο 7: Βραχονησίδες Πάρκου και παιδική χαρά

Σχέδιο 9: Όψη τσουλήθρας- καράβι

Σχέδιο 10: Όψη τσουλήθρας- καράβι
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4.2.7. Εξοπλισμός

Εικ. 65, 66: Ηλιακά «πέτρινα» φωτιστικά

Εικ. 67: Πατήματα αναρρίχησης Εικ. 68: Σχοινί κ γάντζος

Εικ. 69: Ποδηλατοστάτης

Εικ. 70: Βάρκα
Εικ. 71: Κάδος σκουπιδιών

Εικ. 72: Ψάθινη ομπρέλα
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4.2.8. Προϋπολογισμός

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΕΝΤΡΑ

92

2.300€

ΘΑΜΝΟΙ

5848

29.240€

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

4.000€

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

10.000€
45.540€

Για τον προϋπολογισμό χρεώθηκαν τα δέντρα με 25 €/ τεμάχιο ενώ οι θάμνοι 5 €/ τεμάχιο.
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Συμπερασματικά η αποκατάσταση του Πάρκου Αι- Γιάννη Δέτη είναι οικολογική χρησιμοποιώντας:
•Αυτοφυή φυτικά είδη εκτός από δύο (Phoenix sp. και Tamarix sp.) για καλλωπιστικούς λόγους καθώς και για την αντοχή
τους στις παραθαλάσσιες συνθήκες
•Νερό από τον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής, το οποίο δεν χρησιμοποιείται κάπου (πέφτει στη θάλασσα)
•Ηλιακά φώτα τα οποία εναρμονίζονται στο φυσικό τοπίο λόγω μορφολογίας τους
•Για το μουσείο του Πάρκου χρησιμοποιείται ένας υπάρχων χώρος, χωρίς τωρινή χρήση (Φάρος)
και αισθητική καθώς
•Δημιουργούνται χρωματικές αντιθέσεις μετά από μαζικές φυτεύσεις ποωδών φυτών
•Χρησιμοποιείται εξοπλισμός σε καφετί αποχρώσεις που εναρμονίζεται στο φυσικό περιβάλλον
•Δημιουργείται παιδική χαρά με την ελάχιστη χρήση πλαστικού και με την επαναχρησιμοποίηση υλικών (βάρκα)
•Φωτίζονται τα ιδιαίτερου ανάγλυφου βράχια
•Οι περιβαλλοντικές – ιστορικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τη σκίαση των περιηγητών και δεν
προσθέτονται μεμονωμένες ταμπέλες

Προτάσεις για επόμενες έρευνες:
1) Έρευνα για τον τρόπο αναπαραγωγής-εξάπλωσης των φρυγάνων (παραγωγή νέου φυτικού υλικού) . Δηλαδή πως μπορεί
να δημιουργηθεί ένα νέο φυτό αστοιβής (Sarcopoterium spinosa) ή φόνου (Centaurea spinosa) ή γκενίστας (Genista sp.) σε
περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί στα φυτώρια, ή ακόμη και σε περιπτώσεις έλλειψης χρημάτων.
2) Πειραματική συστηματική άρδευση φρυγάνων και άλλων αυτοφυών θαμνωδών και ποωδών φυτών στις Κυκλάδες και
αποτελέσματα.
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Κεφάλαιο 5: Πηγές πληροφόρησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•Αλιπράντης Χρ. & Ν., Πάρος – Αντίπαρος, Παριανή βιβλιοθήκη-Αθήνα
•Αραμπατζής Ι. Θ., Δέντρα και θάμνοι στην Ελλάδα, εκδόσεις Οικολογική κίνηση Δράμας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Καβάλας, 1998
•Βαλκανάς Γ., Οικολογία, εκδόσεις Παπαζήση, 1985
• ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ &ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ε-Ζ), εκδόσεις
Κατάγραμμα, 2009.
•Γεωργούσης Χρ., Η χλωρίδα της Πάρου, εκδόσεις Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας -Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1997
•Γεωργούσης Χρ., Κυκλάδες, Πάρος – Αντίπαρος, εκδόσεις Φιλιππότη, 1998
•Γ.Π.Σ. ΠΑΡΟΥ – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου
•Ελευθεριάδης Ν., Αισθητική Τοπίου, εκδόσεις Photo/Graphs studio, 2006
•Εφημερίς της κυβερνήσεως, τεύχος 4,αρθ. φ. 533, 1988
•Καταρτζής Ν. Αλ., Φωτισμός κήπων, εκδόσεις Γραφικές τέχνες ,2003
•Ντάφης Αθ. Σ., Δασική Οικολογία, εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαμπούλη, 1986
• Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οικολογία και περιβάλλον στην Ελλάδα του 2000, εκδόσεις Φιλιππότη, 1995
•Σιφναίος Σ. Κων., Πτυχιακή Μελέτη: Συμβολή στη μελέτη της χλωρίδας και της βλάστησης της Πάρου, 1987
•Χατζηστάθης Αθ. & Ισπικούδης Ι., Προστασία της φύσης και Αρχιτεκτονική Τοπίου, εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαμπούλη, 1995

