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Δράση 1.3 Δίκτυο κίνησης αυτοκινήτων  
1.3.1 Ο περιφερειακός δρόμος 

Το δεύτερο στοιχείο ως προς το οποίο το Μανδράκι πλεονεκτεί είναι ότι διαθέτει περιφερειακό δρόμο. Δεν 
κατασκευάστηκε επί τούτου αλλά αποτελεί τμήμα του μεγάλου δρόμου που με τη μορφή δακτυλίου διατρέχει το 
νησί(Χάρτης 6), ομόκεντρα στο περίγραμμά του. Ο δακτύλιος αυτός ξεκινά από το λιμάνι και, λόγω της 
μορφολογίας του αναγλύφου, στρέφεται προς τα ανατολικά και μετά προς τα δυτικά και έτσι προσεγγίζει το 
Μανδράκι από την πίσω του πλευρά, στο ύψος του Γυμνασίου, κοντά στο υψηλότερο σημείο του τμήματος του 
οικισμού που καλύπτεται μόνο με περπάτημα επειδή υπάρχουν σκαλάκια(Χάρτης 7). Δεν είναι πολλοί οι νησιωτικοί 
οικισμοί που έχουν ανάλογη τύχη να παρακάμπτονται περιφερειακά από κάποιο δρόμο. Σε αυτούς τα αυτοκίνητα 
αναγκάζονται επομένως να διέρχονται διαμπερώς από το εσωτερικό τους και τους τεμαχίζουν, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την εικόνα που παρουσιάζουν στον επισκέπτη και τον κάτοικο.  

Αντίθετα στο Μανδράκι, χάρις και στον ‘περιφερειακό’, μπορούν να ασκηθούν πολιτικές απελευθέρωσης του 
οικισμού από τα λίγα αυτοκίνητα και τα πολλά μηχανοκίνητα δίκυκλα που εισέρχονται στο εσωτερικό του. 
Παράλληλα, εξασφαλίζεται στο Μανδράκι και η εξυπηρέτησή του μέσω του τμήματος του περιφερειακού που 
εφάπτεται σε αυτό από μηχανοκίνητα οχήματα, και χωρίς συνέπειες σε θόρυβο, ασφάλεια, ρύπανση και αισθητική, 
κυρίως στην υψηλότερη περιοχή του. Τα οχήματα αυτά μπορούν να σταθμεύουν επί του περιφερειακού αλλά και 
σε γειτονικούς σε αυτόν χώρους στάθμευσης, που διατίθενται από τον Δήμο (Χάρτης8).   

Για να φτάνει κανείς για παράδειγμα στο κέντρο του οικισμού, έστω στο Δημαρχείο, μπορεί να χρησιμοποιεί α) είτε 
μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο να σταθμεύει κοντά στο Γυμνάσιο, και να συνεχίζει με τα πόδια, είτε β) να 
ακολουθεί τον βασικό εμπορικό δρόμο του οικισμού, που διέρχεται από το Μουσείο και την πλ. Δημαρχείου, 
περπατώντας ή με ποδήλατο(Χάρτης 9).   
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Συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω διαδρομές κάλυψης της απόστασης από το  λιμάνι μέχρι το Δημαρχείο, την πρώτη 
δια του περιφερειακού, που έχει δυο εναλλακτικές: α) με  αυτοκίνητο ή παπάκι μέχρι το Γυμνάσιο (1350μ.) που 
καλύπτονται σε 3’ και  στη συνέχεια με περπάτημα (250μ.) σε 4’, σύνολο 7’, είτε β) με συνδυασμό 
μηχανοκίνητουδικύκλου(1490μ) σε 4’ και περπάτημα (110μ σε 2’), σύνολο 6’ και τη δεύτερη δια της εσωτερικής 
οδού του οικισμού (μήκους 850μ) που  καλύπτονται σε 13’ με περπάτημα και σε 5’ με ποδήλατο) προκύπτει ότι η 
δεύτερη διαδρομή, με ποδήλατο, χωρίς δηλαδή επιπτώσεις στον οικισμό, είναι η πιο σύντομη. Σημειώνεται επίσης 
ότι και οι δυο εναλλακτικές της πρώτης διαδρομής περιλαμβάνουν τμήμα με σκαλάκια (μεταξύ περιφερειακού  και 
Δημαρχείου), άρα είναι πιο κουραστικές και φυσικά επιβαρυντικές για το περιβάλλον του οικισμού.  
 
