ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών :

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου
περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά»

ΔΙΠΛΩΜΑΤ ΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Το πολιτισμικό τοπίο του Αποκόρωνα
Εκφάνσεις του παραδοσιακού στην τουριστική κατοικία
Εκτιμήσεις και προοπτικές

ΓΙΑΝΝΑ ΣΒΕΤΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

: 2016069005
:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
:2018 -2019

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

ii

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή

Το πολιτισμικό τοπίο του Αποκόρωνα
Εκφάνσεις του παραδοσιακού στην τουριστική κατοικία
Εκτιμήσεις και προοπτικές

Γιάννα Σβετς

ΑΜ : 2016069005

Επιβλέπων καθηγητής : Νικόλαος Σκουτέλης

Το παρόν τεύχος συντάσσεται στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής,
όπως αυτή ορίζεται να διεξάγεται στον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»,
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
iii

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

iv

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ευχαριστίες
Η έρευνα και τα βήματα που τη συντελούν, η αξιολόγηση των στοιχείων
που απορρέουν μέσα από αυτήν, η αποδιοργάνωση και η επανασύνθεση
τους με σκοπό τη διατύπωση μίας εκ νέου μελέτης ενός φαινομένου, αλλά
και της υποκειμενικής αντίληψης του μελετητή, αποτελούν μία ιδιάζουσα
διεργασία η οποία μπορεί να αποδειχθεί επώδυνη, αλλά εν τέλει
καρποφόρα.
Σημαντικός παράγοντας για την ολοκλήρωση αυτής της διεργασίας είναι οι
άνθρωποι που περιβάλλουν το μελετητή. Για αυτό το λόγο θα ήθελα να
ευχαριστήσω πρωτίστως τον επιβλέποντα καθηγητή μου, τον κύριο
Νικόλαο Σκουτέλη, για τις συμβουλές του και την καθοδήγησή του.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρουδάκη Γιώργο, ο οποίος
μου έδωσε την ευκαιρεία να συνομιλήσουμε και να μου εκφράσει τις
απόψεις του για την αρχιτεκτονική στον Αποκόρωνα και πως έχει
μεταβληθεί η μορφή της κατοικίας στην περιοχή από την περίοδο της
Ενετοκρατίας έως σήμερα.
Ακολούθως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καμαριανάκη Στέλλα,
Αρχιτέκτωνα Μηχανικό και τον κύριο Φραϊδάκη Δημήτριο, Αγρονόμο
Τοπογράφο Μηχανικό, οι οποίοι με στήριξαν, με καθοδήγησαν και με
βοήθησαν στην ανεύρεση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου.
Οι σημαντικότεροι άνθρωποι στη ζωή, είναι αυτοί που επιλέγουμε να
βρίσκονται κοντά μας ή αυτοί που μας επιλέγουν. Δε θα μπορούσα να
ολοκληρώσω το παρόν τεύχος χωρίς αυτούς. Ευχαριστώ από καρδιάς
τους : Μαριλένα, Θάλεια, Εβίνα, Άννα, Ιώ, Μανώλη, Γιώργο και Άρη!
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άγγελο μου, ο οποίος είναι πάντα εκεί
να μου θυμίζει ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να προσπαθείς και να μην το
βάζεις κάτω!

v

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT
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της ΜΔΕ)

(as it was declared on the 20.03.2018 for approval of the subject of
the Postgraduate Degree Thesis)

Το φαινόμενο του τουρισμού αποφέρει σαφώς πολλά κέρδη,
όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί
έναν από τους βασικούς παράγοντες αλλοίωσης του
ελληνικού τοπίου, τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου.
Ο Αποκόρωνας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
καθώς μέχρι και τη δεκαετία του 1970 περίπου, το φυσικό
τοπίο του τον καθιστά ως περιοχή πρωτογενούς τομέα και οι
κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την
κτηνοτροφία και σε μικρότερο ποσοστό με την αλιεία ενώ
σήμερα οι κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους, έχουν στρέψει το
επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μίας μεγάλης
αντίφασης μεταξύ του φυσικού τοπίου, των υποδομών της
περιοχής, των παλιών κατοικιών και των τουριστικών
καταλυμάτων τα οποία ποικίλουν σε κατηγορίες, μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες κατά βάση στις παράκτιες περιοχές
και τουριστικές κατοικίες στις ορεινές.

The phenomenon of tourism clearly brings many profits, not
only in the financial sector, but at the same time it is one of
the most significant factors that contributes to the alteration
of the Greek landscape, natural and manmade. The region
of Apokoronas is a typical example, due to the fact that until
the decade of 70’s, the natural landscape consists the
region as a primary sector area and its inhabitants were
mainly engaged in agriculture, livestock breeding and to a
lesser extent fishing whereas today, most of the residents
have turned their professional interest in tourism. This results in
a great contradiction between the natural landscape, the
infrastructure of the area, the old residences and tourist
accommodation which vary in categories, large hotel units
mainly at the coastal areas and tourist residences at the
mountainous areas.

Μεθοδολογία. Αρχικά θα διερευνηθεί ο τρόπος οργάνωσης
του Αποκόρωνα, ως προς το φυσικό και το δομημένο
περιβάλλον του, συμπεριλαμβάνοντας τα μνημεία της
περιοχής και τον ρόλο τους σε αυτήν. Ιδιαίτερη σημασία θα
δοθεί στις περιπτώσεις της παραδοσιακής και της
τουριστικής κατοικίας καθώς θα μελετηθούν τα βασικά
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Methodology. Initially, there will be an investigation
considering the way the area of Apokoronas is organized in
terms of its natural and built environment, including the
monuments of the area and the role they play in it.
Particular attention will be paid to the cases of the
traditional houses and the houses that are used as tourist
accommodation. as they will be studied in terms of the key
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χαρακτηριστικά που τις διέπουν, η επίδραση που προκαλεί η
μία στην άλλη σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και οι
νομοθεσίες που τις πλαισιώνουν.

features that characterize them, the impact they have on
each other in combination with the natural landscape and
the laws that affect them.

Πρωτοτυπία. Η εργασία πρωτοτυπεί στην αξιολόγηση της
μορφής της τουριστικής κατοικίας, ενώ παράλληλα, θα
εξεταστεί η περίπτωση της εγκαταλελειμμένης, παραδοσιακής
κατοικίας και οι πιθανοί τρόποι αποκατάστασής της ως προς
τη μορφολογία της με σκοπό την επανένταξή της στο ενεργό
δομημένο περιβάλλον είτε για την περίπτωση τουριστικής
αξιοποίησης είτε όχι.

Originality. This thesis is original in terms of evaluating the
form of the tourist residence, while at the same time, it will
examine the case of the abandoned, traditional residence
and the possible ways to restore it considering its form, in
order to reintegrate it to the active built environment, either
for the case of tourist exploitation or not.

Η ανάπτυξη του τουρισμού θα έπρεπε να είναι σε άμεση
συνάρτηση με την προστασία, την ανάδειξη και την
αξιοποίηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της
κάθε περιοχής και ο βασικός στόχος αυτής της Διπλωματικής
Μεταπτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργηθεί μία πρόταση
που να φέρει τον Αποκόρωνα πιο κοντά σε αυτού του είδους
την ιδεολογία.

The development of tourism should be in direct correlation
with the protection, elevation and ethical exploitation, of
the environmental and cultural heritage of each region and
the main objective of this Postgraduate Diploma thesis is to
create a proposal that brings Apokoronas closer to this kind
of ideology.
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Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή αφορά στο πολιτισμικό τοπίο του Δήμου
Αποκορώνου και πως αυτό έχει επηρεαστεί από το φαινόμενο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η
έρευνα που διεξήχθει επικεντρώνεται στο φαινόμενο της εμφάνισης, ανάπτυξης και διάχυσης της
τουριστικής κατοικίας, τύπου έπαυλης, στον Αποκόρωνα και την αξιολόγησή της ως προς τη μορφή
που τη διέπει σε σχέση με τη μορφή της παραδοσιακής κατοικίας και τους νομοθετικούς περιορισμούς.
Το παρόν τεύχος αποτελείται από τέσσερις ενότητες :
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται δύο στοιχεία που αποτέλεσαν τον κύριο οδηγό για την εκπόνηση
της μελέτης. Το πρώτο στοιχείο είναι το τοπίο! Γίνεται μία περιήγηση ως προς το πως αυτό ορίζεται σαν
έννοια μέσα από διάφορους επιστημονικούς και μη κλάδους, πως η έννοια αυτή αλλοιώνεται με το
πέρασμα του χρόνου, πως καταλήγει το τοπίο να χαρακτηρίζεται ως πολιτισμικό μέσα από μελέτες που
πραγματοποιούνται και τι είναι τελικά το πολιτισμικό τοπίο.
Το δεύτερο στοιχείο που αναλύεται είναι το φαινόμενο του τουρισμού. Παρατίθεται ο ορισμός του,
γίνεται μία μικρή αναφορά για τις απαρχές του στην Αγγλία και στη Γαλλία και παρουσιάζονται
δεδομένα που υποδεικνύουν το μέγεθος της εξάπλωσης του φαινομένου αυτού σε παγκόσμιο επίπεδο
εν έτη 2018. Στη συνέχεια, γίνεται μία σύντομη ιστορική επισκόπηση του φαινομένου του τουρισμού
στην Ελλάδα, από τις απαρχές της εμφάνισής του στη χώρα έως και σήμερα.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το πολιτισμικό τοπίο του Αποκόρωνα μέσα από τα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, τα ιστορικά στοιχεία, τις αφηγήσεις των περιηγητών που τον έχουν
επισκεφθεί ανά τους αιώνες, τα μνημεία, τη διοικητική διαίρεση, τις υποδομές, τα δημογραφικά στοιχεία,
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και τους τομείς απασχόλησης του πληθυσμού.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η σχέση που έχει ο Αποκόρωνας με το φαινόμενο του τουρισμού.
Αρχικά, γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή που διερευνά πότε και με ποια μορφή εμφανίζεται για
πρώτη φορά ο τουριστικός κλάδος στον Αποκόρωνα και πως εξελίσεται έως και σήμερα.
Στη συνέχεια, διερευνάται το ποσοστό ανάπτυξης του πρότυπου της τουριστικής κατοικίας σε σχέση με
το πρότυπο του μαζικού τουρισμού, σε συνδυασμό με το χαρακτήρα και τον πληθυσμό του εκάστοτε
οικισμού, βάση των οποίων περιορίστηκε το πεδίο της έρευνας.
Οι κατευθύνσεις που αποτέλεσαν οδηγό για την αποτίμηση της μορφής της τουριστικής κατοικίας είναι
η τυπολογία και η μορφή της παραδοσιακής κατοικίας στον Αποκόρωνα, πως αυτή μεταβάλεται με το
πέρασμα του χρόνου και πως αυτή ορίζεται σήμερα μέσα από τις ισχύουσες νομοθεσίες και διατάξεις.
Τέλος, παρατίθενται παραδείγματα από τουριστικές κατοικίες του Αποκόρωνα και πραγματοποιείται
μία αποτίμηση της μορφής τους σε σχέση με τα επιτρεπόμενα μορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε
οικισμού και τα μορφολογικά στοιχεία της παραδοσιακής κατοικίας.

Στην τέταρτη ενότητα πραγματοποιείται μία συνολική αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στην
επαρχία Αποκορώνου σήμερα. Σύμφωνα με αυτήν πραγματοποιείται προσπάθεια διατύπωσης μίας
πρότασης ώστε να εξομαλυνθεί η αλλοίωση του τοπίου από τα υφιστάμενα κτίσματα και κατευθύνσεις
για τη μελλοντική δόμησης. Στη διεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του κύριου
Βαρουδάκη Γιώργου ο οποίος μου παρέθεσε πληροφορίες γενικά για τον Αποκόρωνα αλλά και τις
σκέψεις του όσον αφορά την παραδοσιακή αλλά και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική της επαρχίας, καθώς
επίσης και τη διεργασία που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθεί ένας μελετητής προκειμένου να υπάρχει
αρμονία μεταξύ της σύγχρονης και της παραδοσιακής κατοικίας.
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ΤΟΠΙΟ - Η εξέλιξη του όρου και

ο ορισμός του πολιτισμικού τοπίου

ΤΟΠΙΟ. LANDSCAPE (land+scape). LANDSCHAFT. LANDSCAP.
PAYS - PAYSAGE - TERROIR CAMPAGNE. SHAN SUI.
Μία λέξη, ένας όρος, που έχει διάφορες διαστάσεις ανάλογα με το πρίσμα μέσα από το οποίο θα το
κοιτάξει κανείς. Ο DONALD W. MEINIG, 1979 αναφέρει ότι «ένα οποιοδήποτε τοπίο δεν απαρτίζεται
μόνο από αυτό που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας, αλλά και από αυτό που βρίσκεται μέσα στο
μυαλό μας»1
Το τοπίο και ο τρόπος που το αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς αποτελεί ένα ζήτημα προσωπικό.
Στο μυαλό ενός ανθρώπου ο όρος αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αίσθηση της όρασης και
την κατανόηση του περιβάλλοντος χώρου μέσα από αυτήν, τον οποίο ασυνείδητα διαιρεί σε αστικό
χώρο και σε φυσικό χώρο ή κοινώς στη φύση. Η όραση δεν είναι ο μόνος παράγοντας που συμβάλλει
στην κατανόηση του περιβάλλοντος χώρου. Σημαντικό ρόλο λαμβάνει η ατομική αντίληψη, το
προσωπικό γούστο, το οποίο έχει εδραιωθεί μέσα από την καθημερινότητα, τα προσωπικά βιώματα, τι
είναι οικείο και τι όχι. Συνήθως, σαν λέξη χρησιμοποιείται για κάτι το οποίο θεωρείται καλαίσθητο σε
εκφράσεις όπως «Τι ωραίο τοπίο!» ή «Το τοπίο ήταν ειδυλλιακό!» και είναι συνυφασμένες με τη φύση,
την εξοχή, την περιήγηση, την απόδραση. Βέβαια σαν λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει και πιο
αφηρημένες έννοιες ή μεταφορικά, που καμία σχέση δεν έχουν με την περιγραφή του υλικού, του
απτού χώρου όπως για παράδειγμα «το τοπίο του εσωτερικού κόσμου», «το πολιτικό τοπίο», «το τοπίο
των ονείρων». Ποια είναι όμως η ακριβής έννοια του όρου «τοπίο»;
Αρκετές επιστήμες έχουν ασχοληθεί με την έννοια αυτή, όπως η επιστήμη της γλωσσολογίας, της
γεωγραφίας, της αρχιτεκτονικής, της αρχαιολογίας ακόμα και η επιστήμη της ιατρικής και της
ψυχολογίας. Οι κλάδοι των καλών τεχνών, όπως η λογοτεχνία, η ζωγραφική τέχνη, η φωτογραφία και
η κινηματογραφική τέχνη, επίσης έχουν συμβάλλει στην προσέγγισή της.
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Κάθε ένας από τους ανωτέρω τομείς έχει αντιμετωπίσει προβληματισμούς ως προς την καθιέρωση του
ορισμού του τοπίου, με αποτέλεσμα η έννοια αυτή να λειτουργεί σαν ένας ζωντανός οργανισμός ο
οποίος αναπτύσσεται, εξελίσσεται, αλλοιώνεται και κάποιες φορές επαναφέρεται στην αρχική του
μορφή με αποτέλεσμα να ορίζεται ξανά και ξανά. Σε αυτό συμβάλλει έντονα και η ασυμφωνία που
υπάρχει μεταξύ των επιστημών. 2
Με βάση την επιστήμη της γλωσσολογίας, οι περισσότερες γλωσσικές υποοικογένειες της Ευρώπης
όπως και πολλές γλώσσες της Ασίας αποτελούν απόρροια εκατοντάδων γλωσσών και διαλέκτων της
ομάδας των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. 3, 4 (Εικόνα 1). Παρόλο που η ρίζα της λέξης «τοπίο» είναι κοινή
σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες και σε κάποιες ασιατικές η έννοια και η χρήση της διαφέρει
από γλώσσα σε γλώσσα αλλά και από εποχή σε εποχή. 5
Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η λέξη «τοπείον» ή «τοπήιον» περιγράφει «τον φραγμό που οι αρχαίοι
Ίωνες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν στους κήπους τους, την πρασιά από θάμνους «επιμελώς κλαδευομένους» οι
οποίοι απέδιδαν μορφές και συμπλέγματα διάφορα» 6 ενώ στη νεοελληνική γλώσσα ως «τοπίο» ορίζεται μία

γεωγραφική ενότητα με κοινά φυσικά χαρακτηριστικά.7 Στη γερμανική γλώσσα, landschaft, το τοπίο
ισοδυναμεί με μία μικρή διοικητική μονάδα στο χώρο. Στην αγγλική γλώσσα, η αντίστοιχη λέξη,
landscape (σύνθετη λέξη <land + scape> που απορρέει από τις λέξεις landskipe, landschaef οι
οποίες έχουν ρίζες από την γερμανική γλώσσα), διαθέτει πολυδιάστατη έννοια καθώς έχει μεταβληθεί
αρκετές φορές ανά τις εποχές. Πριν από τέσσερις αιώνες, ως τοπίο στο Ηνωμένο Βασίλειο
αναγνωριζόταν ένα κομμάτι οργανωμένου εδάφους μικρότερο του ενός στρέμματος. Συγχρόνως, το
τοπίο διέθετε και μία πιο λυρική σημασία καθώς αντιπροσώπευε την εικόνα μίας θέας και πιο
συγκεκριμένα την απόδοσή της θέας μέσα από ζωγραφικά έργα ως φόντο των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων (τοπιογραφία - landscape painting), το οποίο επικράτησε έως και τον 19ο αιώνα.
(Εικόνα 2) Αυτό οδήγησε σταδιακά, από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα, στην ταύτιση του τοπίου με
την ίδια τη θέα. Στη συνέχεια, ορίστηκε ως η έκταση ακίνητης περιουσίας, είτε δασική, είτε λιβαδική ,
ενός χωριού και για κάποια περίοδο αποτελούσε αναφορά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. 8
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Βάση των ανωτέρω γλωσσολογικών προσεγγίσεων, υπογραμμίζεται ότι το τοπίο είναι μία
πολυδιάστατη οντότητα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του χώρου ο οποίος
οριοθετείται, παύει να θεωρείται μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και αποκτά χρήση και σκοπό
ανάλογα με τις ανάγκες που ορίζονται από τον παράγοντα άνθρωπο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
τον ορισμό του τοπίου που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου το 2010 που αναφέρει στο
ότι «α. «Τοπίο» σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο
χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων
παραγόντων.» 9

Εικόνα 2 : John Constable, Βρετανός, 1776 - 1837, Wivenhoe Park, Essex, 1816, λάδι σε καμβά, Συλλογή Widener, 1942.9.10
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Η επιστήμη που έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στην κατανόηση της ευρείας έννοιας του
τοπίου είναι αυτή της Γεωγραφίας. Η επιστήμη αυτή καθιερώθηκε το 19ο αιώνα
στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική ως φυσική επιστήμη με αντικείμενο
μελέτης την επιφάνεια, το ανάγλυφο, τη βλάστηση και το κλίμα της γης. Με την
πάροδο του χρόνου ενσωματώνονται σε αυτή και άλλες παράμετροι, που την
καθιστούν πλέον κοινωνική επιστήμη η οποία μελετά την ανθρώπινη
δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται
κλάδοι όπως η ανθρωπογεωγραφία, η πολιτισμική γεωγραφία και η ιστορική
γεωγραφία.10 Μέσα από την εξέλιξη της επιστήμης αυτής επέρχονται νέες
αντιλήψεις και θεωρίες ως προς τον τρόπο προσέγγισης του τοπίου.
Ωστόσο υπήρξαν αρκετοί μελετητές που ασχολήθηκαν με την επιστήμη της
γεωγραφίας πριν καν αυτή καθιερωθεί οι οποίοι είχαν διατυπώσει τις αρχικές
γεωγραφικές θεωρήσεις τους για το τοπίο.
Εικόνα 3 : Alexander von Humboldt,
αυτοπροσωπογραφία, 1814.

Ο Alexander von Humboldt (1769 – 1859), Πρώσος πολυεπιστήμονας και
πρώιμος θεμελιωτής της γεωγραφίας, ανάγει το τοπίο ως καθοριστικό τμήμα της
γεωγραφικής μελέτης. Προσπάθησε να την ενσωματώσει στο όραμά του για μια
συνολική επιστήμη «une physique du monde – μια φυσική του κόσμου» μαζί με
την εξέταση του ανθρώπου, των κοινωνιών του, των φυτών, των ζώων, την
απόδοση της φύσης από τη ζωγραφική τοπιογραφία και τους ποιητές αλλά και
την αστρονομία στο καταληκτικό του έργο που φέρει τον μεγαλεπήβολο τίτλο
Kosmos. 11 (Εικόνα 3)
Ακολουθεί η θεωρία του Γερμανού Γεωγράφου, Otto Schlüter (1872 – 1959), ο
οποίος αποδέχεται το τοπίο ως «οπτική αντίληψη μιας περιοχής». 12
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Ένας από τους πιο διακεκριμένους γεωγράφους του 20ου αιώνα, ο Αμερικανός
Carl Ortwin Sauer, ο οποίος ανήκε στη Σχολή του Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας,
προσεγγίζει το τοπίο τόσο μέσα από την επιστήμη της γεωγραφίας όσο και
της ανθρωπολογίας. (Εικόνα 4) Το 1925 εκδίδει το βιβλίο «Η Μορφολογία του
Τοπίου» (The Morphology of Landsape) όπου αποτυπώνει την πιο διάσημη
αναφορά που γράφτηκε ποτέ για το τοπίο :

“Culture is the agent, the natural area is the medium,
the cultural landscape is the result.”
«Ο πολιτισμός δρα, ο φυσικός τόπος είναι το μέσον,
το πολιτισμικό τοπίο είναι το αποτέλεσμα.»
Ο Sauer αναλύει το πολιτισμικό τοπίο (cultural landscape), το οποίο στον
επιστημονικό του κλάδο αποτελεί προέκταση της έννοιας της πολιτισμικής
εστίας (cultural hearth), και υποστηρίζει ότι το πολιτισμικό τοπίο αποτελεί το
αποτύπωμα μίας πολιτισμικής ομάδας ανθρώπων σε ένα φυσικό
περιβάλλον. Καθιερώνει το τοπίο ως μία ανθρωπογενή οντότητα, η οποία
αναπτύσσεται με γνώμονα την υλική υπόσταση του ίδιου του τοπίου αλλά και
τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου συνόλου που αλληλεπιδρά με αυτό, όπως
η γλώσσα, η θρησκεία, οι κοινωνικοί θεσμοί, οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι
ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οικονομικές ασχολίες κ.λπ. Επισημαίνει ότι σε
παρόμοια φυσικά τοπία μπορεί να αναπτυχθούν διαφορετικά πολιτισμικά
τοπία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πολιτισμικής ομάδας που υφίσταται
στην εκάστοτε περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει αντιπαράθεση
μεταξύ της υπόστασης του φυσικού και του πολιτισμικού τοπίου. Έχοντας σαν
αφετηρία τον όρο πολιτισμικό τοπίο, ο οποίος σήμερα είναι απόλυτα
συνυφασμένος με την επιστήμη της γεωγραφίας, ο Sauer περιγράφει έναν
αυστηρά γεωγραφικό τρόπο θεώρησης του ανθρώπινου πολιτισμού
(culture).13

Εικόνα 4 : Carl Ortwin Sauer.
Ιδρυτής της Σχολής Τοπίου
στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας.
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Από το 1925 που διατυπώνει ο Sauer τις παραπάνω θεωρίες έως σήμερα είναι λίγες οι προσεγγίσεις
που έχουν προσπαθήσει να τις μεταβάλλουν ή και να τις διαψεύσουν. Μία διαφορετική προσέγγιση
είναι αυτή που διατυπώθηκε το 1988 από τους Stephen Daniels και Denis Cosgrove, χωρίς όμως να
περιθωριοποιείται αυτή του Sauer. Η θεωρία τους υποστηρίζει ότι « ένα τοπίο είναι μία πολιτισμική
εικόνα (cultural image), ένας εικαστικός τρόπος απεικόνισης, διάρθρωσης ή συμβολισμού του
περιβάλλοντος χώρου» 14, η οποία παραπέμπει στην ατομική παρατήρηση και την καλλιτεχνική ίσως
υπόσταση του τοπίου μέσα από τις τέχνες της ζωγραφικής, της φωτογραφίας και του
κινηματογράφου.
Σήμερα, σύμφωνα με τη Σχολή του Μπέρκλεϋ, όλα τα τοπία, ακόμα και τα φυσικά, είναι πολιτισμικά και
συμβολίζουν τις ιστορικές καταβολές, τις πολιτισμικές αξίες, την κοινωνική συμπεριφορά τις δράσεις
και τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών ομάδων που έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία και την εξέλιξή
τους με το πέρασμα του χρόνου. Οι κοινωνικές ομάδες που βιώνουν το εκάστοτε πολιτισμικό τοπίο το
αντιλαμβάνονται ως ένα λειτουργικό μέσο για την επίτευξη των στόχων τους ανεξάρτητα από τη
μορφή του -form follows function-. 15
Σύμφωνα με τις παραπάνω αναλύσεις της έννοιας του πολιτισμικού τοπίου, συμπεραίνεται ότι για να
κατανοήσει κανείς έναν τόπο στο σήμερα πρέπει να αναρωτηθεί για την ιστορία του, τόσο τη φυσική
όσο και την ανθρωποκεντρική. Ως φυσική ιστορία του τόπου εννοούμε τη μορφή της γήινης
επιφάνειας πάνω στην οποία αυτός ορίζεται, το ανάγλυφο της και τις τυχόν αλλαγές και επεμβάσεις
που έχουν επιβληθεί σε αυτό είτε μέσα από φυσικά φαινόμενα, είτε από τον παράγοντα άνθρωπο. O
Georg Simmel (1858 – 1918), αναφέρει ότι «με τον όρο φύση εννοούμε την ατέρμονη συνάφεια των
πραγμάτων, την αδιάκοπη γένεση και καταστροφή των μορφών, την κυμαινόμενη ενότητα του
γίγνεσθαι η οποία εκφράζεται με τη συνέχεια της ύπαρξης μέσα στον χρόνο και στον χώρο».16 Μέρος
της ανθρωποκεντρικής ιστορίας αποτελούν οι πρώτες μορφές κατοίκησης του τόπου, οι καταβολές
των κατοίκων του, η αυξομείωση του πληθυσμού ανά τις εποχές, οι συνήθειές τους, οι αξίες τους και οι
επαγγελματικές και μη δραστηριότητές τους, ιδίως σε σχέση με τον τρόπο που εκμεταλλεύονται τη
μορφή του τόπου για την ικανοποίησή τους.
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Αυτή η διεργασία θα ακολουθηθεί στο παρόν τεύχος για το πολιτισμικό τοπίο του Αποκόρωνα με
επίκεντρο το φαινόμενο του τουρισμού το οποίο έχει προκαλέσει και επιβάλει σε κάποιες περιπτώσεις
μεγάλες αλλαγές στο πολιτισμικό τοπίο όλης της χώρας.

