
ΓΔΩΟΞΜΘΙΞ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞ ΑΗΖΜΩΜ

ΛΖΛΑ ΔΟΘΡΖΛΖΡ ΤΣΘΙΖΡ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ

ΔΠΓΑΡΖΠΘΞ ΑΜΗΞΙΞΛΘΑΡ ΙΑΘ ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖΡ ΞΟΘΞΣ

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΛΔΑΟΣΥΘΑΙΩΜ ΡΟΞΣΔΩΜ ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖΡ ΞΟΘΞΣ

ΛΔΑΟΣΥΘΑΙΖ ΛΔΚΔΖ

ΔΑΤΜΖ ΔΠΘΙΑ Ξ

ΑΗΖΜΑ 2015

19ξπ αιόμαπ: Αουξμςικά και κήπξι ςηπ Υαλέπαπ



19ξπ αιόμαπ: Αουξμςικά και κήπξι ςηπ Υαλέπαπ

ΔΝΔΑΡΘΙΖ ΔΟΘΠΞΟΖ

ΔΟΘΒΚΔΟΞΣΡΑ ΙΑΗΖΓΖΠΘΑ: 

ΑΜΜΑ-ΛΑΠΘΑ ΒΘΡΘΚΘΑ, ΚΔΙΞΠΑΡ ΓΔΩΟΞΜΘΙΞΣ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞΣ

ΛΔΚΖ: 

ΑΜΑΡΑΡΘΑ ΑΙΞΣΛΘΑΜΑΙΖ, 

ΔΟΘΙΞΣΠΖ ΙΑΗΖΓΖΠΘΑ ΓΔΩΟΞΜΘΙΞΣ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞΣ

ΑΓΓΔΚΘΙΖ ΟΑΠΑΡΙΔΣΞΟΞΣΚΞΣ, 

ΔΟΘΙΞΣΠΖ ΙΑΗΖΓΖΠΘΑ ΓΔΩΟΞΜΘΙΞΣ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞΣ

ΛΔΑΟΣΥΘΑΙΖ ΛΔΚΔΖ

ΔΑΤΜΖ ΔΠΘΙΑ Ξ

ΑΗΖΜΑ, 2015

ΓΔΩΟΞΜΘΙΞ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞ ΑΗΖΜΩΜ

ΛΖΛΑ ΔΟΘΡΖΛΖΡ ΤΣΘΙΖΡ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ

ΔΠΓΑΡΖΠΘΞ ΑΜΗΞΙΞΛΘΑΡ ΙΑΘ ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖΡ ΞΟΘΞΣ

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΛΔΑΟΣΥΘΑΙΩΜ ΡΟΞΣΔΩΜ ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖΡ ΞΟΘΞΣ



«Αλλά μα, και η Υαλέπα! Δσοχπαψκϊςαςη! Λε ϊλα ςα ποξρϊμςα...

Ό,ςι μπξοεί μα επιθσμήρει καμείπ για μια ιδεόδη διαμξμή ςξ

βοίρκει εδό.

Οοαριμάδα και ακοξγιαλιά... Δσςσυιρμέμξι ασςξί πξσ μέμξσμ ρςημ

Ιοήςη, και πιξ εσςσυιρμέμξι ασςξί πξσ κάθξμςαι ρςη Υαλέπα...».

Ζ εμθξσριόδηπ ασςή πεοιγοατή βοίρκεςαι ρε δημξρίεσμα

ςηπ ετημεοίδαπ «Αςλαμςίπ» ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ ςξ 1910, ςημ επξυή

δηλαδή πξσ η αίγλη ςξσ ςϊςε ποξαρςίξσ ςηπ Υαλέπαπ

μερξσοαμξϋρε... (Αςλαμςίπ, 1910)
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Επιςτολικό δελτάριο τησ εποχήσ με θέμα το χωριό Χαλέπα (πηγή: Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριοσ Κ.Βενιζέλοσ»).



Θα ικελα να ευχαριςτιςω τθν επιβλζπουςα 
κακθγιτρια Άννα- Μαρία Βιςίλια για τθν κακοδιγθςι 
τθσ ςτθν πορεία αυτισ τθσ μεταπτυχιακισ μελζτθσ 
και τθν οικογζνειά μου για τθν υποςτιριξθ κατά τθν 
διάρκεια εκπόνθςισ τθσ. 

Επίςθσ, κα θκελα να ευχαριςτιςω τουσ 
αρχιτζκτονεσ κ. Αιμιλία Κλάδου- Μπλζτςα και κ. 
Ιωάννθ Τςουκάτο, τουσ ιδιοκτιτεσ των αρχοντικών 
τθσ Χαλζπασ  όπωσ αναφζρονται ςτθν εργαςία αυτι, 
το Εκνικό Κδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευκζριοσ 
Κ. Βενιηζλοσ» ,  τον κ.Πατεράκθ από τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του Πολυτεχνείου Κριτθσ, τθν  βιβλιοκικθ 
του Διμου Χανίων, το Ιςτορικό Αρχείο Κριτθσ,  τον 
Φιλολογικό Σφλλογο Χρυςόςτομο, τον κ.Κακατςάκθ 
από τα  Χανιώτικα Νζα, τον  κ.Μανώλθ Μανοφςακα 
και τον κ.Γεώργιο Μαηωνάκθ. 

Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τα μζλθ τθσ 
εξεταςτικισ επιτροπισ:  τθν επίκουρθ  κακθγιτρια κ. 
Αναςταςία Ακουμιανάκθ και τθν επίκουρθ 
κακθγιτρια κ.Αγγελικι Παραςκευοποφλου.

Ε
υ

χ
α

ρ
ις

τί
εσ

 



ΟΔΠΘΚΖΦΖ/ ABSTRACT

1. ΔΘΡΑΓΩΓΖ: ΞΘ ΡΞΥΞΘ ΖΡ ΔΠΔΣΜΑΡ...................................................07

2. ΘΡΞΠΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ..........................................................................08

3. ΥΑΚΔΟΑ: ΟΔΠΘΞΥΖ ΛΔΚΔΖΡ.............................................................18

3.1. ΗΔΡΖ ΖΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΛΔΚΔΖΡ.......................................................19

3.2. ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΛΔΚΔΖΡ ΙΑΘ ΟΔΠΘΖΓΖΔΡ................................20

3.2.1. ΥΑΚΔΟΑ ΙΑΘ ΟΔΠΘΖΓΖΔΡ............................................................24

3.3. Ζ ΥΑΚΔΟΑ ΡΖΛΔΠΑ.......................................................................27

4. ΑΠΥΞΜΘΙΑ ΙΑΘ ΙΖΟΞΘ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ ΞΜ 19Ξ ΑΘΩΜΑ. 

ΛΘΑ ΓΔΜΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ.......................................................................28

4.1. Γεμικά Aουιςεκςξμικά και Mξοτξλξγικά Ρςξιυεία.................................29

4.2. Ξικξδξμικά Σλικά και Κιθξνϊξι ή Οελεκάμξι.......................................30

4.3. Οεοιγοατή Δπιλεγμέμχμ Αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ...............................31

5. ΣΟΞΚΞΓΘΙΖ ΔΠΔΣΜΑ ΙΑΘ ΛΔΚΔΖ ΞΣ ΡΥΔΔΘΑΡΛΔΜΞΣ ΞΟΘΞΣ ΩΜ 

ΑΠΥΞΜΘΙΩΜ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ..................................................................62

5.1. ΛΔΗΞΔΞΚΞΓΘΑ.............................................................................62

5.2. ΑΜΑΚΣΡΖ ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑΩΜ (CASE STUDIES)........................................62

5.3. ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ..........................................................................80

5.4. ΛΞΠΤΞΚΞΓΘΙΖ ΑΜΑΚΣΡΖ ΩΜ ΡΣΜΗΔΘΙΩΜ ΡΞΘΥΔΘΩΜ ΞΣ 

ΡΥΔΔΘΑΡΛΔΜΞΣ ΞΟΘΞΣ ΩΜ ΑΠΥΞΜΘΙΩΜ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ.............................82

5.4.1. Οεοίτοανη: Οεοιβξλϊςξιυξι ή Λαμςοϊςξιυξι και Ασλϊθσοεπ.................82

5.4.2. Δνόρςεπ.................................................................................90

5.4.3. Ρκάλεπ και Ιϊγυεπ....................................................................95

5.4.4. Σλικά Ολακϊρςοχρηπ................................................................98

5.4.5. Οέογξλεπ...............................................................................104

5.4.6. ξ Ρςξιυείξ ςξσ Μεοξϋ...............................................................105

5.4.6.1. Ρςέομεπ...............................................................................105

5.4.6.2. Κίμμεπ και Ριμςοιβάμια.............................................................108

5.4.7. Τσςικϊ Σλικϊ...........................................................................110

5.4.7.1. Δεμδοξρςξιυίεπ, Αλέεπ και Ηαμμξρςξιυίεπ....................................115

5.4.7.2. Οαοςέοια.............................................................................116

5.4.7.3. Ριδηοξκαςαρκεσέπ................................................................ 120

5.4.7.4. Τσςικά Δξυεία και Ηεομξκήπια.................................................121

5.4.8. Θδιαίςεοα Ρσμθεςικά Ρςξιυεία ςχμ Ιήπχμ ςηπ Υαλέπαπ.......................126

5.4.8.1. ξ Υοόμα............................................................................130

5.4.9. Ξικϊριςα Εόα..........................................................................131

5.4.10. Υοήρειπ ςχμ Ιήπχμ ςηπ Υαλέπαπ και Δνξπλιρμϊπ............................132

6. ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ............................................................................134

6.1. ΔΟΘΠΠΞΔΡ ΞΣ ΡΥΔΔΘΑΡΛΔΜΞΣ ΞΟΘΞΣ ΩΜ ΑΠΥΞΜΘΙΩΜ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ...136

6.2. ΑΜΘ ΔΟΘΚΞΓΞΣ: ΟΠΞΡΑΡΘΑ ΙΑΘ ΔΘΑΖΠΖΡΖ ΙΖΟΩΜ ΩΡ ΟΞΚΘΘΡΘΙΖ

ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ...................................................................................139

ΟΑΠΑΠΖΛΑ

ΥΠΞΜΞΚΞΓΘΞ ΘΡΞΠΘΑΡ ΖΡ ΟΞΚΖΡ ΩΜ ΥΑΜΘΩΜ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΛΑ ΔΤΖΛΔΠΘΔΑΡ ΜΔΞΡ ΙΞΡΛΞΡ



Οεοίληφη: Τξπίξ υαοακςηοίζεςαι ςξ απξςέλερμα ςηπ αλληλεπίδοαρηπ μεςανύ ςχμ

παοαγόμςχμ τύρη και άμθοχπξπ, απξςελεί τσρική και πξλιςιρςική κληοξμξμιά και έμα

ρημαμςικό ρσρςαςικό ςηπ πξιόςηςαπ ζχήπ.

Οι καςάτσςξι κήπξι ςχμ Αουξμςικώμ ςηπ Χαλέπαπ, ξι ξπξίξι ρσμθέςξσμ ςξ ςξπίξ

ςξσ άλλξςε υχοιξύ Χαλέπα, απξςελξύμ ζχμςαμή μαοςσοία ςηπ ικαμόςηςαπ ανιξπξίηρηπ

ςξσ μεοξύ - ςξ ξπξίξ απξςελεί ςξ ρημαμςικόςεοξ αγαθό- ρε έμα ατιλόνεμξ πεοιβάλλξμ:

μα ςξ απξθηκεύει, μα ςξ ξδηγεί και μα αοδεύει με ασςό ςημ γη, αλλά ςασςόυοξμα μα ςημ

μεςαςοέπει ρε αμθοχπξγεμείπ παοαδείρξσπ ρε ρσμέογεια με ςη τύρη.

Η εογαρία ασςή εοεσμά και μελεςά ςημ ςσπξλξγία και ςημ μξοτξλξγία ςχμ κήπχμ

ςηπ Χαλέπαπ, ξι ξπξίξι δημιξσογήθηκαμ ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ έχπ και αουέπ ςξσ 20ξσ αιώμα.

Για ςξ ρκξπό ασςό παοξσριάζξμςαι ρσμξλικά δεκαςοία (13) Αουξμςικά ςηπ

πεοιξυήπ Χαλέπα, ΒΑ ςηπ πόληπ ςχμ Χαμίχμ, μέρα από ςημ Ιρςξοία και ςημ μξοτξλξγία

ςξσπ, εκ ςχμ ξπξίχμ μελεςώμςαι εκςεμέρςεοα ξι κήπξι ξκςώ (8) Αουξμςικώμ. Η

πεοαιςέοχ έοεσμα και μελέςη ςξσπ, γίμεςαι ώρςε μα αμιυμεσθξύμ ςα ρσμθεςικά ρςξιυεία

ςξσπ από ςημ επξυή δημιξσογίαπ ςξσπ καθώπ και η διαυοξμική ενέλινή ςξσπ. Αμαλύεςαι η

ςσπξλξγία ασςώμ και εοεσμώμςαι ςα επί μέοξσπ κξιμά ρσμθεςικά ρςξιυεία μέρχ

τχςξγοατικήπ απξςύπχρηπ, βιβλιξγοατικήπ έοεσμαπ και ποξτξοικώμ μαοςσοιώμ.

Κένειπ κλειδιά: αουιςεκςξμική ςξπίξσ, εκλεκςικιρμϊπ, ιρςξοικξί κήπξι, μεξκλαρικιρμϊπ,

ςσπξλξγία, Υαμιά, Υαλέπα

Abstract: Landscapes are the result of the interaction of natural and human factors.

Τhey are part of natural and cultural heritage and an important component of the

quality of our lives.

The verdant gardens of the mansions of Chalepa are a testament to the ability

to not only source, direct water and irrigate the land in a hostile environment, but

then to transform it into a manmade paradise.

This thesis provides a historic outline of the garden typologies traced in the

historic mansions of Chalepa and their evolution over time, highlighting the synergy

between climate, resources and place. Τhe man-made landscape of these gardens is

provided by land form, soil and climate on the one hand, and regional culture, habits

and history on the other.

In this thesis, mansions and their gardens established in the late 19th and early

20th century in the region of Chalepa, situated in Chania, are surveyed and analyzed.

Thus, a study of their typological and morphological elements is presented through

drawings, sketches and photographs.

An outline of thirteen (13) mansions of Chalepa is presented but the focus lies

on eight (8) gardens of the same period of time which are selected as case studies.

Keywords: Landscape architecture; eclecticism; historical gardens; neoclassicism;

typology; Chania; Chalepa



1. ΔΘΡΑΓΩΓΖ: ΞΘ ΡΞΥΞΘ ΖΡ ΔΠΔΣΜΑΡ

Ζ εογαρία ασςή εοεσμά και μελεςά ςημ ςσπξλξγία ςχμ κήπχμ ρε επιλεγμέμα

αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ, ξι ξπξίξι δημιξσογήθηκαμ ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα έχπ και

ςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιόμα καθόπ και ςημ ενέλινή ςξσπ μέυοι ρήμεοα.

Ρςϊυξπ ςηπ έοεσμαπ είμαι η αμαζήςηρη ςηπ ςσπξλξγίαπ ςχμ κήπχμ ςχμ

αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ και η καςηγξοιξπξίηρή ςηπ με ςέςξιξμ ςοϊπξ όρςε μα

ανιξπξιηθεί χπ μξςίβξ (pattern) ρςημ ρσμθεςική μελέςη ρϋγυοξμχμ αμςίρςξιυχμ

παοαδειγμάςχμ καθόπ και ςημ μεθξδξλξγία απξκαςάρςαρηπ ςχμ ιρςξοικόμ ασςόμ

κήπχμ. Δπιπλέξμ, ρςξυεϋει ρςημ ρσμθεςική/μξοτξλξγική αμάλσρη και αμάδεινη ςχμ

κσοιϊςεοχμ ρςξιυείχμ ασςόμ ςχμ κήπχμ, ϊπχπ ρσμθεςικέπ δξμέπ και

καςαρκεσαρςικέπ λεπςξμέοειεπ/σλικά. έλξπ, ρςξυεϋει ρςημ αμάδεινη ςηπ ανίαπ ςχμ

κήπχμ ασςόμ χπ πξλιςιρςική κληοξμξμιά ρε ςξπικϊ επίπεδξ και ποξςείμεςαι η κήοσνη

ασςόμ ςχμ κήπχμ χπ ιρςξοικόμ ετϊρξμ πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ, ϊπχπ ασςέπ

ξοίζξμςαι απϊ ςημ Υάοςα ςηπ Τλχοεμςίαπ.
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2. ΘΡΞΠΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ

ξ ιρςξοικϊ πλαίριξ, απξςελεί ςημ ατξομή για ςημ ενέλινη και έκτοαρη ςχμ

αουιςεκςξμικόμ ρςξιυείχμ ςα ξπξία ρσμθέςξσμ έμα ξπίξ μιαπ αρςικήπ πεοιξυήπ ή

πϊληπ και ρσγκεκοιμέμα ςξ διαμξοτχμέμξ ςξπίξ ρςη Υαλέπα. ασςϊυοξμα, ϊμχπ, η

ρσμέογεια αουιςεκςξμικήπ και αουιςεκςξμικήπ ςξπίξσ απξςελεί επίρημη έκτοαρη ςηπ

Θρςξοίαπ, άοοηκςα ρσμδεδεμέμη με ςημ μμήμη και ςημ ξπςικξπξιημέμη μξοτή ςηπ

(Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 2014).

α Υαμιά, η δεϋςεοη μεγάλη πϊλη ςηπ Ιοήςηπ, θεχοείςαι απϊ ςξσπ

παλαιϊςεοξσπ ξικιρμξϋπ ςηπ Δσοόπηπ, ςηπ ξπξίαπ ξ πσοήμαπ στίρςαςαι 5.000 υοϊμια

ςξσλάυιρςξμ ρςημ ίδια ξυσοή θέρη με ςημ ξμξμαρία Ιαρςέλι. Ξ υαμηλϊπ λϊτξπ

Ιαρςέλι, ρςα αμαςξλικά ςξσ Δμεςικξϋ λιμαμιξϋ, απξςέλερε ιδαμική θέρη για

εγκαθίδοσρη ποξψρςξοικξϋ ξικιρμξϋ, διϊςι ϊυι μϊμξ γειςξμεϋει με ςη θάλαρρα, αλλά

πεοιβάλλεςαι και απϊ ςξμ πλξϋριξ κάμπξ (Ιξσμεμάκη, 1995).

H εσοϋςεοη πεοιξυή ςηπ πϊληπ ςχμ Xαμίχμ καςξικείςαι αδιάκξπα απϊ ςη

Μεξλιθική επξυή μέυοι ρήμεοα. Ρςη ρσμευή ασςή καςξίκηρη ρσμέβαλαμ ξι εσμξψκέπ

ρσμθήκεπ ςξσ τσρικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ϊπχπ παοξσρία μεοξϋ, ϋπαονη καλήπ

γεχογικήπ γηπ, κλίμα για αμθοόπιμη διαβίχρη και εμςαςική καλλιέογεια καθόπ και ξ

τσρικϊπ ϊομξπ ςηπ Ρξϋδαπ με ςη ρςοαςηγική ρημαρία ςξσ. Ρήμεοα αμαρκατέπ έυξσμ

τέοει ρςξ τχπ ςημ αουαία Ισδχμία, η ξπξία απξςελεί ςημ αουή ςηπ Θρςξοίαπ ςηπ

πϊληπ ςχμ Υαμίχμ, εμό παοάλληλα ρςημ θέρη Ιαρςέλι ςα Βσζαμςιμά και Δμεςικά ςείυη

είμαι ακϊμη εμταμή (Ιξσμεμάκη, 1995).

Ζ πϊλη ςχμ Υαμίχμ, ϊπχπ και ςξ Μηρί ςηπ Ιοήςηπ, απξςελεί ςξ ρςασοξδοϊμι,

ρςξ ξπξίξ ρσμαμςόμςαι ςοειπ πξλιςιρμξί, ςηπ Δσοόπηπ, ςηπ Αρίαπ και ςηπ Ατοικήπ. Ζ

θέρη ασςή, θέρη ρςοαςηγική, η ξπξία εδοαιόμει ςημ κσοιαουία ρςημ Αμαςξλική

Λερϊγειξ και ελέγυει ςξσπ εμπξοικξϋπ δοϊμξσπ μεςανϋ Αμαςξλήπ και Δϋρηπ, ήςαμ η

κϋοια αιςία για ςιπ ρκληοέπ και ρσμευείπ επιθέρειπ πξσ γμόοιρε ςξ Μηρί, ρε ϊλη ςη

διάοκεια ςηπ Θρςξοίαπ ςξσ μέυοι ρήμεοα, απϊ καςακςηςέπ Πχμαίξσπ, Άοαβεπ,

Ραοακημξϋπ, Δμεςξϋπ και Ξθχμαμξϋπ (Λπξζιμέκη-Διδόμη, 1985).

Ιάθε ιρςξοική πεοίξδξπ άτηρε ςα ρημάδια ςηπ ρςημ πϊλη και η ϊφη ςηπ

άλλανε μέρα απϊ ςξμ Λιμχψκϊ και ςξ Πχμαψκϊ πξλιςιρμϊ, ςξ Βσζάμςιξ, ςημ

Δμεςξκοαςία και ςημ Ξθχμαμική κσοιαουία μέυοι και ςημ Έμχρη. Ζ αουιςεκςξμική και

πξλεξδξμική ενέλινη ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ υχοίζεςαι ρςιπ παοακάςχ ςοειπ

ρημαμςικϊςεοεπ υοξμικέπ πεοιϊδξσπ πξσ ρσμςέλεραμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ρςημ

διαμϊοτχρη ςξσ πξλεξδξμικξϋ ιρςξϋ ϊπχπ είμαι ρήμεοα: 1. ςημ Δμεςική (1204-1645),

2. ςημ Ξθχμαμική (1646-1898) και 3. ςημ Ιοηςική Οξλιςεία (1898-1913)(Ιξσμεμάκη,

1995).

1. Δμεςική Οεοιξδξπ (1204-1645): Ρςξ έγγοατξ ςξσ απξικιρμξϋ ςξσ 1252, ςα Xαμιά,

Canea, ϊπχπ μεςξμξμάρςηκε η πϊλη απϊ ςξσπ Δμεςξϋπ ςα ξπξία ξι Δμεςξί άπξικξι

καλξϋμςαι μα αμξικξδξμήρξσμ, μαοςσοξϋμςαι χπ «πϊλη» (civitas). Ρςιπ αουέπ ςξσ

14ξσ αιόμα, ξ πληθσρμϊπ ςξσπ αματέοεςαι ξλιγάοιθμξπ και η πϊλη, διξικηςική έδοα

ςχμ Δμεςικόμ αουόμ και ποχςεϋξσρα ςξσ ξμόμσμξσ διαμεοίρμαςξπ, μμημξμεϋεςαι

«ρυεδϊμ άδεια» (Ιξσμεμάκη, 1995).

Ζ ενάπλχρη ςχμ Ξθχμαμόμ ρςη Bαλκαμική υεορϊμηρξ, η καςάκςηρη ςχμ

πεοιρρϊςεοχμ κςήρεχμ ςχμ Δμεςόμ, αλλά και η αμακάλσφη ςηπ πσοίςιδαπ ξδήγηραμ

ςξσπ Δμεςξϋπ μα νεκιμήρξσμ απϊ ςξ 1536 ςξ κςίριμξ ξυσοχμαςικξϋ πεοίβξλξσ

ρϋμτχμα με ςξ μέξ ποξμαυχμικϊ ρϋρςημα (fronte bastionate). α ςείυη, μήκξσπ

2.3km μαζί με ςξμ λιμεμξβοαυίξμα ςξσ τάοξσ, πεοιβάλλξμςαμ απϊ βαθιά ςάτοξ και η

αμέγεορή ςξσπ ξλξκληοόθηκε ςξ δεϋςεοξ μιρϊ ςξσ 16ξσ αιόμα. Mηυαμικϊπ ςξσ έογξσ

ξοίρςηκε ξ Δμεςϊπ αουιςέκςξμαπ Michele Sanmicheli (Ιαλξγεοάκη, 2010).
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ξ ςείυξπ, ρϋμτχμα με ςημ πεοιγοατή ςξσ Basillicata, πεοιελάμβαμε

εσθϋγοαμμα ςμήμαςα διακξπςϊμεμα απϊ ςέρρεοιπ ποξμαυόμεπ, μία πιαςατϊομα

(Piatta forma), δϋξ επιποξμαυόμεπ και ξκςό καβαλιέοξσπ.

Ρςημ ίδια υοξμική πεοίξδξ εμςάρρξμςαι και ςα έογα ςηπ εκβάθσμρηπ ςξσ

λιμέμα και ςηπ αμέγεορηπ δεκαεπςά μεχοίχμ, ςα ξπξία ποξξοίζξμςαμ για ςη τϋλανη

και ςημ επιρκεσή ςχμ Δμεςικόμ γαλεοόμ (Ιαλξγεοάκη, 2010). Ακϊμη,

καςαρκεσάρςηκε σδοαγχγϊπ, ξ ξπξίξπ μεςέτεοε μεοϊ απϊ ςξμ ξικιρμϊ Οεοιβϊλια

(4.00km μξςιξδσςικά ςχμ Υαμίχμ), εμό ανιξπξιήθηκαμ και ςα πηγάδια ςηπ πϊληπ για

ποξρςαρία έμαμςι πξλιξοκίαπ, λϊγχ ςξσ επεουϊμεμξσ κιμδϋμξσ ςηπ Ξθχμαμικήπ

επέκςαρηπ (Ιαλξγήοξσ, 2010).

Λέρα ρςξμ ξυσοχμαςικϊ πεοίβξλξ υςίζεςαι μια μέα πϊλη με ξοθξκαμξμικϊ

οσμξςξμικϊ ρυέδιξ, χοαία δημϊρια και ιδιχςικά κςίοια και ςξμ καθεδοικϊ μαϊ ςηπ

Οαμαγίαπ. α δημϊρια κςίοια αμαπςϋρρξμςαι καςά μήκξπ ςξσ κεμςοικξϋ δοϊμξσ

(corso, ρημεοιμή ξδϊπ Ιαμεβάοχ), ξ ξπξίξπ διαρυίζει ςξ Ιαρςέλι απϊ αμαςξλικά

(Ιαλξγήοξσ, 2010).

H ξοιρςική διαμϊοτχρη ςχμ Xαμίχμ χπ αρςικξϋ κέμςοξσ υοξμξλξγείςαι ςξμ

16ξ αιόμα, ϊςαμ ςα ξυσοχμαςικά και άλλα δημϊρια έογα απξ ςη μια μεοιά και η

εμπξοική αμάπςσνη ςξσ λιμαμιξϋ απϊ ςημ άλλη, ρσμςελξϋμ ρςη μεςαλλαγή ςηπ πϊληπ

ρε ξικξμξμικϊ κέμςοξ με πληθσρμϊ ποξραμαςξλιρμέμξ, ϊυι πια, ποξπ ςημ αγοξςική

ξικξμξμία, αλλά ποξπ ςιπ εμπξοικέπ, μασςικέπ και λξιπέπ επαγγελμαςικέπ

δοαρςηοιϊςηςεπ (Ιξσμεμάκη, 1995).

2. Ξθχμαμική Οεοίξδξπ (1646-1898): Ζ πξλιξοκία ςχμ Υαμίχμ ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ

1645, και ρςη ρσμέυεια η καςάκςηρη ξλϊκληοηπ ςηπ Ιοήςηπ απϊ ςξσπ Ξθχμαμξϋπ,

είυε χπ απξςέλερμα μα διακξπεί η πξλιςιρμική δημιξσογία ςηπ Ιοηςικήπ Αμαγέμμηρηπ.

Οέοα απϊ ςιπ ρσμέπειεπ ρςξμ πξλιςιρμϊ ρημειόθηκαμ και πληθσρμιακέπ απόλειεπ και

ξικξμξμική σπξβάθμιρη (Ιαλξγήοξσ, 2010).

Ρϋμτχμα με ςξ Γάλλξ πεοιηγηςή Pitton de Tournefort, ρςξ ςέλξπ ςξσ 17ξσ

αιόμα ρςα Υαμιά ζξϋραμ 2.000 Ιοηςικξί και 1.500 Ξθχμαμξί, αοιθμξί πξσ δείυμξσμ

ςημ αοαίχρη ςξσ πληθσρμξϋ. Λέρα ρςξμ 18ξ αιόμα, ξ πληθσρμϊπ ασνήθηκε αιρθηςά,

ξπϊςε για ςξ ρϋμξλξ ςξσ μηριξϋ σπξλξγίζεςαι η αμαλξγία 200.000 Ιοηςικξί ποξπ

150.000 Ξθχμαμξϋπ (Ιξσμεμάκη, 1995).

Ωπ ρσμέπεια ςηπ αϋνηρηπ ςξσ πληθσρμξϋ επί Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ ήςαμ η

αμεπάοκεια ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ξικιόμ. Δπιποϊρθεςα, επί Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ δεμ

επιςοεπϊςαμ η ελεϋθεοη ξικξδϊμηρη/ επέκςαρη εκςϊπ ςχμ ςειυόμ, ξπϊςε ξι

ιδιξκςήςεπ ποϊρθεςαμ μέξσπ ξοϊτξσπ, ξι ξπξίξι διεσοϋμξμςαμ με νϋλιμεπ

ποξεκςάρειπ, ςα λεγϊμεμα κιϊρκια ή ραυμιριά. ξ απξςέλερμα ασςήπ ςηπ μξμξθερίαπ

ήςαμ η οσμξςξμία ςηπ πϊληπ μα αλλξιχθεί ρημαμςικά. Ξι δοϊμξι έγιμαμ ρςεμξί και

ρκξςειμξί και μϊμξ ςξ 1870 εταομϊρςηκε ςξ Ξθχμαμικϊ ρϋρςημα ξδξπξιίαπ, ςξ

λεγϊμεμξ καλμςεοίμι για άμανεπ (ρίβηπ, 2014).

Ακϊμη η κϋοια ξικξδξμική αλλαγή καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ Ξθχμαμικήπ

κσοιαουίαπ ήςαμ η μεςαςοξπή ςχμ καθξλικόμ εκκληριόμ και μξμαρςηοιόμ ρε ςζαμιά,

αλλά η πϊλη ςχμ Υαμίχμ εμπλξσςίρςηκε και με μέα ςζαμιά, υαμάμ και κοήμεπ

(Ιαλξγήοξσ, 2010). Δπίρηπ, λϊγχ ςηπ μεγάληπ ρςεμϊςηςαπ ςξσ υόοξσ (1),

(1) Ζ ρσγγοατέαπ Λάοχ Δξϋκα πεοιγοάτει ςημ καςάρςαρη πξσ επικοαςξϋρε ςξ έςξπ 1884 με

υαοακςηοιρςικϊ ςοϊπξ: «(...) αογόςεοα βέβαια, ακόμη και ξι παράδεπ ακξλξύθηραμ ςη μόδα ςηπ

Χαλέπαπ, για μα μημ σρςεοήρξσμ απέμαμςι ρςξσπ ποξνέμξσπ πξσ είυαμ επιλένει ςξ υχοιξσδάκι ρςξσπ

ποόπξδεπ ςξσ Ακοχςηοίξσ για μα γλιςώρξσμ από ςξσπ πξμςικξύπ, ςξσπ φύλλξσπ, ςιπ μύγεπ, ςα

κξσμξύπια, ςιπ φείοεπ, ςξσπ κξοιξύπ, και ςα λαρπόμεοα μέρα ρςα ςείυη! Έυειπ ακξύρει για ςη

μαλλιαοόπεςοα; Τη οώςηρα. Δεμ έυειπ ακξύρει, ςξ βλέπχ ρςα μάςια ρξσ. Δίμαι μια θαλαρριμή πέςοα με

κξλλημέμα τύκια και άλλα θαλαρριμά τσςά ρςημ επιτάμειά ςηπ. Και ασςή ςημ πέςοα αμήμεοα ςηπ

Αμαλήφεχπ, υοιρςιαμέπ και μξσρξσλμάμεπ πεομξύραμ από ραοάμςα κύμαςα για μα ςη βοξσμ, ραοάμςα

δηλαδή τξοέπ έποεπε μα ςιπ υςσπήρει ςξ κύμα ρςξ Κοηςικό πέλαγξπ και ασςέπ έποεπε μα σπξμέμξσμ ςξ

θαλαρρξκςύπι, φάυμξμςαπ η καθεμιά ςη δική ςηπ πέςοα; Τημ έπαιομε μεςά ρςξ ρπίςι ςηπ, ςη ρειξύρε πέοα

δώθε ρε κάθε κάμεοα ςξσ ρπιςιξύ κι έλεγε μεγαλξτώμχπ ςξ νόοκι: Όνχ φύλλξι, όνχ κξοιξί και όοη

πξμςικξί» (Ιαλξγήοξσ, 2010, ρελ. 68).
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ςα μεκοξςατεία ςηπ πϊληπ και ξι μεκοξί άουιραμ μα μεςατέοξμςαι ένχ απϊ ςημ πϊλη:

ξι Ξθχμαμξί μϊςια απϊ ςημ μερημβοιμή ςάτοξ (ρημεοιμή πλαςεία 1866), ξι Υοιρςιαμξί

ρςα μεκοξςατεία Αγίξσ Κξσκά, Ιαθξλικόμ, Αγίαπ Τχςειμήπ και Υοσρξπηγήπ, ξι

Δβοαίξι κάςχ απϊ ςη δσςική ςάτοξ ςξσ ξπαμά και ξι Διαμαοςσοϊμεμξι ρςξ

μεκοξςατείξ ςηπ Ρξϋδαπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Λε ςημ σπξγοατή ςξσ Οοχςξκϊλλξσ ςξσ Κξμδίμξσ ςξμ Θξϋλιξ ςξσ 1827

αμαγμχοίρςηκε η αμεναοςηρία ςηπ Δλλάδαπ απϊ ςημ Αγγλία, Γαλλία και Πχρία, αλλά

ςξ μηρί ςηπ Ιοήςηπ έμειμε εκςϊπ ξοίχμ ςξσ μεξρϋρςαςξσ κοάςξσπ (ρίβηπ, 2014).

Έςρι, η Ιοήςη παοέμειμε σπϊ Αιγσπςιακή διξίκηρη απϊ ςξ 1831 έχπ ςξ 1840. Δπί

Αιγσπςιξκοαςίαπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ πξλλά έογα ρςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ, εκ ςχμ

ξπξίχμ ξ τάοξπ ςξσ λιμέμα και ξ λιμεμξβοαυίξμαπ, ςα ξπξία ανιξπξιξϋμςαι μέυοι

ρήμεοα (ρίβηπ, 2014). Λε ςη ρσμθήκη ςξσ Κξμδίμξσ ςξμ Iξϋλιξ ςξσ 1840 η Kοήςη

δϊθηκε ναμά ρςξσπ Ξθχμαμξϋπ (Ιξσμεμάκη, 1995).

ημ υοξμική πεοίξδξ (1838-1876) αουίζξσμ ξι μεςαοοσθμίρειπ ρςημ Ξθχμαμική

Ασςξκοαςξοία γμχρςέπ χπ αμζιμάς (αμαδιξογάμχρη), ξι ξπξίεπ ρσμεςέλεραμ ρςξμ

«εκδσςικιρμϊ» ςηπ. ξ κσοιϊςεοξ πλαίριξ εκείμχμ ςχμ μεςαοοσθμίρεχμ ήςαμ ςα

διαςάγμαςα Υάςςι- Ρεοίτ, 1839 και Υάςςι- Υξσμαγιξϋμ, 1856 καθόπ και ςξ Ρϋμςαγμα

ςξσ 1876, ςα ξπξία μεςανϋ άλλχμ παοαυχοξϋραμ ρε ϊλξσπ ςξσπ σπηκϊξσπ ςηπ

ασςξκοαςξοίαπ αμεναοςήςξσ θοηρκεϋμαςξπ, ιρξςιμία απέμαμςι ρςξμ μϊμξ και

δσμαςϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρςημ κοαςική διξίκηρη. Ιαςά ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ διεσκξλσμϊςαμ

ιδιαίςεοα ςξ εσοχπαψκϊ εμπϊοιξ, ςξ ξπξίξ ςημ επξυή ςχμ διξμξλξγήρεχμ είυε γίμει

πεδίξ αμςαγχμιρμξϋ αμάμερα ρςιπ εσοχπαψκέπ δσμάμειπ και ςξ μέρξ ξικξμξμικήπ

διείρδσρηπ ρςημ Ξθχμαμική Ασςξκοαςξοία. Λε ςημ ρϋμαφη ςχμ διξμξλξγήρεχμ, ςα

Δσοχπαψκά κοάςη είυαμ διαρταλίρει ςελχμειακά και τξοξλξγικά ποξμϊμια, αλλά και

ςξ δικαίχμα ποξρςαρίαπ ςχμ σπηκϊχμ ςξσπ, ξι ξπξίξι ζξϋραμ ρςημ Ξθχμαμική

Ασςξκοαςξοία, μέρχ ςχμ ποξνεμικόμ αουόμ (Λέλαιμα, 2008).

Δέκα υοϊμια μεςά, ξι διαοκείπ καςαπαςήρειπ ςξσ Υάςςι Υξσμαγιξϋμ, ξδήγηραμ

ρςη μεγάλη Ιοηςική επαμάρςαρη ςξσ Αοκαδίξσ ςξ 1866 και ξι Λεγάλεπ Δσμάμειπ

έρπεσραμ μα ενξμαλϋμξσμ ςημ καςάρςαρη. ξ Ιοηςικϊ ζήςημα άουιρε μα

διεθμξπξιείςαι (Ιαλξγεοάκη, 2010).

ξ Μξέμβοιξ ςξσ 1878 ρςη Υαλέπα, σπξγοάτςηκε η τεοόμσμη ρϋμβαρη, η

ξπξία αμαγμόοιζε πεοιρρϊςεοα δικαιόμαςα ρςξσπ υοιρςιαμξϋπ και ϊοιζε ϊςι ξ Γεμικϊπ

Διξικηςήπ Ιοήςηπ θα μπξοξϋρε μα είμαι υοιρςιαμϊπ (Ιαλξγεοάκη, 2010). Λε ςη

ρϋμβαρη ασςή ςέθηκε ρε εταομξγή ξ Ξογαμικϊπ Μϊμξπ ςξσ 1868, χπ βάρη

ημιασςϊμξμξσ πξλιςεϋμαςξπ. Ξι Υοιρςιαμξί απξκςξϋραμ ςα ποόςα ςξσπ ποξμϊμια

(Ληςρξςάκη, 2006).

Λε ςημ ρϋμβαρη ςηπ Υαλέπαπ ρςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ εγκαςαρςάθηκαμ πξλλξί

Δσοχπαίξι έμπξοξι: Γάλλξι, Άγγλξι, Ασρςοιακξί, Θςαλξί, εμό απϊ ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ

1897 η Ιοήςη βοιρκϊςαμ σπϊ ςημ ποξρςαρία και διξίκηρη ςχμ ςερράοχμ μεγάλχμ

δσμάμεχμ ςηπ Δσοόπηπ, Αγγλίαπ, Γαλλίαπ, Θςαλίαπ και Πχρίαπ (ρίβηπ, 2014).

3. Ιοηςική Οξλιςεία (1898-1913): Λε ςημ κοηςική επαμάρςαρη ςξσ 1897 ρςξ

Ακοχςήοι, η Ιοήςη πεοιήλθε ρε καθερςόπ ασςξμξμίαπ καθόπ απξςέλερε ςημ ατξομή

για ςημ ίδοσρη ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ ςξμ Θξϋλιξ ςξσ 1898 με Ύπαςξ Αομξρςή ςξμ

Οοίγκιπα Γεόογιξ ςηπ Δλλάδαπ. Ρςημ πεοίξδξ ασςή η Ιοήςη βοίρκεςαι σπϊ ςημ

ποξρςαρία ςχμ Δσοχπαψκόμ δσμάμεχμ και σπϊ ςημ σφηλή επικσοιαουία ςξσ

Ρξσλςάμξσ (Ιαλξγεοάκη, 2010).

ξ Μξέμβοιξ ςξσ 1898 ξλξκληοόθηκε η απξυόοηρη ςξσ ξσοκικξϋ ρςοαςξϋ

απϊ ςξ μηρί και ςα επϊμεμα υοϊμια απξυόοηραμ πεοίπξσ 40.000 Ξθχμαμξί απϊ ςημ

Ιοήςη (Ιαλξγεοάκη, 2010). Ζ πϊλη ςχμ Υαμίχμ, απϊ ςημ αουή ςηπ αμακήοσνηπ ςηπ

Ασςϊμξμηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ, έπαφε μα είμαι ποχςεϋξσρα μιαπ Μήρξσ και

μεςαμξοτόθηκε ρε ποχςεϋξσρα κοάςξσπ (ρίβηπ, 2014).
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Ζ Ιοηςική Οξλιςεία έυει δική ςηπ ρημαία και μϊμιρμα ςημ Ιοηςική δοαυμή.

Θδοϋεςαι η οάπεζα Ιοήςηπ, ρσμςάρρεςαι Ρϋμςαγμα, γίμξμςαι εκλξγέπ για ςημ

αμάδεινη πληοενξσρίχμ, αουίζει μα εκδίδεςαι η Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Ιοηςικήπ

Οξλιςείαπ.

Ζ κξιμχμία ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ, ςημ πεοίξδξ ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ, ήςαμ

κξρμξπξλίςικη. Ρςξμ πληθσρμϊ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ, ξ ξπξίξπ ποιμ ςημ πεοίξδξ ςηπ

Ασςξμξμίαπ, απαοςιζϊμςαμ απϊ Ξθχμαμξϋπ, Έλλημεπ, Δβοαίξσπ και ελάυιρςξσπ

Δσοχπαίξσπ, ποξρςέθηκε πλήθξπ Άγγλχμ, Γάλλχμ, Θςαλόμ, Γεομαμόμ, Ασρςοιακόμ

και Τοαγκξλεβαμςίμχμ (ρίβηπ, 2014). ξ 1900 η πϊλη ςχμ Υαμίχμ απξςελεί

πμεσμαςικϊ, διξικηςικϊ, εμπξοικϊ και βιξμηυαμικϊ κέμςοξ (Ιξσμεμάκη, 1995).

Σπϊ ςημ ηγερία ςξσ Βεμιζέλξσ ξογαμόθηκε η αμςιπξλιςεσςική παοάςανη και ςξ

Λάοςιξ ςξσ 1905, ρςξ υχοιϊ Ηέοιρξ εκδηλόθηκε επαμάρςαρη με ρςϊυξ ςημ έμχρη με

ςημ Δλλάδα και ςημ άμερη απξυόοηρη ςξσ Ύπαςξσ Αομξρςή (Ιαλξγεοάκη, 2010). ξ

Ρεπςέμβοιξ ξ Οοίγκιπαπ Γεόογιξπ αμαγκάρςηκε μα παοαιςηθεί, ξπϊςε και

αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςξμ Αλέναμδοξ Εαψμη. Λε μέξ ρϋμςαγμα ςξσ 1907 ετάομξρε

κξιμξβξσλεσςικϊ ρϋρςημα και ςξμ Θξϋλιξ ςξσ 1908 άουιραμ μα απξυχοξϋμ ξι νέμεπ

ρςοαςιχςικέπ δσμάμειπ με ρςϊυξ ςη ρσμξλική απϊρσορή ςξσπ μέυοι ςξ επϊμεμξ έςξπ

(Ιαλξγεοάκη, 2010).

Λε ςημ Ρσμθήκη ςξσ Κξμδίμξσ ςξμ Λάψξ ςξσ 1913 ξ Ρξσλςάμξπ παοαιςήθηκε

ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ ρςημ Ιοήςη, παοαυχοόμςαπ ςα ρςιπ Λεγάλεπ Δσμάμειπ, εμό με

ιδιαίςεοη Ρσμθήκη μεςανϋ Δλλάδαπ και Ξθχμαμικήπ Ασςξκοαςξοίαπ ςξ Μξέμβοιξ ςξσ

1913 παοαιςήθηκε επίρηπ κάθε δικαιόμαςξπ επικσοιαουίαπ ρςξ μηρί. Mε ςημ έπαορη

ςηπ Δλλημικήπ ρημαίαπ ρςξ Τοξϋοιξ Τιοκά ςξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 1913 παοξσρία ςξσ

Βαριλιά Ιχμρςαμςίμξσ και ςξσ ποχθσπξσογξϋ Δλεσθέοιξσ Βεμιζέλξσ, η Έμχρη

επιρημξπξιήθηκε (Ιαλξγεοάκη, 2010).

α Υαμιά μεςά ςη Ρϋμβαρη ςηπ Υαλέπαπ και καθ΄ϊλξ ςξ διάρςημα ςηπ

Ασςξμξμίαπ, αμαπςϋυθηκαμ ξικξμξμικά και άκμαραμ, απξκςόμςαπ αρςικϊ ποϊρχπξ. Ζ

έκςαρη ϊρξ και η ϊφη ςηπ πϊληπ μεςαβάλλεςαι ρημαμςικά. Αμαπςϋρρξμςαι ςα

ποξάρςια, αμάμερα ρςα ξπξία η Υαλέπα, η ξπξία απξςέλερε ςημ καςενξυήμ

αοιρςξκοαςική ρσμξικία, ϊπξσ ρςεγάρςηκαμ και ςα Οοξνεμεία ςχμ Λεγάλχμ

Δσμάμεχμ (Ιαλξγεοάκη, 2010).

Δκςϊπ απϊ ξοιρμέμεπ υαοάνειπ βαρικόμ ξδικόμ αοςηοιόμ πξσ είυαμ κάμει ξι

Δμεςξί και πξσ βοίρκξμςαμ ρε κακή καςάρςαρη, ασςά πξσ ξμϊμαζαμ ρςημ Ιοήςη

δοϊμξσπ εκείμη ςημ επξυή ήςαμ απλόπ μξμξπάςια μέρα ρςξσπ αγοξϋπ, ρςα λιβάδια,

ρςιπ πλαγιέπ ή ρςιπ κξοστέπ ςχμ βξσμόμ (ΔΘΙΞΜΑ 1), απ΄ϊπξσ ρσμήθιζαμ μα πεομξϋμ

ξι άμθοχπξι και ςα ζόα (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

11

ΔΘΙΞΜΑ 1. Υάοςηπ με ςα 

ποόςα μξμξπάςια ένχ 

απϊ ςα ςείυη ςηπ πϊληπ 

ςχμ Υαμίχμ. 

Υοξμξλξγείςαι ρςα ςέλη 

ςξσ 19ξσ αιόμα (πηγή: 

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 

1998).
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Δπίρηπ, η ρϋμδερη ςηπ πϊληπ με ςη Υαλέπα, η ξδϊπ Υαλέπαπ, η ρημεοιμή

Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ (ΔΘΙΞΜΑ 3), ήςαμ απξ ςιπ ποόςεπ διαμξίνειπ και απϊ ςξσπ

λίγξσπ δοϊμξσπ ςηπ Ιοήςηπ, ϊπξσ έγιμαμ ενξμαλϋμρειπ, ιρξπεδόρειπ ακϊμα και

ςευμικά έογα (γέτσοα Υαςζηδξμικϊλα, πάμχ απϊ ςξ οέμα ςξσ Αγίξσ Οαμςελεήμξμα)

(Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 2. Ζ ξδϊπ Ρξϋδαπ, ρημεοιμή 

Μεάουξσ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Λε ςημ άτινη ςξσ Ύπαςξσ Αομξρςή, ξ ποίγκιπαπ Γεόογιξπ υοηριμξπξιεί για ςη

διαμξμή ςξσ, ςημ ξικία ςξσ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη ρςη Υαλέπα, εμό ςα Γοατεία ςηπ

Αομξρςείαπ εγκαθίρςαμςαι ποξρχοιμά ρςξ Ιαρςέλι για μα μεςατεοθξϋμ ςελικά ςξ

Λάψξ ςξσ 1900 ρςξ Λέγαοξ ςχμ Δικαρςηοίχμ, ςξ ξπξίξ η Ξθχμαμική Διξίκηρη

ποξϊοιζε για ρςοαςιχςικϊ μξρξκξμείξ (ΔΘΙΞΜΑ 4). α Υαμιά ρςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ

αιόμα, ρϋμτχμα με ςημ απξγοατή ςξσ 1900, έυξσμ πεοίπξσ 21.000 καςξίκξσπ

(20.972 καςξίκξσπ, εκ ςχμ ξπξίχμ 11.219 Xοιρςιαμξί, 9.112 Mχαμεθαμξί και 641

Δβοαίξι...»), ϊπχπ αματέοεςαι ρε γεχγοατία ςηπ επξυήπ (Ιξσμεμάκη, 1995). Ρε

ϊλξκληοη ςημ Ιοήςη παοεπιδημξϋμ 6.096 νέμξι, απϊ ςξσπ ξπξίξσπ 3.594 ρςημ πϊλη

ςχμ Υαμίχμ. Ζ πϊλη αρτσκςιά μέρα ρςα ςείυη αλλά και η ξικξδξμική αμάπςσνη ρςξμ

δοϊμξ ςξσ πεοιπάςξσ ρςη θέρη ςξσ Δημξςικξϋ Ιήπξσ ποξβάλλει επιςακςική η αμάγκη

για ςημ ϋπαονη εμϊπ ρυεδίξσ πϊληπ για ςημ ενάπλχρή ςηπ ένχ απϊ ασςά αλλά και ςημ

διαςήοηρη ςηπ τσριξγμχμίαπ ςηπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 3. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ 

επξυήπ. Ζ ξδϊπ Υαλέπαπ, ρημεοιμή 

Δλ. Βεμιζέλξσ. Διακοίμεςαι ςξ 

Γεομαμικϊ Οοξνεμείξ ρςξμ διεθμή 

κϋκλξ ςηπ Υαλέπαπ (πηγή: Δθμικϊ 

Ίδοσμα Δοεσμόμ και Λελεςόμ 

«Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ»).

Ξ μϊμξπ ςοϊπξπ μα τςάρει καμείπ ρςα Υαμιά ήςαμ με ςα πϊδια ή με ςξ γαψδξσοάκι. Ξ 

δοϊμξπ Υαμιά- Ρξϋδα (ΔΘΙΞΜΑ 2), ήςαμ απϊ ςιπ ποόςεπ ξδικέπ ρσμδέρειπ ςηπ πϊληπ, 
ξ ξπξίξπ καςαρκεσάρςηκε επί Αιγσπςιξκοαςίαπ (ρίβηπ, 2014).
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Ιαςά ςημ διάοκεια ξλξκλήοχρηπ ςξσ ρυεδίξσ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ,

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξικξπεδξπξιήρειπ και πχλήρειπ ξικξπέδχμ δενιά και αοιρςεοά

απϊ ςξσπ σπάουξμςεπ βαρικξϋπ ξδικξϋπ άνξμεπ. Δμ ςχ μεςανϋ, αμαπςϋρρεςαι

ρημαμςική ξικξδξμική δοαρςηοιϊςηςα και ςξ έςξπ 1900 εκδίδξμςαι 41 άδειεπ

καςαρκεσήπ ξικιόμ, καςαρςημάςχμ και άλλχμ κςιοίχμ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ξ ρυέδιξ ςηπ μέαπ πϊληπ ρςηοίζεςαι πάμχ ρςημ στιρςάμεμη καςάρςαρη, ένχ

απϊ ςα ςείυη ςηπ παλιάπ με ςξσπ άνξμεπ πξσ ξοίζξσμ ξ Δημξςικϊπ Ιήπξπ, ξ Θςαλικϊπ

ρςοαςόμαπ, ςξ Διξικηςήοιξ Λέγαοξ, ξ ξικιρμϊπ ςχμ Βεγγαζίχμ και ξ δοϊμξπ ςηπ

Υαλέπαπ (ΔΘΙΞΜΑ 5, 6 και 7).

ΔΘΙΞΜΑ 4. ξ Λέγαοξ 

Δημξρίχμ Γοατείχμ και 

Δικαρςηοίχμ και η ποόςη 

διαμξμή ςξσ ποίγκιπα (πηγή: 

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 5. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ

επξυήπ. Ξ Δημξςικϊπ Ιήπξπ Υαμίχμ

(πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και

Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ»).

ΔΘΙΞΜΑ 6. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ

επξυήπ. Οαμϊοαμα Ιξσμ- Ιαπί, Υαλέπαπ

και Ιήπξσ (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα

Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι.

Βεμιζέλξπ»).
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Ζ πϊλη διαμξοτόμεςαι αουικά πάμχ ρςξσπ κϋοιξσπ ξδικξϋπ άνξμεπ, ξι ξπξίξι

ρυεδιάζξμςαι δημιξσογόμςαπ έμα πξλεξδξμικϊ ιρςϊ καςά ςα κλαρικά ποϊςσπα ςηπ

επξυήπ. Ζ πϊλη επεκςάθηκε ρςαδιακά με ακςιμχςή ρϋμδερη και δημιξσογήθηκαμ

αοςηοίεπ ποϊρβαρηπ ςηπ παλιάπ πϊληπ ρε ρημεία ϊπξσ εγκαςαρςάθηκαμ μέεπ αρςικέπ-

διξικηςικέπ λειςξσογίεπ ή μέεπ πεοιξυέπ καςξικίαπ (Κσγιδάκη Θχαμμίδξσ, 2002).

ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 1901 ςξ ρυέδιξ ςηπ πϊληπ σλξπξιείςαι απϊ ςξμ μηυαμικϊ

Υοήρςξ ρξλίμα σπϊ ςημ επξπςεία ςξσ αουιμηυαμικξϋ Λιυάλη Ραββάκη και

δημξριεϋεςαι. Ρςξ 23ξ τϋλλξ ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ δημξριεϋεςαι

ςξμ Αποίλιξ ςξσ 1901 ςξ διάςαγμα 332 «πεοί ρυεδίξσ ςχμ πϊλεχμ, κχμξπϊλεχμ και

υχοίχμ», εμό με ςξ 340/04.08.1901 ρςξ 53ξ τϋλλξ, ξοίζεςαι η οσμξςξμία ςξσ

ςμήμαςξπ ςηπ μέαπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ ένχ απϊ ςα ςείυη (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

ξ ρυέδιξ πϊληπ ποξβλέπει ςημ μελλξμςική καθαίοερη ςηπ μερημβοιμήπ

πλεσοάπ ςχμ Δμεςικόμ ςειυόμ (2) και ςημ αμέγεορη ειδικήπ μεγάληπ αγξοάπ επί ςηπ

πιαςατϊομα (Piatta Forma), με ςημ ςασςϊυοξμη δημιξσογία μέχμ ειρϊδχμ- ενϊδχμ

ρςξ Ιοϋξ Βοσράλι και ρςη Ρπλάμςζια (ΔΘΙΞΜΑ 8) (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

Λε ςημ απελεσθέοχρη ςηπ Ιοήςηπ και ςη δημιξσογία ςξσ ποόςξσ ρυεδίξσ ςηπ πϊληπ

άουιρε αθοϊα η ξικξδϊμηρη, κσοίχπ καςά μήκξπ ξδικόμ ανϊμχμ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα,

1998). Ρςξ ρυέδιξ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ ςξσ 1901 η Υαλέπα δεμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι,

διϊςι απξςελεί υχοιϊ ςξσ Δήμξσ Ακοχςηοίξσ (ΔΘΙΞΜΑ 9).

(2) Για ςημ καθαίοερη ςχμ ςειυόμ και ςη δημιξσογία ςχμ οηγμάςχμ σπήονε αμςίοοηρη απϊ μέοξσπ ςξσ

μηυαμικξϋ Λιυάλη Ραββάκη και ρσγυοϊμχπ ποϊςαρη για ςη διαςήοηρη ςξσ ξυσοχμαςικξϋ έογξσ ςηπ

πϊληπ, για λϊγξσπ ιρςξοικξϋπ, η άπξφη ϊμχπ ασςή δεμ επικοάςηρε (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998, ρελ.30).

ΔΘΙΞΜΑ 7. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ

επξυήπ. Άπξφη ςηπ πεοιξυήπ Ιξσμ- Ιαπί

καςά μήκξπ ςηπ αμαςξλικήπ ςάτοξσ και

ςηπ Υαλέπαπ (πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα,

1998).

ΔΘΙΞΜΑ 8. Πσμξςξμικϊ ρυέδιξ 

ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ μεςά 

ςημ εταομξγή ςξσ, ςξ 1913, 

ϊπξσ ταίμξμςαι ςα ςμήμαςα 

ςχμ Δμεςικόμ ςειυόμ πξσ 

καςεδατίρςηκαμ και ςα 

ςμήμαςα ςηπ ςάτοξσ πξσ 

επιυχμαςόθηκαμ (πηγή: 

gis.chania.gr). 
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ΔΘΙΞΜΑ 9. Οξλεξδξμικϊ 

ρυέδιξ ςηπ πϊληπ ςχμ 

Υαμίχμ ςξ 1947, ϊπξσ 

διακοίμεςαι και η πεοιξυή 

Υαλέπα (πηγή: Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 2014).

Ρσγυοϊμχπ, ρςη μέα πϊλη αουίζξσμ ξι διαμξίνειπ και ξι δεμδοξςοξτσςεϋρειπ

ςχμ κεμςοικόμ ξδικόμ ανϊμχμ. ξμ Τεβοξσάοιξ ςξσ 1902 δεμδοξτσςεϋεςαι ξ δοϊμξπ

Δικαρςηοίχμ- Υαλέπαπ (ρημεοιμή Δλ. Βεμιζέλξσ) με διπλή ρειοά δέμςοχμ

«πξλσςελείαπ» ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ (ΔΘΙΞΜΑ 10, 11). Ρςα ποαμή ςξσ δοϊμξσ

τσςεϋεςαι υλϊη για ςημ ρσγκοάςηρη ςξσ εδάτξσπ (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

Αμέρχπ μεςά ςημ εταομξγή ςξσ ρυεδίξσ πϊλεχπ, ξογαμόμξμςαι και ξι

γειςξμιέπ γϋοχ απϊ ςιπ μεξαμαγειοϊμεμεπ και επιρκεσαζϊμεμεπ εκκληρίεπ ςξσ Αγίξσ

Ιχμρςαμςίμξσ ρςη Μέα Υόοα, ςξσ Αγίξσ Ρπσοίδχμα και ςξσ Αγίξσ Θχάμμη ρςη

Δεναμεμή και ςξσ Αγίξσ Μικξλάξσ, ςηπ Δσαγγελίρςοιαπ, ςηπ Αγίαπ Λαγδαλημήπ και

ςξσ Αγίξσ Οαμςελεήμξμα ρςη Υαλέπα. Ζ μέα πϊλη πεοιλαμβάμει κσοίχπ καςξικίεπ και

ςη Διξίκηρη, εμό απξςελεί ςξ εμπξοικϊ κέμςοξ ξλϊκληοξσ ςξσ πξλεξδξμικξϋ

ρσγκοξςήμαςξπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Μεξκλαρικά κςίοια, αουιςεκςξμικξί θηρασοξί αουίζξσμ μα ξοθόμξμςαι,

καςαρκεσαρμέμα απϊ μηυαμικξϋπ και εογξλάβξσπ (3), εμό ξι ςάτοξι, γϋοχ απϊ ςα

ςείυη, υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ καλλιέογεια λαυαμικόμ και ξπχοικόμ, για ςιπ

αμάγκεπ ςηπ πϊληπ (Ιαλξγεοάκη, 2010).

Ξ μεξκλαρικιρμϊπ επικοάςηρε ςϊρξ ρςιπ αρςικέπ ρσμξικίεπ ϊρξ και ρςα

Δημϊρια κςίοια. Οαοάλληλα, ςημ ίδια πεοίξδξ, καθαιοέθηκαμ ςα νϋλιμα ραυμιριά.

ΔΘΙΞΜΑ 10 και 11. Ξι δεμδοξρςξιυίεπ ςηπ πλαςείαπ Δικαρςηοίχμ και ςηπ ξδξϋ Λπϊλαοη (ρημεοιμή

Ζ.Οξλσςευμείξσ) (πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

(3) Ρςημ Ιοήςη, ρςα ςέλη ςηπ Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ και ςα σρςεοϊςεοα υοϊμια ρσμαμςόμςαι πξλλξί

νέμξι μηυαμικξί και αουιμηυαμικξί, Θςαλξί και ποόςξι Ιοήςεπ αουιςέκςξμεπ, ξι ξπξίξι είυαμ απξτξιςήρει

ρςημ Γάμδη ςξσ Βελγίξσ. ξ έςξπ 1870 ήδη εογαζϊςαμ ξ Θςαλϊπ Ληυαμικϊπ Μικϊλαξπ Λαγκξϋζξ ρςα

Υαμιά. Ιαςά κϋοιξ λϊγξ μελεςξϋρε και καςαρκεϋαζε καθξλικέπ εκκληρίεπ, αλλά παοάλληλα και άλλα

ιδιχςικά έογα. Ρσμεογάςηπ ςξσ ήςαμ ξ Θςαλϊπ εογξλάβξπ Ρεβαρςιάμξ Οοιμιςέοα. Απϊ ςξ 1887 πξσ τθάμει

ρςα Υαμιά απϊ ςημ Αθήμα ξ ποόςξπ Υαμιόςηπ αουιςέκςξμαπ, ϊλξ και ασνάμει ξ αοιθμϊπ ςχμ Δλλήμχμ

επιρςημϊμχμ ρςξ μηρί, όρςε ςξ 1900 μα καςαγοάτξμςαι ρε ϊλη ςημ Ιοήςη 85 αουιςέκςξμεπ, μηυαμικξί,

γεχμέςοεπ, κ.ά. Ξι νέμξι μηυαμικξί, ξι ξπξίξι εογάζξμςαμ ήδη ρςημ Γεμική Διξίκηρη Ιοήςηπ ποιμ απϊ ςημ

Ασςξμξμία ρσμέυιραμ μα ποξρτέοξσμ ςιπ σπηοερίεπ ςξσπ και μεςά. Δμίξςε δε ποξρκαλξϋμςαμ και άλλξι

διαποεπείπ νέμξι μηυαμικξί (Αρημακϊπξσλξπ, 2012).
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Ιαςά ςημ πεοίξδξ ασςή καςεδατίρςηκαμ αοκεςά ςμήμαςα ςχμ Δμεςικόμ ξυσοόρεχμ

ποξκειμέμξσ μα αμξιυςξϋμ δοϊμξι και μα επεκςαθεί η πϊλη ένχ απϊ ςα παλαιά ςείυη.

Οάμχ ρε ςμήμα ςηπ παλαιάπ ςάτοξσ ξικξδξμήθηκε και η Δημξςική Αγξοά ςχμ Υαμίχμ

με ρςασοξειδή κάςξφη ρςα ποϊςσπα ςηπ αγξοάπ ςηπ Λαρραλίαπ (Ιαλξγεοάκη, 2010).

Ζ καθαίοερη ςχμ ςειυόμ απξςέλερε ςημ ποόςη ποξςεοαιϊςηςα ςηπ μέαπ

διξίκηρηπ, αουικά μέρχ οηγμάςχμ ρςημ απϊληνη ξδικόμ αοςηοιόμ πξσ εναρτάλιζαμ

ςη ρϋμδερη ςχμ αρςικόμ κέμςοχμ με ςημ ϋπαιθοξ. «Ξυσοόμαςα, πεοιςξιυίρμαςα,

ςείυη πϊλεχμ, ςάτοξι, ποξυόμαςα, και ςα ϊμξια εμπξδίζξμςα ςημ κσκλξτξοίαμ και

πμξήμ ποέπει μ΄απξτεϋγξμςαι, ςα δε σπάουξμςα ποέπει βαθμηδϊμ μα

καςαρςοέτξμςαι» Δπίρημξπ Δτημεοίδα ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ, Διάςαγμα «πεοί

ρυεδίχμ ςχμ πϊλεχμ, κχμξπϊλεχμ και υχοιόμ», εμ Υαμίξιπ, 5 Αποιλίξσ 1901.

Δπιπλέξμ, ρε μια ποξρπάθεια ενελλημιρμξϋ ςηπ εικϊμαπ ςηπ παλιάπ πϊληπ, κάθε

μξοτξλξγικϊ ρςξιυείξ ςηπ αουιςεκςξμικήπ πξσ επικοάςηρε επί Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ

(π.υ. ραυμιριά) ςίθεςαι σπϊ διχγμϊ. Λε ςξ μϊμξ 494/1903 ξι κάςξικξι ςχμ Υαμίχμ

«σπξυοεξϋμςαι μα ςα καςεδατίρχριμ εμςϊπ ςοιόμ μημόμ απϊ ςηπ δημξριεϋρεχπ ςξσ

παοϊμςξπ μϊμξσ» (Ιχςράκη, 2014).

