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Καπαγιάννη Όλγα,  

Επεςνήηπια/Υποτ. Διδάκηοπαρ Πανεπιζηημίος Αιγαίος,  

Διαημημαηικό Μεηαπηςσιακό ππόγπαμμα  

«Σσεδιαζμόρ, Διοίκηζη & Πολιηική ηος Τοςπιζμού» 



Δλόηεηεο παξνπζίαζεο 
• «Σνπίν» θαη «βηνπνηθηιόηεηα» : έλλνηεο & λνκνζεζία 

 

• Αλδξηαθό ηνπίν & βηνπνηθηιόηεηα, βαζηθέο παξάκεηξνη & 
απεηιέο 

 

• Γίθηπν κνλνπαηηώλ ηεο Άλδξνπ  

– Γηαηί καο ελδηαθέξνπλ ηα κνλνπάηηα ;  

– Σν δίθηπν κνλνπαηηώλ ζήκεξα 

– Κνηλσληθή δηαρείξηζε ηελ ηειεπηαία 10εηία 

• Υξήζηεο / ρξήζεηο 

• Εεηήκαηα 

• Αλάγθεο & πξννπηηθέο 

 

• «Άλδξνπ Γηαδξνκέο» - κία ηδέα, κία πξνζπάζεηα 



Σνπίν- ε έλλνηα – ην εξεπλεηηθό πεδίν  
• Εηομμιμγία : Από ηομ όρο Landscape = land (αξρηθά ζηε γνηζηθή γιώζζα 

ζήκαηλε οπγυμένο ή καλλιεπγημένο συπάθι)  + scape ≈ shape (ηην εικόνα 
μιαρ θέαρ, ηην απόδοζη ηηρ από ηον καλλιηέσνη)  
 

• Μηα από ηηο θεληξηθέο ελλνηνινγηθέο κνλάδεο ηεο ζύγρξνλεο 
Γεσγξαθίαο. Ζ κειέηε ηνπ ≡ αλάπηπμε ηεο γεσγξαθηθήο επηζηήκεο 
θαηά ηνλ 20ν αηώλα. Σνπίν (ειι.)= μια μικπογπαθία ηος σώπος 
 

•  ρνιή ηνπ Σνπίνπ/ Berkeley (Carl Ortwin Sauer,1889-1975): ηο 
ηοπίο διαμορθώνεηαι ως αποηύπωμα ηης πολιηιζμικής δράζης 
ηοσ ανθρώποσ επάνω ζηο θσζικό ηοσ περιβάλλον (κέζα από ηα πιηθά 
αλζξσπνγελή ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ: αγξνθηήκαηα, εμσθιήζηα, γεθύξηα, θξάρηεο, θ.ιπ). 
 

•  Δπηζηεκνληθνί θιάδνη πνπ κειεηνύλ ην ηνπίν 
(ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑ): Γεσγξαθία, Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ, 
Οηθνινγία Σνπίνπ, Γαζνινγία/Γεσπνλία, Ηζηνξία, Αξρηηεθηνληθή/ 
Πνιενδνκία/ Υσξνηαμία, θ.α 
 

• πκβνιηζκνί & Τπνθεηκεληθή δηάζηαζε 

• Γηαζηάζεηο ηνπ ηνπίνπ: κνξθέο, ιεηηνπξγίεο, αμίεο / λνήκαηα / 
ζπκβνιηζκνί. 

• Scapes : κηα εηθόλα ή αλαπαξάζηαζε κηαο ζέαο (όπσο θαζνξίδεηαη 
από ην πξώην ζπλζεηηθό) πρ. cityscape; moonscape.  



Η έμμξια ‘ηξπίξ’… 
 

 

• Δηαδμπηθέξ ενμεκείεξ 
–  5οςαι. μΧ. ζσγκεκριμένη γεωγραθική έκηαζη ή οργανωμένο ζύζηημα 

αγροηικών τώρων,  
– 16ος-17ος αι. εικόνα θσζικού ζκηνικού ενδοτώρας-απεικόνιζη θέας, 

(ηοπιογραθία) 
– 18ος αι. θέα ή οπηική ενός θσζικού ζκηνικού ενδοτώρας από ζσγκεκριμένη 

οπηική γωνία  
– ζήμερα «μια δρμαμική διαδικαζία πξρ ενελίζζεηαι ζηημ ξοαηή επιθάμεια 