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•Curl S. J., Dictionary of architecture and Landscape Architecture, Oxford Univercity Press, 1999
•FLORA EUROPAEA, Cambridge University Press 1980, 2004
•FLORA HELLENICA, εκδόσεις Koeltz Scientific Books, 1997
•Raus Th., Flora von Paros und Antiparos (Kykladen, Griechenland), 1996
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
•Γαϊτάνης Χρήστος , Δίκτυο Αειφόρων νήσων Δάφνη- Πάρος, 2007
•Ματαράγκας Δ. & Ματαράγκα Μυρ., Γεωλογική παλαιογραφική εξέλιξη του Αιγαίου πελάγους και γεωλογική δομή νήσου
Πάρου, (http://www.waterinfo.gr/eedyp/Paros_papers/mataragas_d.pdf)
• Σαμπώ Β. & Ευελπίδου Ν. & Γκουρνέλος Θ. & Βασιλόπουλος Αν., Η επικινδυνότητα διάβρωσης της νήσου Πάρου με τη
χρησιμοποίηση κανόνων ασαφούς λογικής σε περιβάλλον ΓΣΠ,
(http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/KoinonikesPraktikes/posters/Sampo.pdf)

ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
http://www.parkoparos.gr
http://www.alkioni.gr
http://paroslife.parosweb.com/story.html?story=539&issue=50
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Batumi_seaside_park.jpg
http://www.windresorts.com/StMartin-attractions.html#anchor-4
http://www.hikenow.net/Spain/Tourist-Spain-CostaBravaCapDeCreus.html
http://www.123rf.com/search.php?word=blossom_stairs&itemsperpage=40&searchopts
http://www.123rf.com/search.php?word=blossom_stairs&itemsperpage=40&searchopts
http://www.botanik.de/bild/limonium-bellidifolium-gaensebluemchenblaettriger-strandflieder.html
http://www.gymnosperms.org/cgi-bin/dol/dol_terminal.pl?genus=Limonium
http://www.encinitasparks.info/2010/10/20/64/
http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/4516
http://itchyokole.com/shoyujapan/2008/10/17/hitachi-seaside-park-ibaraki
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το Πάρκο Αι-Γιάννη Δέτη ανήκει στην ζώνη οικιστικού ελέγχου.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Α. Φ20/55013/4821/24.11.1975 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και επιστημών «Περί
χαρακτηρισμού νήσου Πάρου ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους χρηζούσης κρατικής προστασίας», καθορίζεται ζώνη
οικιστικού ελέγχου(Ζ.Ο.Ε.) στην εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923 περιοχή
«Κολυμπήθρες» της κοινότητας Νάουσας Πάρου (ν. Κυκλάδων) η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους. Η περιοχή αυτή φαίνεται στο πρωτότυπο διάγραμμα (κλίμακα 1: 25.000).
Μέσα στη ζώνη οικιστικού ελέγχου καθορίζονται χρήσεις γης, κατώτερο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί
δόμησης ως εξής:
1.Επιτρέπεται η ανέγερση μόνο κέντρων αναψυχής, κοινοτικού περιπτέρου και κατασκηνώσεων παραθερισμού
(καμπινγκ)
2.Κατώτατο όριο κατάτμησης της γης σε δέκα στρέμματα
3.Το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας των οικοπέδων ορίζεται σε δέκα στρέμματα
4.Για την ανέγερση κοινοτικού περιπτέρου το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας του οικοπέδου ορίζεται σε τέσσερα
στρέμματα
5.Συντελεστής δόμησης είναι δύο εκατοστά (0,02)
6.Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτηρίων είναι ένας με μέγιστο ύψος αυτών τα 3,50 μέτρα. Σαν αφετηρία
μέτρησης ύψους λαμβάνεται το γύρω φυσικό έδαφος και τα κτήρια κλιμακώνονται ώστε σε κανένα σημείο τους να μην
υπερβαίνουν το παραπάνω ύψος.
7.Συνολική δομήσιμη επιφάνεια των κτηρίων κάμπινγκ 150τμ., κέντρο αναψυχής 120τμ., περίπτερο 100τμ.
8.Τα κτήρια πρέπει να απέχουν από τον αιγιαλό 150 μέτρα
9.Δεν επιτρέπεται η ανέγερση λυόμενων οικίσκων
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
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Διάγραμμα 1: Ζ.Ο.Ε. Κολυμπηθρών (κλίμακα 1:25000)
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2.ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