Ρςημ Ιοήςη η αουιςεκςξμική δαμείζεςαι μξοτέπ, ςοϊπξσπ καςαρκεσήπ και

ςϋπξσπ απϊ ςη Δϋρη άλλξςε ρε μικοϊ και άλλξςε ρε μεγάλξ βαθμϊ, εμςάρρεςαι ρςξ

πλαίριξ εμϊπ ςξπικξϋ πξλιςιρμξϋ ασςξςελξϋπ και ιδιϊοσθμξσ και δεμ επιςοέπει μια

αμιγή αουιςεκςξμική έκτοαρη (Λπξζιμέκη-Διδόμη, 1985). Οοχςεϋξσρα ςηπ Ιοήςηπ επί

Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ είμαι ςα Υαμιά, ςα ξπξία ςσγυάμξσμ εσμξψκϊςεοηπ αμςιμεςόπιρηπ

απ΄ϊλξ ςξ μηρί, με εμταμή αμςίκςσπξ ρςημ εικϊμα ςηπ πϊληπ. Λε ςξ Διάςαγμα

132/1903 ξοίζεςαι ϊςι ςξ ελάυιρςξ εμβαδϊμ ςχμ ξικξπέδχμ ρςα Υαμιά θα είμαι ςα

60m2, εκςϊπ κεμςοικόμ ςμημάςχμ ςηπ πϊληπ ϊπξσ θα ενακξλξσθεί μα ιρυϋει ςξ

εμβαδϊμ 120m2, εμό με ςξ μϊμξ 501/1903 λαμβάμεςαι ειδική μέοιμμα για ςξ

απξυεςεσςικϊ δίκςσξ ςχμ Υαμίχμ (Ιχςράκη, 2014).

Ζ πϊλη έυει ρςεμξϋπ δοϊμξσπ, μικοέπ πλαςείεπ και κςίοια με ρςξιυεία Δμεςικά,

ςξσοκικά και ελλημικά, με γμήριξ Ιοηςικϊ υαοακςήοα αλλά και με νεμικέπ επιοοξέπ,

λϊγχ ςχμ καςακςηςόμ ςξσ παοελθϊμςξπ αλλά, και ςηπ παοξσρίαπ ςχμ ρςοαςεσμάςχμ

ςχμ Λεγάλχμ Δσμάμεχμ πξσ παοαμέμξσμ ρςξ Μηρί (Ιξσμεμάκη, 1995).

Αλλαγέπ είμαι επίρηπ ταμεοέπ ρςημ αουιςεκςξμική ςχμ ποόςχμ ξικιόμ ασςήπ

ςηπ πεοιϊδξσ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ρςξιυεία ποξταμόπ επηοεαρμέμα απϊ ςημ

αουιςεκςξμική δσςικήπ ςευμξςοξπίαπ. Ηα ήςαμ, ϊμχπ, εμδευξμέμχπ σπεοβξλή μα

ξμξμαρςεί ασςϊ ςξ αουιςεκςξμικϊ ρςιλ μεξκλαρικιρμϊπ. Ιαςαρκεϋαραμ κςίοια, ςα

ξπξία δεμ ακξλξσθξϋραμ κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ οεϋμα ςηπ επξυήπ, καθόπ

αμαμείγμσαμ Ξθχμαμικά και Δμεςικά ρςξιυεία μέρα ϊμχπ ρςξ ασρςηοϊ πλαίριξ ςξσ

Μεξκλαρικιρμξϋ. α Υαμιά ήςαμ η μϊμη πϊλη ρςημ Ιοήςη, ρςημ ξπξία ξι επαϋλειπ,

καθαοά αρςικξϋ ρςιλ, ρσγκοίθηκαμ επιςσυόπ με ςημ πξικιλία μξοτόμ και ςη

γοατικϊςηςα ςξσ Δμεςικξϋ παοελθϊμςξπ. Όρξ για ςημ αουιςεκςξμική ςχμ κςιοίχμ ςα

ξπξία αμεγέοθηκαμ ένχ απϊ ςξμ παλαιϊ πξλεξδξμικϊ ιρςϊ, εμταμίζξμςαι

ρσγκεκοιμέμα ρυέδια ςα ξπξία ακξλξσθξϋμ ςιπ κλαρικέπ μϊομεπ και ςιπ ακαδημαψκέπ

ποξρεγγίρειπ. Ρςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ, ςέςξια παοαδείγμαςα μπξοεί μα θεχοηθξϋμ ξι

ξικίεπ ςηπ Υαλέπαπ, ϊπχπ ςηπ ξικξγέμειαπ Λαοκαμςχμάκη, ςηπ Βαοόμηπ Ρβαοςπ και

ςξσ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη (Ιardamitsi-Adami, 2005).

Ξ ιρυσοϊπ εμπξοικϊπ υαοακςήοαπ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ και η ξικξμξμική

άμξδξπ μιαπ μέαπ ςάνηπ εμπϊοχμ, δημξρίχμ σπαλλήλχμ, ποξνεμικόμ σπαλλήλχμ και

βιξμηυάμχμ έτεοε ςξ Δσοχπαψκϊ πμεϋμα ρςημ πϊλη, ςξ ξπξίξ εκτοάρςηκε μέρα απϊ

ςξ οεϋμα ςξσ Δκλεκςικιρμξϋ. ημ πεοίξδξ ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ, η αουιςεκςξμική

και η πξλεξδξμία ρε μια ποξρπάθεια ενελλημιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ ςηπ Ιοήςηπ, και

ειδικϊςεοα ςχμ δημξρίχμ κςιοίχμ, ςίθεμςαι ρςξ άομα ςξσ μεξκλαρικιρμξϋ (Ιχςράκη,

2014).



Ακϊμη, ρημαμςική είμαι και η επίδοαρη ςξσ πξλσπξλιςιρμικξϋ υαοακςήοα ςηπ

κξιμχμίαπ ρςημ Ιοήςη. ξ πξλσπξλιςιρμικϊ ϊμχπ πεοιβάλλξμ, ϊπχπ διαμξοτόμεςαι

απϊ ςημ παοξσρία ςχμ Λεγάλχμ Δσμάμεχμ και ςημ παοαμξμή μξσρξσλμάμχμ,

υαλικξϋςηδχμ και Δβοαίχμ, εμιρυϋει ςημ παοάλληλη αμάπςσνη μιαπ κξρμξπξλίςικηπ

αμςίληφηπ ρςξ μεςαίυμιξ Δϋρηπ και Αμαςξλήπ, με ρσμέπεια ςημ ενέλινη εμϊπ ιδιϊςσπξσ

εκλεκςικιρμξϋ με πληθόοα μεξκλαρικόμ ρςξιυείχμ. Ζ ιδιαιςεοϊςηςα ασςή εκτοάζεςαι

αουιςεκςξμικά μέρχ εμϊπ γεμικεσμέμξσ εκλεκςικιρμξϋ με έμταρη ρςιπ μεξκλαρικέπ

μξοτέπ. ξ κλίμα εθμικήπ έναορηπ πξσ επικοαςεί ςημ επξυή ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ

εσμξεί ςη γεμίκεσρη ςξσ μεξκλαρικιρμξϋ, ξ ξπξίξπ θεχοείςαι ϊςι ρσμβάλλει ρςημ

έκτοαρη ςηπ ελλημικήπ ςασςϊςηςαπ και ρςημ ςϊμχρη ςξσ εθμικξϋ τοξμήμαςξπ (4)

(Ιχςράκη, 2014).

17

(4) Όρξμ ατξοά ρςη μξοτξλξγική έκτοαρη ςχμ κςιοίχμ ςημ επξυή ςηπ Ασςξμξμίαπ, η θέληρη ςχμ

καςξίκχμ αλλά και η απϊταρη ςχμ Αουόμ μα μεςαςοέφξσμ ςιπ πϊλειπ ςηπ Ιοήςηπ απϊ ςξσοκξπϊλειπ

ρε πϊλειπ εσοχπαψκόμ ποξδιαγοατόμ, καθόπ και η αμάγκη για ρσμπϊοεσρη με ςημ Αθήμα, επέςοεφε

ςημ επικοάςηρη ςξσ μεξκλαρικξϋ ιδιόμαςξπ, ςξ ξπξίξ ϊμχπ είυε διειρδϋρει ήδη, απϊ ςα ςέλη ςηπ

Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ. Ρϋμςξμα ϊμχπ διαμξοτόθηκε έμαπ ιδιϊςσπξπ Δκλεκςικιρμϊπ, ρσμεπήπ ρςξ

κξρμξπξλίςικξ πμεϋμα πξσ, λϊγχ Λεγάλχμ Δσμάμεχμ, επικοαςεί εκείμη ςημ επξυή ρςξ μηρί και ρςημ

πξλσπξλιςιρμικϊςηςα πξσ ςξ υαοακςηοίζει γεμικϊςεοα. ξ απξςέλερμα ϊλχμ ασςόμ ξδήγηρε ρςη

δημιξσογία μιαπ εμδιατέοξσραπ κςιοιακήπ παοαγχγήπ εκλεκςικιρςικξϋ ϋτξσπ με πληθόοα

μεξκλαρικόμ ρςξιυείχμ, πξσ εκτοάζει εϋγλχςςα ςα ζηςξϋμεμα ςηπ πεοιϊδξσ (Ιχςράκη, 2014, ρελ.
76).



3. ΥΑΚΔΟΑ: ΟΔΠΘΞΥΖ ΛΔΚΔΖΡ

Ζ ιρςξοία ςηπ Υαλέπαπ είμαι άοοηκςα ρσμδεδεμέμη με ςημ ιρςξοία ςηπ πϊληπ

ςχμ Υαμίχμ, ποιμ ακϊμα εμρχμαςχθεί ρε ασςήμ, ατξϋ διξικηςικά αμήκε ρςξμ Δήμξ

Ακοχςηοίξσ. Αογϊςεοα έγιμε ποξάρςιξ ςηπ πϊληπ και ρήμεοα απξςελεί πλέξμ πεοιξυή

ασςήπ.

Αματξοά ρςξ υοξμικϊ ςξσ πεοιηγηςή οιβάμ ςξ 1644, μαοςσοεί ςημ ϋπαονη

ςξσ υχοιξϋ Υαλέπα ρςξ Ακοχςήοι ήδη απϊ ςξμ 17ξ αιόμα (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Απϊ ςιπ αουέπ ςξσ 19ξσ αιόμα, η Υαλέπα αματέοεςαι χπ ιδιαίςεοξπ ξικιρμϊπ και

μάλιρςα χπ «υχοίξμ Υαλέπα» ή «κχμϊπξλιπ» ςξσ δήμξσ Ακοχςηοίξσ. α ςελεσςαία

υοϊμια ςξσ ίδιξσ αιόμα και ρςιπ αουέπ ςξσ εικξρςξϋ, η Υαλέπα, η ξπξία αματέοεςαι

χπ ποξάρςιξ, σπήονε πξλιςικϊ κέμςοξ ςηπ Ιοήςηπ. Δκεί, ςξ Δλλημικϊ Οοξνεμείξ και ςα

Οοξνεμεία ςχμ ςερράοχμ Οοξρςάςιδχμ Δσμάμεχμ, ςξ Αουηγείξ ςχμ Διεθμόμ

Ρςοαςεσμάςχμ, ξι Διεθμείπ λέρυεπ, ςξ Αμάκςξοξ ςξσ Ύπαςξσ Αομξρςή, και η καςξικία

ςξσ Δλεσθέοιξσ Βεμιζέλξσ. ημ πεοίξδξ ασςή η Υαλέπα αμαπςϋρρεςαι γοήγξοα

ρσγκεμςοόμξμςαπ ςξμ πσοήμα μιαπ αρςικήπ ςάνηπ. Απϊ ςξ 1920 κι ϋρςεοα απξςελεί

κξμμάςι ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ. ξ ποξάρςιξ ςηπ Υαλέπαπ απξςέλερε μξμαδικϊ

ξικιρςικϊ ταιμϊμεμξ ρςξ μηρί, ατξϋ μϊμξ εκεί δημιξσογήθηκε ξογαμχμέμη εκςϊπ ςχμ

ςειυόμ επέκςαρη ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ με κςίρμαςα ςϋπξσ ςηπ εσοχπαψκήπ βίλαπ

(Ληςρξςάκη, 2006).

Ζ ξμξμαρία, «Υαλέπα» κξιμή ρε υοήρη ρε πξλλέπ πεοιξυέπ ςηπ Ιοηςικήπ

σπαίθοξσ, έυει ρυέρη με ςα πεςοόδη εδάτη. Ζ λένη, ρϋμτχμα ςξ λενικϊ ςηπ κξιμήπ

Μεξελλημικήπ, ποξκϋπςει απϊ ςημ αουαία ελλημική λένη υαλεπϊπ (υαλεπϊπ- ή, -ϊ), η

ξπξία έυει ςημ κσοιξλεκςική ρημαρία ςξσ δϋρβαςξσ, βοαυόδξσπ και απϊκοσμμξσ.

Ιας΄επέκςαρη υοηριμξπξιείςαι για πεοιξυή άγξμη, και αοαιξκαςξικημέμη, ϊπχπ ασςή

ςηπ Υαλέπαπ.

Ζ Υαλέπα ςημ επξυή εκείμη ήςαμ αοαιξκαςξικημέμη, αλλά ξλξέμα και

πεοιρρϊςεοξ ρσγκέμςοχμε ςξ εμδιατέοξμ για ςημ εγκαςάρςαρη ξικξγεμειόμ, ατξϋ

πλεξμεκςξϋρε χπ πεοιξυή, ρε ρϋγκοιρη με άλλεπ ρςα πεοίυχοα ςηπ στιρςάμεμηπ ςϊςε

πϊληπ, ατξϋ είυε καλϋςεοξ κλίμα απϊ ςημ πϊλη μέρα ρςα ςείυη και κςιρμέμη

αμτιθεαςοικά με θέα ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ Οαλιά, διόοξτα χπ επί ςξ πλείρςξμ

αουξμςικά, καςξικίεπ πλξϋριχμ Ξθχμαμόμ, κςιρμέμεπ ρςξ μέρξ μεγάλχμ εκςάρεχμ,

ήςαμ ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ κςίρμαςα. α μέα αουξμςικά αμήκαμ ρε εϋπξοξσπ

Έλλημεπ, Ξθχμαμξϋπ και Δσοχπαίξσπ. Ξι ιδιξκςήςεπ ςξσπ ήςαμ έμπξοξι, δημϊριξι

σπάλληλξι και διπλχμάςεπ (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998). Ακϊμη, Υοιρςιαμξί αγϊοαζαμ ςιπ

αδϊμηςεπ εκςάρειπ, έκςιζαμ ρπίςια για ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ και ρςη ρσμέυεια ϊςαμ ςα

παιδιά ςξσπ μεγάλχμαμ, έκςιζαμ και γι΄ ασςά ςιπ καςξικίεπ ςξσπ κξμςά ςξσπ,

δημιξσογόμςαπ μια καιμξϋογια ρσμξικία ή έμα ποξάρςιξ. Ξι κςίρςεπ, ξι νσλξσογξί και

επιπλξπξιξί είυαμ εδό μεγάλη ζήςηρη και ήςαμ εμ πξλλξί Ακοχςηοιαμξί, μπξοεί και

ρσγγεμείπ, ρυημάςιζαμ ρσμεογεία και δξϋλεσαμ μαζί, ξογαμχμέμξι καςά ειδικϊςηςεπ ή

ξμάδεπ, κάςι ραμ «ρσμςευμίεπ» (Κσγιδάκη Θχαμμίδξσ, 2002).

Ζ αουιςεκςξμική ςχμ ϊφεχμ ςξσπ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί «εκλεκςικιρςική»,

αομξϋμεμη μα ρσμμξοτχθεί ρςξσπ ασρςηοξϋπ καμϊμεπ ςηπ αιρθηςικήπ ςξσ

κλαρικιρμξϋ και ςασςίζεςαι με ςημ ποξβξλή ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ ςξσ ιδιξκςήςη,

αμςαμακλόμςαπ ςημ παιδεία, ςημ αιρθηςική και ςιπ επιθσμίεπ ςξσ (Οιρςϊπξσλξπ,

2002).

έλξπ, ςα κςίοια υοηριμξπξιήθηκαμ χπ θεοιμέπ καςξικίεπ αουικά, αλλά μεςά

ςημ καςαρκεσή ςηπ ξδξϋ Υαλέπαπ ςξ υχοιϊ ρσμδεϊςαμ άμερα με ςημ παλιά πϊλη. ξ

αουιςεκςξμικϊ ρςιλ ςξσ Δκλεκςικιρμξϋ, ϊπχπ ποξαματέοθηκε, απξςσπόμεςαι ρςα

αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ και ρσμβξλίζει ςιπ πξλιςιρςικέπ ανίεπ, θοηρκεσςικέπ

πεπξιθήρειπ και ςξμ ιδιαίςεοξ ςοϊπξ ζχήπ ςχμ ιδιξκςηςόμ ςξσπ (Ιλάδξσ- Λπλέςρα,

1998).
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3.1.ΗΔΡΖ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΛΔΚΔΖΡ

Ζ πεοιξυή μελέςηπ, η Υαλέπα, βοίρκεςαι ΒΑ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ επί ςχμ

σφχμάςχμ πξσ δερπϊζξσμ ςξσ Θρθμξϋ (ΔΘΙΞΜΑ 12), ξ ξπξίξπ εμόμει ςημ υεορϊμηρξ

ςξσ Ακοχςηοίξσ με ςημ πεδιάδα ςξσ Μξμξϋ Υαμίχμ (βοίρκεςαι ρςξ Γεχγοατικϊ

Ολάςξπ 35ξ 31΄4.41" Β και Γεχγοατικϊ Λήκξπ 24ξ 2΄19.44" Α) (google earth).

Ξ καθηγηςήπ Γεμεοάλιπ ςξ 1891 ρςξ ρυξλικϊ βιβλίξ ςξσ πεοιγοάτει με

πληοϊςηςα ςημ θέρη ςηπ Υαλέπαπ: «Ο Δήμξπ Ακοχςηοίξσ ρσγκοξςώμ ποξ ςξσ 1821

ιδίαμ επαουίαμ απξςελεί υεορόμηρξμ νηοάμ καςά ςξ πλείρςξμ πξιμεμικήμ ημχμέμημ

ποξπ ςημ λξιπήμ επαουίαμ δι΄Ιρθμξύ ρυημαςιζξμέμξσ από ςξσ μσυξύ ςξσ λιμέμξπ

Σξύδαπ μέυοι Χαλέπαπ. Η Χαλέπα βοίρκεςαι επί ςξσ ιρθμξύ ασςξύ» (Γεμεοάλιπ, 1891).

Ξμξίχπ, ςξ 1895 ξ δάρκαλξπ Οιμπλάκηπ αματέοει: «Η θέρη επί ςηπ ξπξίαπ

κείςαι η Χαλέπα είμαι η βόοεια άκοα ςξσ λαιμξύ (ή ιρθμξύ) όρςιπ ρυημαςίζεςαι μεςανύ

ςξσ κόλπξσ ςχμ Χαμίχμ και ςξσ λιμέμξπ ςηπ Σξύδαπ και όρςιπ έυει μήκξπ 2.00km

πεοίπξσ και υχοίζει ςξμ λιμέμα ςηπ Σξύδαπ από ςξμ κόλπξ ςχμ Χαμίχμ, εμώμει δε ςη

υεορόμηρξ ςξσ Ακοχςηοίξσ με ςημ λξιπήμ Κοήςη» (Οιμπλακηπ, 1895).
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ΔΘΙΞΜΑ 12. Γεχγοατική θέρη ςηπ πεοιξυήπ Υαλέπαπ ρε υάοςη ςξσ μασάυξσ, γεχλϊγξσ και 

υαοςξγοάτξσ Thomas A.Β. Spratt ςξ 1852 (πηγή: Λέλαιμα, 2008).



3.2. ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΛΔΚΔΖΡ ΙΑΘ ΟΔΠΘΖΓΖΔΡ

Ρςα μέρα ςξσ 19ξσ αιόμα άουιρε μα αμαπςϋρρεςαι ςξ υχοιϊ ςηπ Υαλέπαπ ρςα

βξοειξαμαςξλικά ςηπ πϊληπ, ένχ απϊ ςα ϊοια ςχμ ξυσοόρεχμ. Ξ πληριέρςεοξπ

ξικιρμϊπ ποξπ ςα Υαμιά ήςαμ ςξ υχοιϊ Υαλέπα, ςξ ξπξίξ απέυει μιρή όοα

ξδξιπξοικόπ απϊ ςα Υαμιά. ξ υχοιϊ βοίρκεςαι πάμχ ρ΄έμα βοαυόδη λϊτξ, ξ ξπξίξπ

υχοίζεςαι απϊ μια βαθιά και απϊςξμη υαοάδοα, ςξ οέμα ςξσ Αγίξσ Οαμςελεήμξμα.

Ξ αουικϊπ πσοήμαπ ςηπ ρσμξικίαπ Υαλέπα ήςαμ αμάμερα ρςα αμπακαοιά και

ςημ Δκκληρία ςηπ Δσαγγελίρςοιαπ, ρε μια βοαυόδη πλαγιά πξσ υχοιζϊςαμ απϊ έμα

οέμα (δίπλα ρςη ρημεοιμή ξδϊ Κάκκχμ). Ξ ιρςϊπ ςξσ είυε διάςανη ακςιμχςή με κέμςοξ

ςξ γετσοάκι ςξσ οέμαςξπ. Αογϊςεοα, η Υαλέπα ποξρςέθηκε ρςιπ επεκςάρειπ ςξσ

ρυεδίξσ πϊληπ ϊςαμ πια είυε απξκοσρςαλλχθεί ξ πξλεξδξμικϊπ ιρςϊπ. Ξι επεκςάρειπ

ασςέπ ςξσ ρυεδίξσ ήςαμ απξρπαρμαςικέπ ρσμπληοόρειπ, ξι ξπξίεπ δεμ ενέςαζαμ ςημ

πϊλη χπ ρϋμξλξ, ϊπχπ ςξ ποόςξ πξλεξδξμικϊ ρυέδιξ. ξ πξλεξδξμικϊ ρυέδιξ

ποξβλέπει διαπλαςϋμρειπ ρςιπ βαρικέπ ξδξϋπ, 15.00m πλάςξπ ρςημ Ιξσμξσμδξϋοξσ

και Δαγκλή, 10.00m ρςημ Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ με μικοέπ ποαριέπ 4.00m. Δπίρηπ,

ποξβλέπξμςαι διαπλαςϋμρειπ πλάςξσπ 10.00m υχοίπ ποαριά ρ΄ϊλξσπ αμεναιοέςχπ

ςξσπ σπϊλξιπξσπ δοϊμξσπ, είςε ασςξί είμαι ρςεμξί άνξμεπ ςξσ αουικξϋ πσοήμα, είςε

ήςαμ μέεπ υαοάνειπ δοϊμχμ ϊπχπ η ξδϊπ Μεξζηλαμδόμ Λαυηςόμ και ξι κάθεςξι

ρ΄ασςήμ δοϊμξι (ΔΘΙΞΜΑ 13).

Ζ Δαγκλή ταίμεςαι μ΄απξςελεί ςξ κϋοιξ μέλημα ςηπ επέκςαρηπ πξσ εκςϊπ απϊ ςημ

μεγάλη διαπλάςσμρη, ποξβλέπει και ςη δημιξσογία δϋξ πλαςειόμ ρςα άκοα ςηπ (για

ςιπ ξπξίεπ ρσμςάυθηκαμ και δϋξ ποάνειπ αμαλξγιρμξϋ ςξ 1950). ημ πλαςεία Έλεμαπ

Βεμιζέλξσ ρςξ βϊοειξ άκοξ και ςημ μικοϊςεοη πλαςεία Ιαςραμπά ρςξ μϊςιξ άκοξ ςηπ,

ρςημ διαρςαϋοχρη με ςημ Ακοχςηοίξσ. Οοάγμαςι, η Δαγκλή είμαι παλιϊπ κϋοιξπ

κάθεςξπ άνξμαπ ςηπ πεοιξυήπ, ϊπχπ ταίμεςαι απϊ παλιά ςξπξγοατική απξςϋπχρη

ςξσ 1900 (ΔΘΙΞΜΑ 14) (Οιρςϊπξσλξπ, 2002).
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ΔΘΙΞΜΑ 13. Υαμιά: Απϊρπαρμα ρυεδίξσ πϊληπ ςξσ 1978 ϊπξσ ταίμξμςαι ςα ιρυϋξμςα πλάςη δοϊμχμ, 

ξι ποαριέπ και ξι διαπλαςϋμρειπ βϊοεια και μϊςια ςηπ ξδξϋ Δαγκλή (πηγή: Οιρςϊπξσλξπ, 2002).
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Ζ Υαλέπα, απέκςηρε ρςαθεοή και διακεκοιμέμη θέρη με ςη Ρϋμβαρη ςηπ

Υαλέπαπ, η ξπξία απξςέλερε ςημ ατξομή για ςημ επιρςοξτή ςχμ απϊδημχμ Ιοηςόμ,

πξσ ήςαμ πλξϋριξι και ρξτϊςεοξι απϊ ςημ εμπειοία, ςημ επατή και ςημ επατή με ςξ

Δσςικϊ και Αμαςξλικϊ πξλιςιρμϊ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998). Όλξι εκείμξι, ξι ξπξίξι

εσημέοηραμ μέρχ ςξσ εμπξοίξσ, καθόπ και άλλξι μςϊπιξι, ξ ξπξίξι καςά επξυέπ

ςιμήθηκαμ με ιδιαίςεοα ποξμϊμια απϊ ςημ Ξθχμαμική Διξίκηρη, απξςέλεραμ ςξμ

πσοήμα μιαπ μέαπ αρςικήπ ςάνηπ, η ξπξία γοήγξοα απέκςηρε ρσμείδηρη ςηπ ϋπαονηπ

και ςηπ δϋμαμήπ ςηπ. Ξι έμπξοξι Ισοιάκξπ Δ.Βεμιζέλξπ, Ηεμιρςξκλήπ Ι.Ληςρξςάκηπ,

Γεόογιξπ Υξοςάςζηπ και ξ μηυαμικϊπ Κεχμίδαπ Κσγκξϋμηπ, είμαι απϊ ςξσπ ποόςξσπ

πξσ κςίζξσμ ςιπ καςξικίεπ ςξσπ ρςη Υαλέπα, με Δσοχπαίξσπ μηυαμικξϋπ και ποϊςσπα,

ϊπξσ ξι γεμικξί ποϊνεμξι και άλλξι ποξνεμικξί σπάλληλξι μεγάλχμ και άλλχμ

δσμάμεχμ δημιξσογξϋμ έμα διπλχμαςικϊ κέμςοξ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ξι καςξικίεπ ήςαμ εμχμέμεπ μεςανϋ ςξσπ με ποϊρξφη ρςξμ δοϊμξ. Δσςικά

ασςξϋ ςξσ οέμαςξπ σπήουαμ μεγάλεπ ιδιξκςηρίεπ, δεμςοϊκηπξι 2-5 ρςοεμμάςχμ,

ιδαμικέπ για εγκαςάρςαρη επαϋλεχμ (Οιρςϊπξσλξπ, 2002). Ρϋμτχμα με ςημ

πεοιγοατή ςηπ Ιλάδξσ- Λπλέςρα η Υαλέπα απξςελείςαι απϊ ξικίεπ λεσκέπ. Ακϊμη,

Δλαιϊδεμςοα και τοάκςεπ απϊ Αθάμαςξσπ τσςοόμξσμ αμάμερα ρςξσπ βοάυξσπ και ξι

κήπξι είμαι αμθιρμέμξι. Ιϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ γμόοιρμα ςξσ υχοιξϋ είμαι ποξπάμςχμ

η θασμάρια θέα (ΔΘΙΞΜΑ 15, 16, 17) (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ριγά ριγά η Υαλέπα, λϊγχ κλίμαςξπ και τσρικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ενελίυθηκε

ρςξ κας΄ενξυήμ ποξάρςιξ ςχμ Υαμίχμ, ϊπξσ καςξικξϋμ μεοικξί απϊ ςξσπ ποξνέμξσπ,

ςξσπ εμπϊοξσπ και ςξσπ εναγχγείπ, αλλά και ςξσπ επιταμείπ Ξθχμαμξϋπ και

Αιγσπςίξσπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ρςη Υαλέπα σπήουαμ ιδιχςικά κςίοια πξλσςελή και ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ

ανίαπ, καθόπ και ςα ποξνεμεία ςχμ Λεγάλχμ Δσμάμεχμ, η Γαλλική Ρυξλή

Ιαλξγοαιόμ ςξσ άγμαςξπ ςξσ Αγίξσ Θχρήτ, αλλά και ξ Θ.Μ. ςηπ Αγίαπ Λαγδαλημήπ

μέρα ρςξσπ αμθιρμέμξσπ κήπξσπ. Δδό ήςαμ επίρηπ και ξι ξικίεπ ςξσ ΄Σπαςξσ Αομξρςή

και ςξσ Βεμιζέλξσ. Λε ςημ επξπςεία ςχμ Λεγάλχμ Δσμάμεχμ και με ςημ παοξσρία ςξσ

Οοίγκιπα Γεχογίξσ χπ Ύπαςξσ Αομξρςή Ιοήςηπ, η Υαλέπα απϊ ενξυικϊ ποξάρςιξ

μεςαμξοτόμεςαι ρε Δσοχπαψκή Οοχςεϋξσρα (ΔΘΙΞΜΑ 18, 19, 20) (Υαλέπα μια

εϋγλχςςη ριχπή, 2013).

έλξπ, ρςιπ γειςξμιέπ ςηπ Υαλέπαπ πεοιλαμβάμξμςαι ξι ρσμξικίεπ: η Αγία

Ισοιακή, ςα Τακχθιαμά, ςα αμπακαοιά (5) εμό ξι παλαιϊςεοεπ απξςελξϋμ η πεοιξυή

ςξσ Αγίξσ Μικξλάξσ Λεψμςάμι (6) και ξ Ιαςραμπάπ (7) (Υαλέπα μια εϋγλχςςη ριχπή,

2013).
(5) αμπάκηπ, ξ [tabákis]: (λαψκϊςο.) βσορξδέφηπ. [ςξσοκ. tabak `βσορξδέφηπ΄ (απϊ ςα αοαβ.) -ηπ]

(Κενικϊ ςηπ κξιμήπ Μεξελλημικήπ).

(6) Λεψμςάμι, ςξ: (λαψκϊςο.) η πλαςεία ή ξπξιξρδήπξςε άλλξπ αμξιυςϊπ υόοξπ ρε υχοιϊ ή πϊλη, ϊπξσ

ρσμήθ. μαζεϋξμςαι πξλλξί άμθοχπξι [ςξσοκ. meydan -ι] (Κενικϊ ςηπ κξιμήπ Μεξελλημικήπ).

(7) Ιαςραμπάπ: μικοή πϊλη, γειςξμιά [ςξσοκ. Kasaba] (1994, Δλλημξςξσοκικϊ Κενικϊ, Δκδϊρειπ Πξδαμϊπ,

Αθήμα).

ΔΘΙΞΜΑ 14. Υάοςηπ ςξσ 1900

ϊπξσ αμαςξλικά απϊ ςα Υαμιά

η ρσμξικία Υαλέπα-

αμπακαοιά με ςα οέμαςα,

ςημ διάςανη ςξσ

πξλεξδξμικξϋ ιρςξϋ και ςιπ

ποόςεπ ξικίεπ και εκκληρίεπ

(πηγή: Οιρςϊπξσλξπ, 2002).
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ΔΘΙΞΜΑ 16. Άπξφη ςηπ πϊληπ 

ςχμ Υαμίχμ απϊ ςημ πεοιξυή 

Υαλέπα ςξ 1898 (πηγή: Δθμικϊ 

Ίδοσμα Δοεσμόμ και Λελεςόμ 

«Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ»).

ΔΘΙΞΜΑ 17. Δπιρςξλικϊ 

δελςάοιξ ςηπ επξυήπ. Άπξφη 

ςηπ πεοιξυήπ Υαλέπαπ (πηγή: 

Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και 

Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. 

Βεμιζέλξπ»).

ΔΘΙΞΜΑ 15. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ

ςηπ επξυήπ. Άπξφη ςηπ πϊληπ

ςχμ Υαμίχμ απϊ ςξ ϋφχμα ςηπ

Υαλέπαπ (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα

Δοεσμόμ και Λελεςόμ

«Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ»).



23

ΔΘΙΞΜΑ 18. Δπιρςξλικϊ

δελςάοιξ ςηπ επξυήπ, ϊπξσ

διακοίμξμςαι ξι ποξνεμικέπ

αουέπ (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα

Δοεσμόμ και Λελεςόμ

«Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ»).

ΔΘΙΞΜΑ 20. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ

ςηπ επξυήπ. Δπαμαρςάςεπ ςηπ

Λαλάναπ ρςη Υαλέπα ςξ

Ρεπςέμβοιξ ςξσ 1906. Ζ ξδϊπ

Υαλέπαπ (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα

Δοεσμόμ και Λελεςόμ

«Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ»).

ΔΘΙΞΜΑ 19. Δπιρςξλικϊ 

δελςάοιξ ςηπ επξυήπ. Άπξφη 

ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ απϊ ςξ 

ϋφχμα ςηπ Υαλέπαπ (πηγή: 

Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και 

Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ 

Ι.Βεμιζέλξπ»).
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3.2.1. ΥΑΚΔΟΑ ΙΑΘ ΟΔΠΘΖΓΖΔΡ

Ζ πϊλη ςχμ Υαμίχμ και η Ιοήςη σπήοναμ απϊ ςημ επξυή ςχμ ποόςχμ

υειοϊγοατχμ υαοςόμ ιρυσοϊπ πϊλξπ έλνηπ και αμςικείμεμξ έμςξμξσ εμδιατέοξμςξπ

για ςξσπ πεοιηγηςέπ, ενεοεσμηςέπ και ςξσπ υαοςξγοάτξσπ καθόπ και ςξσπ επίρημξσπ

και αμεπίρημξσπ εκποξρόπξσπ νέμχμ κοαςόμ, κσοίχπ, λϊγχ ςηπ ρςοαςηγικήπ θέρηπ

ςξσ μηριξϋ και ςηπ ρσμακϊλξσθηπ ανίαπ απϊ πξλιςικήπ, ρςοαςιχςικήπ και εμπξοικήπ

άπξφηπ. Ξι πεοιηγηςέπ ςηπ Ιοήςηπ αρυξλξϋμςαι ιδιαίςεοα με ςημ πεοιγοατή ςξσ

τσρικξϋ ςξπίξσ (Βιοβιδάκηπ, 2008).

Οξλλέπ ρημαμςικέπ ποξρχπικϊςηςεπ πεοιηγηςόμ ςξσ 19ξσ αιόμα πεοιγοάτξσμ

ςξ ςξπίξ ςηπ Υαλέπαπ υχοίπ ϊμχπ μα δίμξσμ λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ για ςα

αουξμςικά και ςξσπ κήπξσπ ασςόμ. Αοκξϋμςαι ρςξ θασμαρμϊ ςηπ θέαπ ποξπ ςξμ

κϊλπξ και ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ με ιδιαίςεοη μμεία ρςξ μαγεσςικϊ ηλιξβαρίλεσμα.

Ίρχπ είμαι πιθαμϊμ μα μημ εμςσπχριάζξμςαι ιδιαίςεοα με ςημ αουιςεκςξμική ςχμ

αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ και ςξσπ κήπξσπ ασςόμ, καθϊςι δεμ ρσμαμςξϋμ ρε ασςά κάςι

ενχςικϊ.

Ρςξ ρημείξ ασςϊ παοαςίθεμςαι ρημαμςικά απξρπάρμαςα απϊ πεοιγοατέπ

πεοιηγηςόμ και ρσγγοατέχμ ςηπ επξυήπ:

Υαλέπα, 1833: Ξ Άγγλξπ πεοιηγηςήπ Robert Pashley γοάτει ςξ 1833 για ςη

Υαλέπα ϊςι «ςξ υχοιό βοίρκεςαι ρ΄έμα λότξ κξμςά ρςη θάλαρρα, απ΄όπξσ η θέα είμαι

εναίοεςη» (Δξϋρηπ, 2009).

Υαλέπα, 1864: O Άγγλξπ ζχγοάτξπ Edward Lear (1812-1888), καςά ςημ

διάοκεια ςξσ ςανιδιξϋ ςξσ ρςημ Ιοήςη είυε δσρκξλίεπ μα βοει ςξπία, ςα ξπξία άνιζαμ

μα απξςσπχθξϋμ. Ρςξ ημεοξλϊγιξ ϊςι ίδιξπ βαρίζεςαι ρςιπ παοαδϊρειπ ςηπ

ςξπιξγοατίαπ ςξσ ποόιμξσ 18ξσ - 19ξσ αιόμα, καθόπ ρσυμά ρςξ ημεοξλϊγιϊ ςξσ «The

Cretan Journal» κάμει αματξοέπ ρςξσπ δαρκάλξσπ ςηπ ςξπιξγοατίαπ Claude Lorraine

και Raphael. Αςσυόπ ρσγκοίμει ςημ Ιοήςη με ςημ Ιέοκσοα ή ςημ Ρικελία, ϊπξσ είυε

πεοάρει μεγάλα υοξμικά διαρςήμαςα ςηπ ζχήπ ςξσ. Ζ Ιοήςη δεμ μπξοξϋρε μα

ςασςιρςεί με ςημ κλαρική ιδέα πεοί ςηπ έμμξιαπ ςξσ ϊμξοτξσ ςξπίξσ. Δίυε μια

απεοαμςξρϋμη, μια ςοαυϋςηςα και ήςαμ ακαςέογαρςη και ξ Lear ρσμευόπ αιρθαμϊςαμ

απξγξηςεσμέμξπ ρςημ ποξρπάθειά ςξσ (Lear, 2012).

Ιαςά ςημ διάοκεια ςηπ ενεοεϋμηρηπ ςχμ ςξπίχμ ςηπ Ιοήςηπ ςξ Λάιξ ςξσ 1864

(11.04- 31.05), τιλξνεμείςαι ρςημ ξικία ςξσ Άγγλξσ Οοξνέμξσ Hay ρςημ Υαλέπα. Έμα

υχοιϊ ρσγκεμςοχμέμξ ρςημ πλαγιά εμϊπ λϊτξσ δϋξ μίλια αμαςξλικά ςηπ πϊληπ ςχμ

Υαμίχμ, ϊπξσ κάπξιεπ γχμίεπ ςξσ θϋμιζαμ Βσοηςςϊ. Ιαςά ςημ άτινη ρςιπ 12 Αποιλίξσ

ςξσ 1864, παοαςηοεί επί όοεπ ςημ ατθξμία ςηπ ασλήπ, ςηπ ξικίαπ, η ξπξία είμαι

γεμάςη απϊ ξικϊριςα ζόα (Lear, 2012).

Ωπ ςξπιξγοάτξπ, εμδιατέοεςαι μα απξςσπόρει ρσμθέρειπ ςξπίξσ με μία

Θμποεριξμιρςική διάθερη παοά ςξ μέοξπ ςηπ διαμξμήπ ςξσ και εμδευξμέμχπ ςξσπ

κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ. Ρσγκιμείςαι ϊμχπ ιδιαίςεοα απϊ ςημ θέα ςηπ

πϊληπ ςχμ Υαμίχμ απϊ ςξ ϋφχμα ςηπ Υαλέπαπ, η ξπξία απξςελεί υαοακςηοιρςικϊ ςηπ

ςξπξθερίαπ ασςήπ μέυοι και ρήμεοα. Θδιαίςεοα ϊςαμ εμταμίζξμςαι ςα ρϋμμετα και

νεκιμά ςξ ηλιξβαρίλεμα, ϊπχπ σπξγοαμμίζει ξ Lear (2012).

Ακϊμη, αματέοεςαι και ρςξμ Πόρξ Οοϊνεμξ Δεμδοιμϊ, ξ ξπξίξπ ςξμ

σπξδέυεςαι ρςημ άδεια και μεγάλη καςξικία ςξσ, ϊπχπ γοάτει ξ Lear ρςξ ημεοξλϊγιϊ

ςξσ. Οιθαμϊμ μα αματέοεςαι ρςημ ξικία Ισοιάκξσ Ι.Ληςρξςάκη (ςημ «Γαλαοία»),

ϊπξσ πεοιγοάτει ςημ άγγλξ-αμαςξλίςικη γοατική καθαοιϊςηςα/σγιειμή είμαι

εσυάοιρςη (Lear, 2012).
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Κίγξ ποιμ ςημ αμαυόοηρή ςξσ απϊ ςξ μηρί, ξ Lear ζχγοατίζει αμάμερα απϊ

ςξσπ ελαιόμεπ ςηπ Υαλέπαπ, κξιςόμςαπ δσςικά, ςημ θέα ποξπ ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ,

ϊπξσ παοξμξιάζει ςξ υοόμα ςηπ θέαπ με μία λαμπεοή εσλξγία (ΔΘΙΞΜΑ 21) (Lear,

2012).

Ξ ιαςοϊπ Υαςζηδάκηπ ςξ 1881 πεοιγοάτει: « …Η Χαλέπα, ποξάρςειξμ δέκα

λεπςά ςηπ ώοαπ απέυξμ ςχμ Χαμίχμ, ρσγκξιμχμεί μεςά ςηπ πόλεχπ δι΄αμανχςήπ ξδξύ

καλώπ διαςηοξύμεμηπ. Δκςιρμέμξμ δε επί σφώμαςξπ μακοάμ ςξσ αιγιαλξύ έυει αέοα

καθαοό άμα και δοξρεοώςαςξμ. Δμςαύθα διαμέμξσρι ςξ θέοξπ πξλλξί ςχμ

εσπξοχςέοχμ καςξίκχμ ςχμ Χαμίχμ, άλλξι δε διαοκώπ. Δμ ςχ ποξαρςείχ ςξύςχ

καςξικξύριμ, χπ είπξμεμ, και ξι, πλείρςξι ςχμ Ποξνέμχμ. Αι εμ Χαλέπα ξικξδξμαί

ειρίμ ξσ μόμξμ εσαεοώςεοαι αλλά πξλλαί ςξύςχμ και μεγαλξποεπέρςεοαι ςχμ εμςόπ

ςηπ, πόλεχπ…» (Υαςζηδάκηπ, 1881).

Ξ δάρκαλξπ Οιμπλάκηπ ςξ 1895 πεοιγοάτει ςημ Υαλέπα: «Η Χαλέπα μόλιπ

απέυει 20 λεπςά ςηπ ώοαπ από ςχμ Χαμίχμ ποξπ αμαςξλάπ επί γοατικχςάςηπ

επικλιμξύπ ςξπξθερίαπ και διακοίμεςαι κάλλιρςα από ςα Χαμιά, από δε ςηπ θαλάρρηπ

ταίμεςαι χπ ποξέκςαρη ςηπ πόληπ, διόςι η ρσμξικία Χαλικξύςικα ρσμπλήοχρε και

καςέλαβε ςξμ μεςανύ κεμόμ ςόπξμ και ταίμξμςαι ρήμεοξμ χπ μια και η ασςή πόλιπ από

ςη ρσμξικία Νέα Χώοα μέυοι ςξσ αμαςξλικώςεοξσ άκοξσ ςηπ Χαλέπαπ. Η Χαλέπα είμαι

κώμη μεγάλη και πληριάζει μα γίμει μικοά πόλιπ και δια ςξύςξ ξμξμάζεςαι κχμόπξλιπ.

Οι κάςξικξι είμαι πεοί ςαπ ςοειπ υιλιάδεπ ρήμεοξμ αλλά καθημεοιμώπ γίμξμςαι

πεοιρρόςεοξι διόςι μέξι κάςξικξι εν άλλχμ μεοώμ ποξρςίθεμςαι καθ΄εκάρςημ. Τξ

πλείρςξμ ςχμ καςξίκχμ μέοξπ είμαι Χοιρςιαμξί ξι δε λξιπξί είμαι Μχαμεθαμξί... Αι

ξικίαι ςηπ κχμξπόλεχπ, αμαλόγχπ άλλχμ μεοώμ ςηπ Νήρξσ, είμαι αοκξύμςχπ καλαί

επίρηπ ξι δοόμξι είμαι καςά ςι καμξμικξί και πεοιπξιημέμξι ειπ ςα κεμςοικώςεοα μέοη.

Τξσπ λίθξσπ ςηπ ξικξδξμήπ ποξμηθεύξμςαι ξι κάςξικξι από διάτξοα λιθξςξμεία

(πεςοξκξπειά) ςα ξπξία εσοίρκξμςαι ξλίγξμ ένχθεμ ςηπ κχμξπόλεχπ. Ο τχςιρμόπ

εμςαύθα γίμεςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ μύκςαπ δια ταμώμ ερςημέμχμ έμθεμ και έμθεμ

ςχμ ξδώμ όπχπ και ειπ ςα Χαμιά η δε τχςιρςική ύλη η ειραγόμεμη ειπ ςξσπ λαμπςήοεπ

είμαι ςξ πεςοέλαιξ... Τα Χαμιά είμαι επί πεδιμξύ παοαθαλαρρίξσ ςόπξσ, δηλαδή πξλύ

υαμηλά. Η Χαλέπα είμαι επί εδάτξσπ αμητξοικξύ ειπ ςξ παοαθαλάρριξ δηλαδή ξλίγξμ

σφηλόςεοα από ςα Χαμιά και δια ςξύςξ ςα μεμ Χαμιά κούπςξμςαμ ακόμη όπιρθεμ ςηπ

κσοςόςηςαπ ςηπ γηπ, η δε Χαλέπα χπ σφηλόςεοξμ εκςιρμέμη, είμαι πλέξμ καςαταμήπ.

Φαίμεςαι δε μεγαλσςέοα διόςι ειπ ςα Χαμιά αι μεμ ξικίαι κούπςξμςαι η μια όπιρθεμ ςηπ

άλληπ, διόςι ςξ έδατξπ είμαι επίπεδξ. Διπ ςημ Χαλέπαμ όμχπ ςξ έδατξπ είμαι

αμητξοικόμ, η μια ξικία είμαι υαμηλξςέοα ςηπ άλληπ η ξπξία είμαι ποξπ ςα όπιρθεμ

και χπ εκ ςξύςξσ ξσδεμία μέμει κεκοσμμέμη.

ΔΘΙΞΜΑ 21. ξπιξγοατία ςξσ

Edward Lear με θέα ςα Υαμιά

απϊ ςξ ϋφχμα ςηπ Υαλέπαπ

(πηγή: Lear, 2012).
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Ωοαιξςέοα δε διόςι ξύρα καςάτσςξπ μεςανύ ςχμ ξικιώμ από διάτξοα δέμςοα, έυξσρα

δε αμςίκοσ ςηπ όπιρθεμ ςξμ λότξμ ςηπ, ςα βξσμά ςηπ Μαλάνηπ και ςαπ σπεοητάμξσπ

υιξμξρκεπάρςξσπ κξοστάπ ςχμ Λεσκώμ Οοέχμ, έυξσρα δε και ςημ αμτιθεαςοικήμ

παμςαυόθεμ ξοαςήμ καθ΄ξλξκληοίαμ ςξπξθερίαμ ετήπ είμαι εκςιρμέμη, δικαίχπ

δύμαςαι μα ποξρελκύει ςα βλέμμαςα ςχμ παοαςηοηςώμ και ςαπ επιρκέφειπ ςχμ νέμχμ,

και μα κασυάςαι δια ςημ γοατικχςάςημ ασςήπ ςξπξθερία, και ςξμ λαμποόμ δια ςημ

σγεία ςχμ αμθοώπχμ αέοα, δοξρεοόμ εμ καιοώ θέοξσπ, έμεκα ςηπ θαλαρρίαπ αύοαπ

και ςξσ εκ ςχμ ξοέχμ καςεουξμέμξσ φσυοξύ αέοξπ, καθαοό δε και σγιειμό πάμςξςε,

διόςι ξ αήο ελεσθέοχπ ειρυχοεί ειπ όλαπ ςαπ γχμίαπ ςηπ κχμξπόλεχπ, αταιοεί,

διαλύει και παοαρύοει πάραπ ςαπ ςσυόμ σπάουξσραπ επιβλαβείπ για ςημ σγείαμ

μξλσρμαςικάπ ξσρίαπ (ακαθαορίαπ)… Η Χαλέπα είμαι είδξπ ενξυικξύ πεοιπάςξσ και

θεοιμή διαςοιβή ςχμ καλσςέοχμ ξικξγεμειώμ ςηπ πόλεχπ ςχμ Χαμίχμ. Ο δοξρεοόπ

αήο, η λαμποά ςξπξθερία, αι εύυεοξι κξμφαί και σγιειμαί ξικίαι, ξι δοόμξι, ςξ

εύγεσρςξμ και διασγέπ όμβοιξμ ύδχο ςξ εσκοαςέπ και ζχξγόμξ κλίμα καςέρςηραμ ςημ

κχμόπξλιμ αγαπηςή ειπ πάμςαπ και ενάκξσρςξμ. Όλξι επιθσμξύρι μα διαμέμχριμ εκεί,

και πάμςξςε εσυαοιρςημέμξι εκ ςχμ εμςσπώρεχμ απ έλαβξμ ξι επιρκέπςαι απέουξμςξ

ειπ ςα ίδια» (Οιμπλάκηπ, 1895).

Υαλέπα, 1900: Ξ ρσγγοατέαπ Καμδοάκηπ πεοιγοάτει εμ ρσμςξμία «Ποόπ Α.

ςηπ πόλεχπ Χαμίχμ ειπ απόρςαριμ 20 λεπςώμ κείςαι η ςεοπμόςαςη κχμόπξλιπ Χαλέπα

κ. 3.085 ρσμδεόμεμη μεςά ςηπ πόλεχπ δι΄χοαίαπ λεχτόοξσ. Έυει κλίμα σγιειμόμ και

λαμποάπ ξικξδξμάπ, εμ ασςή δε διαμέμει η Α.Β.Υ. ξ Ποίγκηφ Γεώογιξπ και ξι

Ποόνεμξι ςχμ Μεγάλχμ Δσμάμεχμ. Ναξύπ έυει ςξμ Ποιγκηπικόμ μαψρκξμ ςξσ

Αγ.Ιχάμμξσ, ςξμ Αγ.Νικόλαξμ, ςξμ Αγ.Παμςελεήμξμα και άλλξσπ μικοόςεοξσπ

(Καμδοάκηπ, 1900)».

Ξ πεοιηγηςήπ- ςανιδεσςήπ, τσριξδϋτηπ και ρσγγοατέαπ Trevor- Battye με

ατξομή ςημ ενεοεϋμηρη ςηπ Ιοήςηπ απϊ ςξμ ίδιξ ςα έςη 1908 και 1909, αματέοει:

«Τξ Βοεςαμικό και ςξ Γαλλικό Ποξνεμείξ βοίρκξμςαι επίρηπ ρςξ λιμάμι ςηπ πόληπ ςχμ

Χαμίχμ αλλά ξι Ποόνεμξί ςξσπ καθώπ και ξι Διπλχμάςεπ άλλχμ υχοώμ ζξσμ ένχ από

ςημ πόλη, ρε μια εσυάοιρςη λξτώδη πεοιξυή, η ξπξία λέγεςαι Χαλέπα και βοίρκεςαι

ρςη βάρη ςξσ Ακοχςηοίξσ- μια μεγάλη υεορόμηρξ- δίπλα ρςη θάλαρρα. Πξλλά από ςα

ρπίςια ςηπ Χαλέπαπ διαθέςξσμ εσυάοιρςξσπ κήπξσπ, και από ςη Χαλέπα μπξοεί

κάπξιξπ μα τςάρει πεοπαςώμςαπ ρςξ Ακοχςήοι, ή διαρυίζξμςαπ ςη Σξύδα μα

πεοπαςήρει γύοχ από ςξμ κόλπξ» (Trevor- Battye, 1913).

Ρε δημξρίεσμα ςηπ ξμξγεμειακήπ ετημεοίδαπ Αςλαμςίπ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ ςξ

1910 αματέοξμςαι ρυεςικά με ςημ Υαλέπα ςα ενήπ: «Ο πεοίπαςξπ ποξπ ςημ Χαλέπαμ

ό,ςι ςεοπμόμ. Δδώ μεόςεσκςα και κηπξκόρμηςα μέγαοα, με ποξαύλιξμ ςημ απέοαμςξμ

θάλαρραμ. Δδώ και ςξ κξμφόμ αμάκςξοξμ ςξσ ποίγκηπξπ. Καςάκλειρςξμ. Ίρχπ

κάπξιξπ κηπξσοόπ παςεί κάπξςε ςξ πόδι ςξσ ειπ ςξ πεοιβόλι για μα πεοιπξιείςαι ςιπ

πξοςξκαλλιέπ και μεοικά άμθη. Παοαπλεύοχπ, ρσμξοεσόμεμξμ ρυεδόμ, ςξ ρπίςι ςξσ

Βεμιζέλξσ. Σιχπξύμ ρκσθοχπά απέμαμςι αλλήλχμ. Μά η ρελήμη υύμει επάμχθεμ ςξ

μειλίυιξμ τέγγξπ ςηπ. Από μικοόμ ύφχμα η ιδία δείυμει ςημ έοημξμ ακςήμ, όπξσ με

μσκςξτάμαοξ ετώςιζεμ έμαπ ηγεμώμ ςημ απξβάθοαμ ςηπ ενξοίαπ ςξσ... Η Χαλέπα,

εσοχπαψκόςαςη με όλα ςα ποξρόμςα, εσοχπαψκά ρπίςια, εσοχπαψκά ποξνεμεία,

εσοχπαψκάπ λέρυαπ και εσοχπαψκάπ βίλαπ. ΄Ο,ςι μπξοξύρε καμείπ μα επιθσμήρη δια
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μίαμ ιδεώδη διαμξμήμ, ςξ εσοίρκει ειπ ςημ Χαλέπαμ, ποαριμάδα και ακοξγιαλιάμ. Η

ποώςη κσοιαουεί γύοχ γύοχ ειπ ςα υαοιςχμέμα ρπίςια. Η δεσςέοα εκδηλξύςαι με ςξμ

θόοσβξμ ςχμ κσμάςχμ ςηπ και με ςξ μαμξύοιρμα ςχμ τλξίρβχμ ςηπ. Μακάοιξπ αμήο,

ξ εμ Κοήςη διαμέμχμ και εμ Χαλέπα καθήμεμξπ…» (Αςλαμςίπ, 1910).

Ξ πξιηςήπ Ιόρςαπ Ιαοσχςάκηπ ςξ 1912 ατηγείςαι: «Η ξδόπ Χαλέπαπ μάπ

ξδηγεί ειπ ςξ ξμώμσμξμ ποξάρςιξμ. Η ρσμξικία ασςή είμαι απξκλειρςικώπ

υοιρςιαμική.... Η Χαλέπα είμαι εκςιρμέμη αμτιθεαςοικώπ πληρίξμ ςηπ θaλάρρηπ και

καςέυει ικαμήμ έκςαριμ. Δμ ασςή βοίρκξμςαι άπαμςα ςα ποξνεμεία ςχμ εσοχπαψκώμ

κοαςώμ. Δμ ασςή δε κείςαι και ςξ αμάκςξοξμ ςξσ ποίγκιπξπ. Τημ ρσγκξιμχμίαμ

Χαμίχμ-Χαλέπαπ εκςελξύρι ςα καλξύμεμα βιζαβί. Δρυάςχπ δε ποξρεςέθηραμ και

ασςξκίμηςα. Σήμεοξμ ςα Χαμιά δεμ έυξσρι ςι ςξ εναιοεςικώπ χοαίξ, σπόρυξμςαι όμχπ

ποόξδξμ μεγάλημ. Έυξσρι πξλλάπ τσρικάπ καλλξμάπ, αυοηριμξπξίηςξσπ, αίςιμεπ

καλλιεογξύμεμαι δύμαςαι μα καςαρςήρχριμ ασςά αμςάνιαμ ποχςεύξσραμ ςηπ χοαίαπ

Κοήςηπ. Δεμ έυξσριμ παοόμ, έυξσριμ όμχπ μέλλξμ» (Ιχςράκη, 2014).

3.3. Ζ ΥΑΚΔΟΑ ΡΖΛΔΠΑ

Ρήμεοα η Υαλέπα απξςελεί μια ιρςξοικήπ ρημαρίαπ πεοιξυή και μία απϊ ςιπ

ρημαμςικϊςεοεπ ρσμξικίεπ για ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ και η διαςήοηρή ςηπ χπ ιρςξοικϊ

ξικιρςικϊ ρϋμξλξ απξςελεί ποξςεοαιϊςηςα για ςξμ Δήμξ Υαμίχμ.

Ρςξ ΒΔ άκοξ ςηπ παοαλίαπ, ϊπξσ η ακςή είμαι ξμαλή, στίρςαςαι ρήμεοα μικοϊ

αλιεσςικϊ καςατϋγιξ, εμό κάπξια βσορξδεφεία πξσ είυαμ αμαπςσυθεί ρςξ παοελθϊμ

ρήμεοα έυξσμ πλέξμ εοημχθεί. Οαοά ςαϋςα παοαμέμει ακϊμα ςξ πλέξμ ανιϊλξγξ

ποξάρςιξ ςχμ Υαμίχμ με ιδιαίςεοη ςξσοιρςική αμάπςσνη.

Δπιπλέξμ, η εσοϋςεοη πεοιξυή ςηπ Υαλέπαπ ποξρςαςεϋεςαι ξικιρςικά μεςά απϊ

ποϊρταςεπ παοεμβάρειπ ςξσ Δήμξσ Υαμίχμ και ρυεςικϊ ρυέδιξ Οοξεδοικξϋ

Διαςάγμαςξπ, ςξ ξπξίξ ήδη εταομξζεςαι. Οοξρπάθεια αμάδεινηπ και ποξρςαρίαπ ςξσ

παοαδξριακξϋ αουιςεκςξμικξϋ ρσμϊλξσ Υαλέπαπ ϊμχπ, γίμεςαι και απϊ ςξ ΔΔ

Δσςικήπ Ιοήςηπ και ςξμ Αουιςεκςξμικϊ Ρϋλλξγξ μέρα απϊ ςξ αίςημα ςηπ κήοσνηπ ςξσ

ιρςξοικξϋ κέμςοξσ χπ Οοξρςαςεϋξμεμξ Οαοαδξριακϊ Αουιςεκςξμικϊ Ρϋμξλξ

(Υαμιόςικα Μέα, 21.04.2015).

Οαοϊλεπ ςιπ θεςικέπ ποξρπάθειεπ, ϊμχπ η Υαλέπα απξςελεί πσκμξδξμημέμη

πεοιξυή και αμςιμεςχπίζει ϊμξια και γμχρςά πξλεξδξμικά ποξβλήμαςα με άλλεπ

πεοιξυέπ ςηπ επικοάςειαπ, ϊπχπ η άμαουη δϊμηρη, ςξ κσκλξτξοιακϊ ποϊβλημα αλλά

και ςη μη ξογαμχμέμη ανιξπξίηρη ςχμ ελεϋθεοχμ υόοχμ.

Ζ τιλξρξτία πξσ δϊμηρε ςξ ιδιχςικϊ ποάριμξ ρςη Υαλέπα είμαι ζχμςαμή μέυοι

και ρήμεοα παοϊλξ πξσ ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ η παοξϋρα καςάρςαρη ςηπ πεοιξυήπ

σπακξϋει ρε μια κακόπ εμμξξϋμεμη αμάπςσνη κσοίχπ λϊγχ ςχμ μεμξμχμέμχμ

εμεογειόμ.



4. ΑΠΥΞΜΘΙΑ ΙΑΘ ΙΖΟΞΘ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ ΞΜ 19Ξ ΑΘΩΜΑ. ΛΘΑ ΓΔΜΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ.

Ρςξ κετάλαιξ ασςϊ πεοιγοάτξμςαι με υοξμξλξγική ρειοά δεκαςοία (13)

αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ, ςα ξπξία επιλέυθηκαμ γιαςί απξςελξϋμ έμα αουιςεκςξμικϊ,

ιρςξοικϊ και ξικιρςικϊ ρϋμξλξ λϊγχ θέρηπ και υοξμικήπ πεοιϊδξσ καςαρκεσήπ.

Δπιπλέξμ, έυξσμ κσοηυθεί διαςηοηςέα απϊ ςξ ΣΟΔΙΑ και απξςελξϋμ

αμςιποξρχπεσςικά δείγμαςα αουιςεκςξμικήπ κληοξμξμιάπ για ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ. Ξ

παοακάςχ υάοςηπ απεικξμίζει ςιπ θέρειπ ςχμ αουξμςικόμ και ςχμ ξικξπέδχμ ςξσπ

ρςημ πεοιξυή Υαλέπα (ΔΘΙΞΜΑ 22).

28

Δ
ΘΙ

Ξ
Μ

Α
2
2
.

Η
έ
ρ
η

ςχ
μ

Α
ο
υ
ξ
μ
ςι

κ
ό

μ
κ
α
ι

ςχ
μ

ξ
ικ

ξ
π
έ
δ
χ

μ
ςξ

σ
π

ρ
ςη

μ
π
ε
ο
ιξ

υ
ή

Υ
α
λ
έ
π
α

β
ά
ρ
ε
ι

ςξ
σ

Γ
ε
χ

γ
ο
α
τ

ικ
ϋ

Ο
λ
η
ο
ξ
τ

ξ
ο
ια

κ
ξ
ϋ

Ρ
σ
ρ
ςή

μ
α
ςξ

π
Δ
.

Υ
α
μ
ίχ

μ
,

g
is

.c
h
a
n
ia

.g
r

(π
η
γ
ή
:

π
ο
ξ
ρ
χ

π
ικ

ϊ
α
ο
υ
ε
ίξ

,
2
0
1
5
).



29

4.1. Γεμικά Αουιςεκςξμικά και Λξοτξλξγικά Ρςξιυεία

Ξι ξικίεπ ρςη Υαλέπα, κςιρμέμεπ απϊ ςημ εσπξοϊςεοη ςάνη ςηπ επξυήπ, ήςαμ

μεγαλξποεπέρςεοεπ απϊ εκείμεπ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ και ταμεοά επηοεαρμέμεπ απϊ

ςα νέμα ποϊςσπα. Ρςημ αουική καςαρκεσή ςηπ ξικίαπ δεμ λάμβαμαμ ποϊμξια για ςη

δημιξσογία αμξικςόμ βαςόμ υόοχμ, ςξσπ ξπξίξσπ ποϊρθεςαμ λίγξ αογϊςεοα, λϊγχ

ςξσ θεομξϋ κλίμαςξπ. Ξι μεξκςιζϊμεμεπ καςξικίεπ εκτοάζξσμ ςξσπ δημιξσογξϋπ ςξσπ,

κσοίχπ ςξσπ Θςαλξϋπ μηυαμικξϋπ, αλλά και ςξσπ ποόςξσπ Ιοήςεπ. α ποϊςσπά ςξσπ,

πάμςξςε αμάλξγα με ςη μϊοτχρη και ςξμ ςοϊπξ ρπξσδόμ ςχμ ιδιξκςηςόμ ςξσπ,

αμήκξσμ κσοίχπ ρςξμ ςϋπξ ςηπ βίλαπ ϊμξιξ με ασςϊ ςχμ άλλχμ πϊλεχμ ρςημ Δλλάδα

ςξμ 19ξ αιόμα (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Οοϊκειςαι για ξικίεπ, ξι ξπξίεπ κςίρςηκαμ ςα ςελεσςαία υοϊμια ςηπ Ξθχμαμικήπ

κσοιαουίαπ γϋοχ ρςα 1860, ϊπχπ επίρηπ λίγξ ποιμ και μεςά ςημ ρϋμβαρη ςηπ Υαλέπαπ

(1878), κσοίχπ απϊ εϋπξοξσπ εμπϊοξσπ. Ξι καςξικίεπ ασςέπ, κςιρμέμεπ ρε δϋξ επίπεδα

πεοιβάλλξμςαι απϊ μεγάλξσπ κήπξσπ, ξι ξπξίξι είμαι τσςεμέμξι ρσμήθχπ με

τξιμικξειδή είδη ρσμμεςοικά ποξπ ςξ κςίρμα. Ρςξσπ κήπξσπ ασςξϋπ σπάουει

υαοακςηοιρςική ασλϊθσοα με ρτσοήλαςη ριδεοιά και γλάρςοεπ. Ξι ριδεοιέπ ρςιπ

ασλϊθσοεπ, απϊ ςημ απλξϋρςεοη μξοτή ςηπ έλικαπ μέυοι ςημ πιξ πξλϋπλξκη ρϋμθερη,

ρςηοίζξμςαι πάμχ ρε περρξϋπ απϊ λανεσςϊ πχοϊλιθξ ή φαμμίςη με διάτξοεπ

αμάγλστεπ ή λανεσςέπ παοαρςάρειπ. Απϊ ςημ ασλϊθσοα ρςξμ δοϊμξ, ανξμικά

ςξπξθεςημέμξπ διάδοξμξπ και πλακξρςοχμέμξπ με τσρικέπ πλάκεπ ή ρςοχμέμξπ με

βϊςραλα, αμάμερα απϊ τξιμικξειδή και γλάρςοεπ, ξδηγεί ρςη βαοιά νϋλιμη πϊοςα ςηπ

ξικίαπ, με ςξσπ ρκαλιρςξϋπ ςαμπλάδεπ, ςα μεςαλλικά υεοξϋλια και ςα οϊπςοα (ΔΘΙΞΜΑ

23, 24). Ρςξμ κήπξ σπάουει πάμςξςε ςξ απαοαίςηςξ πηγάδι με ςξ πελεκηςϊ ρςϊμιξ για

ςημ ϋδοεσρη και η δεναμεμή για ςξ πϊςιρμα. Ζ κάςξφη μιαπ υαοακςηοιρςικήπ ξικίαπ

είμαι απλή ρςη διάοθοχρή ςηπ και είμαι βαρίζεςαι ρςξμ έμαμ κεμςοικϊ ανξμικϊ

διάδοξμξ με μια ρειοά απϊ δχμάςια γϋοχ απϊ ασςϊμ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

α νϋλιμα ςαβάμια ρςξλίζξσμ νσλϊγλσπςεπ διακξρμήρειπ και ϊςαμ ξ

ςραςμάπ πήοε ςη θέρη ςξσ νϋλξσ ζχγοατίζεςαι ή ρςξλίζεςαι με γϋφιμεπ παοαρςάρειπ.