ηηπ γηπ και ποξκύπηει από ηημ αλληλεπίδοαζη μεηανύ αβιξηικώμ, 
βιξηικώμ και αμθοώπιμωμ παοαγόμηωμ, ξι ξπξίξι διαθέοξρμ ωπ ποξπ ηξ 
ςώοξ και ηξ ςοόμξ» (landscape ecology) 

 

• Φηιμζμθηθέξ πνμζεγγίζεηξ 
   Τμ ημπίμ απμηειεί μηα ηζημνηθά κμεμαημδμηεμέκε ακαπανάζηαζε ημο 

ακζνώπηκμο πενηβάιιμκημξ, μνίδεη δειαδή ηε ζογθεθνημέκε ζπέζε πμο μ 
άκζνςπμξ ζογθνμηεί με ημ πενηβάιιμκ ημο ζε μηα ζηηγμή ηεξ ηζημνηθήξ ημο 
πμνείαξ (μεόηεροι ιζηορικοί τρόμοι, αιζθηηική ζηροθή προς ηη θύζη, αίζθηζη 
απελεσθέρωζης ηοσ αμθρώποσ από ηα «δεζμά» ηης θύζης) 

 

• Σομβμιηζμμί : «θαμβάξ» ηςκ ακζνςπίκςκ δναζηενημηήηςκ ζημ πνόκμ, 
ακηηθαημπηνίδεη θμηκςκηθή μνγάκςζε θαη παναγςγηθέξ δμμέξ, ακηηιήρεηξ, 
αλίεξ, ήζε θαη έζημα 
 

 



Βηνπνηθηιόηεηα = βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

• Οριζμός : «Παξαιιαγή (ησλ κνξθώλ) ηεο Εσήο ζε όια ηα επίπεδα βηνινγηθήο 
νξγάλσζεο». Tν «ζύλνιν ησλ γνληδίσλ, εηδώλ θαη νηθνζπζηεκάησλ κηαο νηθνινγηθήο 
πεξηθέξεηαο» (Walter G. Rosen ), 24/9/1986 ζεκείν θακπήο γηα ηελ Οηθνινγία θαη ην πεξηβαιινληηθό δήηεκα. Οινθιήξσζε 
εξγαζηώλ «Δζληθνύ Forum γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα», ζηε Washington D.C., ππό ηελ αηγίδα ηεο  Δζληθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ ησλ ΖΠΑ 
θαη ηνπ Ηδξύκαηνο Smithsonian.  

 

• Eλνπνηεκέλε άπνςε ησλ ηξηώλ παξαδνζηαθώλ επηπέδσλ ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ε 
βηνινγηθή παξαιιαγή: 

1. Γελεηηθή πνηθηιόηεηα: ε πνηθηιία ησλ γνληδίσλ εληόο ελόο είδνπο. 

2. Σαμηλνκηθή ή νξγαληζκηθή πνηθηιόηεηα: ε πνηθηιία ησλ εηδώλ ζε έλα νηθνζύζηεκα. 

3. Οηθνινγηθή πνηθηιόηεηα: ε πνηθηιία ησλ δηαθνξεηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ζηε Γε 
(ρεξζαία, ζαιάζζηα θαη ινηπά πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα) 

 

• Ένας παγκόζμιος κοινωνικός ζηότος, ένα ερεσνηηικό πεδίο, ένα ζύνθημα 

• Οη αλαθνξέο ζηε βηνπνηθηιόηεηα πιεζαίλνπλ κε εθζεηηθό ξπζκό πξνεξρόκελεο από 
εμαηξεηηθά δηαθνξεηηθέο πεγέο, επηζηεκνληθέο, πνιηηηθέο, θηλεκαηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο. 
Γη’ απηήλ γξάθνπλ νηθνιόγνη, γελεηηζηέο, πεξηβαιινληηθνί νηθνλνκνιόγνη, λνκηθνί, 
θιηκαηνιόγνη, θηιόζνθνη...  

• Ο όξνο βιοποικιλόηηηα ζεκαηνδνηεί ηε λέα ξεηνξηθή γηα ην πεξηβάιινλ, παξάιιεια 
θαη ζε ζρέζε κε ηνπο όξνπο παγκόζμιερ ή κλιμαηικέρ αιιαγέο ή/θαη βιώζιμη 
ανάπηςξη. 



Βηνπνηθηιόηεηα = βηνινγηθή πνηθηιόηεηα 

• Οριζμός :  

Βηνπνηθηιόηεηα ζεσξείηαη ε πνηθηιία ησλ έκβησλ νξγαληζκώλ πάλσ ζηε γε, ε πνηθηιία ησλ 
κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ (νηθνζπζηήκαηα) αιιά θαη ησλ αληηιεπηηθώλ εηθόλσλ (ηνπία) 
πνπ έρεη ν άλζξσπνο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ.  