•

Leontice leontopetalum L. ssp. leontopetalum (Berberidaceae)

Περιγραφή: πολυετές κονδυλώδες φυτό, ύψους 20-50(-80) cm. Κόνδυλος φυόμενος σε βάθος εδάφους 10-40 cm.
διαμέτρου 4-8(-10) cm. σχεδόν σφαιρικός ή πεπιεσμένος, φαιός, με διάσπαρτα οζίδια και ριζίδια. Βλαστός συνήθως απλός,
ανορθωμένος, εύρωστος, με διάμετρο 6-9(-13) mm, γλαυκός. Φύλλα βάσης συνήθως 2, με ευδιάκριτο κολεό, που
εισέρχονται στο έδαφος αρκετά επάνω από τον κόνδυλο, μήκους 8-25 cm. σχεδόν δίχως τρίχωμα. Ταξιανθία σύνθετη,
ευρέως πυραμιδοειδής, διαστάσεων 8-20 * 12-30 cm. αποτελούμενη από 3-7 βότρεις. Άνθη εντόνως κίτρινα. Σέπαλα
συνήθως 6, εύπτωτα, μήκους περίπου 8 mm. Στενά αντωοειδή . πέταλα 6, αρκετά μικρότερα από τα σέπαλα, με
μελιτογόνους αδένες. Στήμονες 6, με ανθήρες ανοίγοντες μέσω επικαλυπτόμένων βαλβίδων. Ωοθήκη αντωοειδής. Καρπός
διαστάσεων 3-4*2-3 cm. εμφανώς διογκωμένος 5-9 mm.
Βιότοπος: αγροφυτικό είδος, ζιζάνιο σιταγρών και αρόσιμης γής. Σε βαθιά αργιλώδη εδάφη που συμπιέζονται κατά την
θερινή περίοδο. Υψόμετρο εως 300(-1000) m. συχνά συμφίεται με geranium, cerastium, lathyrus, papaver, delphinium,
ranunculus, centaurea. Hypericum κ.α.

•Roemeria hybrita (L.) ssp. Hybrita (Papaveraceae) =Τρωτό

Εικ. 73: Leontice leontopetalum

Εικ. 74: Roemeria hybrita

Περιγραφή: μονοετής πόα με ανερχόμενους εώς όρθιους, απλούς ή
διακλαδισμένους βλαστούς ύψους μέχρι 35 cm. τρίχωμα
αποτελούμενο συνήθως από σκληρές, απλές τρίχες, ορισμένες φορές
αραχνοειδές. Φύλλα διαστάσεων 0,8-15 * 0,7-8 cm. τα κατώτερα
έμμισχα τα ανώτατα ενίοτε. Άνθη μονήρη ή ολιγάριθμα σε
ταξιανθίες, ποδίσκοι μήκους 2-5 cm. ανθικοί οφθαλμοί κεκλιμένοι.
Σέπαλα 2, μήκους εως 1,5 cm, πέταλα 4. Ωοθήκη γραμμοειδής με 3-4
καρπόφυλλα