α δάπεδα ρςοόμξμςαι με λίθιμεπ ή μαομάοιμεπ πλάκεπ και νϋλξ. Ρσμήθχπ η κάλσφη

ςχμ ξικιόμ επιςσγυάμεςαι με ρςέγεπ άλλξςε κοσμμέμεπ πίρχ απϊ υαοακςηοιρςικά

ρςηθαία και άλλξςε εμταμείπ με έμςξμεπ κλίρειπ δσςικήπ ποξέλεσρηπ, δίοιυςεπ ή

ςεςοάοιυςεπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ΕΙΚΟΝΑ 23 και 24. Χεροφλια πόρτασ (πηγή: Κλάδου- Μπλζτςα, 1998).



Δνχςεοικά ρςιπ ξικίεπ επιςσγυάμεςαι πάμςξςε ςξμιρμϊπ ςηπ βάρηπ, ςξσ κξομξϋ

και ςηπ ρςέφηπ. Ζ υαοακςηοιρςική γιολάμςα ςχμ ακοξκεοαμάςχμ πξλλέπ τξοέπ και

απϊ νϋλξ και ςα πξλϋ υαοακςηοιρςικά λίθιμα πελεκηςά ρςηθαία ρςξλίζξσμ ςξ

ςελείχμα ςχμ ξικιόμ. Γεμικά δίμεςαι ιδιαίςεοη ρημαρία ρςημ ενχςεοική εμτάμιρη ςηπ

ξικίαπ, εμό δεμ ρσμβαίμει ςξ ίδιξ με ςιπ διάτξοεπ ερχςεοικέπ εγκαςαρςάρειπ. έλξπ,

ξι υόοξι σγιειμήπ ςξπξθεςξϋμςαι ρσυμά ένχ απϊ ςημ ξικία (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

4.2. Ξικξδξμικά Σλικά και Κιθξνϊξι ή Οελεκάμξι

ξ βαρικϊ ξικξδξμικϊ σλικϊ πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ καςαρκεσή ςχμ

αουξμςικόμ είμαι η πέςοα. Ζ πέςοα (αρβερςϊλιθξπ), ποξέουεςαι απξ ςα μςαμάοια ςηπ

Υαλέπαπ, ςχμ Κεμςαοιαμόμ (Βαοδξκόρςα και Ργξσοξϋ) και ςηπ Αγίαπ Ισοιακήπ, ςξσ

Ιεταλά, ςχμ Βοσρόμ και ςξσ Γαβαλξυχοίξσ Απξκξοόμξσ, ςξσ Γαμαδέ, ξι ξπξίεπ

πεοιέυξσμ αρβερςϊλιθξ διατϊοχμ ρσρςάρεχμ πξσ μπξοεί μα πελεκηθεί, μα

καςεογαρςεί και μα επιρςοχθεί. Ακϊμα και ρήμεοα η ρσγκεκοιμέμη πεοιξυή διαθέςει

πέςοεπ για πελέκημα και τσρικέπ πλάκεπ για επιρςοόρειπ. α ακοξκέοαμα, ξι

γλάρςοεπ και ςα αγάλμαςα πλάθξμςαι απϊ ςξμ Ρςοαςξσδάκη και απϊ ςξμ Γεόογιξ και

ςξ Λιυαήλ αμπακϊπξσλξ ρςξ εογαρςήοιϊ ςξσπ κξμςά ρςη γέτσοα ςξσ Αγίξσ

Οαμςελεήμξμα και ρςη ρημεοιμή ξδϊ Ισδχμίαπ αμςίρςξιυα. Για ςημ ποξμήθεια ςχμ

ξικξδξμικόμ σλικόμ λειςξσογξϋραμ απξθήκεπ, ϊπχπ ασςή ςχμ αδελτόμ Ισδχμάκη

και Λαθιξσδάκη ρςημ ενχςεοική πϋλη ςηπ παλιάπ πϊληπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Oι Απξκξοχμιόςεπ σπήοναμ απϊ ςξσπ γμχρςϊςεοξσπ λιθξνϊξσπ, ξι ξπξίξι

εογάρςηκαμ ρςημ καςαρκεσή αμςιποξρχπεσςικόμ έογχμ ρςημ Ιοήςη αλλά και ρςξ

ενχςεοικϊ. α έογα ςξσπ, καλλιςευμικά πελέκια, κξομίζεπ, αμότλια, καςότλια και

παοαρςάδεπ για πϊοςεπ και παοάθσοα, ρςϊμια πηγαδιόμ, ρκάλεπ, ςζάκια, καμιμάδεπ,

κξλϊμεπ και κεταλξκϊλξμα, σδοξοξέπ, ςάτξι με πελεκηςέπ κξομίζεπ, καμπαμαοιά

εκκληριόμ και διακξρμηςικά μξςίβα, ϊλα ρκαλιρμέμα ρςημ πέςοα, διαςηοξϋμςαι ρε

ρυεςικά καλή καςάρςαρη μέυοι ρήμεοα (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).
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4.3.1. ΞΘΙΘΑ ΞΣ ΙΣΠΘΑΙΞΣ Ι. ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄«ΓΑΚΑΠΘΑ»

ξ κςίοιξ, Ξθχμαμικϊ αουξμςικϊ, αγϊοαρε ςξ 1919 ξ Ισοιάκξπ Ι. Ληςρξςάκηπ

απϊ ςξμ ξϋοκξ Ρξτςά (8) για 900 μαπξλεϊμια (9) και λέγεςαι, ϊςι, ϊςαμ αγξοάρςηκε,

ήςαμ ήδη 100 υοξμόμ (ΔΘΙΞΜΑ 25, 26).

Ρςα υοϊμια ςηπ Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ υοηριμξπξιήθηκε και χπ ρςοαςόμαπ

για ςη τιλξνεμία αγήμαςξπ έςξιμξσ μα επέμβει ρε πεοίπςχρη επίθερηπ απϊ ςξ

Ακοχςήοι. Δπίρηπ σπήονε καςξικία ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ Βξσλγαοίδη, σπξποϊνεμξσ ςηπ

Πχρίαπ και τημξλξγείςαι ϊςι ςξ 1878 σπξγοάτςηκε η ρϋμβαρη ςηπ Υαλέπαπ ρςξ κςίοιξ

ασςϊ (Λπλέςρα, 1998). Ρήμεοα ςξ κςίοιξ έυει πεοιέλθει και καςξικείςαι απϊ ςξσπ

κληοξμϊμξσπ ςξσ αουικξϋ ιδιξκςήςη, ρςιπ ξικξγέμειεπ Ληςρξςάκη και Βιοβιδάκη.

Λεςά ςημ αγξοά ςξσ ξικήμαςξπ, ξ Ισοιάκξπ Ληςρξςάκηπ ςξ επιρκεϋαρε οιζικά

και ξι εογαρίεπ επιρκεσήπ, ςιπ ξπξίεπ αμέλαβε ξ εογξλάβξπ Λερραοιςάκηπ, διήοκηραμ

9 μήμεπ.

ϊςε υαμήλχραμ ξι φηλέπ μάμςοεπ πξσ ςξ κοαςξϋραμ πεοιξοιρμέμξ και ςξ

κςίοιξ πήοε ςη ρημεοιμή ςξσ μξοτή, μξοτή αουξμςικξϋ ςηπ επξυήπ, με ςα απαοαίςηςα

ακοξκεοάμα (10), κξλξμάκια και γλάρςοεπ απϊ ςξ γειςξμικϊ αγγειξπλαρςείξ ςξσ

Ρςέλιξσ Ρςοαςξσδάκη.

ξ κςίοιξ είμαι γμχρςϊ ρςημ ςξπική κξιμχμία επίρηπ και με ςημ επχμσμία

«Γαλαοία», λϊγχ ςηπ ρςξάπ πξσ ρυημάςιζε ξ ενόρςηπ καςά ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςηπ

βϊοειαπ ποϊρξφηπ.

ξ κςίοιξ βοίρκεςαι ρςημ θέρη Λεψμςάμι και έυει παοαλληλϊγοαμμη κάςξφη και

εμβαδϊ 230m2 αμά ϊοξτξ με ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ 14.00m. Οεοιβάλλεςαι απϊ

ρσμξλική έκςαρη 2.700m2 πεοίπξσ. ξ άλλξςε λεσκϊ κςίοιξ έυει κςιρςεί ρςξμ ςϋπξ ςηπ

βίλαπ με δίοιυςη ρςέγη και αέςχμα, εμό καςά ςημ αουική ςξσ καςαρκεσή διέθεςε

ςεςοάοιυςη ρςέγη. ξ ςοιπλϊ άμξιγμα ρςξ μεγάλξ κεμςοικϊ ενόρςη, δίμει εϋοξπ ρςξμ

κεμςοικϊ άνξμα ςηπ ποϊρξφηπ. Λε ςξ ΤΔΙ Δ1161α/ 27.11.1987 έυει υαοακςηοιρςεί

διαςηοηςέξ.

(8) Ρξτςάπ, ξ: μξσρξσλμάμξπ ιεοξρπξσδαρςήπ [ςξσοκ. softa ] (Κενικϊ ςηπ κξιμήπ Μεξελλημικήπ).

(9) ξ μαπξλεϊμι είμαι γαλλικϊ υοσρϊ μϊμιρμα,ςξ ξπξίξ κσκλξτϊοηρε για ποόςη τξοά ςξ 1803 και απϊ

ςξ 1805 είυε ςη μξοτή ςξσ Μαπξλέξμςα ρςη μια ςξσ ϊφη (Κενικϊ ςηπ κξιμήπ Μεξελλημικήπ).

(10) Ακοξκέοαμξ: πήλιμξ διακξρμηςικϊ, ςξ ξπξίξ ςξπξθεςείςαι ρςιπ άκοεπ κεοαμξρκεπήπ με ςξ ιδιϊςσπξ

ρυήμα: η κλειρςή μποξρςιμή επιτάμεια έτοαρρε ςη δίξδξ ρςα πξσλιά και ςα τίδια και ςξ μεγαλϋςεοξ

βάοξπ ςηπ ρσγκοαςξϋρε ςα κεοαμίδια ρςη θέρη ςξσπ. Έπαιζε δηλαδή ςξ οϊλξ πξσ παίζξσμ ακϊμη και

ρήμεοα ξι πέςοεπ πξσ ςξπξθεςξϋμςαι ρε υχοιάςικεπ κεοαμξρκεπέπ, αλλά και λειςξσογξϋρε χπ ςάπα για

μα μημ πεομξϋμ ςα πςημά και ςα εοπεςά ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ ρςέγηπ. Ζ ςευμική ακξλξσθείςαι πάμςα απϊ

ςημ ςέυμη: η πήλιμη επιτάμεια ςχμ ακοξκεοάμχμ διακξρμήθηκε με απξςοεπςικέπ μξοτέπ ϊπχπ η

Λέδξσρα, με τσςικά θέμαςα ϊπχπ ςξ τϋλλξ ςξσ τξίμικα (αμθέμιξμ - palmette), ςξ τϋλλξ ςηπ ακάμθξσ,

με ρσμδσαρμξϋπ ή παοαλλαγέπ ασςόμ, αλλά και με μία ςεοάρςια πξικιλία θεμάςχμ πξσ ατήμει ςξμ

παοαςηοηςή έκπληκςξ (http://akrokerama.blogspot.gr/2012/07/blog-post_10.html).

ΔΘΙΞΜΑ 25 και 26. Ζ ξικία Βιοβιδάκη- Ληςρξςάκη, η λεγϊμεμη «Γαλαοία», ςξ έςξπ 1977 και ρήμεοα

(πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).
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4.3.2. ΓΑΚΚΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΙΑΚΞΓΠΑΘΩΜ ΡΖ ΥΑΚΔΟΑ

Ζ Θρςξοία ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ αουίζει ςξ 1852, υοξμιά άτινηπ

ςχμ ποόςχμ Ιαλξγοαιόμ ςξσ ςάγµαςξπ «Άγιξπ Θχρήτ ςηπ Δμταμίρεχπ» (11) απϊ ςη

Ρϋοξ ρςα Υαμιά (Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004 και Οαπαρπσοίδξσ, 2009).

ξ καθερςόπ ςηπ επξυήπ εσμϊηρε ςημ ίδοσρη ρυξλείχμ ςχμ καθξλικόμ

ιεοαπξρςξλόμ. Ξι μξμαυέπ εγκαθίρςαμςαι αουικά ρε εμξικιαζϊμεμξ ακίμηςξ ςξσ Ιαμίς

Λπέη, ρςη ρσμξικία ςξσ λιμαμιξϋ, ϊπξσ ιδοϋξσμ θεοαπεσςήοιξ (Οαπαρπσοίδξσ, 2009).

Όμχπ, ςξ 1856 ξι Αδελτέπ αμαγκάζξμςαι μα μεςακξμίρξσμ, διϊςι ςξ κςίοιξ ασςϊ

κοίμεςαι μικοϊ και ακαςάλληλξ για ςιπ εκπαιδεσςικέπ και τιλαμθοχπικέπ ςξσπ

δοαρςηοιϊςηςεπ. Κϊγχ ξικξμξμικήπ δσρποαγίαπ, έουξμςαι ρε ρσμεμμϊηρη με ςξσπ

Ιαπξσςρίμξσπ, κι εκείμξι ςξσπ παοαυχοξϋμ έμα πιξ εσοϋυχοξ κςίρμα, κξμςά ρςιπ

δικέπ ςξσπ εγκαςαρςάρειπ, έμαμςι καςαβξλήπ 500 γαλλικόμ τοάγκχμ (Οαπαρπσοίδξσ,

2009).

Λεςά ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ ςηπ Υαλέπαπ, ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ

ειραγχγικξϋ και εναγχγικξϋ εμπξοίξσ, πεομάει ρςα υέοια ςχμ Δσοχπαίχμ (ρίβηπ,

2014). ημ ίδια πεοίξδξ ξ κοηςικϊπ λαϊπ, με ςημ ελεσθεοία πξσ ςξσ εναρτάλιζε ςξ

άοθοξ 15 ςηπ Ρϋμβαρηπ ςηπ Υαλέπαπ, αμαπςϋρρει ρε μεγάλξ βαθμϊ ςιπ πμεσμαςικέπ

ςξσ δσμάμειπ, με ςημ ίδοσρη και λειςξσογία ρυξλείχμ, ςημ ξογάμχρη ρσλλϊγχμ και

ςημ έκδξρη ετημεοίδχμ. Ασςή η όθηρη ρςημ εμπξοική και πμεσμαςική αμάπςσνη ςηπ

πϊληπ, δεμ άτηρε αμεπηοέαρςη ςη Γαλλική Ρυξλή. Λε ςξ νέρπαρμα ςηπ επαμάρςαρηπ

ςξ 1889, η Ξθχμαμική Ασςξκοαςξοία ποξυόοηρε ρςημ αμάκληρη μέοξσπ ςχμ

ποξμξμίχμ απϊ ςη Ρϋμβαρη ςηπ Υαλέπαπ, παοϊλα ασςά ξι μαθήςοιεπ ςηπ ρυξλήπ

ασνάμξμςαι ρσμευόπ και ςξ 1893 τςάμξσμ ςιπ 200. Ζ αλλαγή ςχμ ξικξμξμικόμ και

κξιμχμικόμ δεδξμέμχμ, η παλαιϊςηςα ςξσ κςιοίξσ και η ξικξμξμική επιβάοσμρη ςξσ

εμξικίξσ ξδηγεί ςημ Ζγξσμέμη Anna-Joseph Pocard ρςημ αγξοά μέξσ ξικήμαςξπ ρςη

Υαλέπα, ςξ Μξέμβοιξ ςξσ 1895 κξμςά ρςα Οοξνεμεία (12) (Οαπαρπσοίδξσ, 2009). Ρςξ

Υοξμικϊ ςχμ Ιαλξγοαιόμ αματέοεςαι ϊςι ςξ ακίμηςξ αγξοάρθηκε ρςιπ 8 Μξεμβοίξσ

1895 (αο. Ρσμβξλαίξσ 14.560) απϊ ςημ Ζγξσμέμη Anne-Joseph Pocard και ρςξίυιρε,

27.453 υοσρά τοάγκα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ενϊδχμ μεςαβίβαρηπ

(ρσμβξλαιξγοατικά, εγγοατή ρςξ Σπξθηκξτσλακείξ κλπ.). ξ ξικϊπεδξ ήςαμ

ιδιξκςηρία ςξσ Δρράς Βέη Υαςζαδέ ή Υαςαςζαδέ, Μςετςεοδάοη (13), εμό ςξ κςίρμα πξσ

πεοιελάμβαμε είυε αμεγεοθεί ςξ 1858 απϊ ποξηγξϋμεμξ ιδιξκςήςη, ςξμ Υξσρεΐμ Οαρά.

(11) Αιµιλία μςε Βιαλάο (Emilia de Vialar): νευχοιρςή τσριξγμχμία ρςξμ υόοξ ςχμ γσμαικείχμ

μξμαυικόμ ςαγμάςχμ, η ξπξία ίδοσρε ςξ ςάγμα με ςημ επχμσμία: «Soeurs de Saint-Joseph de

l’Apparition» (Αδελτέπ ςξσ Αγίξσ Θχρήτ ςηπ Δμταμίρεχπ). ξ μξμαυικϊ ασςϊ ςάγμα ιδοϋθηκε ςξ 1832

απϊ ςημ Αιμιλία μςε Βιαλάο (1797-1856) ρςξ Γκαγιάκ μια μικοή πϊλη ςηπ μξςιξδσςικήπ Γαλλίαπ. Για ςη

ζχή ςηπ και ςημ πλξϋρια ιεοαπξρςξλική ςηπ δοάρη μιλάει η ίδια ρςημ ασςξβιξγοατία ςηπ «Souvenirs et

documents» πξσ εκδϊθηκε ρςημ Λαρραλία ςξ 1901. Δπίρηπ, εμδιατέοξμςα ρςξιυεία για ςημ

ποξρχπικϊςηςά ςηπ ρσμαμςάμε ρςξ βιβλίξ: «Λε ξλάμξιυςα παμιά» ςηπ Paula Hoesl, ςξ ξπξίξ έυει

μεςατοαρςεί και ρςα ελλημικά (Οαπαρπσοίδξσ, 2009).

(12) «(...) Δκςόπ ςχμ καςξίκχμ ςηπ πόληπ, ςξ ρυξλείξ ςοξτξδξςξύραμ κάςξικξι από ςη Χαλέπα. Μόλιπ 20

λεπςά από ςξ κέμςοξ ςηπ πόληπ, ςξ ποξάρςιξ ασςό, καςξικξύμςαμ από εσκαςάρςαςεπ ξικξγέμειεπ πξσ

αουίζξσμ μα ρςέλμξσμ ςα παιδιά ςξσπ ρςξ γαλλικό ρυξλείξ. Όμχπ ξι κακξί δοόμξι ρςημ διάοκεια ςξσ

υειμώμα και η ατόοηςη ζέρςη ςξ καλξκαίοι, αμάγκαραμ ςξσπ γξμείπ μα ζηςήρξσμ ςημ ίδοσρη μέξσ

ρυξλείξσ ρςη Χαλέπα (…)» (Οαπαρπσοίδξσ, 2009).

(13) Μςετςεοδάοη: ποξψρςάμεμξπ ςχμ ξικξμξµικόμ σπηοεριόμ ςηπ Διξίκηρηπ Ιοήςηπ (Οαπαρπσοίδξσ,

2009).
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Ζ έκςαρη ςξσ ξικξπέδξσ ήςαμ 8.746m2 βάρει ρσμβξλαίξσ και ρσμϊοεσε αμαςξλικά με

ςξ κςήμα ςξσ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη και δσςικά με ςηπ Μεροέπ Υαμξϋμ

Λελιγγξσμξπξϋλαπ, ρσζϋγξσ Υξσρεΐμ Ιαλλιξμςζάκη, βϊοεια με ςξ δοϊμξ ςχμ

βσορξδεφείχμ (ξδϊπ Δμμαμξσήλ Βσβιλάκη) και μϊςια με ςξ δοϊμξ ςηπ Υαλέπαπ (ξδϊπ

Δλ. Βεμιζέλξσ).

ξ 1896 γίμεςαι μια ποόςη μεςακϊμιρη ρςη Υαλέπα, εμό παοάλληλα

ενακξλξσθεί μα διαςηοείςαι ςξ παοάοςημα ςχμ Υαμίχμ. Όμχπ, μεςά ςημ επαμάρςαρη

ςξσ 1897, ξι Αδελτέπ εγκαθίρςαμςαι ρςη Υαλέπα.

ξμ Λάοςιξ ςξσ 1982, αμακξιμόμεςαι ρςιπ Αδελτέπ ςξ εμδιατέοξμ ςξσ

κοάςξσπ, για ςημ ίδοσρη Οξλσςευμείξσ ρςξ ξίκημα ςηπ Υαλέπαπ εμό ρςιπ 5 Λαοςίξσ

1983 απξταρίζεςαι η πόληρή ςξσ. Οαοά ςιπ κιμήρειπ διαμαοςσοίαπ απϊ ςξμ ςϋπξ και

ςημ ςξπική κξιμχμία ποξπ ςξσπ αομϊδιξσπ τξοείπ, η απϊταρη είμαι ςελερίδικη. α

ποξβλήμαςα σγείαπ ςχμ Αδελτόμ, η ποξυχοημέμη ςξσπ ηλικία, η δσρκξλία

αμςικαςάρςαρήπ ςξσπ και ςξ ξικξμξμικϊ αδιένξδξ ςξσ ιδοϋμαςξπ δεμ μπξοξϋμ μα

διατξοξπξιήρξσμ ςημ ςοέυξσρα καςάρςαρη. Λεςά απϊ μια εκπαιδεσςική και

τιλαμθοχπική ποξρτξοά 131 εςόμ ρςημ Ιοήςη, απϊ ςα ξπξία ςα 88 ρςξ ξίκημα ςηπ

Υαλέπαπ, η Γαλλική Ρυξλή παϋει μα λειςξσογεί και κλείμει ξοιρςικά, ςξμ Δεκέμβοιξ

ςξσ 1983.

ξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 1983 η ιδιξκςηρία ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ,

ξικϊπεδξ και κςίοιξ, πεοιήλθε ρςημ κσοιϊςηςα ςξσ Δημξρίξσ με ςξ σπ΄αοιθ. 254/

13.10.1983 ρσμβϊλαιξ και αμήκει έκςξςε ρςξ Οξλσςευμείξ Ιοήςηπ. ξ Οξλσςευμείξ

ποαγμαςξπξίηρε εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ρςα κςίοια ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980 και

αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ 1990, διαςηοόμςαπ ςα ρημαμςικϊςεοα ρςξιυεία ςξσπ.

Δπίρηπ, έλαβε υόοα η απξκαςάρςαρη και ςξσ ποξκηπίξσ, ϊπξσ ξι

διαμξοτόρειπ και ξι τσςεϋρειπ ςχμ δέμδοχμ εικάζεςαι ϊςι είμαι παλαιέπ και εμδέυεςαι

μα έυξσμ αμακαιμιρθεί ςξπικά (ποξρχπική ρσμέμςεσνη με κξ Οαςεοάκη, Αποίλιξπ

2015). ξ ποξκήπιξ ποξρςαςεϋεςαι καθϊςι απξςελεί διαςηοηςέξ κξμμάςι ςξσ

ξικξπέδξσ και είςε για ςημ απξμάκοσρη παλαιξϋ δέμςοξσ είςε για ξπξιαδήπξςε

διατξοξπξίηρη, απαιςείςαι έγκοιρη ςξσ αομϊδιξσ ελεγκςικξϋ ξογάμξσ (πυ. σπηοερία

μεϊςεοχμ μμημείχμ).

Αουικά ςξ κςίοιξ ποξξοιζϊςαμ για ςημ ρςέγαρη ςχμ διξικηςικόμ σπηοεριόμ ςξσ

Θδοϋμαςξπ. Όμχπ, ξ υόοξπ λειςξϋογηρε ςελικά χπ ρσμεδοιακϊ κέμςοξ για μικοά

ρσμέδοια, ξμιλίεπ και εκδηλόρειπ, αλλά και χπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ εμό ςξ 2004

ρςεγάρςηκε ρ΄ασςϊμ και ςξ μεξψδοσθέμ ςμήμα ςηπ Αουιςεκςξμικήπ Ρυξλήπ. ξμ

Δεκέμβοιξ ςξσ 2014 ςξ ςμήμα ςηπ Αουιςεκςξμικήπ Ρυξλήπ μεςαρςεγάρςηκε ρςημ

Οξλσςευμειξϋπξλη ρςη θέρη Ιξσμξσπιδιαμά με απϊταρη ςηπ Διξίκηρηπ ςξσ

Οξλσςευμείξσ και ςξ κςίοιξ εκκεμόθηκε. Ρϋμτχμα με αμακξίμχρη ςηπ Διξίκηρηπ ςξσ

Οξλσςευμείξσ, η ξπξία δημξριεϋςηκε ρςημ ςξπική ετημεοίδα Υαμιόςικα Μέα (αο.

τϋλλξσ 14051 απϊ 12.09.2013): «...ςξ κςίοιξ και ξ υώοξπ πξσ ςξ πεοιβάλλει θα

επαμαλειςξσογήρει χπ ρσμεδοιακό κέμςοξ για ςιπ αμάγκεπ ςξσ Ιδούμαςξπ, ςξ ξπξίξ θα

ποξβάλλει ςιπ δοάρειπ ςξσ Πξλσςευμείξσ και θα απξςελέρει ρημείξ αματξοάπ για ςημ

ςξπική κξιμχμία».

Όρξμ ατξοά ςξ αουικϊ κςίοιξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ, ςξ ξπξίξ έκςιρε ξ Υξσρεψμ

Οαρά ςξ 1858 και πεοιήλθε ρςημ καςξυή ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ςξ 1895,

απξςελεί ςξ ςμήμα με ςξ αέςχμα, δηλαδή ξ κεμςοικϊπ διόοξτξπ πσοήμαπ, ϊπχπ

ασςϊπ διαςηοείςαι μέυοι ρήμεοα (ΔΘΙΞΜΑ 27, 28).
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ξ 1912 η επιρκεσή ςηπ ρςέγηπ ςξσ αουικξϋ κςιοίξσ ήςαμ άμερηπ αμάγκηπ. ημ

επιρκεσή αμέλαβε ξ ιςαλϊπ μηυαμικϊπ Figari (14), έμθεομξπ καθξλικϊπ, ξ ξπξίξπ

ποξρέλαβε εογξλάβξ με μειχμέμεπ ςιμέπ, και επέβλεφε ςιπ εογαρίεπ ςηπ

αμςικαςάρςαρηπ ςηπ ρςέγηπ. Ιαςά ςημ διάοκεια ςχμ εογαριόμ ϊμχπ ξ μηυαμικϊπ

αςϋυηρε και έπερε απϊ ϋφξπ ςερράοχμ μέςοχμ υχοίπ μα ςοασμαςιρςεί. Ασςϊ ςξ

πεοιρςαςικϊ απξςέλερε ατξομή για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ αγάλμαςξπ ςξσ Αγίξσ Θχρήτ

ρςημ ποξμεςχπίδα ςξσ κςιοίξσ, ςξ ξπξίξ ςελικά γκοεμίρςηκε ρςημ καςξυή (ΔΘΙΞΜΑ 29)

(Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 29. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1920, ϊπξσ διακοίμεςαι ςξ άγαλμα ςξσ Αγίξσ

Θχρήτ ρςημ κξοστή ςξσ αεςόμαςξπ ςηπ ρςέγηπ ςξσ κςιοίξσ. Δπίρηπ, διακοίμεςαι μεοξπ ςξσ

ποξκηπίξσ και η διαμϊοτχρή ςξσ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ημ δεκαεςία ςξσ 1920 ξι Αδελτέπ σπξυοεόμξμςαι μα μεγαλόρξσμ ςξ ξίκημα

ρςη Υαλέπα και πιρςεϋεςαι ϊςι ςϊςε καςαρκεσάρςηκαμ ξι πςέοσγεπ αοιρςεοά και δενιά

ςξσ αουικξϋ κεμςοικξϋ κςιοίξσ (ΔΘΙΞΜΑ 30). Ασςϊ πιθαμϊμ μα ενηγεί και ςημ

αρσμμεςοία ρςημ κάςξφη ςξσ κςιοίξσ (Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).

(14) Ζ Ιοηςική Οξλιςεία είυε καλέρει ςξμ Θςαλϊ μηυαμικϊ Figari, ξ ξπξίξπ ήςαμ έμθεομξπ καθξλικϊπ, για

μα διεσθϋμει ςα δημϊρια έογα ρςξ μηρί. Tξ 1908 ποξρελήτθη χπ Διεσθσμςήπ Δημξρίχμ Έογχμ «ξ

διακεκοιμέμξπ ιςαλϊπ μηυαμικϊπ Luigi Figari (Κξσίςζι Τιγγάοι) για ςοία υοϊμια και με μημιαίξ μιρθϊ 1.000

δου., πϊρξ ρημαμςικϊ για ςημ επξυή εκείμη» (Αρημακϊπξσλξπ, 2012, ρελ. 141).
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ΔΘΙΞΜΑ 27 και 28. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ επξυήπ. Άπξφη ςξσ κςιοίξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ

Ιαλξγοαιόμ καςά ςημ αγξοά ςξσ ςξ 1895 πεοίπξσ και ρήμεοα, ϊπξσ διακοίμεςαι ξ κεμςοικϊπ

διόοξτξπ πσοήμαπ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).



ξ Δεκέμβοιξ ςξσ 1941, ρςημ καςξυή, ςμήμα ςξσ ξικήμαςξπ μεςαςοέπεςαι καςά ςξ

μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ ρε μξρξκξμείξ, απϊ ςημ έλεσρη ςχμ Άγγλχμ ρςημ Ιοήςη.

Όμξια υοήρη έυει και ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 1942 με απϊταρη ςξσ Γεομαμξϋ διξικηςή

εμό η ρςέομα εκείμη ςημ επξυή έυει μεςαςοαπεί ρε καςατϋγιξ (Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη,

2004).

Ζ ρυξλή μεςά ςξμ Β΄Οαγκϊρμιξ Οϊλεμξ, ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 1946,

επαμαλείςξσογεί αμακαιμιρμέμη ρςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ. ξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 1959

ςξ διόοξτξ κςίοιξ καθόπ και η αίθξσρα πξλλαπλόμ υοήρεχμ καςεδατίρθηκαμ και

ρςημ θέρη ςξσπ υςίρςηκε μέα πςέοσγα αιθξσρόμ με πέμςε μέεπ αίθξσρεπ δσςικά ςξσ

κςιοίξσ, ξι ξπξίεπ και εγκαιμιάρςηκαμ ρςιπ 2 Ξκςχβοίξσ 1960 (Οαπαρπσοίδξσ, 2009).

ξ ξίκημα ρήμεοα, έυει παοαλληλϊγοαμμη κάςξφη με ρσμξλικϊ μήκξπ

ποϊρξφηπ 50.00m, εμβαδϊ 1.753m2, ρσμξλική κάλσφη 877m2 και εδοάζεςαι ρε

ξικϊπεδξ ρσμξλικήπ έκςαρηπ 10.249m2. ξ διόοξτξ κςίοιξ μεξκλαρικξϋ οσθμξϋ,

ϊμξοξ με ςξ «Οαλάςι» και ςημ ξικία Βεμιζέλξσ, πεοιβάλλεςαι απϊ μεγάλη έκςαρη

ποαρίμξσ (επιτάμεια τσςεϋρεχμ 6 ρςοέμμαςα) ρε εμδιατέοξμ πξλεξδξμικϊ ρημείξ

κξμςά ρςη θάλαρρα και πάμχ απϊ ςημ ρσμξικία αμπακαοιά.

Λε ςξ ΤΔΙ31Δ/30.01.1990, υαοακςηοίρςηκαμ χπ διαςηοηςέα ϊλα ςα επιμέοξσπ

κςίρμαςα ςξσ ξικξπέδξσ, ϊπχπ: ςξ κεμςοικϊ ςοιόοξτξ κςίοιξ, ςξ μικοϊ ιρϊγειξ κςίοιξ

ΒΑ ςξσ ξικξπέδξσ και ςξ ιρϊγειξ κςίοιξ ΜΔ ςξσ ξικξπέδξσ.
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ΔΘΙΞΜΑ 30. Αεοξτχςξγοατία ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1920 ςηπ πεοιξυήπ Υαλέπαπ, ϊπξσ διακοίμεςαι

η Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ με ςιπ πςέοσγεπ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).



4.3.3. ΑΠΥΞΜΘΙΞ ΒΑΠΩΜΖΡ ΤΞΜ ΡΒΑΠΡ

ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 1866 η βαοόμη Marie Esperance von Schwartz ςξ γέμξπ

Brandt (1818-1899) απξβιβάζεςαι ρςξ λιμάμι ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ για έμα ςανίδι

ρςημ Ιοήςη, ςξ ξπξίξ είυε ςελικά διάοκεια 20 υοϊμχμ, πξλϋ μεγαλϋςεοη απϊ ςιπ

αουικέπ ποξβλέφειπ. Γεομαμίδα με καςαγχγή απϊ ςξ Αμβξϋογξ, αλλά Βοεςαμή

σπήκξξπ, εϋπξοη, διαζεσγμέμη, γμχρςή για ςξ τιλξλξγικϊ ςηπ ραλϊμι ρςη Πόμη, ςη

ρυέρη ςηπ με ςξμ Γαοιβάλδη, η Δλπίπ Λέλαιμα- ϊπχπ η ίδια μεςέτοαζε ςξ ϊμξμά ςηπ-

αμαζηςά ςημ επξυή εκείμη έμα μέξ πεδίξ δοαρςηοιϊςηςαπ και ποξρτξοάπ ρε ςϊπξ

δϋρκξλξ μεμ, αλλά παοάνεμξ και ελκσρςικϊ. Ζ Ιοήςη είυε μσθικέπ διαρςάρειπ ρςημ

κξρμξθεχοία ςηπ ρσγγοατέχπ, είμαι η κξιςίδα ςξσ εσοχπαψκξϋ πξλιςιρμξϋ, ξ ςϊπξπ

ςχμ ποχςξγεμόμ μσθξλξγικόμ και ιρςξοικόμ αματξοόμ, ςηπ μξμαδικήπ άγοιαπ

τσρικήπ ξμξοτιάπ, ςχμ ελεϋθεοχμ αμθοόπχμ. Λε ασςέπ ςιπ ποξρδξκίεπ επιρκέτςηκε

ςξ μηρί παοαμξμέπ ςηπ μεγάληπ ενέγεορηπ (επαμάρςαρη ςξσ 1866), η ξπξία ίρχπ

απξςέλερε ρημαμςικϊ κίμηςοξ ςηπ απϊταρήπ ςηπ μα εγκαςαρςαθεί εκεί (Λέλαιμα,

2008).

Ρςα ςέλη ςξσ 1869 αουίζει μα μελεςά ρσρςημαςικά ςη μεξελλημική γλόρρα και

ςξ 1875 αγξοάζει καςξικία ρςη Υαλέπα. Ρςα ποόςα ςανίδια ρςημ Ιοήςη η Ρβαοςπ

γμόοιρε εκποξρόπξσπ ςηπ Διξίκηρηπ, ςξσ Διπλχμαςικξϋ Ρόμαςξπ και ςηπ Δκκληρίαπ.

Λεςά ςημ εγκαςάρςαρή ςηπ ρςημ Ιοήςη εμρχμαςόθηκε ρςημ νέμη παοξικία ςηπ

Υαλέπαπ. Ρςιπ επατέπ ςηπ ρσμπεοιλαμβαμϊςαμ ξ κϋκλξπ ςχμ ποξνέμχμ και ςχμ

ξικξγεμείχμ ςξσπ, υοιρςιαμξί και μξσρξσλμάμξι μπέηδεπ, αλλά και ξι γεμικξί

διξικηςέπ ςξσ μηριξϋ (Λέλαιμα, 2008).

Λεςά απϊ ποξςοξπή ςξσ μηυαμικξϋ Κεχμίδα Κσγκξϋμη, ξ ξπξίξπ ςημ είυε

ποξειδξπξιήρει για ςξ αμθσγιειμϊ κλίμα εμςϊπ ςχμ ςειυόμ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ, η

Βαοόμη επέλενε χπ ςϊπξ διαμξμήπ ςηπ ςξ υχοιϊ Υαλέπα και μξίκιαρε αουικά ςη μικοή

έπασλη Guarancino, έυξμςαπ δει ςα διαθέριμα ρπίςια ρςα Υαμιά. Διέθεςε δϋξ δχμάςια

γεμάςα ελλείφειπ, μια καμαοξϋλα κι έμα ρςάβλξ, ϊπχπ αματέοει η ίδια ρςξ βιβλίξ

ςηπ, αλλά η θασμάρια θέα ςημ παοηγξοξϋρε (Λέλαιμα, 2008).

Κίγξ ποιμ ςξ θάμαςϊ ςηπ, η Βαοόμη Ρβαοςπ μεςαβιβάζει ςξ 1892 ςημ ξικία ςηπ

ρςξμ Πιυάοδξ Ιοξϋγεο (Richard Krüger), έμπξοξ, τχςξγοάτξ και Οοϊνεμξ ςηπ

Γεομαμίαπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ, ξ ξπξίξπ ςξ καςείυε μέυοι ςξ

θάμαςϊ ςξσ ςξ 1942. ξ 1946, η ξικία ςηπ Ρβαοςπ καςαρυέθηκε και παοαδϊθηκε ρςξμ

Δήμξ Υαμίχμ (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Ζ ξικία ςηπ Λαοί Δρπεοάμπ τξμ Ρβαοςπ, σπξλξγίζεςαι ϊςι κςίρςηκε ςξ 1860.

Οιθαμϊμ αγϊοαρε κςίρμα και ςξ μεςαρκεϋαρε ρε έμα απϊ ςα πιξ εμδιατέοξμςα κςίοια

ςηπ Υαλέπαπ, ςξ ξπξίξ σπήονε ςξ επίκεμςοξ κάθε κξιμχμικήπ και τιλαμθοχπικήπ

κίμηρηπ ρςημ Ιοήςη, ρςα ςελεσςαία υοϊμια ςηπ Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ (Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998).

Απξςελεί ένξυξ παοάδειγμα μεξκλαρικήπ αουιςεκςξμικήπ ϊπχπ ασςή

εταομϊρςηκε ςιπ ςελεσςαίεπ δεκαεςίεπ ςηπ Ξθχμαμικήπ Ασςξκοαςξοίαπ.

Ιαςαρκεσάρςηκε ρςημ θέρη Λεψμςάμι και είμαι απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα κςίοια ςηπ πϊληπ

ςχμ Υαμίχμ (ΔΘΙΞΜΑ 31, 32).
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ΔΘΙΞΜΑ 31 και 32. Ζ ξικία Ρβαοςπ ςημ δεκαεςία ςξσ 1970 και η ξικία Ρβαοςπ ρήμεοα (πηγή: Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).

ξ κςίοιξ παοαλληλϊγοαμμηπ κάςξφηπ έυει εμβαδϊ 360m2 αμά ϊοξτξ με

μήκξπ ποϊρξφηπ 20.00m εμό πεοιβαλλϊςαμ απϊ μεγάλη καλλιεογήριμη έκςαρη

(κςήμα/ μεςϊυι), η ξπξία ρήμεοα έυει πεοιξοιρςεί ρημαμςικά και καςαλαμβάμει πλέξμ

μϊμξ 1.920m2 ή δϋξ ρςοέμμαςα πεοίπξσ. Ατξϋ καςά ςημ δεκαεςία ςξσ 1960 έλαβε

υόοα η οσμξςϊμηρη απϊ ςξμ Δήμξ Υαμίχμ (ΔΔ Δσςικήπ Ιοήςηπ, 2008).

ξ κςίοιξ, ςξ ξπξίξ καςαρκεσάρςηκε ρςξμ ςϋπξ ςηπ βίλαπ ρε μεγάλξ κήπξ, έυει

εμςσπχριακϊ ϊγκξ και ρϋμθερη. Διακοίμεςαι για ςημ κξμφϊςηςα, ςημ ιρξοοξπία ςχμ

ϊγκχμ ςξσ και ςημ λιςϊςηςα ςχμ μξοτόμ ςξσ, αλλά και για ςημ αρσμμεςοία ςξσ

(ΔΘΙΞΜΑ 33). Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ παοξσριάζει η διαμϊοτχρη ςηπ κϋοιαπ ειρϊδξσ, η

ξπξία αμξίγεςαι ρςημ ασλή, με ςημ μαομάοιμη κλίμακα και ςξ ποξρςόξ (ΔΘΙΞΜΑ 34,

35, 36, 38), καθόπ και ξ ερχςεοικϊπ διάκξρμξπ ςξσ κςιοίξσ.
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ΔΘΙΞΜΑ 33. Ρυέδιξ ποϊρξφηπ ξικίαπ Ρβαοςπ ςξσ

αουιςέκςξμα Δξσκάκη (πηγή: Έμθεςξ ΔΔ

Δσςικήπ Ιοήςηπ, 2014).

ΙΑΡΑΜΔΒΑΙΖ 6

ΔΘΙΞΜΑ 34. Οοξρςόξ ξικίαπ 

Ρβαοςπ (πηγή: Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998).
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Ζ ξικία Ρβαοςπ απξςελεί ρϋζεσνη απλόμ μακοϊρςεμχμ κςιρμάςχμ με δίοιυςεπ

ρςέγεπ, ξι ξπξίεπ ρσμδέξμςαι με ςημ ποξρθήκη ξοθξγόμιξσ ϊγκξσ πξσ ρςηοίζεςαι ρε

δϋξ κχμικέπ κξλϊμεπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ δημιξσογείςαι μια μεγαλξποεπήπ είρξδξπ

και ενόρςηπ με βϊοειξ ποξαμαςξλιρμϊ. Ζ ξικία έυει εμδιατέοξσρα μεξκλαρική

ποϊρξφη, ρςημ ξπξία ξδηγεί παοαδξριακή κοηςική ασλϊπξοςα, ϊπχπ και έμαπ

βξςραλχςϊπ διάδοξμξπ, ρκεπαρμέμξπ με κλημαςίδεπ (ΔΘΙΞΜΑ 37). έλξπ, κςήμα και

ξικία πεοιβάλλεςαι απϊ φηλϊ ρσμπαγή πέςοιμξ μαμςοϊςξιυξ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 35. Ιλίμακα ειρϊδξσ 

ξικίαπ Ρβαοςπ (πηγή: Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 36. Οϊοςα ειρϊδξσ ξικίαπ 

Ρβάοςπ. Τχςξγοάτία απϊ ςξμ 

Nader ςξ 2008 (πηγή: Λέλαιμα, 

2008).

ΔΘΙΞΜΑ 37. Οεοιβξλϊςξιυξπ και Ιοηςική

ασλϊθσοα ξικίαπ Ρβαοςπ (πηγή:

Δτημεοίδα Υαμιόςικα Μέα).

Λε ςξ ΤΔΙ15/ 15.01.1975 ςξσ ΣΟΟΞ η Βίλα Ρβαοςπ έυει κηοσυθεί χπ ιρςξοικϊ

διαςηοηςέξ μμημείξ και απϊ ςξ ΣΟΔΙΑ με ςξ ΤΔΙ Δ-544 α/ 18.06.1987, αλλά δεμ έυει

ανιξπξιηθεί μέυοι ρήμεοα (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998). Έυει εγκαςαλητθεί ρςη τθξοά

ςξσ υοϊμξσ και ρήμεοα βοίρκεςαι ρε εοειπιόδη καςάρςαρη.

ΔΘΙΞΜΑ 38. Κεπςξμέοεια απϊ ςημ ξικία

Ρβαοςπ (πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).



4.3.4. ΓΔΠΛΑΜΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ Ζ΄ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞ «ΒΘΚΑ ΑΜΔΠΞΛΔΔΑ»

ξ κςίοιξ με ςημ ρημεοιμή ξμξμαρία «Βίλα Αμδοξμέδα» (15) κςίρςηκε ςξ 1870

χπ ξικία εϋπξοξσ Λξσρξσλμάμξσ (Ξθχμαμξϋ Οαρά), εμό καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ

Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ (1903 έχπ 1908) ρςέγαρε ςξ Γεοµαμικϊ Οοξνεμείξ (ΔΘΙΞΜΑ 39).

ΔΘΙΞΜΑ 39 και 40. Γεομαμικϊ Οοξνεμείξ γϋοχ ρςξ 1900, απϊ επιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ επξυήπ.

Διακοίμεςαι η αουική διαμϊοτχρη ςχμ αμξιγμάςχμ και ςξσ ενόρςη ςηπ ποϊρξφηπ και δενιά άπξφη

ςξσ κςιοίξσ, ςξ ξπξίξ ρήμεοα ρςεγάζει ςξ νεμξδξυείξ «Βίλα Αμδοξμέδα» (πηγή: Τχςξγοατική

Ρσλλξγή Λαμξϋρακα και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).

ξ 1913 αγξοάρςηκε απϊ ςξμ έμπξοξ Ισοιάκξ Μανάκη και υοηριμξπξιήθηκε

χπ καςξικία ςηπ ξικξγέμειάπ ςξσ. Αογϊςεοα, καςά ςημ διάοκεια ςξσ Β΄ΟΟ, ρςέγαρε ςξ

γεομαμικϊ ρςοαςηγείξ και καςά ςημ διάοκεια ασςήπ ςηπ πεοιϊδξσ και τιλξνέμηρε ςξμ

Ρςοαςάουη Erwin Rommel (διξικηςή Africa Corps). ημ δεκαεςία ςξσ 1990

μεςαρκεσάρςηκε απϊ ςξσπ απξγϊμξσπ ςξσ ιδιξκςήςη ρε νεμξδξυείξ και απϊ ςξ 1999

λειςξσογεί με ςημ επχμσμία «Βίλα Αμδοξμέδα» (ΔΘΙΞΜΑ 40).

ξ κςίοιξ είμαι έμα μεξκλαρρικϊ αουξμςικϊ με παοαλληλϊγοαμμη κάςξφη,

εμβαδξϋ 221m2 με ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ 15.00m πεοίπξσ και πεοιβάλλεςαι απϊ

ξικϊπεδξ έκςαρηπ 3.528m2 πεοίπξσ (ΔΔ Δσςικήπ Ιοήςηπ).

ξ κςίοιξ βαμμέμξ ρςξ υοόμα ςηπ όυοαπ είμαι διόοξτξ και κςιρμέμξ ρςξμ

ςϋπξ βίλαπ με ςεςοάοιυςη ρςέγη με ςα απαοαίςηςα ακοξκέοαμα ρςημ ρςέφη και ςξ

γείρξ με ςαιμία εμό βοίρκεςαι σπεοσφχμέμξ πάμχ απϊ ςξμ παοαλιακϊ δοϊμξ (ξδϊπ

Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ). Δπιβάλλεςαι ρςξ ςξπίξ λϊγχ ϊγκξσ, θέρηπ και ρυήμαςξπ και

διαθέςει θέα ρςξμ κϊλπξ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ και ςα Δμεςικά είυη (ΔΘΙΞΜΑ 41).

(15) ξμξμάρςηκε έςρι απϊ ςξμ αουιςέκςξμα
39
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Ρήμεοα έυει αλλξιχθεί απϊ μεςαγεμέρςεοεπ επεμβάρειπ και ποξρθήκεπ,

παοαμέμει ϊμχπ η βαρική ρϋμθερη ςξσ μεξκλαρικξϋ κςιοίξσ με ςξμιρμέμξ ςξμ

κεμςοικϊ άνξμα και ενόρςη, ρςηοιγμέμξ ρε ποϊρςσλξ και διακξρμηςικέπ ερξυέπ-

κϊγυεπ- για αγάλμαςα ρςημ ποϊρξφη. ξ γϋφιμξ διάςοηςξ ρςηθαίξ και ςα ρυημαςικά

επίκοαμα ρςιπ κξλϊμεπ ςξσ ενόρςη σπξδηλόμξσμ ςξ πέοαρμα ρε μια μέα επξυή

αουιςεκςξμικήπ. ξ 1920 ποξρςέθηκε ρςημ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ μεγάλη βεοάμςα με

ςξ υαοακςηοιρςικϊ σαλξρςάριξ. Διέθεςε ξοξτξγοατίεπ και ρςη θέρη ςξσ σαλξρςαρίξσ

σπήουε μικοϊπ ρςεγαρμέμξπ ενόρςηπ «ρμσομαίψκξσ» ςϋπξσ (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Ιαςά ςημ μεςαρκεσή ρε νεμξδξυείξ ποαγμαςξπξιήθηκε μια επέκςαρη καθ΄ϋφξπ

ρςξμ ϊοξτξ, διαςήοηρε ϊμχπ ςη βαρική διαοοϋθμιρη και ςα ρημαμςικϊςεοα ρςξιυεία

ςξσ κςιοίξσ, ϊπχπ ςξ σαλξρςάριξ και ςιπ ξοξτξγοατίεπ. Λε ςξ ΤΔΙ31/ 30.01.1990

έυει κηοσυθεί διαςηοηςέξ.

ΔΘΙΞΜΑ 41. Ηέα απϊ ςξ νεμξδξυείξ «Βίλα 

Αμδοξμέδα» (πηγή: 

www.villandromeda.gr).



4.3.5. ΞΘΙΘΑ ΘΛΞΗΔΞΣ ΤΔΠΔΘΜΑΜΔΞΣ ΚΣΓΙΞΣΜΖ Ζ΄ 

ΞΘΙΘΑ ΔΠΑΡΛΘΑΡ ΚΣΓΙΞΣΜΖ Ζ΄ΓΑΚΚΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ

Ξ Θχάμμηπ Κεχμίδαπ Κσγκξϋμηπ, μηυαμικϊπ απϊ ςημ Αίγσπςξ, αγϊοαρε ςξ 1860

απϊ Γάλλξ ιδιξκςήςη ρςημ ςιμή ςχμ 550 υοσρόμ λιοόμ αοκεςά μεγάλη έκςαρη ρςημ

πιξ υαοακςηοιρςική πεοιξυή ςηπ Υαλέπαπ. Ζ έκςαρη ασςή υχοίρςηκε ρε ςοία ςμήμαςα

με ρκξπϊ μα καςαρκεσαρςξϋμ ςοειπ ξικίεπ. Ζ ξικία ςξσ μηυαμικξϋ Κσγκξϋμη, η ξικία

ςξσ γιξϋ ςξσ ιμϊθεξσ Τεοδιμάμδξσ και η ξικία ςξσ βαμβακέμπξοα απϊ ςημ Αιγϋπςξ

Γεόογιξ Υξοςάςζη, ρημεοιμή ξικία Λαοκαμςχμάκη (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ζ ξικία ςηπ Δοαρμίαπ Κσγκξϋμη, η ξπξία κςίρςηκε απϊ ςξμ παςέοα ςηπ

Κεχμίδα Κσγκξϋμη λίγξ μεςά ςημ αμέγεορη ςηπ δικήπ ςξσ ξικίαπ, μεςά ςξ 1860,

ποξξοιζϊςαμ αουικά για ξικία ςξσ γιξϋ ςξσ μηυαμικξϋ. Δϊθηκε ϊμχπ χπ ποξίκα ρςημ

κϊοη ςξσ Κσγκξϋμη, Δοαρμία, η ξπξία παμςοεϋςηκε ςξμ ποϊνεμξ ςηπ Γαλλίαπ Οχλ

Λπλαμ (Paul Blanc) και έςρι ρςέγαρε ςξ Γαλλικϊ Οοξνεμείξ καςά ςημ ςελεσςαία

πεοίξδξ ςηπ Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ και επί Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα,

1998).

Λεςά ςξ θάμαςξ ςξσ Λπλαμ, η ρϋζσγϊπ ςξσ ςξ 1917 πξϋληρε ςημ ξικία ασςή

ρςξμ σπξποϊνεμξ Γαλλίαπ Οοέβε (Préve) εμό αογϊςεοα ρςέγαρςηκε ρ΄ασςήμ ςξ

εογαρςήοιξ ςηπ Τλχοεμςίμηπ Ιαλξϋςρη με ςημ επχμσμία «Διπλξϋπ Οέλεκσπ» μέυοι ςημ

καςξυή, ϊςαμ επιςάυςηκε απϊ ςξσπ Γεομαμξϋπ και υοηριμξπξιήθηκε χπ ρςοαςόμαπ.

ημ δεκαεςία ςξσ 1970 πξσλήθηκε ρε ϊμιλξ επιυειοημαςιόμ. Λε ςξ ΤΔΙ 31/

30.01.1990 ςξ κςίοιξ έυει κηοσυθεί διαςηοηςέξ. Ρήμεοα ςξ ακίμηςξ έυει πεοιέλθει με

ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ ρε εοειπιόδη καςάρςαρη και δεμ έυει ανιξπξιηθεί.

To διόοξτξ κςίοιξ, παοαλληλϊγοαμμηπ κάςξφηπ, εμβαδξϋ 215.00m2 πεοίπξσ

αμά ϊοξτξ με ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ 20.00m πεοίπξσ πεοιβάλλεςαι απϊ ξικϊπεδξ

έκςαρηπ 1,5 ρςοέμμα πεοίπξσ (ΔΘΙΞΜΑ 42, 43). Ρςημ ασλή σπάουει και βξηθηςικϊ

κςίοιξ (αμανξρςάριξ) 40m2.

ΔΘΙΞΜΑ 42 και 43. Γαλλικϊ Οοξνεμείξ ςημ πεοίξδξ ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα

Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ» και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).
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Δίμαι κςιρμέμξ ρςξμ ςϋπξ βίλαπ και τέοει δίοιυςη ρςέγη με βσζαμςιμϊ κεοαμίδι.

ξ κέλστξπ ςξσ κςιοίξσ έυει κεοαμιδί υοόμα. Δπίρηπ, τέοει εςεοϊκληςα ρςξιυεία

ϊπχπ εμεςικά σπέοθσοα και πϋλη, βσζαμςιμά ςξνχςά αμξίγμαςα και μεξκλαρικά

ρςξιυεία ρε μια αοκεςά αδένια ρϋμθερη. Απξςελεί δείγμα ςξσ επαουιακξϋ

μεξκλαρικιρμξϋ, ςξ ξπξίξ ποξρπαθεί μα βοει ςημ δική ςξσ έκτοαρη και ςιπ οίζεπ ςξσ

(ΔΘΙΞΜΑ 44, 45, 46). Ρςξ ιρϊγειξ ξι υόοξι σπξδξυήπ είμαι επεμδεδσμέμξι με νϋλξ, εμό

ρςξμ ϊοξτξ ςα δχμάςια ςξπξθεςξϋμςαι ρςη ρειοά καςά μήκξπ εμϊπ βξοιμξϋ διαδοϊμξσ

με μεγάλα παοάθσοα (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ζ ξικία παοξσριάζει εμταμείπ δσςικέπ επιοοξέπ ρςη ρςέγη και ςα

«βεμεςριάμικα» πξοςξπαοάθσοα ςξσ ξοϊτξσ με ςα αφιδχςά αμότλια, ςα ξπξία

πεοιβάλλξμςαι απϊ λεσκά πλαίρια με κσμάςια. α αμότλια ςχμ αμξιγμάςχμ ςξσ

ιρξγείξσ είμαι απϊ πελεκηςή πέςοα ρςη μξοτή υαμηλχμέμξσ ςϊνξσ, κάςι πξσ

απξςελεί ςσπική παοαδξριακή καςαρκεσή ρςημ Ιοήςη ςξ δεϋςεοξ μιρϊ ςξσ 19ξσ αιόμα.

Ζ ϊλη ρϋμθερη ςξσ κςιοίξσ υαοακςηοίζεςαι απϊ έμςξμα παοαδξριακά ρςξιυεία ρε

ρσμδσαρμϊ με μεξκλαρρικέπ επιοοξέπ (Λαμξϋρακαπ, 2015-2015).

ΔΘΙΞΜΑ 44, 45 και 46. Ζ κϋοια είρξδξπ,

ςξσ Γαλλικξϋ Οοξνεμείξσ, ϊπξσ

διακοίμεςαι η εμςσπχριακή ριδεοιά.

Δπίρηπ, διακοίμξμςαι ξι ιδιαίςεοα

καλξτςιαγμέμεπ πξλσεδοικέπ κξλϊμεπ και

η πέογξλα. Ζ ςελεσςαία τχςξγοατία

απεικξμίζει γιξοςή κάςχ απϊ ασςήμ

(πηγή: Τχςξγοατική Ρσλλξγή

Λαμξϋρακα).



4.3.6. ΞΘΙΘΑ ΔΚΔΣΗΔΠΘΞΣ ΒΔΜΘΕΔΚΞΣ

«Όςαμ πεοάρειπ μέρα ρςξμ καςαποάριμξ κήπξ με ςιπ ςεοάρςιεπ αοχκάοιεπ και ςξσπ παμύφηλξσπ τξίμικεπ, 

με ςα γιαρεμιά, ςιπ ςοιαμςατσλλιέπ και ςιπ ρςεταμίεπ, αμαζηςάπ αμάμερα ρςιπ εσχδιέπ ςξσ υαλεπιαμξύ 

κήπξσ και ςξ άοχμα μιαπ άλληπ επξυήπ» (Ληςρξςάκη, 2006).

Ζ έκςαρη ϊπξσ είμαι κςιρμέμη η ξικία ςηπ ξικξγέμειαπ Βεμιζέλξσ, ρςημ

ξμόμσμη πλαςεία ςηπ Υαλέπαπ, ρημεοιμή πλαςεία Έλεμαπ Βεμιζέλξσ, αγξοάρςηκε απϊ

ςξμ Ισοιάκξ Βεμιζέλξ ςξ 1876. Απϊ επιρςξλή ςξσ Δλεσθέοιξσ Βεμιζέλξσ ρςξμ παςέοα

ςξσ ρςιπ 13 ςξσ Γεμάοη ςξ 1879 («Ζ ξικξδξμή πιρςεϋχ μα εσοίρκεςαι ρςξ ςέομα

ςηπ...»), ρσμπεοαίμεςαι ϊςι η καςαρκεσή ςηπ ξικίαπ ξλξκληοόθηκε πεοίπξσ ςξ 1880

(ΔΘΙΞΜΑ 47, 48) (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Λεςά ςξ θάμαςξ ςξσ Ισοιάκξσ Βεμιζέλξσ, η καςξικία ρςεγάζει ςξ γιϊ ςξσ

Δλεσθέοιξ και ςημ ξικξγέμειά ςξσ. Λε ςημ αλμαςόδη άμξδξ ςξσ Δλεσθέοιξσ Βεμιζέλξσ

ρςξ πξλιςικϊ ρςεοέχμα ρςημ Ιοήςη και ςημ Δλλάδα πξσ είυε χπ ρσμέπεια ςημ

αμαυόοηρή ςξσ για ςημ Αθήμα, η ξικία μξικιάζεςαι διαδξυικά μέυοι ςξ 1927 ρε

διάτξοα ποϊρχπα (Πόρξι ανιχμαςικξί, Κξσμπάμρκσ, Ολξσμιδάκηπ, γοατείξ

Ισοιάκξσ Ι. Ληςρξςάκη).

Ξ Βεμιζέλξπ απϊ ςξ 1923 παοαμέμει ρυεδϊμ μϊμιμα ρςξ Οαοίρι, μέυοι ςξ 1927.

και απξταρίζει μα επιρςοέφει ρςα Υαμιά (Ληςρξςάκη, 2006). ϊςε, ξ Βεμιζέλξπ

καςεβαίμει ρςημ Ιοήςη για μα επιβλέφει ξ ίδιξπ ςη οιζική αμακαίμιρή ςξσ. Σπεϋθσμξπ

ςηπ αμακαίμιρηπ και επιρκεσήπ ήςαμ ξ μηυαμικϊπ Θχάμμηπ Ρςασοίδηπ με εογξλάβξ ςξμ

κξσμπάοξ ςξσ Βεμιζέλξσ Ιχμρςαμςίμξ Κσγιδάκη. Απϊ ςϊςε διαςηοείςαι ρςη ρημεοιμή

ςξσ μξοτή (ΔΘΙΞΜΑ 51) (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ζ ςελεσςαία επέμβαρη ρςημ ξικία έγιμε ςξ 1957 απϊ ςξμ εογξλάβξ πξλιςικϊ

μηυαμικϊ Γεόογιξ Λελάκη. Ζ επέμβαρη ασςή ατξοξϋρε κσοίχπ ρςη βελςίχρη ςχμ

ερχςεοικόμ υόοχμ ςηπ ξικίαπ και ςχμ διατϊοχμ εγκαςαρςάρεόμ ςξσ (Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998). Απϊ ςξ Λάοςιξ ςξσ 2002 η ξικία Βεμιζέλξσ πεοιήλθε ρςημ ιδιξκςηρία

ςξσ Ίδοσμαςξπ Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ» και έκςξςε ξ υόοξπ

λειςξσογεί χπ μξσρείξ. ξ κςίοιξ υαοακςηοίρςηκε χπ Έογξ έυμηπ και χπ Θρςξοικϊ

Διαςηοηςέξ Λμημείξ με ςημ Σπξσογική απϊταρη 1675/46079/02.08.1980.