Εικόνα 5. Άποψη Παϊδοχωρίου Αποκορώνου , όπως φαίνεται από τον παλιό “αμαξωτό” μετά τον Αγ. Γεράσιμο στο Νιο Χωριό.
Στο βάθος οι πρόποδες της Μαδάρας πάνω από το Φρε και το Μελιδόνι.
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Το φαινόμενο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

"Ο τουρισμός είναι η προσωρινή μετακίνηση ανθρώπων σε
προορισμούς εκτός των συνήθων τόπων εργασίας και διαμονής
τους, οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της
διαμονής τους σε αυτούς τους προορισμούς και οι εγκαταστάσεις
που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες τους".
(Mathieson and Wall, 1982)1
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Ο τουρισμός θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομικής
δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος αναπτύσσεται δυναμικά, με ανοδικό ρυθμό
κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι δεκαετιών έως και σήμερα. Αυτός καθιερώθηκε αρχικά στις
ανεπτυγμένες χώρες και
σήμερα αποτελεί κινητήριο δύναμη προόδου και
για τις
αναπτυσσόμενες. Η βιομηχανία του τουρισμού απορρέει από τη συμβολή διαφόρων υπηρεσιών
και βιομηχανιών όπως αυτή των μεταφορών, των καταλυμάτων, των χώρων ψυχαγωγίας, των
καταστημάτων λιανικής πώλησης, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που
παρέχουν φαγητό και ποτό και άλλων πολλών.2
Ο τουρισμός, ως μέσο ψυχαγωγίας και διαφυγής από την καθημερινότητα, εμφανίζεται για
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες στην
ιστορία του τουρισμού είναι ο Βρετανός Thomas Cook (1808 – 1892) ο οποίος το 1841 ιδρύει ένα
από τα πρώτα διεθνή ταξιδιωτικά πρακτορεία. Ξεκινάει το εγχείρημα αυτό διοργανώνοντας
εκδρομές με τρένο στη Μεγάλη Βρετανία, από το 1855 και έπειτα καταφέρνει να επεκταθεί και στην
υπόλοιπη Ευρώπη μέσω του “grand circular tour”. Το 1865 διοργανώνει το πρώτο υπερατλαντικό
ταξίδι και από το 1869 και έπειτα προσθέτει στις υπηρεσίες του το γύρο του κόσμου. Ήταν ένας
πρωτοπόρος της εποχής του και το ταξιδιωτικό του πρακτορείο εξυπηρετούσε εκατομμύρια
ταξιδιώτες ετησίως. 3 (Εικόνες 2, 3)
Η χώρα που επένδυσε δεύτερη με μεγάλη επιτυχία στον τομέα του τουρισμού είναι η Γαλλία. Ένα
από τα πρώτα βήματα πραγματοποιήθηκε το 1890 από μία ομάδα ποδηλατιστών, μετά από
παρότρυνση του παθιασμένου ποδηλατιστή Paul de Vivie, οι οποίοι ιδρύουν τον οργανισμό
“Touring Club de France”, με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα. 4 Τα τέσσερα πρώτα
χρόνια δημιουργούν μία μορφή περιηγητικού τουρισμού με ποδήλατο ενώ αργότερα,
παράλληλα με το αρχικό τους εγχείρημα, προσπαθούν να προωθήσουν νέες μορφές τουρισμού
όπως περιπατητικές διαδρομές, περιηγήσεις με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητο στις οποίες
ενσωματώνουν ενδιαφέρουσες ασχολίες όπως φωτογραφία, σπηλαιολογία, ιππασία, επισκέψεις
σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα πολλά. Ο οργανισμός αυτός αποτέλεσε έναν από τους
Εικόνα 2 : Αφίσα του ταξιδιωτικού πρακτορείου Thomas Cook για ταξίδι με τρένο από το Γιορκ στο Λονδίνο , 1851.
Εικόνα 3 : Διαφημιστική αφίσα του ταξιδιωτικού πρακτορείου Thomas Cook.
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ακρογωνιαίους λίθους για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα αρχικά για την υψηλή τάξη και
στη συνέχεια και για τη μεσαία.5 (Εικόνα 4)
Το στίγμα του Thomas Cook και του οργανισμού Touring Club de France ήταν πολύ σημαντικό
για την εποχή τους αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με τις διαστάσεις που κατέχει σήμερα
ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν και
διαμόρφωσαν τον τομέα του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Διακήρυξη της Μανίλα για
τον Παγκόσμιο Τουρισμό η οποία υιοθετήθηκε μέσα από τη διάσκεψη που έλαβε χώρα στη
Μανίλα των Φιλιππίνων από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου του 1980. Όπως αναφέρεται
στα πρακτικά της διάσκεψης, αυτή είχε ως «σκοπό να διευκρινίσει την πραγματική φύση του
Τουρισμού σε όλες του τις μορφές και το ρόλο που καλείται να παίξει, ο Τουρισμός, σε ένα
δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς επίσης να εξετάσει την ευθύνη των κρατών
για την ανάπτυξη και αύξηση του τουρισμού στις σημερινές κοινωνίες ως κάτι περισσότερο από
μια καθαρά οικονομική δραστηριότητα των εθνών και των λαών.» 6
Βάση μελετών που πραγματοποιήθηκαν το έτος
2015, ο διεθνής τουρισμός αντιπροσώπευε το 7%
των παγκόσμιων εξαγωγών σε αγαθά και
υπηρεσίες και ήταν τρίτος στον κλάδο των
εξαγωγών μετά από τα καύσιμα και τα χημικά
προϊόντα, ξεπερνώντας την κατηγορία των
τροφίμων και των αυτοκινητοβιομηχανιών. 7 Το
2018, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις αγγίζουν τον
αριθμό του 1.4 δισεκατομμυρίου εκ των οποίων τα
713 εκατομμύρια αφορούν την Ευρώπη. (Εικόνα 5)
Ο τομέας του τουρισμού παρουσιάζει σταθερή
ανάπτυξη τα τελευταία εννέα χρόνια και
εξακολουθεί να βρίσκεται τρίτος στον κλάδο των
εξαγωγών όπως και το 2015. 8

Εικόνα 4 : Εξώφυλλο από το έκτο
τεύχος του μηνιαίου περιοδικού
του οργανισμού Touring Club de
France, Ιούνιος 1891.

Εικόνα 5. Απογραφή διεθνών τουριστικών αφίξεων κατά τη διάρκεια του 2018.
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Για κάποιες χώρες ο τουρισμός αποτελεί το πρωτεύον εξαγώγιμο προϊόν τους. Αυτές επενδύουν
στη βιομηχανία αυτή για χάριν της προόδου τους με αποτέλεσμα κάποιες φορές τη βελτίωση των
υποδομών τους και την καθιέρωση νέων επιχειρήσεων οι οποίες κατ’ επέκταση δημιουργούν νέες,
αν και συνήθως προσωρινές, θέσεις εργασίας. Μία από τις χώρες αυτές είναι και η Ελλάδα η
οποία βασίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της στον τουριστικό κλάδο.

Παραπομπές
Hall Derek and Greg Richards, 2000. Tourism and Sustainable Community Development. Routledge Taylor & Francis Group, London and New
York. p 36.
2 Northern Arizona University, Parks & Recreation Mgmt. Introduction – What is Tourism – Online Lesson. Διαθέσιμο από το :
http://www.prm.nau.edu/prm300 , [Ανακτήθηκε στις 23/07/2019].
3 Thomas Cook History, Διαθέσιμο από το : https://www.thomascook.com , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019].
4 Χριστίνα Ν. Φιλίππα, 13/07/2013, Αρχείο Πολιτισμού : Η ιστορική εξέλιξη του τουρισμού. Εφημερίδα: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Διαθέσιμο από το :
https://www.kathimerini.gr , [Ανακτήθηκε στις 23/07/2019].
5 Touring club de France. Διαθέσιμο από το : https://fr.wikipedia.org/ , [Ανακτήθηκε στις 23/07/2019].
6
Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980). Διαθέσιμο από το :
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Legislation/DocLib/5_ManillaDeclarationOnWorldTourism_1980.pdf , [Ανακτήθηκε στις 23/07/2019].
7 UNWTO, Tourism Highlights, Edition 2016, p 1. Διαθέσιμο από το : https://www.e-unwto.org/ , [Ανακτήθηκε στις 23/07/2019].
8
UNWTO, Tourism Highlights, Edition 2019, p 2,3,8. Διαθέσιμο από το : https://www.e-unwto.org/ , [Ανακτήθηκε στις 23/07/2019].
1

26

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Το φαινόμενο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στην Ελλάδα
σύντομη ιστορική επισκόπηση
Η πρώτη μορφή τουρισμού στην Ελλάδα σαφώς δεν έχει καμία
σχέση με αυτή που βιώνουμε σήμερα. Οι πρώτοι «τουρίστες»
εμφανίζονται στις αρχές του 19ου αιώνα και κυρίως την περίοδο των
Ναπολεόντειων πολέμων. Αυτοί ήταν μεμονωμένοι περιηγητές οι
οποίοι αποσκοπούσαν σε ένα ταξίδι εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν γόνοι Βρετανών ευγενών που
περιελάμβαναν την Ελλάδα ως προορισμό κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού της ενηλικίωσής τους, γνωστό ως Grand Tour. 1 Στα τέλη
της δεκαετίας του 1870, μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας και την
άνοδο του φιλελληνικού κινήματος, η Ελλάδα εντάσσεται εκ νέου
στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Την ίδια περίοδο η Ευρώπη
αντιμετωπίζει ακόμα μία οικονομική κρίση και πολλοί πλούσιοι
καπιταλιστές, ομόλογοι και τραπεζίτες αντιμετωπίζουν την Ελλάδα
ως μία νέα, κερδοφόρα, αναδυόμενη αγορά μακριά από τις
κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές και αρχίζουν να επισκέπτονται την
Αθήνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να δεχτεί ένα πρώιμο
κύμα τουρισμού το οποίο εκμεταλλεύεται και ο Thomas Cook ο
οποίος το 1880 ανοίγει ένα από τα υποκαταστήματά του στην
Αθήνα. 2
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880, δημιουργούνται διάφοροι
σύλλογοι που προάγουν τη διάδοση του εσωτερικού τουρισμού στη
χώρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα όπως ο «Περιπατητικός Σύλλογος»
(1887), ο «Άνευ ρεκλάμας Πεζοπορικός Σύλλογος» (1889) και ο
εκδρομικός σύλλογος «Εξερευνηταί των Αγνώστων χωρών της
Αττικής». 3

Εικόνα 1 : Fred Boissonnas.
Βοσκός με το κοπάδι του με
φόντο την Ακρόπολη, 1903.
Εικόνα 2 : Το εξώφυλλο από
την επίσημη αναφορά των
Ολυμπιακών Αγώνων στην
Αθήνα το 1896.
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Μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, γίνεται ιδιαίτερα διαδεδομένο το πρότυπο του
«ιαματικού τουρισμού» στις λουτροπόλεις, όπως το Λουτράκι και την Αιδηψό,4 ενώ παράλληλα
γίνονται προσπάθειες για την αναβίωση της ρομαντικής ιδέας της αρχαίας Ελλάδας. Αυτές
καρποφορούν με τις μεγάλες ανασκαφές που γίνονται στις Μυκήνες (1875), στην
Ολυμπία(1890) και στην Κνωσό (1900) με αποτέλεσμα την ενίσχυση του τουρισμού στη χώρα.
Αποκορύφωμα αποτελεί η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. (Εικόνα 2)
Χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται την Αθήνα με αφορμή αυτό το γεγονός και η Ελλάδα έρχεται
στο προσκήνιο με αποτέλεσμα να αποτελεί προτεινόμενο προορισμό από ταξιδιωτικά
πρακτορεία στο εξωτερικό όπως αυτό του Βρετανού Thomas Cook. Παρόλα αυτά η χώρα δεν
Εικόνα 3 : Μετάλλιο των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας, 1906.
Εικόνα 4 : Nelly’s. Ο Παρθενώνας από
τα Προπύλαια. Η πρώτη αφίσα του ΕΟΤ,
1929.

έχει ακόμα τις κατάλληλες υποδομές με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να βιώνουν το αίσθημα της
απογοήτευσης. 5 (Εικόνα 1). Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που γινόντουσαν εκείνη την
εποχή, οι ξένοι επισκέπτες είναι πολύ λίγοι και συνήθως είναι είτε μεμονωμένα πρόσωπα, είτε
ομάδες υψηλής οικονομικής και κοινωνικής στάθμης.6 Ένα μεγάλο κύμα επισκεπτών
παρουσιάζεται ξανά κατά τη διάρκεια των τρίτων Ολυμπιακών Αγώνων που
πραγματοποιούνται στην Αθήνα το 1906.7 (Εικόνα 3).
Το 1914, πραγματοποιείται η σύσταση της «Εταιρείας των Φιλοξένων» ενώ παράλληλα η
Ελλάδα ακολουθεί το πρότυπο της Γαλλίας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θεσμοθετεί τον
τουρισμό ιδρύοντας το «Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων» το οποίο κατευθύνει το ενδιαφέρον των
επισκεπτών προς τις περιοχές που έχουν ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπου και
αναπτύσσονται τουριστικά καταλύματα και υποδομές. Το 1919 αυτό μετονομάζεται σε
«Αυτοτελή Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων». 8, 9
Το 1929 ιδρύεται ο «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» (ΕΟΤ) από το Υπουργείο Οικονομίας της
εποχής βάση του Ν4377/1929, ο οποίος λειτουργεί παράλληλα με την Αυτοτελή Υπηρεσία Ξένων
και Εκθέσεων έως και το 1936 και συνεχίζει να στρέφει την προσοχή των επισκεπτών προς την
ιδέα της αρχαίας Ελλάδας.10 (Εικόνα 4) Ο ίδιος νόμος ανακηρύσσει κάποια από τα πρώτα τεχνικά
έργα υποδομής υπέρ της ανάπτυξης του τουρισμού, όπως τα τουριστικά περίπτερα σε
διάφορους αρχαιολογικούς χώρους. 11
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Τη δεκαετία του 1930 πραγματοποιείται μία μεγάλη αλλαγή στην πολιτική του τουρισμού καθώς
δημιουργείται η ιδέα της ενσωμάτωσης του φυσικού τοπίου και ιδιαίτερα του παραλιακού
μετώπου ως πόλος έλξης για τους επισκέπτες. Το φυσικό τοπίο αποτελεί πλέον καταναλώσιμο,
εμπορεύσιμο είδος. Αυτό εντείνεται ιδιαίτερα μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.12
(Εικόνες 5 - 8)

Η δεκαετία του 1940 αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες για την Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά τον
τομέα του τουρισμού. (Εικόνες 9 - 12) Το 1942 συντάσσεται το πρώτο συστηματικό πρόγραμμα
ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ το οποίο εγκρίνεται το
1948.13 Ο Αμερικανός Διαχειριστής του σχεδίου Πωλ Χόφμαν (1891 – 1974), επισκέπτεται την
Αθήνα ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1949, και σε μία ομιλία του «παροτρύνει» την Ελλάδα
να βασίσει την οικονομία της στον τομέα του τουρισμού λέγοντας :
« Δε νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να βασίσει την οικονομία της στο προπολεμικό πλαίσιο (…).
Αλλά εκτός από τη γεωργία έχετε πολλές άλλες ουσιαστικές πηγές για να βελτιώσετε τη χώρα.
Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Η χώρα σας κυριολεκτικά «κραυγάζει»
για τουρισμό! Έχετε τα πιο περίφημα φυσικά τοπία, παραδοσιακή φιλοξενία, διεθνώς
γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους και ένα υπέροχο κλίμα. Πολλά φυσικά θα πρέπει να
γίνουν αλλά θα επιτύχετε εάν θυμάστε ότι είσαστε Έλληνες.» 14
Το 1950 περνάει ο Νόμος 1565/1950 ο οποίος περιλαμβάνει την ίδρυση του νέου ΕΟΤ ως βασικό
Φορέα Τουρισμού. Η δεκαετία του 1950 αποτελεί την εποχή των μεγάλων επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού καθώς ανεγείρονται σημαντικά καταλύματα όπως το ξενοδοχείο Χίλτον
στην Αθήνα (Εικόνα 13), το ξενοδοχείο – καζίνο Mont Parnes στην Πάρνηθα (Εικόνα 14) και το
Μίνως Παλάς στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Παράλληλα πραγματοποιείται η αξιοποίηση του
Λυκαβηττού και δημιουργούνται χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης όπως το πάρκο γκολφ στη
Γλυφάδα. Πέρα από τα κλασσικά καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, θεσμοθετείται μία νέα
κατηγορία καταλυμάτων, αυτή των ενοικιαζόμενων δωματίων, τα λεγόμενα rooms to let. 15
Εικόνες 5 – 8 : Αριστερή στήλη. Αφίσες του ΕΟΤ από τη δεκαετία του 1930.
Εικόνες 9 – 12 : Δεξιά στήλη.Αφίσες του ΕΟΤ από τη δεκαετία του 1940.
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Αριστερή Στήλη
Εικόνα 13 : Ξενοδοχείο Χίλτον, Αθήνα
(1958 – 1963). Αρχιτέκτονες Εμμανουήλ
Βουρέκας, Προκόπης Βασιλειάδης,
Σπύρος Στάικος, όψεις -Γιάννης
Μόραλης (1963).
Εικόνα 14 : Ξενοδοχείο - Καζίνο Mont
Parnes, Αρχιτέκτονας Παύλος Μυλωνάς
(1959).
Δεξιά στήλη.
Εικόνα 15 : Ξενία Δελφών,Αρχιτέκτονας
Δημήτρης Πικιώνης (1953).
Εικόνα 16 : Ξενοδοχείο Ξενία, Ναύπλιο.
Αρχιτέκτονας Ι. Τριανταφυλλης. (1958)
Εικόνα 17 : Ξενοδοχείο Ξενία, Άνδρος.
Αρχιτέκτονας Α. Κωνσταντινίδης (1958)
Εικόνα 18 : Ξενοδοχείο Ξενία Χανίων,
χτισμένο στη θέση του προμαχώνα San
Salvatore, Το κτίσμα έχει κατεδαφιστεί.
(Ι. Τζομπαννάκης, Σ. Κουντούρης, 1961)
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Μία από τις πιο ισχυρές ενέργειες του ΕΟΤ υπέρ της
ανάπτυξης του τουρισμού ήταν το κρατικό, πολυδιάστατο
πρόγραμμα ΞΕΝΙΑ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την
Αμερική ως τμήμα του σχεδίου Μάρσαλ. Το πρόγραμμα
τέθηκε σε ισχύ το 1951, διήρκησε δεκαεφτά χρόνια, έως και
το 1967, και αποτέλεσε συνδετικό κρίκο για πολλά άλλα
αναπτυξιακά προγράμματα της εποχής σε όλη την ελληνική
επικράτεια. Στο πρόγραμμα αυτό ενσωματώθηκε η
τοποθέτηση οδικών σταθμών κατά μήκος των Εθνικών
οδών, η τοποθέτηση τουριστικών περιπτέρων σε
αρχαιολογικούς χώρους και σημεία εξαιρετικού φυσικού
κάλους, η οργάνωση των πλαζ και η ανέγερση εβδομήντα
τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων και μοτέλ, με την
ομώνυμη επωνυμία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας μετά
από μελέτες σπουδαίων αρχιτεκτόνων της εποχής όπως ο
Χαράλαμπος Σφαέλλος, ο Άρης Κωνσταντινίδης, ο
Δημήτρης Πικιώνης, ο Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, ο Γιώργος
Νικολετόπουλος, ο Φίλιππος Βώκος, ο Κωνσταντίνος
Σταμάτης, ο Διονύσιος Ζήβας, ο Κώστας Μπίτσιος και ο Χ.
Μπουγάτσος. 16, 17
Δυστυχώς, αν και το εγχείρημα των ξενοδοχειακών
εγκαταστάσεων
«Ξενία» ήταν πολύ ελπιδοφόρο και
λειτούργησε για κάποια έτη, από τη δεκαετία του 1980 και
έπειτα άρχισε να παρακμάζει. Πολύ λίγα από τα «Ξενία»
λειτουργούν ακόμα, όπως αυτό της Μυκόνου, ενώ τα
περισσότερα έχουν εγκαταλειφτεί και κάποια έχουν
κατεδαφιστεί παρόλο που έχουν χαρακτηριστεί ως
διατηρητέα. 18 (Εικόνες 18 – 21)
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Τη δεκαετία του 1960 αναπτύσσεται σταδιακά ο Μεσογειακός τουρισμός ηλίου και θάλασσας
κάτι το οποίο είναι εμφανές τόσο από τις τοποθεσίες που ανεγείρονται οι ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις, όπως τα «Ξενία», αλλά και από τον τρόπο που προβάλλεται η χώρα μέσα από
τις διαφημιστικές αφίσες του ΕΟΤ εκείνης της εποχής. (Εικόνες 19 – 26) Φυσικά, το γεγονός ότι
υπάρχει μία νέα προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού δεν ακυρώνει την προώθηση του
πολιτισμού της Ελλάδας μέσα από τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πολιτιστικά δρώμενα της
χώρας αλλά και την λαϊκή παράδοση με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.19 Μέχρι και τη
δεκαετία του 1970 οι σημαντικότερες τουριστικές περιοχές μετά την Αθήνα είναι η Ρόδος, η
Κέρκυρα και οι βόρειες ακτές της Κρήτης οι οποίες συγκεντρώνουν εποχιακά το 40% του
τουρισμού της χώρας. 20 (Εικόνες 27 – 30)
Από το 1980 έως και το 2010 το φαινόμενο του τουρισμού είναι άμεσα συνυφασμένο με την
πολιτικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στις 2 Ιουλίου του 1991 υποβάλλεται στην Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το Πολυταμειακό Λειτουργικό Πρόγραμμα για την ισόρροπη
ανάπτυξη του τουρισμού ως μέρος του Α’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1989 – 1993). Το Β’
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994 – 1999) επίσης ενσωματώνει τον τομέα του τουρισμού μέσα
από το Πολυταμειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τουρισμός –Πολιτισμός» κατά τη διάρκεια του
οποίου, το 1997, ιδρύεται το «Εθνικό Συμβούλιο του Τουρισμού». Το 2004 συστήνεται το
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το οποίο καταργείται το 2010 και αντικαθίσταται από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το οποίο αναλαμβάνει και την εποπτεία του ΕΟΤ. 21, 22
Την περίοδο αυτών των τριάντα ετών, αυξάνεται έντονα ο αριθμός των επισκεπτών στη χώρα
και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων που πλαισιώνουν τον τουριστικό κλάδο. Για την
προσέλκυση των επισκεπτών ακολουθείται έντονα το πρότυπο του μεσογειακού τουρισμού
ηλίου και θάλασσας αλλά παράλληλα δημιουργούνται και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που
ωθούν την ανάπτυξή του και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. (Εικόνες 31 – 38)

Εικόνα 19 -22 : Αριστερή στήλη. Αφίσες του ΕΟΤ από τη δεκαετία του 1950.
Εικόνες 23 – 26 : Δεξιά στήλη. Αφίσες του ΕΟΤ από τη δεκαετία του 1960.
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Εικόνες 27 – 30 : Αφίσες του ΕΟΤ από τη δεκαετία του 1970.

Εικόνες 31 – 34 : Αφίσες του ΕΟΤ από τη δεκαετία του 1980.

Εικόνες 35 – 38 : Αφίσες του ΕΟΤ από τη δεκαετία του 1990.
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Σύμφωνα με τον αριθμό των επισκεπτών και το χρόνο
διαμονής τους, τα ηνία του τουρισμού φαίνεται να τα
κατέχει ο νομός Δωδεκανήσων έπειτα από την πολυετή
«νίκη» που κατείχε ο νομός Αττικής, ο οποίος πλέον
έρχεται δεύτερος με τον αριθμό των επισκεπτών του να
μειώνεται κατά 27,56%. Τρίτος στη σειρά έρχεται ο νομός
Ηρακλείου ο οποίος με την πάροδο του χρόνου αύξησε
το ποσοστό του τουρισμού του κατά πάνω από 100%.
Αυτοί οι τρεις νομοί συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% του
τουρισμού της χώρας. Αξιόλογη αύξηση παρουσιάζουν
και οι νομοί Ζακύνθου (+1508,14%), Χανίων (+639,56%),
Λευκάδας (+503,96%), Ρεθύμνου (+326,88%) και
Κεφαλληνίας (+322,97%). Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό επισκεπτών το κατέχουν οι περιοχές που
προσφέρουν διακοπές κοντά στο θαλάσσιο μέτωπο.
Παράλληλα, δημιουργείται μία νέα ομάδα επισκεπτών οι
οποίοι ενδιαφέρονται για το κάλος της φυσικής
κληρονομιάς και τις δραστηριότητες που μπορούν να
απολαύσουν στους διάφορους υδροβιότοπους αλλά και
στην ορεινή Ελλάδα με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται
τουριστικά περιοχές όπως ο νομός Γρεβενών (+639,97%),
ο νομός Ευρυτανίας (+172,23%) ο νομός Σερρών
(+147,69%) αλλά και ο νομός Θράκης. Επίσης, θελκτικά
γίνονται και τα αστικά κέντρα μεσαίου μεγέθους από τα
οποία μπορούν εύκολα οι επισκέπτες να μετακινηθούν
και να πραγματοποιήσουν εκδρομές στην ύπαιθρο και
στις παράκτιες περιοχές όπως η Καρδίτσα, ο Βόλος, τα
Τρίκαλα και το Πήλιο. Παρά την έντονη τουριστική
ανάπτυξη, υπήρξαν κάποιες περιοχές που ζημιώθηκαν
όπως ο νομός Αργολίδας (-20,86%) στην Πελοπόννησο,
οι νομοί Φθιώτιδας (-53,19%) και Φωκίδας (-23,18%) στη
Στερεά Ελλάδα και η Λάρισα (-16,62%).23 (Εικόνες 39 – 41)
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Η αύξηση των επισκεπτών δημιουργεί την ανάγκη για ανοικοδόμηση νέων καταλυμάτων στις
αντίστοιχες περιοχές. Οι πιο τουριστικοί νομοί κατά σειρά, βάση του αριθμού των κλινών, είναι
των Δωδεκανήσων, του Ηρακλείου, της Αττικής, της Χαλκιδικής, των Κυκλάδων της Κέρκυρας
και των Χανίων, οι οποίοι το έτος 2010 συγκεντρώνουν το 58,04% των κλινών. Σχεδόν σε όλες τις
περιοχές της Ελλάδας κατά το ελάχιστο διπλασιάστηκε ο αριθμός των καταλυμάτων ενώ οι
νομοί με τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι ο νομός Λευκάδας (+1340,34%), ο νομός Χανίων
(+1088,67%), ο νομός Ζακύνθου (+949,39%) και ο νομός Ρεθύμνου (+700,94%). 24
Η απότομη αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων πραγματοποιήθηκε ελλείψει χωροταξικού
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και
χωροταξικού πλαισίου μέχρι το 2009. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ναι μεν την πλήρωση της
ανάγκης στέγασης και ψυχαγωγίας των εφήμερων επισκεπτών της χώρας, αλλά και το
αρνητικό αντίτιμο της προβληματικής χωρικής οργάνωσης ως προς τα έργα υποδομής και
ανωδομής, τις συγκρούσεις χρήσεων γης και την καταστροφή πολλές φορές του αξιόλογου
φυσικού περιβάλλοντος. 25 Παρόλο που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να τίθεται το ζήτημα της
χωροθέτησης των διάφορων τουριστικών εγκαταστάσεων την τελευταία δεκαετία έχουν
συσταθεί πιο συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια για τον ορισμό και τις προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν για την αδειοδότησή τους.

Το φαινόμενο του τουρισμού στην Ελλάδα σήμερα με αριθμούς
Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς
οικονομικούς τομείς, κάτι το οποίο είναι εμφανές από τον αριθμό των επιχειρήσεων και των
απασχολούμενων που αποσκοπούν σε κέρδος από τον κλάδο αυτό, αλλά και από την εκτενή
νομοθεσία που τον πλαισιώνει. Από το 2013 έως και το 2017 ο αριθμός των απασχολούμενων
αυξάνεται ετησίως κατά 7,8% περίπου και το 2017, κατά την περίοδο αιχμής της τουριστικής
περιόδου, καταγράφηκε ο αριθμός ρεκόρ μέχρι τότε των 400.000 απασχολούμενων στον τομέα
του τουρισμού. 26 Τον ίδιο χρόνο καταγράφθηκαν 83,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από μη
μόνιμους κατοίκους στη χώρα. 27

Εικόνες 39 – 41 : Αφίσες του ΕΟΤ
από τη δεκαετία του 2000.
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Σύμφωνα με το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων, το έτος 2019, υπάρχουν πανελλαδικά :
•
•

5.858 ταξιδιωτικά γραφεία, 1.901 επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών και 17.894
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών. 28
9.974 κύρια τουριστικά καταλύματα (786.710 κλίνες), 27.796 μη κύρια τουριστικά
καταλύματα (435.039 κλίνες) και 11.341 τουριστικές κατοικίες και επαύλεις (90.380 κλίνες). 29

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ενεργού πληθυσμού της χώρας , ιδιαίτερα
τους θερινούς μήνες, κατά περίπου 5% βάση του αριθμού του μόνιμου πληθυσμού που
καταγράφηκε το 2011 (10.816.286 κάτοικοι). 30
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Εικόνα 1 : Η πεδιάδα του Αποκόρωνα. LEAR, Edward. 1864
Εικόνα 2 : Η ακτογραμμή της Κρήτης, γκραβούρα. REY, Etienne. Μέσα 19ου αιώνα.
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Ο Δήμος Αποκορώνου ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης και
βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Χανίων με
έκταση 323.13 τ.χμ.1 Ο Δήμος αυτός συστάθηκε με το
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν3852/2010) από τη συνένωση
των προϋφιστάμενων Δήμων Αρμένων, Φρε, Βάμου,
Γεωργιουπόλεως και Κρυονερίδας, καθώς και της Κοινότητας
Ασή Γωνιά, οι οποίοι αποτελούν πλέον τις δημοτικές του
ενότητες, στις οποίες κατ’ επέκταση ανήκουν τριάντα τρεις
τοπικές ενότητες. Ο Αποκόρωνας βόρεια βρέχεται από το
Κρητικό Πέλαγος και αποτελεί τμήμα της εισόδου για το
φυσικό λιμάνι της Σούδας. Τα σύνορά του είναι δυτικά με το
Δήμο Χανίων, νότια με το Δήμο Σφακίων και ανατολικά με το
Νομό Ρεθύμνου και ως εκ τούτου αποτελεί το συνδετικό δήμο
μεταξύ των νομών Χανίων και Ρεθύμνου. Η έδρα του είναι ο
οικισμός Βρύσες ενώ ο οικισμός Βάμος έχει ορισθεί ως η
ιστορική του έδρα. 2,3 Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε το 2011, ο Αποκόρωνας
έχει 12.807 μόνιμους κατοίκους οι οποίοι αντιστοιχούν στο
8,2% περίπου του μόνιμου πληθυσμού του Νομού Χανίων
που έχει 156.585 μόνιμους κατοίκους.4 (Εικόνα 3). Ο
Αποκόρωνας, παρόλο που είναι λίγα τα έτη που υφίσταται
στα σημερινά του όρια, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
λόγω της πορείας του τόπου αυτού ανά τους αιώνες.