Το πλεονέκτημα του περιφερειακού είναι μόνο ότι σου επιτρέπει να προσεγγίζεις με αυτοκίνητο ένα μέρος του 
υψηλότερου τμήματος του  οικισμού. 

 

1.3.2 Διαδρομές διείσδυσης του αυτοκινήτου στο Μανδράκι 

Πρόκειται για διαδρομές που δεν είναι κανονικοί δρόμοι, δηλαδή δεν αποτελούν οδικά τμήματα συναρτημένα με 
το υπόλοιπο δίκτυο του οικισμού. Πρόκειται για αδιέξοδους δρόμους, μη κανονικής κυκλοφορίας. Απλά δίνουν τη 
δυνατότητα σε λίγα αυτοκίνητα να προχωρούν με μικρή ταχύτητα κάπως βαθύτερα στον οικισμό, αναζητώντας μια 
θέση στάθμευσης μέχρι να συναντήσουν την κατάληξη της διαδρομής τους, που προκύπτει από στένεμα της 
διαθέσιμης γεωμετρίας. Τα τρία αντίστοιχα στενέματα αποτελούν και αφετηρίες έναρξης των επεκτάσεων των 
συγκεκριμένων διαδρομών αποκλειστικά για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Όπως στην περίπτωση πεζοδρόμων όπου 
επιτρέπεται η διέλευση από αυτούς οχημάτων που έχουν προορισμό ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης εκτός οδού έτσι 
και στην περίπτωση των διαδρομών αυτών, σύμφωνα με την νομοθεσία,  θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο 
για προσπέλαση τέτοιων θέσεων και με είσοδο και έξοδο μόνο από το ένα άκρο. Το ζητούμενο είναι να μην 
υπάρχουν σταθμεύοντα οχήματα επί του δρόμου. Τα οχήματα με προορισμό κάποιες ιδιωτικές θέσεις εκτός οδού 
θα είναι ελάχιστα και έτσι και η όχληση των πεζών από την κίνησή τους θα είναι πολύ περιορισμένη. Ουσιαστικά οι 
διαδρομές που δίνουν, χάρις στο πλάτος τους, την ευκαιρία σταθμεύσεων επί του δρόμου είναι η παραλιακή 
(διαδρομή Α) και η εσωτερική που οδηγεί στην πλατεία της Ηλικιωμένης (διαδρομή Γ).  
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Η ενδιάμεση διαδρομή Β είναι στενή, με πλάτος επαρκές μόνο για διέλευση μέχρι το Αρχαιολογικό 
Μουσείο(Χάρτης 10).  

 
Των τριών αδιέξοδων διαδρομών προηγείται η διαδρομή με αφετηρία το λιμάνι.Αποτελεί ένα κοινό κορμό και για 
τις τρεις, μήκους περίπου 330μ. ο οποίος φτάνει μέχρι τη μικρή αμμουδιά στον Αγ. Σάββα, που αποτελεί και τη 
μοναδική πρόσβαση του οικισμού στη θάλασσα για μπάνιο: 

 
Παραλιακή διαδρομή. Διαδρομή Α 

 

- Η πρώτη διαδρομή είναι παραλιακή και έχει μήκος περίπου 420μ. Η επίπτωση της κίνησης και κυρίως της 
στάθμευσης των οχημάτων σε αυτήν τους χειμερινούς μήνες είναι μικρή διότι οι δραστηριότητες αναψυχής 
πάνω της δεν λειτουργούν. Αντίθετα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο η κίνηση είναι έντονα οχλούσα, αφού 
η παραλιακή αυτή ζώνη έχει μεγάλη πυκνότητα δραστηριοτήτων με πολυάριθμη πελατεία, ο δε χώρος είναι 
γεμάτος από πεζούς. Τα οχήματα διεισδύουν στην παραλιακή αυτή διαδρομή είτε για τροφοδοσία είτε 
αναζητώντας θέση στάθμευσης και καλύπτοντας χώρους που τους δικαιούται ο πεζός. Η παρουσία τους δεν 
συνάδει αισθητικά με τη φυσιογνωμία μιας τουριστικής παραλιακής ζώνης.    

Βασικός πόλος στάθμευσης, που εξυπηρετείται από την παραλιακή διαδρομή είναι ο χώρος πλευρικά της 
κεντρικής πλατείας.  
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Οχήματα σταθμεύουν πάνω στον παραλιακό δρόμο, ακόμη και στο ύψος της πλατείας με αποτέλεσμα να 
εμποδίζεται για όσους κάθονται στα εκεί μαγαζιά η θέαση προς την θάλασσα.  
 