ξ κςίοιξ έυει ποαλληλϊγοαμμη κάςξφη εμβαδξϋ 290m2 αμά ϊοξτξ με

ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ 21.00m και πεοιβάλλεςαι απϊ έκςαρη 2.400m2. Ιςίοιξ

διόοξτξ ποξαρςιακήπ αουιςεκςξμικήπ, ςϋπξσ βίλαπ, υαοακςηοίζεςαι απϊ ελεϋθεοη

ρϋμθερη εςεοϊκληςχμ ρςξιυείχμ πξσ παοξσριάζξμςαι χπ έμα αομξμικϊ ρϋμξλξ με

ςξπικέπ επιοοξέπ και αμαζηςήρειπ.
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ΔΘΙΞΜΑ 47 και 48. Άπξφη ξικίαπ Βεμιζέλξσ ςξ 1880, ϊπξσ μϊλιπ διακοίμεςαι η ρκάλα διπλήπ ϊφεχπ

(πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998 και Ληςρξςάκη, 2006 αμςίρςξιυα).
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ΔΘΙΞΜΑ 51. Ζ ξικία Βεμιζέλξσ ρήμεοα (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

ΟΚΑΔΘΑ ΔΚΔΜΑΡ ΒΔΜΘΕΔΚΞΣ

Ζ δίοιυςη ρςέγη, δσςικήπ ποξέλεσρηπ, και η απλϊςηςα ρςημ μξοτξλϊγηρη

ςχμ ϊφεχμ ταμεοόμξσμ ςημ ρσγγέμεια με άλλεπ ξικίεπ ςηπ γειςξμιάπ ςξσ μηυαμικξϋ

Κσγκξϋμη, ρςεμξϋ τίλξσ ςξσ Ι. Βεμιζέλξσ. Ζ ξικία είυε ςξσπ βξηθηςικξϋπ υόοξσπ

ρςξ ιρϊγειξ, ςα σπμξδχμάςια και ςη μεγάλη αίθξσρα σπξδξυήπ ρςξμ ϊοξτξ, ϊπξσ

εκςϊπ ςηπ ερχςεοικήπ νϋλιμηπ ρκάλαπ ξδηγξϋρε κας΄εσθείαμ απϊ ςξμ κήπξ και

πέςοιμη ενχςεοική με δϋξ ρκέλη. Ζ ξικία πεοιβάλλεςαι απϊ κήπξ με πσκμή

βλάρςηρη, ςημ ξπξία επιμελήθηκε ξ ίδιξπ ξ Βεμιζέλξπ τσςεϋξμςαπ διάτξοα δέμςοα,

αμπέλι, ελιέπ κ.α. Ξ κήπξπ υχοίζξμςαμ αουικά απϊ ςξμ δοϊμξ με νϋλιμξ τοάκςη

(Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998). Ρςημ αμακαίμιρη ςξσ 1927 καςαογήθηκε ςξ ενχςεοικϊ

μερημβοιμϊ κλιμακξρςάριξ και αμςικαςαρςάθηκε απϊ αμξικςϊ ενόρςη για ςξμ ϊοξτξ
και ποξρςαςεσμέμη είρξδξ για ςξ ιρϊγειξ (ΔΘΙΞΜΑ 49 ΙΑΘ 50).

ΔΘΙΞΜΑ 49 και 50. Δπιρςξλικά δελςάοια με θέμα ςημ ξικία Βεμιζέλξσ. Ξικία Βεμιζέλξσ μεςά ςημ

αμακαίμιρη ςξσ 1927 και πιθαμϊμ ςημ δεκαεςία ςξσ 1950. α δέμςοα και ξι λξιπέπ τσςεϋρειπ έυξσμ

αμαπςσυθεί πλέξμ αοκεςά (πηγή: Δλλημικϊ Κξγξςευμικϊ και Θρςξοικϊ Αουείξ και Δθμικϊ Ίδοσμα
Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ αμςίρςξιυα).
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Ξι υόοξι σπξδξυήπ ρσγκεμςοόθηκαμ ρςξ ιρϊγειξ και ρςξμ ϊοξτξ παοέμειμαμ

μϊμξ ςα σπμξδχμάςια. Οοξρςέθηκε και ξ μεγάλξπ βξοιμϊπ ενόρςηπ. α νϋλιμα

κιγκλιδόμαςα ςξσ τοάκςη αμςικαςέρςηραμ ριδεοέμια, ςα ξπξία ρυεδίαρε ξ μηυαμικϊπ

Ρςασοίδηπ και καςαρκεϋαρε ξ Ρπϋοξπ Γσπάκηπ. Ρςημ καγκελϊπξοςα ςξπξθέςηραμ

ρϋμπλεγμα με ςα αουικά ςξσ παςέοα ςξσ, Ι. Β. (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Έγιμαμ μξοτξλξγικέπ επεμβάρειπ ρςη ρκεπή και ποξρςέθηκαμ παοάθσοα ρςη

ρξτίςα. Ζ επίρςεφη ςχμ παοαθϋοχμ έγιμε ελατοόπ αφιδχςή, ςαιοιάζξμςαπ

πεοιρρϊςεοξ με ςα πέμςε ημικσκλικά αμξίγμαςα ςξσ κλειρςξϋ ενόρςη και ςιπ ελατοέπ

καμάοεπ κάςχ απϊ ςξμ αμξικςϊ ενόρςη ςηπ ειρϊδξσ (Ληςρξςάκη, 2006).

Ζ μξοτξλξγία ςηπ ξικίαπ είμαι Δσοχπαψκξϋ ςϋπξσ: Έπασλιπ διόοξτη, με λιςή

διακϊρμηρη. Ξ ρημεοιμϊπ επιρκέπςηπ ξδηγείςαι απϊ ςξ ρκεπαρςϊ ενόρςη ςηπ ειρϊδξσ

ρε έμα μεγάλξ κλειρςϊ ποξθάλαμξ. Απϊ ςξμ ποξθάλαμξ, η πϊοςα ρςα δενιά ξδηγεί

ρςημ αίθξσρα ςξσ γοατείξσ. Ρςημ ίδια πάμςα θέρη ςξ νσλϊγλσπςξ δοϋιμξ γοατείξ με

δεομάςιμη επικάλσφη, ςξ μελαμξδξυείξ, η λάμπα και η πξλσθοϊμα. Ξι ςξίυξι είμαι

μςσμέμξι με οάτια και βιβλιξθήκεπ και έμα γοαμμϊτχμξ ςηπ Pathé. Έμα απλϊ

ςοαπεζάκι, πξλσθοϊμεπ, καοέκλεπ και έμα παλιϊ υαλί, ρσμπληοόμξσμ ςξ ιρςξοικϊ

γοατείξ (ΔΘΙΞΜΑ 52, 53, 54, 55) (Ληςρξςάκη, 2006).

ΔΘΙΞΜΑ 52, 53, 54 και 55. Οοξθάλαμξπ και κεμςοικϊπ διάδοξμξπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ, γοατείξ, ραλϊμι

και ςοαπεζαοία ξικίαπ Βεμιζέλξσ αμςίρςξιυα (πηγή: Ληςρξςάκη, 2006).

έλξπ, ςξ 1927 δχοήθηκε και ξ αμδοιάμςαπ ςξσ Βεμιζέλξσ, ξ ξπξίξπ

τιλξςευμήθηκε απϊ ςξμ γλϋπςη Paul Troubetzkoy (16), ρε τσρικϊ μέγεθξπ. ξ άγαλμα

ςξπξθεςήθηκε ρε ερξυή ποιμ απϊ ςξ γοατείξ ςξσ εμό μεςά ςξ θάμαςϊ ςξσ

ςξπξθεςήθηκε μέρα ρςξ μικοϊ πάοκξ απέμαμςι απϊ ςημ ξικία ςξσ. Αογϊςεοα, με ςημ

αλλαγή ρςημ διαμϊοτχρη ςηπ πλαςείαπ Έλεμαπ Βεμιζέλξσ και ςημ καςάογηρη ςξσ

μικοξϋ πάοκξσ, πήοε ςη ρημεοιμή ςξσ θέρη (ΔΘΙΞΜΑ 56 και 57) (Ληςρξςάκη, 2006).

ΔΘΙΞΜΑ 56 και 57. Ξ αμδοιάμςαπ ςξσ Βεμιζέλξσ ρςξ μικοϊ πάοκξ. Οιθαμϊμ ςημ δεκαεςία ςξσ 1930 και

η πλαςεία ρήμεοα (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ και

ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).

(16) Paolo ή Paul Troubetzkoy (Павел Петрович Трубецкой, Pavel Petrovich Trubetskoy, γεμ. ρςημ Intra

Θςαλίαπ, 15 Τεβοξσαοίξσ 1866- Pallanza, 12 Τεβοξσαοίξσ 1938), Οοίγκιπαπ ςηπ Πχρικήπ Ασςξκοαςξοίαπ,

ξ ξπξίξπ σπήονε διπλχμάςηπ, καλλιςέυμηπ και γλϋπςηπ. Υαοακςηοίρςηκε απϊ ςξμ θεαςοικϊ ρσγγοατέα

G.B. Shaw χπ ξ πιξ εκπληκςικϊπ γλϋπςηπ ςηπ ρϋγυοξμηπ επξυήπ (Wikipedia).



4.3.7.ΞΘΙΘΑ ΗΔΛΘΡΞΙΚΖ ΛΖΡΞΑΙΖ  Ζ΄«ΟΑΚΑΘ»

Ξ Ηεμιρςξκλήπ Ι. Ληςρξςάκηπ εγκαςερςημέμξπ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη λϊγχ

ςξσ επαγγέλμαςϊπ ςξσ, έκςιρε ςημ ξικία ςξσ γϋοχ ρςα 1882 ρςξ υχοιϊ Υαλέπα

αμάμερα ρςημ ξικία ςξσ Ισοιάκξσ Βεμιζέλξσ και ςημ Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ.

Ξ ιδιξκςήςηπ, διέθερε έμα ρημαμςικϊ πξρϊ για ςημ αμέγεορή ςηπ. ξ κςίοιξ

κϊρςιρε 15.000 μαπξλεϊμια και ξ ενξπλιρμϊπ ςξσ 25.000 μαπξλεϊμια. ξ 1898,

κοίθηκε χπ ςξ πιξ καςάλληλξ κςίρμα ςξσ ςϊπξσ για καςξικία ςξσ ποίγκιπα Γεχογίξσ

και απϊ ςϊςε πέοαρε ρςημ ιρςξοία ςηπ πϊληπ με ςημ επχμσμία ςξ «Οαλάςι». Ιαςϊπιμ,

υοηριμξπξιήθηκε χπ καςξικία ςξσ Εαψμη και ςξσ εκάρςξςε Γεμικξϋ Διξικηςή Ιοήςηπ

(Δοαγξϋμηπ, Πξϋτξπ). Ξ Εαψμηπ επέτεοε πξλλέπ αλλαγέπ ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ. Νήλχρε

ςαβάμια και τϋςεφε ςα δέμςοα ςηπ ασλήπ δενιά και αοιρςεοά βξςραλχςξϋ

μξμξπαςιξϋ. Απϊ ςξ 1937 χπ ςξ 1940 υοηριμξπξιήθηκε χπ ρςοαςιχςικϊ μξρξκξμείξ

για μα ςξ επιςάνξσμ ςελικά ξι Γεομαμξί και μα ςξ υοηριμξπξιήρξσμ χπ Ρςοαςηγείξ

(Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Λεςά ςημ γεομαμική καςξυή και μέυοι ρήμεοα, υοηριμξπξιήθηκε χπ καςξικία

ςχμ κληοξμϊμχμ ςξσ Ηεμιρςξκλή Ι.Ληςρξςάκη και ρσγυοϊμχπ ρςέγαρε καςά ςημ

πεοίξδξ 1968-1982 ςα γοατεία ςηπ Θρςξοικήπ και Αουαιξλξγικήπ Δςαιοείαπ Ιοήςηπ.

Ρήμεοα ςξ κςίοιξ αμήκει ρςξσπ κληοξμϊμξσπ ςξσ και υοήζει αμαπαλαίχρηπ

(Λαμξϋρακαπ, 2005- 2015).

Ζ ξικία αμήκει ρςξμ ςϋπξ βίλαπ (ΔΘΙΞΜΑ 58, 59, 60, 61), μελεςήθηκε απϊ Θςαλϊ

μηυαμικϊ (πιθαμξλξγείςαι απϊ ςξμ Μικϊλαξ Λαγκξϋζξ) και απξςελεί κλαρικϊ

παοάδειγμα αουξμςικξϋ ασςήπ ςηπ επξυήπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).
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ΔΘΙΞΜΑ 58 και 59. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ επξυήπ. Γεμική άπξφη απϊ ςημ ξικία ςξσ

Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη χπ καςξικία ςξσ ποίγκιπα Γεχογίξσ, ςξ «Οαλάςι» (πηγή:

Τχςξγοατική Ρσλλξγή Λαμξϋρακα και Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998 αμςίρςξιυα).
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ΔΘΙΞΜΑ 60 και 61. Ξικία ςξσ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη, ςξ «Οαλάςι» ςημ δεκαεςία ςξσ 1970 και

ρήμεοα αμςίρςξιυα. Ιαθαοά κσβική μξοτή με νεκάθαοξσπ ςξσπ ςοειπ άνξμεπ ρςα παοάθσοα.

Διακοίμεςαι ξ ενόρςηπ, ξ ξπξίξπ ρςηοίζεςαι πάμχ ρε λεπςξκαμχμέμεπ κξλϊμεπ Θχμικξϋ οσθμξϋ

(πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).

ΔΘΙΞΜΑ 62. Οοϊρξφη ξικίαπ Η. Ληςρξςάκη (πηγή: Γοαμμαςεία Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ).

Οεοιβάλλεςαι απϊ έκςαρη 5 ρςοεμμάςχμ με θέα ςξ Ιοηςικϊ Οέλαγξπ και ςα

Κεσκά Όοη. ξ κςίοιξ είμαι μεξκλαρικξϋ οσθμξϋ εμπλξσςιρμέμξ με ρςξιυεία ςξπικήπ

αουιςεκςξμικήπ έκτοαρηπ, ςξ ξπξίξ υαοακςηοίζεςαι απϊ λιςϊςηςα και ρσμμεςοία

(Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Δίμαι ςξπξθεςημέμξ ρε βάθξπ 35.00m πεοίπξσ απϊ ςημ ξδϊ Δλ. Βεμιζέλξσ με

ςημ κϋοια ϊφη ςξσ ρςοαμμέμη ποξπ ασςήμ. Λέρα ρςξ ξικϊπεδξ και ποξπ ςημ ξδϊ

Τοαγκξκαρςέλξσ, σπάουoσμ ςα εοείπια ξικίαπ απϊ τέοξσρα ξπςξπλιμθξδξμή, η

ξπξία υοηρίμεσε χπ καςξικία ςξσ σπηοεςικξϋ ποξρχπικξϋ, εμό δσςικά ρςξ ϊοιξ με

ςημ Γαλλική Ρυξλή, σπάουξσμ εοείπια ρςάβλχμ και άλλχμ βξηθηςικόμ υόοχμ

(Γοαμμαςεία Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ).

Ζ ρϋμθερη ςηπ ξικίαπ εμβαδξϋ 250m2 αμά ϊοξτξ σπξςάρρεςαι ρε μία γεμική

ρσμμεςοία, η ξπξία διαγοάτεςαι ρςημ κάςξφη και έυει αμςαπϊκοιρη και ρςιπ ϊφειπ ςηπ

ξικίαπ (ΔΘΙΞΜΑ 62). Ρςξ ιρϊγειξ βοίρκξμςαι ξι υόοξι σπξδξυήπ και η κξσζίμα και ρςξμ

ϊοξτξ ςα ιδιαίςεοα δχμάςια ςηπ ξικξγέμειαπ (Γοαμμαςεία Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ). ιπ αδοέπ

γεχμεςοικέπ και ρσμμεςοικέπ γοαμμέπ ςηπ ποϊρξφηπ με ςιπ ςέρρεοιπ ερξυέπ για ςα

αγάλμαςα ρσμμεςοικά ςξπξθεςημέμεπ, ρσμπληοόμει ςξ βαοϋ ερχςεοικϊ με ςα

νσλϊγλσπςα ςαβάμια και ςη υαοακςηοιρςική επίπλχρη. Ξι διάτξοεπ επεμδϋρειπ έυξσμ

γίμει απϊ μάομαοα Οεμςέληπ και η νσλεία είμαι απϊ Ιέδοξι Κιβάμξσ. Ξι κξσπαρςέπ ςξσ

ενόρςη ήςαμ τςιαγμέμεπ απϊ κοϋρςαλλξ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ξ κςίοιξ είμαι διαμξοτχμέμξ ρε ςοειπ ρςάθμεπ (σπϊγειξ, ιρϊγειξ και ξοϊτξπ),

ξι ξπξίεπ απξκαλϋπςξμςαι εν΄ξλξκλήοξσ μϊμξ ρςη βϊοεια ϊφη εμό ρςημ κϋοια (μϊςια)

ϊφη ςξσ εμταμίζεςαι διόοξτξ με μϊμη έμδεινη ςηπ ϋπαονηπ σπξγείξσ δϋξ μικοξϋπ

ρςοξγγσλξϋπ τεγγίςεπ (Γοαμμαςεία Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ).
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η μξμξλιθικϊςηςα ςξσ βαρικξϋ ϊγκξσ ςξσ κςιοίξσ, ςξ ξπξίξ είμαι

ςεςοάπλεσοξ διαρςάρεχμ, 15.85m x 15.20m διαρπξϋμ, ατ΄εμϊπ μια διόοξτη

επέκςαρη ρςημ ΒΑ γχμιά ςξσ, και ατ΄εςέοξσ ρςημ κϋοια ϊφη ξ κεμςοικϊπ σπϊρςηλξπ

υόοξπ ειρϊδξσ και ξ ενόρςηπ. Ξι δϋξ ϊοξτξι ςηπ ΒΑ επέκςαρηπ είμαι ρςα επίπεδα

σπξγείξσ και ιρξγείξσ ςξσ κσοίχπ κςιοίξσ, εμό έυει δόμα ρςξ επίπεδξ ςξσ ξοϊτξσ

(Γοαμμαςεία Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ).

ξ κςίοιξ ρςεγάζεςαι απϊ νϋλιμη ςεςοάοιυςη ρςέγη με βσζαμςιμά κεοαμίδια,

εμό ςξ ρςηθαίξ δίμει βαοϋςηςα ρςξ ςελείχμα με ςιπ ποξενξυέπ πξσ τέοξσμ

διακξρμηςικέπ γλάρςοεπ (ΔΘΙΞΜΑ 63 και 64). Ζ ρςέγη πεοιμεςοικά έυει λξϋκι ξμβοίχμ,

ςα ξπξία μέρχ ςηπ ςξιυξπξιίαπ καςαλήγξσμ ρε σδοξοοξέπ (μία ρε κάθε ϊφη), με

ελεϋθεοη απξοοξή (Γοαμμαςεία Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ).

ξ ϋφξπ ςξσ ρςηθαίξσ κάμει αθέαςη απϊ υαμηλά ςημ νϋλιμη ρςέγη εμό ςξ

ϋφξπ ςξσ κςιοίξσ διακϊπςξσμ δϋξ πεοιμεςοικέπ ςαιμίεπ, μία ρςημ ρςάθμη ςξσ ιρξγείξσ

απϊ λανεσςή λιθξδξμή και μία ρςημ ρςάθμη ςξσ ξοϊτξσ απϊ ςοαβηυςϊ επίυοιρμα Ξ

ενόρςηπ ρςηοίζεςαι ρε σφηλϊκξομξσπ κιϊμεπ ιχμικξϋ οσθμξϋ και έυει κιγκλιδόμα απϊ

πεοίςευμη ριδεοιά. ξ κςίοιξ διέθεςε και βξοιμϊ ενόρςη καςαρκεσαρμέμξ απϊ νϋλξ

(Γοαμμαςεία Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ).

Ζ κϋοια ϊφη ςξσ κςιοίξσ ρσγκεμςοόμει ςα πεοιρρϊςεοα αουιςεκςξμικά και

διακξρμηςικά ρςξιυεία. Ζ ϊφη πεοιγοάτεςαι έμςξμα απϊ ςιπ γχμιακέπ παοαρςάδεπ με

ςξσπ λανεσςξϋπ λίθξσπ και ςα επίρηπ λανεσμέμα διακξρμηςικά κσμάςια ςηπ ρςέφηπ.

Ρςξ κέμςοξ ςηπ ϊφηπ δερπϊζει, ελατοά σπεοσφχμέμξπ, ξ σπϊρςηλξπ υόοξπ ειρϊδξσ

και ενόρςηπ, με ςημ κϋοια είρξδξ ρςξ κέμςοξ ςξσ. Ζ κϋοια είρξδξπ είμαι δίτσλλη

ςαμπλαδχςή, έυει ςξνχςϊ τεγγίςη με διακξρμηςική ριδεοιά και είμαι επεμδεδσμέμη

ενχςεοικά με ρκαλιρςή διακξρμηςική κξομίζα απϊ Οεμςελικϊ μάομαοξ (Γοαμμαςεία

Λ.Ξ.Ο. Ιοήςηπ).

έλξπ, ςξ 1980 υαοακςηοίρςηκε με απϊταρη ςξσ ΣΟΟΞ (ΤΔΙ 795/22.08.1980

και 544/18.06.1987) χπ έογξ ςέυμηπ πξσ υοειάζεςαι ειδική κοαςική ποξρςαρία και χπ

ιρςξοικϊ κςίοιξ, διϊςι απξςελεί αμςιποξρχπεσςικϊ δείγμα ςηπ αουιςεκςξμικήπ

κληοξμξμιάπ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ, ϊπχπ ασςή αμαπςϋυθηκε ένχ απϊ ςα ςείυη ςηπ

Οαλιάπ Οϊληπ, ρςα ςέλη ςηπ Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ και ρςα ποόςα βήμαςα ςξσ

ςϊπξσ.

ΔΘΙΞΜΑ 63 και 64. 

Διακξρμηςικέπ γλάρςοεπ απϊ 

ςξ ρςηθαίξ ςηπ ξικίαπ ςξσ Η. 

Ληςρξςάκη. Κεπςξμέοεια 

ρςέγηπ με υοήρη αμθξδϊυηπ 

και διακξρμηςικϊ κσμάςιξ  

(πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 

1998 και ποξρχπικϊ αουείξ, 

2015 αμςίρςξιυα).



4.3.8. ΞΘΙΘΑ ΤΑΘΜΑΠΔΖ ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄ΑΓΓΚΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ 

Ζ΄ ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞ «ΥΑΚΔΟΑ» 

ξ κςίοιξ κςίρςηκε απϊ ςξμ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη ςξ 1885 πεοίπξσ,μεοικά

υοϊμια μεςά ςημ απξπεοάςχρη ςηπ ξικίαπ ςξσ και παοξσριάζει ξμξιϊςηςεπ ρςξμ ςοϊπξ

καςαρκεσήπ και ρςιπ καςαρκεσαρςικέπ και διακξρμηςικέπ λεπςξμέοειεπ. Ξ Ληςρξςάκηπ

έδχρε ςημ ξικία ασςή χπ ποξίκα ρςημ κϊοη ςξσ Ταιμαοέςη Ληςρξςάκη, ϊςαμ ασςή

παμςοεϋςηκε ςξμ Αμδοέα Λαρςοάκα. Ρςξ κςίοιξ ασςϊ ρςεγάρςηκε ςξ Αγγλικϊ

Οοξνεμείξ καςά ςημ διάοκεια ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ (ΔΘΙΞΜΑ 65 και 66). Απϊ ςξσπ

αουικξϋπ ιδιξκςήςεπ ςημ ξικία κληοξμϊμηρε η Ιαςίμα Τξϋμη, για μα πχληθεί ςελικά

ρςξμ Δμμαμξσήλ Γξμαλάκη, ξμξγεμή απϊ ςημ Αμεοική ςημ δεκαεςία ςξσ 1970. Ρήμεοα

ςξ κςίοιξ έυει κηοσυθεί διαςηοηςέξ με ςξ ΤΔΙ544/18.06.1987 και ανιξπξιείςαι πλέξμ

χπ νεμξδξυειακή μξμάδα με ςημ επχμσμία «Υαλέπα» απϊ ςημ ξικξγέμεια ςξσ Αμςόμη

Ρπαμξσδάκη (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ρςξ κςίοιξ ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ δεκαεςία ςξσ 1980 ποξρθήκη κας΄επέκςαρη

μξςίχπ ςξσ διαςηοηςέξσ κςιοίξσ ςηπ νεμξδξυειακήπ μξμάδξπ. Ζ ποξρθήκη με έγκοιρη

Δ.Ξ.. δεμ επεμβαίμει ρςημ ϊλη δξμή και παοξσρίαρη ςξσ κςιοίξσ απϊ ςημ κϋοια ϊφη

(βϊοεια). Ρςημ μελέςη, ποξβλέτθηκε και σλξπξιήθηκε ρσμςήοηρη και απξκαςάρςαρη

ςξσ διαςηοηςέξσ κςιοίξσ, για μα απξςελέρει ςμήμα ςξσ νεμξδξυειακξϋ ρσγκοξςήμαςξπ

(σπξδξυή, γοατείξ κλπ.) (ΔΘΙΞΜΑ 67).

ΔΘΙΞΜΑ 65 και 66. Ξικία ςηπ Ταιμαοέςη Ληςρξςάκη ςημ δεκαεςία ςξσ 1970 (πηγή: Τχςξγοατικϊ

Αουείξ Ιλάδξσ- Λπλέςρα).
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ΔΘΙΞΜΑ 67. Ξικία Ταιμαοέςη

Ληςρξςάκη, η ξπξία ρήμεοα

ρςεγάζει ςξ νεμξδξυείξ

«Υαλέπα» (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).
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Λαοςσοία ςχμ ρημεοιμόμ ιδιξκςηςόμ αματέοει ϊςι ρςη θέρη ςξσ μέξσ κςιοίξσ,

σπήουε έμαπ μεγάλξπ κήπξπ με ρςέομα και ρςάβλξ για άλξγα (ποξρχπική ρσμέμςεσνη

με κξ Ρπαμξσδάκη, Αποίλιξπ 2015).

ξ αουικϊ κςίοιξ καςαρκεσάρςηκε απϊ ςξμ Θςαλϊ εογξλάβξ Ρεβαρςιάμξ

Οοιμιςέοα, με ρυέδια και επίβλεφη ςξσ Θςαλξϋ μηυαμικξϋ Μικϊλαξ Λαγκξϋζξ ρε

ξικϊπεδξ έκςαρηπ 1.6 ρςοεμμάςχμ πεοίπξσ. Ξ ρυεδιαρμϊπ ςηπ ξικίαπ ρε

παοαλληλϊγοαμμη κάςξφη έυει εμβαδϊ 225m2 αμά ϊοξτξ και 15.00m μήκξπ

ποϊρξφηπ αμςαπξκοίμεςαι ρςξμ ςϋπξ βίλαπ και ποξέβλεπε ςξσπ υόοξσπ σπξδξυήπ

ρςξμ ϊοξτξ, ρςξμ ξπξίξ ξδηγεί υαοακςηοιρςική ενχςεοική μαομάοιμη ρκάλα

Υαοακςηοιρςικϊ ςηπ κϋοιαπ ϊφηπ ςηπ ξικίαπ απξςελεί η ερξυή, η ξπξία δημιξσογείςαι

με ςημ ξπιρθξυόοηρη ςξσ ενόρςη με υαοακςηοιρςικέπ κσκλικέπ κλίμακεπ με δϋξ

ρκέλη. Σπάουει και ερχςεοική νϋλιμη ρκάλα πξσ είμαι βξηθηςική. Ξι υόοξι ςξσ

ιρξγείξσ ήςαμ κσοίχπ βξηθηςικξί υόοξι, κξσζίμα και απξθήκεπ. Ασςϊ ενηγεί γιαςί η

κάςχ είρξδξπ δεμ είμαι ςϊρξ επιμελημέμη (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ξ κςίοιξ παοαλληλϊγοαμμηπ κάςξφηπ είμαι διόοξτξ με ςεςοάοιυςη ρςέγη και

πλξϋρια κλαρικιρςικά ρςξιυεία σφηλήπ αρςικήπ αουιςεκςξμικήπ. Υαοακςηοιρςικά

ρςξιυεία απξςελξϋμ ξι ςέρρεοιπ κϊγυεπ ςηπ ποϊρξφηπ ρσμμεςοικά ςξπξθεςημέμεπ με

βσρριμί επίυοιρμα, ςξ αέςχμα ςηπ ρςέγηπ, καθόπ και ξι ξοξτξγοατίεπ.

Ζ κϋοια είρξδξπ είμαι δίτσλλη ςαμπλαδχςή, έυει ςξνχςϊ τεγγίςη με

διακξρμηςική ριδεοιά παοϊμξιξσ ρυεδίξσ με ασςή ςηπ ξικίαπ ςξσ Ηεμιρςξκλή

Ληςρξςάκη και είμαι επεμδεδσμέμη ενχςεοικά με ρκαλιρςή διακξρμηςική κξομίζα απϊ

Οεμςελικϊ μάομαοξ (ΔΔ Δσςικήπ Ιοήςηπ).

Ξ κήπξπ τσςεϋςηκε με τξίμικεπ ρσμμεςοικά δενιά και αοιρςεοά απϊ ανξμικϊ

βξςραλχςϊ διάδοξμξ και η ξικία ςξπξθεςήθηκε ρε απϊρςαρη 20.00m απϊ ςξ δοϊμξ,

ϊπχπ ακοιβόπ και ςξ «Οαλάςι». Ξι κςιρςέπ παοαρςάδεπ ςηπ ασλϊθσοαπ απϊ πελεκηςέπ

πέςοεπ εμταμίζξσμ ξμξιϊςηςεπ μ΄εκείμεπ ςξσ Γαλλικξϋ Οοξνεμείξσ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα,

1998).



4.3.9. ΞΘΙΘΑ ΔΠΘΔΑ ΥΞΠΑΕΖ- ΛΑΠΙΑΜΩΜΑΙΖ 

Ζ΄ ΑΠΥΞΜΘΙΞ  ΛΑΠΙΑΜΩΜΑΙΖ

Ζ ξικία Δοιέςςα Υξοςάςζη-Λαοκαμςχμάκη καςαρκεσάρςηκε ρςα ςέλη ςηπ

Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ, ςξ 1885 πεοίπξσ, απϊ ςξμ Αιγσπςιόςη βαμβακέμπξοα

Γεόογιξ Υξοςάςζη (ΔΘΙΞΜΑ 68 και 69) και βοίρκεςαι ρε ξικϊπεδξ ρςη υαοακςηοιρςική

πλαςεία Ιαγιαλέ Υαλέπαπ. ξ ξικϊπεδξ δϊθηκε γϋοχ ρςα 1882-1883 ρςξμ Υξοςάςζη,

χπ ποξίκα για ςημ κϊοη ςξσ Ασγξϋρςα ςξ 1883, απϊ ςξμ πεθεοϊ και μηυαμικϊ

Κεχμίδα Κσγκξϋμη (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Αογϊςεοα, η ξικία ασςή δϊθηκε χπ ποξίκα απϊ ςξμ Υξοςάςζη ρςημ κϊοη ςξσ

Δοιέςςα, ϊςαμ ασςή παμςοεϋςηκε ςξμ Οέςοξ Λαοκαμςχκάκη ςξμ Λξμϊκλ (17). ξ 1916

πεοίπξσ αγξοάρςηκε απϊ ςξμ εογξλάβξ Γοηγϊοη Τοιλίγκξ για 1.500 υοσρέπ λίοεπ. Ξ

Τοιλίγκξπ μεςά απϊ γεμική επιρκεσή ςξσ κςιοίξσ ρε ρϋμςξμξ υοξμικϊ διάρςημα ςξ

πξϋληρε 3.000 λίοεπ ρςξμ έμπξοξ Οέςοξ Λαοκαμςχμάκη, ρςξσπ κληοξμϊμξσπ ςξσ

ξπξίξσ αμήκει και ρήμεοα και ανιξπξιείςαι χπ καςξικία (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ζ ξικία έυει εμβαδϊ 175m2 αμά ϊοξτξ με ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ 15.00m

και πεοιβάλλεςαι απϊ ξικϊπεδξ ρσμξλικήπ έκςαρηπ 2.6 ρςοεμμάςχμ πεοίπξσ (ΔΘΙΞΜΑ

70 και 71).

ΔΘΙΞΜΑ 68 και 69. Ξικία ςηπ ξικξγέμειαπ Λαοκαμςχμάκη ςημ δεκαεςία ςξσ 1970 (πηγή:

Τχςξγοατικϊ Αουείξ Ιλάδξσ- Λπλέςρα).

(17) Ξ Οέςοξπ Λαοκαμςχμάκηπ, γμχρςϊπ χπ Λξμϊκλ, λϊγχ ςηπ ρσμήθειάπ ςξσ μα υοηριμξπξιεί ασςϊ ςξ

ενάοςημα (Μικξλακάκηπ, Λ. 1969. Οοϊρχπα και ϋπξι ςχμ Οαλιόμ Υαμίχμ. Υαμιά).
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ΔΘΙΞΜΑ 70 και 71. Οοϊρχπξ ξικξπέδξσ και ποϊρξφη ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη ρήμεοα (ποξρχπικϊ 

αουείξ, 2015).
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ξ κςίοιξ είμαι διαμξοτχμέμξ ρςξμ ςϋπξ βίλαπ με ςεςοάοιυςη ρςέγη με

ακοξκέοαμα, εμό έυει κάςξφη ρυήμαςξπ Ο με πσογξειδείπ γεχμεςοικέπ απξλήνειπ

Δσοχπαψκόμ επιοοξόμ αλλά και αμθεμχςή γιολάμςα, η ξπξία αμαπςϋρρεςαι δενιά και

αοιρςεοά απϊ έμα μεγάλξ κεμςοικϊ υόοξ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998) (ΔΘΙΞΜΑ 78).

Οαοξσριάζει μεξκλαρικά και δσςικήπ επιοοξήπ ρςξιυεία ςξπξθεςημέμα ρε ρσμμεςοία,

εμό ςξ κέλστϊπ ςξσ διαςηοξϋρε ςξ υοόμα ςξσ πηλξϋ.

α δχμάςια και ρςξσπ δϋξ ξοϊτξσπ αμαπςϋρρξμςαι δενιά και αοιρςεοά απϊ

έμα κεμςοικϊ υόοξ σπξδξυήπ (ΔΘΙΞΜΑ 72, 73). Ρςα αμαςξλικά ςξσ ξικξπέδξσ

πεοιελάμβαμε και σπξρςαςικά εμςαγμέμα ρςη μξοτξλξγία ςξσ κςιοίξσ. Ηεχοείςαι απϊ

ςα πιξ υαοακςηοιρςικά κςίοια ςηπ Υαλέπαπ και με ςξ ΤΔΙ 795/22.08.1980 και 544/

18.06.1987 έυει κσοσυθεί διαςηοηςέξ απϊ ςξ ΣΟΔΙΑ.

έλξπ, πεοιβάλλεςαι απϊ κήπξ τσςεμέμξ με ςα υαοακςηοιρςικά τξιμικξειδή

και διαμξοτχμέμξ ρςα δσςικά ποϊςσπα (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 72 και 73. Ιαςϊφη ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη (ιρϊγειξ και 1ξπ ϊοξτξπ) (πηγή:

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).



4.3.10. ΑΣΡΠΞΞΣΓΓΠΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ Ζ΄ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞ «ΔΩΛΑ»

ξ «Δόμα», κςίρςηκε ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα και ρςέγαρε αουικά ςξ

Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ, ϊπξσ Γεμικϊπ Οοϊνεμξπ Ιοήςηπ διεςέλερε απϊ ςξ 1893

έχπ και ςξ 1908 ξ Θξϋλιξπ Οίμςεο (Gyula Pinter).

Ρςη ρσμέυεια, απϊ ςημ ιδιξκςηρία ςξσ ταομακξπξιξϋ Γεχογίξσ Ιαριμάςη

πεοιήλθε ςξ 1933 ρςημ Διοήμη Λαομαοάκη, γιαγιά ςχμ ρημεοιμόμ κληοξμϊμχμ.

ξ 1940 ρςέγαρε ςξ Αγγλικϊ Οοξνεμείξ για λίγξσπ μϊμξ μήμεπ - ςξ ρήμα ςξσ

Βοεςαμικξϋ Οοξνεμείξσ διαςηοείςαι έχπ και ρήμεοα- ρςξ νεμξδξυείξ «Δόμα», εμό

ρςημ καςξυή ρςεγάρςηκε εκεί ςξ Ρςοαςηγείξ (ΔΘΙΞΜΑ 74, 75).

Λε ςημ λήνη ςξσ Β΄Οαγκξρμίξσ Οξλέμξσ, η ξικξγέμεια διεκδικεί μα πάοει και

πάλι ςημ ξικία ςηπ. ξ Αγγλικϊ Οοξνεμείξ, ϊμχπ ςξ έυει καςαλάβει και υοειάρςηκαμ

ρκληοέπ διαποαγμαςεϋρειπ για μα δξθξϋμ αουικά ρςημ ξικξγέμεια ςοία δχμάςια, εμό

ςξ σπϊλξιπξ κςίοιξ μεςαςοάπηκε ρε Αγγλικϊ ρυξλείξ. Ζ ξικία πεοιήλθε ςελικά ρςξσπ

ιδιξκςήςεπ ςξσ ςξ 1955 (www.hotel-doma.gr).

Ρήμεοα, αμήκει ρςιπ κληοξμϊμξσπ Πέμα και Θχάμμα Ιξσςρξσδάκη,

μεςαρκεσαρμέμξ ρε νεμξδξυείξ με ςημ ξμξμαρία «Δόμα», καςϊπιμ μεςαγεμέρςεοηπ

ποξρθήκηπ ξοϊτξσ, η ξπξία ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ 1970 (ΔΘΙΞΜΑ 76, 77) διαςηοόμςαπ

ςημ ποϊρξφη ςξσ αουικξϋ κςιοίξσ (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).
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ΔΘΙΞΜΑ 74 και 75. Ιςίοιξ ςξ

1941 ϊςαμ λειςξσογξϋρε χπ

αγγλικϊ ποξνεμείξ και

επιςάυθηκε απϊ ςιπ γεομαμικέπ

δσμάμειπ (πηγή: Τχςξγοατική

Ρσλλξγή Λαμξϋρακα).

ΔΘΙΞΜΑ 76 και 77. ξ νεμξδξυείξ «Δόμα» ςημ δεκαεςία ςξσ 1970 και ςξ νεμξδξυείξ ρήμεοα (πηγή:

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).
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ξ κςίοιξ ςξσ Ασρςοξξσγγοικξϋ Οοξνεμείξσ, ςξ ρημεοιμϊ νεμξδξυείξ «Δόμα»,

ρυεδιάρςηκε και καςαρκεσάρςηκε ςξ 1890 πεοίπξσ ρςη θέρη «Λπάμια» επί ςηπ ξδξϋ

Υαλέπα (ρημεοιμή Δλ. Βεμιζέλξσ) απϊ ςξμ Ασρςοιακϊ μηυαμικϊ Θχρήτ Λπεοίμςα (18)

ειράγξμςαπ μηυαμήμαςα και ξικξδξμικά σλικά απϊ ςημ Αγγλία και ςημ Ασρςοία

(Λαμξϋρακαπ, 2005- 2015).

ξ κςίοιξ καςαρκεσάρςηκε ρςξμ ςϋπξ βίλαπ μ΄έμα κεμςοικϊ διόοξτξ πσοήμα

και δσξ ιρϊγειεπ πςέοσγεπ, ενόρςεπ, δενιά κι αοιρςεοά (ΔΘΙΞΜΑ 78, 79). Ξ κεμςοικϊπ

πσοήμαπ ρςεγαζϊςαμ με ςεςοάοιυςη ρςέγη, ρςημ ξπξία λέγεςαι ϊςι υοηριμξπξιήθηκαμ-

για ποόςη τξοά ρςημ πϊλη-γαλλικά κεοαμίδια απϊ ςη Λαρραλία. Ζ ρςέγη,

καςαρκεσάρςηκε επικλιμήπ, ακξλξσθόμςαπ Δσοχπαψκά ποϊςσπα, εμό ρςημ ςξιυξπξιία

υοηριμξπξιήθηκε θηοαψκή γη (Λαμξϋρακαπ, 2005- 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 78 και 79. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ επξυήπ. Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ καςά ςημ ποόςη

δεκαεςία ςξσ 20ξσ αιόμα (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ» και

www.hotel-doma.gr αμςίρςξιυα).

ξ κςίοιξ έυει ξοθξγχμική κάςξφη με ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ 18,90m και

εμβαδϊ 200m2 αμά ϊοξτξ ρςημ αουική ςξσ μξοτή. Ζ κϋοια ϊφη ςηπ ξικίαπ

παοξσριάζει αρϋμμεςοη ρϋμθερη, με ενόρςη, πεοιζόμαςα και κξομίζα ρςέφηπ, εμό

διέθεςε μεγάλξ κήπξ, αμπέλι και πηγή μεοξϋ (ρςέομα). Οεοιγοατή ςξσ 1909, η ξπξία

ρσμξδεϋει ςξ ρκίςρξ ςξσ αουιςέκςξμα Βerinda (ΔΘΙΞΜΑ 80, 81) αματέοει ρυεςικά με

ςημ θέρη ςξσ κςιοίξσ: «ξ κςίοιξ υχοίζει μϊμξ ξ δοϊμξπ Υαμιά- Υαλέπα απϊ ςημ

θάλαρρα εμό ρςημ πίρχ ϊφη (αμαςξλική) διαθέςει αμπελόμα και ςξ ξικϊπεδξ έυει

1.500m2 ή 1.5 ρςοέμμα (ΔΘΙΞΜΑ 82). Θδιξκςήςοια ςηπ ξικίαπ ςημ δεκαεςία ςξσ 1890 και

έχπ ςξμ 1ξ Οαγκξρμιξ Οϊλεμξ ήςαμ η υήοα ςξσ ςϊςε σπξποξνέμξσ Berinda, Laura

Micksche» (Ιοαςικϊ Αουείξ Ασρςοίαπ). Λε ςξ ΤΔΙ 544/ 18.06.1987 ςξ κςίοιξ έυει

κηοσυθεί διαςηοηςέξ.

(18) Ξ Θχρήτ Λπεοίμςα (Joseph Berinda) ήςαμ μηυαμικϊπ και ήοθε ρςα Υαμιά ςξ 1868. Αουικά εογάρςηκε

ρςημ σπηοερία ςηπ Ξθχμαμικήπ κσβέομηρηπ επί Πεξϋτ Οαρά.
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ΔΘΙΞΜΑ 81. Ξ μηυαμικϊπ Berinda τχςξγοατημέμξπ ςξ 1900 ρςξ Ζοάκλειξ απ΄ςξμ Λαοαγιάμμη

(πηγή: Τχςξγοατική Ρσλλξγή Λαμξϋρακα).

ΔΘΙΞΜΑ 82. ξ κςίοιξ πξσ ρςέγαζε ςξ Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ ςημ επξυή ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ

(πηγή: Τχςξγοατική Ρσλλξγή Λαμξϋρακα).

ΔΘΙΞΜΑ 80. Ιάςξφη ςξσ μηυαμικξϋ Joseph Berinda ςξ 1909, η ξπξία απξςσπόμει ςημ θέρη ςξσ κςιοίξσ

ρε ρυέρη με ςξμ αμπελόμα, ςξ ποξκήπιξ και ςημ ξδϊ Υαλέπα. Δπίρηπ, απξςσπόμει ςημ κάςξφη ςξσ

ιρξγείξσ και ςξσ ξοϊτξσ (πηγή: Ιοαςικϊ Ασρςοιακϊ Αουείξ).



4.3.11. ΞΘΙΘΑ ΥΞΠΑΕΖ Ζ΄ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ

Ζ ξικία Υξοςάςζη βοίρκεςαι απέμαμςι απϊ ςημ ξικία ςηπ Ταιμαοέςηπ Ληςρξςάκη

και κςίρςηκε ρςα ςέλη ςηπ Ξθχμαμικήπ κσοιαουίαπ-δεκαεςία ςξσ 1880- απϊ ςξμ

Γεόογιξ Υξοςάςζη, έμπξοξ βαμβακιξϋ (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

Αουικά υοηριμξπξιήθηκε χπ καςξικία ςξσ ρςοαςιχςικξϋ διξικηςή Ιοήςηπ

Λαυμξϋς ζελαλλεδίμ Οαρά ςηπ Ξθχμαμικήπ Ασςξκοαςξοίαπ. ξ 1889 παοαυχοήθηκε

για μα ρςεγάρει ςξ Δλλημικϊ Οοξνεμείξ ςα υοϊμια ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ και

αογϊςεοα τιλξνέμηρε και ςξ Θςαλικϊ Οοξνεμείξ (ΔΘΙΞΜΑ 83).

ΔΘΙΞΜΑ 84 και 85. ξ Δλλημικϊ Οοξνεμείξ ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1970 και ρήμεοα (πηγή: Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).

Ζ ξικία αγξοάρςηκε απϊ ςξμ έμπξοξ Λπιρςάκη και πξσλήθηκε ςξ 1969 ρςξμ

επιυειοημαςία Λιυάλη Ιαοδαμάκη (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998). Ρςιπ αουέπ ςξσ 2000

λειςξϋογηρε με ςημ επχμσμία «Οοξνεμείξ» χπ πξλσυόοξπ, ανιξπξιόμςαπ και ςξμ κήπξ

για εκδηλόρειπ. Λε ςα ΤΔΙ 795/ 22.08.1980, 544/ 18.06.1987 και 38/06.02.2007 έυει

κηοσυθεί παοαδξριακϊ ιρςξοικϊ μμημείξ και χπ εκ ςξϋςξσ υαοακςηοίζεςαι

διαςηοηςέξ. Ρήμεοα ςξ ακίμηςξ αμήκει ρε καςαρκεσαρςική εςαιοεία και δεμ

ανιξπξιείςαι. 56

ΔΘΙΞΜΑ 83. ξ «Οοξνεμείξ» (ελλημικϊ και αογϊςεοα ιςαλικϊ) ρςημ αουική ςξσ μξοτή. Μεξκλαρικιρμϊπ

με έμςξμεπ βεμεςριάμικεπ επιοοξέπ (ξ μαμςοϊςξιυξπ με ςξ μμημειακϊ πσλόμα, ποιμ μπει η ριδεοιά)

καθόπ και ξθχμαμικέπ (ξ ρκεπαρςϊπ ενόρςηπ ρμσομαίψκξσ ςϋπξσ ρςη θέρη ςξσ μπαλκξμιξϋ). ξ

κςίρμα και ρήμεοα απξςελεί «ςξπϊρημξ» ςηπ Υαλέπαπ (πηγή: Τχςξγοατική Ρσλλξγή Λαμξϋρακα).
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ξ κςίοιξ ςξσ Δλλημικξϋ Οοξνεμείξσ κςίρςηκε ρςξμ ςϋπξ ςηπ βίλαπ με

ςεςοάοιυςη ρςέγη, έυει πξλσγχμική κάςξφη με ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ 30.00m

πεοίπξσ, εμβαδϊ 317m2 ρε ξικϊπεδξ ρσμξλικήπ έκςαρηπ 930m2 πεοίπξσ. ξ κςίοιξ

ετάπςεςαι ςξσ μξςιξδσςικξϋ ξοίξσ ςξσ ξικξπέδξσ, για εναρτάλιρη θέαπ (ΔΘΙΞΜΑ 84,

85). Ζ υαοακςηοιρςική, δσςικήπ ποξέλεσρηπ ασλϊθσοά ςξσ (ΔΘΙΞΜΑ 86), η ξπξία έυει

κςιρςεί βάρει ποξςϋπχμ όοιμηπ αμαγέμμηρηπ μαοςσοεί ςξμ νέμξ μηυαμικϊ πξσ ςξ

ρυεδίαρε. Ζ ασλϊθσοα έυει ποϊρβαρη ρςξμ άλλξςε μεγάλξ κήπξ πξσ διέθεςε ςξ

ξικϊπεδξ. ξ κςίοιξ αουικά, έυει ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ μία κεμςοική ρκάλα με έμα

διάδοξμξ ρςη μέρη και αοιρςεοά και δενιά αμαπςϋρρξμςαι ςα δχμάςια. α αμξίγμαςα

ςξσ ιρξγείξσ έυξσμ ςξνχςά σπέοθσοα και ςξσ ξοϊτξσ πλαίρια με ςξνχςή διαμϊοτχρη

(Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

Ιαςά ςημ διάοκεια ςηπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ κςιοίξσ, με ςιπ επεμβάρειπ πξσ

έγιμαμ, αλλάυςηκε η ποϊρξφη ρςξ ιρϊγειξ για μα σπάουει ρσμμεςοία με ςα παοάθσοα

ςξσ ξοϊτξσ. ξ ενόθσοξ ςηπ ασλήπ ϊπχπ και ςξ πέςοιμξ ςξιυίξ πξσ ςξ πλαιριόμει,

αμακαςαρκεσάρςηκε με πέςοεπ απϊ ςξ Γαβαλξυόοι ρςημ αουική ςξσ μξοτή.

Δνχςεοικά, ςα παοάθσοα είμαι καιμξϋογια, Γαλλικξϋ ςϋπξσ, ϊμξια με ςα

ποξγεμέρςεοα. Αμακαςαρκεσάρςηκε και ςξ μπαλκϊμι ρϋμτχμα με ςξ παλαιϊςεοξ ρςημ

ίδια θέρη.

Ρήμεοα, παοά ςιπ διάτξοεπ καςά καιοξϋπ επιρκεσέπ ςξσ, η μξοτή και θέρη

ςξσ ςξ επιβάλλξσμ χπ έμα απϊ ςα αμςιποξρχπεσςικϊςεοα δείγμαςα μεξκλαρικήπ

αουιςεκςξμικήπ ςηπ Υαλέπαπ.

ΔΘΙΞΜΑ 86. ξ Δλλημικϊ Οοξνεμείξ ςέλη ςηπ

δεκαεςίαπ ςξσ 1970. Ζ δσςικήπ ποξέλεσρηπ

ασλϊθσοά (πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).



4.3.12. ΞΘΙΘΑ ΙΑΚΞΣΡΖ

Ζ ξικία Ιαλξϋςρη κςίρςηκε πάμχ ρε ρυέδια ςξσ μηυαμικξϋ Ιχμρςαμςιμίδη ςξ

1900 ρε ξικϊπεδξ, ςξ ξπξίξ αγξοάρςηκε απϊ ςξμ έμπξοα και μασςικϊ ποάκςξοα

Βαλέοιξ Ιαλξϋςρη απϊ ςξμ Υαράμ Βέη Λελιγκξσμάκι (ΔΘΙΞΜΑ 87, 88) (Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998). Όςαμ καςαρκεσάρςηκε ςξ κςίοιξ, η ρϋζσγξπ ςξσ ιδιξκςήςη και κσοία

ςηπ ξικίαπ δεμ ήθελε μα μεςακξμίρει απϊ ςημ ρσμξικία ςξσ ξπαμά εμςϊπ ςχμ Δμεςικόμ

ςειυόμ ςηπ πϊληπ για μα έλθει ρςξ υχοιϊ ςηπ Υαλέπαπ, ξπϊςε και μξικιάρςηκε ρε

διάτξοεπ ποξρχπικϊςηςεπ ςηπ επξυήπ, ϊπχπ ξ σπαρπιρςήπ ςξσ ποίγκιπα Γεχογίξσ.

Ρ΄ασςήμ ςημ ξικία έζηρε και εογάρςηκε απϊ ςξ 1950 η ζχγοάτξπ Τλχοεμςίμη

Ιαλξϋςρη, η ξπξία ρπξϋδαρε ρςημ Αγγλία και ρσμέλαβε ςημ ποχςξπξοιακή ιδέα μα

ρυεδιάρει μιμχψκά θέμαςα και μα ςα υοηριμξπξιήρει ρε μια ρϋγυοξμη εκδξυή ςηπ

Ιοηςικήπ υειοξςευμίαπ. Ρςξ κςίοιξ ασςϊ λειςξϋογηρε ςξ εογαρςήοιϊ ςηπ με ςημ

επχμσμία «Ξ Διπλϊπ Οέλεκσπ» (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Ιαςά ςξσπ βξμβαοδιρμξϋπ ςξσ Β΄Οαγκξρμίξσ Οξλέμξσ καςαρςοάτηκε ξ

ενόρςηπ ςηπ ποϊρξφηπ ςξσ κςιοίξσ, ξ ξπξίξπ και καςαρκεσάρςηκε ναμά απϊ ςξσπ

ρημεοιμξϋπ ιδιξκςήςεπ και εγγξμξϋπ ςξσ αουικξϋ ιδιξκςήςη Βαλέοιξ και Γεόογιξ

Ιαλξϋςρη (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 87 και 88. Ξικία Ιαλξϋςρη ςξ 1977 και ρήμεοα (πηγή: Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998 και

ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).

58

ΔΚ. ΒΔΜΘΕΔΚΞΣ 113

ΔΘΙΞΜΑ 89. Ιάςξφη ιρξγείξσ και

ξοϊτξσ ξικίαπ Ιαλξϋςρη (πηγή:

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

ΔΑΓΙΚΖ 22
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ξ αουξμςικϊ με παοαλληλϊγοαμμη κάςξφη και ρσμξλικϊ μήκξπ ποϊρξφηπ

13.00m πεοίπξσ, έυει εμβαδϊ 190m2 αμά ϊοξτξ πεοίπξσ και πεοιβάλλεςαι απϊ

ρσμξλική έκςαρη 1.800m2 (ΔΘΙΞΜΑ 89). Ιςίρςηκε ρςξμ ςϋπξ βίλαπ με ςεςοάοιυςη ρςέγη

με ςα υαοακςηοιρςικά ακοξκέοαμα (ΔΘΙΞΜΑ 90).

α δχμάςια ςηπ ξικίαπ αμαπςϋρρξμςαι δενιά και αοιρςεοά εμϊπ ανξμικξϋ

διαδοϊμξσ με ξοξτξγοατίεπ και επιυοιρμέμξσπ ςξσπ ςξίυξσπ ρε απξμίμηρη

μαομάοξσ. Δνχςεοικά η ξικία διαςηοξϋρε ςξ υοόμα ςξσ πηλξϋ με λεσκά

διακξρμηςικά πλαίρια και διάζχμα μπλε ρκξϋοξ και ξ κήπξπ τσςεϋςηκε ρσμμεςοικά

με ςα υαοακςηοιρςικά για ςημ επξυή εκείμη τξιμικξειδή δέμςοα (Ιλάδξσ-Λπλέςρα,

1998).

Απξςελεί ανιϊλξγξ διόοξτξ μεξκλαρικϊ κςίοιξ με πλξϋριξ διάκξρμξ, ςξ ξπξίξ

υαοακςηοίζεςαι απϊ ρσμμεςοική διάςανη ςχμ μξοτξλξγικόμ ςξσ ρςξιυείχμ. Διαθέςει

διακξρμηςικά πλαίρια ρςα αμξίγμαςα, ςαιμίεπ, γείρξ, εμταμείπ λανεσμέμξσπ δϊμξσπ

ρςιπ γχμίεπ, πσλόμαπ κϋοιαπ ειρϊδξσ, αμάγλστεπ ζχγοατιρςέπ ςεγίδεπ και ρςηθαίξ

με κξλξμάκια ρςξμ ενόρςη ςξσ ξοϊτξσ, ςξσ ξπξίξσ ςξ μεραίξ άμξιγμα πλαιριόμξσμ

υαοακςηοιρςικά πήλιμα αγάλμαςα (ΔΘΙΞΜΑ 91). Λε ςα ΤΔΙ 795/ 22.08.198 και 544/

18.06.1987 έυει κηοσυθεί διαςηοηςέξ.

ΔΘΙΞΜΑ 90. Ακοξκέοαμα

ςηπ ρςέφηπ ρςημ ξικία

Ιαλξϋςρη (πηγή: Ιλάδξσ-

Λπλέςρα, 1998).

ΔΘΙΞΜΑ 91. Οήλιμα αγάλμαςα απϊ ςημ

ποϊρξφη ςηπ ξικίαπ Ιαλξϋςρη (πηγή:

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).
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Δκκληρίεπ

Ξι εκκληρίεπ ένχ απϊ ςα ςείυη ςηπ πϊληπ αμαπςϋυθηκαμ ραμ πσοήμεπ ςχμ

μέχμ ρσμξικιόμ και η αμέγεορή ςξσπ σπήονε ρυεδϊμ ςασςϊυοξμη. Όλεπ ξι εκκληρίεπ

είμαι μεγάλεπ, επιβληςικέπ με έμςξμξ μμημειακϊ ϋτξπ, πεοιβάλλξμςαι απϊ ασλέπ και

κήπξσπ και έυξσμ ςα μεξκλαρικά υαοακςηοιρςικά ςηπ εκκληριαρςικήπ αουιςεκςξμικήπ

ςχμ αρςικόμ κέμςοχμ, η ξπξία αμαπςϋυθηκε ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα και ρςημ αουή

ςξσ 20ξσ, μιαπ αουιςεκςξμικήπ ταμεοά επηοεαρμέμηπ απϊ νέμεπ μξοτέπ και ποϊςσπα.

Ρ΄ϊλεπ ςιπ εκκληρίεπ, ξ μεγάλξπ ασλϊγσοξπ με ςα τοξμςιρμέμα παοςέοια και ςξσπ

ελεϋθεοξσπ υόοξσπ για ςιπ ρσγκεμςοόρειπ, απξςελξϋμ ςξσπ ρημαμςικϊςεοξσπ υόοξσπ

ςχμ ρσμξικιόμ και σλξπξιξϋμ πξλλέπ λειςξσογίεπ απϊ ςιπ θοηρκεσςικέπ μέυοι ςιπ

κξιμχμικέπ και φσυαγχγικέπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998). Αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςξσ

αουιςεκςξμικξϋ, ιρςξοικξϋ και ξικιρςικξϋ ρσμϊλξσ ςηπ πεοιξυήπ Υαλέπα απξςελεί ξ

Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ και για ςξ λϊγξ ασςϊ ρσμπεοιλήτθηκε ρςημ μελέςη ασςή.

4.2.13. Θ.Μ. ΑΓΘΑΡ ΛΑΓΔΑΚΖΜΖΡ

Ξ Θ.Μ. ςηπ Αγίαπ Λαοίαπ Λαγδαλημήπ, «ξ ηγεμξμικϊπ μαϊπ», (ΔΘΙΞΜΑ 92)

κςίρςηκε ϊςαμ ξ Ύπαςξπ Αομξρςήπ Ιοήςηπ Οοίγκιπαπ Γεόογιξπ ποϊρτεοε δέκα

υιλιάδεπ οξϋβλια καςαθέςξμςαπ ςα υοήμαςα ασςά ρςημ οάπεζα Ιοήςηπ ρςιπ αουέπ ςξσ

1901, καθόπ και ςα ρυέδια για ςημ αμέγεορη μιαπ εκκληρίαπ. Ζ εκκληρία είμαι

ατιεοχμέμη ρςη Λαοία Λαγδαλημή, ρε αμάμμηρη ςηπ διαμξμήπ ρςα Υαμιά ςηπ

αδελτήπ ςξσ Οοίγκιπα Λαοίαπ, ρσζϋγξσ ςξσ Λεγάλξσ Δξϋκα ςηπ Πχρίαπ Γεχογίξσ. ξ

έογξ ξλξκληοόθηκε μέρα ρε δϋξ υοϊμια.

Ξ Οοίγκιπαπ μεςά ςημ αμαυόοηρή ςξσ απϊ ςημ Ιοήςη με επιρςξλή ςξσ, ςημ

ξπξία έρςειλε ςξμ Λάψξ ςξσ 1909, με ςξμ σπαρπιρςή ςξσ Κεμπέρη, δόοιρε ρςημ

κξιμϊςηςα ςηπ Υαλέπαπ και ρςξμ Δήμξ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ ςξμ ιδιϊκςηςξ Μαϊ ςηπ

Αγίαπ Λαοίαπ Λαγδαλημήπ, ρ΄ αμάμμηρη ςχμ ημεοόμ πξσ πέοαρε ρςημ Ιοήςη και ςηπ

αγάπηπ με ςημ ξπξία ςξμ πεοιέβαλε η κξιμϊςηςα ςηπ Υαλέπαπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα,

1998).

α ρυέδια, ςα ξπξία είυαμ εκπξμηθεί ρςη Πχρία παοαδϊθηκαμ ρςξμ Διεσθσμςή

Δημξρίχμ Έογχμ Μικϊλαξ Οαμζίοη για μα ςα μελεςήρει και η μέα εκκληρία,

δσμαμικϊςηςαπ 80 αςϊμχμ, απξταρίρςηκε μα αμεγεοθεί απέμαμςι απϊ ςα αμάκςξοα

και ρ΄ασςή μα λειςξσογεί ξοθϊδξνξπ ιεοέαπ. ημ επίβλεφη για ςημ εκςέλερη ςξσ

έογξσ και ςημ διαμϊοτχρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ αμέλαβε ξ αουιςέκςξμαπ

Υοήρςξπ ρξλίμαπ (Ιλάδξσ-Λπλέςρα, 1998).
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Ξ Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ εμβαδξϋ 193m2 με μήκξπ ποϊρξφηπ 13.50m,

ρημεοιμή ρσμξλική κάλσφη 229m2 πεοιβάλλεςαι απϊ έκςαρη πεοίπξσ 7.00

ρςοεμμάςχμ (ΔΘΙΞΜΑ 93).

ΔΘΙΞΜΑ 92 και 93. Θεοϊπ Μαϊπ Αγίαπ Λαγδαλημήπ ςημ δεκαεςία ςξσ 1950 ρςη Υαλέπα. Διακοίμξμςαι

Κεϋκεπ, Populus alba (Salicaceae), δενιά και αοιρςεοά ςξσ μαξϋ (πηγή: Δλλημικϊ Κξγξςευμικϊ και

Θρςξοικϊ Αουείξ και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).

Οοϊκειςαι για ιδιϊοσθμξ αουιςεκςξμικϊ ςϋπξ μαξϋ με εσοσγόμια αίθξσρα, η

ξπξία καςαλήγει ρε διακξρμηςικϊ ςοξϋλξ οχρικήπ μξοτήπ και πεοιβάλλεςαι απϊ

πεοιμεςοική ρςξά. Ξ μαϊπ υςιρμέμξπ με λανεσςή ςξιυξπξιία και ζόμεπ με

ξπςϊπλιμθξσπ, ρςέτεςαι με ςοξϋλξ, ρκεπαρμέμξ με υαλκϊ, εμό ρςη ρςέγη

υοηριμξπξιήθηκαμ ετσαλχμέμα πλακίδια.

Ζ ποξρεγμέμη ςηπ καςαρκεσή με ςιπ ςξνξρςξιυίεπ και η οχρική αουιςεκςξμική

ςηπ, ςημ καθιρςξϋμ μξμαδικϊ μμημείξ ρε σπεοςξπικϊ επίπεδξ, ςξ ξπξίξ με ςξ ΤΔΙ

352/ 31.05.1967 έυει κηοσυθεί διαςηοηςέξ. Ρήμεοα πλέξμ, ξ κήπξπ ςξσ μαξϋ, κήπξπ

βαριλϊπαιδξπ Λαοίαπ, είμαι καςάτσςξπ απϊ μεγάλα δέμςοα και απξςελεί πμεϋμξμα

ποαρίμξσ για ςημ εσοϋςεοη πεοιξυή και ξι έχπ ςόοα επεμβάρειπ πεοιξοίζξμςαμ ρε

εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ ποαρίμξσ. Ζ παοέλεσρη ρυεδϊμ 100 υοϊμχμ απϊ ςιπ αουικέπ

επεμβάρειπ είυαμ ποξκαλέρει ρημαμςικέπ βλάβεπ ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ και ςξ

2007 έγιμε μελέςη αμάπλαρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ ςηπ εκκληρίαπ απϊ ςξμ

αουιςέκςξμα Θχάμμη ρξσκάςξ, η ξπξία και σλξπξιήθηκε ςξ 2008. Ρςϊυξπ ςηπ

επέμβαρηπ ήςαμ η αμάδεινη ςξσ μμημείξσ και ςασςϊυοξμα η παοέμβαρη ρςξσπ υόοξσπ

ποαρίμξσ για μα γίμει ξ κήπξπ πεοιρρϊςεοξ λειςξσογικϊπ για ςξσπ επιρκέπςεπ

(ρξσκάςξπ, 2007).

Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ ςξμίρςηκε ξ κεμςοικϊπ διάδοξμξπ ειρϊδξσ απϊ ςημ ξδϊ

Δαγκλή ποξπ ςημ εκκληρία με περρξϋπ απϊ ρσμπαγέπ ςξϋβλξ και νϋλιμη πέογξλα,

δημιξσογήθηκαμ διάδοξμξι πεοιπάςξσ, πεοιμεςοικά ςξσ κήπξσ, εμό καςά διαρςήμαςα

ςξπξθεςήθηκαμ μικοά καθιρςικά. Λποξρςά απϊ ςημ εκκληρία ρςημ δσςική ϊφη

διεσοϋμθηκε ξ στιρςάμεμξπ διάδοξμξπ με απξςέλερμα μα δημιξσογηθεί πλάςχμα για

ςημ αμάδεινη ςξσ μαξϋ, αλλά και για ςημ εναρτάλιρη ζχςικξϋ υόοξσ για ςη ςέλερη

μσρςηοίχμ καςά ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ (ρξσκάςξπ, 2007).
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5. ΣΟΞΚΞΓΘΙΖ ΔΠΔΣΜΑ ΙΑΘ ΛΔΚΔΖ ΞΣ ΡΥΔΔΘΑΡΛΔΜΞΣ ΞΟΘΞΣ ΩΜ

ΑΠΥΞΜΘΙΩΜ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ

5.1. ΛΔΗΞΔΞΚΞΓΘΑ

Ρςξ κετάλαιξ ασςϊ αμαλϋξμςαι ξι κήπξι ξκςό (8) αουξμςικόμ χπ

παοαδείγμαςα –case studies- απϊ ςα ρσμξλικά δεκαςοία (13), ϊπχπ ασςά

παοξσριάρςηκαμ ρςξ ποξηγξϋμεμξ κετάλαιξ. Ξι κήπξι ασςξί επιλέυθηκαμ λϊγχ

ποξρβαριμϊςηςαπ καθόπ και λϊγχ ϋπαονηπ ρημαμςικόμ αουιςεκςξμικόμ ρςξιυείχμ

ςχμ αουξμςικόμ και ςχμ κήπχμ ςξσπ με ςιπ λιγϊςεοεπ ρσγκοιςικά αλλξιόρειπ μέρα

ρςξ υοϊμξ απϊ ςημ επξυή δημιξσογίαπ ςξσπ.