• Έρεη 4 επίπεδα, ην θαζέλα από ηα νπνία έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία αιιά ζηελ πξάμε, 
απνηειεί θνκκάηη αλαπόζπαζην ελόο εληαίνπ ζπλόινπ. 
 
Σν πξώην επίπεδν είλαη εθείλν ηεο "γελεηηθήο βηνπνηθηιόηεηαο", δειαδή ην εύξνο 
ησλ θιεξνλνκηθώλ θαηαβνιώλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 
 
Σν δεύηεξν επίπεδν βηνπνηθηιόηεηαο είλαη απηό ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ εηδώλ 
θπηώλ (ρισξίδαο) θαη δώσλ (παλίδαο). Ζ βηνπνηθηιόηεηα απηή εθθξάδεηαη 
ζπλήζσο κε ην πιήζνο ησλ εηδώλ θπηώλ θαη δώσλ πνπ απαληνύλ ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
 
Σν ηξίην επίπεδν βηνπνηθηιόηεηαο, γλσζηό σο βηνπνηθηιόηεηα νηθνζπζηεκάησλ ή 
θπηνθνηλσληώλ (habitats), εθθξάδεηαη κε ην πιήζνο ησλ ζπλδπαζκώλ εηδώλ θπηώλ 
θαη δώσλ (νηθνζπζηεκάησλ) πνπ ζπλαληώληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
 
Σν ηέηαξην επίπεδν βηνπνηθηιόηεηαο είλαη εθείλν ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ ηνπίσλ, 
ην νπνίν εθθξάδεηαη κε ην πιήζνο ησλ ηύπσλ ηνπίσλ (αβηνηηθώλ θαη βηνηηθώλ 
ζηνηρείσλ) πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα πεξηνρή ή ζε κηα ρώξα.  



Σνπίν, βηνπνηθηιόηεηα, λνκνζεζία 
• Εσρωπαϊκή Σύμβαζη ηοσ Τοπίοσ (ELC, Florence 2000), ην ηνπίν (παληόο ηύπνπ) αθνξά θαη 

αλήθεη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο  Απνηειεί, δειαδή, δεκόζην αγαζό. Υξήδεη κέξηκλαο, 
νξζνινγηθήο θαη βηώζηκεο δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκέλεο παξέκβαζεο, σο θνηλνύ πόξνπ, σο 
θνηλνύ αγαζνύ. 

• Κπξώζεθε κόιηο ην 2010 από ην Ειιεληθό θξάηνο 

 

 

• Σύμβαζης για ηη Βιολογική Ποικιλόηηηα (Rio de Janeiro, 1992)   
       

• οδηγίερ για ηα άγρια πηηνά (2009/147/ΕΚ) και για ηοσς οικοηόποσς (92/43/ΕΟΚ) - βάζη ηος 
εςπυπαφκού δικηύος πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών Natura 2000, νδεγίεο πιαίζην 2000/60/ΔΚ γηα 
ηα ύδαηα θαη 2008/56/ΔΚ γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή.    

• Τν 2001, ε Επξσπατθή Έλσζε έζεζε έλαλ εμαηξεηηθά θηιόδνμν ζηόρν: ηελ αλάζρεζε ηεο 
απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κέρξη ην 2010.  

 

• Σνλ Μάην ηνπ 2006, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ην ζηόρν «Ζ αλάζρεζε ηεο απώιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο έσο ην 2010 θαη κεηέπεηηα»  

  

• ύκβαζεο ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο ζηε Βόλλε ην 2008, ζηε Ναγθόγηα ην 2010 ην Μήλπκα ηεο Αζήλαο 
πνπ αλαθνηλώζεθε από ην παγθόζκην ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ 
Απξίιην 2009, ε Υάξηα ησλ πξαθνπζώλ πνπ ζπκθώλεζαλ νη Τπνπξγνί Πεξηβάιινληνο ηεο 
νκάδαο ησλ G8 ησλ Απξίιην ηνπ 2009     



Αλδξηαθό ηνπίν : σαπακηηπιζηικά  

 

• Έληνλν αλάγιπθν (νξεηλνί 
όγθνη κε πνιιέο πηπρώζεηο) 

• Αλζξσπνγελέο/ρεηξνπνίεην 
(ζ’ όια ηα θαηνηθεκέλα λεζηά 
ηνπ ζπκπιέγκαηνο 
δηακνξθώζεθαλ ζπκβησηηθά 
νηθνζπζηήκαηα) 