 
 

Σταθμεύσεις επίσης καταγράφονται και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, μετά την πλατεία, όπου 
υπάρχουν ελεύθερες επιφάνειες μεταξύ των στεγάστρων των διαφόρων καταστημάτων αναψυχής.  
 
Οι επιπτώσεις της ενδιάμεσης και της εσωτερικής διαδρομής οχημάτων είναι σοβαρότερες διότι αφορούν 
το εσωτερικό του οικισμού. Αναπτύσσονται σε δρόμους στενούς, κατάλληλους μόνο για την εξυπηρέτηση 
της καθημερινής κίνησης του οικισμού. Πράγματι σε αυτές συγκεντρώνεται μεγάλη πυκνότητα πεζών 
κατοίκων και επισκεπτών. 
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Ενδιάμεση διαδρομή. Διαδρομή Β  

 
- Η δεύτερη, ενδιάμεση, παράλληλη με την πρώτη και λίγο πιο εσωτερική, σταματά λόγω της στενότητας του 

δρόμου στο Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο διαθέτει εσωτερικό χώρο στάθμευσης. Ωστόσο σπάνια κάποιο 
όχημα κατευθύνεται προς αυτό. Έχει μήκος περίπου 170μ.  

 
Εσωτερική διαδρομή. Διαδρομή Γ 

 
- Η τρίτη είναι εσωτερική διαδρομή, εξυπηρετεί εκτός των άλλων το ξενοδοχείο  Πορφυρίς, που αποτελεί και 

βασικό πόλο στάθμευσης σε αυτήν, και σταματά λίγο πριν από την πλατεία της Ηλικιωμένης, στην οποία η 
μεγάλη πυκνότητα τραπεζοκαθισμάτων εμποδίζει τα αυτοκίνητα να συνεχίζουν την πορεία τους. Το μήκος 
της είναι 440μ. 
 
Τα αυτοκίνητα σταθμεύουν μπροστά στο ξενοδοχείο. Η εικόνα που προκύπτει δεν αρμόζει στην ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία του οικισμού. Αποτελεί εικόνα που συναντάς οπουδήποτε. Γιατί να βρεθείς στη Νίσυρο για να 
την ξαναδείς;  
 
Η διαδρομή προς το ξενοδοχείο είναι μια διαδρομή που στο μεγαλύτερό της μέρος παραμένει εκτός του 
συμπαγούς ιστορικού τμήματος του οικισμού. Όλη η περιοχή πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο και μέχρι 
το ξενοδοχείο είναι ως επί το πλείστον αδόμητη έχει λοιπόν πολύ διαφορετικά πολεοδομικά και 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά από αυτά που συναντώνται στον υπόλοιπο οικισμό. Τα οχήματα που 
σταθμεύουν σχεδόν σε όλο το μήκος της την κάνουν να διαφοροποιείται αισθητικά από τους υπόλοιπους 
δρόμους στο Μανδράκι και την κάνουν να φαίνεται ξένο σώμα για τον οικισμό. Σε αυτό συμβάλλει και το 
ότι προτιμάται πολύ από τα μηχανοκίνητα δίκυκλα διότι είναι γεωμετρικά πιο άνετη και μπορούν βρίσκουν 
πιο εύκολα να παρκάρουν κοντά στην πλατεία της Ηλικιωμένης. 
 
Θα πρέπει ο δρόμος και οι παρόδιες χρήσεις να ενσωματωθούν αισθητικά στον παραδοσιακό οικισμό 
δεδομένου ότι η διαδρομή αυτή αποτελεί την δεύτερη πιο σημαντική είσοδο προς τον πυρήνα του 
οικισμού που είναι η πλατεία της Ηλικιωμένης.  Για αυτό και έχει πολλούς πεζούς, είτε ενοίκους του 
ξενοδοχείου, είτε εκείνους που κατευθύνονται προς την περιοχή της πλατείας της Ηλικιωμένης, αν και η 
απόσταση της πλατείας αυτής μέσω της ενδιάμεσης διαδρομής από την κοινή αφετηρία της με την 
εσωτερική διαδρομή είναι λίγο μικρότερη, περίπου 360μ, από την απόσταση της εσωτερικής διαδρομής 
μέχρι την ίδια πλατεία (400μ). 

 
 