Εικόνα 3. Τμήμα Χάρτη της Κρήτης. Δήμος Αποκορώνου.
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Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά - περιοχές προστασίας
Ο Αποκόρωνας διαθέτει ένα αξιόλογο και πολύπλευρο φυσικό περιβάλλον το οποίο ξεκινά από τις
παράκτιες, πεδινές εκτάσεις του στο βορρά οι οποίες βρέχονται από το Κρητικό πέλαγος, διαχέεται
προς το νότο στις ημιορεινές περιοχές όπου συναντάται και η πρωτεύουσά του, οι Βρύσες, και
καταλήγει στο ορεινό τοπίο των Λευκών Ορέων με μέγιστο υψόμετρο τα 1800μ. (Εικόνα 1)
Πιο συγκεκριμένα, το 31% του εδάφους του είναι πεδινό, το 33% ημιορεινό και το 36% ορεινό. Σύμφωνα
με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2001: 1) το 42,02% της έκτασης του δήμου, δηλαδή περίπου 135 τ.χμ.,
χρησιμοποιείται ως γεωργική περιοχή, 2) το 34,15% είναι βοσκότοποι, περίπου 110,35 τ.χμ. από
μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις, εκτάσεις που συνδυάζουν θαμνώδη και/ή ποώδη
βλάστηση και εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση, 3) το 22,65% είναι δασικές και άλλες ήμι-φυσικές
εκτάσεις, περίπου 73 τ.χμ., 4) το 0,17% είναι εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά, 0,54 τ.χμ., και 5) μόλις το
1,01% αντιστοιχεί στις τεχνητές περιοχές, 3,26 τ.χμ. 5 (Εικόνα 2). Από το 2001 έως σήμερα τα ποσοστά
αυτά σαφώς έχουν αλλάξει. Οι τεχνητές περιοχές έχουν επεκταθεί, κυρίως σε περιοχές που
χρησιμοποιούνταν ως γεωργικές, και ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που έχει συμβάλει
σε αυτό είναι το φαινόμενο του τουρισμού. Παρόλα αυτά, ο Αποκόρωνας εξακολουθεί να είναι μία
από τις πιο πράσινες περιοχές του Νομού Χανίων αλλά και της Κρήτης.

Εικόνα 1. Πανοραμική φωτογραφία του Αποκόρωνα από το χωριό Ραμνή προς το Κρητικό πέλαγος, προσωπικό αρχείο.
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Εικόνα 2 : Χάρτης χρήσεων γης Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
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Το θαλάσσιο μέτωπο του δήμου είναι περίπου 35χμ. αλλά το μεγαλύτερο
τμήμα του είναι βραχώδες και άγριο με αποτέλεσμα μόλις το ένα πέμπτο
της ακτογραμμής να είναι κατάλληλο για κολύμβηση όπου και έχουν
διαμορφωθεί οργανωμένες παραλίες οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης
για τους επισκέπτες. Οι παραλίες αυτές είναι η Κυανή Ακτή (1,5 χμ.), οι
Καλύβες (0,6 χμ.), η Αλμυρίδα (0,07χμ), η Γεωργιούπολη (0,32 χμ.) και η
παραλία του Κουρνά ή όπως είναι πιο γνωστή, η παραλία του Καβρού
(4,7χμ). 6 (Εικόνα 3).
Ο Αποκόρωνας αποτελεί τη λεκάνη απορροής για το μεγαλύτερο τμήμα
του νομού Χανίων με αποτέλεσμα να διαθέτει υπόγειες φυσικές
υδατοδεξαμενές αλλά και αρκετές πηγές, ποτάμια και λίμνες για τα οποία
φημίζεται. Οι πιο γνωστές «περιοδικές πηγές» είναι αυτές που βρίσκονται
στα χωριά Στύλος και Αρμένοι οι οποίες προσφέρουν πόσιμο νερό.
Τρίτες έρχονται οι υφάλμυρες, «περιοδικές πηγές» Ζούρμπου. Σημαντικά
ποτάμια της περιοχής είναι ο Αλμυρός, ο Δελφινάς, ο Μουσελάς, ο
Ξυδάς, ο Μεσοπόταμος και ο Κοιλιάρης ή Κυλιάρης. Ο Αλμυρός έχει
μήκος 1 χμ., πηγάζει από το έλος της Γεωργιουπόλεως, τροφοδοτείται
από την υπερχείληση της ομώνυμης υφάλμυρης λίμνης Αλμυρού,
εκβάλει στη Γεωργιούπολη, έχει μεγάλη παροχή νερού ακόμα και το
καλοκαίρι και φιλοξενεί υδρόβια πανίδα αντίστοιχη με έναν ποταμό
μόνιμης ροής. Ο Δέλφινας έχει μήκος 2,5 χμ., πηγάζει από τη Λίμνη
Κουρνά και εκβάλει δυτικά του Καβρού. Ο Μουσέλας ο οποίος κάποτε
ήταν πλωτός, πηγάζει στα ανατολικά Λευκά όρη, εκβάλει επίσης δυτικά
του Καβρού, έχει μήκος 15 χμ. και διαρρέει το χωριό Φυλακή.

Εικόνα 3 : Χάρτης. Οι παραλίες και οι υδάτινες επιφάνειες του
Αποκόρωνα, ποτάμια, λίμνες, Ενδεικτικές θέσεις.
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Εικόνα 4: Άποψη της παραλίας της Κυανής
Ακτής από τις εκβολές του Κοιλιάρη ποταμού.
Εικόνα 5 : Ξυδάς ποταμός, Καλύβες.
Εικονα 6 : Ο Αλμυρός ποταμός.
Εικόνα 7. Άποψη λίμνης Κουρνά με φόντο τα
χιονισμένα Λευκά όρη.
Εικόνα 8 : Η λίμνη του Κουρνά σε φωτογραφία
του Μιχαήλ Δέφνερ.

Οι ποταμοί Ξυδάς και Μεσοπόταμος πηγάζουν από τους Αρμένους και εκβάλουν στην
παραλία των Καλυβών (5 χμ. έκαστος). Ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς είναι ο
Κυλιάρης ή Κοιλιάρης ο οποίος πηγάζει στα Λευκά Όρη, στο τμήμα που ανήκει στο Δήμο
Χανίων, εκβάλει στην παραλία της Κυανής Ακτής και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός
σε όγκο και σε ροή νερού στην Κρήτη.7 (Εικόνες 4 - 6)
Όταν μιλάει κανείς για την ομορφιά του φυσικού τοπίου του Αποκόρωνα, δεν μπορεί να μη
σκεφτεί τη λίμνη του Κουρνά, ή αλλιώς κατά την αρχαιότητα τη λίμνη Κορρησία. Η λίμνη αυτή
είναι η μοναδική φυσική λίμνη σε νησί της Μεσογείου και η νοτιότερη της Ευρώπης. Βρίσκεται
περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από τη Γεωργιούπολη σε ένα κοίλωμα το οποίο
περιτριγυρίζεται από λόφους. Η έκτασή της είναι 579 στρέμματα, το μέγιστο μήκος και
πλάτος της είναι 1080 και 880 μέτρα αντίστοιχα ενώ το μέγιστο βάθος της είναι περίπου 22,5
μέτρα. Από τα χρόνια του Μεσαίωνα έως και τον 20ο αιώνα, υπήρχε ένας αστικός μύθος ότι
η λίμνη είναι χωρίς πυθμένα, λόγω των σκοτεινών νερών της. Η κατάκλιση του φυσικού
κοιλώματος, τα αδιαπέραστα πετρώματα της περιοχής και οι νεογενείς αποθέσεις που
εξασφαλίζουν τη στεγανότητα του εδάφους παρεμποδίζουν την υπόγεια ροή των υδάτων
που κατέρχονται από τον όγκο των Λευκών Ορέων, με αποτέλεσμα η περιοχή της λίμνης να
χαρακτηρίζεται ως τεκτονικό ρήγμα που κατακλύζεται με νερό από την πηγή Αμάτι (ΝΑ άκρο
της λίμνης σε βάθος 16.5 μέτρα). 8 (Εικόνες 7 – 8)
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Άλλη μία πλευρά του φυσικού τοπίου του Αποκόρωνα
είναι τα φαράγγια και τα σπήλαιά του. Το φαράγγι του
Δίκταμου είναι από τα λίγα φαράγγια του Νομού Χανίων
με κατεύθυνση από το νότο προς το βορρά, καθώς
ξεκινάει από το δήμο Χανίων, το Κατωχώρι Κεραμιών, και
διασχίζει τον Αποκόρωνα σχεδόν μέχρι το Στύλο.
Αξιοσημείωτα είναι και τα φαράγγια της Ασή Γωνιάς και
των Μαχαιρών (κανάλι Αϊ Νικόλα). Ο Αποκόρωνας αριθμεί
213 σπήλαια, που έχουν καταγραφεί έως τώρα, με
σημαντική ιστορική και περιβαλλοντική σημασία. Μάλιστα
κάποια από αυτά σπάνε τα πανελλαδικά ρεκόρ. Πιο
συγκεκριμένα, το σπήλαιο «Γουργούθακας» που βρίσκεται
στη θέση «Ατζίνες» των Λευκών Ορέων, στην περιοχή
Μελιδόνι
Αποκορώνου
είναι
το
μεγαλύτερο
σπηλαιοβάραθρο της Ελλάδας, βάθους 1.208 μέτρων.
Στον πυθμένα του υπάρχει μία μικρή λίμνη με νερό, ή όπως
το ονομάζουν οι σπηλαιολόγοι «σιφώνι». Ο Αποκόρωνας
κρατάει και τη δεύτερη θέση πανελλαδικά με το «σπήλαιο
του λιονταριού» (Leon) στην περιοχή Ατζινόλακος, της
τοπικής κοινότητας Μελιδονίου με βάθος 1.110 μ. και μήκος
2.850μ. Άλλα αξιόλογα σπήλαια της περιοχής είναι το
σπήλαιο Κρυονερίδας, το σπήλαιο Λέντακα νοτιοδυτικά του
Βαφέ και τα σπήλαια Χαϊνόσπηλιος και Μαύρο Σκιάδι
(Σκοτάδι) στην περιοχή της Ασή Γωνιάς. 9 (Εικόνες 9, 10)

Εικόνα 9 : Χαρτογράφηση του σπηλαίου «Κρυονερίδα»
Εικόνα 10 : Χαρτογράφηση του σπηλαίου «Λέντακα Τρύπα»
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Η σπουδαιότητα και η αξία του φυσικού τοπίου του Αποκόρωνα επικυρώνεται μέσα από τις εθνικές και
κοινοτικές νομοθεσίες που προστατεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της έκτασης του δήμου. Ως
προστατευόμενες περιοχές χαρακτηρίζονται τα καταφύγια άγριας ζωής, οι δασικές εκτάσεις και τα
προστατευτικά δάση καθώς και οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 (Φύση 2000).
Ο Αποκόρωνας έχει δύο περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια άγριας ζωής. Η πρώτη
περιοχή είναι αυτή του «Στύλου – Κατωχωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων και της Δημοτικής
Ενότητας Κεραμιών του Δήμου Χανίων αντίστοιχα, εκ της οποίας πολύ μικρό ποσοστό ανήκει στο
δήμο Αποκορώνου. Η δεύτερη περιοχή ανήκει εξ ολοκλήρου στο δήμο Αποκορώνου και είναι αυτή της
«Λίμνης Κουρνά» η οποία περιλαμβάνει τη λίμνη και τα ορεινά που βρίσκονται Νότια και Νοτιοδυτικά
αυτής. 10

Εικόνα 11 : Το ορεινό τοπίο της Ασή Γωνιάς.
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Αντίστοιχα, δύο είναι και τα προστατευτικά δάση που υπάρχουν
στον Αποκόρωνα. Το δάσος της περιοχής Ασφένδου – Καλλικράτη,
στο ορεινό τμήμα των δημοτικών ενοτήτων της Γεωργιουπόλεως
και της Ασής Γωνιάς σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μ., και το
δάσος στον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων που ανήκει στις
δημοτικές ενότητες των Αρμένων, του Φρε και της Κρυονερίδας. 11
Στο δίκτυο Natura 2000 έχουν ενταχθεί πέντε περιοχές του δήμου. Η
πρώτη έχει έκταση 1.997 στρέμματα, περιλαμβάνει τη Λίμνη του
Κουρνά και την εκβολή του ποταμού Αλμυρού και έχει
χαρακτηριστεί και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Κωδικός
GR4340022). Η δεύτερη συνορεύει με την πρώτη και αντιστοιχεί στην
περιοχή του Δράπανου και της παραλίας της Γεωργιουπόλεως και
του Κουρνά, ή αλλιώς Καβρού, εκτάσεως 45.111 στρεμμάτων
(Κωδικός GR4340010). Η τρίτη είναι η «Φρες-Τζιτζιφές-Νίπος» με
έκταση 12.176 στρέμματα (Κωδικός GR4340011). Η τέταρτη και η
πέμπτη ανήκουν τμηματικά στο Δήμο Αποκορώνου. Η μία από
αυτές ανήκει στην ευρύτερη περιοχή «Λευκά Όρη και παράκτια
ζώνη» (Κωδικός GR4340008) και η δεύτερη ανήκει στην περιοχή
«Ασφένδου – Καλλικράτης και παράκτια ζώνη» (Κωδικός
GR4340012). 12, 13 (Εικόνες 11, 12)

Εικόνα 12 : Χάρτης περιοχών Natura 2000.
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Μονοπάτια

- Φυσιολατρικές Διαδρομές

Παρόλο το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του
Δήμου, υπάρχουν μόλις δύο οργανωμένες,
περιπατητικές διαδρομές και καμία από αυτές δεν
ενώνεται με το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Μεγάλων
Αποστάσεων (Ε4), το οποίο διασχίζει την Κρήτη. Η
πρώτη φυσιολατρική διαδρομή του Αποκόρωνα,
η οποία οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2013,
ονομάζεται «Λειβαδούρια», έχει μήκος διαδρομής
6 χμ. και περνάει από τα χωριά Τσιβαράς, Άγιος
Παύλος, Ντουλιανά και Γαβαλοχώρι. Στη
διαδρομή αυτή πραγματοποιούνται και αγώνες
τρεξίματος. (Εικόνα 13) Η δεύτερη διαδρομή ξεκινάει
από το ναό του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου στα
Πλατανάκια Στύλου και έχει διαμορφωθεί
παράλληλα με τον ποταμό Κοιλιάρη κατά μήκος
του οποίου συναντώνται νερόμυλοι και κανάλια
νερού έως και τις πηγές του Στύλου.14 Σήμερα,
πραγματοποιείται μελέτη για την ένταξη δέκα νέων
οργανωμένων,
κυκλικών,
φυσιολατρικών
διαδρομών, με βάση τα ίχνη από τα μονοπάτια
που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι κάτοικοι της
περιοχής, μήκους περίπου 12 χμ. Στόχος της
μελέτης αυτής είναι και η σύνδεση των νέων
διαδρομών με το μονοπάτι Ε4. 15

Εικόνα 13 : Χάρτης της διαδρομής «Λειβαδούρια»
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Παραπομπές
Δήμος Αποκορώνου. Διαθέσιμο από το : https://el.wikipedia.org/ [Ανακτήθηκε στις 10/03/2018]
Υπουργείο εσωτερικών. Αποκ. Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση. Πρόγραμμα Καλλικράτης. «Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων» (Με
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3 Το επίσημο ιστολόγιο του Δήμου (ενημέρωση ιστολογίου έως τις 08/09/2015) Ο Δήμος Αποκορώνου. Διαθέσιμο από το :
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Ιστορικά τοιχεία

49

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ – ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΤΗ :
«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»
Ο Αποκόρωνας διαθέτει μακραίωνα ιστορία η οποία διαπιστώνεται
μέσα από τις περιγραφές των περιηγητών, τους ιστορικούς χάρτες και
τα μνημεία του. Σο φυσικό περιβάλλον και η στρατηγική θέση της
επαρχίας, λόγω του παραλιακού μετώπου της το οποίο συνδέεται με το
φυσικό λιμένα της ούδας, αποτέλεσε πόλο έλξης τόσο για τους
κατοίκους όσο και τους κατακτητές. (Εικόνα 2)

Εικόνα 1 : Φάρτης της Κρήτης, BUONDELMONTI, Cristoforo. 1420.
Εικόνα 2 Φάρτης Δυτικής Κρήτης, BORDONE, Benedetto. 1547.
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Οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή του βόρειου
Αποκόρωνα χρονολογούνται την περίοδο της Νεολιθικής εποχής
(6500 – 2800 π.Φ.). Σα υψώματα που περιβάλλουν τους παράλιους
κάμπους αποτελούν την πρώτη θέση που επιλέχθηκε για την
εγκατάσταση των κατοίκων. Αργότερα, οι πρώτοι γεωργοί επέλεξαν τις
παράλιες θέσεις κοντά σε ποταμούς, όπου μπορούσαν να
καλλιεργήσουν τη γη, να εκμεταλλευτούν τη θάλασσα και να έχουν
βοσκή για τα ζώα τους και σύντομα υποχώρησαν στα ορεινά. 1 το
Μελιδόνι, μεταξύ του αμωνά και του τύλου έχουν εντοπισθεί
αρχαιολογικά λείψανα και οικισμός αυτής της εποχής. 2
Οι επόμενοι οικιστές εντοπίζονται κατά τη Μινωική εποχή. Αυτό το
μαρτυρούν κατάλοιπα οικισμού που υπάρχουν στη θέση «Αζωγυρές»,
δυτικά των Καλυβών, ο οποίος φαίνεται να εγκαταλείφθηκε κατά την
Τστερομινωική περίοδο (1560 – 1050 π.Φ.).3 Αρχαιολογικά ευρήματα
της Μινωικής εποχής έχουν εντοπιστεί και στην περιοχή του τύλου.
υγκεκριμένα, έχουν έρθει στο φως ένα αρχαίο εργαστήριο
αγγειοπλαστικής, ένας θολωτός τάφος, τα ερείπια ενός οικισμού και
ένα αρχαίο νεκροταφείο. τον οικισμό αμωνά, που ανήκει στην Σοπική
Κοινότητα τύλου. έχει βρεθεί ο αρχαίος οικισμός «Κυλίντρα» της
Τστερομινωικής περιόδου. την Σοπική Κοινότητα Γεωργιούπολης, στην
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περιοχή Κάστελος έχει ανακαλυφθεί τάφος μινωικού τύπου και στο σπήλαιο
«Κορακιά» ευρήματα λατρευτικών χώρων. Νότια του οικισμού της
Γεωργιουπόλεως και ανατολικά του οικισμού Δραμιών (αρχαία Τδραμία ή
Τδράμιο), στο λόφο Κεφαλά, υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία
αποτελούν απόδειξη του οικισμού της αρχαίας Αμφίμαλλας. Ο οικισμός
αυτός ήταν το επίνειο της αρχαίας πόλης Λάππας, της σημερινής
Αργυρούπολης. Η ίδρυσή του χρονολογείται κατά την υστερομινωική ή τη
μετανακτορική περίοδο (1580 – 1100 π.Φ.) και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο
φτάνει στο απόγειο της ακμής του. 4
Κατά τη διάρκεια των ύστερων Γεωμετρικών χρόνων (760 – 700 π.Φ.)
ιδρύθηκε η πόλη-κράτος Απτέρα η οποία άκμασε κατά την κλασσική και
ελληνιστική περίοδο, με την επικράτειά της να εκτείνεται, δυτικά προς
ανατολικά, από την Κυδωνία μέχρι το ακρωτήριο Δράπανο και να φτάνει τα
εδάφη της Λάππας νότια.5 (Εικόνα 3) Τποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της
Απτέρας προήλθαν από το μινωικό οικισμό στην περιοχή του τύλου.6 Ο Κ.
Δούναβης υποστηρίζει ότι υπήρχε αρχαιότερη πόλη στη θέση της Απτέρας
με την ονομασία τα Ιπποκόρωνα.7 Η αρχαία Απτέρα ήταν ισχυρή λόγω του
πλούσιου κάμπου κ αι των λιμένων της που την καθιστούσαν εμπορικό
σταθμό. Πιθανολογείται ότι η περιοχή της Απτέρας έως και την Αλμυρίδα
ήταν μέρος από το αρχαίο «Αμφιμήτριον».8 Σο 68 π.Φ. καταλαμβάνει το νησί
ο Πωμαίος ύπατος Κόιντος Μέτελλος, ξεκινώντας από τα Υαλάσσαρνα.9 Η
έντονη δραστηριότητα της περιοχής της Απτέρας συνεχίζεται και κατά τα
ρωμαϊκά χρόνια. Ένα από τα λιμάνια της ονομαζόταν «Κίσαμος»,
«Κίσσαμος» ή «Κίσαμον», κατά τον τράβων (64π.Φ. – 24μ.Φ.) και σύμφωνα
με τον Parsley ήταν το επίνειό της. Οι πιθανές θέσεις του «Κίσαμου» είναι η
περιοχή της Κυανής Ακτής κοντά στο Καλάμι, η θέση των σημερινών
Καλυβών και η περιοχή της Κεράς, όπου σημειώνονται ενδείξεις σημαντικού
οικισμού. ύμφωνα με τον τράβων και τον Flaminio Cornelious, μέρος της

Εικόνα 3 : Αποτύπωση του χώρου της Απτέρας, 1942.
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αρχαίας Κισάμου ήταν το «Ιπποκόριων» το οποίο χωροθετείται ανατολικά των
Καλυβών, στο λόφο Καστέλι. Αυτός έχει άμεση οπτική επαφή με την
ακρόπολη της Απτέρας και αποτελεί ισχυρό παρατηρητήριο της ευρύτερης
περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του κόλπου της ούδας.10 Ο τράβων
αναφέρει επίσης τα τοπωνύμια «Ιπποκόρωνά Τε της Αδραμυττηνής» και
«Ιπποκορώνιον εν Κρήτη». Τποστηρίζεται ότι αυτά ανταποκρίνονται είτε στη
θέση του φρουρίου του Αποκορώνου, ανατολικά των Καλυβών, είτε σε μία
πόλη δύο μίλια νοτιοδυτικά του Νέου Φωριού, πάνω στο λόφο του Αγ. Μάμα,
όπου σώζονταν αρχαία κομμάτια από μάρμαρο.11

Εικόνα 4 : Η παραλία της Κεράς.
το βάθος οι Καλύβες.
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Κατά τη διάρκεια της πρώτης βυζαντινής περιόδου, καθώς όλη η έκταση του
Αποκόρωνα ήταν καταπράσινη και χλοερή, θεωρήθηκε κατάλληλος τόπος
για τη διατροφή των ίππων της Κορώνας, δηλαδή του βασιλιά. Τπάρχει μία
θεωρεία που υποστηρίζει ότι αυτή είναι η βασική αιτία της ονομασίας της
περιοχής, λόγω της συνένωσης της φράσης που έλεγαν οι κάτοικοι της
περιοχής : «έρχομαι από την Κορώνα» = απόκορώνα =Αποκόρωνα.12 Ο Στ.
Ξανθουδίδης βασίζει την ετυμολογία της ονομασίας Ιπποκορώνιον στο χωρίο
του τεφ. Βυζαντίου, συγγραφέα της εποχής εκείνης, ο οποίος αναφέρει πως
υπάρχει τόπος στην Κρήτη με το όνομα Κόριον που πιθανόν να εννοεί τη
σημερινή λίμνη Κουρνά και ιερό Ιπποκόριον από το οποίο θα προήλθε το
Ιπποκορώνιον.13
Σον 4ο και τον 5ο αιώνα δημιουργούνται μεγάλες
αναταράξεις στο νησί της Κρήτης λόγω των έντονων φυσικών φαινομένων
και ιδίως των σεισμών. Αυτοί ήταν τόσο ισχυροί που άλλαξε η διαμόρφωση
του φυσικού τοπίου του νησιού. Η δυτική Κρήτη ανυψώθηκε από το επίπεδο
της θάλασσας από τέσσερα έως εννέα μέτρα, κάτι το οποίο είναι εμφανές
στην παραλία της Κεράς. (Εικόνα 4) Σην ίδια περίοδο, πιθανολογείται ότι η
περιοχή από τις Καλύβες έως την Αλμυρίδα πρέπει να διέθετε σημαντικούς και
μεγάλους οικισμούς. Αυτό διαπιστώνεται από την ύπαρξη τριών βασιλικών σε
πολύ κοντινή απόσταση η μία από την άλλη στις περιοχές Κερά, Υοίνικας και
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Αλμυρίδα. Σον 7ο αιώνα καταστρέφεται η Απτέρα από σεισμό και επηρεάζεται όλη η περιοχή αρνητικά,
με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να τις δέχονται οι Καλύβες. 14
Το 823μ.Χ. οι αρακηνοί Άραβες καταλαμβάνουν την Κρήτη. Σο 828μ.Φ. εισβάλουν και καταλαμβάνουν
την περιοχή «αρακηνός» κοντά στην περιοχή των σημερινών Καλυβών. Μάλιστα υπάρχει μία θεωρεία
που υποστηρίζει ότι η ονομασία του χωριού προέρχεται από τις πρόχειρες κατασκευές, καλύβες, που
έχτισαν οι Άραβες πειρατές κατά την εισβολή. Μία άλλη εκδοχή για την ονομασία της περιοχής είναι ότι
προέρχεται και πάλι από την ύπαρξη καλυβών, όχι όμως των Αράβων αλλά των γεωργών της
περιοχής. Αυτοί έχτιζαν καλύβες στα κτήματά τους όπου και διέμεναν τους θερινούς μήνες για να μη
χρειάζεται να επιστρέφουν στα χωριά τους κάθε βράδυ.15 Οι αρακηνοί καταστρέφουν ολοκληρωτικά
την Απτέρα τον 9ο αιώνα.16
Το 961μ.Χ. ο Νικηφόρος Υωκάς απελευθερώνει την Κρήτη, τη χαρακτηρίζει ως ξεχωριστό «θέμα» και τη
διαιρεί σε τούρμες. Η Περιφέρεια ονομάζεται ως τόπος και ο Αποκόρωνας αποτελεί την «τούρμα
Ψυχρού» που είχε ως έδρα του το Καστέλι Αποκορώνου.17, 18 Ο πληθυσμός του νησιού ήταν λίγος την
εποχή εκείνη με αποτέλεσμα ο Βυζαντινός αυτοκράτορας να εξαναγκαστεί να φέρει αποίκους από το
Βυζάντιο μαζί με πολλούς συγγενείς τους για την ασφάλεια του νησιού.19 Μετά την απελευθέρωση, ο
Νικηφόρος Υωκάς παραχωρεί τη σημερινή περιοχή «Αρμένοι» σε μέρος του στρατού του για
κατοίκηση. Οι στρατιώτες είναι από τους πρώτους κατοίκους της τοποθεσίας, από τους οποίους και
παίρνει την ονομασία της καθώς αυτοί είχαν καταγωγή από την Αρμενία.20 Η δεύτερη βυζαντινή
περίοδος αποφέρει περισσότερους καρπούς στην περιοχή. ε όλο τον Αποκόρωνα διατηρούνται
πολλά μνημεία θρησκευτικού χαρακτήρα από αυτήν την περίοδο καθώς και ένα φρούριο στον οικισμό
Κυριακοσέλλια της Σοπικής Κοινότητας Ραμνής, στη θέση Καστέλι. 21
Από το 1212 έως και το 1645, η Βενετία εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο του νησιού, το μετατρέπει σε
Ενετική αποικία και σημαδεύει εκτενώς τον πολιτισμό του. Η διοικητική διαίρεση του βυζαντίου
διατηρήθηκε και ο Αποκόρωνας, περίπου στα σημερινά του όρια, αποτελούσε ξεχωριστή Καστελλανία
η οποία υπαγόταν στην περιοχή και στο Ρέκτορα των Φανίων. Η έδρα του ήταν το “Castel Apicorno” ή
“Bicorna” ανατολικά των Καλυβών. 22 (Εικόνα 5)
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Ο Cornelius αναφέρει τα τοπωνύμια Ιπποκορώνιον και Τάνος τα οποία
συσχετίζει με το ενετικό φρούριο Bicorna “Hippocoronion sive Tanus
hodie Castrum Apricornium” και οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στην
Κυδωνία, όπως αναφέρεται σε νομίσματα της εποχής, ονομάζονται
Σανίτες. Κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας ο Αποκόρωνας αναφέρεται
σαν επαρχία. τη συνθήκη που πραγματοποιήθηκε το 1236 μεταξύ του
στρατηγού του Βυζαντίου Βατάτζη και του Δούκα της Κρήτης
Ιουστινιάνη, η επαρχία μνημονεύεται με το τοπωνύμιο «Απικόννα».23