 

 



Αλδξηαθό ηνπίν : σαπακηηπιζηικά  

 

• Αθζνλία πδάησλ – 
θαηά ηόπνπο 
πινύζηα βιάζηεζε 
– πεγέο- ξεκαηηέο 
ζπλερνύο ξνήο, 
πγξόηνπνη 

 



Αλδξηαθό ηνπίν : σαπακηηπιζηικά  

 

 

• Έληνλεο ελαιιαγέο  (μεξό ην 
βόξεην ηκήκα - πξάζηλν ην 
θεληξηθό, έληνλν 
αλάγιπθν/ηξαρύ & 
δπζπξόζηην - πνιπάξηζκεο 
κηθξέο θνηιάδεο/ήπην & 
εύθνξν)- πνηθηιία ηύπσλ 
νηθνζπζηεκάησλ 

 



Αλδξηαθό ηνπίν : ζςζηαηικά & 

λειηοςπγίερ  

 

• Έλα θαηεμνρήλ αγξνηηθό 
ηνπίν- Ξεξνιηζηέο, 
αηκαζηέο ζηα πην 
δπζπξόζηηα ζεκεία, 

• Πιήζνο κε ζπλεθηηθώλ 
κηθξν-νηθηζκώλ (84) 
νηθηζκνί 

Κνρύινπ πλεηί 

Βνπξθσηή 



Αλδξηαθό ηνπίν : αγξνηηθό ηνπίν  

 

• Έλα αγξνηηθό ηνπίν = 
Πιήζνο 
αγξνθηελνηξνθηθώλ 
θαηαζθεπώλ (θνλάθηα, 
αιώληα, κύινη, ιηνηξίβηα, 
γέθπξεο, ραβνύδεο, δίθηπα 
άξδεπζεο, δίθηπν 
κνλνπαηηώλ, θα.) 

 

Λύδη Γηπνηάκαηα 

Πιύζηξεο ηεο «Μνύζεο» 



Αλδξηαθό ηνπίν : αγποηικό ηοπίο  

 Καηάθνηινο Παιαηόπνιε Άλσ Γαύξην 

Λνπξηά- Νεκπνξεηό Τςεινύ 



Αγποηικό ηοπίο ηεο Άλδξνπ : κύινη 

Απξνβάηνπ Καππαξηά Γηπνηάκαηα 

Φξνπζαίνη 



Αλδξηαθή βηνπνηθηιόηεηα - 

ελδηαηηήκαηα 
• ζρεδόλ ην ½ ηεο Άλδξνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή ζεκαληηθή 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο 
(sci/natura, iba, θαηαθύγηα άγξηαο 
δσήο) – ράξηεο 

 

• ηελ έθδνζε ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο 
Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή «Flora & 
vegetation of Andros”, 2006, 7 
πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη ζεκαληηθέο 
γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα ηεο Άλδξνπ: 1. 
ην βόξεην ηκήκα ηνπ όξνπο Κνπβάξα, 
2. ε αζβεζηνιηζηθή πιεπξά αλαηνιηθά 
ηνπ αθξσηεξίνπ Απνζήθεο, 3. Ζ 
επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ζπειαίνπ ηνπ 
Αιαδηλνύ, 4. Ζ θνηιάδα ηνπ πλεηίνπ, 
5. νη αθαηνίθεηεο βξαρνλεζίδεο 
νιόγπξα ηεο Άλδξνπ, 6. Ακκώδεηο 
παξαιίεο, 7. Ζ βόξεηα πιεπξά ηνπ 
όξνπο Γεξαθώλα, Ληβάδηα, Βξαρλνύ, 
Φάιηθα, Μνλή Παλαρξάληνπ 



Πξόγξακκα Life Άλδξνπ  

 

• Life Άλδξνπ - Πεξηνρή ηνπ έξγνπ ε πξόζθαηα ζπζηαζείζα ΕΔΠ, «Άλδξνο: Κεληξηθό θαη λόηην 
ηκήκα, γύξσ λεζίδεο θαη παξάθηηα Θαιάζζηα Εώλε», πνπ έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν Natura 2000 
κε θσδηθό GR4220028 = ρεξζαίνη θαη παξάθηηνη νηθνηόπνη θαη παξάθηηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο 
Άλδξνπ θαη ησλ γύξσ λεζίδσλ  

 

• Πξνζηαζία 4 εηδώλ θνηλνηηθήο πξνηεξαηόηεηαο  
– Μαπξνπεηξίηεο (182 δεπγάξηα) 

– ζπηδαεηόο, (2-3 δεπγάξηα) 

– ζαιαζνθόξαθαο, (60 δεπγάξηα) 

– Αηγαηόγιαξνο (25-30 δεπγάξηα) 

 

 



Αλδξηαθή βηνπνηθηιόηεηα – 

έδαθνο & αηκαζηέο 
• Μηα πνιύ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο δηαηήξεζεο ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο είλαη ην 
έδαθνο.  

• Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πεξηνρέο 
πςεινύ θηλδύλνπ 
εξεκνπνίεζεο, δειαδή 
δηάβξσζεο, απώιεηαο ηνπ 
εδάθνπο.  

• Ζ θαηαζηξνθή ησλ μεξνιηζηώλ, 
ε αλεμέιεγθηε βόζθεζε θαη νη 
ππξθαγηέο ζπλδένληαη άκεζα 
κε ην δήηεκα ηεο δηάβξσζεο 
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο.  

 



Πηέζεηο – απεηιέο γηα ηνπίν & 

βηνπνηθηιόηεηα ηεο Άλδξνπ 
 

• Ζ νηθηζηηθή εμάπισζε θπξίσο 
ζε πεξηνρέο εθηόο 
νηθηζκώλ/ζρεδίνπ (δηαλνίμεηο 
νδώλ, επέθηαζε δηθηύσλ 
ξεπκαηνδόηεζεο, γεσηξήζεηο, 
βόζξνη,…) (1500 πεξίπνπ λέεο 
θαηνηθίεο ηελ ηειεπηαία 10εηία 
ζηελ Άλδξν) 

 



Πηέζεηο – απεηιέο γηα ηνπίν & 

βηνπνηθηιόηεηα ηεο Άλδξνπ 

• Αλεμέιεγθηε απόξξηςε 

απνξξηκκάησλ θαη ιπκάησλ 

 



Πηέζεηο – απεηιέο γηα ηνπίν & 

βηνπνηθηιόηεηα ηεο Άλδξνπ 

• Ζ ειεύζεξε βόζθεζε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 
ππξθαγηέο (ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο, 
δηάβξσζε, εξεκνπνίεζε) (35 πεξηζηαηηθά 
ππξθαγηώλ εηεζίσο/10ρηι.ζηξ. ηελ ηειεπηαία 
10εηία) 

 



ύγρξνλεο έξεπλεο & δεκνζηεύζεηο 

γηα ηε ζεκαζία ησλ αηκαζηώλ 
Έξεπλα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Ίδξπκα Λάηζε κε ηίηιν «Ξεξνιηζηέο, ζηεξίγκαηα βηνπνηθηιόηεηαο» 

• Ομάδα Μελέηηρ: Παθίιεο Παλαγηώηεο (πληνληζηήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Βαιάθνο Δπζηξάηηνο (Παλεπηζηήκην 
Αζελώλ), Κσλζηαληηλίδεο Θενθάλεο (Παλεπηζηήκην Αζελώλ), Αλησλία Θενδνζίνπ, Foufopoulos Johannes 
(Παλεπηζηήκην Michigan) 

• Πεξηγξαθή : Οη μεξνιηζηέο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηα αηγαηνπειαγίηηθα λεζηά. Πξώηκν πξντόλ ηνπ αλζξώπνπ, 
νξίδνπλ ην λεζησηηθό ηνπίν. Δλώ όκσο ε πνιηηηζκηθή ηνπο αμία έρεη απνηηκεζεί δεόλησο, ε ζεκαζία ηνπο ζηε 
δηαηήξεζε ηεο κνλαδηθήο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Αηγαίνπ, πεξηνρή κε ηνλ πςειόηεξν ελδεκηζκό ηεο 
Επξώπεο, παξακέλεη αζαθήο. Σθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα απνζαθεληζηεί ε ζπκβνιή ησλ μεξνιηζηώλ, 
σο ηδηαίηεξσλ κηθξνελδηαηηεκάησλ, ζηελ πνηθηιόηεηα ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο ηνπ Αξρηπειάγνπο. 
Σε ζπγθξηηηθό πιαίζην κε ηα άιια λεζησηηθά ελδηαηηήκαηα ζα κειεηεζνύλ νη βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί 
παξάγνληεο ησλ μεξνιηζηώλ. Σπγθεθξηκέλα ζα εθηηκεζεί ε ππθλόηεηα θαη ε πνηθηιόηεηα ησλ πιεζπζκώλ 
ζειαζηηθώλ, εξπεηώλ, πηελώλ θαη αζπνλδύισλ, ζα πεξηγξαθνύλ νη θπηνθνηλσλίεο ησλ μεξνιηζηώλ, ζα 
θαηαγξαθνύλ ηόζν ηα επί κέξνπο θπζηθά (ζεξκνθξαζία, πγξαζία) όζν θαη αξρηηεθηνληθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ, επηδξώληαο ζην κηθξνθιίκα, επλννύλ ηελ βηνπνηθηιόηεηα. Η κειέηε ζα επηθεληξσζεί 
ζηα λεζηά Άλδξν, Νάμν θαη Μήιν (κε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε, παιαηνγεσγξαθία θαη γεσινγηθό 
ππόζηξσκα) πνπ δηαζέηνπλ από ηα πιένλ εθηεηακέλα δίθηπα μεξνιηζηώλ. 
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Research 35(6), pp. 577 – 593.  

