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Φηλιαλδηθά δάζε ζην λόηην άθξν ηεο Δπξώπεο: όζν θαη αλ αθνύγεηαη 

νμύκσξν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλα ζαύκα ηεο θύζεο, ε εξκελεία ηνπ 

νπνίνπ πξνέξρεηαη από έλα παξειζόλ εθαηνκκπξίσλ εηώλ. Όηαλ ηελ 

πεξίνδν ησλ παγεηώλσλ "θαηέβεθαλ" νη ηειεπηαίνη παγεηώλεο ζηε λόηηα 

Δπξώπε, ζπκπαξέζπξαλ καδί ηνπο έλαλ ηεξάζηην "ζεζαπξό" 

βηνπνηθηιόηεηαο. 

πόξνη, ξίδεο, θπηά, ηύξθε θαη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία από ζύιαθεο ρισξίδαο 

ζηακάηεζαλ ηειηθά ζηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδόπεο. Με ηελ πάξνδν ησλ 

ρξόλσλ, όια απηά επδνθίκεζαλ θαη δεκηνύξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

γηα λα αλαπηπρζνύλ θαη λα ζπλππάξμνπλ εληειώο δηαθνξεηηθά 

νηθνζπζηήκαηα, κε πάλσ από 1.000 είδε θπηώλ! Έρνπλ, άιισζηε, 

θαηαγξαθεί δσηθνί πιεζπζκνί από πεξίπνπ 134 είδε πηελώλ, 33 είδε 

ζειαζηηθώλ, 14 είδε εξπεηώλ θαη ακθηβίσλ.  

 

    ήκεξα, ζηε Ρνδόπε βξίζθνληαη ηα κνλαδηθά γηα ηε ρώξα καο δάζε 

εξπζξειάηεο, ηα νπνία ζπλαληώληαη, επίζεο, ζηε Φηλιαλδία θαη άιιεο 

ρώξεο ηεο βνξεηνδπηηθήο Δπξώπεο. Σα δάζε απηά απνηεινύλ ην "ζπηηηθό" 

γηα πεξίπνπ 30 αξθνύδεο ηεο πεξηνρήο, πνπ έρνπλ απνθνπεί από ην βαζηθό 

πιεζπζκό ηεο αξθνύδαο ηεο Πίλδνπ, δηαηεξνύλ σζηόζν δηαύινπο 

επηθνηλσλίαο κε ηε γεηηνληθή Βνπιγαξία.  

 

    «Βξηζθόκαζηε ζε κία πξνλνκηαθή ζέζε από πιεπξάο θπζηθνύ θάιινπο, 

θαζώο κέζα ζην εζληθό πάξθν ηεο νξνζεηξάο Ρνδόπεο "ζπλππάξρνπλ" 

παξαιηαθά νηθνζπζηήκαηα, ζθιεξόθπιια, αείθπιια θαη πιαηύθπιια, κε 

ζεκαληηθόηεξν ην δάζνο ηεο Δξπζξειάηεο, πνπ δελ βξίζθεηαη πνπζελά 

αιινύ ζηε ρώξα καο ή ζηε λόηηα Δπξώπε», εμεγεί ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ ν 

πξόεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, θαζεγεηήο δαζνπνλίαο 

Νηθόιανο Αβηδήο.  

 

    «Όζν πην πνιιά είδε ρισξίδαο ππάξρνπλ ζ' έλαλ ηόπν, ηόζν πην πινύζηα 

είλαη θαη ε δσή πνπ αλαπηύζζεηαη ζ' απηόλ», ζεκεηώλεη θαη επηζεκαίλεη όηη 

έλα ηεξάζηην πεδίν επηζηεκνληθήο έξεπλαο κπνξεί λα αλαπηπρζεί γύξσ από 

ηνπο ηπξθώλεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη δίλνπλ ζηνπο εξεπλεηέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην πώο ήηαλ ηα νηθνζπζηήκαηα πξηλ από εθαηνκκύξηα ρξόληα θαη πώο 

εμειίρζεθαλ ζηαδηαθά.  

 

    Σν παξζέλν δάζνο ηνπ Φξαθηνύ, ην δάζνο ηεο Σζίριαο θαη ηεο Χατληνύο, 

ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Ρνδόπεο, ζην Παξαλέζηη, ηα δηεζλή δίθηπα 

κνλνπαηηώλ, ηα θαηαθύγηα ζεξακάησλ, κηθξνί θαη κεγάινη θαηαξξάθηεο, 



πνηάκηα θαη παξαπόηακνη, ηζηνξηθά θαη αξραηνινγηθά ζηνηρεία, γεθύξηα θαη 

εγθαηαιεηκκέλνη νηθηζκνί ζπκπιεξώλνπλ ην "παδι" ηεο πεξηνρήο, 

πξνζθέξνληαο ζηνλ επηζθέπηε κία κεγάιε πνηθηιία από δπλαηόηεηεο 

αλαςπρήο.  