Εικόνα 5 : Castel Apicorno.
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Κατά τη διάρκεια της υποταγής της Κρήτης στους Ενετούς, ο
Αποκόρωνας φαίνεται να επεκτείνεται, όχι ως προς τα όριά του αλλά ως
προς τον αριθμό των περιοχών που κατοικούνται. Σην εποχή εκείνη
πραγματοποιήθηκαν απογραφές που μπορούν να δώσουν μία πιο
ολοκληρωμένη εικόνα για την διάχυση των κατοίκων στην επαρχία αλλά
και τα τοπωνύμιά της. Μάλιστα κάποιες περιοχές, αν και υπάρχει η
υποψία της ύπαρξης τους από παλαιότερα, αναφέρονται επίσημα για
πρώτη φορά κατ’ αυτήν τη χρονική περίοδο. Μία τέτοια περίπτωση είναι
ο οικισμός των Καλυβών, ο οποίος αναφέρεται για πρώτη φορά στους
καταλόγους των στρατεύσιμων του Αποκόρωνα στην επανάσταση του
Γεωργίου Κανταλονέου (1523 – 1527). Παρατηρείται ότι σε κάποιες
περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ονομασίες που σχετίζονται με τον
μεγαλοϊδιοκτήτη της εκάστοτε περιοχής. Για παράδειγμα ο Υρες
αναφέρεται ως “POMOGNA JULIANI”, φέουδο του Σζουλιάνι. 24, 25
ημαντικό έργο των Ενετών ήταν η διαμόρφωση δάσους στην περιοχή
του Αλμυρού ποταμού με στόχο την υπεράσπιση του τόπου με φυσικά
μέσα από τους πειρατές και τους εχθρούς ώστε αυτοί να μην μπορούν
να επιτεθούν στην ακτή και στη συνέχεια να διεισδύσουν στο εσωτερικό
του νησιού.26 (Εικόνες 6 – 8)
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Εικόνα 6. Ο χάρτης της Κρήτης, BASILICATA, Francesco, 1618.
Εικόνα 7 : Φάρτης του Αποκόρωνα. Αριστερά αποτυπώνεται ο λόφος του
Καστελίου. BASILICATA, Francesco, 1618.
Εικόνα 8 : Φάρτης του Αποκόρωνα. Περιοχή Αλμυρού, σημερινή
Γεωργιούπολη. BASILICATA, Francesco, 1618.
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Σο 1645, οι Σούρκοι αποβιβάζονται στον κόλπο της Γωνιάς στην Κίσσαμο.27 Η Κρήτη, με την περιοχή
των Φανίων να δέχεται πρώτη το πλήγμα, κατακτάται σταδιακά από τους Οθωμανούς έως και το 1669.
Η περίοδος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες και αιματηρές της
ελληνικής ιστορίας.
Η Κρήτη διαιρείται σε «Θέματα» ή «Πασαλίκια» (Νομούς), Επαρχίες και Κοινότητες. Οι Οθωμανοί
επιβάλλουν φορολογικό σύστημα με βάση τον Ιερό Οθωμανικό Νόμο και χωρίζουν τα χωριά της
Κρήτης σε πέντε φορολογικές κατηγορίες. τον Αποκόρωνα ορίζεται μόνο Κεφαλικός και Κτηματικός
φόρος, δηλαδή φόρος ανάλογος της περιουσίας του έκαστου. Με την πάροδο του χρόνου όμως, οι
Οθωμανοί αποκτούν μεγαλύτερη εξουσία και εκμεταλλεύονται τους κατοίκους. Σους εξαναγκάζουν να
διεκπεραιώνουν τις αγγαρείες τους, παίρνουν τις προσοδοφόρες περιουσίες τους με εξαίρεση τις
άγονες πλαγιές των βουνών, παίρνουν τις γυναίκες και τις κόρες τους. Ο φόβος των βασανιστηρίων
οδηγεί μεγάλο αριθμό των κατοίκων στον εξισλαμισμό, έστω και τον επιφανειακό. 28 (Εικόνες 9-11)
Πολλοί από τους κατοίκους του Αποκόρωνα όχι μόνο δεν υπέκυψαν στον Ισλαμισμό αλλά
χρησιμοποιώντας τις ορεινές, δύσβατες περιοχές σαν κάλυψη δεν έχασαν ούτε μία ευκαιρία να
εναντιωθούν και να επαναστατήσουν. Αξιοσημείωτες είναι η επανάσταση του 1692 με αρχηγό τον
Ενετό ναύαρχο Μοτσενίγος αλλά και η επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770. την επανάσταση
αυτή έπαιξε κυρίαρχο ρόλο το λιμάνι των Καλύβων, όπου και αποβιβάστηκε ο Σουρκικός στρατός για
να αντιμετωπίσει τους επαναστάτες του Αποκόρωνα οι οποίοι ξεκίνησαν από τα φακιά. Κατά την
επανάσταση του 1821 φυσικά και ο Αποκόρωνας συνέβαλλε δυναμικά για την απελευθέρωση.29 Ο
ουλτάνος στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα πολυάριθμα μέτωπα της επανάστασης και να
διατηρήσει την κυριαρχία του, διέταξε τον ηγεμόνα της Αιγύπτου να καταλάβει την Κρήτη ο οποίος τα
καταφέρνει το 1824. Οι Αιγύπτιοι κατοχυρώνουν επίσημα την κυριαρχία τους στον Αποκόρωνα το 1832
και παραμένουν στην Κρήτη έως και τη δεκαετία του 1830-1840. 30,
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Εικόνα 9 : Σο παραλιακό μέτωπο του Αποκόρωνα. Διακρίνονται η μονή της Κεράς και ο Κάραβος.
Η παραλία ανατολικά του Καστελίου, ο βραχίονας του λιμανιού και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου έχουν
καταποντιστεί και δεν υπάρχουν σήμερα. BOSCHINI, Marco. 1651.
Εικόνα 10 : Σο παραλιακό μέτωπο του Αποκόρωνα. Οι Καλύβες. BOSCHINI, Marco. 1651.
Εικόνα 11 : Σο παραλιακό μέτωπο του Αποκόρωνα. Ο κόλπος του Αλμυρού. BOSCHINI, Marco. 1651.
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Αρχικά, οι Αιγύπτιοι διαιρούν το νησί σε τρία διαμερίσματα, αλλά στη συνέχεια όταν αναλαμβάνει ως
Γενικός Διοικητής όλης της Κρήτης ο Αλβανός Μουσταφά Πασάς (Ναϊλή), αντιμετωπίζει το νησί ως μία
διοίκηση. Κατά τη διάρκεια των ετών που διατήρησε τη θέση αυτή, προσπάθησε να επιφέρει την
ισότητα μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων και μερίμνησε για τα δημόσια έργα, όπως το
οδικό δίκτυο, τις γέφυρες και τα λιμάνια της ενετικής περιόδου τα οποία βρίσκονταν σε αθλία
κατάσταση λόγω της εγκατάλειψής τους και της κατάκτησής τους από τα στοιχεία της φύσης. Υυσικά,
δεν πέρασε πολύς καιρός έως ότου η απληστία τον οδήγησε στη μετακίνηση αξιόλογων αντικειμένων,
ακόμα και αυτά της δημόσιας περιουσίας, στην Αίγυπτο.31
Σο 1831, δολοφονείται ο Καποδίστριας στο Ναύπλιο και όλη η χώρα, συμπεριλαμβανομένης της
Κρήτης, βρίσκεται σε αναταραχή. Σο 1833, ο Όθωνας ορίζεται ως βασιλιάς της Ελλάδας. τις 17
Ιανουαρίου 1833 αποβιβάζεται στην Κρήτη και υπόσχεται ότι θα λυτρώσει το νησί από τον εχθρικό
ζυγό. Οι Αιγύπτιοι την εποχή εκείνη επέβαλλαν πολύ μεγάλους φόρους στους Αποκορωνιώτες και
φυλάκιζαν τους κατοίκους με την παραμικρή υπόνοια αντίδρασης. Οι Αποκορωνιώτες έστρεψαν τις
ελπίδες τους στις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις, Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία, αλλά δεν βρήκαν ανταπόκριση.
Ακολούθησαν συλλήψεις και δολοφονίες από τους Αιγύπτιους ως τιμωρία για την προσπάθεια των
κατοίκων να επαναστατήσουν εναντίον τους. Σο 1837, οι Αιγύπτιοι με επικεφαλή τον Μεχμέτ Αλή,
επισκευάζουν τα οχυρωματικά έργα του νησιού στις τρεις μεγάλες πόλεις ώστε να διεκδικήσουν το νησί
από το ουλτάνο. Σο 1840 πολεμούν ενάντια του ουλτάνου αλλά χωρίς επιτυχία και το 1841, το νησί
επιστρέφει στην εξουσία του. Η Κρήτη χωρίζεται και πάλι σε τρεις υποδιοικήσεις (Λιβά) και είκοσι τρεις
επαρχιακές περιφέρειες (Καζά).32
Οι Κρήτες, και δη οι Αποκορωνιώτες, ποτέ δεν αποδέχτηκαν την ηγεσία του ουλτάνου. Ακολούθησαν
πολλές πολιτικές αναταραχές, ανακατατάξεις και επαναστάσεις με στόχο την απελευθέρωση. Η πιο
κρίσιμη επανάσταση ήταν αυτή που έλαβε χώρα κατά τα έτη 1895 – 1898 με έδρα το Βαφέ
Αποκορώνου. Οι Σούρκοι αναγκάζονται τελικά να αποχωρήσουν από την Κρήτη στις 8 Οκτωβρίου
1898. τις 12 Δεκεμβρίου 1898 την εξουσία του νησιού αναλαμβάνει ο Πρίγκιπας Γεώργιος ως πρώτος
Ύπατος Αρμοστής Της Κρητικής Πολιτείας. 33 Προς τιμήν του Πρίγκιπα Γεώργιου, η Αλμυρούπολη
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Αποκορώνου μετονομάζεται το 1899 σε Γεωργιούπολη, η οποία διατηρεί την ονομασία αυτή έως και
σήμερα.34 Από το 1898 έως και το 1907, η Κρήτη ελέγχεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Σα Φανιά και τα
φακιά ελέγχονται από τους Ιταλούς, η ούδα από τους Γερμανούς και η Κίσσαμος από τους
Αυστριακούς.35 Ο Αποκόρωνας, κατά τη διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας αποτελεί μέρος του Νομού
φακίων.
Σον Μάρτιο του 1905, λαμβάνει χώρα η επανάσταση του Θερίσου. Οι Αποκορωνιώτες, με αρχηγό τον
Εμμ. Ιωάννη Παπαδάκη, εναντιώνονται στην πολιτική του Γεωργίου η οποία αντιτάσσεται της ένωσης
του νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Πρίγκιπας εγκαταλείπει τελικά το νησί στις 24 επτεμβρίου του
1906. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, δεν υποστηρίζουν την Ένωση και αντιστέκονται με αποτέλεσμα οι Κρήτες
να αναγκαστούν να παραδώσουν τα όπλα λίγο αργότερα. 36
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έντονος υποστηρικτής της ένωσης της Κρήτης, καθώς και μέλος της πρώτης
Κρητικής Κυβέρνησης, εκλέγεται το 1910 πρωθυπουργός της Ελλάδας. Σο 1913, πραγματοποιείται η
Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.37
Κατά τη διάρκεια των ετών της Κρητικής Πολιτείας αλλά έως και το 1938, που δημιουργείται το εμπορικό
λιμάνι της ούδας, οι Καλύβες αποτελούν σημαντικό εμπορικό λιμένα. Καθώς το οδικό δίκτυο του
νησιού δεν είναι καλά διαμορφωμένο για μεταφορές, πολλές φορές προτιμούσαν την μετακίνηση
αγαθών με πλοία. Η Γεωργιούπολη διέθετε το προνόμιο της επικοινωνίας με την ενδοχώρα, καθώς ο
πλωτός ποταμός Αλμυρός συνδεόταν με τον Βρυσιανό. ταδιακά, ο τόπος αναπτύσσεται. Οι κάτοικοι
απασχολούνται με τις γεωργικές καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και σε μικρότερο βαθμό με την αλιεία. Η
γεωργική απασχόληση ωθεί την περιοχή στη δημιουργία βιοτεχνιών και χώρων επεξεργασίας κυρίως
λαδιού και κρασιού. τη συνέχεια προστίθενται τα εσπεριδοειδή ως ένα ακόμα από τα βασικά προϊόντα
παραγωγής και ιδίως το κίτρο. 38 Δυστυχώς, το χρονικό διάστημα της ανακούφισης από τα εχθρικά
στρατεύματα είναι πολύ μικρό καθώς ακολουθεί άλλη μία αιματηρή περίοδος, αυτή της Γερμανικής
κατοχής.
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Εικόνες 1, 2 : Περίγραμμα της ακτής της Κρήτης όπως φαίνεται από τη θάλασσα, SELLER, John. 1771.
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Ο Αποκόρωνας μέσα από τις αφηγήσεις των περιηγητών
Σο νησί της Κρήτης, λόγω της ιστορίας του, της θέσης του αλλά και του φυσικού του πλούτου είχε
προξενήσει το ενδιαφέρον σε αρκετούς περιηγητές, ιστορικούς, χαρτογράφους, συγγραφείς και
καλλιτέχνες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο καθένας από αυτούς αποτύπωσε την αίγλη αλλά και
τις δυσκολίες του νησιού με το δικό του τρόπο. Από την αποτύπωση αυτή δε θα μπορούσαν να
λείπουν οι αναφορές στην επαρχία του Αποκόρωνα.
18ος αιώνας
ύμφωνα με την περιγραφή που αποδίδει ο Γάλλος εντομολόγος, συγγραφέας και περιηγητής
Guillaume-Antoine Olivier (1756-1814)1 το 1792, ο Αποκόρωνας βρίσκεται τρεις λεύγες από την πόλη
των Φανίων και :
«απλώνεται προς την Ανατολή ως τον Αλμυρό και προς το Νότο έως τα βουνά των φακίων. Δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερη καλλιέργεια, είναι ορεινή και αποδίδει άφθονο λάδι, μια ποσότητα κριθάρι και στάρι και πολύ λίγο
κρασί… Γύρω από την ακτή του Αλμυρού η περιοχή είναι καλυμμένη με αμπέλια. Προς τη νότια πλευρά
παρατηρεί κανείς στους λόφους δάσος από βελανιδιές, πρίνους, σφένδαμους, χαρούπια . από εδώ οι κάτοικοι
του Ρεθύμνου έρχονται και κόβουν τα ξύλα που τους χρειάζονται… Η ακτή του Αλμυρού με τις ωραίες πηγές. Η
μία από αυτές έχει αλμυρό νερό και η άλλη -η πιο σημαντική- έχει γλυκό νερό. Πιο μακρυά βρίσκεται το δάσος του
Αλμυρού, φτιαγμένο από τους Βενετούς για να υπερασπιστούν το φαράγγι και να εμποδίσουν τους πειρατές και
τους εχθρούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτεθούν στην ακτή, να διεισδύσουν από εκεί στο εσωτερικό της
χώρας…» 2

19ος αιώνας
Ο θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος Μ. Χουρμούζης Βυζάντιος, (1804 – 1882) ο οποίος
γεννήθηκε στο Γαλατά των Φανίων 3 αναφέρει για τον Αποκόρωνα ότι είναι «επαρχία ωραία και γόνιμος
εις έλαιον και γεννήματα». 4

Σο 1817, επισκέπτεται το νησί ο Αυστριακός Franz Wilhelm Sieber (1789 – 1844),5 ο οποίος διασχίζει τον
Αποκόρωνα και περιγράφει μέρος της διαδρομής κοντά στη σημερινή Γεωργιούπολη. (Εικόνα 3)
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«Ο δρόμος σ’ αυτή την ευχάριστη κοιλάδα οδηγούσε πάνω από τον Αλμυρό, ένα
ποταμό που εκρέει κοντά στο Δρέπανο. Θαυμάσιοι ελαιώνες έχουν
αντικαταστήσει τα πλούσια δάση που ήταν στη γραμμή του δρόμου … όταν τα
δάση ήταν πυκνά και οι ληστείες ήταν ευκολότερες και τα περάσματα πραγματικά
επικίνδυνα…»6

Ο Βρετανός Pashley Robert (1805-1859), επισκέπτεται τη Δυτική Κρήτη το
1837 για τέσσερις μήνες. Κυρίαρχο μέλημά του ήταν η εξερεύνηση των
αρχαιολογικών χώρων του νησιού.7 (Εικόνα 4)
Ο Ιωσήφ Χατζηδάκης, ιατρός στην ειδικότητα, περιηγείται το νησί της
καταγωγής του, την Κρήτη, και αποτυπώνει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο
«ΠΕΡΙΗΓΗΙ ΕΙ ΚΡΗΣΗΝ» (1881) 8 στο οποίο μνημονεύει τις εντυπώσεις του
από την επαρχία του Αποκόρωνα ή Ιπποκόριον και διατυπώνει ότι :
«είνε εκ των πλουσιωτέρων της Κρήτης, κείμενη μεταξύ των πόλεων Ρεθύμνης και
Χανίων. Τπάρχει εκκλησιαστικώς υπό τον αυτόν με τον της επαρχίας Κυδωνίας
αρχιερέα καλούμενον Κυδωνίας. Κειμένη δε προς της κυριωτέρας οδού της
αγούσης εις φακιά εκ Χανίων υφίσταται πολλά δεινά κατά πάσαν επανάστασιν.
Σούτο όμως ουδόλως εμποδίζει τους ανδρείους κατοίκους της από το να
επανίστανται εν τοιε πρώτοις εκάστοτε. Ολίγω περαιτέρω απαντώσιν αι πηγαί
πολλού ύδατος χυνόμενου εις τον Αλμυρόν ποταμόν, Αμφιμάλλα των παλαιών.
Σον ποταμόν τούτο έζευξεν εις το μέρος τούτο δια δύο γεφυρών, ο άββαςπασσάς κατά το 1869, διοικητής ων του τμήματος φακίων. Η θέσις αυτή
ονομάζεται υπό των εγχώριων Βρύσαις, ήτοι πηγαί, εν αις προσέρχονται εκ των
πέριξ χωρίων προς πότισιν των ζώων και πλύσιν των ενδυμάτων των. Πέριξ έχουσι
γίνει κατά καρούς μάχαι φονικαί, αλλά και τι λίθος ή ποιον δένδρον ή ποια
χαράδρα της Κρήτης δεν εποτίσθι πολλάκις δι’ αίματος;

Εικόνα 3 : Σο Μελιδόνι. SIEBER, Franz Wilhelm. (1823)
Εικόνα 4 : Απόδοση τμήματος της Απτέρας, PASLEY, Robert. 1837.
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Η από Αρμένων προς τα Χανιά οδός διέρχεται κατ’ αρχάς μεν εντός της συνδένδρου ομωνύμου κοιλάδος, είτα δε
αναρριχάται επί λόφων το πλείστων πετρωδών, στρέφεται κατόπιν προς βορράν, και φθάνουσα μέχρι της
μεσημβρινής όχθης του Αμφιμαλλικού κόλπου ή κοινώς ούδας παρακολουθεί την όχθην ταύτην, στρεφόμενη
πάλιν προς δυσμάς, έως ου φθάση εις Χανία. Αμ’ αφικόμενος εις την όχθην ρτου Αμφιμαλλικού κόλπου βλέπει
κανείς αριστερά μεν της εισόδου οχύρωμα εκ κοκκινοχώματος, άνωθεν δε τούτου πύργον επί υψηλού λόφου
προς ενίσχυσην του οχυρώματος, προς τα δεξιά της εισόδου του κόλπου υπάρχει μικρά νήσος μεταπεποιημένη
εις οχυρόν φρούριον προς φύλαξιν του λιμένος ούδας, ου μακράν ευρίσκεται το μικρόν χωρίων Καλύβες, εκεί δε
που πλησίον έκειτο το πάλαι η πόλις Άπτερα …»9

Ο Νικόστρατος Καλομελόπουλος (1865-1952), στρατιωτικός που συνέβαλε στην Κρητική Επανάσταση
τα έτη 1896 και 1897, αποτυπώνει τις εμπειρίες του από το νησί στο βιβλίο «Κρητικά ήτοι τοπογραφία και
οδοιπορικά της νήσου Κρήτης : επιτόπια μελέτη», 1894.10 Για τον Αποκόρωνα αναφέρει :
«Προς Δ. της κυματοειδούς χώρας του Δέλφινα και του Καβρού εκτείνεται το μέγα λεκανοπέδιον του
Αποκορώνου. Σο λεκανοπέδιον τούτο κλείεται προς Α. υπό της υψηλής δειράδος (Δαφνομαδάρα ή Κλίμα) ήτις
από του οροπεδίου του Καλλικράτους κατέρχεται προς την παραλίαν (Ν. – Δ. του κόλπου του Αλμυρού) και
σχηματίζει τα στενά του Αλμυρού, προς Ν. υπό των αρκτικών κλιτύων του κυρίου όγκου των Λευκών Ορέων,
προς Δ. υπό της μακράς δυράδος ήτις, αναχωρούσα από της κορυφής Μαύρης των Λευκών Ορέων, βαίνει
προς Β. είτα δε προς Β. – Α. ΚΑΙ ΣΕΛΕΤΣΆ ΔΙΑ ΣΩΝ ΤΨΩΜΆΣΩΝ ΣΩΝ Κεραμειών εις το απότομον όρος της
Μαλάξης, όπερ υψούται αποτόμως άνωθεν της παραλίας του μεγάλου κόλπου της ούδας και απολήγει εις το
υψηλόν ακρωτήριον Καλάμι εις ον είναι εκτισμένον το φρούριον Καλάμι ή Ιτζεδίν το οποίον δεσπόζει της εισόδου
του λιμένος. Η Μαλάξα και το Καλάμι δεσπόζοντα των από Χανίων εις Αποκόρωνα οδών αποτελούσι την Δ.
κλείδα του μεγάλου τούτου λεκανοπεδίου ενώ τα στενά του Αλμυρού αποτελούσι την Α. … υγκοινωνεί προς Α.
μετά των αρκτικών κλιτύων της ανώμαλου χώρας της Ρεθύμνης (κυματοειδής χώρα του Δέλφινα και του
Καβρούκλπ.) διά των στενών του Αλμυρού…»

11

20ος αιώνας
Αξιοσημείωτες είναι οι περιγραφές του Γερμανού, φιλέλληνα, γλωσσολόγου Μιχαήλ Δέφνερ (1848 –
1934) ο οποίος επισκέπτεται τη Δυτική Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια την περιγράφει
λεπτομερώς στο σύγγραμμά του «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΕΝΣΤΠΩΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΣΙΚΗΝ ΚΡΗΣΗΝ», 1918.
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Ο Μιχαήλ Δέφνερ είχε ξεκινήσει την περιήγησή του από τα Φανιά, στη
συνέχεια πέρασε από τα χωριά του Αποκόρωνα, όπου επικεντρώθηκε
ιδιαίτερα στην περιοχή της Γεωργιουπόλεως, κατηφόρισε στα χωριά των
φακίων και επέστρεψε και πάλι στα Φανιά.12 τις περιγραφές του είναι
εμφανής η ανάγκη του για εξερεύνηση με στόχο την ανακάλυψη των
αρχαίων πόλεων. Αυτό διακρίνεται και στην περιγραφή που αφορά το
οδοιπορικό του από τα Φανιά προς τη Γεωργιούπολη. (Εικόνα 5)

Εικόνα 5 : Οι πηγές του Αλμυρού σε φωτογραφία
του Μιχαήλ Δέφνερ.
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«Χίλια διακόσια μέτρα περίπου πριν φθάσωμεν εις την Γεωργιούπολιν της οποίας το
μέγεθος με εξέπληξεν από μακρυά, ανυψώνεται ανάμεσα από υψηλά βουνά ένας
χαμηλός γήλοφος μεγάλης εκτάσεως επάνω ισοπεδωμένος και με πεζούλες. Αμέσως
μου ήλθεν η ιδέα πως μόνον επάνω σε αυτό το μέρος ημπορεί να ήτο κτισμένη η
αρχαία πόλις Αμφίμαλλα και όχι παρακάτω, μέσα στους βάλτους κοντά εις τον
σημερινόν κόλπο του Αλμυρού, τον αρχαίον Αμφιμαλή κόλπον. Ερώτησα έναν
χωρικόν πως λέγεται αυτό το μεγάλο ίσιωμα που ξεχωρίζει από την πεδιάδα και μου
είπε «Σου Βένου η Κεφάλα». Κεφάλα λέγουν οι Κρητικοί έναν χαμηλόν γήλοφον πλατύν.
Όσο έβλεπα αυτήν την κεφάλα τόσο μου καρφώθηκε η ιδέα πως εκεί θα ήσαν τα
αρχαία Αμφίμαλα και αποφάσισα το άλλο πρωί να εξετάσω καλά αυτό το μέρος. Ας
ειπώ αμέσως την γνώμην μου δια την σημασίαν της λέξεως Αμφίμαλα. Σο μεγάλο όρος
το οποίο χωρίζει την Σσακωνίαν από την Αρκαδία και Λακεδαιμόνα, λέγεται Μαλέβος,
… Η ρίζα Μαλ, η οποία η οποία είναι κοινή εις αυτά τα ονόματα σημαίνει «βουνόν».
υνεπώς το κρητικόν Αμφίμαλα σημαίνει τριγύρω βουνά. Και πράγματι το μέρος όπου
τοποθετώ την αρχαίαν ταύτην πόλιν δικαιολογεί πληρέστατα την ονομασίαν αυτής. Η
πόλις ήτο τριγυρισμένη από τα βουνά, τα οποία σχηματίζουν το στενό του Αλμυρού…
Επήγα έπειτα στου Βένου την Κεφάλα και τριγύρισα παραπάνω από μίαν ώρα όλην την
επιφάνεια αυτής και όλα τα πλάγια με τις διάφορες πεζούλες. Παντού είδα κομμάτια
από αρχαία αγγεία και αρχαία κεραμίδια είδα και εις διάφορα μέρη πελεκημένες αρχαίες
πέτρες, αλλά ερείπια αρχαίου κτιρίου δεν είδα εις την επιφάνειαν. Ο λόγος είναι ότι οι
Ενετοί και Σούρκοι είχαν χρησιμοποιήσει διά τα κάστρα των το αρχαίον υλικόν που
έυρισκαν αλλά και οι σημερινοί κάτοικοι του Αλμυρού και των πέριξ μερών επήραν από
εκεί όσα πελκεκημένα λιθάρια έβλεπαν. Μου είπαν οι χωρικοί πως πολλές φορές
ευρέθησαν στην Κεφάλα αρχαία νομίσματα…» 13
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«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»

Η διατήρηση του παρελθόντος. Κηρύξεις – Μνημεία

68

Εικόνα 1 : Η Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι Αποκορώνου.