 

• Kizos, T., Dalaka, A., Petanidou, T. (2010) Farmers’ practices and landscape change: Evidence from the 
abandonment of terraced cultivations on Lesvos, Greece, Agriculture and Human Values, 27, pp 199–212. 

 

• Petanidou, T., Kizos, T., Soulakellis, N. (2008) Socioeconomic dimensions of changes in the agricultural 
landscape of the Mediterranean Basin: a case study of the abandonment of cultivation terraces on Nisyros 
Island, Greece, Environmental Management, 41, pp. 250-266. 



Γίθηπν κνλνπαηηώλ ηεο Άλδξνπ 

 Γηαηί καο ελδηαθέξνπλ ηα κνλνπάηηα ; 
Θζηνξηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί, 

αηζζεηηθνί ιόγνη 

• Έξγα ηέρλεο -  έξγα πνπ 
ζπγθηλνύλ -«αξηεξίεο» ηεο 
θνηλσλίαο ηεο Άλδξνπ γηα αηώλεο 
(νδνί επηθνηλσλίαο, άζθεζεο θάζε 
ινγήο αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηαο/εκπνξηθνί δξόκνη, 
ζξεζθεπηηθνί δξόκνη…) 

 

• Σα κνλνπάηηα «κάξηπξεο» ηεο 
ηζηνξίαο ησλ νηθηζκώλ, θηινμελνύλ 
ίρλε από πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
ηζηνξηθέο επνρέο (αλ δελ 
πεξπαηήζεηο δελ γλσξίδεηο ηελ 
Άλδξν) 



Γίθηπν κνλνπαηηώλ ηεο Άλδξνπ 

 Γηαηί καο ελδηαθέξνπλ ηα κνλνπάηηα ; 

Αλαςπρή & ηνπξηζκόο 

• Βαζηθό ζπζηαηηθό & «παξάζπξν» ζην Αλδξηαθό ηνπίν – επαθή κε ηε 
βηνπνηθηιόηεηα - κύεζε ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο Άλδξνπ 

 

• Τα κνλνπάηηα πόινο έιμεο ηνπξηζηώλ 
– Σα ηειεπηαία ρξόληα νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη επηζθέπηεο εκπίπηνπλ ζηνλ 

πεδνπνξηθό ηνπξηζκό ή θάλνπλ ρξήζε ησλ κνλνπαηηώλ (νη επαγγεικαηίεο ηνπ 
ηνπξηζκνύ δεηνύλ ηελ πξνώζεζε ηεο Άλδξνπ ζε απηό ην ελδηαθεξόκελν θνηλό 
ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, Γήκνο πξνσζεηηθό πιηθό) 



Πξνσζεηηθό πιηθό γηα ηα κνλνπάηηα 

ηεο Άλδξνπ 



Γίθηπν κνλνπαηηώλ ηεο Άλδξνπ 

 Γηαηί καο ελδηαθέξνπλ ηα κνλνπάηηα ; 

Έξεπλα & ζρεδηαζκόο ηνπ ρώξνπ 

 

• Τα κνλνπάηηα δπλεηηθά 
δηεπηζηεκνληθό πεδίν έξεπλαο 
(ηζηνξία, πξνθνξηθή ηζηνξία, 
γεσγξαθία, κειέηε ησλ εηδώλ… ) 

 

 

• Τα κνλνπάηηα  παξάκεηξνο 
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 
ζρεδηαζκνύ, δηαρείξηζεο, 
εθπαίδεπζεο 

– Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη 
δηαρείξηζε πδάησλ,  

– Ππξνπξνζηαζία - δηαηήξεζε 
ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (ΔΓΑ- ηα 
κνλνπάηηα νδνί πξόζβαζεο, 
δώλεο ππξνπξνζηαζίαο ζε 
πεξηπηώζεηο ππξθαγηώλ, 
δίθηπα ζεκείσλ πδξνιεςίαο) 



Σν δίθηπν ησλ κνλνπαηηώλ ζήκεξα 
• Σξέρνπζα έθηαζε θαηαγεγξακκέλνπ δηθηύνπ, πεξίπνπ 140 ρικ.  