 

    Ξερσξηζηή ζέζε αλάκεζα ζηα παξαπάλσ θαηέρεη θαη ην Ορπξό ηεο 

Νπκθαίαο, έλα ζεκαληηθόο ηζηνξηθόο ηόπνο, πνπ βξίζθεηαη 17 ρηιηόκεηξα 

βόξεηα ηεο πόιεο ηεο Κνκνηελήο. Σν Ορπξό απνηειεί κέξνο ησλ γξακκώλ 

νρύξσζεο ηεο "Γξακκήο Μεηαμά" θαη θαηαζθεπάζηεθε από ην 1936 κέρξη 

ην 1941 γηα λα αλαθόςεη ηελ γεξκαληθή απεηιή ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, από ηελ πιεπξά ηεο Βνπιγαξίαο πξνο ηελ Διιάδα. Σν αλάπηπγκα 

ησλ θαηαθπγίσλ ηνπ είλαη 910 κέηξα, ελώ ην νρπξό εθηείλεηαη ζε ηξεηο 

νξόθνπο ζε βάζνο θαη ζήκεξα είλαη επηζθέςηκν από ην θνηλό.  

 

   

Το Ολοκληπωμένο Ππόγπαμμα Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ Οποζειπάρ 

Ροδόπηρ  
 

    ην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, ε 

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο αλέιαβε, ην Μάξηην ηνπ 

2010, ηελ πξσηνβνπιία γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο 

Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο γηα ηελ νξνζεηξά ηεο 

Ρνδόπεο, κε όξακα ηε δεκηνπξγία ελόο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά βηώζηκνπ 

νξεηλνύ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα αμηνπνηνύληαη αεηθνξηθά νη ηνπηθνί πόξνη.  

 

    Ήδε, βξίζθνληαη ζε εμέιημε δηαβνπιεύζεηο κε ηηο απηνδηνηθεηηθέο αξρέο 

όισλ ησλ πεξηνρώλ παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζπκπίπηνπλ κε ην 

ειιεληθό ηκήκα ηεο νξνζεηξάο, από ηα όξηα ησλ λνκώλ Γξάκαο θαη εξξώλ 

ζηα δπηηθά κέρξη θαη ην Γήκν Οξθέα ηνπ λνκνύ Έβξνπ, ζηα αλαηνιηθά.  

 

    Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ εμαζθαιηζηεί 13 εθαηνκκύξηα επξώ κέζσ ΔΠΑ, 

ελώ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζα επηδηώμνπλ ηε κέγηζηε 

δπλαηή ρξεκαηνδόηεζε. ε ό,ηη αθνξά ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη γηα 

έγθξηζε, απηέο πεξηιακβάλνπλ -κεηαμύ άιισλ- ηελ επίζεκε θαη ζπλνιηθή 

θαηαγξαθή ησλ κνλνπαηηώλ κε γεσγξαθηθά δεδνκέλα, ηελ παξαθνινύζεζε 

ησλ κειώλ ηεο άγξηαο δσήο, ηε δεκηνπξγία θηελνηξνθηθώλ πάξθσλ, ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ, ηε βειηίσζε ησλ νδηθώλ αμόλσλ, ηε 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα ππξαζθάιεηαο θ.ά.  

 

    «Έρνπκε έλα αλαπηπμηαθό εξγαιείν ζηα ρέξηα καο θαη πξέπεη λα ην 

αμηνπνηήζνπκε», ζεκεηώλεη ν θ. Αβηδήο θαη πξνηείλεη ελδεηθηηθά ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, ζε 

νξζνινγηθό πιαίζην, θαζώο θαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ πξνθαινύλ νριήζεηο 

ζηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα.  



 

    «Δίκαζηε ππέξ ηεο ζπλύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο άγξηαο δσήο», 

ζεκεηώλεη από ηελ πιεπξά ηεο ε ππεύζπλε επηθνηλσλίαο ηνπ "Αξθηνύξνπ", 

Βάζσ Πεηξίδνπ, ε νπνία ζπκθσλεί κε ηελ εθαξκνγή παξαδνζηαθώλ 

κεζόδσλ πινηνκίαο, θηελνηξνθίαο θαη γεσξγίαο ώζηε λα επηζηξέςνπλ νη 

άλζξσπνη ζηα βνπλά, ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ην θπζηθό πεξηβάιινλ.  

 

    «Άιισζηε, ε αξθνύδα, κηα θαη δελ γλσξίδεη ζύλνξα, θαη πεγαηλνέξρεηαη 

αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Βνπιγαξία, κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ πξεζβεπηή 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο 

Ρνδόπεο, κε έκθαζε πάληα ζε δεηήκαηα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο», 

πξνζζέηεη.  
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