Ζ μεθξδξλξγία ποξρέγγιρηπ ςηπ έοεσμαπ βαρίζεςαι ρε εκςεμείπ βιβλιξγοατικέπ

πηγέπ, καθόπ επίρηπ ρε ποξρχπική επιςϊπια έοεσμα ρςημ πεοιξυή μελέςηπ

(τχςξγοάτηρη, μεςοήρειπ, απξςϋπχρη, ρσμεμςεϋνειπ με ςξσπ ιδιξκςήςεπ ςχμ

αουξμςικόμ και αομϊδιξσπ ςξσ Θδοϋμαςξπ «Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ»). Έςρι, με βαρικϊ

σπϊβαθοξ ςξπξγοατικξϋπ υάοςεπ απϊ ςξ γεχγοατικϊ ρϋρςημα πληοξτξοιόμ ςξσ

Δήμξσ Υαμίχμ και ςξπξγοατικά ρυέδια απϊ διάτξοεπ πηγέπ (Ίδοσμα Λελεςόμ και

Δοεσμόμ «Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ», ευμική Σπηοερία Οξλσςευμείξσ Ιοήςηπ,

ποξρχπικϊ αουείξ Λαοκαμςχμάκη, αουιςέκςξμεπ κα Ιλάδξσ- Λπλέςρα και κξ

ρξσκάςξ), δημιξσογήθηκε ςξ ρυεδιαρςικϊ σπϊβαθοξ ςχμ ξοίχμ ςηπ ιδιξκςηρίαπ ςχμ

σπϊ μελέςη αουξμςικόμ και ςχμ κήπχμ ςξσπ. Οάμχ ρε ασςϊ ςξ σπϊβαθοξ

απξςσπόθηκαμ ςα σλικά και ξι δξμέπ ςχμ κήπχμ ϊπχπ ασςέπ ήςαμ καςά ςημ αουική

καςάρςαρη δημιξσογίαπ καθόπ και ξι ρημεοιμέπ μεςαβξλέπ ςξσπ.

5.2. ΑΜΑΚΣΡΖ ΟΑΠΑΔΔΘΓΛΑΩΜ (CASE STUDIES)

Ρςημ παοάγοατξ ασςή παοξσριάζξμςαι καςϊφειπ και ποξξπςικά ρκίςρα ςηπ

γεμικήπ διάςανηπ ςχμ κήπχμ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ. Απξςσπόμεςαι και

ανιξλξγείςαι η μξοτή και ξ ρυεδιαρμϊπ ςχμ κήπχμ, η ρυέρη ςξσπ με ςξ ξίκημα

(αουξμςικϊ), καθόπ και ςα κϋοια λειςξσογικά και αιρθηςικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ. Ξι

κήπξι ςχμ αουξμςικόμ ασςόμ παοξσριάζξσμ παοϊμξιεπ αουέπ ρυεδιαρμξϋ, ϊπχπ

ποξκϋπςει απϊ ςα ρσμπεοάρμαςα ρςξ ςέλξπ ασςξϋ ςξσ κεταλαίξσ.



5.2.1. ΞΘΙΘΑ ΞΣ ΙΣΠΘΑΙΞΣ Ι. ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄«ΓΑΚΑΠΘΑ»

Ζ ξικία Ισοιάκξσ Ι. Ληςρξςάκη ή «Γαλαοία» είμαι κςιρμέμη ρε βάθξπ 20.00m

ρε ιδιαίςεοα βοαυόδεπ έδατξπ. Ζ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ ρήμεοα έυει βϊοειξ

ποξραμαςξλιρμϊ, εμό ξι δϋξ ενόρςεπ ςξσ βϊοειξ και δσςικϊ αμςίρςξιυα.

Ξ κήπξπ έυει και καλλχπιρςικϊ (ποξκήπιξ) και χτελιμιρςικϊ (αμπελόμα)

υαοακςήοα. ξ ξικϊπεδξ έυει ποϊρβαρη επί ςηπ ξδξϋ Ακοχςηοίξσ, εμό παλαιϊςεοα

λέγεςαι ϊςι διέθεςε κϋοια ποϊρβαρη μϊςια ςξσ ξικξπέδξσ επί ςηπ ξδξϋ Δοξμξμέοξσ

(ΔΘΙΞΜΑ 94, 95 και 96) (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

ΔΘΙΞΜΑ 94. Ξικία Βιοβιδάκη- Ληςρξςάκη, η λεγϊμεμη «Γαλαοία», ϊπχπ ταίμεςαι απϊ ςημ ξδϊ

Ακοχςηοίξσ ρήμεοα. Οαοαςηοείςαι ϊςι ξι τσςεϋρειπ καλϋπςξσμ ςημ ποϊρξφη ςηπ ξικίαπ και έυει

διατξοξπξιηθεί η ρυέρη ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ με ςξ κςίοιξ ρήμεοα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 95. Ξικία Βιοβιδάκη- Ληςρξςάκη, η λεγϊμεμη «Γαλαοία», ϊπχπ απεικξμίζεςαι ρήμεοα.

Οαοαςηοείςαι η ενέλινη ςχμ ποξγεμέρςεοχμ τσςεϋρεχμ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςοξπξπξιήρει ςημ ρυέρη

ςηπ ξικίαπ με ςξ τσςικϊ σλικϊ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.1. ΞΘΙΘΑ ΞΣ ΙΣΠΘΑΙΞΣ Ι. ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄«ΓΑΚΑΠΘΑ»
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ΔΘΙΞΜΑ 96. Ιάςξφη κήπξσ ξικίαπ Ληςρξςάκη.ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ ρημεοιμή καςάρςαρη με

απξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ενέλινή ςηπ ρςξ

ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ υάοςη απϊ ςξ Γεχγοατικϊ Ρϋρςημα

Οληοξτξοιόμ ςξσ Δ.Υαμίχμ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.2. ΓΑΚΚΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΙΑΚΞΓΠΑΘΩΜ: 

ξ πεοιβϊλι και ςξ ποξκήπιξ

Βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ, μαοςσοίεπ και τχςξγοατικϊ σλικϊ ςηπ επξυήπ

ρσμςελξϋμ ρε μία ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πληοέρςεοη εικϊμα ρυεςικά με ςημ διαμϊοτχρη και

ςη υοήρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ καςά ςημ

διάοκεια διαμξμήπ ςξσπ ρε ασςϊ. Ρϋμτχμα με ςιπ πηγέπ, διαπιρςόμεςαι ϊςι, ξ

πεοιβάλλξμςαπ υόοξπ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ διακοιμϊςαμ ρε πεοιβϊλι

(χτελιμιρςικϊπ κήπξπ) και ρε ποξκήπιξ (κσοίχπ καλλχπιρςικϊπ κήπξπ). Δπίρηπ,

εικάζεςαι ϊςι ξ κήπξπ άλλαζε μξοτή με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ, καθϊςι ξι Αδελτέπ

αμάλξγα ςιπ ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ δσμαςϊςηςεπ ποξρέςεθαμ επιπλέξμ ρσμθεςικά

ρςξιυεία ρε ασςϊμ (Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).

Ρςημ βϊοεια ϊφη ςξσ κςιοίξσ σπήουε αμπελόμαπ 20 εογαςόμ, πεοιβϊλι, ϊπχπ

αματέοεςαι ρςξ ρσμβϊλαιξ αγξοάπ ςξσ 1895, ξπχοόμαπ, λαυαμϊκηπξπ, πηγάδι και

ξικϊριςα ζόα για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςξσπ, εμό ρςημ μϊςια ϊφη ςξσ ξικξπέδξσ

σπήουε ξ κήπξπ- ασλή(Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).

ξ πεοιβϊλι και ςξ ποξκήπιξ απξςελξϋραμ αμαπϊρπαρςξ ρϋμξλξ ρςημ ζχή ςηπ

Ρυξλήπ και ςχμ Αδελτόμ. Οαοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι σπάουει σπεϋθσμξπ κηπξσοϊπ για ςξμ

κήπξ, και η εκάρςξςε Αδελτή αρυξλείςαι με ςημ πεοιπξίηρή ςξσ. Δμδεικςικά

αματέοεςαι ϊςι η Αδελτή Gonzague καλλιεογεί άμθη ςα έςη 1898 και 1935 αμςίρςξιυα,

εμό μεςά ςξ θάμαςϊ ςηπ ςξ 1944 ςημ διαδέυεςαι η Αδελτή Jean l΄ Evangeliste Galzin.

Oμξίχπ, η Αδελτή Antoine Capella, η ξπξία αρυξλείςαι με ςξμ κήπξ απϊ ςξ 1948 έχπ

ςξ 1953 (Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

Ξ κήπξπ, εκςϊπ ϊμχπ απϊ ςημ καλλιέογεια αμθέχμ, ενσπηοεςξϋρε ςιπ Αδελτέπ

ρε δϋρκξλεπ ρςιγμέπ, ϊπχπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ καςξυήπ, ϊπξσ καλλιέογηραμ και

ριςάοι για ςημ επιβίχρή ςξσπ, ατξϋ η Ρυξλή εκείμη ςημ πεοίξδξ δεμ λειςξσογξϋρε

(Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ξ κςίοιξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ, είμαι κςιρμέμξ ρε βάθξπ 45.00m πεοίπξσ απϊ

ςξ δοϊμξ και η ποϊρξφή ςξσ έυει μϊςιξ ποξραμαςξλιρμϊ, εμό ξι δϋξ ενόρςεπ ςξσ

μϊςιξ και βϊοειξ αμςίρςξιυα. ξ ξικϊπεδξ έυει ποϊρβαρη επί ςηπ ξδξϋ Δλ. Βεμιζέλξσ
(ΔΘΙΞΜΑ 97, 98).
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5.2.2. ΓΑΚΚΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΙΑΚΞΓΠΑΘΩΜ: 

ξ πεοιβϊλι και ςξ ποξκήπιξ
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ΔΘΙΞΜΑ 97. Οοϊρξφη κςιοίξσ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ, ρήμεοα. Οαοαςηοείςαι η ενέλινη ςχμ

ποξγεμέρςεοχμ τσςεϋρεχμ, ξι ξπξίεπ καλϋπςξσμ ςημ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ και ϊςι έυει

διατξοξπξιηθεί η ρυέρη τσςικξϋ σλικξϋ και κςιοίξσ ρήμεοα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



ΔΘΙΞΜΑ 98. Ιάςξφη κήπξσ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ.ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ ρημεοιμή

καςάρςαρη με αππξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ

ενέλινή ςηπ ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ ρυεδίξσ ςηπ ευμικήπ Σπηοερίαπ

ςξσ Οξλσςευμείξσ Ιοήςηπ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

5.2.2. ΓΑΚΚΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΙΑΚΞΓΠΑΘΩΜ: 

ξ πεοιβϊλι και ςξ ποξκήπιξ
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5.2.3. ΞΘΙΘΑ ΔΚΔΣΗΔΠΘΞΣ ΒΔΜΘΕΔΚΞΣ

Ζ ξικία Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ είμαι κςιρμέμη ρε βάθξπ 15.00m πεοίπξσ η

ποϊρξφή ςηπ έυει μϊςιξ ποξραμαςξλιρμϊ, εμό ξι δϋξ ενόρςεπ ασςήπ μϊςιξ και βϊοειξ
αμςίρςξιυα (ΔΘΙΞΜΑ 99). Ζ ξπιρθξυόοηρη ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ ρε ρυέρη με ςξ δοϊμξ

καθόπ και ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ ποξκηπίξσ ρσμειρτέοξσμ ρςημ δημιξσογία

μεγαλξποεπξϋπ ειρϊδξσ ρε ασςήμ (Οιρςϊπξσλξπ, 2002).

Ξ κήπξπ έυει και καλλχπιρςικϊ (ποξκήπιξ) και χτελιμιρςικϊ υαοακςήοα

(αμπελόμα, ελαιόμα, ερπεοιδξειδή, ξπχοόμα αμαςξλικά ςξσ ξικξπέδξσ), εμό ςξ

ξικϊπεδξ έυει δϋξ κϋοιεπ ποϊρβαρειπ επί ςηπ ξδξϋ Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ και μία
δεσςεοεϋξσρα επί ςηπ ξδξϋ Τοαγκξκαρςέλξσ (ΔΘΙΞΜΑ 100).
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ΔΘΙΞΜΑ 99. Ξικία Βεμιζέλξσ, ϊπχπ ταίμεςαι απϊ ςημ ξδϊ Δλ. Βεμιζέλξσ, ρήμεοα. Οαοαςηοείςαι ϊςι ξι

τσςεϋρειπ καλϋπςξσμ ςημ ποϊρξφη ςηπ ξικίαπ και έυει διατξοξπξιηθεί η ρυέρη ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ

με ςξ κςίοιξ ρήμεοα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



ΔΘΙΞΜΑ 100. Ιάςξφη κήπξσ ξικίαπ Βεμιζέλξσ. ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ ρημεοιμή καςάρςαρη με

αππξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ενέλινή ςηπ

ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ ρυέδιξσ απϊ ςξ Ίδοσμα «Δλεσθέοιξπ Ι.

Βεμιζέλξπ» και ςξπξγοατικξϋ υάοςη απϊ ςξ Γεχγοατικϊ Ρϋρςημα Οληοξτξοιόμ Δ.Υαμίχμ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

5.2.3. ΞΘΙΘΑ ΔΚΔΣΗΔΠΘΞΣ ΒΔΜΘΕΔΚΞΣ
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5.2.4. ΞΘΙΘΑ ΗΔΛΘΡΞΙΚΖ ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄«ΟΑΚΑΘ»

Ζ καςξικία ςξσ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη κςίρςηκε δίπλα ρςημ ξικία Βεμιζέλξσ με

μεγάλη ξπιρθξυόοηρη (35.00m) για μα μημ εμπξδίζεςαι ξ ηλιαρμϊπ και η θέα ποξπ

ςημ αμαςξλή. Ζ ποϊρξφη ςηπ ξικίαπ Ληςρξςάκη έυει μϊςιξ ποξραμαςξλιρμϊ εμό ξι

δϋξ ενόρςεπ ασςήπ μϊςιξ και βϊοειξ αμςίρςξιυα.

ξ ποξκήπιξ έυει ιδιαίςεοα καλλχπιρςικϊ υαοακςήοα και ακξλξσθεί μέυοι και

ρήμεοα ρσμμεςοικϊ ρυεδιαρμϊ (ΔΘΙΞΜΑ 101, 102, 103).
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ΔΘΙΞΜΑ 102. Τσςεϋρειπ και

άπξφη ςξσ ποξκηπίξσ ρςημ

ξικία ςξσ Οοίγκιπα

Γεχογίξσ. Οαοαςηοξϋμςαι

Τξίμικεπ ρσμμεςοικά

τσςεμέμξι με άνξμα

ρσμμεςοίαπ ςξμ ανξμικϊ

διάδοξμξ, ξ ξπξίξπ ρσμδέει

ςημ είρξδξ ςηπ ξικίαπ

Οοίγκιπα Γεχογίξσ με ςημ

ξδϊ Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ. Ζ

ρυέρη ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ

με ςξ κςίοιξ ρήμεοα έυει

διατξοξπξιηθεί (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 101. Τσςεϋρειπ και άπξφη ςξσ ποξκηπίξσ ρςημ ξικία ςξσ Οοίγκιπα Γεχογίξσ.

Οαοαςηοξϋμςαι Τξίμικεπ ρσμμεςοικά τσςεμέμξι με άνξμα ρσμμεςοίαπ ςξμ ανξμικϊ διάδοξμξ, ξ

ξπξίξπ ρσμδέει ςημ είρξδξ ςηπ ξικίαπ Οοίγκιπα Γεχογίξσ με ςημ ξδϊ Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ. Ζ

ρυέρη ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ με ςξ κςίοιξ ρήμεοα έυει διατξοξπξιηθεί (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.4. ΞΘΙΘΑ ΗΔΛΘΡΞΙΚΖ ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄«ΟΑΚΑΘ»
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ΔΘΙΞΜΑ 103. Ιάςξφη κήπξσ ςηπ ξικίαπ ςξσ Οοίγκιπα Γεχογίξσ. ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ

ρημεοιμή καςάρςαρη με απξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ

με ςημ ενέλινή ςηπ ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ ρυεδίξσ, ςξ ξπξίξ
παοαυχοήθηκε απϊ ςημ αουιςέκςξμα κα Αιμιλία Ιλάδξσ- Λπλέςρα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.5. ΞΘΙΘΑ ΤΑΘΜΑΠΔΖ ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄ΑΓΓΚΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ 

Ζ΄ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞ «ΥΑΚΔΟΑ» 

Ζ ξικία Ταιμαοέςη Ληςρξςάκη, ςξ ρημεοιμϊ νεμξδξυείξ «Υαλέπα», κςίρςηκε ρε

βάθξπ 22.00m πεοίπξσ απϊ ςξμ δοϊμξ και η ποϊρξφή ςξσ έυει βϊοειξ

ποξραμαςξλιρμϊ ϊπχπ και ξ ενόρςηπ (ΔΘΙΞΜΑ 104).

Ξ κήπξπ (ποξκήπιξ) έυει καλλχπιρςικϊ υαοακςήοα, ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσ

σπακξϋει ρςημ ρσμμεςοία και ςξ ξικϊπεδξ έυει ποϊρβαρη επί ςηπ ξδξϋ Δλ. Βεμιζέλξσ

(ΔΘΙΞΜΑ 105).
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ΔΘΙΞΜΑ 104. Ξικία Ταιμαοέςη Ληςρξςάκη, ϊπχπ ταίμεςαι απϊ ςημ ξδϊ Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ,

ρήμεοα. Τξίμικεπ ρσμμεςοικά τσςεμέμξι με άνξμα ρσμμεςοίαπ ςξμ ανξμικϊ διάδοξμξ, ξ ξπξίξπ

ρσμδέει ςημ ασλϊθσοα με ςημ ξδϊ Δλ. Βεμιζέλξσ. Οαοαςηοείςαι η ενέλινη ςχμ ποξγεμέρςεοχμ

τσςεϋρεχμ, ξι ξπξίεπ πλαιριόμξσμ ςημ ποϊρξφη ςηπ ξικίαπ και ϊςι έυει διατξοξπξιηθεί η ρυέρη

τσςικξϋ σλικξϋ και κςιοίξσ ρήμεοα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.5. ΞΘΙΘΑ ΤΑΘΜΑΠΔΖ ΛΖΡΞΑΙΖ Ζ΄ΑΓΓΚΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ

Ζ΄ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞ «ΥΑΚΔΟΑ» 
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ΔΘΙΞΜΑ 105. Ιάςξφη κήπξσ ξικίαπ Ταιμαοέςη Ληςρξςάκη. ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ ρημεοιμή

καςάρςαρη με απξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ

ενέλινή ςηπ ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ υάοςη απϊ ςξ Γεχγοατικϊ

Ρϋρςημα Οληοξτξοιόμ ςξσ Δ.Υαμίχμ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.6. ΞΘΙΘΑ ΔΠΘΔΑ ΥΞΠΑΕΖ- ΛΑΠΙΑΜΩΜΑΙΖ

Ζ΄ΑΠΥΞΜΘΙΞ ΛΑΠΙΑΜΩΜΑΙΖ

Ζ ξικία Δοιέςςα Υξοςάςζη-Λαοκαμςχμάκη είμαι κςιρμέμη ρε βάθξπ 17.00m

πεοίπξσ απϊ ςξ δοϊμξ, ρυεδϊμ ρςξ μέρξ ςξσ ξικξπέδξσ και βλέπει ρςημ πλαςεία

Ιαγιαλέ. Ζ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ έυει αμαςξλικϊ ποξραμαςξλιρμϊ εμό ξι δϋξ ενόρςεπ

ςηπ έυξσμ αμαςξλικϊ και δσςικϊ αμςίρςξιυα (ΔΘΙΞΜΑ 106).

Ξ κήπξπ έυει καλλχπιρςικϊ υαοακςήοα (ποξκήπιξ) και χτελιμιρςικϊ

υαοακςήοα (ερπεοιδξειδή ρε μξοτή μικοξϋ ξπχοόμα) κσοίχπ βϊοεια και μϊςια ςξσ

ξικξπέδξσ (ΔΘΙΞΜΑ 107).
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ΔΘΙΞΜΑ 106. Ξικία Λαοκαμςχμάκη, ϊπχπ ταίμεςαι απϊ ςημ Ολαςεία Ιαγιαλέ, ρήμεοα. Οαοαςηοείςαι η

ενέλινη ςχμ ποξγεμέρςεοχμ τσςεϋρεχμ και η διατξοξπξίηρη ςηπ ρυέρηπ ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ με ςξ

κςίοιξ. Ξι Αοχκάοιεπ πλαιριόμξσμ ςημ είρξδξ ςηπ ξικίαπ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.6. ΞΘΙΘΑ ΔΠΘΔΑ ΥΞΠΑΕΖ- ΛΑΠΙΑΜΩΜΑΙΖ 

Ζ΄ΑΠΥΞΜΘΙΞ ΛΑΠΙΑΜΩΜΑΙΖ
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ΔΘΙΞΜΑ 107. Ιάςξφη κήπξσ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη. ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ ρημεοιμή

καςάρςαρη με απξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ

ενέλινή ςηπ ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ ρυεδίξσ, ςξ ξπξίξ

παοαυχοήθηκε απϊ ςξμ κξ Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.7. ΑΣΡΠΞΞΣΓΓΠΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ Ζ΄ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞ «ΔΩΛΑ»

ξ άλλξςε Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ είμαι κςιρμέμξ με απϊρςαρη μϊμξ λίγχμ

μέςοχμ (5.00m) απϊ ςξμ δοϊμξ και η ποϊρξφή ςξσ έυει δσςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ

(ΔΘΙΞΜΑ 108). Ξ ενόρςηπ ςξσ κςιοίξσ ρήμεοα έυει δσςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ, εμό ποιμ

ςημ μεςαςοξπή ςξσ κςιοίξσ ρε νεμξδξυείξ διέθεςε δϋξ ενόρςεπ με βξοειξαμαςξλικϊ και

μξςιξδσςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ.

Ξ κήπξπ ςξσ έυει κσοίχπ καλλχπιρςικϊ υαοακςήοα (ποξκήπιξ ρςα δσςικά και

κήπξ αμαςξλικά ςξσ ξικξπέδξσ). Οαλαιϊςεοα, ϊμχπ, διέθεςε και αμπελόμα. ξ

ξικϊπεδξ έυει ποϊρβαρη δσςικά επί ςηπ Δλ. Βεμιζέλξσ και αμαςξλικά επί ςηπ ξδξϋ Θ.

Ιαπξδιρςοίξσ (ΔΘΙΞΜΑ 109).
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ΔΚ. ΒΔΜΘΕΔΚΞΣ 113
ΔΘΙΞΜΑ 108. Νεμξδξυείξ «Δόμα», ϊπχπ ταίμεςαι απϊ ςημ ξδϊ Δλεσθεοίξσ Βεμιζέλξσ, ρήμεοα.

Οαοαςηοείςαι η ενέλινη ςχμ ποξγεμέρςεοχμ τσςεϋρεχμ και η διατξοξπξίηρη ςηπ ρυέρηπ ςξσ

τσςικξϋ σλικξϋ με ςξ κςίοιξ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.7. ΑΣΡΠΞΞΣΓΓΠΘΙΞ ΟΠΞΝΔΜΔΘΞ Ζ΄ΝΔΜΞΔΞΥΔΘΞ «ΔΩΛΑ»
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ΔΘΙΞΜΑ 109. Ιάςξφη κήπξσ νεμξδξυείξσ «Δόμα». ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ ρημεοιμή καςάρςαρη

με απξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ενέλινή ςηπ

ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ υάοςη απϊ ςξ Γεχγοατικϊ Ρϋρςημα

Οληοξτξοιόμ Δ.Υαμίχμ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.8. Θ.Μ. ΑΓΘΑΡ ΛΑΓΔΑΚΖΜΖΡ

Ξ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ είμαι κςιρμέμξπ ρςξ μέρξ ςξσ ξικξπέδξσ και η

ποϊρξφή ςξσ έυει δσςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ, ϊπχπ και ξ ενόρςηπ ςξσ (ΔΘΙΞΜΑ 110).

Ξ κήπξπ πεοιμεςοικά ςξσ Μαξϋ έυει και καλλχπιρςικϊ και χτελιμιρςικϊ

υαοακςήοα, εμό ποϊρβαρη ρε ασςϊμ σπάουει αμαςξλικά επί ςηπ ξδξϋ Δαγκλή και
δσςικά επί ςηπ ξδξϋ Ρκοα (ΔΘΙΞΜΑ 111).
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ΔΘΙΞΜΑ 110. Οοϊρξφη Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ. Οαοαςηοείςαι η ενέλινη ςχμ ποξγεμέρςεοχμ

τσςεϋρεχμ, ξι ξπξίεπ πλαιριόμξσμ ςημ ποϊρξφη ςξσ μαξϋ και ϊςι έυει διατξοξπξιηθεί η ρυέρη ςξσ

τσςικξϋ σλικξϋ με ςξ κςίοιξ ρήμεοα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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5.2.8. Θ.Μ. ΑΓΘΑΡ ΛΑΓΔΑΚΖΜΖΡ

ΔΘΙΞΜΑ 111. Ιάςξφη κήπξσ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ. ξ ρυέδιξ απεικξμίζει ςημ ρημεοιμή

καςάρςαρη με απξςσπχμέμα ςα ίυμη ςξσ αουικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κήπξσ ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ

ενέλινή ςηπ ρήμεοα. ξ ρυέδιξ απξςσπόθηκε βάρει ςξπξγοατικξϋ ρυεδίξσ, ςξ ξπξίξ

παοαυχοήθηκε απϊ ςξμ αουιςέκςξμα κξ Θχάμμη ρξσκάςξ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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5.3. ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ

ξ μέγεθξπ ςχμ ξικξπέδχμ ϊπξσ είμαι κςιρμέμα ςα αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ

κσμαίμεςαι απϊ 1.5 έχπ 10 ρςοέμμαςα. Δίμαι ρατέπ ϊςι η αουική μξοτή ςχμ

ξικξπέδχμ ρήμεοα έυει αλλξιχθεί και ποξταμόπ εμταμίζξμςαι ρήμεοα μικοϊςεοα,

υχοίπ ϊμχπ μα σπάουξσμ ακοιβείπ πληοξτξοίεπ για ςξ μέγεθϊπ ςξσπ όρςε μα είμαι

δσμαςή η διάκοιρη ςχμ αουικόμ ξοίχμ ςχμ ιδιξκςηριόμ ασςόμ.

α αουξμςικά ρσμήθχπ είμαι ςξπξθεςημέμα με ξπιρθξυόοηρη κάπξιχμ μέςοχμ

απϊ ςξ ϊοιξ ςξσ ξικξπέδξσ με ςξμ δοϊμξ. Ξπϊςε, άλλξςε βοίρκξμςαι ρςξ ϊοιξ με ςξμ

δοϊμξ και μάλιρςα ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ εμταμίζξμςαι σπεοσφχμέμα καςά

1.5-2.00m ρε ρυέρη με ςξ επίπεδξ ςηπ ξδικήπ αοςηοίαπ, άλλξςε ρε κάπξια απϊρςαρη

απϊ ςξ ϊοιξ με ςξμ δοϊμξ και άλλξςε ρςξ κέμςοξ ςξσ ξικξπέδξσ, αμάλξγα ςημ θέρη

και ςξ ρυήμα ςηπ έκςαρηπ ςξσ ξικξπέδξσ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ξ σπαίθοιξπ υόοξπ ςχμ

αουξμςικόμ υχοίζεςαι ρε δϋξ ϊυι απαοαίςηςα ίρα μέοη. Δημιξσογείςαι, έςρι, ςξ

ποξκήπιξ, ςξ ξπξίξ έυει οϊλξ χπ επί ςξ πλείρςξμ διακξρμηςικϊ, και ςξ πεοιβϊλι

(ξπχοόμαπ, αμπελόμαπ) ςξ ξπξίξ ςξπξθεςείςαι ρςημ πίρχ ϊφη ςχμ αουξμςικόμ.

α πεοιρρϊςεοα ποξκήπια και ϊφειπ αουξμςικόμ βλέπξσμ ρςημ ξδϊ Υαλέπαπ,

ρημεοιμή Δλ. Βεμιζέλξσ, η ξπξία ρσμέδεε και ενακξλξσθεί μα ρσμδέει ςα αουξμςικά με

ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ, εμό κάθε έμα παοέυει θέα ρςη θάλαρρα (Ιοηςικϊ Οέλαγξπ) και

ρςξ βξσμϊ (Λαδάοεπ).

Ρσμξλικά, ςα αουξμςικά ακξλξσθξϋμ ςημ κλίρη ςξσ αμαγλϋτξσ ςξσ εδάτξσπ,

ϊπχπ και ξι κήπξι ςξσπ, ξι ξπξίξι ρσυμά διαμξοτόμξμςαι ρε επίπεδα, ϊπχπ ρςιπ

ξικίεπ Ι.Ληςρξςάκη ή «Γαλαοία», Γαλλική Ρυξλή, ξικία Βεμιζέλξσ και Λαοκαμςχμάκη.

Ξι ξικίεπ είμαι διόοξτεπ ρςημ ποϊρξφη και ςοιόοξτεπ ρςημ πίρχ ϊφη, αμάλξγα ςημ

πεοίπςχρη, και ρσμήθχπ διαθέςξσμ έμα σπεοσφχμέμξ σπϊγειξ, ςξ ξπξίξ τχςίζεςαι

απϊ τεγγίςη.

α επίπεδα ςχμ κήπχμ ξογαμόμξσμ και ςιπ υοήρειπ ρε ασςξϋπ, ϊπχπ

παοαςηοείςαι για παοάδειγμα ρςημ ξικία Βεμιζέλξσ, ϊπξσ ςξ ποόςξ επίπεδξ

υοηριμξπξιείςαι για αμθόμεπ, ςξ δεϋςεοξ επίπεδξ για ξπχοόμα και ςξ υαμηλϊςεοξ

ςοίςξ επίπεδξ για αμπελόμα.

α ξικϊπεδα έυξσμ μία έχπ δϋξ ποξρβάρειπ ρςξμ δοϊμξ και ρσμήθχπ έμα

ανξμικϊ μξμξπάςι ρσμδέει ςημ κϋοια ποϊρβαρη ςηπ ξικίαπ με ςξμ δοϊμξ και ςξμ κήπξ.

Ζ ανξμικϊςηςα διακϊπςεςαι αμάλξγα ςημ πεοίπςχρη και ακξλξσθεί ςημ κλίρη ςξσ

εδάτξσπ, ϊςαμ ασςή είμαι έμςξμη.

Ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά με ςημ διάςανη ςχμ παοςεοιόμ και ςημ ρϋμθερη ςξσ

τσςικξϋ ςξσπ σλικξϋ, ςημ υάοανη δικςϋξσ μξμξπαςιόμ ρςξσπ κήπξσπ, ςιπ διαρςάρειπ

ςξσπ, ςξ είδξπ και ςη θέρη ςχμ τσςεϋρεχμ, ςημ ςξπξθερία και μξοτξλξγία

ρημαμςικόμ ρσμθεςικόμ ρςξιυείχμ (λίμμεπ, πέογξλεπ, αγάλμαςα) ποξκϋπςξσμ

βαριρμέμα ρε έοεσμα και επί ςϊπξσ παοαςηοήρειπ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ πεοιπςχρεχμ

πξσ μελεςήθηκαμ, λϊγχ ςξσ ϊςι εμταμίζξμςαι έμςξμεπ αλλξιόρειπ ςχμ κήπχμ μέρα

ρςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ καθόπ και λϊγχ ςηπ αμξμξιξγέμειαπ ρςη ρϋμθερή ςξσπ και

ςξ ρυεδιαρμϊ ςξσπ.

Γεμικά, ϊμχπ, διαπιρςόμεςαι ϊςι κσοιαουεί η ρσμμεςοία και ςα γεχμεςοικά

ρυήμαςα ρςη διάςανη ςχμ κήπχμ και ϊςι ςξ τσςικϊ σλικϊ ςξσπ πεοιλαμβάμει

βξλβόδη, πξόδη πξλσεςή, αμαοοιυόμεμα, μικοξϋπ θάμμξσπ, αλλά και δεμδοόδη

τσςικά είδη.

Αμ και η μξοτξλξγία ςχμ αουξμςικόμ πξικίλει, ξι κήπξι παοξσριάζξσμ κξιμέπ

αουέπ ρυεδιαρμξϋ. Διμαι ταμεοϊ, ϊςι ξι κήπξι είυαμ έμςξμα διςςϊ υαοακςήοα:

καλλχπιρςικϊ και χτελιμιρςικϊ για ςημ κάλσφη καθημεοιμόμ αμαγκόμ, αμάλξγα ςημ
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πεοίπςχρη. ξ ποξκήπιξ μποξρςά απϊ ςημ ποϊρξφη απξςελεί ςξμ καλλχπιρςικϊ

κήπξ, εμό ξ κήπξπ ρςημ πίρχ ϊφη ςξσ κςιοίξσ ςξμ χτελιμιρςικϊ.

Οοϊκειςαι για πεοίκλειρςξσπ κήπξσπ ξι ξπξίξι δίμξσμ ςημ αίρθηρη ςηπ

αρτάλειαπ και ερχρςοέτειαπ, ατξϋ πεοιβάλλξμςαι απϊ ρσμπαγή μαμςοϊςξιυξ

μεγάλξσ ϋφξσπ.

έλξπ, πιθαμϊμ κάπξςε ξι κήπξι ασςξί μα ήςαμ ιδιαίςεοα πσκμξτσςεμέμξι και

με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ξ ρυεδιαρμϊπ ςξσπ αμςιμεςόπιζε επιςσυόπ ςιπ κλιμαςικέπ ρσμθήκεπ

ςηπ Υαλέπαπ, η ξπξία υαοακςηοίζεςαι απϊ μακοάπ διάοκειαπ, θεομά, και νηοά

καλξκαίοια. Ζ πσκμή τϋςεσρη ταίμεςαι μα ποξρέτεοε αμακξϋτιρη απξ ςημ ζέρςη και

ςημ ρκϊμη, ρϋμτχμα με μαοςσοίεπ διάτξοχμ πεοιηγηςόμ, αλλά ακϊμη και ρήμεοα

ρσμβάλλξσμ αιρθηςά ρςημ δημιξσογία εμϊπ ιδιαίςεοξσ μικοξκλίμαςξπ.



82

5.4. ΛΞΠΤΞΚΞΓΘΙΖ ΑΜΑΚΣΡΖ ΩΜ ΡΣΜΗΔΘΙΩΜ ΡΞΘΥΔΘΩΜ ΞΣ ΡΥΔΔΘΑΡΛΔΜΞΣ

ΞΟΘΞΣ ΩΜ ΑΠΥΞΜΘΙΩΜ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ

Ρςημ παοάγοατξ ασςή παοξσριάζξμςαι κσοίχπ μέρα απϊ τχςξγοατικϊ σλικϊ

και ρκίςρα ξι ρσμθεςικέπ δξμέπ, ξι ξπξίεπ ρσμθέςξσμ ςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ

Υαλέπαπ, καθόπ και ςα σλικά καςαρκεσήπ ςξσπ. Οεοιγοάτξμςαι επίρηπ ςα κξιμά

μεςανϋ ςξσπ ρςξιυεία, ξι διατξοέπ ςξσπ και ξι ξμξιϊςηςέπ ςξσπ, ϊπχπ ασςά

παοαςηοήθηκαμ καςά ςημ επί ςϊπξσ έοεσμα. Δπίρηπ, παοξσριάζεςαι ςξ τσςικϊ σλικϊ,

ςξ ξπξίξ ανιξλξγείςαι με βάρη ςημ ρσυμϊςηςα εμτάμιρηπ και ςη ρημαρία ςξσ.

Ρημειόμεςαι ϊςι ςξ τχςξγοατικϊ σλικϊ ςηπ επξυήπ αλλά και η ρημεοιμή

απξςϋπχρή ςξσπ ϊπχπ είμαι ρήμεοα, με ςιπ σπάουξσρεπ εμαπξμείμαμςεπ δξμέπ ςξσπ,

απξςελξϋμ απξδεικςικά ρςξιυεία ςχμ ασθεμςικόμ ρσμθεςικόμ ρςξιυείχμ ςχμ κήπχμ

ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ.

5.4.1. Οεοίτοανη: Οεοιβξλϊςξιυξι ή Λαμςοϊςξιυξι και Ασλϊθσοεπ

Όλεπ ξι ιδιξκςηρίεπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ πεοιβάλλξμςαι απϊ φηλϊ

μαμςοξςξιυξ ϋφξσπ 1.5-3.00m πεοίπξσ, αμάλξγα ςημ πεοίπςχρη. Ξ πεοιβξλϊςξιυξπ ή

μαμςοϊςξιυξπ διακοίμεςαι ρε απλϊ ρσμπαγή πέςοιμξ ςξίυξ ή ρε μεικςϊ πέςοιμξ ςξίυξ,

ρσμδσαρμϊπ πέςοαπ και ρτσοήλαςξσ ρίδεοξσ, ξπϊςε, είμαι διάςοηςξπ και σπάουει

ξπςική επατή με ςξμ κήπξ.

Ξι μαμςοϊςξυξι ρσμςελξϋμ ρςημ ιδιχςικϊςηςα, καθϊςι η επιοοξή απϊ ςημ

Ξθχμαμική κξσλςξϋοα επιςάρρει ξι γσμαίκεπ μα μημ είμαι ξοαςέπ ενχςεοικά ςηπ

πεοίτοανηπ ςξσ κήπξσ. Έμαπ ποϊρθεςξπ λϊγξπ είμαι η αρτάλεια και η ρςξιυειόδηπ

ξυϋοχρη. Για ςξμ ίδιξ λϊγξ ρςημ Ιοήςη σπάουξσμ αοκεςξί φηλξί μαμςοϊςξιυξι απϊ

ςημ επξυή ςηπ Δμεςξκοαςίαπ. Ξι μεχςεοικέπ αμςιλήφειπ πξσ ήοθαμ απϊ ςημ Δσοόπη

αμςικαςέρςηραμ ριγά ριγά ςξσπ φηλξϋπ μαμςοϊςξιυξσπ με ριδεοέμια κιγκλιδόμαςα

δξσλεμέμα ρςξ υέοι. Ξι μαμςοϊςξιυξι άουιραμ μα υαμηλόμξσμ ρε ϋφξπ απϊ ςιπ αουέπ

ςξσ 20ξσ αιόμα για μα καςαλήνξσμ ρςα ςέλη ςξσ μερξπξλέμξσ μα καςαρκεσάζξμςαι πιξ

υαμηλξί (ΔΘΙΞΜΑ 117, 118, 119, 120, 121).

Όςαμ ξι μαμςοϊςξιυξι είμαι διάςοηςξι απξςελξϋμςαι απϊ ρσμπαγή πέςοιμξ

ςξίυξ, ϋφξσπ ρσμήθχπ 1.50m πεοίπξσ, απϊ ρυεδϊμ ακαςέογαρςεπ πέςοεπ ή ελάυιρςα

καςεογαρμέμεπ, πάμχ ρςξμ ξπξίξ ςξπξθεςείςαι πεοίςευμη ριδεοιά. Δπιπλέξμ,

παοξσριάζξσμ επαμαλαμβαμϊμεμα διακξρμηςικά ρςξιυεία, ϊπχπ διακξρμηςικέπ

γλάρςοεπ ρε ρσμδσαρμϊ με ριδεοιέπ λιςξϋ ρυεδιαρμξϋ. Ρσυμά ξι πεοιβξλϊςξιυξι

καλϋπςξμςαι απϊ αμαοοιυόμεμα τσςικά είδη, ςξ ρσμηθέρςεοξ εκ ςχμ ξπξίχμ είμαι η

Αμπέλξφη η πεμςάτσλλη, Αmpelopsis quinquefolia (Vitaceae).

Όρξμ ατξοά ςημ υοήρη ςξσπ, άλλξςε ξι μαμςοϊςξιυξι ξοιξθεςξϋμ ςιπ

ιδιξκςηρίεπ, ποξρτέοξσμ αρτάλεια ρε υαλεπξϋπ καιοξϋπ και ποξρςαςεϋξσμ απϊ ςα

αδιάκοιςα βλέμμαςα, άλλξςε ρσγκοαςξϋμ ςξ έδατξπ απϊ ςημ έκπλσρή ςξσ λϊγχ

επικλιμϊςηςαπ ςξσ εδάτξσπ και άλλξςε ενσπηοεςξϋμ ςασςϊυοξμα και ςιπ δϋξ υοήρειπ.

Νευχοιρςή πεοίπςχρη πεοιβξλϊςξιυξσ απξςελεί ασςή ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ, ξ

ξπξίξπ είυε ρκξπϊ ατεμϊπ ςξμ έλεγυξ και ατεςέοξσ ςημ αρτάλεια ςχμ ξικϊςοξτχμ

μαθηςοιόμ ςηπ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, η Ρυξλή διέθεςε μϊμξ μία ποϊρβαρη επί ςηπ ξδξϋ

Δλ.Βεμιζέλξσ και ςημ δεκαεςία ςξσ 1950 εγκαςαρςάθηκε ασλϊθσοα απϊ ρσμπαγέπ

ρίδεοξ (ΔΘΙΞΜΑ 112, 113). Λεςά ςημ πόληρη ςξσ ξικξπέδξσ ρςξ Οξλσςευμείξ Ιοήςηπ

η ασλϊθσοα αμςικαςαρςάθηκε με μέα, εμαομξμιρμέμη με ασςέπ ςχμ άλλχμ αουξμςικόμ

ςηπ Υαλέπαπ, εμό ξ υόοξπ απέκςηρε και δεϋςεοη ποϊρβαρη επίρηπ, επί ςηπ ξδξϋ

Δλ.Βεμιζέλξσ (ΔΘΙΞΜΑ 114, 115, 116).

Οεοιβξλϊςξιυξπ και ασλϊθσοα ρςημ ξικία Βεμιζέλξσ απξκςξϋμ μέα ϊφη με ςημ

αμακαίμιρη ςηπ ξικίαπ ςξ 1927 ακξλξσθόμςαπ ςιπ ςάρειπ ςηπ επξυήπ (ΔΘΙΞΜΑ 134,

135, 137, 138).
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Ξι ασλϊθσοεπ, ρσμήθχπ, παοξσριάζξσμ πεοίςευμεπ ριδεοιέπ και με ςξμ ςοϊπξ

ασςϊ ποξβάλλξμςαι εμςξμϊςεοα χπ βαρικά ρςξιυεία ρϋμθερηπ ςχμ κήπχμ. Ρςηοίζξμςαι

ρε περρξϋπ απϊ πελεκηςή πέςοα (λανεσμέμη) ϊπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Αγγλικξϋ

Οοξνεμείξσ (ΔΘΙΞΜΑ 122, 123, 124, 125) και ςξσ Ασρςοξξσγγοικξϋ Οοξνεμείξσ

(ΔΘΙΞΜΑ 129, 130, 131). ξ ρυέδιξ ςηπ ριδεοιάπ εμαομξμίζεςαι με ασςϊ ςχμ

μπαλκξμιόμ. Ρσυμά, ξι περρξί ρςήοινηπ ςχμ ασλξθσοόμ έυξσμ και ςιπ απαοαίςηςεπ

διακξρμηςικέπ αλλά και υοηρςικέπ γλάρςοεπ. Δπίρηπ, εμταμίζξμςαι επιυοιρμέμξι και

έυξσμ διακξρμηςικϊ ρκάλιρμα με κάπξιξ μικοϊ ρυέδιξ, ϊπχπ για παοάδειγμα

γεχμεςοικϊ ρυέδιξ άμθξσπ ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη (ΔΘΙΞΜΑ 126, 127, 128).

Ζ πεοίτοανη ςξσ Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρσμήθειπ ποακςικέπ

ςηπ επξυήπ, απξςελείςξ απϊ υαμηλϊ ρσμπαγή ςξίυξ ϋφξσπ 1.00-1.20m πεοίπξσ και

έτεοε μϊμξ έμα λιςϊ ρσομάςιμξ πλέγμα πάμχ ρε ασςϊμ. Λε ςημ απξκαςάρςαρη, ϊμχπ,

ςχμ ρςηθαίχμ πεοίτοανηπ και ςχμ ασλξθσοόμ ςξ 2008 ςξ πλέγμα αμςικαςαρςάθηκε

με μεςαλλικϊ κιγκλίδχμα απϊ ρσμπαγείπ οάβδξσπ, μξοτξλξγικά ϊμξιξ με ςξ ρυέδιξ

ςηπ ριδεοιάπ ςχμ ασλξθσοόμ ςξ ξπξίξ ποξωπήουε (ΔΘΙΞΜΑ 132, 133).

Απϊ βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ και τχςξγοατικϊ σλικϊ είμαι γμχρςϊ ϊςι ςημ

δεκαεςία ςξσ 1950 ποξρςίθεςαι ερχςεοική πεοίτοανη ϋφξσπ 1.00m μέρα ρςξ υόοξ

ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ, η ξπξία διαυχοίζει ςημ ασλή απϊ ςξσπ κήπξσπ (ΔΘΙΞΜΑ 138,

139). Ζ πεοίτοανη ασςή δεμ στίρςαςαι πλέξμ. Όμχπ, ρήμεοα διαςηοείςαι ερχςεοική

πεοίτοανη ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ ςξσ κήπξσ ρςημ βϊοεια ϊφη ςξσ κςιοίξσ (ΔΘΙΞΜΑ

140), ποξταμόπ για ςξμ ίδιξ ρκξπϊ: ξοιξθέςηρη ςξσ υόοξσ ρςημ βϊοεια ϊφη ςξσ

κςιοίξσ απϊ ςξμ υόοξ ςξσ πεοιβξλιξϋ (αμπελόμαπ, ξπχοόμαπ) (Αρημξμϋςη-

Δκκεκάκη, 2004).

Δμδιατέοξμ, επίρηπ, παοξσριάζξσμ και ξι ερχςεοικέπ πεοιτοάνειπ ξι ξπξίεπ

ρσμαμςόμςαι ρςξ «Οαλάςι» για ςημ ξοιξθέςηρη κιμήρεχμ και υοήρεχμ ςξσ υόοξσ

μέρα ρςξ ποξκήπιξ, ϊπχπ διακοίμεςαι ρε τχςξγοατία ςηπ επξυήπ (ΔΘΙΞΜΑ 141, 142)

ξ ρςξιυείξ ασςϊ διαςηοείςαι μέυοι ρήμεοα και ρςξμ κήπξ ςξσ νεμξδξυείξσ «Δόμα»

(ΔΘΙΞΜΑ 143, 144).

ΔΘΙΞΜΑ 112 και 113. Άπξφη ςξσ κήπξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ςξ έςξπ 1980 λίγα υοϊμια

ποιμ ςημ πόληρή ςξσ. Διακοίμεςαι η πεοίτοανη και η ριδεοϊπξοςα. Δενιά άπξφη ςηπ ριδεοϊπξοςαπ

ςξ έςξπ 1962 ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ (πηγή:Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).



ΔΘΙΞΜΑ 114. Ξ κήπξπ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ςημ δεκαεςία ςξσ 1990, αμέρχπ μεςά ςημ

αμακαίμιρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ απϊ ςξ Οξλσςευμείξ Ιοήςηπ. Διακοίμεςαι η μέα ασλϊθσοα (πηγή:

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004). Ιαι ξπχπ ειμαι ρημεοα ποξρχπικξ αουειξ

ΔΘΙΞΜΑ 115 και 116. Μέα ποϊρβαρη ρςξ ξικϊπεδξ και ρυεδϊμ παμξμξιϊςσπη ασλϊθσοα. Ιεμςοική

ασλϊθσοα και είρξδξπ ςξσ ξικξπέδξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ ρήμεοα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

EIKONA 117. Ξ ποίγκιπαπ Άοθξσο, Δξϋκαπ ςξσ Ιϊμμχς, ςοιςϊςξκξπ γιξπ ςηπ βαρίλιρραπ ςηπ Λ.

Βοεςαμίαπ Βικςχοίαπ, αμαυχοεί με ςημ ακξλξσθία ςξσ απϊ ςξ «Οαλάςι». Τχςξγοατία ςξσ Οεοικλή

Διαμαμςϊπξσλξσ ςξ 1899. Διακοίμεςαι ξ μαμςοϊςξιυξπ ςξσ ποξκηπίξσ ρςξ «Οαλάςι» καθόπ και η

ριδεοιά πάμχ απϊ ασςϊμ ρε λιςή γοαμμή (πηγή: Ιξκκιμάκηπ, Γιακξσμήπ, 2009).

ΔΘΙΞΜΑ 118. Λϊλιπ πξσ διακοίμεςαι η ασλϊθσοα ρςημ ξικία ςξσ Οοίγκιπα Γεόογιξσ, ςξ «Οαλάςι». Ζ

ασλϊθσοα διακοίμεςαι και ρε τχςξγοατία ρςημ παοάγοατξ: ςξ ρςξιυείξ ςξσ μεοξϋ (πηγή:

Ιξκκιμάκηπ, Γιακξσμήπ, 2009).

ΔΘΙΞΜΑ 119 και 120. Ζ ξικία ςξσ Ύπαςξσ Αομξρςή ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ ςξ 1898, ϊπξσ

διακοίμξμςαι ξι περρξί ρςήοινηπ ςηπ ασλϊθσοαπ με ςιπ διακξρμηςικέπ γλάρςοεπ, ξι ξπξίεπ

τσςεϋξμςαι κιϊλαπ. Δενιά ξι περρξί, ρήμεοα (πηγή: Δλλημικϊ Κξγξςευμικϊ και Θρςξοικϊ Αουείξ και

ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).
84
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ΔΘΙΞΜΑ 123. Οερρϊπ ρςήοινηπ ριδεοιάπ απϊ πελεκηςή πέςοα ρςξ ποξκήπιξ ςξσ Αγγλικξϋ Οοξνεμείξσ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

EIKONA 121. ΒΑ ϊφη απϊ ςξ

«Οαλάςι». Διακοίμεςαι η ρσμπαγήπ

πεοίτοανη απϊ πέςοα απϊ ςημ ξδϊ

Τοαγκξκαρςέλλξσ, η ξπξία

ακξλξσθεί ςημ κλίρη ςξσ εδάτξσπ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 124. Κεπςξμέοεια ριδεοιάπ ασλϊθσοαπ νεμξδξυείξσ

«Υαλέπα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

EIKONA 125. 

Κεπςξμέοεια ριδεοιάπ 

πεοίτοανηπ νεμξδξυείξσ 

«Υαλέπα» 

(ποξρχπικϊ αουείξ, 

2015).

ΔΘΙΞΜΑ 122. Λαμςοϊςξιυξπ,

ασλϊθσοα και είρξδξπ ρςξμ υόοξ

ςξσ ποξκηπίξσ ςξσ νεμξδξυείξσ

«Υαλέπα» (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).



EIKONA 126. Λαμςοϊςξιυξπ κήπξσ και ασλϊθσοα ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 127. Ασλϊθσοα, λεπςξμέοεια ασλϊθσοαπ και πξδϊμακςοξ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

EIKONA 128. Κεπςξμέοεια ασλϊθσοαπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη και ρκίςρξ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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EIKONA 129. Λαμςοϊςξιυξπ ξικξπέδξσ, ξ ξπξίξπ πεοιβάλλει ςξ

ποξκήπιξ ρςξ νεμξδξυείξ «Δόμα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 130. Ασλϊθσοα και κεμςοική είρξδξπ ρςξμ υόοξ ςξσ

ποξκηπίξσ ςξσ νεμξδξυείξσ «Δόμα» (ποόημ Ασρςοξξσγγοικϊ

Οοξνεμείξ) (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 133. Αμαςξλική και κεμςοική

είρξδξπ ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ ςξσ

Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ με ποξρβαρη επί

ςηπ ξδξϋ Δαγκλή. Διακοίμεςαι η

ασλϊθσοα απϊ επξυήπ καςαρκεσήπ και

ςξ ιδιαίςεοξ ρυέδιξ ςχμ περρόμ. Ξ

πεοιβάλλξμςαπ υόοξπ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ

Λαγδαλημήπ διαθέςει και δεϋςεοη

ποϊρβαρη επί ςηπ ξδξϋ Ρκοα (δσςικά)

έυξμςαπ ασλϊθσοα με παμξμξιϊςσπξ

ρυέδιξ ( ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 131. Κεπςξμέοεια ριδεοιάπ ασλϊθσοαπ

νεμξδξυείξσ «Δόμα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

EIKONA 132. Λαμςοϊςξιυξπ, ξ ξπξίξπ πεοιβάλλει ςξμ

πεοιβάλλξμςα υόοξ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ ποιμ ςημ

αμάπλαρη ςξσ 2008 και ακξλξσθεί ςημ κλίρη ςξσ

εδάτξσπ. Δπίρηπ, διακοίμεςαι ςξ υαοακςηοιρςικϊ

αρβέρςχμα ςξσ ςξίυξσ (πηγή: Τχςξγοατικϊ Αουείξ

ρξσκάςξσ, 2007).

EIKONA 134. Οεοίτοανη

ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ μεςά

ςημ ποϊρταςη

αμακαίμιρή ςηπ (2015),

ϊπξσ διαςηοήθηκε ςξ

παλαιϊ ςηπ ρυέδιξ

(ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).

ΔΘΙΞΜΑ 135. Ασλϊθσοα

ξικίαπ Βεμιζέλξσ ρε

ρυέδιξ ςξσ μηυαμικξϋ

Θχάμμη Ρςασοίδη ςξσ

1927 (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).



88

ΔΘΙΞΜΑ 136. Ασλϊθσοα ρςημ

βξοιμή ασλή ςηπ ξικίαπ

Βεμιζέλξσ με ποϊρβαρη επί ςηπ

ξδξϋ Τοαγκξκαρςέλξσ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 137. Ασλϊθσοα, η

ξπξία ρσμδέει ςξ ποξκήπιξ με

ςημ βξοιμή ασλή ρςημ ξικία

Βεμιζέλξσ (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).

ΔΘΙΞΜΑ 138. Τχςξγοατικϊ

ρςιγμιϊςσπξ μαθηςοιόμ ςξ

1950. Διακοίμεςαι η ερχςεοική

πεοίτοανη, η ριδεοιά ςηπ και

μέοξπ ςξσ κήπξσ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ (πηγή:

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 139. Λεοική άπξφη

ςηπ ασλήπ ςξσ κήπξσ ςξ 1958

ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ

Ιαλξγοαιόμ. Διακοίμεςαι η

ερχςεοική πεοίτοανη δενιά

ςηπ τχςξγοατίαπ (πηγή:

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).
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ΔΘΙΞΜΑ 140. Δρχςεοική

πεοίτοανη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ

υόοξσ, η ξπξία διαυχοίζει ςημ

ασλή ρςημ βϊοεια ϊφη ςξσ

κςιοίξσ απϊ ςξμ υόοξ ςξσ

πεοιβξλίξσ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ.

Διακοίμξμςαι και ξι

διακξρμηςικέπ γλάρςοεπ ρε

ασςήμ (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).

EIKONA 143. Λεοική άπξφη αμαςξλικξϋ κήπξσ ςξσ νεμξδξυείξσ «Δόμα». Διακοίμεςαι

καςαρκεσαρςική λεπςξμέοεια, η ξπξία ξοιξθεςεί διαδοϊμξ κίμηρηπ μέρα ρςξμ υόοξ ςξσ κήπξσ.

Απξςελείςαι απϊ ςξιυίξ ϋφξσπ 0.50m πεοίπξσ και απϊ γλάρςοεπ απϊ πχοϊλιθξ, ξι ξπξίεπ είμαι

ρςέοεα ςξπξθεςημέμεπ πάμχ ρε ασςϊμ. Ξι γλάρςοεπ ασςέπ ςξπξθεςξϋμςαι πάμχ ρςξ ςξιυίξ αμά

1.50m πεοίπξσ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

EIKONA 141 και 142. Νέμξπ ανιχμαςικϊπ ρςξμ κήπξ ςξσ «Οαλαςιξϋ», ρςξ βάθξπ η ξικία Βεμιζέλξσ ςξ

έςξπ 1899. Διακοίμεςαι ρςξιυείξ υάοανηπ δοξμίρκχμ (ςξιυίξ) μέρα ρςξ ποξκήπιξ, ςξ ξπξίξ

ρσμαμςάςαι και ρήμεοα ρςξμ κήπξ ςξσ νεμξδξυείξσ «Δόμα», ϊπχπ ασςϊ ταίμεςαι παοακάςχ (πηγή:

Ιξκκιμάκηπ, Γιακξσμήπ, 2009 και Δθμικϊ Ίδοσμα Λελεςόμ και Δοεσμόμ «Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ»

αμςίρςξιυα).

ΔΘΙΞΜΑ 144. 

Κεπςξμέοεια 

ςξιυίξσ ρςξμ 

μϊςιξ κήπξ ςξσ 

νεμξδξυείξσ 

«Δόμα» 

(ποξρχπικϊ 

αουείξ, 2015).
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5.4.2. Δνόρςεπ

Ιαθξοιρςικϊ ρσμθεςικϊ ρςξιυείξ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ απξςελξϋμ ξι

ενόρςεπ, αουιςεκςξμικϊ ρςξιυείξ πξσ εμπεοιέυει ςημ έμμξια ςηπ θέαπ, ξι ξπξίξι

ρσμαμςόμςαι ρυεδϊμ ρςξ ρϋμξλξ ϊλχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ

(ΔΘΙΞΜΑ 145, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164).

Δμδεικςικά αματέοεςαι ϊςι απϊ ςιπ επιρκέφειπ ςξσ Οοίγκιπα Γεχογίξσ ςξ 1899

και ςξ 1937 ρςημ Γαλλική Ρυξλή καςαγοάτεςαι η θέα ρςξ Ιοηςικϊ Οέλαγξπ βϊοεια ςξσ

κςιοίξσ και ρςα Κεσκά Όοη μϊςια ςξσ κςιοίξσ (Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).

Οοάγμαςι, ϊλεπ ξι ξικίεπ έυξσμ θέα ρςξ Ιοηςικϊ Οέλαγξπ και ςα Κεσκά Όοη μέρα απϊ

ςξσπ ενόρςεπ ςξσπ (ΔΘΙΞΜΑ 145, 148, 151, 154, 162, 165, 166). Ρε μεοικέπ

πεοιπςόρειπ, ϊμχπ, η θέα απϊ ςξσπ ενόρςεπ δεμ απξςελεί πλέξμ ιδιαίςεοξ

υαοακςηοιρςικϊ ρςξιυείξ, καθϊςι η πεοιξυή ςηπ Υαλέπαπ ρήμεοα είμαι πσκμξδξμημέμη

με απξςέλερμα η θέα μα κοϋβεςαι πίρχ απϊ ϊμξοεπ ιδιξκςηρίεπ.

έλξπ, ξι ενόρςεπ ρσμήθιζαμ μα τέοξσμ ξοξτξγοατίεπ ϊπχπ διέθεςε ςξ

«Οαλάςι» (ΔΘΙΞΜΑ 160). Ξμξίχπ, ξοξτξγοατίεπ λέγεςαι ϊςι διαςηοξϋραμ και ξι

ενόρςεπ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη και ςξσ Ασρςοξξσγγοικξϋ Οοξνεμείξσ.

ΔΘΙΞΜΑ 145 και 146. Βξοιμϊπ ενόρςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ και θέα ρςξ Ιοηςικϊ Οέλαγξπ

απϊ ςημ θέρη ςηπ ερχςεοικήπ πεοίτοανηπ (βλέπε ρελ. 89) μποξρςά απϊ ςξμ βξοιμϊ ενόρςη

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 147. Ηέα ρήμεοα ρςημ γειςξμική

ρσμξικία ςχμ αμπακαοιόμ και ςξ Ιοηςικϊ

Οέλαγξπ απϊ ςημ Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 153 και 154. Βξοιμϊπ ενόρςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ. Ξ ενόρςηπ ποξρςέθηκε καςά ςημ

αμακαίμιρη ςξσ 1927. Ηέα ρςξ Ιοηςικϊ Οέλαγξπ απϊ ςξμ βξοιμϊ ενόρςη ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 151 και 152. Δνόρςηπ με μϊςιξ ποξραμαςξλιρμϊ ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ. Ξ ενόρςηπ

ποξρςέθηκε καςά ςημ αμακαίμιρη ςξσ 1927. Δενιά ξ Βεμιζέλξπ δείυμει ςα Κεσκά Όοη απϊ ςξμ ίδιξ

ενόρςη ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1920; (πηγή: Ληςρξςάκη, 2006 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015

αμςίρςξιυα).

ΔΘΙΞΜΑ 148 και 149. Βξοιμϊπ ενόρςηπ ξικίαπ Ληςρξςάκη. Ξ ενόρςηπ κάλσπςε ϊλξ ςξ μήκξπ ςηπ

ποϊρξφηπ και ρυημάςιζε ρςξά μέυοι ςημ δεκαεςία ςξσ 1940, ϊπξσ πήοε ςημ ρημεοιμή μξοτή για

απξτσγή ποξβλημάςχμ σγοαρίαπ. Δενιά διακοίμεςαι περρϊπ ρςήοινηπ ςξσ ενόρςη ξικίαπ

Ληςρξςάκη (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 150. Δνόρςηπ ξικίαπ Ληςρξςάκη με δσςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ και θέα ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ.

Διακοίμεςαι η πεοίςευμη ριδεοιά ςξσ ενόρςη (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 158 και 159. Δνόρςηπ με μϊςιξ ποξραμαςξλιρμϊ και κϋοια είρξδξπ ξικίαπ Οοίγκιπα Γεχογίξσ.

Δενιά λεπςξμέοεια ριδεοιάπ ςξσ ενόρςη ςηπ ξικίαπ Οοίγκιπα Γεχογίξσ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 155 και 156. Δνόρςηπ/ Δρξυή με αμαςξλικϊ ποξραμαςξλιρμϊ ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη.

Διακοίμεςαι λεπςξμέοεια απϊ ςξ ρςηθαίξ και ξι διακξρμηςικέπ γλάρςοεπ πάμχ ρε ασςϊ (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 157. Δσςικϊπ ενόρςηπ ξικίαπ

Λαοκαμςχμάκη. Ζ καςαρκεσή ςξσ ενόρςη

ρςη θέρη ασςή είμαι μεςαγεμέρςεοη ςηπ

αουικήπ καςαρκεσήπ ςηπ ξικίαπ (1916;)

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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EIKONA 160. Ξ ρχμαςξτϋλακαπ Γιάμμηπ Λαθιξσδάκηπ μποξρςά απϊ ςξμ ενόρςη ειρϊδξσ ςξσ

«Οαλαςιξϋ». Διακοίμεςαι η ξοξτξγοατία ςξσ ενόρςη, η ξπξία δεμ στίρςαςαι πλέξμ (πηγή:

Ιξκκιμάκηπ, Γιακξσμήπ, 2009).

ΔΘΙΞΜΑ 161. Βξοιμϊπ ενόρςηπ ρςξ κςίοιξ ςξσ νεμξδξυείξσ «Υαλέπα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 162. Ηέα ρςημ πϊλη ςχμ

Υαμίχμ απϊ ςξ νεμξδξυείξ

Υαλέπα ρήμεοα (πηγή:

www.halepa.com).
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ΔΘΙΞΜΑ 165 και 166. Άπξφη ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ απϊ

ςξ κςίοιξ ςξ 1940, ςξ ξπξίξ ρήμεοα ρςεγάζει ςξ

νεμξδξυείξ «Δόμα» και θέα ρςξμ κϊλπξ ςηπ πϊληπ ςχμ

Υαμίχμ (πηγή: www.hotel-doma.gr και booking.com

αμςίρςξιυα).