• Σα πξώηα 85 ρικ. κε θαζαξηζκό θαη κεξηθή ζεκαηνδόηεζε – έξγν 
ηεο Ννκαξρίαο Κπθιάδσλ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Άλδξνπ ην 1997 

• ήκεξα δηαζέζηκα πεξίπνπ 100 ρικ., 15 πεξίπνπ ρικ. πξνζηέζεθαλ 
ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα πιαίζηα εζεινληηθώλ δξάζεσλ 

• Σν δίθηπν ζε ζρέζε κε ηηο ζεκαληηθέο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα πεξηνρέο 



ύγρξνλε ρξήζε & δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ 

κνλνπαηηώλ ηεο Άλδξνπ 

• Υξήζηεο/ρξήζεηο 

– Κηελνηξόθνη 

– Κπλεγνί 

– Νηόπηνη ή Σνπξίζηεο 

πεξηπαηεηέο 

– Δξεπλεηέο 

– Με έρνληεο κέζα 

κεηαθίλεζεο 

(νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο) 

• Εεηήκαηα : αιινηώζεηο / 

θαηαζηξνθέο 

– Καηάιεςε κνλνπαηηώλ 

(θηελνηξνθία, άιιεο 

ρξήζεηο) 

– Τδξνκαζηεύζεηο – 

επέθηαζε δηθηύσλ 

άξδεπζεο (ζσιελώζεηο) 

– Γηαλνίμεηο δξόκσλ – 

κπαδώκαηα 

– Μνλνπάηηα ζε αρξεζηία – 

ππθλή βιάζηεζε 



Κνηλσληθή δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ 

κνλνπαηηώλ ηεο Άλδξνπ ηελ ηειεπηαία 10εηία 

• πληήξεζε : Απνζπαζκαηηθή– έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο 
δηαρείξηζεο / αξκνδίνπ θνξέα ηνπηθά & πόξσλ 

• Μέρξη πέξζη ε πξώελ Ννκαξρία ρξεκαηνδνηνύζε κε απεπζείαο 
αλαζέζεηο ζε ηνπηθνύο εξγνιάβνπο ηνλ θαζαξηζκό θαη ζπληήξεζε 
ηνπ δηθηύνπ, θαζώο επίζεο πξνγξάκκαηα δηεζλνύο εζεινληηθήο 
εξγαζίαο 

• Από ην 2011 ζηα πιαίζηα ηνπ πιιόγνπ Δζεινληώλ 
Γαζνππξνζβεζηώλ Άλδξνπ θαη κε θεξδνζθνπηθνύ θνξέα 
(«ΑΝΓΡΟΤ ΓΗΑΓΡΟΜΔ») πξαγκαηνπνηήζακε εζεινληηθνύο 
θαζαξηζκνύο πξόζζεησλ παιαηώλ δηαδξνκώλ  

– Έμσ Βνπλί – Αγία Δπζπκία (2011) 

– Ληβάδηα-Βξαρλνύ-Πξνθήηεο Γαληήι (2012) 

– Κάησ Άγηνο Πέηξνο- Άλσ Άγηνο Πέηξνο (2012) 

– Φξνπζαίνη (2013)  

αθνινύζεζαλ θη άιινη ηνπηθνί ζύιινγνη ζηελ πξνζπάζεηα απηή 
(Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Βξαρλνύ, πλεηίνπ, Αιαδηλνύ, θα.) 