Ανθοφορία: Απρίλιος- Μάιος, αναλόγως υψομέτρου κ έκθεσης
Γεωγραφική εξάπλωση: σποραδικά στο ανατολικό, κεντρικό, νότιο και βόρειο τμήμα της ηπειρωτικής ελλάδας και σε ορισμένα από τα
νησιά το Κ. και Ν. Αιγαίου. Συνολική εξάπλωση : μεσογειακή και ΝΔ Ασία.
Βιότοπος: κράσπεδα ή αύλακες αγρών σε αρόσιμη γη και πρόσφατα εγκαταλειμμένους αγρούς, σπάνια σε άλλους ανοιχτούς βιοτόπους.
Απανταται σε διάφορα υποστρώματα σε υψόμετρο εως 700 m. συμφύεται με cerastium, linaria, ranunculus arvensis, papaver rhoeas,
consolida
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• Silene holzmannii Boiss (Caryophyllaceae) =Κινδυνεύον
Περιγραφή: μονοετές, λείο, γλαυκοπράσινο φυτό, συνήθως με 1 βλαστό ύψους 10-50 (-100) cm. κατώτερα φύλλα
λογχοειδή- σπαθοειδή ανώτερα φύλλα βλαστού επιφυή, λογχοειδή- σπαθοειδή, ανώτερα φύλλα βλαστού επιφυή,
λογχοειδή ως ωοειδή. Ταξιανθία χαλαρό διχάσιο, όχι κολλώδες. Άνθη με ημερήσιο ρυθμό (εκπτύσσονται το βράδυ),
ερμαφρόδιτα, όρθια. Ποδίσκοι ευθύγραμμοι.
Ανθοφορία: μικρής διάρκειας Απρίλιο ή Μάιο, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες
Γεωγραφική εξάπλωση: ενδημική στα νησιά του Κ. Ν . και Α. Αιγαίου. Παράκτια ζώνη. Λόγω της ικανότητας του για
μεγάλης εμβάλειας διασμπορά μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ζωτικός χώρος του φυτού είναι ευρύτερος της έκτασης των
νησίδων.
Βιότοπος: επιπαράλια ζώνη των μικρών νησίδων, σε θέσεις που δεν υφίστανται τις ακράιες συνθήκες της παραλιακής
ζώνης από πλευράς επίδρασης του θαλασσινού νερού αλλά οπωσδήποτε δέχονται έντονη ή έστω και περιστασιακή
επίδραση του ψεκασμού. Το υπόστρωμα είναι ασβεστολιθικό(σπάνια σχιστολιθικό) πετρώδες ή βραχώδες (λάλυψη λίθων
βράχων 50-90%) αλλά υπάρχει πάντα έστω λεπτός εδαφικός ορίζοντας ή έδαφος που συσσωρεύεται ανάμεσα στα βράχια.
Αναπτύσσεται στον ιδιαίτερο τύπο βλάστησης των λιβαδιών της επιπαράλιας ζώνης οπου συχνά σχηματίζονται κοινότητες
με άλλα ενδημικά είδη νησίδων όπως anthemis, salsola, limonium frederici+ narbonense, frankeria, silene, lotus,
convolvulus. (Βιβλίο ερυθρών δεδομένων 2009)

Εικ. 75: Silene holzmannii Boiss

Εικ. 76: Silene holzmannii Boiss

Εικ. 77: Silene holzmannii Boiss
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3. ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥ

79

2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΑΡΚΟΥ Α.Ε.
1. Βασικός σκοπός του πάρκου είναι η διατήρηση του φυσικού πλούτου. Υπάρχουν σπάνια φυτικά είδη στο Πάρκο, τα
οποία δεν υπάρχουν στο υπόλοιπο νησί;
2. Τι θεωρείτε ανεπιθύμητη παρέμβαση στο τοπίο (πλακοστρώσεις και τσιμέντο ή πυκνή φύτευση δέντρων);
3. Στο πάρκο υπάρχει απουσία δέντρων. Υπάρχουν προσδοκίες αναδάσωσης και σε τι χρόνο;
4. Το καρνάγιο βρίσκεται εντός ορίων του πάρκου; Πώς ορίστηκαν τα όρια;
5. Ο θαλάσσιος πλούτος τι περιλαμβάνει; Που τοποθετείται και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί;
6. Υπάρχουν βλέψεις για τη λειτουργία του χώρου το χειμώνα ή το βράδυ (φωτισμός μονοπατιών);
7. Υπάρχουν βλέψεις για ανάδειξη των βράχων με εναλλαγή χρωματισμών φύτευσης-βράχων;
8. Τα μονοπάτια χαράχτηκαν με σκοπό: την ευκολία μετακίνησης ή την αλλαγή του σκηνικού;
9. Το θέατρο βράχων πως μπορεί μπορεί να αξιοποιηθεί;
10. Ο δρόμος για το φανάρι είναι κλειστός. Τι προβλέπεται σε περιπτώσεις ανάγκης κάποιου περιπλανητή ;
11. Πως χρησιμοποιείται ο χώρος κανονιών;
12. Ο χώρος στάθμευσης επαρκεί κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων;
13. Έχει ληφθεί μέριμνα για τα δέντρα που βρίσκονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πάρκου; Το παρκάρισμα
γίνεται πολύ κοντά τους.
14. Τα χρήματα για τη διαμόρφωση του Πάρκου δόθηκαν από το δήμο; Πώς άλλαξε χρήση ο χώρος;
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ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΗΛΙΚΙΑ:
ΦΥΛΟ:

ΑΝΤΡΑΣ

-

ΓΥΝΑΙΚΑ

1. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ?
α) ΚΑΜΙΑ
β) 1
γ) 2
δ) >2
2. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ?
α) ΚΑΜΙΑ
β) 1
γ) 2
δ) >2
3. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ)?
α) ΑΝΑΨΥΧΗ(ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ)
δ) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ(ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ, ΒΟΛΕΙ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)
β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ(ΣΥΝΑΥΛΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΟΜΙΛΙΑ)
ε) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
γ) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ (ΜΟΝΗ ΑΙ- ΓΙΑΝΝΗ)
στ) ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ
4. ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΣΑΣΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΚΟ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
5. ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΩΡΑ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?
6. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΤΟΠΙΟ:
α) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
β) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΤΟΝΟ
γ) ΜΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
7. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΠΑΡΚΗ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ (ΘΑΜΝΩΔΗ ΕΙΔΗ)? α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
ΑΝ ΟΧΙ, ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:
α) ΔΕΝΤΡΑ (ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
β) ΘΑΜΝΩΔΗ-ΠΟΩΔΗ ( ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ)
γ) ΆΛΛΟ
8. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΟΙ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
9. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ/ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ΟΥΣΑ ΜΕ:
α) ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ)
δ) ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
β) ΦΩΤΙΣΜΟ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΡΑΧΩΝ)
ε) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
στ) ΑΛΛΟ
10. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΓΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
11. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
ΑΝ ΝΑΙ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
12. ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ-ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΒΡΑΧΩΔΗ
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
13. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
14. ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ?
α) ΝΑΙ
β) OΧΙ
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)- Πίνακας γραφημάτων: 1
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ
22%

<20

22%

4%

21-30

5%

31-40

5%

46%

<20

10%

14%

21-30
31%

18%

41-50

41-50

23%

51<

31-40

51<
?

ΦΥΛΟ

ΦΥΛΟ

49%

45%
51%

ΑΝΤΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

55%

ΑΝΤΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Πίνακας γραφημάτων: 2
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

2.ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ?

2. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ?

4% 6%
ΚΑΜΙΑ
29%
61%

16%

10%

ΚΑΜΙΑ

1
21%

2

1
53%

>2

2
>2

4. ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΣΑΣΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΚΟ (ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ, ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ?

4. ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΣΑΣΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΚΟ (ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ, ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ?

33%

49%
ΝΑΙ
67%

OΧΙ

51%

ΝΑΙ
OΧΙ
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Πίνακας γραφημάτων: 3
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

6. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΤΟΠΙΟ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

6%

6. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΤΟΠΙΟ:

10%

16%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
8%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΛΛΑ
ΜΟΝΟΤΟΝΟ

78%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΛΛΑ
ΜΟΝΟΤΟΝΟ

82%

ΜΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΜΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

11. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ?

11. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΗΝ
ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ?

33%

35%
NAI
65%

OXI

NAI
67%

OXI
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Πίνακας γραφημάτων: 4
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

11β. ΑΝ ΝΑΙ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ?

11β. ΑΝ ΝΑΙ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ?
12%

24%

NAI

NAI
76%

OXI

88%

OXI

13. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ?

13. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ?

22%
ΝΑΙ
78%

ΌΧΙ

47%
53%

ΝΑΙ
ΌΧΙ
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