EIKONA 163. Δνόρςεπ διακοίμξμςαι δενιά και αοιρςεοά ςξσ

κεμςοικξϋ κςιοίξσ ρςξ Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ.

Τχςξγοατία γϋοχ ρςξ 1900. Ξι ενόρςεπ έυξσμ

ποξραμαςξλιρμϊ βϊοειξ και μϊςιξ αμςίρςξιυα (πηγή:

Τχςξγοατική Ρσλλξγή Λαμξϋρακα).

ΔΘΙΞΜΑ 164. Δνόρςηπ με δσςικϊ ποξραμαςξλιρμϊ επί ςηπ

ποϊρξφηπ ςξσ νεμξδξυείξσ «Δόμα». Ξ ενόρςηπ ποξρςέθηκε

ςξ 1920 και ρςηοίζεςαι ρε κξλόμεπ ιχμικξϋ οσθμξϋ. ξμίζει

ςημ κεμςοική είρξδξ ςηπ ξικίαπ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 167 και 168. Δρξυή κςιοίξσ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ. Ζ ερξυή ςξσ κςιοίξσ ρυημαςίζει

ρςξά. Ρςημ ρςξά σπάουξσμ πεοιμεςοικά ασςήπ πέςοιμα καθίρμαςα. Δενιά διακοίμεςαι κάθιρμα επί

ςηπ ρςξάπ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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5.4.3. Ρκάλεπ και Ιϊγυεπ

Ξι ρκάλεπ απξςελξϋμ επιβληςικϊ αουιςεκςξμικϊ ρςξιυείξ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ

Υαλέπαπ, ςξ ξπξίξ ρσμδέεςαι άμερα με ςξσπ κήπξσπ. Ρσμαμςόμςαι ρκάλεπ με έμα ή

δϋξ ρκέλη.

Δμδιατέοξσρα καςαρκεσή απξςελεί η ρκάλα απϊ πελεκηςή πέςοα και υοήρη

βξςραλχςξϋ ρςημ είρξδξ ςξσ ποξκηπίξσ ρςξ κςίοιξ «Αγγλικϊ Οοξνεμείξ» (ΔΘΙΞΜΑ

169). Δπίρηπ, ιδιαίςεοα εμςσπχριακή είμαι η καςαρκεσή ςηπ ρκάλαπ με κσκλικέπ

κλίμακεπ με δϋξ ρκέλη (διπλήπ ϊφηπ) ρςξ κςίοιξ «Αγγλικϊ Οοξνεμείξ», ςηπ ξπξίαπ η

επίρςοχρη είμαι απϊ μάομαοξ. Υαοακςηοιρςικϊ ςηπ είμαι η ερξυή πξσ δημιξσογείςαι

με ςημ ξπιρθξυόοηρη ςξσ ενόρςη (ΔΘΙΞΜΑ 170). Ρκάλα διπλήπ ϊφηπ διαθέςει η ξικία

Λαοκαμςχμάκη αλλά διέθεςε και η ποϊρξφη ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ μέυοι ςημ

αμακαίμιρή ςηπ ςξ 1927 (ΔΘΙΞΜΑ 171, 172).

Όμξιεπ καςαρκεσέπ ρσμαμςόμςαι ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη με σλικϊ

καςαρκεσήπ πέςοα λανεσςή απϊ αρβερςϊλιθξ, ϊπχπ και ρςξ κςίοιξ ςξσ

Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξσ ϊπξσ η ρκάλα διπλήπ ϊφηπ εμξπξιεί ςημ σπεοσφχμέμη

είρξδξ καςά 1.50m πεοίπξσ με ςξ επίπεδξ ςξσ δοϊμξσ, εμό ςασςϊυοξμα πλαιριόμει

ςημ είρξδξ με πέςοιμξ πσλόμα καςά ςα Δμεςικά ποϊςσπα (ΔΘΙΞΜΑ 173, 174).

Ρςα αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ παοαςηοείςαι ςξ διακξρμηςικϊ ρςξιυείξ ςηπ κϊγυηπ

ςξπξθεςημέμξ ρσμμεςοικά ρςιπ ποξρϊφειπ ςξσπ, ϊπχπ ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ κςιοίχμ

«Οαλάςι» και «Αγγλικϊ Οοξνεμείξ». Ρςξ Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ εμταμίζεςαι

ρσμδσαρμϊπ ςχμ ρςξιυείχμ ρκάλαπ και κϊγυηπ. Ρσυμά δε ξι κϊγυεπ ανιξπξιξϋμςαι για

ςημ ποξβξλή μικοόμ αγαλμάςχμ ή γλαρςοόμ με ιδιαίςεοη τϋςεσρη π.υ. τςέοη

Woodwardia radicans (Blechnaceae). Ιαςά ςημ επιςϊπια έοεσμα ςξσ πεοιβάλλξμςξπ

υόοξσ ρςημ βϊοεια ϊφη ςξσ κςιοίξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ παοαςηοήθηκε

διακξρμηςική κϊγυη ρςημ ερχςεοική πεοίτοανη (ΔΘΙΞΜΑ 179 και 180).

έλξπ, παοξσριάζξμςαι ξι ρκάλεπ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ Λαδγαλημήπ και ςξσ

«Οαλαςιξϋ» (ΔΘΙΞΜΑ 175, 176, 177, 178).

ΔΘΙΞΜΑ 169. Ρκάλα ειρϊδξσ ρςξ ποξκήπιξ ςξσ νεμξδξυείξσ «Υαλέπα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 170. Ρκάλα διπλήπ ϊφηπ ρςξ κςίοιξ ςξσ νεμξδξυείξσ «Υαλέπα». Διακοίμξμςαι ξι κϊγυεπ (4).

Ζ ςξπξθέςηρη ςχμ πήλιμχμ δξυείχμ ρςιπ κϊγυεπ απξςελεί μέα παοέμβαρη (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 171 και 172. Ρκάλα διπλήπ ϊφηπ ρςημ είρξδξ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη. Δενιά διακοίμεςαι

ςξ αοιρςεοϊ ρκέλξπ ςηπ ρκάλαπ, ϊπξσ ξι γλάρςοεπ διακξρμηςικϊ ρςξιυείξ ασςήπ (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).

ΔΘΙΞΜΑ 173 και 174. Άπξφη ςηπ ρκάλαπ διπλήπ ϊφηπ ρςημ είρξδξ ςξσ ποξκηπίξσ ρςξ νεμξδξυείξ

«Δόμα» με ποϊρβαρη επί ςηπ ξδξϋ Δλ. Βεμιζέλξσ. Ρκάλεπ αμϊδξσ απϊ ςξ ποξκήπιξ ρςξ κςίοιξ ρςημ

είρξδξ ςξσ ποξκηπίξσ ςξσ κςιοίξσ ςξπξθεςημέμεπ ρσμμεςοικά εκαςέοχθεμ ςηπ κεμςοικήπ ειρϊδξσ.

Διακοίμεςαι και η κϊγυη μεςχπικά κάςχ απϊ ςξ πλαςϋρκαλξ. Δμδιατέοξμ παοξσριάζει ςξ ιδιαίςεοξ

ρυέδιξ ςξσ κιγκλιδόμαςξπ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 175 και 176. Ρκάλα απϊ μάομαοξ βξοιμήπ ϊφηπ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ. Ξ μαϊπ διαθέςει

δϋξ ρκάλεπ ίδιξσ ςϋπξσ: μία ρςημ βϊοεια και μία ρςημ δσςκή ϊφη (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 177 και 178. Ρκάλα

ειρϊδξσ και κϊγυη δενιά ρςημ

ποϊρξφη ςξσ «Οαλαςιξϋ».

Δενιά λεπςξμέοεια ςηπ ρκάλαπ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 179 και 180. Διακξρμηςική κϊγυη ρςημ ερχςεοική πεοίπτοανη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ

υόοξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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5.4.4. Σλικά Ολακϊρςοχρηπ

α σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ πλακϊρςοχρη ςχμ διαδοϊμχμ ρςξμ

κήπξ ή ςημ ασλή απξςελξϋμ μια ρσμθεςική και καςαρκεσαρςική λεπςξμέοεια, η ξπξία

δεμ είμαι εϋκξλξ μα ποξρδιξοιρςεί με ακοίβεια ρήμεοα λϊγχ ςχμ αλλαγόμ πξσ έυξσμ

επέλθει με ςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ.

Σπξλείμμαςα παλαιϊςεοχμ πλακξρςοόρεχμ απξςελξϋμ εμδείνειπ ϊςι ςα κϋοια

σλικά πλακξρςοόρηπ ήςαμ ςξ καλμςεοίμι, ςξ βϊςραλξ, ςξ υαλίκι και ξι ακαμϊμιρςεπ

πλάκεπ απϊ αρβερςϊλιθξ.

Ρϋμηθεπ σλικϊ πλακϊρςοχρηπ ςχμ μξμξπαςιόμ ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα

απξςελξϋρε ςξ καλμςεοίμι, δηλαδή η επίρςοχρη με ακαςέογαρςεπ πέςοεπ. ξ

καλμςεοίμι απξςελεί παοάδξρη ρςξ Αιγαίξ ςηπ Ξθχμαμικήπ πεοιϊδξσ και έυει

Βσζαμςιμέπ οίζεπ (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015). Ζ ςέυμη ασςή ανιξπξιήθηκε και ρε

μεξκλαρικέπ ασλέπ έχπ ςημ δεκαεςία ςξσ 1920 πεοίπξσ, ϊπχπ ρσμαμςάμςαι και

ρήμεοα ρςιπ ξικίεπ Λαοκαμςχμάκη και ςημ λεγϊμεμη «Γαλαοία» (ΔΘΙΞΜΑ 181, 182,

183, 184, 185).

Οαοϊμξιξ σλικϊ επίρςοχρηπ με ςξ καλμςεοίμι είμαι ςξ υξμςοϊ βϊςραλξ, ςξ

λεγϊμεμξ βξςραλχςϊ, πξσ υοηριμξπξιήθηκε ρςξ κςίοιξ «Οαλάςι» επί επξυήπ Ύπαςξσ

Αομξρςή Εαψμη, και ρςξ Αγγλικϊ Οοξνεμείξ (ΔΘΙΞΜΑ 186). ξ βξςραλχςϊ ςξσ

Αγγλικξϋ Οοξνεμείξσ διαςηοείςαι ρυεδϊμ αμέπατξ μέυοι και ρήμεοα και

υοηριμξπξιείςαι χπ σλικϊ πλακϊρςοχρηπ για ςα ανξμικά μξμξπάςια πξσ ρσμδέξσμ ςημ

ξικία με ςημ είρξδξ ςξσ κήπξσ (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998). Ζ υοήρη ςξσ βξςραλχςξϋ

ποξέουεςαι απϊ Δμεςικέπ επιοοξέπ μιάπ και ξι Δμεςξί ρσμήθιζαμ μα ςξ υοηριμξπξιξϋμ

εκςεςαμέμα χπ σλικϊ πλακϊρςοχρηπ ρε ασλέπ εκείμηπ ςηπ πεοιϊδξσ ρςα Υαμιά, ϊπχπ

για παοάδειγμα ρςημ ρσμαγχγή Δςπ Υαγίμ, Etz Hayyim («Δέμςοξ ςηπ Εχήπ») ρςημ

ρσμξικία «Ξβοιακή» ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ.

ξ υαλίκι ανιξπξιείςαι και ασςϊ χπ σλικϊ επίρςοχρηπ ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ,

ϊπχπ ρςη Γαλλική Ρυξλή, ςξ Αγγλικϊ Οοξνεμείξ και ςξ «Οαλάςι» (ΔΘΙΞΜΑ 188).

Ακαμϊμιρςεπ πλάκεπ απϊ αρβερςϊλιθξ απξςελξϋμ ρϋμηθεπ σλικϊ

πλακϊρςοχρηπ για ςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, ϊπχπ παοαςηοείςαι

ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη, ρςξμ Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ, ρςημ ξικία Βεμιζέλξσ, ρςξ

Ασρςοξξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ (ΔΘΙΞΜΑ 187, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201). Ξι

πλάκεπ απϊ αρβερςϊλιθξ πξικίλξσμ ρε ρυήμα και διαρςάρειπ, και είμαι διατξοεςικήπ

κξπήπ και αομξλϊγηρηπ ρςα διάτξοα αουξμςικά.

ξ μάομαοξ δεμ έυει εσοεία εταομξγή ρςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ

Υαλέπαπ ϊρξ ξι πλάκεπ αρβερςξλίθξσ, και εμςξπίζεςαι μϊμξ ρςημ πλακϊρςοχρη

μικοόμ επιταμειόμ, ϊπχπ ρςιπ ρκάλεπ ςχμ κςιοίχμ Οαλάςι, Αγγλικϊ Οοξνεμείξ και

ρςξμ Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ (βλέπε παοάγοατξ 5.4.3). Ζ Ιοήςη διαθέςει μάομαοα

μικοξϋ μεγέθξσπ πξσ δεμ είμαι εϋκξλα ανιξπξιήριμα, και έςρι, ςξ μάομαοξ πξσ

υοηριμξπξιείςαι είμαι ειραγϊμεμξ (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015). Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ

παοξσριάζει ςξ δάπεδξ ςξσ διαδοϊμξσ ςξσ ιρξγείξσ ςηπ ξικίαπ ςξσ Οοίγκιπα Γεχογίξσ

με γεχμεςοικϊ ρυέδιξ απϊ εμαλλαρρϊμεμεπ γκοι και άρποεπ μαομάοιμεπ πλάκεπ ρε

ρυήμα οϊμβξσ. Ασςϊ ςξ ρυέδιξ ρσμαμςάςαι ςϊρξ ρςξμ ενχςεοικϊ υόοξ ςηπ ειρϊδξ ϊρξ

και ερχςεοικά, ϊπχπ παοαςηοήθηκε καςά ςημ επίρκεφη ςξσ αουξμςικξϋ (ΔΘΙΞΜΑ 189

και 190).

έλξπ, με ςημ ειραγχγή μέχμ ξικξδξμικόμ σλικόμ ρςα μεςαγεμέρςεοα υοϊμια,

ξι ιδιξκςήςεπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ εμρχμαςόμξσμ ςα μέα ασςά σλικά ρςξσπ

κήπξσπ ςξσπ. Οαοάδειγμα ςέςξιχμ εταομξγόμ απξςελεί η υοήρη υοχμαςιρςόμ

ςριμέμςιμχμ πλακιδίχμ ςημ δεκαεςία ςξσ 1920 ρςημ «Γαλαοία», καθόπ και η υοήρη

ςριμέμςξσ ρςημ ασλή ςη Γαλλικήπ Ρυξλήπ ςξ 1952 (ΔΘΙΞΜΑ 202, 203, 204, 205, 206,

207, 208) (Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).
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ΔΘΙΞΜΑ 181 και 182. Υαοακςηοιρςικϊ καλμςεοίμι ρςξμ κήπξ ςηπ ξικίαπ Ληςρξςάκη. Δενιά 

λεπςξμέοεια ςξσ σλικξϋ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 183, 184 και 185. Ιαλμςεοίμι ρε ρκάλα ρςξμ κήπξ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη και

λεπςξμέοεια ςηπ. Ζ ρκάλα εμξπξιεί ςα ςοία επίπεδα ςξσ κήπξσ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 186. Βξςραλχςϊ ρςξ ποξκήπιξ ςξσ νεμξδξυείξσ «Υαλέπα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 187. Ζ εικξμιζϊμεμη πλακϊρςοχρη ρςξ

υόοξ ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ ξικίαπ Η. Ληςρξςάκη

απξςελεί επέμβαρη ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιάμςα εςόμ

ρςη θέρη ςξσ άλλξςε βξςραλχςξϋ διαδοϊμξσ. ξ

σλικϊ παοαπέμπει ρε σλικά πλακϊρςοχρηπ, ςα ξπξία

έυξσμ υοηριμξπξιηθεί ποξγεμέρςεοα ασςξϋ. Ρςημ

θέρη ςηπ πέςοιμηπ πλακϊρςοχρηπ σπήουε ϊμχπ και

υαλίκι καςά μαοςσοία ςξσ ιδιξκςήςη, αλλά ϊπχπ

μαοςσοξϋμ και ξι παλαιϊςεοεπ τχςξγοατίεπ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 188. Ξι σπαρπιρςέπ ςξσ Οοίγκιπα ςξ

1899. Υοήρη υαλικιξϋ χπ σλικϊ

πλακϊρςοχρηπ ρςξ υόοξ ςξσ ποξκηπίξσ ρςξ

«Οαλάςι» (πηγή: Ιξκκιμάκηπ, Γιακξσμήπ,

2009).

ΔΘΙΞΜΑ 189 και 190. Ολακϊρςοχρη επί ςηπ

ρκάλαπ ειρϊδξσ ξικίαπ Οοίγκιπα Γεχογίξσ

επεμδεδσμέμη με μάομαοξ Οεμςέληπ απϊ ςημ

επξυή καςαρκεσήπ ςηπ ξικίαπ. Διακοίμεςαι

λεπςξμέοεια ρϋμδερηπ δϋξ σλικόμ: μάομαοξ

και πέςοα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 191 και 192. Ολακϊρςοχρη ρςημ βξοιμή ασλή ςξσ

κήπξσ ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ, ϊπξσ διακοίμεςαι η υοήρη

ακαμϊμιρςχμ πλακόμ απϊ αρβερςϊλιθξ. Ρςξ μικοϊ ημικσκλικϊ

παοςέοι μία Βξκαμβίλια, Bogainvillea glabra (Nyctaginaceae)

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 195. Ακαμϊμιρςεπ πλάκεπ

απϊ αρβερςϊλιθξ χπ σλικϊ

επίρςοχρηπ ρςξμ κήπξ ςηπ ξικίαπ

Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 196. Υοήρη ακαμϊμιρςχμ

πλακόμ αρβερςξλίθξσ ρε ρκάλα

ςξσ κήπξσ ςξσ νεμξδξυείξσ

«Δόμα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 197 και 198.

Ολακϊρςοχρη ποξκηπίξσ

νεμξδξυείξσ «Δόμα». Υοήρη

ακαμϊμιρςχμ πλακόμ απϊ

αρβερςϊλιθξ (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).

EIKONA 193 και 194. Ολακϊρςοχρη γϋοχ

απϊ ςξ κςίοιξ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ

ποιμ ςημ αμάπλαρη ςξσ 2008. Ακαμϊμιρςεπ

πλάκεπ απϊ αρβερςϊλιθξ χπ σλικϊ

πλακϊρςοχρηπ πεοιβάλλξσμ ςξμ μαϊ

(πηγή: ρξσκάςξπ, 2007).
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ΔΘΙΞΜΑ 199, 200 και

201. Ολακϊρςοχρη

για ςημ ποϊρβαρη ρςξ

κχδχμξρςάριξ.

Δημιξσογία διαδοϊμξσ

κίμηρηπ απϊ ςξ κςίοιξ

ςξσ μαξϋ ρε ασςϊ.

Υοήρη ακαμϊμιρςχμ

πλακόμ αρβερςϊλιθξσ

διατξοεςικήπ

αομξλϊγηρηπ ρςξμ

πεοιβάλλξμςα υόοξ

Θ.Μ. Αγίαπ

Λαγδαλημήπ

(ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).

ΔΘΙΞΜΑ 204 και 205. Ζ πλακϊρςοχρη ασςή ρςξμ κήπξ ξικίαπ Βεμιζέλξσ απξςελεί μεϊςεοη εταομξγή.

Οιθαμϊμ με σλικϊ, ςξ ξπξίξ ποξωπήουε ρςξμ υόοξ. Δενιά λεπςξμέοεια ςηπ πλακϊρςοχρηπ (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 202 και 203. Ρυέδιξ πλακϊρςοχρηπ

ειρϊδξσ ξικίαπ Ληςρξςάκη. Υοχμαςιρςϊ

ςριμέμςιμξ πλακάκι ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1920

επί ςηπ ειρϊδξσ ξικίαπ Ληςρξςάκη.

Οαοϊμξια υοήρη ςξσ σλικξϋ ασξϋ

ρσμαμςόμςαι και ρε άλλεπ ξικίεπ ρε άλλεπ

ρσμξικίεπ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ (πυ. ξδξί

Ρτακιαμάκη, Μεάουξσ κ.α.) (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 208. Ολακϊρςοχρη ρςη βϊοεια

ϊφη ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ. Οαοάδειγμα

μεςαγεμέρςεοηπ εταομξγήπ ςριμέμςξσ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 206 και 207. Ολακϊρςοχρη ρςξ ποξκήπιξ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη. Δενιά διακοίμεςαι

λεπςξμέοεια σλικξϋ πλακϊρςοχρηπ απϊ πλάκεπ ςριμέμςξσ. Οοϊκειςαι για μεςαγεμέρςεοη εταομξγή

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 210 και 211. Οέογξλα για ρκίαρη ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη ρυημαςίζει διάδοξμξ πεοιπάςξσ

ρε ρσμέυεια με ςημ ρςξά πξσ ρυημαςίζει ξ ενόρςηπ. Ζ πέογξλα ρςηοίζεςαι ρε καλξρυημαςιρμέμα

κξλχμάκια ςεςοαγχμικήπ διαςξμήπ απϊ μπεςϊμ αομέ εμό πάμχ ρε ασςήμ αμαοοιυάςαι μία

Ιλημαςαοιά, Vitis vinifera (Vitaceae), η ξπξία ρςηοίζεςαι ρε ριδεοέμιξσπ δξκξϋπ. Ζ καςαρκεσή ςηπ

πέογξλαπ υοξμξλξγείςαι ςημ δεϋςεοη δεκαεςία ςξσ 20ξσ αιόμα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

5.4.5. Οέογξλεπ

Ξι πέογξλεπ είμαι λιςέπ καςαρκεσέπ ρςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ

Υαλέπαπ. Απξςελξϋμςαι απϊ δξκάοια καςαρκεσαρμέμα απϊ ρκσοϊδεμα (beton arme),

νϋλξ ή ρίδεοξ. Οάμχ ρε ασςά αμαοοιυόμςαι ρσμήθχπ κλημαςαοιέπ, Vitis vinifera

(Vitaceae) ή άλλξ αμαοοιυόμεμξ τσςικϊ είδξπ. Ξι πέογξλεπ ξοιξθεςξϋμ υόοξσπ

ρςάρηπ ή κίμηρηπ για αμάπασρη και ςασςϊυοξμα ποξρτέοξσμ ποξρςαρία απϊ ςξμ ήλιξ

(ΔΘΙΞΜΑ 209, 210, 211).

ΔΘΙΞΜΑ 209. Οέογξλα απϊ νϋλξ

ρςξμ κήπξ ςξσ Αγγλικξϋ

Οοξνεμείξσ διακοίμεςαι μϊλιπ ρςξ

πάμχ δενιϊ μέοξπ ςηπ

τχςξγοατίαπ. Ιαλερμέμξι ρε

δενίχρη ςξσ Άγγλξσ Οοξνέμξσ ρςιπ

9 Λαψξσ 1907 κάθξμςαι κάςχ απϊ

ςημ ρκιά τσςικξϋ είδξσπ, ςξ ξπξίξ

αμαοοιυάςαι ρςημ πέογξλα (πηγή:

Τχςξγοατικϊ Αουείξ Δθμικξϋ

Θρςξοικξϋ Λξσρείξσ).
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5.4.6. ξ Ρςξιυείξ ςξσ Μεοξϋ

ξ ρςξιυείξ ςξσ μεοξϋ ανιξπξιείςαι για ςημ κάλσφη βαρικόμ αμαγκόμ αλλά

και για διακξρμηςική υοήρη ρςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ. Ζ ρσλλξγή

και ανιξπξίηρη ςξσ μεοξϋ γίμεςαι κσοίχπ μέρχ ρςεομόμ, εμό ςξ ρςξιυείξ ςξσ μεοξϋ

χπ διακξρμηςικϊ ρςξιυείξ αμςιποξρχπεϋεςαι με ςημ μξοτή λιμμόμ και ριμςοιβαμιόμ.

5.4.6.1. Ρςέομεπ

Ζ ρςέομα απξςελξϋρε αμαγκαία λϋρη για ςημ ενσπηοέςηρη ςξσ μξικξκσοιξϋ

ςξμ 19ξ αιόμα. Όλα ςα αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ, ςα ξπξία μελεςήθηκαμ ρςημ παοξϋρα

εογαρία διέθεςαμ ρςέομεπ. Ξι ρςέομεπ, ξι ξπξίεπ εμςξπίρςηκαμ ρςξσπ κήπξσπ ςχμ

αουξμςικόμ είμαι ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ παοαπάμχ απϊ μία ρε αοιθμϊ, σπϊγειεπ ή

σπέογειεπ, και υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ κάλσφη βαρικόμ αμαγκόμ ςξσ μξικξκσοιξϋ,

ϊπχπ ςξ πϊςιρμα ςξσ κήπξσ, ςξ πλσρςαοιϊ και άλλεπ.

α αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ διέθεςαμ πηγάδια, σπϊγειεπ και σπέογειεπ ρςέομεπ.

Ξι σπϊγειεπ ρςέομεπ γέμιζαμ απϊ ςα βοϊυιμα μεοά ςχμ δχμάςχμ και ςιπ ρςέγεπ ςχμ

ξικιόμ, ρϋρςημα ςξ ξπξίξ εταομξζϊςαμ απϊ ςα μιμχψκά υοϊμια. ξ μεοϊ απϊ ςιπ

σπϊγειεπ ρςέομεπ μέρχ ςηπ ρβίγαπ (βίμςρι ή βαοξϋλκξ) μεςατεοϊςαμ ρςιπ επίγειεπ

ρςέομεπ και απϊ εκεί ξδηγείςξ με τσρική οξή ρςα πεοιβϊλια για ςημ άοδεσρή ςξσπ.

Ακϊμη, ξι σπέογειεπ ρςέομεπ, ρσμήθχπ ρε μξοτή αμξικςήπ δεναμεμήπ, γέμιζαμ μεοϊ

και απϊ μαγγαμξπήγαδα πξσ βοίρκξμςαμ ρςξσπ κήπξσπ. Λαγγαμξπήγαδα ρςη Υαλέπα

δεμ ρσμαμςόμςαι ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ διϊςι η πεοιξυή δεμ διαθέςει πξλλά σπϊγεια

μεοά ρε ρϋγκοιρη με ςξμ Υαμιόςικξ Ιάμπξ(Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Ρςη Υαλέπα σπήουαμ αοκεςά ρςεμά πηγάδια με ρβίγα, ξι πεοιρρϊςεοεπ ξικίεπ

ϊμχπ είυαμ σπϊγειεπ ρςέομεπ μεγάλξσ μεγέθξσπ και θξλχςέπ. Οαοαδξριακά, ξι

σπϊγειεπ ρςέομεπ, ήςαμ πελεκηςέπ με ςξ ρτσοί και ςξ καλέμι ρε βοάυξ πξσ έυει ςημ

ιδιϊςηςα μα μημ απξοοξτά ςξ μεοϊ. Υοηριμξπξιξϋραμ πέςοα και ρσμδεςικϊ σλικϊ

(ςριμεμςξκξμίαμα, αρβέρςη, κξσοαράμι) για μα ξλξκληοόρξσμ και μα

ρςεγαμξπξιήρξσμ ςα ςξιυόμαςα. Δπίρηπ, έκαμαμ «σάλχμα» για ακϊμα καλϋςεοη

ρςεγαμξπξίηρη απλόμξμςαπ θηοαψκή γη και βάζξμςαπ τχςιά ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ. Λε

ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, η ρςέομα απξκςξϋρε πξλϋ λεία και αδιαπέοαρςη στή ερχςεοικά. Για

μα διαςηοξϋμ ςη ρςέομα καθαοή έμπαιμαμ μέρα μικοξκαμχμέμα άςξμα ή ακϊμα και

παιδιά πξσ καθάοιζαμ ςη λάρπη απϊ ςξμ πσθμέμα και ςα ςξιυόμαςα. Για μα

διαςηοείςαι ςξ μεοϊ ςηπ ρςέομαπ καθαοϊ έοιυμαμ μέρα υέλια για μα μημ πιάμξσμ βοϋα

ςα ςξιυόμαςα. α υέλια ήςαμ και δείκςεπ καθαοϊςηςαπ, μιαπ και αμ ςξ μεοϊ είυε

μξλσμθεί, πέθαιμαμ. Ρςιπ αμξιυςέπ ρςέομεπ εμδημξϋρε έμα μικοϊ φάοι ςξ ξπξίξ

διαςηοξϋρε ςξ μεοϊ καθαοϊ. Δπίρηπ, έοιυμαμ ρςιπ δεναμεμέπ αρβέρςη για μα

βελςιχθεί η γεϋρη ςξσ μεοξϋ (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Ρςιπ σπέογειεπ ρςέομεπ υοηριμξπξιξϋραμ κλημαςαοιέπ, «κοεβαςίμεπ», για ςημ

ποξτϋλανή ςξσπ απϊ ςξμ ήλιξ όρςε μα μημ αμαπςϋρρξμςαι βοϋα και ποαριμίζει ςξ

μεοϊ και σπήουαμ και υοσρϊφαοα ή άλλα φάοια για μα καςαπξλεμξϋμ ςα κξσμξϋπια

(Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Ξι ρςέομεπ είυαμ ρσμήθχπ υχοηςικϊςηςα 10 έχπ 20 m3 πεοίπξσ.

Ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ ξι ρςέομεπ είμαι απλέπ καςαρκεσέπ υχοίπ

ιδιαίςεοξ διάκξρμξ, ρε αμςίθερη με ασςέπ πξσ ρσμαμςόμςαι ρςξμ Ιάμπξ ςηπ Υίξσ

(Απξρςξλίδηπ, 2011). Οεοίςευμεπ ρςέομεπ σπάουξσμ ρε άλλεπ πεοιξυέπ εκςϊπ ςηπ

Υαλέπαπ, ϊπχπ ρςξ μεςϊυι Ζρσυάκη, η ξπξία είμαι Δμεςική, και ρςξ μεςϊυι ςηπ

Λξστςίμαπ (Βεηζαδέ). Ρήμεοα ελάυιρςεπ διαςηοξϋμςαι πλέξμ, διϊςι είςε έυξσμ

εγκαςαλειτθεί είςε έυξσμ αταιοεθεί, καθϊςι δεμ είμαι αμαγκαίεπ πλέξμ για ςημ

ενσπηοέςηρη ςξσ μξικξκσοιξϋ.



Ρςξ νεμξδξυείξ «Υαλέπα», μαοςσοία ρημεοιμόμ ιδιξκςηςόμ αματέοεςαι ρςημ ϋπαονη

σπεομεγέθξσπ ρςέομαπ ρςξμ πίρχ κήπξ ςξσ αουξμςικξϋ η ξπξία δεμ σπάουει πλέξμ

λϊγχ ςηπ επέκςαρηπ ςξσ νεμξδξυείξσ (ρσμέμςεσνη με κξ Ρπαμξσδάκη, Αποίλιξπ 2015).

Ρςα αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ ρςέομεπ διαςηοξϋμςαι ρήμεοα ρςα κςίοια «Γαλαοία»,

«Οαλάςι», ςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη και Βεμιζέλξσ.

Ζ ξικία Ληςρξςάκη («Γαλαοία») διέθεςε ςοειπ ρςέομεπ καςά ςημ μαοςσοία ςχμ

ιδιξκςηςόμ απϊ ςημ επξυή καςαρκεσήπ ςηπ, λϊγχ ςξσ ϊςι η αουική υοήρη ςξσ υόοξσ

ήςαμ ρςοαςόμαπ και ξι αμάγκεπ ιδιαίςεοα ασνημέμεπ. Ρήμεοα, ρςξ υόοξ ςξσ

ποξκηπίξσ, ακοιβόπ κάςχ απϊ ςημ ρςέγη διαςηοείςαι μία σπϊγεια ρςέομα, η ξπξία

δεμ ανιξπξιείςαι πλέξμ. Ζ ρςέομα ρσγκέμςοχμε ςξ βοϊυιμξ μεοϊ μέρα απϊ ςξ λξϋκι

ξμβοίχμ ςεςοαγχμικήπ διαςξμήπ, ςξ ξπξίξ ρςηοίζεςαι με ςημ βξήθεια ξνειδχμέμχμ

ρςηοιγμάςχμ (ΔΘΙΞΜΑ 212, 213).

Ρςημ θέρη ςηπ ρςάθμεσρηπ ςχμ ασςξκιμήςχμ σπήουε επίρηπ μία ρςέομα

αμξικςξϋ ςϋπξσ, η ξπξία ϊμχπ καςεδατίρςηκε λϊγχ ςηπ ποάνηπ αμαλξγιρμξϋ ςημ

δεκαεςία ςξσ 1970, ϊπξσ μέοξπ ςξσ ξικξπέδξσ υοηριμξπξιήθηκε απϊ ςξμ Δήμξ για ςημ

διαπλάςσμρη ςηπ ξδξϋ Ακοχςηοίξσ. Οληοξτξοίεπ για ςημ ςοίςη ρςέομα δεμ

διαςίθεμςαι.

ξ «Οαλάςι» διαθέςει και ασςϊ δϋξ ρςέομεπ. Ζ ρςέγη πεοιμεςοικά διαθέςει

λξϋκι ξμβοίχμ μέρα απϊ ςξ ξπξίξ ςξ βοϊυιμξ μεοϊ καςαλήγει με ελεϋθεοη απξοοξή

ρε σδοξοοξέπ εμρχμαςχμέμεπ ρςημ ςξιυξπξιία ςξσ αουξμςικξϋ (μία ρε κάθε ϊφη), και

ρσμδεϊςαμ με σπϊγεια θξλχςή ρςέομα. ξ μεοϊ ασςϊ ποξξοιζϊςαμ μϊμξ ποξπ πϊρη. Ζ

σπέογεια ρςέομα, ϊμχπ, ήςαμ άμερηπ υοήρηπ απξκλειρςικά για ςξ πϊςιρμα ςξσ κήπξσ

(ΔΘΙΞΜΑ 214, 215).

έλξπ, ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη, γιμϊςαμ υοήρη γεμμήςοιαπ ςξ 1900, η ξπξία

λειςξσογξϋρε καςά ςημ διάοκεια ςηπ μϋυςαπ και ςοξτξδξςξϋρε ςη ρςέομα με μεοϊ

μέρχ αμςλίαπ. ασςϊυοξμα, γιμϊςαμ και η παοαγχγή οεϋμαςξπ για ςημ ςοξτξδξρία

ςηπ ξικίαπ (π.υ. για ςξμ τχςιρμϊ). ημ ημέοα άμξιγαμ ςημ βάμα και πϊςιζαμ ςξμ κήπξ

με τσρική οξή, λϊγχ ςηπ κλίρηπ ςξσ εδάτξσπ (ΔΘΙΞΜΑ 216).

ΔΘΙΞΜΑ 212 και 213. Σπϊγεια ρςέομα ρςημ βϊοεια ϊφη και ποϊρξφη ξικίαπ Ισοιάκξσ Ληςρξςάκη ή

«Γαλαοία», ρςξμ υόοξ ςξσ ποξκηπίξσ. Δενιά διακοίμεςαι η αμςλία ςηπ σπϊγειαπ ρςέομαπ για ςημ

αμϋφχρη ςξσ μεοξϋ (ρβίγα ή βίμςρι) (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 214. Σπέογεια ρςέομα

διακοίμεςαι δενιά ςξσ ανξμικξϋ

διαδοϊμξσ ρςξ ποξκήπιξ ςηπ ξικίαπ

ςξσ Οοίγκιπα Γεχογίξσ. Λαοςσοία

απϊ ςημ ξικξγέμεια αματέοει ϊςι η

ρςέομα σπάουει ακϊμα ρςημ ίδια

θέρη κοσμμέμη απϊ βλάρςηρη

(πηγή: Τχςξγοατικϊ Αουείξ

Δθμικξϋ Θρςξοικξϋ Λξσρείξσ).

EIKONA 215. Σπϊγεια θξλχςή

ρςέομα για ςημ ρσλλξγή ςξσ μεοξϋ

απϊ ςημ ρςέγη ρςημ μϊςια ϊφη ςηπ

ξικίαπ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 216. Σπέογεια ρςέομα με

κλημαςαοιά ρςημ βϊοεια ϊφη ςξσ

κήπξσ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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5.4.6.2. Κίμμεπ και Ριμςοιβάμια

Κίμμη διαςηοξϋρε και διαςηοεί μέυοι και ρήμεοα ρςξμ υόοξ ςξσ ποξκηπίξσ, η

ξικία Λαοκαμςχμάκη και η Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ, ξι ξπξίεπ ϊμχπ δεμ

ανιξπξιξϋμςαι.

Ζ καςαρκεσή ςχμ λιμμόμ ήςαμ απλή. Ρϋμτχμα με ςημ μαοςσοία ςξσ ιδιξκςήςη

ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη, η λίμμη ρυήμαςξπ ξοθξγόμιαπ κάςξφηπ με ημικσκλικέπ

ποξεκςάρειπ ρςιπ ρςεμέπ πλεσοέπ ήςαμ καςαρκεσαρμέμη απϊ «διαβοχμέμα βοάυια» ςα

ξπξία απξςελξϋμ έμα εμιαίξ ρϋμξλξ και ξοίζξσμ ςξ πεοίγοαμμά ςηπ. Δπιπλέξμ, με ςξ

ίδιξ σλικϊ διαμξοτχμϊςαμ μία κξιλϊςηςα, η ξπξία ρσγκέμςοχμε ςξ μεοϊ και

πλαιρίχμε ςξμ πίδακα αμάβλσρηπ μεοξϋ, ξ ξπξίξπ δεμ είυε διακξρμηςικϊ υαοακςήοα

και απλά ςημ ςοξτξδξςξϋρε με μεοϊ. Ζ καςαρκεσή ςηπ κξιλϊςηςαπ ασςήπ, ρϋμτχμα

με ςημ πεοιγοατή ςηπ απϊ ςξμ ιδιξκςήςη ςηπ, παοξμξιάρςηκε με μαμιςάοι ή με έμα

αμξιυςϊ μξϋταοξ. Ζ λίμμη πεοιείυε μξϋταοα και υοσρϊφαοα και ςξ μεοϊ ήςαμ ήοεμξ

(ποξρχπική ρσμέμςεσνη με ςξμ κξ Λαοκαμςχμάκη, Αποίλιξπ 2015) (ΔΘΙΞΜΑ 217, 218

και 219).

Ρυεςικά με ςημ λίμμη ρςξ υόοξ ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ, μαθηςήπ

ςηπ αματέοει υαοακςηοιρςικά ϊςι διέθεςε μξϋταοα αλλά, ακϊμη και βαςοάυια

(ΔΘΙΞΜΑ 220, 221, 222, 223) (Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).

Ρςημ ξικία ςξσ Αγγλικξϋ Οοξνεμείξσ, τχςξγοατικϊ μςξκξσμέμςξ ςηπ επξυήπ

μαοςσοεί ςημ ϋπαονη ριμςοιβαμιξϋ (ΔΘΙΞΜΑ 224). ξ ριμςοιβάμι απξςελξϋρε μια

διόοξτη καςαρκεσή, απϊ ςημ ξπξία ςξ μεοϊ αμάβλσζε σπϊ ςη μξοτή πίδακα. α

επιμέοξσπ επίπεδα κξρμξϋραμ γλάρςοεπ διατϊοχμ μεγεθόμ και με πξικιλία τσςικόμ

ειδόμ. Ζ υοήρη ςξσ σγοξϋ ρςξιυείξσ είμαι ρσμήθηπ ποακςική ρςξσπ μερξγειακξϋπ

κήπξσπ, διϊςι απξςελεί πηγή δοξριρμξϋ και αιρθηςικήπ απϊλασρηπ ρε θεομά

ςξπξκλίμαςα, ϊπχπ ασςϊ ςηπ Υαλέπαπ.

ΔΘΙΞΜΑ 217. Ζ λίμμη αμάμερα ρςιπ Αοχκάοιεπ, Araucaria bidwillii, ρςξ ποξκήπιξ ςηπ ξικίαπ

Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 218 και 219. Κίμμη ρςξ μέρξ ςχμ παοςεοιόμ ςξσ ποξκηπίξσ αμάμερα ρςιπ Αοχκάοιεπ. Ζ

αουική ςηπ μξοτή ερχςεοικά έυει πλέξμ αλλξιχθεί. Δπιπλέξμ, η υοήρη υαλικιξϋ γϋοχ απϊ ςημ

λίμμη απξςελεί μεςαγεμέρςεοη εταομξγή (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 220 και 221. Υοήρη ςξσ σγοξϋ ρςξιυείξσ ρςξμ ποξαϋλιξ υόοξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ

Ιαλξγοαιόμ ρςξ κέμςοξ ςηπ ασλήπ και μποξρςά απϊ ςημ κϋοια είρξδξ ςξσ κςιοίξσ. Τθιμϊπχοξ ςξσ

1949. Διακοίμεςαι η λίμμη ρυήμαςξπ S. Δενιά τχςξγοατία ςηπ λίμμηπ ρήμεοα. Οιθαμϊμ η λίμμη μα

διαςηοεί ςημ παλαιϊςεοη θέρη ςηπ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004 και ποξρχπικϊ αουείξ, 2015

αμςίρςξιυα).

ΔΘΙΞΜΑ 222. Ζ λίμμη ςξσ κήπξσ ςξ 1958 ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ, άλλη μία ποξρτιλή

θέρη, εκςϊπ απϊ ςξ Άγαλμα ςξσ Αγίξσ Θχρήτ ςηπ Δμταμίρεχπ για τχςξγοατικέπ πϊζεπ ςχμ

μαθηςοιόμ ςηπ ρυξλήπ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 224. Δενίχρη ρςξ Αγγλικϊ

Οοξνεμείξ ςημ 9η Λαψξσ 1907.

Διακοίμεςαι ςξ ριμςοιβάμι ρςξμ κήπξ

ςξσ Οοξνεμείξσ, ϊπξσ ξι καλερμέμξι

απξλαμβάμξσμ ςημ δοξριά ςξσ

(πηγή: Τχςξγοατικϊ Αουείξ

Δθμικξϋ Θρςξοικξϋ Λξσρείξσ).

ΔΘΙΞΜΑ 223. Διακοίμεςαι η λίμμη με ςα Μξϋταοα, Nymphaea alba (Nymphaeaceae) και άλλα

σδοξυαοή τσςικά είδη ςξ 1958, ϊπχπ αματέοεςαι ρςημ βιβλιξγοατία. Διακοίμεςαι και ςξ τσςϊ

Ραμρεβιέοια, Sansevieria sp. (Asparagaceae) ρε ποόςξ πλάμξ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).
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5.4.7. Τσςικϊ Σλικϊ

Ζ αμαγμόοιρη ςχμ τσςικόμ ειδόμ, ςα ξπξία υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξσπ κήπξσπ

ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ δεμ ήςαμ εϋκξλη, μιάπ και ςξ μϊμξ σπάουξμ είδξπ πξσ

ςεκμηοιόμεςαι με βεβαιϊςηςα είμαι η Αοχκάοια, Araucaria bidwillii (Araucariaceae).

Δκςεςαμέμη έοεσμα διενήυθη ρε τχςξγοατικά αουεία, κείμεμα και ποξτξοικέπ

μαοςσοίεπ για ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ, εμό ποαγμαςξπξιήθηκε και εκςεμήπ επιςϊπια

έοεσμα ρςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ για παλαιέπ τσςεϋρειπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ρήμεοα

αμαπςσυθεί ιδιαίςεοα ρε ϋφξπ και η εγκαςάρςαρη ςξσπ ρ΄ασςξϋπ ςξσπ κήπξσπ

υοξμξλξγείςαι ρςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα πεοίπξσ.

ξ τσςικϊ σλικϊ ρςξσπ κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ καλϋπςει διάτξοεπ εταομξγέπ,

ϊπχπ τϋςεσρη ρε θαμμξρςξιυίεπ, δεμδοξρςξιυίεπ και αλέεπ, τϋςεσρη ρε παοςέοια, για

ςημ κάλσφη ριδηοξκαςαρκεσόμ, τϋςεσρη ρε ξμάδεπ εμ είδη μικοόμ ξπχοόμχμ,

ελαιόμχμ και αμπελόμχμ, αλλά και ςξμ καλλχπιρμϊ ςχμ κήπχμ μέρα απϊ ςημ

τϋςεσρη γλαρςοόμ (ΔΘΙΞΜΑ 225, 226, 227, 231). Απϊ βιβλιξγοατία και μαοςσοίεπ

είμαι γμχρςϊ ϊςι η ξικία Βεμιζέλξσ, ϊπχπ παοαςηοήθηκε και καςά ςημ ασςξφία,

διαθέςει ξμαδικέπ τσςεϋρειπ ερπεοιδξειδόμ εμ είδει μικοόμ ξπχοόμχμ. Ξμξίχπ,

ξμαδικέπ τσςεϋρειπ εμςξπίρςηκαμ, καςά ςημ επίρκεφη ςχμ κήπχμ, ρςημ Γαλλική

Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ, ρςξ «Οαλάςι», ςημ Ξικία Λαοκαμςχμάκη, καθόπ και ρςξμ

Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ (ΔΘΙΞΜΑ 228, 232).

Αμπελόμα διέθεςε η ξικία Βεμιζέλξσ καςά ςημ βιβλιξγοατία, ξ ξπξίξπ σπάουει

μέυοι και ρήμεοα (ΔΘΙΞΜΑ 229, 230) (Ληςρξςάκη, 2006). Όμχπ και η «Γαλαοία»,

βάρει μαοςσοίαπ, διέθεςε αμπελόμα, ξ ξπξίξπ έυει αμςικαςαρςαθεί ρήμεοα απϊ

ερπεοιδξειδή (ποξρχπική ρσμέμςεσνη με ςημ κα Ληςρξςάκη, Αποίλιξπ 2015).

Αμπελόμα είυαμ και η Γαλλική Ρυξλή (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004), η ξικία ςξσ

Ασρςοξξσγγοικξϋ Οοξνέμξσ, ϊπχπ αματέοθηκε ρςημ παοάγοατξ 4.3.10, αλλά και η

ξικία Ρβαοςπ (Λέλαιμα, 2008).

έλξπ, είμαι γμχρςϊ απϊ βιβλιξγοατία και μαοςσοία ϊςι η Γαλλική Ρυξλή

διαςηοξϋρε και λαυαμϊκηπξ (Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

Κιγξρςέπ βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ δίμξσμ ακοιβείπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με

ςα τσςικά είδη ςχμ κήπχμ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, ϊπχπ:

Υαοακςηοιρςικά, ξ Γεομαμϊπ πεοιηγηςήπ και δοαγξσμάμξπ Bothmer γοάτει

ςημ μξμξγοατία ςξσ με θέμα ςημ Ιοήςη, ςξ μηρί ςξσ Λίμχα, ϊπχπ ξ ίδιξπ αματέοει

υαοακςηοιρςικά, η ξπξία εκδίδεςαι ρςημ Κειφία ςξ 1899 για ςξμ εκδξςικϊ ξίκξ

ςξσοιρςικόμ ξδηγόμ ςηπ επξυήπ (Woerls΄Reisebücher Verlag). Ρςημ μξμξγοατία ςξσ

αματέοεςαι εμ ρσμςξμία ρςξ υχοιϊ Υαλέπα, ςξ ξπξίξ πεοιγοάτει ϊςι βοίρκεςαι

5.00km αμαςξλικά ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ. Ρϋμτχμα με ςξμ Bothmer, ρςη Υαλέπα

διαμέμξσμ αοιρςξκοαςικέπ ξικξγέμειεπ και ποϊνεμξι, ςχμ ξπξίχμ ςα αουξμςικά είμαι

βαμέμα λεσκά και πλαιριόμξμςαι απϊ πλξϋρια βλάρςηρη. Ξ Bothmer αματέοεςαι και

ρε ρσγκεκοιμέμα τσςικά γέμη, ςα ξπξία αμαπςϋρρξμςαι ρςξσπ κήπξσπ, ϊπχπ Aloe sp.,

Cupressus sp., Opuntia sp., Pinus sp., Οξοςξκαλιέπ, Ρσκιέπ και Τξίμικεπ, καθόπ και

διάτξοα είδη κάκςχμ (Bothmer, 1899).

Αλλά και η Βαοόμη Ρβαοςπ, η ξπξία ρσμςηοξϋρε ςξ κςήμα ςηπ ρςημ Υαλέπα,

πεοιγοάτει υαοακςηοιρςικά:

«Όπχπ ατήμει καμείπ πίρχ ςξσ ςημ ςάτοξ ςηπ πόληπ πξσ ρςοίβει ποξπ ςα αοιρςεοά,

έυει μποξρςά ςξσ μία ποάριμη ζώμη γηπ πξσ εκςείμεςαι έχπ ςξσπ γσμμξύπ λότξσπ, πάμχ ρςξσπ

ξπξίξσπ βοίρκξμςαι διαρκξοπιρμέμα ρπίςια, ξι επαύλειπ, ξι κήπξι με ςξσπ πξοςξκαλεώμεπ και

με ςξσπ γέοικξσπ ελαιώμεπ ςηπ Χαλέπαπ (Λέλαιμα, 2008)».

Ξι πεοιηγηςέπ ςηπ Ιοήςηπ εμδιατέοξμςαι πεοιρρϊςεοξ μα παοαςηοήρξσμ ςξ

τσρικϊ ςξπίξ και μα καςαγοάφξσμ ςημ υλχοίδα ςξσ, παοά μα δόρξσμ πεοαιςέοχ

πληοξτξοίεπ για ςημ ρϋμθερη ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ ρςξσπ κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ.
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Ξ ζχγοάτξπ Lear πεοιγοάτξμςαπ ςημ διαδοξμή Υαμιά-Υαλέπα ςξ 1864,

αματέοεςαι ρςξσπ άπειοξσπ ρσγκεμςοχμέμξσπ κάκςξσπ, καθόπ και ρςιπ αλϊεπ, ςιπ

ξπξίεπ ρσμαμςά ρε ατθξμία καςά ξμάδεπ. Ρςημ διαδοξμή ασςή, μιρήπ όοαπ με ςα

πϊδια, αματέοεςαι ρϋμςξμα και ρςημ ασςξτσή βλάρςηρη ςηπ πεοιξυήπ, ϊπχπ ρςξμ

Αρτϊδελξ, Asphodelus aestivus (Xanthorrhoeaceae), ρςημ Ρκσλξκοεμμϋδα, Drimia

maritima (Asparagaceae) και ρςημ Δοακξμςιά, Dracunculus vulgaris (Araceae) (Lear,

2012).

Ξμξίχπ, η Ρβαοςπ αματέοεςαι ρςημ Ιοηςική γη, ςημ ξπξία πεοιγοάτει ςξ 1866

χπ ενήπ: «Η Κοηςική γη είμαι πξλύ πλξύρια ρε εμδιατέοξμςα και ταομακεσςικά τσςά,

υαμόδεμςοα και θάμμξσπ, αλλά επίρηπ ανιξρημείχςη είμαι και η πξικιλία ςχμ αμθέχμ

πξσ αμθίζξσμ ρςξ λιγξρςό υώμα αμάμερα ρςξσπ βοάυξσπ. Ο Τournefort (20), γμχρςόπ

γάλλξπ βξςαμξλόγξπ αματέοει ςξ ακοχςήοιξ Μελέυα (Ακοχςήοι) και ιδίχπ ςα

ακοχςηοιαμά σφώμαςα ςηπ Χαλέπαπ χπ ςιπ πεοιρρόςεοξ εμδεδειγμέμεπ πεοιξυέπ για

τσςξλξγική μελέςη. Σύμςξμα πείρθηκα όςι η παοαςήοηρή ςξσ είμαι αληθιμή, διόςι

επιρκεπςόμξμ ρσυμά ςα ρημεία ασςά ρςιπ καθημεοιμέπ μξσ ενόδξσπ» (Λέλαιμα, 2008).

Ρημαμςική γμόρη επίρηπ για ςημ ιρςξοία ςηπ ειραγχγήπ τσςόμ ρςημ Ιοήςη, η

ξπξία κοίμεςαι υοήριμη για ςημ καλϋςεοη ςεκμηοίχρη ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ,

καςαθέςξσμ και ξι ρσγγοατείπ Rackham Ol. και Moody J. (2008):

ξ Βοξμϊδεμςοξ ή Αψλαμθξπ, Ailanthus altissima (Simaroubaceae,) είμαι ίρχπ

η πιξ μακοξποϊθερμη κληοξμξμιά πξσ άτηρε ξ Άοθξσο Έβαμπ ρςημ Kοηςική

ϋπαιθοξ. ξ κιμέζικξ ασςϊ δέμςοξ με ςα ςεοάρςια ρϋμθεςα τϋλλα, ειρήυθηκε

ρςη Βίλα Αοιάδμη, ρςημ ξικία ςξσ Έβαμπ ρςημ Ιμχρϊ, γϋοχ ρςξ 1910, αλλά

τσςεϋςηκε και ρε πξλλά άλλα μέοη. Ρημαμςικϊ ρςξιυείξ είμαι η ιδιϊςηςά ςξσ

ϊςι η ενάπλχρή ςξσ είμαι αμενέλεγκςη (Rackham Ol.- Moody J., 2008).

Ζ Ιξσκξσμαοιά (ήμεοξ πεϋκξ, Pinus pinea (Pinaceae) ήςαμ αουικά έμα

δέμςοξ ςχμ αμμξλϊτχμ ςηπ Θςαλίαπ, και ίρχπ ςηπ Δλλάδαπ. Ρςημ Ιοήςη, ςξ

δέμςοξ ασςϊ καλλιεογξϋμςαμ για ςξσπ εδόδιμξσπ καοπξϋπ ςξσ. ξ

υαοακςηοιρςικϊ ρκιαδϊμξοτξ ρυήμα ςξσ μαοςσοεί ρσμήθχπ ςημ ϋπαονη κήπξσ

ςξσ 19ξσ αιόμα (Rackham Ol.- Moody J., 2008).

Ζ ξσοκξκοαςία ήςαμ μια πεοίξδξπ ρςημ ξπξία ρημειόμεςαι εμδιατέοξμ για

μέα τσςά, κσοίχπ απϊ ςημ Αμεοική. Ιοίμξμςαπ απϊ ρυεδιαρςικέπ απεικξμίρειπ

πεοιηγηςόμ, ξ γιγαμςιαίξπ Aθάμαςξπ, Agave americana (Asparagaceae)

ειρήυθηκε ςξμ 19ξ αιόμα. α αγκαθχςά ςξσ τϋλλα ςξμ μεςέςοεφαμ ρε τσςϊ

για τοάκςεπ. Δίμαι έμα απϊ ςα μεγαλϋςεοα πξόδη τσςά. Ξι βοαυϋβιξι

αμθιρμέμξι μίρυξι ςξσ, ϋφξσπ 7.00m, είμαι έμα υαοακςηοιρςικϊ θέαμα ρςη

υεορϊμηρξ ςξσ Ακοχςηοίξσ (Rackham Ol.- Moody J., 2008).

Ακϊμη, ρημαμςική είμαι και η μαοςσοία πξσ επιβεβαιόμει ςξ εμδιατέοξμ ςηπ

ξικξγέμειαπ Βεμιζέλξσ για ςημ αγοξςική ζχή: «...ςξμ Κσοιάκξ καςαλαμβάμει μια

επιθσμία μα γσοίρει ειπ ςημ αγοξςικήμ ζχήμ. Να τσςέφη αμσγδαλιέπ, αμπέλι, ρσκιέπ,

οξδακιμιέπ, ακόμη και άμθη, ζηςεί μάλιρςα εκλεκςάπ πξικιλίαπ από ςημ Χίξμ, από ςημ

Σύοξμ, ςημ Σμύομημ, από ςα Κύθηοα, από ςημ Αςςική. Από ςημ Σμύομη ζήςηρε

πεμήμςα έχπ εκαςόμ κλημαςόβεογεπ μπαγλίπ και μεοικέπ ςρεκιοδενίζικεπ, καθώπ και

ρσκιέπ μπαοδακλί. Από ςα γειςξμικά Κύθηοα ζήςηρε λιθξρσκιέπ και κλήμαςα από

ρσγκεκοιμέμξ κςήμα». Οξιά απϊ ϊλα ςα ποξαματεοθέμςα τσςικά είδη

εγκαςαρςάθηκαμ ρςα Υαμιά παοαμέμει αδιεσκοίμιρςξ. Ρίγξσοξ είμαι ϊςι σπήουε

διαμξοτχμέμξπ κήπξπ και αμπέλι. Ρϋμτχμα με ςημ κα Ληςρξςάκη, ξ κήπξπ είυε

πλακϊρςοχςα δοξμάκια, άμθη, ςοιαμςατσλλιέπ απϊ ςημ Γαλλία, ξπχοξτϊοα δέμςοα,

αμπέλι, ελιέπ, είδη πξσ ήςαμ ιδιαίςεοη αδσμαμία ςξσ Δλ. Βεμιζέλξσ (Ληςρξςάκη,

2006).

(20) Ξ γμχρςϊπ γάλλξπ βξςαμξλϊγξπ, ρςάλθηκε ςξ 1700 απξ ςξμ Κξσδξβίκξ ΘΔ΄ ρςξ Κεβάμςε. Απϊ εκεί

έτεοε πξλλά τσςά και εμδιατέοξσρεπ πληοξτξοίεπ, ςιπ ξπξίεπ δημξρίεσρε ρςξ έογξ ςξσ «Voyage du

Levant» (Λέλαιμα, 2008, ρελ. 24).



112

Ξ Βεμιζέλξπ καςέβαλε ιδιαίςεοη τοξμςίδα για ςξμ κήπξ, ακξλξσθόμςαπ ςημ

παςοική παοάδξρη. Έτεοε κηπξσοϊ απϊ ςημ Αθήμα και τσςά, ανίαπ 25.000δου., απϊ

ςα ξπξία εμπλξσςίρςηκε και ξ Δημξςικϊπ Ιήπξπ ςηπ πϊληπ. ξμ κήπξ ςξσ, τοϊμςιζε

ιδιαίςεοα μέυοι ςξ θάμαςϊ ςξσ, ακϊμη και ϊςαμ έμεμε ρςημ Δσοόπη, ρςέλμξμςαπ

ξδηγίεπ, βιβλία, τσςά, κσοίχπ ςοιαμςατσλλιέπ και εογαλεία. Έςοετε ιδιαίςεοξ

εμδιατέοξμ για ςημ καλλιέογεια ςξσ αμπελιξϋ (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998) (EIKONA).

Δμδεικςικϊ είμαι ςξ ςελεσςαίξ ςξσ γοάμμα απϊ ςξ Οαοίρι ρςιπ 10 Λαοςίξσ 1936,

ςξ ξπξίξ αματέοεςαι κσοίχπ ρςη τοξμςίδα και ςξ πϊςιρμα ςξσ κήπξσ (ετημ. Μέξπ

Ιϊρμξπ αο. τ. 993/ 20.03.1936) (21) (Ληςρξςάκη, 2006).

Ρημαμςική παοάμεςοξπ, ϊμχπ, για ςημ καλλιέογεια τσςόμ απξςελεί ςξ έδατξπ

και η πξιϊςηςά ςξσ. Ξ δάρκαλξπ Οιμπλάκιπ ςξ 1895 αματέοει ρυεςικά:

«Η έκςαριπ ςξσ καλλιεογήριμξσ εδάτξσπ ςηπ Χαλέπαπ είμαι μικοά, η πξιόςηπ

ασςξύ είμαι καλή, ρσμίρςαςαι από άμμξ, άογιλλξ (κξλλώδεπ υώμα) και ςίςαμξμ

(αρβερςόυχμα) και θεχοείςαι καςάλληλξμ δια ξιαμδήπξςε καλλιέογειαμ ειπ βάθξπ

όμχπ ςξσ εδάτξσπ είμαι μικοόμ και επικάθηςαι παμςαυξύ σπεοάμχ ςχμ κευχμέμχμ ειπ

ςξ έδατξπ ή σπεοευόμςχμ ρσμευώμ αμμξλίθχμ (καμαοόπεςοαι) ή ςεςαμξλίθχμ

(αρβερςόπεςοαι), η καλλιέογεια δια ςξύςξμ ςξσ εδάτξσπ είμαι και μικοά και

κξπιαρςική. Έκαρςξπ ςχμ καςξίκχμ πεοιπξιείςαι έμ μικοόμ κηπάοιξμ με ξπχοξτόοα

δέμςοα ή αμθξτόοα τσςά, και ειπ πάραμ ξικίαμ δύμαςαί ςιπ μα παοαςηοήρει πλήθξπ

αμθέχμ ρπαμιχςάςχμ δια ςημ μήρξμ μαπ, ςα ξπξία καλλιεογώμςαι μέρα ειπ ςαπ

γλάρςοαπ (Οιμπλάκηπ, 1895)».

Ξι κήπξι ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ ρσμςηοξϋμςαμ και απϊ κηπξσοϊ.

Ιηπξσοϊ διέθεςε η Γαλλική Ρυξλή, η ξικία Βεμιζέλξσ, η ξικία Λαοκαμςχμάκη και ςξ

Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ. Δπιποϊρθεςα, η Ρβαοςπ ρσμβξσλεσϊςαμ εμίξςε ςξμ ειδικϊ

Γάλλξ γεχπϊμξ Dr.Baume ρςα Υαμιά για θέμαςα τσςξπαθξλξγίαπ (Λέλαιμα, 2008).

ΔΘΙΞΜΑ 225 και 226. Αλέναμδοξπ Εαψμηπ με άγμχρςη ρςξ Αγγλικϊ Οοξνεμείξ ρςη Υαλέπα ςξ 1908.

Διακοίμεςαι πξόδεπ τσςικϊ είδξπ ςηπ ξικξγέμειαπ ςχμ Αρςεοξειδόμ (Asteraceae) ή Ρϋμθεςχμ

(Compositae), ϊπχπ για παοάδειγμα ςα γέμη Argyranthemum, Chrysanthemum και μία Κεϋκα

Populus alba (Salicaceae) (πηγή: Δλλημικϊ Κξγξςευμικϊ και Θρςξοικϊ Αουείξ και Δημϊπξσλξπ, 1988

αμςίρςξιυα).

(21) Βλέπε δημξρίεσμα ετημεοίδαπ «Μέξπ Ιϊρμξπ» ρςξ παοάοςημα.
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ΔΘΙΞΜΑ 227. Αδελτέπ και μαθήςοιεπ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ

Ιαλξγοαιόμ ςξ ρυξλικϊ έςξπ 1911-1912 ρςξμ κήπξ (Θξϋμιξπ

1912). Διακοίμεςαι η πλξϋρια βλάρςηρη ςξσ κήπξσ με πξικίλα

τσςικά είδη, ϊπχπ Ξσριμγκςϊμια, Οικοξδάτμη και Γεοάμι

(πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 228. Ιήπξπ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ ςημ δεκαεςία ςξσ

1970. Διακοίμεςαι ξμαδική τϋςεσρη εμ είδει πξοςξκαλεόμα/

ξπχοόμα (πηγή: Τχςξγοατικϊ Αουείξ Ιλάδξσ- Λπλέςρα).

Έςρι, ποξκϋπςξσμ ςα παοακάςχ ρσμπεοάρμαςα για ςιπ πιθαμέπ πηγέπ, ςημ

ποξέλεσρη και ποξμήθεια ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ ςχμ κήπχμ ςηπ Υαλέπαπ ςα ενήπ:

1. Ρςξ βιβλίξ ςηπ Ρβαοςπ γίμεςαι η ενήπ αματξοά: «100 κξσμαοιέπ Αrbutus sp.

(Ericaceae) τύςεφα ρςξ κςήμα μξσ και καμιά δεμ οίζχρε». Δμδευξμέμχπ ασςϊ μα

ξτειλϊςαμ ρςημ νηοαρία ςξσ κςήμαςϊπ ςηπ, ϊπχπ η ίδια επιρημαίμει (Λέλαιμα, 2008).

Ζ ειραγχγή εμδημικόμ τσςόμ ρςξσπ κήπξσπ απξςελξϋρε μία γεμικεσμέμη ποακςική.