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ – ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΤΗ :
«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»
Ο άνθρωπος. είναι ένα ον παράξενο.
Ζει σε ένα χώρο, ένα πολιτισμικό τοπίο, αγνοώντας
πολλές φορές το αντίκτυπο που θα επιφέρει σε αυτό με
τις πράξεις του στο μέλλον. Καθώς η ανάγκη του να
δημιουργεί δεν φτάνει ποτέ σε κορεσμό, ισοπεδώνει ότι
στέκεται ενάντια στο όραμά του, ιδίως αν θεωρεί ότι είναι
ορθότερο ή πιο συμφέρον από το υφιστάμενο.
Σαυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει το παρελθόν,
αλλά η μνήμη του είναι επιλεκτική.

Eικόνα 2 : Ελληνορωμαϊκή γέφυρα επί του ποταμού Αλμυρού. Σοπική Κοινότητα Βρυσών, οικισμός Υίλιππος. Προσωπικό αρχείο.

69

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ – ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΤΗ :
«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»
Ο Αποκόρωνας διαθέτει παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς διατηρητέους τόπους και έναν
αξιόλογο αριθμό αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που αποτελούν το αποτύπωμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας στην περιοχή. 1, 2

Παραδοσιακοί οικισμοί : 3

▬ Υυλακή, Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως.
▬ Πάτημα, Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως.

Ιστορικοί, διατηρητέοι τόποι,
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους : 4, 5
▬
▬
▬
▬

Γαβαλοχώρι, Δ.Ε. Βάμου
Άσπρο, Δ.Ε. Βάμου
Άγιος Παύλος Γαβαλοχωρίου, Δ.Ε. Βάμου
Άγιος Βασίλειος Γαβαλοχωρίου, Δ.Ε. Βάμου
▬ Ντουλιανά, Δ.Ε. Βάμου
▬ Βαφές, Δ.Ε. Κρυονερίδας

Αρχαιολογικοί χώροι – μνημεία :
Δημοτική Ενότητα Βάμου
Σοπική Κοινότητα Βάμου : 6, 7, 8, 9
▬ Μετόχι του Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι Αποκορώνου. Οικοδομικές φάσεις από τα χρόνια της
Βενετοκρατίας έως και τον 20ο αιώνα. (Εικόνα 1)
▬ Οικία ιδιοκτησίας τέλλας Γρατσία – Κουκλάκη. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής
της πρώιμης Σουρκοκρατίας με επεμβάσεις του τέλους του 19ου αιώνα.
▬ Οικοδομικό συγκρότημα ιδιοκτησίας Ν. Ρεβελάκη. Αποτελεί τυπικό δείγμα αγροτικής
αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αι. με εκτεταμένη οικοδομική φάση των μέσων του ίδιου
αιώνα.
▬ Ιερός Ναός Παναγίας Λιτσάρδας. Συπικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της περιοχής,
του ύστερου 19ου αιώνα.
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ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ – ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΤΗ :
«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»
Σοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου : 10, 11, 12, 13
▬
▬
▬
▬

Δημοτικό χολείο Γαβαλοχωρίου. (Εικόνα 3)
Κήρυξη 24 πηγαδιών στον οικισμό Γαβαλοχώρι. 15ος – 16ος αιώνας.
Κτιριακό υγκρότημα Λαογραφικού Μουσείου - Ελαιοτριβείου – κατοικίας.
Διώροφη κατοικία και ισόγεία «Υάμπρικας» (παλαιό ελαιουργείο) που βρίσκονται στην
περιοχή Βόλακα πλησίον της Κεντρικής Πλατείας του οικισμού Γαβαλοχωρίου, ιδιοκτησίας
Κων. & Απ. Λιονουδάκη. Αποτελούν ενδιαφέρουσες κατασκευές του δεύτερου μισού του
19ου αιώνα.

Εικόνα 3 : Εξατάξιο παλαιό Δημοτικό χολείο Γαβαλοχωρίου Φανίων.
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«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»

Σοπική Κοινότητα Κεφαλά :
Οικισμός Κεφαλάς :
▬ Πολιτιστικό Κέντρο Κεφαλά. 14
▬ Κτιριακό συγκρότημα, τριών οικοδομών, ιδιοκτησίας Ιωάννη Μυλωνογιάννη. Κάθε
κτίσμα ανήκει σε διαφορετική περίοδο κατασκευής από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι και
τα τέλη του 19ου. 15
▬ Δημοτικό χολείο Κεφαλά. Περίοδος κατασκευής 1912 – 1920. 16
▬ Ιερός Ναός Σιμίου ταυρού. Συπικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της όψιμης
Ενετοκρατίας στην Κρήτη. 17
▬ Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου, Ιερός Ναός
Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Φαρακτηριστικά δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του
δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, με στοιχεία από την περίοδο της Ενετοκρατίας, όπως
αυτά μεταφράστηκαν από τη λαϊκή παράδοση και το σύγχρονο ρεύμα του
νεοκλασικισμού. 18
▬ Οικία ιδιοκτησίας Αθανάσιου αφούρη. Φαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της
εποχής της Σουρκοκρατίας. 19
▬ Οικία ιδιοκτησίας Α. Αγκαβανάκη – Ιωαννίδου. Συπικό δείγμα κατοικίας του τέλους του
18ου αιώνα και των αρχών του 19ου αιώνα. 20
▬ Οικία ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Δαμανάκη. Φαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής λαϊκής
αρχιτεκτονικής των χρόνων της Σουρκοκρατίας. 21
▬ Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου. Διαθέτει χαρακτηριστικά δείγματα της τέχνης της Κρήτης του
19ου αιώνα. 22
▬ Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου. 23
▬ Ιερός Ναός Παναγίας. Φαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής στα τέλη του
19ου αιώνα. 24
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ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ – ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΤΗ :
«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»
▬ Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Φαρακτηριστικό δειγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής στα τέλη
του 19ου αιώνα. 25
▬ Ιερός Ναός Σίμιου ταυρού. Συπικό δείγμα αρχιτεκτονικής της ύστερης περιόδου της
Ενετοκρατίας. 26
▬ Οικία φερομένης ιδιοκτησίας Μάρκου Ντετοράκη, στον Πάνω Κεφαλά. Αποτελεί χαρακτηριστικό
δείγμα της κρητικής λαϊκής κατοικίας καθώς ανήκει στον τύπο της πλατυμέτωπης,
επιπεδόστεγης κατοικίας και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. 27
Οικισμός Παλαιλώνι :
▬ Ελαιοτριβείο, ιδιοκτησίας Α. Βροντάκη, στο Παλαιλώνιο. Συπικό δείγμα αγροτικής αρχιτεκτονικής
της περιόδου της Σουρκοκρατίας, με στοιχεία από την περίοδο της Ενετοκρατίας. 28
▬ Πηγάδια από την περίοδο των τελευταίων χρόνων της Ενετοκρατίας (17ος αιώνας) 29
▬ Ιερός Ναός Αγίου Φαραλάμπους. Συπικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής από τα τέλη του 19 ου
αιώνα και τις αρχές του 20ου. 30
Σοπική Κοινότητα Ξηροστερνίου : 31, 32, 33
▬ Κτίσμα ιδιοκτησίας Μ. Ανδριανάκη, στον οικισμό Λιτσάρδα, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό
συγκρότημα του τέλους του 18ου αιώνα.
▬ Οικία ιδιοκτησίας Ν. Μαστοράκη. Συπικό δείγμα αγροτικής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη των
αρχών και του τέλους του 19ου αιώνα (ισόγειο ελαιοτριβείο των αρχών του 19ου αι. και όροφος
κτισμένος ως καφενείο του τέλους του ίδιου αιώνα).
▬ Κτίσμα ιδιοκτησίας Ειρ. Παπαδάκη στο Ξηροστέρνι. Συπικό χρονολογημένο δείγμα (1790) τοπικής
λαϊκής αρχιτεκτονικής του τέλους του 18ου αιώνα με μεταγενέστερες προσθήκες του β' μισού
του 19ου αιώνα ".
Σοπική Κοινότητα Πλάκας : 34
▬ Αλμυρίδα. Αρχαιολογικός χώρος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους προς προστασία τόσο
των αρχαιοτήτων όσο και του ωραιοτάτου τοπίου. Πιθανή θέση αρχαίας πόλης Υοίνιξ.
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«Ολοκληρωμζνη προςταςία ιςτορικοφ δομημζνου περιβάλλοντοσ με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και προηγμζνα υλικά»
Δημοτική Ενότητα Αρμένων
Σοπική Ενότητα Αρμένων : 35
▬ Νερόμυλος προβιομηχανικής περιόδου με στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της
Κρήτης του 18ου αιώνα, με καταβολές από την αρχιτεκτονική της όψιμης Βενετοκρατίας.
Ιδιοκτησίας κληρονόμων Μανούσακα, Μανουσογεωργάκη και Κουταράκη.
Σοπική Κοινότητα Καλυβών : 36, 37, 38, 39, 40
▬ Νερόμυλος της ενετικής περιόδου, 16ος αιώνας, με πολλές μεταγενέστερες επεμβάσεις.(Εικόνα 4)
▬ Οικία του τύπου «πύργος – κατοικία», τυπικό δείγμα ενετικής αρχιτεκτονικής του 17ου αι.,
ιδιοκτησίας τυλιανού Μποτωνάκη.
▬ Οικία, τυπικό δείγμα των αρχών του 20ου αιώνα, ιδιοκτησίας Γ. Ξενάκη.
▬ Κτίσματα εκκλησιαστικής και αγροτικής αρχιτεκτονικής των όψιμων χρόνων της Ενετοκρατίας
στη θέση «Αγκαβανέ». 1. Ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας Γ. Ξηρουχάκη. 2) Ι. Μονή Μεταμορφώσεως
του Φριστού. 3) Κτίσμα δυτικά της Ιεράς Μονής.
▬ Αρχαιολογικός χώρος Κεράς.
Σοπική Κοινότητα Μαχαιρών : 41, 42, 43
▬ Παλαιό τμήμα του οικισμού Μαχαιρών, το οποίο περιλαμβάνει τις οικίες των ιδιοκτητών :
Φαραλαμπάκης Αντώνης του Νικολάου, Φαραλαμπάκης Κώστας, Μπριτσάκης Κώστας,
Κελαϊδής Μανώλης. Σα κτίσματα χρονολογούνται στον 18ο και 19ο αιώνα, διαθέτουν στοιχεία της
αρχιτεκτονικής της όψιμης Βενετοκρατίας και ένα βασικό στοιχείο τους είναι η κλειστή εσωτερική
αυλή
▬ Κτιριακό συγκρότημα, Iδιοκτησίας Κώστα Παπαδομανωλάκη, χαρακτηριστικό δείγμα
αρχιτεκτονικής των χρόνων της Ενετοκρατίας με εκτεταμένη οικοδομική φάση - χαρακτηριστική
της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής - του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.
▬ Αρχαιολογικός Φώρος Μαχαιρών.
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Σοπική Κοινότητα Νέου Φωριού : 44
▬ Αγροτικό συγκρότημα κληρονόμων αριδάκη. Πρόκειται για τυπικό δείγμα της τοπικής
αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα με χρήση κατοικίας - Υάμπρικας.
Σοπική Κοινότητα τύλου : 45, 46, 47, 48
▬
▬
▬
▬

Θολωτοί Σάφοι υστερομινωικής περιόδου στη θέση τύλος.
Αρχαιολογικός χώρος : ερείπια μινωικού και ελληνιστικού οικισμού στη θέση "Αζοϊρές" (Εικόνα 5)
υγκρότημα θολωτών κατασκευών των χρόνων της όψιμης Ενετοκρατίας στη θέση τύλος.
Αρχαιολογικός χώρος αμωνά υστερομινωικής περιόδου.

Σοπική Κοινότητα Ραμνής : 49
▬ Λαξευτός κυκλικός τάφος στη θέση "Παπάς", μεταξύ των Κοινοτήτων Ραμνή και Παϊδοχώρι,
βόρεια της Κοινότητας Μελιδονίου.

Εικόνα 4 : ο Νερόμυλος στις Καλύβες .

Εικόνα 5 : Οικία αρχαϊκής περιόδου στον αρχαιολογικό χώρο «Αζοϊρές».

75
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Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως
Σοπική Κοινότητα Κουρνά : 50
▬ Ερείπια ελληνορωμαϊκού οικισμού αγνώστου ονόματος, ίσως του αρχαίου Κορίου ή
Κορησίας, παρά την λίμνη Κουρνά.
Σοπική Κοινότητα Καστέλλου : 51
▬ Δημοτικό σχολείο στη θέση «Πάτημα». Ενδιαφέρον δείγμα της νεότερης αρχιτεκτονικής.
Έτος κατασκευής 1905, περίοδος της Κρητικής Πολιτείας.
Σοπική Κοινότητα Υυλακής : 52, 53
▬ Δημοτικό σχολείο, ισόγειο, λιθόκτιστο κτίσμα των αρχών της δεκαετίας 1930.
▬ Θολωτός τάφος της Τστερομινωικής περιόδου εντός του οικισμού Υυλακής. (Εικόνα 6)

Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας
Σοπική Κοινότητα Βρυσών. Οικισμός Υίλιππος: 54
▬ Ερείπια ελληνορωμαϊκής γέφυρας επί του ποταμού Αλμυρού. (Εικόνα 2)
Σοπική Κοινότητα Αλίκαμπου, Οικισμός Αλίκαμπος : 55
▬ Οικία, φερόμενου ιδιοκτήτη Μανούσου Απ. Γρυλάκη, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό
δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής των χρόνων της πρώιμης Ενετοκρατίας.
▬ Οικία, φερομένης ιδιοκτησίας Μανούσου Γρυλλάκη, η οποία ανήκει στον τύπο του
καμαρόσπιτου, του λαϊκού αγροτικού σπιτιού.
▬ Κτιριακό συγκρότημα, φερομένης ιδιοκτησίας Νικ. Γρυλάκη, τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής
των αρχών του 19ου αιώνα της Δυτικής Κρήτης με μεταγενέστερες επεμβάσεις και
προσθήκες.
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Εικόνα 6 : Θολωτός τάφος. Σοπική
Κοινότητα Υυλακής.
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Σοπική Κοινότητα Βαφέ : 56, 57, 58, 59
▬ Οικία, φερομένης ιδιοκτησίας . Μπουντουράκη, η οποία αποτελεί τυπικό
δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα.
▬ Οικία, φερομένης ιδιοκτησίας Εμμ. Βαλσαμάκη, η οποία αποτελεί τυπικό δείγμα
της τοπικής αρχιτεκτονικής και χρονολογείται στην περίοδο της πρώιμης
Σουρκοκρατίας.
▬ Οικία, φερομένης ιδιοκτησίας Κ. Ι. Υουράκη, η οποία αποτελεί τυπικό δείγμα
της τοπικής αρχιτεκτονικής την περίοδο της Σουρκοκρατίας.
▬ υγκρότημα κατοικίας, ιδιοκτησία Εμμανουήλ Ιερέως κορδύλη, το οποίο
χρονολογείται το 1745.
▬ Δίκλιτος Ι. Ναός Φριστού των χρόνων της πρώιμης Σουρκοκρατίας.
Σοπική Κοινότητα Εμπρόσνερου : 60
▬ Πύργος του Αληδάκη, μνημείο βυζαντινής περιόδου. (Εικόνα 7).
Εικόνες 7, 8 : Πύργος του Αληδάκη,
Εμπρόσνερος.

Δημοτική Ενότητα Φρε
Σοπική Κοινότητα Υρε : 61, 62
▬ Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας
▬ Κτίριο ιδιοκτησίας Αφών Μανουσάκη. Σο κτίσμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
τον αγώνα της Κρήτης ενάντια στην Σουρκική κατοχή.
Σοπική Κοινότητα Μελιδονίου : 63, 64
▬ Μνημεία ελληνορωμαϊκής εποχής : 1) νεκροταφείο στη θέση "Αγιασμένη"
παρά την οδόν Μελιδονίου – Πεμονίων, 2) ερείπια οικισμού στη θέση
"Ελληνικόν" ή "Βίγλα" περί τα 2 χλμ. προς τα ΝΑ της κοινότητας Μελιδονίου.
▬ Ρωμαϊκός οικισμός στη θέση Ελληνικό (ή Ελληνικά) ή Βίγλα.
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Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς
Σοπική Κοινότητα Ασή Γωνιά : 65, 66, 67
▬ Οικία Γύπαρη. Παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον λόγω της συμβολής της οικογένειας σε
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες από το 1866 έως και το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης,
παρουσιάζει στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
▬ Κήρυξη κτίσματος ιδιοκτησίας Ανδρέα Πετράκη, λόγω της συμβολής της οικογένειας Πετράκη
στην ιστορία της Κρήτης και του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου.
▬ Κήρυξη της οικίας Ανδρέα Παπαδάκη στη θέση Βουρβούρες, ως μνημείο Εθνικής Αντίστασης,
καθώς αυτή οποία λειτούργησε ως ορμητήριο και έδρα μικρής αντιστασιακής οργάνωσης την
περίοδο της γερμανικής κατοχής.

Εικόνα 8 : Ο Κουλές Απτέρας. Υρούριο που κατασκευάστηκε από τους Σούρκους μετά το 1866, το οποίο δεσπόζει
στο λόφο της αρχαίας Απτέρας με θέα προς τον κόλπο της ούδας και τα βορειοδυτικά παράλια του Αποκορώνου.
Η περιοχή της Απτέρας ανήκει διοικητικά στο Δήμο Φανίων αλλά αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους για
την ιστορία του Αποκόρωνα.
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Παραπομπές
Διαρκής Κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος. Διαθέσιμο από το
http://listedmonuments.culture.gr/ , [Ανακτήθηκε στις 11/03/2018]
2
Τπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Αρχείο Παραδοσιακών οικισμών και αρχαιολογικών χώρων.
Διαθέσιμο από το : http://estia.minenv.gr/ , [Ανακτήθηκε στις 11/03/2018]
3 ΥΕΚ Δ 594 13-11-1978
4 ΥΕΚ 327/Β/29-3-1980
- ΤΑ ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/192/12441/4-3-1980
5 ΥΕΚ 1072/Β/4-12-1997
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/12889/311/7-11-1997
6 ΥΕΚ 180/Β/21-4-1982
- ΤΑ ΤΠΠΕ/Β1/Υ38/15661/346/10-3-1982
7 ΥΕΚ 715/Β/10-12-1987
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42282/996/16-11-1987
8 ΥΕΚ 164/Β/24-3-1988
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/50617/1222 π.ε./3-3-1988
9 ΥΕΚ 1108/Β/22-8-2001
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42317/1388/14-8-2001
10 ΥΕΚ 675/Β/31-7-1995
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1952/34887/20-6-1995
11 ΥΕΚ 1803/Β/29-9-1999
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/41184/1484/6-9-1999
12 ΥΕΚ 1620/Β/6-12-2001
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/63649/16-11-2001
13 ΥΕΚ 532/Β/21-4-2005
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΝΑΚ/Γ/14588/439/7-4-2005
14 ΥΕΚ 339/Β/4-6-1982
- ΤΑ ΤΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1251/31006/29-4-1982
15 ΥΕΚ 47/Β/19-2-1986
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/59248/1248/12-12-1985
16 ΥΕΚ 509/Β/22-9-1987
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/34304/1830/11-8-1987
17 ΥΕΚ 461/Β/4-7-1988
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/23768/578/23-9-1987
18 ΥΕΚ 453/Β/4-7-1988
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/23769/577/7-6-1988
19 ΥΕΚ 366/Β/17-5-1989
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/14895/322/26-4-1989
20 ΥΕΚ 330/Β/24-5-1990
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/11239/273/18-4-1990
21 ΥΕΚ 445/Β/24-6-1991
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/35876/886 π.ε./8-2-1991
22 ΥΕΚ 1564/Β/23-11-2001
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42159/1375/12-11-2001
23 ΥΕΚ 1658/Β/12-12-200
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/42160/1379/23-11-2001
24 ΥΕΚ 1658/Β/12-12-2001
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42157/1377/29-11-2001
25 ΥΕΚ 1658/Β/12-12-2001
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42150/1378/29-11-2001
26 ΥΕΚ 1658/Β/12-12-2001
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42158/1376/29-11-2001
27 ΥΕΚ 711/Β/11-6-2002
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/24397/907/25-2-2002
28 ΥΕΚ 559/Β/23-10-1987
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/37387/869/23-9-1987
29 ΥΕΚ 1823/Β/29-9-1999
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/16579/561/18-6-1999
30 ΥΕΚ 1554/Β/21-11-2001
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/55729/1833/12-11-2001
31 ΥΕΚ 250/Β/19-5-1987
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/5177/1206 π.ε./26-1-1987
32 ΥΕΚ 763/Β/31-12-1987
- ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42283/998/1-12-1987
1

:
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ΥΕΚ 366/Β/17-5-1989
ΥΕΚ 654/Β/11-7-1977
35 ΥΕΚ 1839/Β/5-10-1999
36 ΥΕΚ 330/Β/8-4-1999
37 ΥΕΚ 879/Β/25-10-1995
38 ΥΕΚ 506/Β/1-7-1996
39 ΥΕΚ 30/Β/18-1-1985
40 ΥΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008
41 ΥΕΚ 1220/Β/30-11-1998
42 ΥΕΚ 30/Β/18-1-1985
43 ΥΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008
44 ΥΕΚ 1840/Β/5-10-1999
45 ΥΕΚ 473/Β/17-12-1962
46 ΥΕΚ 527/Β/24-8-1967
47 ΥΕΚ 165/Β/24-3-1988
48 ΥΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008
49 ΥΕΚ 527/Β/24-8-1967
50 ΥΕΚ 527/Β/24-8-1967
51 ΥΕΚ 446/Β/7-4-2005
52 ΥΕΚ 446/Β/7-4-2005
53 ΥΕΚ 418/ΑΑΠ/23-9-2008
54 ΥΕΚ 527/Β/24-8-1967
55 ΥΕΚ 100/Β/14-2-1989
56 ΥΕΚ 1072/Β/4-12-1997
57 ΥΕΚ 303/Β/8-5-1990
58 ΥΕΚ 316/Β/14-5-1990
59 ΥΕΚ 323/Β/14-5-1990
60 ΥΕΚ 304/Β/11-11-1958
61 ΥΕΚ 1658/Β/12-12-200
62 ΥΕΚ 847/Β/8-7-2002
63 ΥΕΚ 527/Β/24-8-1967
64 ΥΕΚ 174/ΑΑΠ/15-5-2012
65 ΥΕΚ 836/Β/1-11-1989
66 ΥΕΚ 790/Β/29-8-1996
67 ΥΕΚ 1211/Β/18-9-2001
33
34
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ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/14893/321/26-4-1989
ΤΑ Α/Υ31/20477/2664/18-6-1967
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/42927/1530/20-9-1999
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/12089/390/10-1-1999
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1Υ38/10295/190/7-8-1995
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2050/29224/10-6-1996
ΤΑ ΤΠΠΕ/Β1/Υ38/57489/1284/2-11-1984
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ25/51421/2269/28-8-2008
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/49585/1957/9-11-1998
ΤΑ ΤΠΠΕ/Β1/Υ38/57488/1283/2-11-1984
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ25/51421/2269/28-8-2008
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/42928/1531/20-9-1999
ΤΑ 15904/24-11-1962
ΤΑ 21220/10-8-1967
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/50618/1276 π.ε./3-3-1988
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ25/51421/2269/28-8-2008
ΤΑ 21220/10-8-1967
ΤΑ 21220/10-8-1967
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΝΑΚ/Α/12110/368/18-3-2005
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΝΕΑΚ/12137/370/18-3-2005
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ25/85987/4031/11-9-2008
ΤΑ 21220/10-8-1967
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/42624/1081/23-12-1988
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/ΚΗΡ/12889/311/7-11-1997
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/11302/270/29-3-1990
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/11303/271/29-3-1990
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/13388/306/18-4-1990
ΤΑ 121198/5177/24-10-1958
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/56593/1881/29-11-2001
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/977/35515/6-6-2002
ΤΑ 21220/10-8-1967
ΤΑ YΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ43/38887/1900/20-4-2012
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2661/45656/6-10-1989
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/40798/2164/21-8-1996
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1049/45410/6-9-2001
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Διοικητική διαίρεση Δήμου Αποκορώνου
Ο Δήμος Αποκορώνου αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό κομμάτι γης του
πλανήτη, μόλις 323.13 τ.χμ.1, αλλά δεν παύει να είναι ένας τόπος με
πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με τον οποίο αλληλεπιδρά ο άνθρωπος
από τη Νεολιθική εποχή.2 Σήμερα, ο Αποκόρωνας ανήκει στο Νομό
Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης και διαιρείται σε έξι Δημοτικές
Ενότητες : Δ.Ε. Βάμου, Δ.Ε. Αρμένων, Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως, Δ.Ε.
Κρυονερίδας, Δ.Ε. Φρε και Δ.Ε. Ασή Γωνιάς. Αυτές κατ’ επέκταση
διαιρούνται σε Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς. Πιο συγκεκριμένα,
τριάντα τρεις (33) Τοπικές Κοινότητες και εξήντα έξι (66) οικισμούς. Η έδρα
του είναι ο οικισμός Βρύσες ενώ ο οικισμός Βάμος έχει ορισθεί ως η
ιστορική του έδρα. 3,4 (Εικόνες 1, 2. Πίνακες 1-6).
Το ποσοστό της έκτασης των τεχνητών περιοχών του, σύμφωνα με
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2001, είναι πολύ μικρό, μόλις το 1,01%.
Ως τεχνητές περιοχές θεωρούνται η αστική οικοδόμηση, τα δίκτυα
συγκοινωνιών, οι χώροι αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι
τεχνητές μη γεωργικές ζώνες πρασίνου, οι βιομηχανικές και εμπορικές
ζώνες, τα ορυχεία, οι χώροι απόρριψης απορριμμάτων και τα εργοτάξια.
Από το 2001 έως σήμερα, η έκταση των τεχνητών περιοχών του δήμου
έχει αναμφισβήτητα αυξηθεί, ιδίως λόγω του φαινομένου του τουρισμού
μέσω της ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων διάφορων κατηγοριών.
Καθώς ο Δήμος παρουσιάζει ποικιλομορφία στη διαμόρφωση του
εδάφους του, πεδινό στις παράκτιες περιοχές (31%), ημιορεινό στο κέντρο
του (33%) και ορεινό στο νότιο τμήμα του (36%), αντίστοιχα γίνεται και η
διάκριση των οικισμών του σε πεδινούς, ημιορεινούς και ορεινούς. 5
Εικόνα 1 : Χάρτης Δήμου Αποκορώνου.
Διοικητική διαίρεση ανά Δημοτική Ενότητα.
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Εικόνα 2 : Χάρτης
οικισμών Δήμου
Αποκορώνου ανά
Δημοτική Ενότητα.
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Πίνακες 1 - 6 : Οι Τοπικές Κοινότητες και οι οικισμοί των Δ.Ε. Βάμου, Αρμένων, Γεωργιουπόλεως, Κρυονερίδας,
Ασή Γωνιάς και Φρε αντίστοιχα.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ
Τοπική Κοινότητα Βάμου
Βάμος,ο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ
Τοπική Κοινότητα Αρμένων
Αρμέν οι,οι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως
Ασπρουλιάν οι,οι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

Δουλιαν ά,τα

Τοπική Κοινότητα Καλυβών
Καλύβαι,αι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ
Τσιβαράς,ο
Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου
Τοπική Κοινότητα Καρών Αποκορρώνου
Μελιδόν ιον ,το
Καρές,αι
Τοπική Κοινότητα Παϊδοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Μαχαιρών
Άγιοι Πάν τες,οι
Μαχαιροί,οι
Παϊδοχώριον ,το
Τοπική Κοινότητα Νέου Χωρίου Αποκορρώνου
Τοπική Κοινότητα Πεμονίων
Νέον Χωρίον ,το
Πεμόν ια,τα
Τοπική Κοινότητα Ραμνής
Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ
Κυριακοσέλλια,τα
Τζιτζιφές,ο
Ραμν ή,η
Τοπική Κοινότητα Φρε
Χιλιομουδού,η
Φρες,ο
Τοπική Κοινότητα Στύλου
Πρόβαρμα,το