• Αλάγθε ζπζηεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηύνπ 
(θαζαξηζκνί, ζεκάλζεηο, πξόζζεησλ δηαδξνκώλ) 



πκπεξαζκαηηθά :  
Μνλνπάηηα ηεο Άλδξνπ – δηαρξνληθνί θνηλσληθνί πόξνη 

• Δίθηπα επηθνηλσλίαο, κεηαθίλεζεο & κέζα άζθεζεο ησλ 
αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην δηάβα ηνπ ρξόλνπ 

• Ίρλε ηεο ηζηνξίαο ηεο Άλδξνπ ζην ηνπίν-«Δεμακελέο» ηνπηθήο 
ηζηνξίαο θαη γλώζεσλ πνπ ράλνληαη (πξνθνξηθή-ηνπηθή ηζηνξία-
ηνπσλύκηα-ηνπνζεζίεο, ε «θαιιηέξγεηα» ησλ πεγώλ… )- 
πνιπεπηζηεκνληθό εξεπλεηηθό πεδίν 

• Ζώλεο δηαηήξεζεο- «θξίθνη» βηνπνηθηιόηεηαο / Αηκαζηέο θαη 
κνλνπάηηα – (απνηξνπή ηεο δηάβξσζεο, ζπγθξάηεζε λεξνύ, δώλεο 
ππξνπξνζηαζίαο θαη νδνί πξόζβαζεο ζε πεξηπηώζεηο ππξθαγηώλ) 

• Πεδία αλαβίσζεο ηεο ζρέζεο ηεο θνηλσλίαο κε ηε θύζε θαη ηελ 
ηνπηθή ηζηνξία - «Παξάζπξα» ζην Αλδξηαθό ηνπίν θαη ηελ ηζηνξία / 
πεδία αλαςπρήο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (ΚΠΔ Κνξζίνπ, 
ζρνιεία) 

• Πξνζέιθπζε ηνπξηζκνύ εηδηθώλ ελδηαθεξόλησλ (special interest 
tourism) (πεξηεγεηηθόο ηνπξηζκόο,θπζηθήο άζθεζεο & άζιεζεο, 
έξεπλαο/εθπαηδεπηηθόο)- κε ζύλεζε θαη ζύλδεζε κε ηνπηθέο 
ηδηαηηεξόηεηεο, θνηλσλία, πξσηνγελή ηνκέα (πρ. δίθηπν ζεκείσλ 
ζηάζεο ζε θάζε νηθηζκό)  



«Άλδξνπ Γηαδξνκέο» - κηα ηδέα, κία 

πξνζπάζεηα 
• Με θεξδνζθνπηθόο θνξέαο ζηόρνο ε 

αλαβίσζε ησλ παιαηώλ πεδνπνξηθώλ 
δηαδξνκώλ - ζπλδπαζκόο έξεπλαο θαη 
δξάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 
πνιηηηζκό ηεο Άλδξνπ. 

• πγθξόηεζε αλνηθηήο νκάδαο 
εξεπλεηώλ - δηακόξθσζε πιηθνύ 
μελάγεζεο θαηά κήθνο ησλ 
δηαδξνκώλ, από πνηθίιεο εξεπλεηηθέο 
ζθνπηέο, (πεγέο & πξσηνγελέο πιηθό 
(ζπλεληεύμεηο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο) - 
πινπνίεζε πεδνπνξηθώλ εμνξκήζεσλ 

• Αληαιιαγή απόςεσλ & 
πξνβιεκαηηζκώλ ζρεηηθά κε ηα 
παξαπάλσ πεδία θαη δηακόξθσζε 
δξάζεσλ ελεκέξσζεο, εκπινθήο, 
αλαςπρήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 
ησλ επηζθεπηώλ. 

• Σα έζνδα ρξεκαηνδνηνύλ ην έξγν ησλ 
εξεπλεηώλ θαη δξάζεσλ ηνπ θνξέα. 



«Άλδξνπ Γηαδξνκέο» - 

ζπκκεηέρνληεο 
• Αιέμαλδξνο Μαβήο, 

βηνηερλνιόγνο-
πεξηβαιινληνιόγνο 

• Γηώξγνο πέεο, κεραληθόο-
θνηλσληθόο αλζξσπνιόγνο 

• Δπάγγεινο Παπαδάθεο, 
κεραλνιόγνο κεραληθόο 

• Βαγγέιεο Λνπθίζαο, 
δεκηνπξγία κηθξώλ θίικ γηα 
ηελ Άλδξν 

• πύξνο Μπέιιαο, γεσιόγνο 

• Νίθνο Βαζηιόπνπινο, 
αξρηηέθησλ 

• Μαξία Φαξξνύ, πνιηηηζηηθή 
δηαρεηξίζηξηα θαη εξεπλήηξηα 



Ένα ηοπίο δεν είναι, όπυρ ηο 

ανηιλαμβάνονηαι μεπικοί κάποιο ζύνολο 

γηρ, θςηών και ςδάηυν.  

Είναι η πποβολή ηηρ τςσήρ ενόρ λαού 

επάνυ ζηην ύλη. 

      

      Οδπζζέαο Διύηεο 