ΔΘΙΞΜΑ 229 και 230. Άπξφη ςξσ αμπελόμα ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 231. Οεϋκξ, Pinus halepensis (Pinaceae) ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ. Ιάπξςε ρκίαζε ςξ άγαλμα ςξσ Αγίξσ Θχρήτ ςηπ

Δμταμίρεχπ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 232. Δρπεοιδξειδή, Άκαμθα και Ιιρρϊπ ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

2. ξ Ιοηςικϊ ξπίξ ρσμδέεςαι με ςξ τσςικϊ σλικϊ ςχμ κήπχμ ρςα αουξμςικά ςηπ

Υαλέπαπ. Κϊγχ ςξσ ϊςι δεμ σπήουε ρσρςημαςική παοαγχγή καλλχπιρςικόμ

τσςικόμ ειδόμ, αλλά και η μεςατξοά ςξσπ και ειραγχγή ςξσπ δεμ ήςαμ εϋκξλη

σπϊθερη εκείμη ςημ επξυή, πιθαμή θεχοείςαι η επιλξγή εμδημικόμ ή ιθαγεμόμ

τσςόμ απϊ ςξ γϋοχ πεοιβάλλξμ. Λια απϊ ςιπ πιθαμέπ πηγέπ ρσλλξγήπ τσςικξϋ

σλικξϋ ήςαμ τσςά, ςα ξπξία ποξωπήουαμ ρςημ πεοιξυή ςηπ Υαλέπαπ και ςξσ

Ακοχςηοίξσ ή ρε θέρειπ κξμςιμόμ απξρςάρεχμ, με ρκξπϊ ςημ ποξρπάθεια

έμςανηπ ασςόμ ρςξσπ κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ.

3. Βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ και μαοςσοίεπ επιρημαίμξσμ ςημ ειραγχγή τσςικξϋ

σλικξϋ απϊ ςημ Δσοόπη, ςξσ ξπξίξσ η εσδξκίμηρη εσμξείςαι απϊ ςξ ςξπξκλίμα

ςηπ Υαλέπαπ και δεμ παοξσριάζει δσρκξλίεπ ρςημ καλλιέογηρή ςξσ. Για

παοάδειγμα, ξ Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ καςά ςημ αμακαίμιρη ςηπ ξικίαπ ςξσ ςξ 1927

έτεοε τσςά απϊ ςημ Αθήμα και ςημ Αίγσπςξ (Skoutelis, 2011).

4. Δμςξπίρςηκε καςά ςημ έοεσμα τσςικϊ σλικϊ εμπμεσρμέμξ απϊ ςημ Ξθχμαμική

πεοίξδξ, ϊπχπ για παοάδειγμα Ισπαοίρια και Λξσοιέπ (Skoutelis, 2011).

5. Οαοαςηοήθηκε αμςαλλαγή τσςικξϋ σλικξϋ μεςανϋ ςχμ μξικξκσοιόμ ςχμ

αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ρυεςικέπ μαοςσοίεπ ιδιξκςηςόμ

(ποξρχπική ρσμέμςεσνη με ςξμ κξ Ιιμδελή και ςημ κα Ιξσςρξσδάκη, Αποίλιξπ

2015).



115

5.4.7.1. Δεμδοξρςξιυίεπ, Αλέεπ και Ηαμμξρςξιυίεπ

Λαοςσοία μαθήςοιαπ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ςημ δεκαεςία ςξσ 1950

αματέοεςαι ρςιπ ςέρρεοιπ παμϋφηλεπ Υξσομαδιέπ, Phoenix dactylifera (Palmaceae)

(Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004), ξι ξπξίεπ ήςαμ ρσμμεςοικά τσςεμέμεπ ρςημ ασλή ςξσ

ποξκηπίξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ. Ρσμμεςοική τϋςεσρη Τξιμίκχμ ρσμαμςάςαι και

ρήμεοα και ρςξ «Οαλάςι» και ρςξ «Αγγλικϊ Οοξνεμείξ».

Ξ κήπξπ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ ςημ δεκαεςία ςξσ 1960 διέθεςε αλέεπ, ξι ξπξίεπ

διαςηοξϋμςαι και ρήμεοα απϊ Λξσοιέπ, Morus sp. (Moraceae), καθόπ και απϊ

Πξβίμιεπ, Robinia pseudoacacia (Fabaceae) σπϊ ςημ μξοτή δεμδοξρςξιυιόμ, ξι ξπξίεπ

πιθαμϊμ μα ποξρςέθηκαμ μεςαγεμέρςεοα (ΔΘΙΞΜΑ 233, 234, 235) (Αρημξμϋςη-

Δκκεκάκη, 2004).

Ηαμμξρςξιυίεπ εμταμίζξμςαι ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ με υοήρη ςχμ

τσςικόμ ειδόμ Tοιαμςατσλλιάπ, Rosa sp. (Rosaceae), Iβίρκξσ, Hibiscus rosa-sinensis

(Malvaceae) και Κιγξϋρςοξσ (ΔΘΙΞΜΑ 236). Ηαμμξρςξιυία Θβίρκξσ παοαςηοήθηκε και

ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη.

ΔΘΙΞΜΑ 233 και 234. Λεοική άπξφη ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ. Διακοίμεςαι

δεμδοξρςξιυία απϊ Λξσοιέπ, Morus alba (Moraceae) (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 235. Δεμδοξρςξιυία απϊ Λξσοιέπ, Morus alba (Moraceae) ρςημ βξοιμή ϊφη ςξσ κςιοίξσ ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 236. Αλέα απϊ Κιγξϋρςοξ, Ligustrum japonicum (Oleaceae) ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ. Ξοίζει διάδοξμξ κίμηρηπ ρςξ ποξκήπιξ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).



5.2.7.2. Οαοςέοια

Ζ υοήρη ςχμ παοςεοιόμ γίμεςαι κσοίχπ για ςα άμθη (αμθόμεπ), ϊπχπ

παοαςηοήθηκε ρςημ ξικία Βεμιζέλξσ αλλά και ρε άλλεπ πεοιπςόρειπ (ΔΘΙΞΜΑ 237 και

238, 245, 246, 247). Οαοςέοια σπάουξσμ ϊμχπ και για ςα απαοαίςηςα ρςξ μξικξκξιοιϊ

«ζαοζαβαςικά» ρε ημιρκιεοϊ μέοξπ κάςχ απϊ ςα ερπεοιδξειδή, ϊπχπ παοαςηοήθηκε

π.υ. καςά ςημ ασςξφία ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη.

Ρςημ ξικία Βεμιζέλξσ παοαςηοήθηκαμ παοςέοια, ςα ξπξία ξοιξθεςξϋμςαι απϊ

φαλιδιζϊμεμη μπξομςξϋοα απϊ Οσνάοι, Buxus sempervirens (Buxaceae) ϋφξσπ 0.50m

και άλλα τσςικά είδη (ΔΘΙΞΜΑ 239, 240, 241, 248, 249, 250, 251). Διδικϊςεοα, δϋξ

αμθόμεπ ςξσ ποξκηπίξσ, ρςξσπ ξπξίξσπ ποξταμόπ αματέοεςαι ξ Βεμιζέλξπ ρςξ

ςελεσςαίξ ςξσ γοάμμα απϊ ςξ Οαοίρι, πλαιριόμξμςαι απϊ Οσνάοι, εμό δϋξ

Αοχκάοιεπ, Araucaria bidwilii (Araucariacae), ξοιξθεςξϋμ ςιπ κάθεςεπ γοαμμέπ ςξσ

κήπξσ ρςξ κέμςοξ ςξσ παοςεοιξϋ (Skoutelis, 2011). Ρςημ πεοίπςχρη επιλξγήπ ςχμ

δέμςοχμ ασςόμ δεμ σπήονε ποϊβλεφη για ςημ ρχρςή απϊρςαρη τϋςεσρηπ απϊ ςημ

ξικία, με απξςέλερμα ρήμεοα μα έυει υαθεί η ιρξοοξπία κςιοίξσ και δεμδοόδξσπ

τσςικξϋ σλικξϋ. Ακϊμη, ςξ ϋφξπ και ςξ ρυήμα ςηπ κϊμηπ λειςξσογξϋμ με ςημ ρημεοιμή

ςξσπ μξοτή αμςαγχμιρςικά ρε ρυέρη με ςξ κςίοιξ και έυξσμ μεςαςοαπεί ρε

υαοακςηοιρςικά ςξπϊρημα πξσ απξςελξϋμ ρημείξ αματξοάπ για ςημ πεοιξυή.

Οαοϊμξια υοήρη μπξομςξϋοαπ παοαςηοήθηκε και ρςημ Γαλλική Ρυξλή, εμό

μαοςσοίεπ απξκάλσφαμ ϊςι σπήουε ϊμξια υοήρη ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη και ρςημ

«Γαλαοία» (ποξρχπική ρσμέμςεσνη με κκ. Λαοκαμςχμάκη και Βιοβιδάκη, Αποίλιξπ

2014). Ρςξσπ αμθόμεπ ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ ςχμ ποξκηπίχμ τϋςεσαμ χπ επί ςξ πλείρςξμ

ςοιαμςατσλλιέπ (ποξρχπική ρσμέμςεσνη με κξ Ιιμδελή, Αποίλιξπ 2015).

Ρςξμ αουικϊ κήπξ ςξσ Οοίγκιπα Γεχογίξσ ρςξ Οαλάςι τσςεϋςηκαμ δϋξ

οαυϋκαοπξι,Trachycarpus fortunei και δϋξ Τξίμικεπ, Phoenix canariensis με άνξμα

ρσμμεςοίαπ ςξ κεμςοικϊ μξμξπάςι, ςξ ξπξίξ πλαιριόμεςαι απϊ Άκαμθα, Acanthus

mollis, και φαλιδιζϊμεμξ είδξπ Οιςςϊρπξοξ, Pittosporum tobira (Skoutelis, 2011).

έλξπ, εμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ και ςα παοςέοια ρε άμερη επατή με ςημ

ποϊρξφη, ϊπχπ ασςά παοαςηοήθηκαμ καςά ςημ ασςξφία ρςημ «Γαλαοία», ρςιπ ξικίεπ

Λαοκαμςχμάκη και Βεμιζέλξσ, ϊπξσ και αταιοέθηκαμ ρςημ ποϊρταςη αμακαίμιρη

(2015) εμδευξμέμχπ για λϊγξσπ απξτσγήπ ποξβλημάςχμ σγοαρίαπ (ΔΘΙΞΜΑ 242, 243,

244) .

ΔΘΙΞΜΑ 237. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1920, ϊπξσ διακοίμξμςαι ςα παοςέοια, ξι

τσςεϋρειπ και ςα καθιρςικά ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ. Υόοξι ρςάρηπ και

κίμηρηπ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 238. Άπξφη ςξσ κήπξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ϊπξσ διακοίμεςαι παοςέοι με τσςά

και υαμηλή μπξομςξϋοα πλάςξσπ 0.20m πεοίπξσ πιθαμϊμ απϊ Κεβαμςίμη, Santolina

chamaecyparissus (Asteraceae). Ξοιξθεςεί ςξ παοςέοι απϊ ςξμ πλακξρςοχμέμξ υόοξ (πηγή:

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).
116
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ΔΘΙΞΜΑ 239. Ρκίςρξ ϊφηπ ςξσ

μηυαμικξϋ Ρςασοίδη ςξ 1927.

Διακοίμεςαι η υάοανη ςχμ αμθόμχμ

ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ

(πηγή: Ληςρξςάκη, 2006).

ΔΘΙΞΜΑ 240. Ρυέδιξ κάςξφηπ, ϊπξσ

διακοίμξμςαι ςα παοςέοια με

υαμηλή τϋςεσρη, ϊπχπ ςα ρυεδίαρε

ξ μηυαμικϊπ Ρςασοίδηπ ςξ 1927 και

ϊπχπ ρυεδϊμ έυξσμ διαςηοηθεί

μέυοι ρήμεοα. Ακϊμη και ξι θέρειπ

ςχμ ασλξθσοόμ διαςηοξϋμςαι και

ρήμεοα ϊπχπ ρςξ ρυέδιξ (πηγή:

Ληςρξςάκη, 2006).

ΔΘΙΞΜΑ 241. Μξςιξαμαςξλική ϊφη ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ

ξικίαπ Βεμιζέλξσ ποιμ ςημ ςελεσςαία αμακαίμιρη (2015).

Διακοίμξμςαι ςα παοςέοια ιςαλικξϋ ϋτξσπ (πηγή:

Ληςρξςάκη, 2006).

ΔΘΙΞΜΑ 242. Οαοςέοι ρε επατή με ςημ ποϊρξφη ςξσ

κςιοίξσ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).
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ΔΘΙΞΜΑ 243. Οαοςέοι ειρϊδξσ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη ρε επατή με ςημ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 244. Οαοςέοια ρε επατή με ςημ ποϊρξφη και μποξρςά απϊ ςημ είρξδξ ςηπ ξικίαπ Ληςρξςάκη

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 247. Άπξφη ςξσ ποξκηπίξσ

Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ ςξ 2007

ποιμ ςημ αμάπλαρη ςξσ 2008 (πηγή:

Τχςξγοατικϊ Αουείξ ρξσκάςξσ,

2007).

ΔΘΙΞΜΑ 245 και 246. Άπξφη ςξσ ποξκηπίξσ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ ςημ δεκαεςία ςξσ 1960.

Διακοίμξμςαι παοςέοια με υαμηλή τϋςεσρη εμό φηλά δέμςοα πλαιριόμξσμ ςξ κςίοιξ. Δέμςοα και

φηλξί θάμμξι πλαιριόμξσμ ςημ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ, ςα ξπξία είμαι τσςεμέμα ρε παοςέοια δενιά και

αοιρςεοά ανξμικξϋ διαδοϊμξσ. Δενιά τχςξγοατία ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1970 (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα

Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ» και Τχςξγοατικϊ Αουείξ Ιλάδξσ- Λπλέςρα

αμςίρςξιυα).
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ΔΘΙΞΜΑ 248 και 249. Οαοςέοι ρςξ ποξκήπιξ ςηπ ξικίαπ Δλ. Βεμιζέλξσ. Λπξομςξϋοα απϊ Οιςςϊρπξοξ,

Pittosporum tobira (Pittosporaceae), έυει ενελιυθεί ρε θάμμξ ελεϋθεοηπ αμάπςσνηπ και αογϊςεοα

ρε δέμςοξ για ρκιά (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 250. Οαοςέοι ρςξ ποξκήπιξ ςηπ ξικίαπ Δλ. Βεμιζέλξσ. Λπξομςξϋοα απϊ Οιςςϊρπξοξ,

Pittosporum tobira (Pittosporaceae) έυει ενελιυθεί ρε θάμμξ ελεϋθεοηπ αμάπςσνηπ και αογϊςεοα ρε

δέμςοξ για ρκιά (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 252. Βξλβόδεπ τσςικϊ είδξπ Υεμάμθξσπ,

Haemanthus coccineus (Amaryllidaceae), ρε παοςέοι 0.40m

πλάςξσπ πεοίπξσ ρςξμ αμαςξλικϊ κήπξ ςξσ νεμξδξυείξσ

«Δόμα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015). Οοϊκειςαι πιθαμϊμ για

μεςαγεμέρςεοη εταομξγή ςηπ δεκαεςίαπ 1960.

ΔΘΙΞΜΑ 253. Τϋςεσρη παοςεοιξϋ πλάςξσπ 0.20m πεοίπξσ με

Λεμενέ, Viola sp. (Violaceae), ρςξμ αμαςξλικϊ κήπξ ςξσ

νεμξδξυείξσ «Δόμα» (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015). Οοϊκειςαι

πιθαμϊμ για μεςαγεμέρςεοη εταομξγή.

ΔΘΙΞΜΑ 251. Άπξφη ςξσ ποξκηπίξσ ρςξ «Οαλάςι». Οαοςέοι, ςξ ξπξίξ ρυημαςίζεςαι απϊ ςξμ ανξμικϊ

διάδοξμξ. Ζ μπξομςξϋοα απϊ Οιςςϊρπξοξ, έυει ενελιυθεί ρε θάμμξ ελεϋθεοηπ αμάπςσνηπ και έυει

επέλθει ρε «ρπηλαιόδη μξοτή». Οαοάλληλα η Άκαμθα εμό εσδξκιμεί ρε ρκιαρμέμεπ θέρειπ δεμ

παοξσριάζει ποξβλήμαςα ρε ηλιϊλξσρςεπ θέρειπ και δημιξσογεί μαζί με ςξ Οιςςϊρπξοξ έμα εσυάοιρςξ

πεοιβάλλξμ (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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5.4.7.3. Ριδηοξκαςαρκεσέπ

Λαοςσοίεπ μαθηςόμ, ξι ξπξίξι τξίςηραμ ρςημ Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ ςημ

δεκαεςία ςξσ 1950 (1955-57), αματέοξμςαι ρςημ γεμάςη με άμθη και δέμδοα ασλή.

Θδιαίςεοη μμεία γίμεςαι για ςα κιϊρκια (22) ςα ξπξία ήςαμ καλσμμέμα με αμαοοιυόμεμα

τσςά, ϊπχπ Γιαρεμί, Jasminum sp. (Oleaceae), οιαμςατσλλιά, Rosa sp. (Rosaceae),

και κάςχ απϊ ασςά ήςαμ ςξπξθεςημέμα παγκάκια. Δκεί μέρα ξι Αδελτέπ κέμςαγαμ

κέμςημα ςϋπξσ οξκξκϊ, ςα πλεκςά ςξσπ και ςα εογϊυειοά ςξσπ (ΔΘΙΞΜΑ 254)

(Αρημξμϋςη- Δκκεκάκη, 2004).

Ζ παοαπάμχ πεοιγοατή παοαπέμπει ρε ριδηοξκαςαρκεσή, πάμχ ρςημ ξπξία

αμαοοιυάςαι τσςικϊ είδξπ οιαμςατσλλιάπ, Rosa sp. (Rosaceae) και ςξ ξπξίξ

παοαςηοήθηκε καςά ςημ έοεσμα ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ (ΔΘΙΞΜΑ 255).

(22) κιϊρκι ςξ: ελατοά σπαίθοια ρςεγαρμέμη καςαρκεσή, ρσμήθ. νϋλιμη και αμξιυςή απϊ ϊλεπ ςιπ

πλεσοέπ.|| πεοίπςεοξ. [γαλλ. kiosque (ρςη μέα ρημ.) -ι < ιςαλ. chiosco < ςξσοκ. köşk ενξυικϊ ρπίςι,

πεοίπςεοξ ρε κήπξ (απϊ ςα πεορ.)] (Κενικϊ ςηπ κξιμήπ Μεξελλημικήπ).

ΔΘΙΞΜΑ 254. Λεοική άπξφη

ςηπ ασλήπ ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ.

Διακοίμεςαι ριδεοξκαςαρκεσή

για ςημ αμαοοίυηρη τσςόμ

(πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη,

2004).

ΔΘΙΞΜΑ 255. Ριδεοξκαςαρκεσή

για ςημ ρςήοινη

αμαοοιυόμεμχμ

οιαμςατσλλιόμ, Rosa sp.

(Rosaceae), ρςξ ποξκήπιξ ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).
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5.2.7.4. Τσςικά Δξυεία και Ηεομξκήπια

Ζ καλλιέογεια πξικίλχμ τσςικόμ ειδόμ ρε τσςξδξυεία είυε εσοεία εταομξγή

ρςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ. Βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ,

τχςξγοατικϊ σλικϊ αλλά και μαοςσοίεπ απξδεικμϋξσμ ςημ υοήρη γλαρςοόμ είςε απϊ

πχοϊλιθξ είςε απϊ πηλϊ. Υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα ρσμαμςάμε ρςημ «Γαλαοία»,

ρςξ «Οαλάςι» (ΔΘΙΞΜΑ 258, 259), ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη και Βεμιζέλξσ. Ακϊμη,

ρημαμςική πηγή πληοξτϊοηρηπ απξςελεί η εικξμική πεοιήγηρη ςξσ Δθμικξϋ Θδοϋμαςξπ

Λελεςόμ και Δοεσμόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ» (www.venizelos-foundation.gr).

Ξι γλάρςοεπ είμαι ρσυμά ιδιαίςεοα πεοίςευμεπ, δξσλεμέμεπ ρςξ υέοι και

διακξρμξϋμ ςα ρςηθαία ςχμ ποξρϊφεχμ, ςιπ πεοιτοάνειπ, ςξσπ περρξϋπ ςχμ

ασλξθσοόμ, ςα ριμςοιβάμια ή ςιπ ρκάλεπ (ΔΘΙΞΜΑ 261, 262, 263, 264). Δίμαι

διακξρμημέμεπ με μξςίβα με διατξοεςικά θέμαςα ϊπχπ πυ. ςξμ βϊςοσ ςξσ ρςατσλιξϋ

ρςημ ξικία ςξσ Ασρςοξξσγγοικξϋ Οοξνέμξσ (ΔΘΙΞΜΑ 265).

Ρςημ Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ, τχςξγοατικϊ μςξκξσμέμςξ ταμεοόμει

ακϊμα και ςημ υοήρη βάθοχμ για ςημ ρςήοινη γλαρςοόμ (ΔΘΙΞΜΑ 256, 257). α βάθοα

ασςά ήςαμ ρσμμεςοικά ςξπξθεςημέμα χπ ποξπ ςημ κεμςοική είρξδξ ςξσ κςιοίξσ

(Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004). Ξ υόοξπ ςξσ κήπξσ μϊςια ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη

απξςελεί απϊδεινη για ςημ εκςεςαμέμη υοήρη γλαρςοόμ. Οοϊκειςαι για θεομξκήπιξ

10.00m2 πεοίπξσ (ΔΘΙΞΜΑ 266 και 267), ϊπξσ τσλάρρξμςαμ ςξμ υειμόμα ϊλεπ ξι

γλάρςοεπ με ρκξπϊ ςημ ποξρςαρία ςχμ τσςόμ απϊ ςξ κοϋξ (ποξρχπική ρσμέμςεσνη

με ςξμ κξ Λαοκαμςχμάκη, Αποίλιξπ 2015).

Δπίρηπ, λϊγχ ςξσ ήπιξσ κλίμαςξπ και ςξσ ποξρςαςεσμέμξσ μικοξκλίμαςξπ ςχμ

πεοίκλειρςχμ κήπχμ ςηπ Υαλέπαπ, κλαρικά τσςά ερχςεοικόμ υόοχμ,

υοηριμξπξιξϋμςαμ και εκςϊπ ςχμ ξικιόμ. Ρςημ ΔΘΙΞΜΑ 223 (παοάγοατξπ 5.4.6.2),

258, 260 και διακοίμξμςαι ςα είδη Yucca sp., Sansevieria sp., Aspidistra sp. ρε

γλάρςοεπ ρε διάτξοξσπ κήπξσπ.

Ζ υοήρη ςχμ τσςικόμ δξυείχμ ρςιπ πεοιξυέπ με μερξγειακϊ κλίμα είμαι

διεσοσμέμη καθόπ απξςελεί λϋρη για ςξμ έλεγυξ ςηπ αϋνηρηπ και αμάπςσνηπ ςξσ

τσςξϋ. Ζ άοδεσρη μπξοεί μα ελεγυθεί και μα επιςεσυθξϋμ καλϋςεοα απξςελέρμαςα με

πεοιρρϊςεοη βλάρςηρη για ςξμ κήπξ και απξτεϋγεςαι η απόλεια μεοξϋ λϊγχ

απξοοξήπ. Απξςελεί μια ποακςική ποξραομξγήπ ρςημ νηοαρία ςχμ μερξγειακόμ

πεοιξυόμ.

ΔΘΙΞΜΑ 256. Άπξφη ςηπ ποϊρξφηπ ςξσ κςιοίξσ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ με ςα γεομαμικά

παοαθσοϊτσλλα ςξ ρυξλικϊ έςξπ 1926-1927. Διακοίμξμςαι ξι αμθξρςήλεπ ςξπξθεςημέμεπ ρσμμεςοικά

δενιά και αοιρςεοά ςηπ κεμςοικήπ ειρϊδξσ ςξσ κςιοίξσ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 257. Άπξφη ειρϊδξσ κςιοίξσ ςημ δεκαεςία ςξσ 1920 ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ.

Ιαςαρκεσαρςική λεπςξμέοεια με υοήρη βάθοξσ για γλάρςοα πιθαμϊμ απϊ μάομαοξ εγκαςερςημέμη

ρςημ κεμςοική είρξδξ ςξσ κςιοίξσ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).
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ΔΘΙΞΜΑ 261. Αμθξδϊυη χπ διακξρμηςικϊ ρςξιυείξ ρςξμ κήπξ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 262. Αμθξδϊυη ρςημ ρκάλα ειρϊδξσ ρςημ ποϊρξφη ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη (ποξρχπικϊ

αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 260. Δενίχρη ςξσ Οοξνέμξσ ςηπ

Αγγλίαπ Λπιλιόςη. Διακοίμξμςαι ξι

γλαρςοεπ τσςεμέμεπ και με τσςά

ερχςεοικξϋ υόοξσ ϊπχπ Αρπιδίρςοα,

Aspidistra sp. (πηγή: Δημϊπξσλξπ,

1988).

ΔΘΙΞΜΑ 258. Ξ γηοαιϊπ ξπλαουηγϊπ Ιαζάκξπ ςξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 1899. Διακοίμξμςαι γλάρςοεπ απϊ

πηλϊ ρςξ βάθξπ ςηπ τχςξγοατίαπ (πηγή: Ιξκκιμάκηπ, Γιακξσμήπ, 2009).

ΔΘΙΞΜΑ 259. Υαμιά, ςξ Οαλάςι ςξσ ποίγκιπα ρςη Υαλέπα. Τχςξγοατία ςξσ Διαμαμςϊπξσλξσ ςξ 1898.

Διακοίμεςαι η υοήρη γλαρςοόμ για διακξρμηςικξϋπ λϊγξσπ ρςημ ρκάλα ειρϊδξσ ςξσ κςιοίξσ και ρε

ϊλξ ςξ ποξκήπιξ (πηγή: Ιξκκιμάκηπ, Γιακξσμήπ, 2009).
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ΔΘΙΞΜΑ 263 και 264. Αμθξδϊυη χπ διακξρμηςικϊ ρςξιυείξ ρςημ πεοίτοανη ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη

(ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

ΔΘΙΞΜΑ 265. Ξμξίχπ ρςημ πεοίτοανη ςξσ ποξκηπίξσ ςξσ νεμξδξυείξσ «Δόμα» (ποξρχπικϊ αουείξ,

2015).

ΔΘΙΞΜΑ 266 και 267. Ηεομξκήπιξ ρςημ μϊςια ϊφη ςξσ κήπξσ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη. Ζ

καςαρκεσή υοξμξλξγείςαι ςη δεϋςεοη δεκαεςία ςξσ 20ξσ αιόμα (ποξρχπικϊ αουείξ, 2015).

Απϊ ςιπ παοαπάμχ πηγέπ, ποξκϋπςξσμ ςα παοακάςχ ρσμπεοάρμαςα:

1. ξ τσρικϊ ςξπίξ ποιμ ςημ επξίκηρη ςηπ Υαλέπαπ απξςελείςξ απϊ μακία βλάρςηρη

και κσοίχπ απϊ ελαιόμεπ και πξοςξκαλεόμεπ. Ρε παλιέπ τχςξγοατίεπ η πλαγιά

ςηπ Υαλέπαπ απεικξμίζεςαι γσμμή απϊ φηλή βλάρςηρη.

2. Ξι ποόςεπ εμέογειεπ για δημϊριξ ποάριμξ έγιμαμ ςξ 1870, ϊςαμ ξ Ξθχμαμϊπ

Διξικηςήπ Πεξϋτ Οαρά έτςιανε ςξ ποόςξ κξιμχτελέπ έογξ, ςξμ Δημξςικϊ Ιήπξ

ςηπ Οϊληπ ςχμ Υαμίχμ και τσςεϋςηκε ξ δοϊμξπ ςηπ Υαλέπαπ με «δέμςοα

πξλσςελείαπ» (Ιλάδξσ- Λπλέςρα, 1998).

3. ξ τσςικϊ σλικϊ ρε ϊλξσπ ςξσπ επιλεγμέμξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ

είμαι χπ επί ςξ πλείρςξμ κξιμϊ.

4. H ειραγχγή ςηπ Υαλέπιξσ Οεϋκηπ, Pinus halepensis (Pinaceae) ρςξσπ κήπξσπ ςχμ

αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ απξςελξϋρε μια γεμικεσμέμη ποακςική. Οξλλά είδη είμαι

ρήμεοα ηλικίαπ 80-100 εςόμ.

5. Ρσγκεκοιμέμα είδη, ϊπχπ ςξ Ισπαοίρρι, Cupressus sempervirens (Cupressaceae)

θεχοξϋμςαι ιεοά δέμςοα ρςημ Ξθχμαμική παοάδξρη (ρσμβξλίζει ςημ αιχμιϊςηςα)

και ήςαμ τσςεμέμα ρε ατθξμία. Λεμξμχμέμα είδη τςάμξσμ ρήμεοα ςα 20.00m.
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6. Οέοα απϊ ςημ υοήρη κξιμόμ μερξγειακόμ δέμςοχμ, ϊπχπ Ισπαοίρρι και Ρσκιέπ,

ρςιπ ασλέπ, ςα πεοιρρϊςεοα καλλχπιρςικά τσςικά είδη ποξέουξμςαι απϊ ςημ

Δσοόπη.

7. Δπικοαςεί χπ επί ςξ πλείρςξμ η υοήρη αειθαλόμ δέμςοχμ καςά 75% ςα ξπξία

παοέυξσμ ρκίαρη ϊλξ ςξ υοϊμξ.

8. Ζ υοήρη χτελιμιρςικόμ τσςόμ είυε ςασςϊυοξμα και καλλχπιρςική ανία.

9. Διαπιρςόθηκε ϊςι ξι ποξγεμέρςεοα εγκαςερςημέμξι Τξίμικεπ και ςα Οεϋκα έυξσμ

αμαπςσυθεί ρε ςέςξιξ βαθμϊ, όρςε μα απξςελξϋμ αματξοά για ςημ εσοϋςεοη

πεοιξυή ςξσ αρςικξϋ ςξπίξσ. Οαοάλληλα, ξι έμςξμα κλαδεμέμεπ Αγγελικέπ, μεςά

απϊ δεκαεςίεπ εγκαςάλειφηπ, μεςαςοάπηκαμ ρε μεγάλα δέμςοα και έυξσμ

απξκςήρει ατηοημέμα ρυήμαςα (Skoutelis, 2011).

10. α παοςέοια Θςαλικξϋ ϋτξσπ υάθηκαμ ρε έμα ρσμξθϋλεσμα τσςεϋρεχμ, εμό

ςασςϊυοξμα ςξ οιζχμαςόδεπ τσςικϊ είδξπ Acanthus mollis έυει εναπλχθεί ρε ϊλξ

ςξμ υόοξ ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ ξικίαπ Η. Ληςρξςάκη («Οαλάςι») και αλλξϋ

(Skoutelis, 2011).

11. ξ υοόμα ρςξσπ κήπξσπ σπάουει μέρα απϊ ςα παοςέοια π.υ. αμθόμεπ ρςημ ξικία

Βεμιζέλξσ, ρςξμ Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ, αλλά και μέρα απϊ ςημ υοήρη

διακξρμηςικόμ γλαρςοόμ, ϊπχπ π.υ. ρςξ «Οαλάςι».

12. Ισοιαουξϋμ αομξμικέπ γεχμεςοικέπ ρσμθέρειπ, ασρςηοή γεχμεςοία, ρσμμεςοική

ρϋμθερη.

έλξπ, ςα κσοιϊςεοα τσςικά είδη, δέμςοα και θάμμξι, ςα ξπξία υοηριμξπξιήθηκαμ ρςα

αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ και ςχμ ξπξίχμ η ϋπαονή ςξσπ έυει επιβεβαιχθεί/

ςασςξπξιηθεί, αματέοξμςαι ρςξμ παοακάςχ ΟΘΜΑΙΑ. α τσςικά είδη ρςξμ ΟΘΜΑΙΑ

πεοιλαμβάμξσμ είδη πξσ εμςξπίρθηκαμ ρςξσπ κήπξσπ ςχμ εκλεκςικιρςικόμ

αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ είςε απϊ ςξ διαθέριμξ τχςξγοατικϊ σλικϊ είςε απϊ ςημ

επιςϊπια έοεσμα ρςξσπ κήπξσπ. Ξ πίμακαπ ασςϊπ είμαι πιθαμϊμ μα μπξοεί μα

ρσμπληοχθεί και απϊ επιπλέξμ τσςικά είδη ρε μια μεςαγεμέρςεοη έοεσμα.

ΟΘΜΑΙΑΡ. Ισοιϊςεοα είδη τσςόμ, ςα ξπξία υοξμξλξγξϋμςαι απϊ επξυήπ δημιξσογίαπ ςχμ κήπχμ ςχμ

Αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ (βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ, τχςξγοατικϊ σλικϊ επξυήπ, τχςξγοατική

απξςϋπχρη και ασςξφία).

Τσςικϊ Σλικϊ

Βξςαμική Ξμξμαρία Ιξιμή Ξμξμαρία

Οξόδη Οξλσεςή

Argyranthemum frutescens (Compositae) Λαογαοίςα

Dianthus caryophyllus (Caryophyllaceae) Γαοϋταλλξ

Pelargonium grandiflorum (Geraniaceae) Οελαογϊμι

Pelargonium zonale (Geraniaceae) Γεοάμι

Γεότσςα

Acanthus mollis (Acanthaceae) Άκαμθα η απαλή

Iris germanica (Iridacae) Ίοιδα

Σδοξυαοή

Nymphaea alba (Nymphaeaceae) Μξϋταοξ

Ιακςόδη και Οαυϋτσςα

Agave americana (Asparagaceae) Αγαϋη

Aloe arborescens (Xanthorrhoeaceae) Αλϊη

Opuntia ficus-indica (Cactaceae) Τοαγκξρσκιά

Sansevieria sp. (Asparagaceae) Ραμρεβιέοια

Αμαοοιυόμεμα

Ampelopsis quinquefolia (Vitaceae) Αμπέλξφη η πεμςάτσλλη

Bogainvillea glabra (Nyctaginaceae) Βξσκαμβίλλεα η λεία

Hedera colchica (Araliaceae) Ιιρρϊπ

Jasminum grandiflorum (Oleacae) Γιαρεμί

Stephanotis floribunda (Apocynaceae) Ρςεταμχςή

Vitis vinifera (Vitaceae) Ιλήμα

Wisteria sinensis (Fabaceae) Γξσψρςέοια
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Αειθαλή Ηαμμόδη

Arbutus sp. (Ericaceae) Ιξσμαοιά

Buxus sempervirens (Buxaceae) Οσνϊπ

Hibiscus rosa-sinensis (Malvaceae) Θβίρκξπ ξ ριμικϊπ

Laurus nobilis (Lauraceae) Δάτμη η εσγεμήπ

Ligustrum japοnicum (Oleaceae) Κιγξϋρςοξ

Nerium oleander (Apocynaceae) Οικοξδάτμη

Pittosporum tobira (Pittosporaceae) Οιςςϊρπξοξ

Santolina chamaecyparissus (Asteraceae) Κεβαμςίμη

Τσλλξβϊλα Ηαμμόδη

Rosa sp. (Rosaceae) οιαμςατσλλιά

Αειθαλή Δεμδοόδη

Citrus limon (Rutaceae) Κεμξμιά

Citrus reticulata (Rutaceae) Λαμςαοιμιά

Citrus x sinensis (Rutaceae) Οξοςξκαλιά

Ficus elasticα (Moraceae) Τίκξπ

Olea europea (Oleaceae) Δλιά η εσοχπαψκή

Ιχμξτϊοα

Araucaria bidwillii (Araucariaceae) Αοχκάοια

Cupressus sempervirens var. pyramidalis

(Cupressaceae)

Ισπαοίρρι ςξ πσοαμιδξειδέπ

Pinus halepensis (Pinaceae) Οεϋκη η υαλέπιξπ

Τξιμικξειδή

Phoenix canariensis (Palmaceae) Τξίμικαπ ξ καμάοιξπ

Phoenix dactylifera (Palmaceae) Υξσομαδιά

Trachycarpus fortunei (Arecaceae) οαυϋκαοπξπ

Washingtonia filifera (Palmaceae) Ξσαριμγκςϊμια

Yucca elephantipes (Asparagaceae) Γιξϋκα

Τσλλξβϊλα Δεμδοόδη

Ailanthus altissima (Simabouraceae) Αίλαμθξπ

Ficus carica (Moraceae) Ρσκιά

Melia azedarach (Meliacae) Λελιά

Morus alba (Moraceae) Λξσοιά

Morus nigra (Moraceae) Λξσοιά

Populus alba (Salicaceae) Κεϋκα

Prunus webbii (Rosaceae) Αμσγδαλιά
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5.4.8. Θδιαίςεοα Ρσμθεςικά Ρςξιυεία ςχμ Ιήπχμ ςηπ Υαλέπαπ

Θδιαίςεοα ρσμθεςικά ρςξιυεία κήπχμ παοξσριάζξσμ ξι πεοιπςόρειπ: α. η ασλή

ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ και β. ξ πεοιβάλλξμςαπ υόοξπ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ

Λαγδαλημήπ.

Θδιαίςεοα ρσμθεςικά ρςξιυεία ςηπ ασλήπ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ

απξςελξϋμ ςξ άγαλμα ςξσ Αγίξσ Θχρήτ ςηπ Δμταμίρεχπ, Οοξρςάςηπ ςξσ άγμαςξπ

ςχμ Αδελτόμ, ξ μεγάλξπ ρςασοϊπ, η ρπηλιά ςηπ Κξϋοδηπ και ςξ διακξρμηςικϊ

παγόμι.

ξ Άγαλμα ςξσ Αγίξσ Θχρήτ ρςήθηκε ςημ δεκαεςία ςξσ 1950 ρςξ μέρξ ςηπ

ασλήπ αμάμερα ρε Οεϋκα, Pinus halepensis (Pinaceae) και γϋοχ απϊ ασςϊ

καςαρκεσάρςηκε υαμηλϊπ πέςοιμξπ ςξίυξπ με ριδεοιά (ΔΘΙΞΜΑ 268), ξ ξπξίξπ

υοηρίμεσε και χπ πάγκξπ αμάπασρηπ για ςιπ μαθήςοιεπ (Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ξ 1960, ςξ Άγαλμα μεςατέοθηκε απϊ ςα Οεϋκα ρε θέρη πεοίξπςη και

δημιξσογήθηκε έμαπ ςάπηςαπ γϋοχ απϊ ασςϊ με ςξ τσςϊ Κεβαμςίμη, Santolina

chamaecyparissus (Asteraceae). Λε καςάλληλξ φαλίδιρμα ςξσ τσςξϋ ρυημαςίζξμςαμ

ξι λένειπ «École Française». Έςρι, η επιγοατή ρσμέδεε ςημ ρυξλή με ςξμ Οοξρςάςη

ςξσ (ΔΘΙΞΜΑ 269). ξ άγαλμα απξςελξϋρε διαυοξμικά ποξρτιλή ςϊπξ για ςιπ

τχςξγοατικέπ πϊζεπ ςχμ μαθηςοιόμ, ϊπχπ ασςϊ ρσμέβαιμε άλλχρςε και ςξ 1910

(ΔΘΙΞΜΑ 270, 271, 272). Λε ςημ πόληρη ςξσ ακιμήςξσ ςξ 1983 ςξ Άγαλμα ςξσ Αγίξσ

Θχρήτ μεςατέοθηκε ρςξ Καγξμήρι. Αγάλμαςα ϊμχπ κξρμξϋραμ και άλλα ρημεία ςηπ

ασλήπ, ϊπχπ αματέοει μαοςσοία μαθηςή ςηπ ρυξλήπ (Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 268. ξ άγαλμα ςξσ Αγίξσ

Θχρήτ ςξ έςξπ 1956, πλαιριχμέμξ απϊ

φηλά πεϋκα και πεοίτοανη ϋφξσπ

1.00m πεοίπξσ ρςημ ασλή ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ (πηγή:

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004). ξ

πεσκξ πιθαμϊμ μα ςασςίζεςαι με ασςϊ

ςηπ τχςξγοατίαπ

ΔΘΙΞΜΑ 269. Άπξφη ςξσ κήπξσ ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ςξ

1960. Υοήρη διάτξοχμ τσςικόμ

ειδόμ ϊπχπ δέμςοα, θάμμξι, πξλσεςή

πξόδη και ςξ άγαλμα ςξσ Αγίξσ

Θχρήτ. Λποξρςά απϊ ςξ άγαλμα

ρυημαςίρςηκε με ςη βξήθεια ςξσ

τσςικξϋ είδξσπ Κεβαμςίμη, Santolina

chamaecyparissus (Asteraceae) η

επιγοατή «École Française». Ζ

τϋςεσρη πλαιριόμει ςξμ υόοξ ςξσ

αγάλμαςξπ, εμό ρςημ πεοιξυή, η

ξπξία ξοίζεςαι απϊ ςημ φαλιδιζϊμεμη

επιγοατή, έυει δημιξσογηθεί νέτχςξ

(πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).
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Λεγαλξποεπήπ ρςασοϊπ ςηπ ασλήπ σφόμεςαι ςξ 1933 μποξρςά απϊ ςημ είρξδξ

ςξσ κεμςοικξϋ κςιοίξσ (ΔΘΙΞΜΑ 273).

ΔΘΙΞΜΑ 271. Λαθήςοιεπ ςξσ ρυξλικξϋ

έςξσπ 1964-1965 τχςξγοατίζξμςαι

ρςξμ κήπξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ

Ιαλξγοαιόμ. Διακοίμεςαι ςξ άγαλμα

ςξσ Αγίξσ Θχρήτ ρςημ μέα ςξσ θέρη

μεςά ςξ 1960 και ξι μπξομςξϋοεπ απϊ

Κεβαμςίμη, Santolina

chamaecyparissus (Asteraceae)

(πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 272. ξ άγαλμα ςξσ Αγίξσ

Θχρήτ ςξ έςξπ 1910, ςξ ξπξίξ

διαυοξμικά σπήονε ρσμήθηπ ςϊπξπ

τχςξγοάτιρηπ καςά ςημ διάοκεια

λειςξσογίαπ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ

Ιαλξγοαιόμ (πηγή: Αρημξμϋςη-

Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 270. Τχςξγοατικϊ

ρςιγμιϊςσπξ ςηπ Ζγξσμέμηπ και ςχμ

Αδελτόμ ςξ 1962 ρςημ ασλή ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ.

Διακοίμεςαι ςξ άγαλμα ςξσ Αγίξσ

Θχρήτ ςηπ Δμταμίρεχπ μεςά ςημ

αλλαγή θέρηπ ςξσ ςξ 1960. ξ

εγκαςερςημέμξ τσςικϊ είδξπ

Κεβαμςίμη, Santolina

chamaecyparissus (Asteraceae)

βοίρκεςαι ρε αουικϊ ρςάδιξ τσςικήπ

αμάπςσνηπ (πηγή: Αρημξμϋςη-

Δκκεκάκη, 2004).
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Ξι Αδελτέπ είυαμ εκτοάρει ςημ επιθσμία ρςημ Ζγξσμέμη μα καςαρκεσαρςεί μια

ρπηλιά (grotto) ρςξμ κήπξ ςξσπ, για μα ςιμήρξσμ ςημ Οαμαγία ςηπ Κξϋοδηπ (23). Ζ

Ζγξσμέμη Mere Augustin εκπληοόμει ςημ επιθσμία ςξσπ ςξ 1958 και με ςη βξήθεια ςξσ

Οαςέοα Grégoire, ρσγκεμςοόμξμςαι πέςοεπ απϊ ςημ ακοξθαλαρριά και

καςαρκεσάζεςαι η ρπηλιά, αοιρςεοά απϊ ςημ ρσμπαγή ριδεοέμια πϊοςα (ΔΘΙΞΜΑ 274).

Λέρα ρε ασςήμ έμαπ βχμϊπ παοέυει ρςιπ Αδελτέπ ςημ δσμαςϊςηςα ςέλερηπ

λειςξσογίαπ καςϊπιμ άδειαπ. Ρςιπ 13 Ρεπςεμβοίξσ 1959 καλξϋμςαι ξι καθξλικξί ςχμ

Υαμίχμ και ποαγμαςξπξιξϋμςαι ςα εγκαίμια ςηπ ιεοήπ ρπηλιάπ, ρςξμ κήπξ ςηπ ρυξλήπ.

(23) Ξι ρπηλιέπ (grotto) απξςελξϋμ µέοξπ ςηπ λαςοεσςικήπ παοάδξρηπ ςχμ καθξλικόμ (Οαπαρπσοίδξσ,

2009).

ΔΘΙΞΜΑ 274. Διακοίμεςαι η «Ρπηλιά ςηπ Κξϋοδηπ» ρςξ ποξκήπιξ

ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη,

2004).

ΔΘΙΞΜΑ 273. Λαθήςοιεπ

τχςξγοατίζξμςαι ςξ ρυξλικϊ έςξπ

1937-38 ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ. Διακοίμεςαι ξ

Ρςασοϊπ απϊ νϋλξ χπ ρσμθεςικϊ

ρςξιυείξ (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη,

2004).



129

Δπίρηπ, ανιξπεοίεογξ («curiosité») απξςελεί ςξ τχςξγοατικϊ μςξκξσμέμςξ ςξσ

1940 ρςξ ποξκήπιξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ, ϊπξσ διακοίμεςαι έμα παγόμι (ΔΘΙΞΜΑ 275).

Οοξτξοική μαοςσοία αματέοει ϊςι ςημ δεκαεςία ςξσ 1960 εσκαςάρςαςεπ ξικξγέμειεπ

ρςα Υαμιά είυαμ παγόμια ρςιπ ασλέπ ςξσπ. Δμδευξμέμχπ η μϊδα μα ποξήλθε απϊ ςημ

Πϊδξ, ϊπξσ ξι Θςαλξί ςα είυαμ ειράγει (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

έλξπ, ςξ κχδχμξρςάριξ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ ςξσ Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ

απξςελεί μξμαδικϊ ρσμθεςικϊ ρςξιυείξ, λϊγχ ςχμ ιδιαίςεοχμ αμαγκόμ ςξσ μαξϋ. ξ

κχδχμξρςάριξ είμαι αμενάοςηςη καςαρκεσή ςξπξθεςημέμη ρε κξμςιμή απϊρςαρη απϊ

ςξ κςίοιξ ςξσ μαξϋ (15.00m) και διέθεςε κλίμακα για ςημ ποϊρβαρη ρε ασςϊ

παλαιϊςεοα. Λξοτξλξγικά σιξθεςεί αουιςεκςξμικά ρςξιυεία απϊ ςη διαμϊοτχρη ςηπ

πεοιμεςοικήπ ρςξάπ ςξσ μαξϋ με ςα εμρχμαςχμέμα καθίρμαςα (ΔΘΙΞΜΑ 276 και 277).

ΔΘΙΞΜΑ 275. Άπξφη ςξσ κήπξσ ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ςξ

1940. Ανιξπεοίεογη η ενξικείχρη ςχμ

μαθηςοιόμ με έμα διακξρμηςικϊ

παγόμι (πηγή: Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη,

2004). Δνχςικά πςημά πάμςα είυαμ μία

θέρη ρςξμ κήπξ (Turner, 2011).

ΔΘΙΞΜΑ 276 και 277. Δπιρςξλικϊ δελςάοιξ ςηπ επξυήπ. Διακοίμεςαι ςξ κχδχμξρςάριξ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ

Λαγδαλημήπ. Δενιά ςξ κχδχμξρςάριξ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ ρήμεοα υχοίπ ςημ κλίμακα, ατξϋ δεμ

είμαι πλέξμ απαοαίςηςη (πηγή: Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ» και

ποξρχπικϊ αουείξ, 2015 αμςίρςξιυα).
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5.4.8.1. ξ Υοόμα

Έμςξμξι υοχμαςιρμξί ρςιπ ξικίεπ ςηπ Υαλέπαπ δεμ ρσμαμςόμςαι. Απϊ επξυήπ

καςαρκεσήπ ςξσπ κσοιαουξϋμ υοόμαςα, ϊπχπ ςξ λεσκϊ, η όυοα και ςξ γκοι. Δπί

Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ, ρυεςική μξμξθερία ϊοιζε ςημ έμςαρη ςχμ υοχμάςχμ, ςα ξπξία δεμ

επιςοεπϊςαμ μα είμαι ζχηοά. Δεμ σπξυοέχμε ϊμχπ ςη υοήρη ρσγκεκοιμέμξσ υοόμαςξπ

ρε κάθε κςίοιξ. ξ διάςαγμα ςηπ Ιοηςικήπ Οξλιςείαπ, 332/05.04.1901, καθϊοιζε ςξμ

υοχμαςιρμϊ ςχμ ϊφεχμ με βάρη ςι είμαι επιβλαβέπ ρςημ ϊοαρη και σγεία ςχμ

καςξίκχμ, γι΄ασςϊ «απαγξοεϋεςαι ξ υοχμαςιρμϊπ δια λαμποόμ και ζχηοόμ

υοχμάςχμ, ξπξία ςξ εοσθοξϋμ, ςξ βαθϋ κίςοιμξ και ςξ ςελειόπ λεσκϊμ, ϊπχπ και αι

ζχηοαί ελαιξβαταί και ςα βεομίκια» (οιμαμδήλη McGann, 2002).

α πεοιρρϊςεοα κςίοια ρςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ είυαμ αμξικςϊ κεοαμιδί υοόμα

και κάπξια εμτάμιζαμ όυοεπ ρε απαλέπ απξυοόρειπ. η δεκαεςία ςξσ 1920 άουιρε μα

υοηριμξπξιείςαι και ςξ αμξιυςϊ γκοι, εμό ςη δεκαεςία ςξσ 1930 κάπξια

υοχμαςίρςηκαμ με ρκξϋοξ κίςοιμξ (μξσρςαοδί). Ρε κάθε πεοίπςχρη, κάςχ απϊ ςα

μεςαγεμέρςεοα επιυοίρμαςα ρόζξμςαι ςα παλιϊςεοα υοόμαςα ςχμ κςιοίχμ κι ασςϊ

ιρυϋει και για ςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη πξσ διαςηοξϋρε ςξ υοόμα ςξσ πηλξϋ

(Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

Όρξ αματξοά ςξσπ υοχμαςιρμξϋπ ςχμ κξστχμάςχμ, ςα παοαθσοϊτσλλα

Γεομαμικξϋ ςϋπξσ ήςαμ ρε υοόμα κσπαοιρρί ή μελί, εμό αογϊςεοα με ςημ υοήρη

Γαλλικξϋ ςϋπξσ παοαθσοϊτσλλχμ επικοάςηραμ ξι απξυοόρειπ ςξσ γκοι. α

παλαιϊςεοα ξϋοκικα κξστόμαςα (υχοίπ γοίλλιεπ) ήςαμ πεοαρμέμα ρσμήθχπ μϊμξ με

λάδι ή ήςαμ βαμμέμα αμξιυςϊ βσριμί υοόμα (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).

ξ υοόμα κάθε καςαρκεσαρςικξϋ ρςξιυείξσ ρσμβάλει και ρςξ ρσμξλικϊ

απξςέλερμα ςηπ ρϋμθερηπ ςξσ ενχςεοικξϋ υόοξσ. Έςρι, γεμικά ιρυϋξσμ ςα ενήπ:

σλικά πλακϊρςοχρηπ ρσμήθχπ γκοι ή όυοα, ασλϊθσοεπ και ριδεοιέπ ρε μαϋοξ ή γκοι,

γλάρςοεπ απϊ λεσκϊ πχοϊλιθξ, και ςξ τσςικϊ σλικϊ, αειθαλέπ χπ επί ςξ πλείρςξμ,

δηλαδή ρκξϋοξ ποάριμξ. α υοόμαςα ςχμ ξικιόμ δημιξσογξϋμ έμςξμη αμςίθερη με ςα

τσςικά είδη αλλά και ιδιαίςεοα με ςα αειθαλή δέμςοα, ςα ξπξία κσοιαουξϋμ.

ξ κϊκκιμξ εμταμίζεςαι κας΄εναίοερη ρε μικοέπ επιτάμειεπ, ϊπχπ για

παοάδειγμα ρςξ σλικϊ ξοιξθέςηρηπ παοςεοιόμ ή ρςιπ κξλϊμεπ ρςήοινηπ ςηπ πέογξλαπ

ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη. Ρςξμ πίμακα ζχγοατικήπ ςξσ Ρςασοάκη με ςξ παλιϊ λιμάμι

ςχμ Υαμίχμ ςξ 1897, κσοιαουεί ςξ κεοαμιδί υοόμα, κάςι πξσ ιρυϋει απϊ ςημ ϊφιμη

Δμεςξκοαςία. Άλλη θεχοία ρςηοίζει ςημ επιλξγή ςξσ κϊκκιμξσ υοόμαςξπ ρςξ υόοξ

ρςημ αμακάλσφη ςηπ Ιμχρξϋ (Λαμξϋρακαπ, 2005-2015).έλξπ, ςξ λεσκϊ υοόμα

εμταμίζεςαι και χπ απξςέλερμα ςηπ παοαδξριακήπ ςευμικήπ ςξσ αρβερςόμαςξπ ςχμ

μαμςοϊςξιυχμ και άλλχμ ρςξιυείχμ, η ξπξία εταομϊζεςαι μέυοι ρήμεοα.
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5.4.9. Ξικϊριςα ζόα

Ξι πεοιρρϊςεοξι κήπξι ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, αμ ϊυι ϊλξι, διέθεςαμ

ξικϊριςα ζόα, για ςημ κάλσφη βαρικόμ αμαγκόμ. Ρσμήθχπ διαςηοξϋραμ κξςέςρι για

ςα πςημξςοξτικά ποξψϊμςα, αλλά και ξικϊριςα ζόα, ϊπχπ υξίοξσπ και καςρίκεπ.

Διέθεςαμ, ϊμχπ, και ρςάβλξσπ για ςα άλξγα, ςα ξπξία υοηρίμεσαμ ρςιπ

μεςακιμήρειπ. Λε ςημ έμςανη ςξσ ασςξκιμήςξσ χπ μεςατξοικϊ μέρξ ρςημ ζχή ςχμ

καςξίκχμ ςηπ Υαλέπαπ, ξι υόοξι ςχμ ρςάβλχμ είςε παοαμελήθηκαμ είςε

ανιξπξιήθηκαμ ρε άλλεπ υοήρειπ. Ρσγκεοιμέμα:

Θδιαίςεοη αματξοά για ςα ζόα γίμεςαι για ςημ Γαλλικη Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ, η

ξπξία λειςξσογξϋρε χπ ξικξςοξτείξ και ξι αμάγκεπ ήςαμ ιδιαίςεοα ασνημέμεπ.

Διαςηοξϋρε κϊςεπ και καςρίκεπ ςξ 1897, ϊπχπ αματέοει η Δκκεκάκη. Ρςάβλξ για

άλξγα διέθεςαμ η Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ, η ξικία Ρβαοςπ, η ξικία

Λαοκαμςχμάκη, ςξ «Οαλάςι» αλλά και ςξ «Αγγλικϊ Οοξνεμείξ» (Αρημξμϋςη-

Δκκεκάκη, 2004 και Λέλαιμα, 2008).

έλξπ, κξςέςρι διέθεςε και η ξικία Λαοκαμςχμάκη και η «Γαλαοία», καςά ςημ

μαοςσοία ςχμ ιδιξκςηςόμ αμςίρςξιυα, εμό η Λαοί Δρπεοάμπ τξμ Ρβαοςπ ρσμςηοξϋρε

με ένξδά ςηπ άρσλξ για άοοχρςα και γέοικα ζόα, ατξϋ είυε ιδοϋρει ςημ επξυή εκείμη

Τιλξζχψκή Δςαιοεία (Λέλαιμα, 2008).



Ακϊμη, ϊρξμ ατξοά ςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ ςηπ Γαλλικήπ Ρυξλήπ, η Δκκεκάκη

(2004) αματέοει αοκεςά ρςξιυεία για ςημ υοήρη ςηπ ασλήπ. Ξι Αδελτέπ ανιξπξιξϋραμ

ςημ ασλή και ςξμ κήπξ ποξπ ϊτελξπ ςηπ ρυξλήπ και ιδιαίςεοα για ςημ ενσπηοέςηρη

ςχμ διατϊοχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςχμ μαθηςοιόμ καςά ςημ διάοκεια λειςξσογίαπ ςηπ.

Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι με ςημ εγκαςάρςαρή ςξσπ ςξ 1896 εμδιατέοθηκαμ άμερα και

για ςημ ρχμαςική άρκηρη ςχμ μαθηςοιόμ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ξι Αδελτέπ είυαμ

ςξπξθέςηρει δξκάοια για ςα αθλήμαςα ςηπ πεςξρταίοιρηπ και ςηπ αμςιρταίοιρηπ και

μία ξοιζϊμςια δξκϊ για αρκήρειπ γσμμαρςικήπ (ΔΘΙΞΜΑ 280). Ξμξίχπ, αματέοεςαι για

ςημ δεκαεςία ςξσ 1920 αλλά και για ςξ καλξκαίοι ςξσ 1952 (Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη,

2004).
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5.4.10. Υοήρειπ ςχμ Ιήπχμ ςηπ Υαλέπαπ και Δνξπλιρμϊπ

Ξ κήπξπ (ςξ ποξκήπιξ ή η ασλή) ανιξπξιείςαι αμάλξγα ςημ πεοίπςχρη και ςιπ

αμάγκεπ αλλά και ςα εμδιατέοξμςα ςχμ ιδιξκςηςόμ ρςιπ διάτξοεπ πεοιρςάρειπ, ϊπχπ

κξιμχμικέπ εκδηλόρειπ, πυ. δενιόρειπ (garden party), αλλά και αγοξςικέπ αρυξλίεπ,

ατξϋ ςξ ςξπϊκλιμα ςηπ πεοιξυήπ εσμξεί ςέςξιξσ είδξσπ ποχςξβξσλίεπ ιδιαίςεοα ςξσπ

καλξκαοιμξϋπ μήμεπ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ διαςίθεςαι και ξ απαοαίςηςξπ ενξπλιρμϊπ

κήπξσ, ϊπχπ καθιρςικά απϊ νϋλξ ή γίμεςαι υοήρη επίπλχμ απϊ ςξμ ερχςεοικϊ

διάκξρμξ ςηπ ξικίαπ (ΔΘΙΞΜΑ 278, 279).

ΔΘΙΞΜΑ 278. Ξ Ύπαςξπ Αομξρςήπ Αλέναμδοξπ Εαψμηπ με ςημ ξικξγέμειά ςξσ. Διακοίμεςαι ςοαπεζαοία

απϊ νϋλξ ρςξ ποξκήπιξ ςηπ ξικίαπ Ηεμιρςξκλή Ληςρξςάκη (πηγή: Τχςξγοατικϊ Αουείξ Δθμικξϋ

Θρςξοικξϋ Λξσρείξσ).

ΔΘΙΞΜΑ 279. Δενίχρη ρςξμ κήπξ ςξσ Αγγλικξϋ ποξνεμείξσ ςημ 9η Λαψξσ 1907. Διακοίμεςαι πάγκξπ

ρε λιςή γοαμμή απϊ ραμίδεπ νϋλξσ ςχμ 0.05m πεοίπξσ και μαμςέμι (πηγή: Τχςξγοατικϊ Αουείξ

Δθμικξϋ Θρςξοικξϋ Λξσρείξσ).

ΔΘΙΞΜΑ 280. Άπξφη ςηπ ασλήπ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ ςξ 1925 και αθληςικέπ

δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ασςήμ (πηγή: Αρημξμϋςη-

Δκκεκάκη, 2004).
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Οαοάλληλα, ξ υόοξπ ςηπ ασλήπ υοηριμξπξιείςαι και για εξοςαρςικέπ

εκδηλόρειπ, ϊπχπ απξμξμή βοαβείχμ ρςξσπ μαθηςέπ ςξ 1899, διξογαμόρειπ

δενιόρεχμ ςξ Λάοςιξ ςξσ 1966, αλλά και για γσμμαρςικέπ επιδείνειπ και άλλεπ

δοαρςηοιϊςηςεπ (ΔΘΙΞΜΑ 281, 282, 283) (Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 281. Ζ Αδελτή Amelie και ξι

μαθηςοιέπ ςηπ τχςξγοατίζξμςαι ςξ 1948

ρςξμ ποξαϋλιξ υόοξ ςηπ Γαλλικήπ

Ρυξληπ Ιαλξγοαιόμ. ξ ςξπξκλίμα ςηπ

πεοιξυήπ εμθαοοϋμει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ

ρε αμξιυςϊ υόοξ εμ ποξκειμέμχ ςξ

μάθημα ςξσ κεμςήμαςξπ και πλενίμαςξπ

ρε ερχςεοικέπ (πηγή: Αρημξμϋςη-

Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 282. Λεοική άπξφη ςηπ

ποϊρξφηπ ςξσ κςιοίξσ ςξ 1957 ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ. Ζ ασλή

ρςημ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ

υοηριμξπξιείςαι χπ υόοξπ γσμμαρςικόμ

επιδείνεχμ μαθηςοιόμ (πηγή:

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).

ΔΘΙΞΜΑ 283. Λεοική άπξφη ςηπ

ποϊρξφηπ ςξσ κςιοίξσ ςξ 1964 ςηπ

Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ. Ζ ασλή

ςηπ ρςημ ποϊρξφη ςξσ κςιοίξσ

υοηριμξπξιείςαι χπ υόοξπ γσμμαρςικόμ

επιδείνεχμ μαθηςοιόμ (πηγή:

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, 2004).
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6. ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ

Ξι πληοξτξοίεπ απϊ ςιπ αματξοέπ πξσ ήςαμ διαθέριμεπ -βιβλιξγοατία,

μαοςσοίεπ, τχςξγοατικϊ σλικϊ και επί ςϊπξσ έοεσμα- δεμ επαοκξϋμ για μα

ρυημαςίρξσμε μια ξλξκληοχμέμη εικϊμα για ςξμ ςοϊπξ ρϋμθερηπ και διαμϊοτχρηπ

ςχμ κήπχμ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ. Δίμξσμ, ϊμχπ, μία εικϊμα ςξσ πχπ ήςαμ ξι

κήπξι ρςημ αουική ςξσπ μξοτή. Ξμξίχπ, ιρυϋει και για ςα εοχςήμαςα: 1. αμ

εογάρςηκαμ καςά ςημ εγκαςάρςαρη ςχμ κήπχμ ασςόμ Αουιςέκςξμεπ ξπίξσ και πξιξί

ήςαμ ασςξί ή 2. αμ σπήοναμ κηπξςευμικά ρυέδια ςχμ κήπχμ. Οοάγμαςι, καςά ςημ

διεμέογεια ςηπ έοεσμαπ ςα εοχςήμαςα ασςά δεμ μπϊοεραμ μα απαμςηθξϋμ.

Σπάουξσμ εμδείνειπ, ϊμχπ, ϊςι ςξμ 19ξ αιόμα ρςημ διαμϊοτχρη ενχςεοικόμ

υόοχμ και κήπχμ ςηπ Υαλέπαπ εογάζξμςαι μηυαμικξί. ξ 1903 ςημ διαμϊοτχρη ςξσ

πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ ςξσ Θ.Μ. Αγίαπ Λαγδαλημήπ αμαλαμβάμει ξ αουιςέκςξμαπ

Υοήρςξπ ρξλίμαπ, εμό ςξ 1927 ξ μηυαμικϊπ Θχάμμηπ Ρςασοίδηπ ρυεδιάζει ςα

παοςέοια ςξσ ποξκηπίξσ ςηπ ξικίαπ Βεμιζέλξσ. Οιθαμϊμ ξι μηυαμικξί, ξι ξπξίξι

ρυεδίαζαμ και καςαρκεϋαζαμ ςα αουξμςικά ςηπ Υαλέπαπ, μα εογάζξμςαμ και ρςημ

διαμϊοτχρη ςχμ ενχςεοικόμ ασςόμ υόοχμ.

Για ςημ ρσμςήοηρη ςχμ κήπχμ ποξρκαλξϋμςαι και κηπξσοξί και ενειδικεσμέμξ

ποξρχπικϊ απϊ ςημ Αθήμα, ϊπχπ ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Βεμιζέλξσ ςξ 1927. Ιηπξσοϊπ

για ςημ ρσμςήοηρη ςξσ κήπξσ απαρυξλείςαι και ρςημ Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ,

ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη, αλλά και ρςξ Ασρςοξξσγγοικϊ Οοξνεμείξ.