Γεωργιούπολις,η
Κάβαλλος,ο

Τοπική Κοινότητα Βαφέ
Αρεβίτης,ο

Μαθές,ο

Αχατζηκιά,η

Μουρίον ,το

Βαφές,ο

Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου
Εξώπολις,η

Τοπική Κοινότητα Βρυσών Αποκορρώνου
Βρύσες,οι

Καλαμίτσιον Αμυγδάλιον ,το

Μετόχιον ,το

Τοπική Κοινότητα Καστέλλου
Κάστελλος,ο

Φίλιππος,ο

Τοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου
Άσπρον ,το
Γαβαλοχώριον ,το
Τοπική Κοινότητα Κάινας
Κάιν α,η
Πλάταν ος,ο
Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου
Καλαμίτσιον Αλεξάν δρου,το
Τοπική Κοινότητα Κεφαλά
Δράπαν ος,ο
Κεφαλάς,ο
Παλαιλών ιον ,το
Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου Χωρίου
Κόκκιν ον Χωρίον ,το

Μεταμόρφωση,η

Τοπική Κοινότητα Εμπροσνέρου
Βατουδιάρης,ο

Πάτημα,το

Εμπρόσν ερος,ο

Τοπική Κοινότητα Κουρνά
Κουρν ά,η

Τοπική Κοινότητα Μάζης

Παραλία Κουρν ά,η

Φον ές,ο
Χάμπαθα,τα
Νίπος,το

Τοπική Κοινότητα Ξηροστερνίου
Λιτσάρδα,η

Σαμων άς,ο

Τοπική Κοινότητα Φυλακής
Δράμια,τα

Στύλος,ο

Φυλακή,η

Ξηροστέρν ιον ,το

Φαράγγιον ,το

Τοπική Κοινότητα Πλάκας
Αλμυρίδα,η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

Καμπιά,τα
Πλάκα,η
Τοπική Κοινότητα Σελλίων
Λικοτιν αρέα,η
Σελλία,τα
Σούρη,η

Τοπική Κοινότητα Ασή Γωνιάς
Ασή Γων ιά,η

Τοπική Κοινότητα Αλικάμπου
Αλίκαμπος,ο

Μάζα,η

Τοπική Κοινότητα Νίπους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ
Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου
Μελιδόν ιον ,το
Τοπική Κοινότητα Παϊδοχωρίου
Άγιοι Πάν τες,οι
Παϊδοχώριον ,το
Τοπική Κοινότητα Πεμονίων
Πεμόν ια,τα
Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ
Τζιτζιφές,ο
Τοπική Κοινότητα Φρε
Φρες,ο
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
Τοπική Κοινότητα Ασή Γωνιάς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Παραπομπές
Δήμος Αποκορώνου. Διαθέσιμο από το : https://el.wikipedia.org/ [Ανακτήθηκε στις 10/03/2018]
Π. Μιχαήλ Α. Βλαβολιγάκης, Καλύβες 2018. Καλύβες ιστορία – μνημεία. Έκδοση της ενορίας Καλυβών 2018. σελ 11.
3 Υπουργείο εσωτερικών. Αποκ. Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση. Πρόγραμμα Καλλικράτης. «Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων» (Με
αντιστοίχηση των Καποδιστριακών ΟΤΑ – Νέα έκδοση 31/05/2011). Διαθέσιμο από το : https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisiaytodioikisi/programma-kallikratis/kodikologio-kallikrateion-dimon-kai-koinotiton , [Ανακτήθηκε στις 10/03/2018]
4 Το επίσημο ιστολόγιο του Δήμου (ενημέρωση ιστολογίου έως τις 08/09/2015) Ο Δήμος Αποκορώνου. Διαθέσιμο από το :
https://apokoronou.wordpress.com/ , [Ανακτήθηκε στις 10/03/2018]
5 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ό.π. σελ 55.
1
2
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Ο πληθυσμός και οι τομείς απασχόλησης
Ο πληθυσμός
Μελετώντας τον πληθυσμό της επαρχίας Αποκορώνου από το 1940 έως
και το 2011 παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων υπήρξε κατά
την απογραφή του 1940 με μεγάλη διαφορά. Για την ακρίβεια, το 1940 η
επαρχία είχε 21.404 κατοίκους.1 Αυτό μαρτυρά πως αποτελούσε
προσοδοφόρα περιοχή εκείνη την εποχή. Έκτοτε έως και το 1991 υπάρχει
σταδιακή πτώση στο πληθυσμό. Σο 1951 μειώνονται στους 20.034, το 1961
στους 17.580 κατοίκους, το 1971 στους 13.339 και το 1981 στους 11.972. 2,3,4
Σο 1991 καταγράφεται ο μικρότερος πληθυσμός της επαρχίας που αριθμεί
μόλις 11.827 κάτοικους.5 Η μείωση των κατοίκων πιθανόν να οφείλεται στη
μετακίνησή τους προς τα αστικά κέντρα της Ελλάδας αλλά και το εξωτερικό
με στόχο την εύρεση εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Σις
δεκαετίες του 1990 και του 2000 πραγματοποιείται αύξηση του πληθυσμού
αλλά σε καμία περίπτωση δε φτάνει τον αριθμό που καταγράφηκε το 1940.
Σο 2001 οι κάτοικοι ανέρχονται στους 12.112. 6 (Εικόνα 1)
Ο Αποκόρωνας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που
πραγματοποιήθηκε το 2011, έχει 12.807 μόνιμους κατοίκους, 6.454 άντρες
(50,2%) και 6.353 γυναίκες (49.8%). Ο πραγματικός πληθυσμός του
ανέρχεται στους 15.660 κατοίκους και αποκαλύπτει τη δυναμική του
τριτογενή τομέα στην περιοχή, ιδίως όσον αφορά τον κλάδο του
τουρισμού και τη διάθεση της δεύτερης κατοικίας. Ο Αποκόρωνας είναι ο
τρίτος κατά σειρά πολυπληθέστερος δήμος της Περιφερειακής Ενότητας
Φανίων, μετά το δήμο Φανίων και το δήμο Πλατανιά, και δεύτερος ως προς
την πυκνότητα του μόνιμου πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
(40,59). 7

Εικόνα 1 : Ο μόνιμος πληθυσμός της επαρχίας
Αποκορώνου από το 1940 έως και το 2011.
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Η δημοτική ενότητα Βάμου διαθέτει το
μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων (3.388),
την οποία ακολουθούν η δημοτική ενότητα
Αρμένων, με μικρή διαφορά (3.255), και η
δημοτική ενότητα Γεωργιουπόλεως (2.749). Η
κατάταξη αλλάζει βάση της καταμέτρησης του
πραγματικού πληθυσμού με τη δημοτική
ενότητα Γεωργιουπόλεως να παίρνει τα
πρωτεία με 4.625 κατοίκους. Δεύτερη έρχεται η
δημοτική ενότητα Βάμου (3.822) και τρίτη η
δημοτική ενότητα Αρμένων (3.814) Οι άλλες
τρεις δημοτικές ενότητες, Δ.Ε. Κρυονερίδας,
Δ.Ε. Υρε και Δ.Ε. Ασή Γωνιάς έχουν μόνιμο
πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων
(1.993 , 895 , 527 αντίστοιχα) ο οποίος έχει
πολύ μικρές διαφορές σε σχέση με τον
πραγματικό (1997, 904, 518 αντίστοιχα). 8
(Εικόνα 2) (Πίνακες 1 – 6)

Εικόνα 2 : Φάρτης μόνιμου και πραγματικού
πληθυσμού Αποκορώνου ανά δημοτική ενότητα
σε αριθμούς και ποσοστά.
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Αναλυτικοί πίνακες απογραφής πραγματικού και μόνιμου (de facto) πληθυσμού Δήμου Αποκορώνου ανά Δημοτική ενότητα.
Απογραφή 2011.
ΠΕΡΙΟΦΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΒΑΜΟΤ
Τοπική Κοινόηεηα Βάμος
Βάκνο,ν
Γνπιηαλά,ηα
Τοπική Κοινόηεηα Γαβαλοσωπίος
Άζπξνλ,ην
Γαβαινρώξηνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Κάιναρ
Κάηλα,ε
Πιάηαλνο,ν
Τοπική Κοινόηεηα Καλαμιηζίος Αλεξάνδπος
Καιακίηζηνλ Αιεμάλδξνπ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Κεθαλά
Γξάπαλνο,ν
Κεθαιάο,ν
Παιαηιώληνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Κοκκίνος Χωπίος
Κόθθηλνλ Χωξίνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Ξεποζηεπνίος
Ληηζάξδα,ε
Ξεξνζηέξληνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Πλάκαρ
Αικπξίδα,ε
Κακπηά,ηα
Πιάθα,ε
Τοπική Κοινόηεηα Σελλίων
Ληθνηηλαξέα,ε
Σειιία,ηα
Σνύξε,ε

De Facto
Μόνιμος
Πληθυσμός Πληθυσμός
3822
887
781
106
685
148
537
164
147
17
91
91
517
170
302
45
286
286
163
117
46
906
455
50
401
123
50
46
27

3388
802
706
96
647
134
513
164
147
17
88
88
518
169
303
46
272
272
162
116
46
612
170
49
393
123
50
46
27

ΠΕΡΙΟΦΗ

De Facto
Μόνιμος
Πληθυσμός Πληθυσμός

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΜΕΝΩΝ
Σοπική Κοινότητα Αρμένων
Αρμέν οι,οι

3,814
349
349

3,255
345
345

Σοπική Κοινότητα Καλυβών
Καλύβαι,αι

2,157
1,984

1,603
1,429

Σσιβαράς,ο

173

174

Σοπική Κοινότητα Καρών Αποκορρώνου

34

37

Καρές,αι

34

37

Σοπική Κοινότητα Μαχαιρών
Μαχαιροί,οι

51
51

54
54

Σοπική Κοινότητα Νέου Φωρίου Αποκορρώνου
Νέον Φωρίον ,το

549
549

556
556

Σοπική Κοινότητα Ραμνής
Κυριακοσέλλια,τα

178
35

172
32

Ραμν ή,η

106

103

Φιλιομουδού,η

37

37

Σοπική Κοινότητα τύλου

496

488

Πρόβαρμα,το

116

112

αμων άς,ο

38

37

τύλος,ο

321

319

Υαράγγιον ,το

21

20

Πίνακας 1 : Πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Βάμου.
Πίνακας 2: Πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων.
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ΠΕΡΙΟΦΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤΠΟΛΕΩ
Τοπική Κοινόηεηα Γεωπγιοςπόλεωρ
Αζπξνπιηάλνη,νη
Γεωξγηνύπνιηο,ε
Κάβαιινο,ν
Μαζέο,ν
Μνπξίνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Καλαμιηζίος Αμςγδαλίος
Δμώπνιηο,ε
Καιακίηζηνλ Ακπγδάιηνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Καζηέλλος
Κάζηειινο,ν
Μεηακόξθωζε,ε
Πάηεκα,ην
Τοπική Κοινόηεηα Κοςπνά
Κνπξλά,ε
Παξαιία Κνπξλά,ε
Τοπική Κοινόηεηα Φςλακήρ
Γξάκηα,ηα
Φπιαθή,ε
ΠΕΡΙΟΦΗ

De Facto

Μόνιμος

Πληθυσμός Πληθυσμός
4625
2749
2,573
936
1,362
248
972
455
70
72
74
68
95
93
307
297
178
167
129
130
131
144
112
124
9
9
10
11
1,061
1,070
467
471
594
599
553
302
509
257
44
45
De Facto

Μόνιμος

Πληθυσμός Πληθυσμός

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΥΡΕ

904

895

Τοπική Κοινόηεηα Μελιδονίος
Μειηδόληνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Παϊδοσωπίος
Άγηνη Πάληεο,νη
Παϊδνρώξηνλ,ην
Τοπική Κοινόηεηα Πεμονίων
Πεκόληα,ηα
Τοπική Κοινόηεηα Τδιηδιθέ
Τδηηδηθέο,ν
Τοπική Κοινόηεηα Φπε
Φξεο,ν

106
106
217
110
107
108
108
150
150
323
323

107
107
212
106
106
107
107
143
143
326
326
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ΠΕΡΙΟΦΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΡΤΟΝΕΡΙΔΑ
Τοπική Κοινόηεηα Αλικάμπος
Αιίθακπνο,ν
Τοπική Κοινόηεηα Βαθέ
Αξεβίηεο,ν
Αραηδεθηά,ε
Βαθέο,ν
Τοπική Κοινόηεηα Βπςζών Αποκοππώνος
Βξύζεο,νη
Μεηόρηνλ,ην
Φίιηππνο,ν
Τοπική Κοινόηεηα Εμπποζνέπος
Βαηνπδηάξεο,ν
Δκπξόζλεξνο,ν
Τοπική Κοινόηεηα Μάδερ
Μάδα,ε
Φνλέο,ν
Χάκπαζα,ηα
Τοπική Κοινόηεηα Νίποςρ
Νίπνο,ην
ΠΕΡΙΟΦΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΗ ΓΩΝΙΑ
Τοπική Κοινόηεηα Αζή Γωνιάρ
Αζή Γωληά,ε

De Facto

Μόνιμος

Πληθυσμός Πληθυσμός
1977
1993
196
198
196
198
231
238
22
22
4
4
205
212
784
794
732
740
15
15
37
39
344
344
76
76
268
268
251
252
100
100
120
120
31
32
171
167
171
167
De Facto
Μόνιμος
Πληθυσμός Πληθυσμός
518
527
518
527
518
527

Πίνακας 3 : Πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιουπόλεως.
Πίνακας 4: Πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας.
Πίνακας 5 : Πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Υρε.
Πίνακας 6 : Πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Ασή Γωνιάς.
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Ο πληθυσμός του δήμου διακρίνεται σε οχτώ ηλικιακές ομάδες. Η ηλικιακή
ομάδα που ανταποκρίνεται στους περισσότερους κατοίκους είναι αυτή
μεταξύ των σαράντα και των πενήντα τεσσάρων ετών (2520 κάτοικοι,
19,68%). Παράλληλα παρατηρείται ότι οι κάτοικοι που είναι άνω των
πενήντα τεσσάρων ετών (38.10%) είναι λιγότεροι από αυτούς που είναι
κάτω των σαράντα ετών (42.23%) αλλά υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ
του πληθυσμού άνω των ογδόντα ετών και κάτω των τεσσάρων ετών.
Αυτό υποδεικνύει ότι ο πληθυσμός γερνάει αλλά δεν ανανεώνεται. (Εικόνα 3)
ύμφωνα με τους δείκτες που εκφράζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
της περιοχής ο πληθυσμός είναι κατά μεγάλο ποσοστό γερασμένος
(δείκτης γήρανσης = 160,06, εθνικός δείκτης γήρανσης = 135,40), ενώ το
ποσοστό των νέων σε ηλικία κατοίκων (0 – 14 ετών) είναι πολύ χαμηλό και
μειώνεται σταδιακά (δείκτης νεανικότητας = 14,9% έναντι του 16,9% που είχε
καταγραφεί το 2001, ο ενεργός πληθυσμός ο οποίος αντιστοιχεί στις ηλικίες
δεκαπέντε έως εξήντα τεσσάρων ετών επιβαρύνεται από το γεροντικό και το
νεανικό πληθυσμό (δείκτης εξάρτησης = 63,25 , εθνικός δείκτης εξάρτησης
= 51,20) και η αντικατάσταση του μεγαλύτερου ηλικιακά ενεργού
πληθυσμού στην αγορά εργασίας (60 – 64 ετών) από τον νεότερο (15 – 19
ετών) δεν είναι ικανοποιητική (δείκτης αντικατάστασης = 57,84). 9

Εικόνα 3 : Ο μόνιμος πληθυσμός ανά ηλικιακή ομάδα.
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Οι τομείς απασχόλησης

Οι αγροτικζσ
εκτάςεισ ανά
Δημοτική Ενότητα
(ςτρζμματα)
Δ.Ε. Αρμζνων
10,705
Δ.Ε. Βάμου
16,589.8
Δ.Ε. Γεωργιοφπολησ
12,274.2
Δ.Ε. Κρυονερίδασ
10,615.6
Δ.Ε. Φρε
40,51.6
Δ.Ε. Αςή Γωνιάσ
3755
Σφνολο :
57,991.20
Εικόνα 4. Σα κύρια αγροτικά προϊόντα του Αποκόρωνα.
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Σο 2011 καταγράφονται συνολικά στο δήμο 4006 απασχολούμενοι, 1507
στα οικιακά, 686 άνεργοι, 3867 συνταξιούχοι, 1811 μαθητές και σπουδαστές
και 930 κάτοικοι που ανήκουν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό ή
αλλιώς «λοιποί». την κατηγορία αυτή ανήκουν για παράδειγμα τα μικρά
παιδιά που δε φοιτούν σε σχολείο και οι στρατευμένοι. Από τους 4.006
απασχολούμενους, οι 819 δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα
(20.44%), οι 607 στο δευτερογενή (15.15%) και οι 2580 στον τριτογενή
(64.61%). 10
Παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στον τριτογενή τομέα ο
Αποκόρωνας εκφράζει αγροτικό χαρακτήρα, καθώς από τη συνολική του
έκταση (323.13 τ.χμ.) τα 57,991.20 στρέμματα χρησιμοποιούνται για
αγροτικές δραστηριότητες. την περιοχή κυριαρχούν οι ελαιώνες, ο καρπός
των οποίων χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελαιόλαδου. τις περιοχές
που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, κυρίως
πορτοκαλιές, λεμονιές και μανταρινιές, αλλά και αβοκάντο, ενώ στις
ορεινές περιοχές παρατηρείται η καλλιέργεια χαρουπιού. Υυσικά από τον
Αποκόρωνα δεν λείπουν και τα αμπέλια, αν και έχουν μειωθεί τα τελευταία
χρόνια, και τα υπαίθρια κηπευτικά. Σα τελευταία έτη έχει αναπτυχθεί σε μικρό
βαθμό και η παραγωγή μελιού. 11 (Εικόνα 4, Πίνακας 2)
Επίσης, σημαντική δραστηριότητα της περιοχής είναι η κτηνοτροφία η
οποία αποφέρει προϊόντα όπως γάλα, κρέας, τυρί, μυζήθρα, αυγά, και
μαλλί προβάτου. τις παραθαλάσσιες περιοχές, Καλύβες, Αλμυρίδα,
Γεωργιούπολη, έχει αναπτυχθεί η αλιεία και έχουν δημιουργηθεί σημαντικοί
σύλλογοι. 12
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το δευτερογενή τομέα της περιοχής ανήκουν επιχειρήσεις
όπως μεταποιητικές βιομηχανίες, επιχειρήσεις ηλεκτρικού
ρεύματος και νερού και επιχειρήσεις που αφορούν τον
κατασκευαστικό κλάδο. Σόσο στον Αποκόρωνα όσο και στην
Περιφέρεια Κρήτης εν γένει, οι περισσότερες επιχειρήσεις που
εμπίπτουν στον τομέα αυτόν είναι μικρές και πολλές φορές
είναι οικογενειακές, με εξαίρεση τις συνεταιριστικές. Η Κρήτη
διαθέτει μόνο το 1,8% της βαριάς βιομηχανίας και ελάχιστες
μονάδες δημιουργούν υψηλό κύκλο εργασιών. 13
Ο τριτογενής τομέας, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω,
απασχολεί 2580 άτομα. Ένας από τους κλάδους του που
απασχολεί μεγάλο ποσοστό κατοίκων είναι αυτός του
τουρισμού, ο οποίος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην
περιοχή αλλά ταυτόχρονα διέπεται από το φαινόμενο της
εποχικότητας κάτι το οποίο αποτελεί πρόβλημα για τα άτομα
που απασχολεί. Σο φαινόμενο του τουρισμού αποτελεί
καταλυτικό
παράγοντα
για
την
πολιτικοοικονομική
κατάσταση αλλά και τον τρόπο διάρθρωσης του δομημένου
χώρου ολόκληρης της χώρας. 14

Πίνακας 2. Αναλυτικός πίνακας απογραφής απασχολούμενων ανά
επάγγελμα στο Δήμο Αποκορώνου. ΕΛΣΑΣ, Απογραφή 2011.

Απογραφή 2011
Επάγγελμα

Απασχολούμεν οι

1. Αν ώτερα διευθυν τικά και
διοικητικά στελέχη

266

2. Επαγγελματίες

280

3. Σεχν ικοί και ασκούν τες συν αφή
επαγγέλματα

209

4. Τπάλληλοι γραφείου

269

5. Απασχολούμεν οι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές

973

6. Ειδικευμέν οι γεωργοί, κτην οτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς

776

7. Ειδικευμέν οι τεχν ίτες και ασκούν τες
συν αφή επαγγέλματα

558

8. Φειριστές βιομηχαν ικών εγκαταστάσεων ,
μηχαν ημάτων και εξοπλισμού και
συν αρμολογητές (μον ταδόροι)

192

9. Αν ειδίκευτοι εργάτες, χειρων άκτες και
μικροεπαγγελματίες

483

ΤΝΟΛΟ

4006
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Τ

ρίτη

Ε

νότητα

Ο Αποκόρωνας υπό το πρίσμα
του Τουρισμού
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Το πρότυπο του τουρισμού στον Αποκόρωνα και οι παράγοντες που το επηρεάζουν
Η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου σχετίζεται με παράγοντες όπως η ιστορία του, η
γεωμορφολογία του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου του, οι υποδομές του, η
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναλώσει ο ταξιδιώτης
το χρόνο του σε αυτόν. Ο τελευταίος παράγοντας είναι και ο πιο καθοριστικός όσον αφορά το
πρότυπο του τουρισμού που επιλέγεται για την εκάστοτε περιοχή.
Το νησί της Κρήτης, λόγω του φυσικού του πλούτου, των μεγάλων παραλιακών του εκτάσεων
και των αρχαιολογικών του χώρων, θεωρήθηκε από πολύ νωρίς ένας από τους πιο
σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών στη χώρα, ο οποίος θα μπορούσε να υποστηρίξει το
πρότυπο του μεσογειακού τουρισμού ηλίου και θάλασσας. Τη δεκαετία του ’60 συντάσσεται
εκτενής μελέτη για το νησί, που περιελάμβανε στρατηγικές ανάπτυξης με βασικό γνώμονα τον
τουρισμό.1 Aπό τη δεκαετία του 1980 έως και σήμερα, o Nομός Ηρακλείου έρχεται τρίτος σε
σειρά προτίμησης ως τόπος διακοπών, μετά τα Δωδεκάνησα και την Αθήνα, με τον αριθμό των
επισκεπτών του να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Την ίδια χρονική περίοδο, οι Νομοί
Χανίων και Ρεθύμνου αποτελούν επίσης σταδιακά αναπτυσσόμενους τουριστικούς τόπους με
το ποσοστό των επισκεπτών τους να αυξάνεται κατά +639,56 % και +326,88% αντίστοιχα.2 Από
το 2010 έως σήμερα παρουσιάζεται πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των καταλυμάτων σε
όλη τη χώρα. Οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου παρουσιάζουν αυξήσεις της τάξεως του
+1088,67% και +700,94% αντίστοιχα και συγκαταλέγονται στους νομούς με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις πανελλαδικά.3
Ο Δήμος Αποκορώνου έχει συμβάλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη του Νομού Χανίων,
μέσω του πρότυπου του μεσογειακού τουρισμού ηλίου και θάλασσας ενώ ταυτόχρονα, λόγω
των γεωμορφολογικών του στοιχείων, προωθεί την προσφοράς μίας ολιστικής εμπειρίας των
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τοπίων της Κρήτης, από το παραθαλάσσιο έως και το
ορεινό.*1 Παρά το γεγονός ότι διαθέτει μακραίωνα
ιστορία, καθώς και ένα σημαντικό αριθμό κηρυγμένων
μνημείων, πολύ μικρό τμήμα της ανάδειξης της επαρχίας
στηρίζεται σε αυτούς τους παράγοντες.*2
Ο Αποκόρωνας δε διαθέτει υποδομές αερολιμένα και
εμπορικού ή/και επιβατικού λιμένα με αποτέλεσμα να μην
αποτελεί άμεσο προορισμό και κατ’ επέκταση να
μειώνονται οι πιθανότητες να επιλεγεί από έναν ταξιδιώτη
ως τόπος επίσκεψης αλλά και διαμονής. Οι κάτοικοί του,
καθώς και οι επισκέπτες του, εξυπηρετούνται είτε από τον
αερολιμένα των Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και
το λιμάνι της Σούδας, τα οποία είναι και τα πλησιέστερα,
είτε από τον Κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου «Ν.
Καζαντζάκης» και το λιμάνι του Ηρακλείου αντίστοιχα. Οι
οικισμοί Καλύβες, Αλμυρίδα και Γεωργιούπολη διαθέτουν
αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες που εξυπηρετούν τα
μικρά αλιευτικά σκάφη και το μικρό λιμάνι των Καλυβών
εξυπηρετεί και τις τουριστικές ανάγκες του Αποκόρωνα.4
Κατ’ επέκταση η πρόσβαση προς την επαρχία
Αποκορώνου καθώς και η μετακίνηση εντός αυτής
πραγματοποιούνται μέσω του οδικού δικτύου. (Εικόνες 2, 3)

Εικόνα 2 : Απεικόνιση της διαδρομής Χανιά –Δραμιά με συνημμένες τις χιλιομετρικές
αποστάσεις.
Εικόνα 3 : Απεικόνιση διαδρομής Χανιά– Σφακιά με συνημμένες τις χιλιομετρικές
αποστάσεις.

*1 Βλ. το Κεφάλαιο «Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά – περιοχές προστασίας» σελ. 40.
*2 Βλ. τα Κεφάλαια «Ιστορικά στοιχεία» σελ. 49, «Ο Αποκόρωνας μέσα από τις αφηγήσεις των περιηγητών» σελ. 63, «Η διατήρηση.του παρελθόντος. Κηρύξεις –
Μνημεία» σελ. 68.
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Οδικό δίκτυο
Τα σημεία της χάραξής του οδικού δικτύου είναι καθοριστικά όσον αφορά
τη χωροθέτηση της οικιστικής και κατ’ επέκταση της οικονομικής και πιο
συγκεκριμένα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. (Εικόνες 4, 5)
Ο Αποκόρωνας είναι ο συνδετήριος δήμος μεταξύ του Νομού Χανίων και
του Νομού Ρεθύμνης. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω του Βόρειου
Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ο οποίος διατρέχει εγκάρσια το Δήμο και
αποτελεί το πρωτεύον οδικό του δίκτυο. Το τμήμα του ΒΟΑΚ που αντιστοιχεί
στον Αποκόρωνα έχει μήκος 33χμ., ξεκινάει από τον οικισμό Καλάμι,
διατρέχει τον οικισμό του Καβρού και καταλήγει στον ποταμό Μουσέλα,
στα σύνορα με το Ρέθυμνο. Το γεγονός ότι ο ΒΟΑΚ διακόπτει τους
οικισμούς Γεωργιούπολη και Καβρό χωρίς να υπάρχει κάποιας φύσης
μέριμνα για τους πεζούς που κινούνται σε αυτούς τους δύο ιδιαίτερα
τουριστικά ανεπτυγμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Η
πρόσβαση στους υπόλοιπους οικισμούς καθίσταται δυνατή μέσω των δύο
ανισόπεδων κόμβων του στις Καλύβες και στις Βρύσες.
Η Παλαιά Εθνική Οδός (ΠΕΟ 90) και οι επαρχιακές οδοί ανήκουν στο
δευτερεύον οδικό δίκτυο του Αποκόρωνα. Η ΠΕΟ, μήκους 43 χμ., διέρχεται
από τους οικισμούς Καλύβες, Αρμένοι, Νιο Χωριό, Άγιοι Πάντες, Βρύσες,
Γεωργιούπολη, Ασπρουλιανοί, Καβρός και Δραμιά.5 Το εκτενές επαρχιακό
οδικό δίκτυο, περίπου 100 χμ. στο σύνολο, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους
οικισμούς που δε συνδέονται με την Παλαιά Εθνική Οδό και διαιρείται σε
πρωτεύον και δευτερεύον σύμφωνα με το ΦΕΚ 293/Β/17-4-95. (Εικόνες 6, 7)
Εικόνα 4 : Ενδεικτικός χάρτης του οδικού δικτύου του
Δήμου Αποκορώνου.
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Εικόνα 5 : Απόσπασμα χάρτη οδικού δικτύου Νομού Χανίων.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
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Στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο του δήμου ανήκουν οι εξής οδοί 6:
1) Νο 42: «Μεγάλα Χωράφια – Στύλος- Νέο Χωριό» έως την παρακαμπτήριο της εθνικής οδού Χανίων –
Ρεθύμνου.
2) Νο 44: «Καλύβες – Βάμος – Γεωργιούπολη»
3) Νο 45: «Καλύβες – Πλάκα» η οποία συνεχίζει μέχρι τη Γεωργιούπολη μέσω του Κόκκινου Χωριού, τον
Κεφαλά, το Δράπανο και τη Λικοτιναρέα.
4) Νο 46: «Μπαμπαλή Χάνι – Βάμος» από Καϊνά και Ξηροστερνίου
5) Νο 54 : «Βρύσες – Ασκύφου – Χώρα Σφακίων» μέχρι την επαρχιακή οδό 31: «Ροδοβάνι – Σούγια»
6) Νο 56 : «Γεωργιούπολη – Κάβαλος – Κουρνάς» η οποία συνεχίζει προς Αργυρούπολη και Ασή Γωνιά.

Στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο ανήκουν όλες οι οδοί οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί
επαρχιακές σύμφωνα με το Β.Δ. 49/6-2-1956 και δεν αναφέρονται παραπάνω ή τμήματα των
πρωτευόντων επαρχιακών οδών που αντικαταστάθηκαν με νέες χαράξεις. 7 Πιο συγκεκριμένα,
σε αυτήν την κατηγορία οδικού δικτύου ανήκουν οι ακόλουθες οδοί 8 :
1) Νο 47 : Αλμυρός – Γαβαλοχώρι – Ξηροστέρνι από την επαρχιακή οδό 45 έως την επαρχιακή οδό 46
2) Νο 48 : Γαβαλοχώρι – Άγιος Παύλος από την επαρχιακή οδό 47 έως την επαρχιακή οδό 44
3) Νο 49 : Νέο Χωριό – Φρές – Βρύσες από τους Μαχαιρά – Ραμνής, Μελιδονίου, Προμονίων, Τζιτζιφέ και
Βαφέ ως την παρακαμπτήριο της εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου.
4) Νο 50 : Ενωτική εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου και της επαρχιακής οδού 49 εις Φρέ.
5) Νο 51 : Βάμος – Βρύσες από την επαρχιακή οδό 46 και από Γιαννίτσαρι Μετοχίου.
6) Νο 52 : Μπαμπαλή Χάνι – Νίπους – Βρύσες έως την παρακαμπτήριο της εθνικής οδού Χανίων –
Ρεθύμνου.
7) Νο 53 : Λιτσάρδα – Λικοτιναρέα από την επαρχιακή οδό 46 έως την επαρχιακή οδό 45.
8) Νο 57 : Επισκοπή – Κουρνά από την εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου μέχρι την επαρχιακή οδό 56.
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Εικόνα 6 : Απόσπασμα επισυναπτόμενου χάρτης της απόφασης «Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών του Νομού Χανίων κατά τας διατάξεις του Νόμου
3155/55, περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»
Εικόνα 7 : Απόσπασμα χάρτη της περιοχής του Δήμου Αποκορώνου από την εφαρμογή Google Earth με σηματοδοτημένες τις επαρχιακές οδούς.
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Το τριτεύον οδικό δίκτυο της χώρας περιλαμβάνει τα τμήματα των επαρχιακών οδών που
διέρχονται εντός των ορίων των οικισμών, τις κύριες δημοτικές οδούς που είναι
χαρακτηρισμένες από τα Δημοτικά Συμβούλια, τις δημοτικές οδούς που βρίσκονται εντός των
οικισμών, το λοιπό δημοτικό οδικό δίκτυο που αποτελείται από τις υπόλοιπες συνδετήριες οδούς
μεταξύ των οικισμών και τις αγροτικές οδούς.
Στην περίπτωση του Αποκόρωνα, στο τριτεύον οδικό δίκτυο ανήκουν οι δημοτικοί και οι
αγροτικοί οδοί. Το δίκτυο των δημοτικών οδών δεν έχει θεσμοθετηθεί επίσημα, αν και ανεπίσημα
ως δημοτικοί οδοί θεωρούνται όλες οι κύριες οδοί που δεν εμπίπτουν στις ανώτερες κατηγορίες
και λειτουργούν ως συνδετήριες αρτηρίες μεταξύ των οικισμών. Το πλάτος των οδών αυτών
πολλές φορές δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση δύο ρευμάτων καθώς το μέσο πλάτος τους
κυμαίνεται μεταξύ των τριών έως έξι μέτρων. Αυτό συναντάται κυρίως στις περιοχές εκτός των
οικισμών και ιδιαίτερα στους ορεινούς οικισμούς. Η έκταση που καλύπτουν συνολικά είναι
περίπου 500 χμ. Οι εναπομείναντες δρόμοι χαρακτηρίζονται ως αγροτικοί και οι περισσότεροι
από αυτούς είναι χωματόδρομοι. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις των αγροτικών οδών που είναι
ασφαλτοστρωμένες μετά από παρέμβαση των κατοίκων για την ευκολότερη μετακίνησή τους.
Το πλάτος τους κυμαίνεται μεταξύ των τριών και των πέντε μέτρων με αποτέλεσμα να είναι
δύσκολη η ταυτόχρονη κυκλοφορία δύο οχημάτων που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.
Μέχρι πρόσφατα, οι οδοί αυτές εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο την πρόσβαση των κατοίκων
στις αγροτικές περιοχές.9 Σήμερα, παρατηρείται ότι υπάρχουν κατοικίες οι οποίες έχουν
οικοδομηθεί σε περιοχές που είναι προσβάσιμες μόνο μέσω των αγροτικών αυτών οδών.
Η διαμόρφωση του οδικού δικτύου είναι άμεσα εξαρτημένη από το ανάγλυφο του εδάφους
καθώς είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του έχει διανοιχθεί στις πεδινές και τις
ημιορεινές περιοχές, δηλαδή στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα του δήμου. Η άμεση σχέση του
ανάγλυφου με τις θέσεις του οδικού δικτύου είναι έντονα εμφανής στην περίπτωση της Τοπικής
Κοινότητας Ασή Γωνιά και του ομώνυμου οικισμού της, η οποία δε συνδέεται με καμία άλλη
περιοχή του δήμου, καθώς το ορεινό και δυσπρόσιτο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί
δυσκολίες για τη διάνοιξη κατάλληλου οδικού δικτύου. Ο μοναδικός τρόπος σύνδεσης είναι
μέσω του οδικού δικτύου του Νομού Ρεθύμνου και ο πλησιέστερος οικισμός είναι η
Αργυρούπολη του Νομού Ρεθύμνου. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί ο Βόρειος Οδικός Άξονας
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ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα αστικά κέντρα του νησιού, αλλά παράλληλα το
γεγονός ότι διατρέχει τον οικισμό του Καβρού αποτελεί μείζον θέμα για την ασφαλή κυκλοφορία
των πεζών.
Κατά γενική ομολογία, οι υφιστάμενες οδικές αρτηρίες είναι σχετικά επαρκείς για την μετακίνηση
των μόνιμων κατοίκων αλλά η κατάσταση της διατήρησής τους και η ποιότητα τους δε
συμβαδίζει με τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, η οποία έχει ως στόχο την προσέλκυση
επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες
με τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις τους χειμερινούς μήνες και οι εφήμερες πυρκαγιές σε
συνδυασμό με την δυσκολία συντήρησης των έργων υποδομής, δυσχεραίνουν αρκετά την
κατάσταση.

Εικόνα 8 : Φωτογραφία του ΒΟΑΚ στο ύψος του οικισμού Βρύσες μετά από την πυρκαγιά του 2018.
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Κατηγορίες και ορισμοί τουριστικών καταλυμάτων
Τα τουριστικά καταλύματα μίας περιοχής αποτελούν δείκτη για το βαθμό της τουριστικής της
ανάπτυξης ενώ οι κατηγορίες των καταλυμάτων μαρτυρούν τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες
προσπαθεί να προσελκύσει.
«Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και
παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση,
ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. Αυτά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τα κύρια
τουριστικά καταλύματα και τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα.» 10
«Στην κατηγορία των κύριων τουριστικών καταλυμάτων ανήκουν τα ξενοδοχεία, οι
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), οι ξενώνες φιλοξενίας νέων, τα σύνθετα
τουριστικά καταλύματα, τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) και τα ξενοδοχειακά
τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
Στην κατηγορία των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ανήκουν τα αυτοεξυπηρετούμενα
καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις
(βίλες) ειδικού καθεστώτος (Ν.4179/2013), τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές
επιπλωμένες κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.» 11
Ο πιο αναγνωρίσιμος τύπος καταλύματος είναι αυτός των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων που αποτελούν και τους παλαιότερους. «Ως
ξενοδοχεία ορίζονται οι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε
δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους
χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού
γεύματος. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια − διαμερίσματα είναι εγκαταστάσεις διαμονής
που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή
περισσότερων χώρων με λουτρό. Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τους καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.» 12
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Ο τύπος καταλύματος που κινεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι αυτός
της «τουριστικής κατοικίας», ο οποίος είναι ο πιο πρόσφατος για τον οποίο θα γίνει λόγος
εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια. Η «τουριστική κατοικία» αρχικά αναφέρεται αποσπασματικά,
χωρίς ένα σαφή ορισμό και συγκεκριμένη πολιτική ως προς τις προϋποθέσεις που το διέπουν
στο νομοθετικό πλαίσιο. Η πρώτη σαφής αναφορά στις τουριστικές κατοικίες πραγματοποιείται
στο Ν4002/2011 όπου παρουσιάζονται ως μέρος των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι
οποίες θα μπορούν να ανοικοδομούνται σε εκτάσεις τουλάχιστον 150 στρεμμάτων
συνδυαστικά με ξενοδοχεία πέντε αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικοί λιμένες,
χιονοδρομικά κέντρα κ.α. 13, 14 Μετά από μερικά χρόνια, στο Ν4276 του 2014, ορίζεται η
τουριστική επιπλωμένη κατοικία αλλά και η τουριστική επιπλωμένη έπαυλη ως μεμονωμένα
καταλύματα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται :
«Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα − τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες είναι μεμονωμένες
μονοκατοικίες ή σε συγκρότημα, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.μ. εκάστη, με αυτοτέλεια
λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας.
Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.»15
«Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα − τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) είναι
μονοκατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 80 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική
προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος. Δομούνται με
όρους δόμησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων
επαύλεων (βιλών) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013.» 16
Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις εμπίπτουν και σε ένα ειδικό καθεστώς το οποίο αναφέρεται
στο Ν 4179 του 2013 βάση του οποίου «Η τουριστική επιπλωμένη έπαυλη ειδικού καθεστώτος
είναι, ακίνητο που φέρει τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της τουριστικής επιπλωμένης
έπαυλης, καθώς και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, το οποίο
όταν εκδίδεται αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του E.O.T. στην οικεία Δ.Ο.Υ., το οποίο
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δύναται ο ιδιοκτήτης του να εκμισθώνει ενιαία και όχι τμηματικά, σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς
δικαίωμα περαιτέρω υπομίσθωσης, για περίοδο τουλάχιστον μίας εβδομάδας και όχι πέραν των
τριών (3) μηνών συνολικά ανά έτος, απαγορευόμενης της διαδοχικής εκμίσθωσής του πέραν
του τριμήνου του ίδιου έτους. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη
επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη
δραστηριότητα αυτή αλλά απαγορεύεται η με τον άνω τρόπο εκμίσθωση πέραν των δύο
ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη.» 17
Ο Αποκόρωνας συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό καταλυμάτων, πιο συγκεκριμένα
εξιακόσια εξήντα τρία (663), τα οποία υπάγονται στις εξής υποκατηγορίες: ξενοδοχεία,
ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα
επιπλωμένα διαμερίσματα ή/και δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικές
επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ειδικού καθεστώτος.18 Η πληθώρα
των καταλυμάτων μαρτυρά ότι πραγματοποιείται προσπάθεια προσφοράς διάφορων
εμπειριών ώστε να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών με διαφορετικές ανάγκες και
επιθυμίες.
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Τα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ του Αποκόρωνα. 1977 - 2019
Ο Αποκόρωνας αναπτύσσει την τουριστική του δραστηριότητα από τα τέλη της δεκαετίας του
1970 έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο ξενοδοχειακό κατάλυμα ανεγείρεται στον
παραλιακό οικισμό της Γεωργιούπολης με 66 δωμάτια και 141 κλίνες και ξεκίνησε να λειτουργεί το
1977.1 (Εικόνα 1)

Εικόνα 1 : Χάρτης Αποκόρωνα με το πρώτο Κύριο Τουριστικό Κατάλυμα, δεκαετία 1970.
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Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο τουριστικός τομέας προσελκύει ολοένα και
περισσότερους επενδυτές στην περιοχή με αποτέλεσμα η Γεωργιούπολη, η οποία ήταν μία
ελώδης περιοχή που αποτελούσε έως και τα μέσα του 20ου αιώνα μείζον θέμα 2, να μετατρέπεται
σε τουριστικό θέρετρο του Αποκόρωνα. Παράλληλα, ανεγείρονται ξενοδοχειακά καταλύματα
στους παραθαλάσσιους οικισμούς της Αλμυρίδας και του Καβρού, ή αλλιώς Παραλία Κουρνά,
καθώς και στον οικισμό του Κουρνά όπου δεσπόζει το τοπίο της ομώνυμης λίμνης και
προσφέρονται διάφορες δραστηριότητες για τον επισκέπτη.3 (Εικόνα 2)

Εικόνα 2 : Χάρτης Αποκόρωνα με τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα, δεκαετία 1980.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο των Αποκορωνιωτών που
διοργανώνει το ίδρυμα «Αγία Σοφία» τον Αύγουστο του 1987, ο τουριστικός κλάδος αναπτύσσεται
ραγδαία στην επαρχία Αποκορώνου. Οι κυρίαρχες τουριστικές περιοχές είναι οι Καλύβες, η
Αλμυρίδα, η Πλάκα, η Γεωργιούπολη και ο Κουρνάς, δηλαδή περιοχές είτε παραθαλάσσιες είτε
πολύ κοντινές στο θαλάσσιο μέτωπο. Ο Αποκόρωνας συγκεντρώνει το 7% του δυναμικού των
καταλυμάτων του Νομού Χανίων. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 771 κλίνες εκ των οποίων οι
555 βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης. Τα περισσότερα καταλύματα
αποτελούν οικογενειακές, αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις. Καθώς αυξάνεται η προσφορά του
τουρισμού, αντίστοιχα αυξάνεται και ο αριθμός των κατοίκων που απασχολούνται σε αυτόν τον
τομέα είτε άμεσα με τη διαχείριση των τουριστικών μονάδων, είτε έμμεσα σε παρελκόμενες
συμπληρωματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως το εμπόριο και οι χώροι εστίασης. Την
ίδια χρονική περίοδο, η αστική περιοχή των Χανίων, του Ακρωτηρίου και του Κολυμβαρίου
συγκεντρώνει το 70% των καταλυμάτων και οι επαρχίες Σφακίων, Σελίνου και Κισάμου
συγκεντρώνουν 6%, 10% και 7% αντίστοιχα.4
Τη δεκαετία του ’90 σχεδόν τριπλασιάζεται ο αριθμός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του
Δήμου. Η Γεωργιούπολη, η Παραλία Κουρνά/Καβρός, ο Κουρνάς και η Αλμυρίδα συνεχίζουν να
αναπτύσσονται τουριστικά καθώς ανεγείρονται ξενοδοχειακά καταλύματα και στους οικισμούς
Καλύβες, Πλάκα, Ασπρουλιάνοι και Φυλακή.5 (Εικόνα 3)
Τη δεκαετία του 2000 συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στις
περισσότερες από τις περιοχές που είναι ήδη τουριστικές και αδειοδοτούνται νέα καταλύματα
στους οικισμούς Εξώπολη και Δραμιά της Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο
παραλιακό μέτωπο, καθώς και σε ενδότερες περιοχές του Αποκόρωνα, όπως στον οικισμό Βάμο
και στο Βαφέ της Δ.Ε. Κρυονερίδας. 6 (Εικόνα 4)
Την περίοδο από το 2010 έως και τον Ιούνιο του 2019, μειώνεται ο αριθμός των αδειοδοτήσεων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων στον Αποκόρωνα.
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Εικόνα 3 : Χάρτης Αποκόρωνα με τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα, δεκαετία 1990.
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Εικόνα 4 : Χάρτης
Αποκόρωνα με τα Κύρια
Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2000.

Σήμερα αριθμούνται συνολικά 64 κύρια τουριστικά καταλύματα σε όλο το Δήμο τα οποία
συγκεντρώνουν 3.629 δωμάτια που μεταφράζονται σε 7.632 κλίνες. Τα περισσότερα βρίσκονται κατά
κανόνα στις παραθαλάσσιες περιοχές ή σε περιοχές κοντινές στα παραθαλάσσια μέτωπα με
ελάχιστες εξαιρέσεις. Τα πρωτεία ως προς τον αριθμό των καταλυμάτων τα κατέχει η Δ.Ε. της
Γεωργιουπόλεως η οποία συγκεντρώνει 44 ξενοδοχειακά καταλύματα δηλαδή περίπου το 69% επί του
συνόλου με τα 25 εξ αυτών να βρίσκονται στον ομώνυμο οικισμό. 7 (Εικόνα 5)
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Εικόνα 5 : Χάρτης Αποκόρωνα με τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα, δεκαετία 2010.

111

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Το 2002 εμφανίζονται τα πρώτα μη κύρια τουριστικά καταλύματα και έως το 2009 υπάρχουν ήδη 38
καταχωρήσεις που αφορούν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή/και διαμερίσματα στον Αποκόρωνα. Οι
μισές περίπου εξ αυτών αναφέρονται σε οικισμούς όπου υπάρχουν ήδη ξενοδοχειακά καταλύματα
όπως είναι οι οικισμοί Καλύβες, Αλμυρίδα και Γεωργιούπολη, οι οποίοι είναι παραθαλάσσιοι, η Πλάκα,
που βρίσκεται κοντά σε παραλιακό μέτωπο, και οι οικισμοί Βάμος και Βαφές. Τα υπόλοιπα καταλύματα
αυτού του τύπου, με εξαίρεση δύο, ένα στο Πρόβαρμα Δ.Ε. Αρμένων και ένα στη Μάζα, Δ.Ε.
Κρυονερίδας, εμφανίζονται στη Δ.Ε. Βάμου σε οικισμούς που είτε βρίσκονται σε μικρή σχετικά
απόσταση από το παραλιακό μέτωπο, είτε προσφέρουν θέα προς το Κρητικό Πέλαγος.8 (Εικόνα 6)
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Εικόνα 6 : Χάρτης Αποκόρωνα
με τα Κύρια και τα Μη κύρια
Τουριστικά Καταλύματα, δεκαετία
2000.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μέσω των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων τη δεκαετία του
2010 χωρίζεται σε τρεις βασικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τα έτη 2010 – 2012 κατά
τη διάρκεια των οποίων υπάρχει μία ομαλή αύξηση των καταχωρήσεων, οι οποίες διπλασιάζονται
συνολικά σε αριθμό. Οι περισσότερες αφορούν καταλύματα στους παραθαλάσσιους οικισμούς
Καλύβες, Αλμυρίδα και Γεωργιούπολη, καθώς και στους οικισμούς που είναι κοντά στα παραλιακά
μέτωπα όπως η Πλάκα και το Κόκκινο Χωριό. Παρά το γεγονός ότι τα μη κύρια καταλύματα
συναντώνται σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη ξενοδοχειακά καταλύματα, ταυτόχρονα παρατηρείται
και η διάχυσή τους σε ημιορεινούς οικισμούς όπως το Μελιδόνι και τα Πεμόνια της Δ.Ε. Φρε. 9 (Εικόνα 7)

Εικόνα 7 : Χάρτης Αποκόρωνα με
τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τα Μη κύρια
Τουριστικά Καταλύματα, 2010-2012.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Η δεύτερη περίοδος, 2013 – 2015, είναι αυτή της έξαρσης καθώς αναφέρονται 37, 39 και 47
καταχωρήσεις για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ή/και δωμάτια αντίστοιχα ανά έτος, οι
οποίες αφορούν είτε την αδειοδότηση νέων καταλυμάτων είτε την αυξηση της δυναμικότητας στα ήδη
υπάρχοντα. (Εικόνα 8) Οι οικισμοί οι οποίοι αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμικότητά τους είναι οι
Καλύβες (2013 : 12κ, 2014: 10κ, 2015: 1κ)*1, η Αλμυρίδα (2013 : 1κ, 2014: 9κ, 2015: 2κ), η Γεωργιούπολη (2013 : 7κ,
2014: 6κ, 2015: 5κ) και η Εξώπολη (2013 : 1κ, 2014: 2κ, 2015: 18κ) η οποία μέσα σε ένα χρόνο μετατρέπεται
ραγδαία σε τουριστικά θέρετρο.10

Εικόνα 8 : Χάρτης Αποκόρωνα με
τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τα Μη κύρια
Τουριστικά Καταλύματα, 2013-2015.
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*1 Αριθμός καταχωρήσεων ανά έτος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Η τελευταία περίοδος είναι αυτή των ετών 2016 και 2017 κατά την οποία συνεχίζει να αυξάνεται ο
αριθμός των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και η δυναμικότητα των προϋφιστάμενων.
Σύμφωνα με το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων, το 2019 καταγράφονται 282 καταχωρήσεις που
αφορούν σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ή/και δωμάτια οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.463
δωμάτια, τα οποία μεταφράζονται σε 3.754 κλίνες. Το γεγονός ότι το ποσοστό των καταλυμάτων που
βρίσκονται κοντά στα παραλιακά μέτωπα υπερτερεί με μεγάλη διαφορά του ποσοστού αυτών που
λειτουργούν στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές αποδεικνύει το γεγονός ότι ο Αποκόρωνας
ακολουθεί το πρότυπο του μεσογειακού τουρισμού ηλίου και θάλασσας. 11 (Εικόνα 9)

Εικόνα 9 : Χάρτης Αποκόρωνα με
τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τα Μη κύρια
Τουριστικά Καταλύματα, 2016-2019.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Το μοντέλο της τουριστικής κατοικίας αποτελεί απόρροια της ανάγκης του εφήμερου επισκέπτη να
ξεφύγει από το μαζικό τουρισμό, της αναζήτησης του για ιδιωτικότητα και την επιθυμία του να
παρατείνει τη διαμονή του. Βάση μίας μελέτης του ΣΕΤΕ, το 2009, το 10% των ταξιδιωτών που
επισκέφτηκαν την Ευρώπη, από το σύνολο του εξερχόμενου τουρισμού, προτίμησαν να διαμείνουν
σε τουριστικές κατοικίες. Για την ακρίβεια, το μοντέλο της τουριστικής κατοικίας αποτελεί πλέον εξίσου
σημαντικό κίνητρο για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες μετά από τον μεσογειακό τουρισμό «ηλίου και
θάλασσας», την επιθυμία για περιήγηση και το «city break». Υπάρχει συνεχής αύξηση του ποσοστού
των ταξιδιωτών που ασπάζονται αυτού του είδους το μοντέλο διακοπών, οι οποίοι είτε αποσκοπούν
στην ολιγοήμερη ενοικίαση μίας τουριστικής κατοικίας είτε ακόμα και στην αγορά της. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η τουριστική κατοικία να αποτελεί πλέον έναν από τους ανερχόμενους επιχειρηματικούς
τομείς στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τη δεκαετία του 2000 περισσότερο από ένα
εκατομμύριο Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως προορισμό τουριστικής κατοικίας.12
Η Ελλάδα επενδύει στην πώληση του μοντέλου της τουριστικής κατοικίας, μέσα από ιδιώτες,
συνεταιρισμούς και κατασκευαστικές εταιρείες, και επιτυγχάνει ως ένα βαθμό. Όμως, τα
πολιτικοοικονομικά δρώμενα, η απουσία του χωρικού σχεδιασμού του τουρισμού, η απουσία ενός
ξεκάθαρου πολεοδομικού καθεστώτος, η έλλειψη υποδομών, η χρονοβόρα γραφειοκρατική
διαδικασία αδειοδότησης για ανέγερση νέων κτισμάτων, οι μη αξιόπιστες υπηρεσίες πληροφόρησης
για την εγχώρια αγορά, το αυξημένο κόστος μετάβασης σε συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβασης
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι αυξημένες τιμές και η υψηλή φορολογία είναι μερικοί από τους
ανασταλτικούς παράγοντες που απομακρύνουν σταδιακά τους ξένους επενδυτές από τη χώρα με
αποτέλεσμα να μειώνονται οι πωλήσεις ανά έτος. Μείζον θέμα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η
τουριστική κατοικία υλοποιείται άναρχα, διασκορπισμένα στο χώρο, αψηφώντας πολλές φορές το
περιβάλλον στο οποίο υφίσταται, χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές και σε αρκετές περιπτώσεις
παράνομα με κατατμήσεις και υπερβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία μεταβίβασης σε
μελλοντικούς αγοραστές.13
Ο Δήμος Αποκορώνου έχει προσελκύσει αρκετούς επενδυτές, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό,
κυρίως από την Ευρώπη, οι οποίοι αποσκοπούν στην αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων ή και
ανοικοδόμηση νέων ώστε να τις χρησιμοποιήσουν ως τουριστικές κατοικίες. Οι Ευρωπαίοι επενδυτές
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
αναζητούν μία κατοικία για να τη χρησιμοποιούν στις διακοπές τους και παράλληλα να τη διαθέτουν
προς ενοικίαση σε άλλους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της απουσίας τους. Μερικοί από αυτούς στη
συνέχεια, ιδίως μετά τη συνταξιοδότησή τους, αποφασίζουν να διαμείνουν μόνιμα στην περιοχή λόγω
του αναλογικά χαμηλότερου κόστους ζωής.
Η πρώτη τουριστική κατοικία του Δήμου αδειοδοτείται το 1998 στον οικισμό Ασή Γωνιά. Το γεγονός
ότι η τουριστική κατοικία εμφανίζεται στο Δήμο πριν από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και/ή διαμερίσματα
προκαλεί εντύπωση, πόσο μάλλον σε μία δυσπρόσιτη περιοχή, μακρυά από το παραλιακό μέτωπο,
όπως είναι η Ασή Γωνιά. 14 (Εικόνα 10)

Εικόνα 10 : Χάρτης Αποκόρωνα με τα
Κύρια Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία και την πρώτη Τουριστική
Κατοικία, δεκαετία 1990.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Με την είσοδο της νέας δεκαετίας, ξεκινά να ανθίζει και η προώθηση και αδειοδότηση των τουριστικών
κατοικιών. Το 2000 αδειοδοτείται η δεύτερη και τελευταία τουριστική κατοικία στην Ασή Γωνιά ενώ
συνολικά από το 2000 έως το 2005 αδειοδοτούνται 14 τουριστικές κατοικίες σε όλες τις Δημοτικές
Ενότητες, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές με εξαίρεση τον παραθαλάσσιο οικισμό Καλύβες.
15

(Εικόνα 11)

Εικόνα 11 : Χάρτης Αποκόρωνα με τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα, δεκαετία 2000, και τις Τουριστικές Κατοικίες, 2000-2005.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Από το 2006 έως το 2009 αδειοδοτούνται καταλύματα αυτού του τύπου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες,
με τη Δημοτική Ενότητα Βάμου να διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών (66%) και το συνολικό
αριθμό τους να τριπλασιάζεται, φτάνοντας τις 47.16 (Εικόνα 12)

Εικόνα 12 : Χάρτης Αποκόρωνα με τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα, δεκαετία 2000, και τις Τουριστικές Κατοικίες, 2006-2009.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τη δεκαετία του 2010, η τουριστική ανάπτυξη του Αποκόρωνα μέσω του πρότυπου της τουριστικής
κατοικίας, διαιρείται σε τρεις διακριτές χρονικές περιόδους: 2010 - 2013, 2014 - 2016 και 2017 - 2019.
Το χρονικό διάστημα 2010 – 2013, παρατηρείται ότι ο ρυθμός της ανάπτυξης του φαινομένου της
τουριστικής κατοικίας μειώνεται σε σχέση με το χρονικό διάστημα 2006-2009, 6 νέες κατοικίες κατά μέσο
ανά έτος έναντι των 8, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός των οικισμών στους οποίους
εντοπίζονται, οπότε συνεχίζεται η διάχυση του φαινομένου στο Δήμο. 17 (Εικόνα 13)