Ιαςά ςημ ασςξφία διαπιρςόθηκε η εμταμόπ αλλξιχμέμη στιρςάμεμη

καςάρςαρη ρε ρυέρη με ςημ αουική καθόπ έυξσμ γίμει επεμβάρειπ ρςξσπ κςιοιακξϋπ

ϊγκξσπ αλλά και ρςξσπ πεοιβάλλξμςεπ υόοξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ. Οαοϊλα

ασςά, ξι αλλξιόρειπ ασςέπ δεμ απξςελξϋμ εμπϊδιξ ρςιπ εμδείνειπ ϊςι ξι κήπξι

σπήουαμ, ήςαμ ποξταμόπ πξλσρϋμθεςξι και κσοίχπ δσςικήπ ςευμξςοξπίαπ.

ξ τσςικϊ σλικϊ είμαι τθαοςϊ και κσοίχπ ςα δεμδοόδη τσςικά είδη μαοςσοξϋμ

ςημ εγκαςάρςαρη ποαρίμξσ ρε ποξγεμέρςεοη υοξμική πεοίξδξ, ϊπχπ ξι Αοχκάοιεπ.

Δναίοερη ςξσ καμϊμα απξςελεί ξ κήπξπ ςηπ ξικίαπ Λαοκαμςχμάκη, ρςημ ξπξία μαι μεμ

δεμ αμαγμχοίζεςαι τσςικϊ σλικϊ ϊλχμ ςχμ τσςικόμ ξμάδχμ (εςήρια, πξλσεςή πξόδη,

βξλβόδη, σδοξυαοή κ.α.) απϊ ςημ επξυή εγκαςάρςαρηπ, διαςηοξϋμςαι, ϊμχπ,

ρσμθεςικά δξμικά ρςξιυεία απϊ ςημ επξυή ςηπ καςαρκεσήπ ςξσπ, ϊπχπ λίμμη, πέογξλα

και θεομξκήπιξ.

Τχςξγοατικϊ σλικϊ ςηπ επξυήπ, αλλά και ςξσ ρήμεοα, μαοςσοεί ςημ διάθερη

υοήρηπ ρσγκεκοιμέμχμ ρςξιυείχμ ρςξμ κήπξ για ςημ απϊλασρη ςχμ ιδιξκςηςόμ ςξσπ,

ϊπχπ πεοιβξλϊςξιυξι, γλάρςοεπ απϊ πχοϊλιθξ, λίμμεπ, πέογξλεπ και τσςικϊ σλικϊ,

ςα ξπξία απξςελξϋμ κξιμά υαοακςηοιρςικά ρσμθεςικά ρςξιυεία ρςιπ μελέςεπ

πεοιπςόρεχμ (case studies) και είμαι εμταμή έχπ και ρήμεοα.

α σπξλείμμαςα ασςόμ καςά ςημ ασςξφία, ϊμχπ, δεμ δίμξσμ νεκάθαοη εικϊμα

για ςη ρϋμθερη ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ, δηλαδή τσςεσςικξϋπ ρσμδσαρμξϋπ γεμικϊςεοα

π.υ. πεϋκη και τςέοη χπ σπξϊοξτξπ (μικοξςξπίξ). Όμχπ, ξι γλάρςοεπ απϊ πχοϊλιθξ,

ξι λίμμεπ, ξι πέογξλεπ και άλλα ρςξιυεία απξςελξϋμ αδιάρειρςα μςξκξσμέμςα για ςξ

πμεϋμα και ςξ ποάριμξ δαιμϊμιξ, ςξ αιρθηςικϊ κοιςήοιξ ςχμ ιδιξκςηςόμ ςξσπ καθόπ

και ςημ γμόρη ςηπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ ςξσ ποαρίμξσ ρςημ ιδιξκςηρία ςξσπ εκείμη ςημ

επξυή. Ξ κήπξπ απξςελξϋρε ζχςικϊ υόοξ ςηπ εκάρςξςε ιδιξκςηρίαπ πξσ

ανιξπξιξϋμςαμ αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ ςξσ, ϊπχπ για κξιμχμικέπ

εκδηλόρειπ ή αμαφσυή.

Αμαγκαιϊςηςα απξςελεί επίρηπ, μα γίμξσμ εκςιμήρειπ για ςιπ μεςαβξλέπ πξσ

έυξσμ επέλθει ρςη διάοκεια ζχήπ ςχμ κήπχμ με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ, καθόπ

θεχοείςαι πιθαμϊμ ϊςι η διαμϊοτχρη ςχμ μελεςξϋμεμχμ κήπχμ ήςαμ μία ρσμευήπ

διαδικαρία και δεμ διαταίμεςαι μα σπήονε η έμμξια ςξσ ποξαπξταριρμέμξσ.
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Έμαπ κήπξπ ξϋςχπ ή άλλχπ δεμ πεοιλαμβάμει ςημ έμμξια ςηπ ρςαςικϊςηςαπ, αλλά

μεςαβάλλεςαι και ενελίρρεςαι ρςημ διάοκεια ςχμ επξυόμ ςξσ έςξσπ, αλλά και

ςασςϊυοξμα με ςημ πάοξδξ ςχμ εςόμ. Δίμαι έμαπ ζχμςαμϊπ ξογαμιρμϊπ.

Αμαποξραομξγέπ, ρσμπληοόρειπ, αλλαγέπ και αμακσκλόρειπ ςχμ απξτάρεχμ μπξοεί

μα θεχοηθεί ξ καμϊμαπ για ςξσπ κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ, ατξϋ μέα ρσμθεςικά ρςξιυεία

ποξρςίθεμςξ ρσμευόπ ακξλξσθόμςαπ και ςημ ενέλινη ςχμ επξυόμ. Ζ μέθξδξπ ςηπ

«δξκιμήπ και ςξσ ελέγυξσ ςξσ λάθξσπ» (trial and error) βοίρκει δηλαδή και εδό

εταομξγή, ϊπχπ και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Βαριλικξϋ Ιήπξσ ςηπ Αθήμαπ λίγα υοϊμια

μχοίςεοα (Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, 2008). Ρε ασςϊ ρημαμςικϊ οϊλξ παίζει και ςξ

ρςξιυείξ ςηπ μϊδαπ και ξ μιμηςιρμϊπ. Σλικϊ για παοάδειγμα, ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιείςαι

για ςημ καςαρκεσή λίμμηπ ρςημ ξικία Λαοκαμςχμάκη, εμταμίζεςαι αογϊςεοα και ρςημ

Γαλλική Ρυξλή ρςημ καςαρκεσή ςηπ ρπηλιάπ ςηπ Κξϋοδηπ.

Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Βαριλικξϋ Ιήπξσ ςηπ Αθήμαπ ςίπξςε δεμ ήςαμ

εναρταλιρμέμξ απϊ ςημ αουή: ξϋςε ξ διαθέριμξπ υόοξπ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ, ξϋςε η

επάοκεια ςηπ ϋδοεσρηπ, ξϋςε η ϋπαονη τσςχοίχμ με ςημ δσμαςϊςηςα εϋκξληπ

επιλξγήπ ρσγκεκοιμέμχμ τσςόμ. Αλλά και ςα υοημαςικά μέρα ήςαμ πεοιξοιρμέμα και

διεςέθηραμ απξκλειρςικόπ απϊ ςξ Βαριλικϊ ζεϋγξπ (Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, 2008).

Ξι ποξωπξθέρειπ δημιξσογίαπ ςχμ κήπχμ ςηπ Υαλέπαπ δεμ διέτεοαμ πξλϋ

πεοιρρϊςεοξ απϊ ασςέπ ςξσ Βαριλικξϋ κήπξσ. Δεμ αμτιρβηςήθηκε παοϊλα ασςά απϊ

καμέμαμ πεοιηγηςή ςξ καςάτσςξ ςχμ κήπχμ ασςόμ, παοϊλεπ ςιπ δσρκξλίεπ, αμ και ςξ

εμδιατέοξμ ςξσπ ερςιάζεςαι ρςημ θέα ρςξμ κϊλπξ ςχμ Υαμίχμ απϊ ςξ ϋφχμα ςηπ

Υαλέπαπ.

Ξι πεοιγοατέπ ςχμ πεοιηγηςόμ απξδίδξσμ εμδευξμέμχπ ςξ genius loci ςηπ

θέρηπ ςηπ πεοιξυήπ Υαλέπα. Ζ επιλξγή ςηπ θέρηπ άλλχρςε δεμ είμαι ςσυαία. Ζ Υαλέπα

χπ θέρη επξικιρμξϋ υαοακςηοίζεςαι έμςξμα απϊ ςξ ρςξιυείξ ςηπ θέαπ (θέα ποξπ ςημ

ϋπαιθοξ (Λαλάνα, Κεσκά Όοη) και ςη θάλαρρα (Ιοηςικϊ Οέλαγξπ) και διακοίμεςαι για

ςξ σγιειμϊ ςηπ κλίμα. Ζ θέρη ςηπ απξςέλερε πηγή έμπμεσρηπ ςξσ ρυεδιαρμέμξσ

ςξπίξσ, καθόπ ξι ξικίεπ είμαι αμτιθεαςοικά κςιρμέμεπ με ρεβαρμϊ ρςξ τσρικϊ

πεοιβάλλξμ.

Αμάλξγα ςημ ξικξμξμική δσμαςϊςηςα, ςξσπ ρςϊυξσπ και ςημ ςευμξγμχρία ςηπ

επξυήπ, δξκιμάζξμςαμ και ξι καςάλληλεπ κάθε τξοά λϋρειπ. Δπιπλέξμ, ξι παοάγξμςεπ

άμθοχπξπ και τϋρη ίρχπ μα ρσμαγχμίζξμςαι ρςημ ρϋμθερη ςξσ ςξπίξσ ςηπ Υαλέπαπ.

Ξι κήπξι άλλχρςε είμαι ςξ απξςέλερμα μιαπ ρϋμθερηπ, η ξπξία βαρίζεςαι ρςημ

κξσλςξϋοα ςξσ εκάρςξςε ιδιξκςήςη ή «ειδικξϋ». Αμαπϊτεσκςα ςξ ίδιξ ιρυϋει και για

ςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, δηλαδή αμάλξγα με ςημ μϊοτχρη και ςιπ

πξλιςιρμικέπ ανίεπ και θοηρκεσςικέπ πεπξιθήρειπ ςξσ «άουξμςα» ξδηγεί ρε

ρσγκεκοιμέμξ αιρθηςικϊ απξςέλερμα. Ξ κάθε ιδιξκςήςηπ είυε ςημ δική ςξσ άπξφη,

αμάλξγα ςιπ εμπειοίεπ ςξσ, ςα ακξϋρμαςά ςξσ, ςιπ εικϊμεπ ςξσ, αλλά και ςιπ πιθαμέπ

επιοοξέπ ςξσ απϊ άςξμα με ειδικέπ γμόρειπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, εμδευξμέμχπ μα

ενηγείςαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ παοαςηοείςαι πλήοηπ ξμξιξγέμεια ρςξιυείχμ και σλικόμ

ρςξσπ μελεςξϋμεμξσπ κήπξσπ, ατξϋ η κξιμχμία ςηπ Υαλέπαπ ήςαμ πξλσπξλιςιρμική.

Λξοτξλξγικά, ρςξσπ κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ δεμ διακοίμξμςαι ιδιαίςεοα

πεοίςευμα ρσμθεςικά ρςξιυεία. Δπικοαςξϋμ ςα λιςά διακξρμηςικά ρςξιυεία ρε απλέπ

γοαμμέπ. Ζ έλλειφη σλικόμ και ςευμξγμχρίαπ εμδευξμέμχπ μα απξςελξϋρε

αμαρςαλςικϊ παοάγξμςα για πιξ εστάμςαρςα δημιξσογήμαςα. ξ μϊμξ σλικϊ πξσ

διέθεςε η πεοιξυή ήςαμ ξ αρβερςϊλιθξπ.

Δπιδιόκξμςαπ, ϊμχπ, ςημ απϊκςηρη ρσγκεκοιμέμηπ εικϊμαπ για ςημ αουική

ρϋλληφη ςξσ κήπξσ απϊ ςξ δημιξσογϊ ςξσ και ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ, δεμ εμςξπίζξμςαι

ρσγκεκοιμέμα επαμαλαμβαμϊμεμα μξςίβα (patterns). ξ ρίγξσοξ είμαι ϊςι ξι κήπξι

ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ είυαμ καλλχπιρςικϊ και ςασςϊυοξμα χτελιμιρςικϊ

υαοακςήοα, αμάλξγα ςημ πεοίπςχρη και ςξμ ρκξπϊ πξσ επιςελξϋρε η εκάρςξςε

ιδιξκςηρία, αλλά και ςα εμδιατέοξμςα ςξσ ιδιξκςήςη.
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Ρςιπ ποξρϊφειπ διακοίμξμςαι ςα διακξρμηςικά ποξκήπια (κήπξπ ή ασλή), εμό ρςιπ

πίρχ ϊφειπ ςα πεοιβϊλια (ξπχοόμεπ, αμπελόμεπ). α ποξκήπια είμαι ρσμήθχπ

ιδιαίςεοα πεοιπξιημέμα. Ακϊμα και ρήμεοα διακοίμεςαι ασςή η διατξοά. Ζ λξγική

ασςή θα μπξοξϋρε εμδευξμέμχπ μα παοαλληλιρςεί με έμαμ κήπξ, ςξσ ξπξίξσ ξ

ρυεδιαρμϊπ σπακξϋει ρςημ θεχοία ςχμ κήπχμ Τεμγκ-Ρξϋι, ϊπξσ ςα ποξκήπια

παοξμξιάζξμςαι ρσμβξλικά με ςξ καλξρόοιρμα ςξσ επιρκέπςη (ξξ, 1999).

έλξπ, πεοαιςέοχ έοεσμα απαιςείςαι ρε βάθξπ υοϊμξσ για μια πιξ

εμπεοιρςαςχμέμη εικϊμα για ςξσπ κήπξσπ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ. Ζ παοξϋρα

εογαρία παοέυει γμόρη μέρχ εκςεςαμέμηπ βιβλιξγοατικήπ αμαρκατήπ και επί ςϊπξσ

έοεσμαπ για ςημ υοήρη ςχμ σλικόμ και ςξσ τσςικξϋ σλικξϋ εκείμηπ ςηπ επξυήπ, και

απξςελεί ςημ αουή μιαπ έοεσμαπ πξσ έυει πεοαιςέοχ δσμαςϊςηςεπ ενεοεϋμηρηπ και

εμβάθσμρηπ ρςξ αμςικείμεμξ.

6.1. ΔΟΘΠΠΞΔΡ ΞΣ ΡΥΔΔΘΑΡΛΔΜΞΣ ΞΟΘΞΣ ΩΜ ΑΠΥΞΜΘΙΩΜ ΖΡ ΥΑΚΔΟΑΡ

Ξ Humphry Repton, ενέυχμ θεχοηςικϊπ ςηπ κηπξςευμίαπ ςξσ 19ξσ αιόμα,

ξοίζει ςξμ κήπξ χπ έμα κξμμάςι γηπ πεοιτοαγμέμξ απϊ κξπάδια και καςάλληλξ για

υοήρη και εσυαοίρςηρη ςξσ αμθοόπξσ. Δίμαι ή θα έποεπε μα είμαι καλλιεογημέμξπ ή

εμπλξσςιρμέμξπ απϊ ςημ ςέυμη. Όμχπ, για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ςευμξςοξπίαπ εμϊπ

κήπξσ ςα εοχςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ασςήμ ςημ αμαζήςηρη είμαι ςξ ςί, ςξ πξϋ, ςξ γιαςί

και ςξ πόπ, εμό ςξ πϊςε και ςξ πξιϊπ είμαι εοχςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςξσπ ιρςξοικξϋπ

(Turner, 2011).

Ρςημ παοάγοατξ ασςή διεοεσμάςαι ςξ εοόςημα αμ ξι κήπξι ςχμ αουξμςικόμ

ςηπ Υαλέπαπ ακξλξσθξϋμ ρσγκεκοιμέμεπ αουέπ ρυεδιαρμξϋ μιαπ κηπξςευμικήπ

ρυξλήπ, ϊπχπ ασςέπ αμαπςϋυθηκαμ ρςημ ιρςξοία ςηπ Ιηπξςευμίαπ εκείμη ςημ υοξμική

πεοίξδξ. Δπίρηπ, διεοεσμάςαι ςξ εοόςημα πξιέπ είμαι ξι επιοοξέπ ςξσ ρυεδιαρμέμξσ

ςξπίξσ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, αμαςοέυξμςαπ ρςα ρημαμςικϊςεοα ρςιλ ρςημ

ιρςξοία ςχμ κήπχμ, ςα ξπξία κσοιαουξϋραμ ρςημ Δσοόπη ςημ επξυή εγκαςάρςαρήπ

ςξσπ. ξμ 19ξ αιόμα, η θεχοία ρυεδίαρηπ κήπχμ διέκοιμε έμαμ ποξβλημαςιρμϊ, ξ

ξπξίξπ και ρήμεοα ρςξ ελάυιρςξ έυει επιλσθεί. Ρυεδιαρςέπ κήπχμ, ϊπχπ αουιςέκςξμεπ

και καλλιςέυμεπ, εγκαςέλειφαμ ςημ αμαζήςηρη ςηπ ςέυμηπ, ποξπ ϊτελξπ ςηπ μίμηρηπ

ςηπ τϋρηπ. Απεσθϋμθηκαμ ρςξμ ενχςιρμϊ και ρςξμ εκλεκςικιρμϊ (Turner, 2011).

ξ δίλημμα ενηγήθηκε ςξ 1823 απϊ ςξμ Quatremère de Quincy χπ ενήπ:
«Ασςό πξσ ποξρπξιείςαι όςι είμαι μια εικόμα ςηπ τύρηπ δεμ είμαι ςίπξςα πεοιρρόςεοξ ή

λιγόςεοξ από ςημ ίδια ςη τύρη. Τα μέρα ςηπ ςέυμηπ στίρςαμςαι. Ο καθέμαπ γμχοίζει όςι η ανία

ςξσ κήπξσ ςξσ ρσμίρςαςαι ρςημ απξςοξπή κάθε σπξφίαπ ςέυμηπ. Για μα ρσμιρςά έμαπ κήπξπ

ςελειόςηςα, ρύμτχμα με ςημ Αουιςεκςξμική Τξπίξσ, δεμ ποέπει μα κιμεί ςημ παοαμικοή σπξφία

όςι ασςόπ είμαι ποξψόμ ςέυμηπ» (Turner, 2011).

Ρϋμτχμα με ςξμ Turner ταίμεςαι ϊςι ξι κήπξι ποέπει μα μιμξϋμςαι ςημ τϋρη

για μα μπξοξϋμ μα καςαυχοηθξϋμ χπ έογα ςέυμηπ. Αλλά ακϊμα και αμ ξι κήπξι

μιμξϋμςαι ςη τϋρη, ασςϊ δεμ ρημαίμει απαοαίςηςα ϊςι μπξοξϋμ μα ξμξμάζξμςαι έογα

ςέυμηπ (Turner, 2011).

Δτϊρξμ, δεμ σπήονε ςοϊπξπ για ποϊξδξ και επίλσρη ςξσ ζηςήμαςξπ, ξι

κηπξςέυμεπ αμαπαοήγαγαμ παλαιϊςεοα ρςιλ και ςα ρσμδϋαζαμ με μέξσπ ςοϊπξσπ.

Ξπϊςε, ξι κήπξι ςξσ 19ξσ αιόμα είυαμ έμςξμα ςξ ρςξιυείξ ςηπ μίμηρηπ αμςλόμςαπ

έμπμεσρη απϊ διάτξοξσπ πξλιςιρμξϋπ και για ςξ λϊγξ ασςϊ ξμξμάρςηκαμ

εκλεκςικιρςικξί (Turner, 2011). Σπήοναμ διάτξοεπ καςηγξοιξπξιήρειπ ρςξ πλαίριξ

ασςϊ:

1. Μαςξσοαλιρςικϊ ρςιλ (landscape style): υοηριμξπξιεί επιλεγμέμεπ ιδέεπ απϊ ςξ

παοελθϊμ ρε μία δξμημέμη ακξλξσθία (structured sequence).
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2. Λικςϊ ρςιλ (Mixed style): υοηριμξπξιεί επιλεγμέμα ρςιλ απϊ άλλεπ υόοεπ και ςα

παοξσριάζει ϊπχπ ςα εκθέμαςα εμϊπ μξσρείξσ.

3. ξ επίρημξ-αμεπίρημξ ρςιλ (formal-informal): υοηριμξπξιεί εσθϋγοαμμα και

καμπσλϊγοαμμα ρςξιυεία.

4. ξ gardenesque ρςιλ υοηριμξπξιεί διαλεγμέμα είδη τσςόμ απϊ επιλεγμέμεπ

πεοιξυέπ ςηπ γηπ και τσςεμέμα με ςέςξιξ ςοϊπξ, όρςε μα αμαδεικμϋεςαι η

μξμαδικϊςηςά ςξσπ (Turner, 2011).

ημ επξυή ςξσ Nαπξλέξμςα, ξι Uvedale Price, Richard Payne Knight και

Humphry Repton διενήγαγαμ ρσζήςηρη πάμχ ρςη θεχοία ςχμ κήπχμ. Λεςαγεμέρςεοα,

oι πεοιρρϊςεοξι θεχοηςικξί κήπχμ, ϊπχπ Loudon, Muskau, Olmsted, Jekyll θεόοηραμ

ασςή ςη ρσζήςηρη χπ ατεςηοία για ςιπ δικέπ ςξσπ μελέςεπ. Ζ ρσζήςηρη άρκηρε μεγάλη

επιοοξή και ρςξμ πξλεξδξμικϊ και αρςικϊ ρυεδιαρμϊ ςχμ πϊλεχμ. Ξι αουέπ ςξσ Price,

ξι θεχοίεπ ςξσ Knight, η τήμη ςξσ Repton και η ιδεξλξγική θέχοηρη ςξσ Loudon

διαδϊθηκε μέρα απϊ ςα βιβλία ςξσπ (Turner, 2011).

Ξι παοαπάμχ ιδεξλξγικέπ θεχοήρειπ για ςξ ςξπίξ και ςημ κηπξςευμία

βαρίρςηκαμ ρςιπ ακϊλξσθεπ αουέπ:

θα ποέπει μα σπάουει μια μεγάλη μεςάβαρη, ςϊρξ τιλξρξτική και ϊρξ ξπςική,

απϊ ςξμ υόοξ ςηπ ςέυμηπ ρςξ βαρίλειξ ςηπ τϋρηπ.

ςξ ποόςξ επίπεδξ, κξμςά ρςημ ξικία, θα ποέπει μα απξςελεί ςξ βαρίλειξ ςηπ

ςέυμηπ.

ςα ενχςικά τσςά θα ποέπει μα υοηριμξπξιξϋμςαι κξμςά ρςημ καςξικία και ϊυι ρε

άλλη θέρη ςξσ κςήμαςξπ.

ξ ρυεδιαρμϊπ ποέπει μα βαρίζεςαι ρςιπ αουέπ ςηπ ρϋμθερηπ ςηπ τϋρηπ, ϊπχπ ασςή

απεικξμίζεςαι ρε ρημαμςικέπ ςξπιξγοατίεπ ςηπ Θςαλίαπ.

ξ ρυεδιαρμϊπ θα ποέπει μα αμςαπξκοίμεςαι ρςξ υαοακςήοα ςηπ ςξπξθερίαπ ρε

ρυέρη με ςξ κλίμα, ςα σλικά και ςιπ παοαδϊρειπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ.

Λε ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ, η ποόςη απϊ ςιπ αουέπ ασςέπ ξδήγηρε ρςξ

μαςξσοαλιρςικϊ ρςιλ. Ζ δεϋςεοη ρςξ mixed style και η ςοίςη ρςξ ρςιλ gardenesque. Ζ

ςέςαοςη ξδήγηρε ρςημ αμάπςσνη ςξσ ϊοξσ «Αουιςεκςξμική ξπίξσ», εμό η πέμπςη

ξδήγηρε ρςημ απαουή ςξσ κιμήμαςξπ Arts and Crafts. Ξι αουέπ ασςέπ λειςξϋογηραμ

ικαμξπξιηςικά ρε μεγάλεπ εκςάρειπ κήπχμ, ϊπχπ π.υ. ρε κςήμαςα αοιρςξκοαςικήπ

ςάνηπ 300 εκςαοίχμ. Δεμ μπξοξϋραμ, ϊμχπ, μα εταομξρςξϋμ ρςα μικοά ποξαρςιακά

κςήμαςα ςηπ αμεουϊμεμηπ μεραίαπ ςάνηπ (Turner, 2011).

Ζ ςευμξςοξπία gardenesque, ςηπ ξπξίαπ ρημαμςικϊ ρσρςαςικϊ ήςαμ η ρσλλξγή

τσςικόμ ειδόμ, ενελίυςηκε ρε έμαμ εσοϋςεοξ εμθξσριαρμϊ για ςημ ρσλλξγή

διατξοεςικόμ ρςιλ κήπχμ (Mixed Style, 1850). Ζ ρσλλξγή μεςαςοάπηκε ρε

εοαριςευμική απαρυϊληρη, ϊυι διατξοεςική απϊ ςημ ρσλλξγή βιβλίχμ, έογχμ ςέυμηπ

και πξορελάμηπ, εμό έδχρε ξπςική απϊλασρη και πμεσμαςική υαοά και βξήθηρε ςη

ταμςαρία ςξσ καθεμϊπ μα ξοαμαςιρςεί ιρςξοικά και γεχγοατικά απξμακοσρμέμεπ

πεοιξυέπ (Turner, 2011).

Όπχπ και με ςξσπ μαςξσοαλιρςικξϋπ κήπξσπ, ξι πεοιξυέπ κξμςά ρςημ καςξικία

υοηριμξπξιήθηκαμ για αμαφσυή. ξ σπηοεςικϊ ποξρχπικϊ εκςελξϋρε ςημ

υειοχμακςική εογαρία, εμό ξι ιδιξκςήςεπ έπαιομαμ ςξ ςράι ςξσπ, έπαιζαμ καλξκαιοιμά

παιυμίδια και θαϋμαζαμ ςημ ρϋμθερη ςχμ διατξοεςικόμ ςευμξςοξπιόμ ρςξμ κήπξ. Ζ

παοαπάμχ τιλξρξτική θεόοηρη απξςέλερε ςα θεμέλια για ασςϊ πξσ ξ Edward Kemp

αογϊςεοα απξκάλερε mixed style. Ξ Repton ήςαμ ξ ποόςξπ θεχοηςικϊπ πξσ ρςήοινε

ςιπ ρσλλξγέπ κήπχμ διατϊοχμ ρςιλ. Απξςέλερμα ασςήπ ςηπ ςάρηπ ήςαμ η δημιξσγία

πξλλόμ ειδόμ κήπχμ ϊπχπ ξι Αμεοικαμικξί, Ιιμεζικξί, Θαπχμικξί, Θςαλικξί και άλλξι

Δκλεκςικιρςικξί κήπξι (urner, 2011).
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Λέυοι ςξ ςέλξπ ςξσ 19ξσ αιόμα, ξι ποχςξπξοιακξί ρυεδιαρςέπ είυαμ

«κξσοαρςεί» απϊ ςημ ρσμαιρθημαςική εκλεκςικιρςική ρσλλξγή διατϊοχμ ρςιλ και

τσςόμ απ΄ϊλξμ ςξμ κϊρμξ, η ξπξία δημιξσογξϋρε μία ρϋγυσρη. Ξπϊςε, αμαζήςηραμ

έμα μέξ έμασρμα με ρυέδια βαριρμέμα ρςημ ςέυμη και ρςημ καςαρκεσαρςική

δενιξςευμία. Ασςϊ απξςέλερε ςημ ατξομή για ςημ δημιξσογία ςξσ κιμήμαςξπ Arts and

Crafts ςξ 1890. Ζ υειοχμακςική εογαρία με ρκξπϊ ςημ τοξμςίδα εμϊπ κήπξσ

θεχοήθηκε χπ μια εσυάοιρςη δοαρςηοιϊςηςα. Ασςϊ είμαι ςξ ποόςξ ρςιλ ρςημ

εσοχπαψκή ιρςξοία ρυεδιαρμξϋ κήπχμ, ϊπξσ ξ ιδιξκςήςηπ ρσμέβαλε ρημαμςικά ρςη

ρσμςήοηρή ςξσ. Έςρι, καλλιεογξϋραμ ξι λιγϊςεοξ εσκαςάρςαςξι πάμςξςε ςημ γη ςξσπ,

εμό ξι πλξσριϊςεοξι αμαλάμβαμαμ εοαριςευμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, εμό η ρκληοή

ρχμαςική εογαρία διεναγϊςαμ πάμςξςε απϊ ενειδικεσμέμξσπ κηπξσοξϋπ και ςξ

ποξρχπικϊ ςξσπ (Turner, 2011).

έλη ςξσ 19ξσ αιόμα, καλλιςέυμεπ και ρυεδιαρςέπ καςέληναμ μα απανιόμξσμ

ςευμξςοξπίεπ δαμειρμέμεπ απϊ άλλεπ υόοεπ και ιρςξοικέπ πεοιϊδξσπ. Λε ξδηγξϋπ

ςξσπ Ruskin και Morris, επιδίχναμ ςημ επιρςοξτή ρε έμα πιξ γμήριξ ρςιλ. Ξι καλέπ

ςέυμεπ απξςελξϋραμ πηγή έμπμεσρηπ για ςξσπ ρυεδιαρςέπ, κσοίχπ ρςιπ εταομξγέπ

ρυημάςχμ και υοχμάςχμ (Turner, 2011).

Ξι κήπξι Arts and Crafts διέπξμςαι απϊ μια ρατή ξοιξθέςηρη υόοχμ μέρα

ρςξμ κήπξ, κσοίχπ με γεχμεςοικά παοςέοια, κξμςά ρςημ καςξικία ξι ξπξίξι έουξμςαι

ρε αμςίθερη με ςξμ ελεϋθεοξ ρυεδιαρμϊ ςξσ μαςξσοαλιρςικξϋ κήπξσ. Ξ κήπξπ

Sissinghurst απξςελεί αμςιποξρχπεσςικϊ παοάδειγμα κήπξσ, ςξ ξπξίξ σπακξϋει ρςιπ

ρυεδιαρςικέπ αουέπ ςξσ κιμήμαςξπ Arts and Crafts (Turner, 2011).

Ρςημ Θςαλία, ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα, σπήονε μια μεγάλη αμαβίχρη ςξσ

εμδιατέοξμςξπ για ςξσπ κλαρικξϋπ Θςαλικξϋπ κήπξσπ, με απξςέλερμα ςημ πληθόοα

βιβλίχμ απϊ Άγγλξσπ και Αμεοικάμξσπ ρσγγοατείπ, ϊπχπ ξ Wharton, ξ Latham, ξ

Shepherd και ξ Jellicoe (ραλικίδηπ, 1998). Ξι κήπξι ςηπ Θςαλικήπ ρυξλήπ σπήοναμ ξι

πιξ δημξτιλείπ (urner, 2011).

Ρςξσπ κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ διακοίμξμςαι ποάγμαςι ρςξιυεία ςηπ Θςαλικήπ

ρυξλήπ, ϊπχπ:

Ρςεμή ρσμδερη ςηπ καςξικίαπ με ςξμ κήπξ. Ζ καςξικία τέοει μεγάλα

αμξίγμαςα πξσ ρσμδέξσμ ξπςικά ςξ ερχςεοικϊ ςηπ με ςξμ κήπξ.

Ιλαρικιρςικά διακξρμηςικά ρςξιυεία (balustri).

Ιαςαρκεσή ρπηλιάπ (grotto) με σδάςιμξ ρςξιυείξ π.υ. λίμμη με φάοια.

Αμάπςσνη ςξσ κήπξσ ρε επίπεδα (belvedere), υοήρη κλιμάκχμ και ενχρςόμ.

Ξι κλίμακεπ ςξμίζξσμ ςα ξπςικά υαοακςηοιρςικά ςηπ γεχμξοτξλξγίαπ, ϊπχπ ςξ

ϋφξπ και ςξ πλάςξπ.

Ύπαονη εσθϋγοαμμξσ κεμςοικξϋ άνξμα πξσ ρσμδέει ςημ καςξικία με ςξμ

κήπξ.

Υοήρη τσςικόμ ειδόμ ϊπχπ ςξ Οσνάοι, η Δάτμη και ςα Ισπαοίρρια.

Ζ ξικία ακξλξσθεί ςημ κλίρη ςξσ εδάτξσπ: ςοιόοξτη απϊ ςη μία και διόοξτη

απϊ ςημ άλλη. Ζ είρξδξπ βοίρκεςαι ρςξ φηλϊςεοξ ρημείξ.

Ξ Βαριλικϊπ κήπξπ ςηπ Αθήμαπ, ξ ξπξίξπ εμςάρρεςαι ρςημ ιδιαίςεοη παοάδξρη

ςηπ αρςικήπ κηπξςευμίαπ ςξσ 19ξσ αιόμα ρςημ Δσοόπη και η καςαρκεσή ςξσ

ξλξκληοόθηκε ςξ 1852 πεοίπξσ, θα μπξοξϋρε μα θεχοηθεί μία βαρική πηγή επιοοξήπ

για ςξσπ κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ. Απξςελεί πεοίκλειρςξ κήπξ, εμό διαθέςει και

ξπχοόμα, ϊπχπ και ξι κήπξι ςηπ εογαρίαπ ασςήπ (Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, 2008).

Δπίρηπ, μεμξμχμέμα διακξρμηςικά ρςξιυεία ςξσ Βαριλικξϋ κήπξσ, πιθαμϊμ μα

απξςέλεραμ παοάδειγμα ποξπ μίμηρη για ςημ ειραγχγή παοϊμξιχμ ρςξιυείχμ ρςξσπ

κήπξσπ ςηπ Υαλέπαπ.
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Διακξρμηςικά ρςξιυεία γμχρςά απϊ ςημ Γαλλική κηπξςευμική παοάδξρη χπ

«curiosites» (ανιξπεοίεογα) εμταμίζξμςαι διάρπαοςα και ρε πεοιξοιρμέμξ αοιθμϊ, χπ

ρημεία αματξοάπ και ποξραμαςξλιρμξϋ μέρα ρςξμ Βαριλικϊ κήπξ: δϋξ μικοέπ λίμμεπ

με μικοξρκξπικέπ βοαυξμηρίδεπ, ςέρρεοιπ κσκλικξί αμξιυςέπ δεναμεμέπ μεοξϋ

(ρςέομεπ), μία ςευμηςή ρπηλιά (grotto), μία επιμήκηπ εσθϋγοαμμη πέογξλα με

γλσςρίμιεπ και άλλα. έλξπ, διαθέςει ρημαμςικϊ αοιθμϊ υχοικόμ «σπξεμξςήςχμ»,

μέρα ρςξμ κήπξ ξι ξπξίεπ αλληλξδιαδέυξμςαι η μία ςημ άλλη, δημιξσογόμςαπ έμαμ

μικοϊκξρμξ εκπλήνεχμ και υαοάπ (Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, 2008). Ιάςι ςξ ξπξίξ

είμαι αμςιποξρχπεσςικϊ και για ςξσπ εκλεκςικιρςικξϋπ κήπξσπ, ρϋμτχμα με ςξμ

Turner (2011).

Ξι κήπξι ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ εμδευξμέμχπ μα μημ ακξλξσθξϋμ

ρσμειδηςά μια ρσγκεκοιμέμη επιλξγή εμϊπ κηπξςευμικξϋ οσθμξϋ, αλλά είμαι βέβαιξ

ϊςι ξι επιοοξέπ σπάουξσμ και απϊ ςη Δϋρη (γαλλίδεπ Αδελτέπ, κξρμξπξλίςικη

αμςίληφη, Βεμιζέλξπ, Οαοίρι, Θςαλικέπ επιοοξέπ, Δμεςξκοαςία) και απϊ ςημ Αμαςξλή

(Ξθχμαμική πεοίξδξπ). Ξ Βαριλικϊπ κήπξπ, ϊπχπ και ξι κήπξι ςηπ Υαλέπαπ και ξι

κήπξι ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Ηερραλξμίκηπ ςημ επξυή εκείμη (ραλικίδηπ, 2011),

πεοιέυξσμ ρςξιυεία πξσ ποξέουξμςαι άμερα εμπμεσμέμα απϊ κήπξσπ δσςικόμ

εσοχπαψκόμ παοαδϊρεχμ, ϊπχπ η υοήρη ςχμ αγαλμάςχμ, ξι ριδεοιέπ, ξι επιβληςικέπ

κλίμακεπ, ςα κιϊρκια, και ξι ςευμηςέπ ρπηλιέπ (grotto). Αμςίθεςα, αμαςξλίςικα

ρςξιυεία, απξςελξϋμ η πεοίτοανη ςξσ κήπξσ και η υοήρη ξπχοχτϊοχμ δέμςοχμ

(ραλικίδηπ, 2011).

Ρσμπεοαρμαςικά, η απάμςηρη ρςξ εοόςημα ρυεςικά με ςξ αμ ξι κήπξι ςχμ

αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ ακξλξσθξϋμ ρσγκεκοιμέμεπ αουέπ ρυεδιαρμξϋ μιαπ

ρσγκεκοιμέμηπ ρυξλήπ, ςξμ 19ξ αιόμα, μπξοεί μϊμξ μα ποξρεγγιρςεί και μα γίμξσμ

σπξθέρειπ, αλλά δεμ μπξοεί και μα είμαι μξμξρήμαμςη. Ζ ποξρέγγιρη ασςή παοϊλα

ασςά έυει απϊ μϊμη ςηπ ανία, καθόπ ποξρδίδει ρςξ ρυημαςιρμϊ μιαπ πιξ

ξλξκληοχμέμηπ εικϊμαπ ςχμ κήπχμ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, εμό ςασςϊυοξμα

υοήζει πεοαιςέοχ έοεσμαπ πέοα απϊ ςξ πλαίριξ ασςήπ ςηπ εογαρίαπ.

6.2. ΑΜΘ ΔΟΘΚΞΓΞΣ: ΟΠΞΡΑΡΘΑ ΙΑΘ ΔΘΑΖΠΖΡΖ ΙΖΟΩΜ ΩΡ ΟΞΚΘΘΡΘΙΖ

ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑ

ξ ρυεδιαρμέμξ ςξπίξ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, ακϊμα και σπϊ ςιπ

ρημεοιμέπ ρσμθήκεπ, δίμει ποξρςιθέμεμη ανία ρςη πεοιξυή Υαλέπα και καςά ρσμέπεια

ρςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ. Ζ αμάδεινη ςχμ πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ρςξιυείχμ ςχμ

κήπχμ ςηπ Υαλέπαπ απξςελεί ςημ αουή για ςημ ποξρςαρία και διαςήοηρη ςχμ κήπχμ

ασςόμ χπ πξλιςιρςική κληοξμξμιά.

α Υαμιά δεμ είμαι ελκσρςικά μϊμξ για ςξ Δμεςικϊ λιμάμι ςξσπ, αλλά είμαι και

μια μεξκλαρική πϊλη η ξπξία έυει διαςηοηθεί ζχμςαμή και απαιςεί ςημ ποξρςαρία ςχμ

αομϊδιχμ τξοέχμ. ξ κςίοιξ ςηπ ποόημ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ, ςξ ϊμξοξ

«Οαλάςι», η ξικία Βεμιζέλξσ, καθόπ και ξι παοακείμεμεπ εκκληρίεπ ςξσ «Οοίγκιπα»

και ςηπ καθξλικήπ ςηπ «Γέμμηρηπ» απξςελξϋμ έμα μμημειακϊ ρϋμξλξ για ςημ πϊλη ςχμ

Υαμίχμ, ςξσλάυιρςξμ ρε ςξπικϊ επίπεδξ.

Ξ τάοξπ ςξσ Δμεςικξϋ λιμέμα ςηπ πϊληπ απξςελεί ίρχπ ςξ πιξ υαοακςηοιρςικϊ

διαυοξμικά ςξπϊρημξ ςηπ πϊληπ ςχμ Υαμίχμ. Οαοάλληλα, η Υαλέπα, χπ πεοιξυή ςηπ

πϊληπ ςχμ Υαμίχμ, διαθέςει ςα δικά ςηπ ςξπϊρημα. έςξια ςξπϊρημα είμαι για

παοάδειγμα η ξικία Βεμιζέλξσ, ςξ Δλλημικϊ Οοξνεμείξ, ξ Θ.Μ.Αγίαπ Λαγδαλημήπ και

ειδικϊςεοα ξι κήπξι ςξσπ και ςξ δίκςσξ ρϋμδερήπ ςξσπ.

ξ αρςικϊ ποάριμξ ξοίζεςαι χπ ςξ πλαίριξ πξσ ρσμξδεϋει ςιπ αμαμμήρειπ ςχμ

καςξίκχμ ςχμ πϊλεχμ (ρσλλξγική μμήμη). Ζ έμςξμη αρςικξπξίηρη και η απξμάκοσμρη
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ςξσ αμθοόπξσ απϊ ςημ τϋρη είμαι δεδξμέμη με απξςέλερμα ςημ αμάγκη για

ποξξπςική βελςίχρηπ και αμαβάθμιρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ ςξ

αρςικϊ ποάριμξ έυει μια ιδιαίςεοη ρημαρία για ςξσπ καςξίκξσπ ςχμ πϊλεχμ. Αρςικϊ

ποάριμξ ρημαίμει απϊλασρη, αμαφσυή, φσυική ιρξοοξπία. Ξι εμαπξμείμαμςεπ

ελεϋθεοξι υόοξι ποαρίμξσ ρςξ ποξαματεοθέμ μμημειακϊ ρϋμξλξ, ϊπχπ ξι ασλέπ ςηπ

ποόημ Γαλλικήπ Ρυξλήπ Ιαλξγοαιόμ, απξςελξϋμ έμαμ ξλξέμα και ρημαμςικϊςεοξ

κϋοιξ πμεϋμξμα αμαπμξήπ ςηπ πεοιξυήπ, η ξπξία έυει σπξρςεί ρημαμςικέπ ξικιρςικέπ

αλλξιόρειπ (Υαμιόςικα Μέα/ Τϋλλξ απϊ 25.02.2011).

Ζ διςςή ρημαρία ςχμ κήπχμ ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ, χπ ρσμέυεια ςξσ

δξμημέμξσ πεοιβάλλξμςξπ και χπ τσρικϊπ πϊοξπ, απξςελεί ρσμπλήοχμα ρςξ δίκςσξ

τσςεϋρεχμ ςχμ αρςικόμ δημϊριχμ υόοχμ και ξδηγεί ρςημ θεόοηρη ςχμ

σπξλειμμάςχμ ςηπ τϋρηπ μέρα ρςξμ αρςικϊ ιρςϊ χπ πεοιξυέπ μεγάληπ ανίαπ. Ξδηγεί

επίρηπ ρςημ διαμϊοτχρη ρσμςξμιρμέμχμ εμεογειόμ με ρςϊυξ ςημ απξκαςάρςαρη και

διαοθοχςική εμρχμάςχρή ςξσπ ρςξ αρςικϊ ποάριμξ ςηπ πϊληπ (Skoutelis, 2011).

Ξι μεξέλλημεπ αμέπςσναμ καςά ςημ διάοκεια ςχμ ςελεσςαίχμ δϋξ αιόμχμ μια

άςξμη ρυέρη με ςξ ιρςξοικϊ ςξπίξ αλλά και ςξσπ υόοξσπ ποαρίμξσ μέρα ρςημ πϊλη. Ξ

μερξγειακϊπ άμθοχπξπ ρςημ ρυέρη ςξσ με ςημ τϋρη δεμ είμαι ςϊρξ ενξικειχμέμξπ ϊρξ

είμαι ξι νέμξι επιρκέπςεπ. Ζ ποξρέγγιρη ασςόμ ςχμ νέμχμ επιρκεπςόμ ποξπ ςξ ςξπίξ

εκτοάζεςαι απϊ ςξ θασμαρμϊ ςξσπ για ςημ αιρθηςική ςξσ ςελείχρη αλλά και ςημ

απξγξήςεσρή ςξσπ για ςημ παοαμέληρή ςξσ. Διατξοεςικά απ΄ϊςι ρςημ κεμςοική και

βϊοειξ Δσοόπη, η τϋρη ρπαμίχπ απξςελεί για ςξμ Αθημαίξ -εμδευξμέμχπ και ϊυι

μϊμξ- πηγή καλλιςευμικήπ ή ρςξυαρςικήπ έμπμεσρηπ ή και αμςικείμεμξ αιρθηςικήπ

εμαςέμιρηπ. Ζ έλλειφη παοάδξρηπ ρςη διαμϊοτχρη κήπχμ, ρςη δημιξσογία δημξρίχμ

πάοκχμ και γεμικϊςεοα ρςξμ ρυεδιαρμϊ ελεϋθεοχμ αρςικόμ υόοχμ, ενηγεί γιαςί ξι

αουικέπ ποχςξβξσλίεπ για ςημ τοξμςίδα ςξσ Βαριλικξϋ κήπξσ ποξήλθαμ απϊ

Δσοχπαίξσπ. Ξ Βαριλικϊπ Ιήπξπ, ςξ ποϊςσπξ αγοϊκςημα Δπςάλξτξπ κξμςά ρςιπ

Αυαομέπ (ξ λεγϊμεμξπ Οϋογξπ ςηπ Βαριλίρρηπ»), ξ βξςαμικϊπ κήπξπ ρςξ κςήμα

Υαρεκή, ξι δεμδοξρςξιυίεπ, ξι μικοξί κήπξι μέρα ρςημ πϊλη (μεςανϋ ασςόμ και ξ

κήπξπ ςξσ Ηηρείξσ), ϊλα ασςά δημιξσογήθηραμ με ποχςξβξσλία ςχμ Βαριλέχμ και με

ςημ βξήθεια νέμχμ αουιςεκςϊμχμ και κηπξςευμόμ, ειράγξμςαπ ϊυι μϊμξ ςξ τσςικϊ

σλικϊ, αλλά και ςα ποϊςσπα ρυεδιαρμξϋ για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ υόοχμ ποαρίμξσ

(Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, 2008).

Ρημαμςική ποξωπϊθερη για έμαμ επιςσυή ρυεδιαρμϊ είμαι κσοίχπ η γμόρη και

ρσμεπήπ ποξρςαρία ςηπ πεοιξοιρμέμηπ ρε έκςαρη άλλα μξμαδικήπ αιρθηςικήπ

πξιϊςηςαπ κληοξμξμιάπ ςχμ ιρςξοικόμ πάοκχμ ρςξ κέμςοξ ςηπ πϊληπ ςχμ Αθημόμ και

ϊυι μϊμξ (Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, 2008).

Ξμξίχπ, και ξι κήπξι ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ υοήζξσμ ποξρςαρίαπ και

διαςήοηρηπ χπ πξλιςιρςική κληοξμξμιά με ιδιαίςεοη ανία για ςημ πϊλη ςχμ Υαμίχμ. Ξι

κήπξι ασςξί μπξοξϋμ μα κηοσυθξϋμ ιρςξοικξί και μα ποξςαθξϋμ απϊ ςημ παγκϊρμια

επιςοξπή ICOMOS- IFLA για ςξσπ Θρςξοικξϋπ Ιήπξσπ και Υόοξσπ, καθόπ η ςξπξθερία

ςξσπ είμαι ιρςξοική λϊγχ ςηπ Ρϋμβαρηπ ςηπ Υαλέπαπ. Ακϊμη, ξι κήπξι ςχμ

αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ εμπςίπςξσμ ρςξμ ξοιρμϊ ςξσ ιρςξοικξϋ κήπξσ, ϊπχπ ασςϊπ

διαςσπόμεςαι ρςημ υάοςα ςηπ Τλχοεμςίαπ (1981) χπ μια αουιςεκςξμική και

τσςξκξμική ρϋμθερη, η ξπξία εμδιατέοει ςξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ απϊ ιρςξοική ή

καλλιςευμική πλεσοά.

Λια κοιςική ποξρέγγιρη απαιςείςαι ρςξμ οϊλξ ασςξϋ ςξσ διατξοεςικξϋ είδξσπ

πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ. Ξ ρκξπϊπ είμαι η απξκαςάρςαρη και η εμίρυσρη ςξσ

πξλιςιρςικξϋ πλξϋςξσ ρςη διςςή ςξσ ρημαρία, χπ αουιςεκςξμική και χπ τϋρη. Για ςα

ιρςξοικά ςξπία και ςξσπ κήπξσπ, η μϊμη δσμαςϊςηςα πξσ δίμει ξ μϊμξπ είμαι ξ
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υαοακςηοιρμϊπ ςξσ κάθε δέμςοξσ χπ διαςηοηςέξ μμημείξ ςηπ τϋρηπ. Ιαςά ασςϊμ ςξμ

ςοϊπξ ξ μϊμξπ ιρςξοικϊπ κήπξπ πξσ έυει κηοσυθεί ήδη χπ μμημείξ ςηπ τϋρηπ, είμαι ξ

Βαριλικϊπ κήπξπ ρςξ κέμςοξ ςηπ Αθήμαπ (24) (Skoutelis, 2011).

Ξ ποϊεδοξπ ςξσ Θδοϋμαςξπ Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι.Βεμιζέλξπ» κ.

Οαπαδάκηπ Μικϊλαξπ ρε εκδήλχρη για ςξσπ ιρςξοικξϋπ κήπξσπ ςχμ Υαμίχμ αματέοει

υαοακςηοιρςικά: «Ξι ιρςξοικξί κήπξι μαπ παοαπέμπξσμ ρε μια επξυή, ϊπξσ η αρςική

ςάνη ςηπ Υαλέπαπ, έδιμε μεγαλϋςεοη ποξρξυή ρςημ αιρθηςική, ασςϊ πξσ δσρςσυόπ

ρήμεοα έυει υαθεί. ξμίζεςαι η ρημαρία ςξσ παοαδείγμαςξπ ασςξϋ, ςξ ξπξίξ άτηραμ

ξι ποξγεμέρςεοεπ γεμεέπ. Ξι κήπξι εκείμξι ήςαμ ποαγμαςικά ρςξλίδια, έδιμαμ μια

διατξοεςική αίρθηρη και εικϊμα ρε μια απϊ ςιπ χοαιϊςεοεπ πϊλειπ, ςα Υαμιά»

(Δτημεοίδα Υαμιόςικα Μέα/ Τϋλλξ απϊ 12.06.2014). Ακϊμη ρημαμςική είμαι και η

άπξφη ςηπ Αμαλίαπ για ςημ διαυοξμική ανία ςηπ κξιμχτελξϋπ ποξρπάθειαπ, ϊρξμ

ατξοά ςξμ Βαριλικϊ Ιήπξ, ϊπχπ ςξμίζει ξ Γάλλξπ ρσγγοατέαπ Edmond About: «Ασςξί

ξι τξίμικεπ είμαι έμα απεοίγοαπςξ ρςξλίδι. Αλλξϋ νξδεϋει καμείπ για αρήμαμςα

ποάγμαςα. Γιαςί μα μημ νξδεϋει για άλλα, πξσ θα κάμξσμ ςξσπ αμθοόπξσπ μα

υαίοξμςαι για πξλλξϋπ αιόμεπ;» (Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, 2008).

Ρσμπεοαρμαςικα, ξι κήπξι ςχμ αουξμςικόμ ςηπ Υαλέπαπ θα μπξοξϋραμ

εμδευξμέμχπ μα λειςξσογήρξσμ χπ πηγή έμπμεσρηπ και παοάδειγμα ποξπ μίμηρη ή

ποϊςσπξ με ρκξπϊ ςημ ανιξπξίηρη ςχμ γμόρεχμ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ γεμιάπ για ςημ

αμάπςσνη ςξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ μεόςεοχμ για ςξ ξπίξ -αδιαμϊοτχςξ και

διαμξοτχμέμξ- είςε ασςϊ ατξοά ςξμ δημϊριξ υόοξ είςε εταομξγέπ μικοϊςεοηπ

κλίμακαπ.

(24) Ρςημ Ιμχρϊ, για παοάδειγμα, ξ μερξγειακϊπ κήπξπ ςηπ Βίλαπ Αοιάδμη ςξσ Sir Arthur έυει

υαοακςηοιρςεί διαςηοηςέξ ιρςξοικϊ μμημείξ (Ιιξρρέ, 1998), καθόπ απξςελεί έμα μξμαδικϊ αμθοχπξγεμέπ

ρϋμξλξ με ιδιαίςεοα τσρικά υαοακςηοιρςικά, ςξ ξπξίξ διακοίμεςαι για ςημ ασθεμςικϊςηςα, ςημ

ξμξιξγέμεια και ςημ μεϊςεοη ιρςξοία ςξσ. Δπίρηπ, ςξ 2012 ξ ιρςξοικϊπ κήπξπ ςηπ βίλαπ Αοιάδμη και ςηπ

πεοιβάλλξσραπ ζόμηπ πεοιμεςοικά ςξσ κήπξσ υαοακςηοίρςηκε Οοξρςαςεσϊμεμξ ξπίξ (ΤΔΙ 262/

06.08.2012).



142

Βιβλιξγοατικέπ αματξοέπ

Απξρςξλίδηπ, Δ.2013. α «Οεοιβϊλια» ςχμ Αουξμςικόμ ρςξμ Ιάμπξ ςηπ Υίξσ: Θρςξοική

αμαδοξμή, καςαγοατή και απξςϋπχρη υαοακςηοιρςικόμ παοαδειγμάςχμ.

Λεςαπςσυιακή Λελέςη. Γεχπξμικϊ Οαμεπιρςήμιξ Αθημόμ, Αθήμα.

Αρημακϊπξσλξπ, Λ., Ιαλξγήοξσ, Γ. Λπελαβίλαπ, Μ. άριξπ, Η.Ο. 2012. 170 Υοϊμια

Οξλσςευμείξ. Ξι Ληυαμικξί και η ευμξλξγία ρςημ Δλλάδα. Δθμικϊ Λεςρϊβειξ

Οξλσςευμείξ. ϊμξπ Β΄, Αθήμα.

Αρημξμϋςη-Δκκεκάκη, Λ. 2004. H Γαλλική Ρυξλή Ιαλξγοαιόμ ρςη Υαλέπα Υαμίχμ

(1852- 1983). Ασςξέκδξρη, Πέθσμμξ.

Bothmer, H. 1899. Kreta in Vergangenheit und Gegenwart. Woerls Reisebücher-

Verlag, Leipzig.

Brickell, C. 2008. RHS A-Z Encyclopedia of Garden Plants. Dorling Kindersley, London.

Γεμεοάλιπ Δ. 1891. Δπίςξμξπ Γεχγοατία ςηπ Μήρξσ Ιοήςηπ. σπξγοατείξ

Ρακελλαοίξσ, Αθήμα.

Γεχγοατικϊ Ρϋρςημα Οληοξτξοιόμ Δ.Υαμίχμ. Διαθέριμξ ρςημ ιρςξρελίδα:

gis.chania.gr (ςελεσςαία ποϊρβαρη: Λάοςιξπ 2015).

Council of Europe, 2000. European Landscape Convention. Florence.

Δημϊπξσλξπ, Α. 1988. Ζ Ιοήςη ρςιπ Αουέπ ςξσ Αιόμα μαπ. Τιλξλξγικϊπ Ρϋλλξγξπ

Υαμίχμ «Ξ Υοσρϊρςξμξπ», Αθήμα.

Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ». Διαθέριμξ ρςημ

ιρςξρελίδα: www.venizelos-foundation.gr (ςελεσςαία ποϊρβαρη: Λάψξπ 2015)

Δλλημικϊ Κξγξςευμικϊ και Θρςξοικϊ Αουείξ. Διαθέριμξ ρςημ ιρςξρελίδα:

www.elia.org.gr (ςελεσςαία ποϊρβαρη: Λάψξπ 2015)

Fielding, J., Turland, N., 2008. Flowers of Crete. Kew Publishing, London.

Ιαλξγεοάκη, Ρ. 2010. Υαμιά. Ζ Οϊλη και ξ Μξμϊπ. Mediterraneo Editions, Πέθσμμξ.

Ιαλξγήοξσ, Α. 2010. Οεοπαμςόμςαπ ρςα Υαμιά. Δκδϊρειπ Road, Αθήμα.

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, Α. 1998. α Υαμιά ένχ απϊ ςα ςείυη. Έκδξρη ευμικξϋ

Δπιμεληςηοίξσ Δλλάδαπ. μήμα Δσςικήπ Ιοήςηπ, Υαμιά.

Ιλάδξσ- Λπλέςρα, Α. 2014. α Υαμιά ρςα Υμάοια ςξσ Υοϊμξσ απϊ ςημ Έμχρη ρςξ

2013. Ζ Οϊλη, ςα Γεγξμϊςα, ξ πξλιςιρμϊπ, ξι μηυαμικξί, ςα έογα. Διδική Έκδξρη

Υαμιόςικχμ Μέχμ, Υαμιά.

Ιξκκιμάκηπ, Γ.- Γιακξσμήπ, Υ. 2009. 1898- 1899. Ιοήςη. Τχςξγοατικέπ μαοςσοίεπ

απϊ ςξ ποξρχπικϊ λεϋκχμα ςξσ ποίγκιπα Γεχογίξσ. Οαμεπιρςημιακέπ εκδϊρειπ

Ιοήςηπ, Ζοάκλειξ.

Ιξσμεμάκη, Ο. 1995. α Αουξμςικά Υαμιά. Δτημεοίδα Ιαθημεοιμή, Αθήμα.

Ιχςράκη, Α. 2014. Ιοήςη 1913-2013. Αουιςεκςξμική και Οξλεξδξμία μεςά ςημ Έμχρη.

Ομεσμαςικϊ Ιέμςοξ Υαμίχμ/ ΡΑΔΑΡ- Οαμελλήμια Έμχρη Αουιςεκςϊμχμ/ μήμα

Υαμίχμ, Υαμιά.

Ιardamitsi-Adami, M., Biris M., Bires, G.M. 2005. Neoclassical Architecture in

Greece. Getty Trust Publications, Los Angeles.

Καμδοάκηπ, Θ. 1900. Γεχγοατία ςηπ Δλλημικήπ Λεγαλξμήρξσ Ιοήςηπ. Τσρική και

Οξλιςική. σπξγοατείξ «Ζ ποϊξδξπ», Υαμιά.

Κσγιδάκη Θχαμμίδξσ, Λ. 2002. Απϊ ςξ ρυεδιαρμϊ ρςημ σλξπξίηρη. Ξι εογξλάβξι

καςαρκεσαρςέπ. Ρελ. 381-395. Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ και Δλλημική Οϊλη.

Οξλεξδξμικέπ πξλιςικέπ και κξιμχμικξπξλιςικέπ αμακαςαςάνειπ: Οοακςικά Ρσμεδοίξσ,

Υαμιά, 24- 27 Ξκςχβοίξσ 2002. Δκδϊρειπ Δπςάλξτξπ, Αθήμα.

Lear, E. 2012. The Cretan Journal. Edited by Rowena Fowler. Denice Harvey

Publishing, Limni Evias.



143

Λέλαιμα, Δ. «Marie Espérance von Schwartz» 2008. Δπιμέλεια: Θχάμμα Λσλχμάκη.

Οεοιηγήρειπ ρςημ Ιοήςη 1866- 1870. Οαμεπιρςημιακέπ Δκδϊρειπ Ιοήςηπ, Ζοάκλειξ.

Ληςρξςάκη, Ε. 2006. ξ Ρπίςι ςξσ Δλεσθέοιξσ Βεμιζέλξσ ρςημ Υαλέπα Υαμίχμ: η Ρςέγη

ςηπ Εχήπ ςξσ. Δθμικϊ Ίδοσμα Δοεσμόμ και Λελεςόμ «Δλεσθέοιξπ Ι. Βεμιζέλξπ»,

Υαμιά.

Λπξζιμέκη- Διδόμη, Ο. 1985. Ιοήςη. Δκδϊρειπ Λέλιρρα, Αθήμα.

Νεμξδξυείξ Δόμα. Διαθέριμξ ρςημ ιρςξρελίδα: www.hotel-doma.gr

Νεμξδξυείξ Βίλα Αμδοξμέδα. Διαθέριμξ ρςημ ιρςξρελίδα: www.villandromeda.gr

Νεμξδξυείξ Υαλέπα. Διαθέριμξ ρςημ ιρςξρελίδα: www.halepa.com

Οαπαγεχογίξσ- Βεμεςάπ, A. 2008. Ξ Ιήπξπ ςηπ Αμαλίαπ. Ρυεδιαρμϊπ, Ίδοσρη και

Δνέλινη ςξσ Δθμικξϋ Ιήπξσ ςηπ Αθήμαπ: Ρσμβξλή ρςημ Αθημαψκή Θρςξοιξγοατία.

Δκδϊρειπ Ίκαοξπ, Αθήμα.

Οαπαρπσοίδξσ, Ο. 2009. H Γαλλική Ρυξλή Ιαθξλικόμ Ιαλξγοαιόμ ρςα Υαμιά (1852-

1983). Οαιδαγχγική και Θρςξοική Οοξρέγγιρη. Οαμεπιρςήμιξ Ιοήςηπ, Πέθσμμξ.

Οιμπλάκηπ, Μ. 1895. Οαςοιδξγοατία Ιοήςηπ. σπξγοατείξ Ξμϊμξια, Αθήμα.

Οιρςϊπξσλξπ, Ε. 2002. Ρελ. 393- 399. Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ και Δλλημική Οϊλη.

Οξλεξδξμικέπ Οξλιςικέπ και Ιξιμχμικξπξλιςικέπ Αμακαςαςάνειπ: Οοακςικά Ρσμεδοίξσ,

Υαμιά, 24- 27 Ξκςχβοίξσ 2002. Δκδϊρειπ Δπςάλξτξπ, Αθήμα.

ΔΔ Δσςικήπ Ιοήςηπ. Ιάοςεπ Ανιϊλξγχμ Ρςξιυείχμ Οαοαδξριακξϋ Ιςιοίξσ.

οιμαμδήλη McGann, T. 2002. Ρελ. 401-410. Ρςξ: Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ και Δλλημική

Οϊλη. Οξλεξδξμικέπ πξλιςικέπ και κξιμχμικξπξλιςικέπ αμακαςαςάνειπ: Οοακςικά

Ρσμεδοίξσ, Υαμιά, 24- 27 Ξκςχβοίξσ 2002. Δκδϊρειπ Δπςάλξτξπ, Αθήμα.

ρίβηπ, Γ. 2014. Υαμιά 1252-1940. Δκδϊρειπ Έοειρμα, Υαμιά

Rackham Ol.- Moody J. 2008. Ζ δημιξσογία ςξσ Ιοηςικξϋ ξπίξσ. Οαμεπιρςημιακέπ

Δκδϊρειπ Ιοήςηπ, Ζοάκλειξ.

Skoutelis, N. 2011. Historical Gardens of Neoclassicism in Chania, Crete. Cultural

Heritage- EACH Project 2, Instabul. Trevor- Battye, A. 1913. Camping in Crete.

Witherby& Co, London.

Tsalikidis, I. 1990. Gardens of Eclectic Villas in Thessaloniki: A Concept of

Landscaping in the Southern Balkans in the Late-19th Century. Landscape Jrnl. 9: 28-

41.

ξξ, Κ.1999. Τεμγκ Ρξϋι για κήπξσπ και ενχςεοικξϋπ υόοξσπ. Δκδϊρειπ ΙΞΑΜ,

Αθήμα.

Turner, T. 2011. European Gardens. History, Philosophy and Design. Routledge, New

York.

Τχςξγοατικϊ Αουείξ Δθμικξϋ Θρςξοικξϋ Λξσρείξσ

Υάοςα ςηπ Τλχοεμςίαπ ή Υάοςα ςχμ Θρςξοικόμ Ιήπχμ. 1981.

Υαςζηδάκη, Θ. 1881. «Οεοιήγηριπ ειπ Ιοήςημ». Δκδϊρειπ Βαοβαοέρξπ, Δομξϋπξλη.

Υαλέπα, μια εϋγλχςςη ριχπή, 2013 (video). Ξικξσμεμικϊ παςοιαουείξ Θεοάπ

Ληςοϊπξλιπ Ισδχμίαπ και Απξκξοόμξσ. Διαθέριμξ ρςημ ιρςξρελίδα:

imka.gr/teleytaia-nea/763-katatheceic11.html/763-katatheceic11.html (ςελεσςαία

ποϊρβαρη: Λάψξπ 2015).

Υαμιόςικα Μέα: Τχςξαμαδοξμέπ. Λαμόληπ Λαμξϋρακαπ. 2005-1015.



144

Οαοάοςημα



145

ΔΖΛΞΡΘΔΣΛΑ ΔΤΖΛΔΠΘΔΑΡ ΜΔΞΡ ΙΞΡΛΞΡ