Εικόνα 13 : Χάρτης
Αποκόρωνα με τα Κύρια
Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τις
Τουριστικές Κατοικίες, 20102013.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τα επόμενα τρία έτη, 2014 – 2016, αποτελούν την περίοδο με τις περισσότερες αδειοδοτήσεις
τουριστικών κατοικιών έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, η αντιστοιχία των νέων τουριστικών κατοικιών
ανά έτος είναι 120, 113 και 58 με αποτέλεσμα στα τέλη του 2016 να διαπιστώνεται, σε σχέση με τα
δεδομένα του 2013, ραγδαία αύξηση της τάξεως του + 509,86% και το σύνολο των κατοικιών που
προορίζονταν για τουριστική εκμετάλλευση να είναι 362. 18 (Εικόνες 14 – 16)

Εικόνα 14 : Χάρτης
Αποκόρωνα με τα Κύρια
Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τις
Τουριστικές Κατοικίες,
2014.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Το 2014, η τουριστική κατοικία αποκτά πιο ενεργό ρόλο στις παραθαλάσσιες περιοχές όπου
κυριαρχούν τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή/και διαμερίσματα. Ταυτόχρονα, η διάχυσή
της σε πιο ημιορεινούς οικισμούς εντείνεται, ιδίως στις Δ.Ε. Αρμένων και Γεωργιουπόλεως που
προωθούσαν κυρίως το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, καθώς και στη Δ.Ε. Κρυονερίδας. Η
μεγαλύτερη έξαρση, όσον αφορά τον αριθμό των τουριστικών κατοικιών, διαπιστώνεται στη Δ.Ε.
Βάμου όπου υπάρχει αύξηση της τάξεως του + 290,7%.19 (Εικόνα 14)

Εικόνα 15 : Χάρτης
Αποκόρωνα με τα Κύρια
Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τις
Τουριστικές Κατοικίες,
2015.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τα επόμενα δύο έτη, 2015 – 2016, ο τρόπος διάδοσης του μοντέλου της τουριστικής κατοικίας είναι
παρεμφερής με αυτόν που διαπιστώνεται το 2014 και η διάχυσή του εμφανίζεται και σε άλλους
οικισμούς, κυρίως ημιορεινούς, των Δ.Ε. Αρμένων, Γεωργιουπόλεως και Φρε. Η Δ.Ε. Βάμου
εξακολουθεί να διαθέτει τα πρωτεία ως προς τον αριθμό των καταλυμάτων ο οποίος αυξάνεται κατά
+ 159,2% και +116,6% αντίστοιχα. 20 (Εικόνες 15, 16)

Εικόνα 16 : Χάρτης
Αποκόρωνα με τα Κύρια
Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τις
Τουριστικές Κατοικίες,
2016.
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Την τρίτη περίοδο της δεκαετίας του 2010, 2017-2019, πραγματοποιούνται μόλις 29 αδειοδοτήσεις
τουριστικών κατοικιών. (Εικόνα 17) Αυτό πιθανολογείται ότι οφείλεται σε δύο περιπτώσεις, πρώτον λόγω
της πληθώρας των προσφερόμενων τουριστικών καταλυμάτων παντώς τύπου και δεύτερον λόγω
της δυνατότητας προώθησης οποιασδήποτε κατοικίας μέσω του διαδικτυακτίου, σε κατάλυμα
βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, χωρίς την απαραίτητη έως πρότινως αδειοδότηση από τον ΕΟΤ.
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Εικόνα 17 : Χάρτης Αποκόρωνα με
τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα,
δεκαετία 2010, και τις Τουριστικές
Κατοικίες, 2017-2019.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων που
πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2019 από το Υπουργείο Τουρισμού, ο Δήμος Αποκορώνου
διαθέτει το 25.83% των καταλυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και έχει συμβάλει ιδιαίτερα
στην τουριστική της ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει εξήντα τέσσερα (64) κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα (38 ξενοδοχεία, 17 ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και 9 παραδοσιακά
καταλύματα), διακόσια ογδόντα δύο (282) μη κύρια καταλύματα (73 ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
δωμάτια-διαμερίσματα, 40 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 169 ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα)
και τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) επαύλεις και κατοικίες (82 τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, 133
τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.5 του
Ν.4179/2013, και 179 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες). (Πίνακες 1-7, Εικόνα 19) Πέραν των τουριστικών
καταλυμάτων ο Αποκόρωνας διαθέτει 24 ταξιδιωτικά γραφεία και 200 επιχειρήσεις ενοικίασης
αυτοκινήτων και μηχανών που συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 21
Το 2014, κάποιες αεροπορικές εταιρείες πραγματοποίησαν στατιστική μελέτη σύμφωνα με την οποία
μόλις το 2.6% από τους τουρίστες που έφτασαν στο αεροδρόμιο των Χανίων μέσω διεθνών πτήσεων
είχαν αποφασίσει να διαμείνουν στον Αποκόρωνα. 22(Εικόνα 18)
Πίνακας 1.
Απογραφή τουριστικών καταλυμάτων στο Νομό Χανίων και το Δήμο Αποκορώνου 2019
(* Η περίοδος έναρξης λειτουργίας δεν αναγράφεται για όλα τα καταλύματα στους πίνακες
του ΜΗΤΕ)
Νομός Χανίων
Κατηγορία Τουριστικού
καταλύματος
Κύρια τουριστικά
καταλύματα
Μη κύρια τουριστικά
καταλύματα

Αριθμός

Δήμος Αποκορώνου

Περίοδος
Περίοδος
έναρξης
Αριθμός
έναρξης
λειτουργίας *
λειτουργίας

Ποσοστό επί
του συνόλου
(%)

557

1968 - 2017

64

1977 - 2017

11.49

1302

2002 - 2017

282

2002 - 2017

21.66

Τουριστικές Επαύλεις

1002

1987 - 2017

393

1998 - 2017

39.22

Σύνολο

2861

49

739

40

25.83

Εικόνα 18 : Γράφημα κατανομής
επισκεπτών ανά περιοχή των Χανίων.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Εικόνα 19 : Χάρτης Αποκόρωνα με όλα τα Τουριστικά Καταλύματα, Ιολυνιος 2019.
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Πίνακες 2-7.
Απογραφή τουριστικών καταλυμάτων
ανά Δημοτική Ενότητα του Αποκόρωνα, 2019.
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Η απογραφή των τουριστικών καταλυμάτων, όχι μόνο ως προς τον αριθμό αλλά και και ως
προς τις θέσεις τους, αποδεικνύει την έντονη τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Πιο
συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η συσπείρωση των περισσότερων καταλυμάτων και
τουριστικών δραστηριοτήτων διατηρείται στις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά ταυτόχρονα
υπάρχει διάχυση του τουριστικού κλάδου και στους ημιορεινούς και ορεινούς οικισμούς με
μόλις δώδεκα εκ των εξήντα έξι οικισμών του Δήμου να μην αναπτύσσουν τουριστική
δραστηριότητα, που να έχει αδειοδοτηθεί τουλάχιστον από τον ΕΟΤ. (Πίνακες 2-7, Εικόνα 19)
Οι οικισμοί που βρίσκονται είτε στα παραλιακά μέτωπα είτε κοντά σε αυτά, κατακλίζονται από
πληθώρα καταλυμάτων, κυρίως ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια που
αποτελούν ογκώδεις και μονολιθικές σε αρκετές περιπτώσεις κατασκευές. (Εικόνες 20 – 23) Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα οι οικισμοί να μετατρέπονται σε μικρές πόλεις που δεν μαρτυρούν σε
καμία περίπτωση την ιστορία της περιοχής (Εικόνες 24 – 27) και τους χειμερινούς μήνες που δε
λειτουργούν τα καταλύματα και οι επιχειρήσεις, λόγω της εποχικότητας του φαινομένου του
τουρισμού, να θυμίζουν περιοχές «φαντάσματα». (Εικόνες 28 – 31) Ταυτόχρονα, στους
ημιορεινούς και ορεινούς οικισμούς επικρατεί κυρίως το πρότυπο της τουριστικής κατοικίας
το οποίο με τη σειρά του αναδιαμορφώνει το πολιτισμικό τοπίο της επαρχίας.
Το φαινόμενο του τουρισμού στον Αποκόρωνα, έχει αλλοιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το
τοπίο του από τη δεκαετία του 1970 έως και σήμερα, ιδίως μέσω της ανοικοδόμησης των
τουριστικών καταλυμάτων τα οποία δημιουργούν μία πολύπλευρη και γεμάτη αντιθέσεις
εικόνα στο Δήμο.

Εικόνα 20 : Ξενοδοχείο Aloe Boutique and Suites, Αλμυρίδα.
Εικόνα 21 : Ξενοδοχείο Anemos Luxury Grand Resort, Καβρός.
Εικόνα 22 : Ξενοδοχείο Pilot Beach Resort , Γεωργιούπολη.
Εικόνα 23 : Ξενοδοχείο Vantaris Palace, Καβρός.
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Εικόνα 24 : Οι Καλύβες σε καρτ ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα.

Εικόνα 26 : Η Γεωργιούπολη στις αρχές του 20ου αιώνα. Λήψη από τη θάλασσα.

Εικόνα 25 : Οι Καλύβες τον 21ο αιώνα

Εικόνα 27 : Η Γεωργιούπολη τον 21ο αιώνα.
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Εικόνα 28 : Αεροφωτογραφία έτους 2018. Ο παραθαλάσσιος οικισμός Καλύβες ο οποίος συνδέεται μέσω ανισόπεδου κόμβου με το ΒΟΑΚ (90) και αναπτύσσεται
κυρίως παράλληλα με το θαλάσσιο μέτωπο. Είναι εμφανής η πυκνή δόμηση και η εκτενής τουριστική εκμετάλλευση που υπάρχει στην περιοχή.
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Εικόνα 29 : Αεροφωτογραφία έτους 2018. Στο κέντρο εμφανίζεται ο παραθαλάσσιος οικισμός Αλμυρίδα και δεξιά ο οικισμός της Πλάκας. Είναι εμφανής η πυκνή
δόμηση και η εκτενής τουριστική εκμετάλλευση που υπάρχει στην περιοχή από το μεγάλο αριθμό κολυμβητικών δεξαμενών.
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Εικόνα 30 : Αεροφωτογραφία έτους 2018. Αριστερά εμφανίζεται ο παραθαλάσσιος οικισμός Γεωργιούπολη όπου εκβάλει ο ποταμός Αλμυρός και δεξιά τμήμα
από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Καβρού.

132

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Εικόνα 31 : Αεροφωτογραφία έτους 2018. O παραθαλάσσιος οικισμός Καβρός. Είναι εμφανής η έκταση της τουριστικής εκμετάλλευσης ιδίως στο παραλιακό
μέτωπο του οικισμού.
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Παραπομπές
Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία ΜΗΤΕ. Διαθέσιμο από το : http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata , [Ανακτήθηκε στις 27/08/2019]
ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ. 1994. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ Ματιές στην ιστορία της, Έκδοση Κοινωφελούς ιδρύματος «Αγία Σοφία», ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ
1994. σελ. 19.
3 Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία ΜΗΤΕ. ό.π.
4 Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο των Αποκορωνιωτών. ΧΑΝΙΑ 1989. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. ΙΔΡΥΜΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 21 – 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1987. Ομιλία
Εμμανουήλ Δουκάκη «Τουρισμός – Τουριστική Ανάπτυξη», σελ. 382.
5 - 11 Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία ΜΗΤΕ. ό.π.
12 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση
και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο. σελ. 13.
13 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ : ό.π. σελ. 15, 16.
14 - 21 Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία ΜΗΤΕ. ό.π.
22 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Οργάνωσης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2015 – 2019 Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, σελ 120. Διαθέσιμο από το :
https://apokoronou.wordpress.com/category/διαβουλεύσεις/ , [Ανακτήθηκε στις 10/03/2018]
1
2
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Η Τουριστική Κατοικία του Αποκόρωνα
ως μέσο διερεύνησης του πολιτισμικού του τοπίου

Εικόνα 1: Κατοικία στον οικισμό Σελλιά Αποκορώνου. Προσωπικό αρχείο.
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Ο πλανήτης Γη είναι μία ενιαία οντότητα που ορίζεται πρωτίστως από το
φυσικό του τοπίο, που από μόνο του δε διαθέτει κανένα ψεγάδι. Η εναλλαγή
μεταξύ των ωκεανών, των θαλασσών και της γης και εν συνεχεία η σταδιακή
μεταμόρφωση του ανάγλυφου του εδάφους από το περίγραμμα των ακτών
σε πεδιάδες, κοιλάδες, λόφους, βουνά, χαράδρες, φαράγγια, ρέματα,
ποταμούς και λίμνες πραγματοποιείται με τέτοια αρμονία που ακόμα και οι
απότομες εναλλαγές στο τοπίο δεν ξενίζουν στο μάτι. Η φύση δεν διαθέτει
όρια και σύνορα, όμως ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να δημιουργήσει μία
ψευδή οριοθέτηση του χώρου, με αποτέλεσμα το φυσικό τοπίο της Γης να
αποτελεί τον καμβά για τη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς τοπίου.
Η πρώτη και πιο σημαντική οριοθέτηση που δημιουργεί ο άνθρωπος είναι
αυτή του χώρου εντός του οποίου εγκαθίσταται, με πρωταρχικό σκοπό την
επιβίωσή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος, αναζητώντας το αίσθημα της
ασφάλειας και χωρίς να διαθέτει τις γνώσεις ή τα τεχνικά μέσα ώστε να
επιβληθεί στη φύση, δεν μπορούσε παρά μόνο να χρησιμοποιήσει ότι αυτή
του παρείχε για να κατασκευάσει το καταφύγιό του. Διάλεγε τα υλικά από την
περιοχή που είχε επιλέξει ως κατάλληλη για τη διαμονή του με τέτοιο τρόπο
ώστε αυτά να εξυπηρετήσουν την κατασκευή και έτσι μάθαινε να συνθέτει με
τα σχήματα των υλικών, με τις μορφές που προσφέρει η φύση. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τα ανθροπογενή κατασκευάσματα να μοιάζουν σαν να είναι
μέρος του φυσικού τοπίου και όχι μία ξένη εγκατάσταση.1 (Εικόνα 2)

Εικόνα 2 : Οι πρώτες καλύβες από
κλάδους δένδρων του ανθρώπου
κάτοικου του δάσους.
(Πηγή: Viollet-le-Duc,
“Histoire de l’habitation humaine”
Paris, 1875
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Όταν ο άνθρωπος παύει να είναι ον νομαδικό και επιλέγει έναν τόπο για τη
μόνιμη διαμονή του, τότε το καταφύγιο παίρνει τη μορφή της κατοικίας. Η
κατοικία ως κατασκευή, όσο ευτελής ή περίτεχνη, είναι η πιο σημαντική για
τον άνθρωπο. Η χωροθέτησή της και η μορφή της βοηθά στην ανάγνωση
της ιστορίας ενός τόπου καθώς αποτελεί αντανάκλαση των αναγκών του
πληθυσμού, των οικονομικών ασχολιών, των κοινωνικών θεσμών και των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του. Η κατοικία αφηγείται την ιστορία του τόπου
μέσα από την καθημερινότητα.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ο σύγχρονος άνθρωπος αποκτά την ανάγκη να επιβληθεί στη φύση,
και το καταφέρνει φτάνοντας κάποιες φορές στα άκρα. Δημιουργεί
κατασκευές και εγκαταστάσεις που αψηφούν το περιβάλλον,
αγνοώντας το ανάγλυφο του εδάφους, τα υλικά που του προσφέρει
η εκάστοτε περιοχή, τα σχήματα, τις υφές, τα χρώματα, τη βλάστηση.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξουδετερώνει το φυσικό και να
δημιουργεί, με τα προηγμένα μέσα που διαθέτει πλέον, γεωμετρίες
ασύνδετες και αταίριαστες. Ένα ορθοκανονικό ή ένα απόλυτα
κυκλικό σχήμα είναι ανθρώπινο δημιούργημα που εφαρμόζεται στις
σύγχρονες κατασκευές οι οποίες καταλήγουν να είναι ά-σχημες
μπροστά στη γεωμετρία, στο σχήμα της φύσης. «Η βίαιη αλλοίωση
της φυσικής μορφής από τον άνθρωπο, που επιβάλλει τη γεωμετρία
της τεχνικής χωρίς να τη συνθέτει με τη γεωμετρία της φύσης, γιατί
αδιαφορεί για την εικόνα που θα προκύψει απ’ την επέμβασή του
στη φύση, είναι αυτή που καταστρέφει την αισθητική του τοπίου.»2
Η ματαιοδοξία του ανθρώπου να επιβληθεί στη φύση τον έχει
οδηγήσει στη δημιουργία απόλυτα τεχνητών κατασκευών, όπως
λίμνες, λιμάνια, ακόμα και νησιά. (Εικόνα 3)

Εικόνα 3 : Τεχνητό νησί “Pearl-Qatar” έκτασης 4 τ.χμ.
προέκταση της πόλης Ντόχα του Κατάρ.

Παραπομπές
1
2

Αλέξανδρος Ι. Ζάννος. Αθήνα 1995. Η Σύνθεση με τα γύρω. Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Μάιος 2007. σελ. 18
Αλέξανδρος Ι. Ζάννος. ό.π. σελ. 12, 16
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Το πεδίο της έρευνας, απόρροια του δυναμικού της τουριστικής κατοικίας
Ο Αποκόρωνας, λόγω της μακραίωνης ιστορίας του, παρουσιάζει ποικιλομορφία στις κατασκευές του
και ιδιαίτερα στις κατοικίες του, με την κάθε μία να μαρτυρά τα δεδομένα της εποχής της. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή λιθόκτιστες κατοικίες, είτε ερειπωμένες είτε
αποκατεστημένες, κατοικίες με φέροντα οργανισμό από λιθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και
σύγχρονες κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή και μεταλλικό σκελετό. Στα
κεφάλαια που ακολουθούν μελετάται πως έχει επηρεάσει ο άνθρωπος, κυρίως μέσω της κατασκευής
κατοικιών και δη τουριστικών κατοικιών, το τοπίο του Αποκόρωνα.
Η τουριστική δραστηριότητα του Αποκόρωνα διαχέεται σχεδόν σε όλους τους οικισμούς του, όμως το
μοντέλο της τουριστικής κατοικίας δεν αναπτύσσεται στον ίδιο βαθμό σε όλη την επαρχία, επομένως
θεωρήθηκε απαραίτητο να εξαιρεθούν κάποιες περιοχές από το πεδίο της έρευνας. Οι εξαιρέσεις αυτές
προέκυψαν από το βαθμό εμφάνισης του πρότυπου της τουριστικής κατοικίας σε αντιστοιχία με την
εμφάνιση των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ανά Δημοτική Ενότητα, καθώς και από
στοιχεία όπως η θέση και η γεωμορφολογία των οικισμών, ο χαρακτήρας του και ο πληθυσμός τους.
Οι πρώτες περιοχές που εξαιρέθηκαν από το πεδίο της έρευνας είναι οι παραθαλάσσιοι οικισμοί,
Καλύβες, Αλμυρίδα, Γεωργιούπολη και Παραλία Κουρνά, καθώς και οι οικισμοί Ασπρουλιάνοι και
Δράμια της Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως. (Εικόνα 1) Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί δεν αναπτύσσουν τόσο μεγάλο
αριθμό τουριστικών κατοικιών σε σχέση με τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, καθώς το μοντέλο
αναψυχής που προσφέρουν, αυτό του μαζικού τουρισμού, το αποφεύγουν όσοι αποσκοπούν να
διαμείνουν σε μία ιδιωτική τουριστική κατοικία. Οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αλλοιώνουν τόσο έντονα
το τοπίο, λόγω της κλίμακάς τους και της χωροθέτησής τους σαν φράγμα μεταξύ των παραλιακών
μετώπων και της υπόλοιπης επαρχίας που καθιστά την αξιολόγηση των τουριστικών κατοικιών που
συνυπάρχουν με αυτές μάταιη. Ακόμα και αν όλες οι κατοικίες, τα παρακολουθήματά, οι αυλές και οι
περιφράξεις ακολουθούσαν αρχές και αξίες του παρελθόντος, τα ογκώδη και μονολιθικά σε αρκετές
περιπτώσεις ξενοδοχειακά συγκροτήματα και πάλι θα αποτελούσαν παράδοξη εικόνα για την περιοχή.
Το μάτι του ανθρώπου όμως μαθαίνει, συνηθίζει και παραβλέπει στοιχεία που σε άλλες περιπτώσεις θα
τον εξόργιζαν.

138

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Εικόνα 1 : Χάρτης Δήμου Αποκορώνου με όλα τα τα Τουριστικά Καταλύματα, Ιούνιος 2019, και τις περιοχές που εξαιρούνται από την έρευνα. 1/3

139

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η αναλογία
μεταξύ των κλινών που προσφέρονται σε
κάθε Δημοτική Ενότητα από τα κύρια και τα
μη κύρια τουριστικά καταλύματα σε σχέση με
τις κλίνες των τουριστικών κατοικιών.
Σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση οι
Δημοτικές Ενότητες Ασή Γωνιά, Φρε και
Κρυονερίδας αναπτύσσουν την τουριστική
τους δραστηριότητα κυρίως μέσω του
πρότυπου της τουριστικής κατοικίας, οπότε
αποτελούν τις κύριες περιοχές διερεύνησης.
Σημαντικό παράγοντα αποτελεί το γεγονός
ότι η πλειονότητα των οικισμών τους είναι
ημιορεινοί και ορεινοί, κάτι που έρχεται σε
αντίθεση με το σύνηθες πρότυπο ηλίου και
θάλασσας
που
προσφέρεται
στα
παραλιακά μέτωπα.
Εξαίρεση αποτελεί ο οικισμός Βρύσες καθώς
είναι η έδρα του Δήμου, με πραγματικό
πληθυσμό 732 κατοίκων, ο οποίος αποτελεί
μικρογραφία μίας περιοχής με αστικό
χαρακτήρα, με έντονη εμπορική και οικιστική
δραστηριότητα χωρίς να στηρίζει την
οικονομία του προτίστως στον τουρισμό.
Εικόνα 2 : Χάρτης Δήμου Αποκορώνου με όλα τα τα
Τουριστικά Καταλύματα, Ιούνιος 2019, και τις
περιοχές που εξαιρούνται από την έρευνα. 2/3
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(Εικόνα 2)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Οι Δημοτικές Ενότητες των Αρμένων και της
Γεωργιουπόλεως στηρίζουν την προσέλκυση των
επισκεπτών κυρίως μέσω του πρότυπου του
μαζικού τουρισμού καθώς οι κλίνες που
προσφέρουν μέσω των κύριων και των μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων καλύπτουν πολύ
μεγάλο ποσοστό (79% και 95% αντίστοιχα) σε
σχέση με αυτές που προσφέρονται από τις
τουριστικές κατοικίες. Σύμφωνα με αυτά τα
δεδομένα, αποφασί-στηκε να εξαιρεθούν πλήρως
από το πεδίο της μελέτης. (Εικόνα 3)
Η Δημοτική Ενότητα Βάμου διαθέτει το μεγαλύτερο
αριθμό τουριστικών κατοικιών όλου του Δήμου
(250 κατοικίες: 63,61%), οπότε αδιαμφισβήτητα
αποτελεί
μία
από
τις
περιοχές
που
ενσωματώθηκαν στο πεδίο της έρευνας. Οι κλίνες
που προσφέρουν οι τουριστικές κατοικίες είναι
σχεδόν ισάριθμες με αυτές που διατίθενται από τις
ξενοδο-χειακές
εγκαταστάσεις
και
τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια ή/και διαμερίσματα. Οι
οικισμοί που διερευνήθηκαν ήταν οι μικροί
οικισμοί, ήτοι αυτοί που σύμφωνα με την
απογραφή του πληθυσμού του 2011 είχαν μόνιμο
πληθυσμό έως και 200 κατοίκους, με εξαίρεση το
Κόκκινο Χωριό που είναι μεσσαίος οικισμός,
καθότι διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών
κατοικιών σε όλο το Δήμο. (Εικόνα 3)

Εικόνα 3 : Χάρτης Δήμου Αποκορώνου με όλα τα τα
Τουριστικά Καταλύματα, Ιούνιος 2019, και τις
περιοχές που εξαιρούνται από την έρευνα. 3/3
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Παράμετροι αξιολόγησης της τουριστικής κατοικίας
Το φαινόμενο του τουρισμού σαφώς έχει επηρεάσει το τοπίο του Αποκόρωνα, αλλά για να
κατανοηθεί και στη συνέχεια να αξιολογηθεί η συμβολή της τουριστικής κατοικίας στην αλλοίωση
της περιοχής, πρέπει να διερευνηθούν οι σταθερές που ορίζουν το δομημένο περιβάλλον. Η πρώτη
σταθερά κρίθηκε απαραίτητο να είναι η μορφή της κατοικίας στον Αποκόρωνα έως και τα τέλη του
20ου αιώνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής κατοικίας. Στη
συνέχεια, εξετάστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την οργάνωση των οικισμών καθώς και
τους γενικούς και τους ειδικούς όρους δόμησης.

Εικόνα 1 : Χάρτης του Monani. 1631.
Απεικόνιση του οικισμού Καλύβες με τις
λιγοστές κατοικίες και τις αποθήκες.
Στο Καστέλι ξεχωρίζουν οι πύργοι και στο
βάθος η Κεφάλα που ονομαζόταν Καλαπόδα.

Εικόνα 2 (σελ. 143):
Παραδοσιακή ερειπωμένη κατοικία στον
οικισμό Σούρη με φόντο μία
υπό ανοικοδόμηση σύγχρονη κατασκευή από
μεταλλικό σκελετό.
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Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ
από την παραδοσιακή έως τη σύγχρονη μορφή της
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Η πρώτη μορφή κατοικίας ήταν η ίδια η φύση καθώς ο άνθρωπος ήταν νομαδικό ον και κυνηγός
και δεν ενδιαφερόταν να δημιουργήσει μία μόνιμη εγκατάσταση για τη διαβίωσή του. Χρησιμοποιεί
πρόχειρα καταφύγια και σπήλαια για την προστασία του από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη
συνέχεια, όταν πια αποφασίζει να καλλιεργήσει τη γη, στρέφεται πάλι στη φύση και κατασκευάζει
πρόχειρες καλύβες. Τη θέση τους παίρνουν σταδιακά καμπυλόμορφες κατασκευές από ξερολιθιά.
Αρχικά, το «σπιτοκάλυβο» διαμορφώνεται κυκλικό σε κάτοψη, με το εσωτερικό του να μη ξεπερνά σε
διάμετρο τα 2 μέτρα, με ένα ψευτοθόλο από σχιστόπλακες, ένα άνοιγμα θύρας χαμηλό και δυο
πέτρες να οριοθετούν το χώρο για το μαγείρεμα. (Εικόνα 3) Η κάτοψη του σπιτοκάλυβου γίνεται
ολοένα και πιο ελλειψοειδής, πρόδρομος του ορθογώνιου σχήματος, και ο ψευτοθόλος
αντικαθίσταται από το δώμα που σχηματίζεται με ξύλινα δοκάρια και χώμα.1

Εικόνα 3 : Λίθινη
κατασκευή στο Φρε
Αποκορώνου.
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Έπειτα ακολουθεί η ορθογώνια σε κάτοψη μονώροφη
κατοικία, το λεγόμενο μακρινάρι. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες
της κατασκευάζονται με λίθους της περιοχής, πωρόλιθο ή
ασβεστόλιθο 2, το πλάτος της εξαρτάται από τα μήκη των
δοκών που μπορούσαν να προμηθευτούν για την
κατασκευή του δώματος, ελαφρώς κατεργασμένοι κορμοί
δέντρων κατά κανόνα μικροί σε μήκος αποτελούν τη βάση
για το χωμάτινο δώμα, το λιακό. Σε κάποιες περιπτώσεις, πιο
σπάνια, το μακρινάρι είναι στεγασμένο με θόλο. Στη στενή
πλευρά διαμορφώνεται χώρος σαράντα πόντους περίπου
πιο ψηλά από το υπόλοιπο σπίτι για να υποδηλώσει το
τμήμα που προορίζεται για τον ύπνο και στην απέναντι
πλευρά τοποθετείται το τζάκι. Η θέση της εισόδου στη στενή
ή την πλατιά πλευρά χαρακτηρίζει αντίστοιχα την κατοικία ως
στενομέτωπη ή πλατυμέτωπη. (Εικόνα 4) Ορισμένες φορές το
σπίτι γίνεται δίχωρο με έναν ελαφρύ εγκάρσιο τοίχο στη
μέση. 3
Το εσωτερικό ύψος της κατοικίας αυξάνεται και αντί για το
χωμάτινο επίπεδο του ύπνου κατασκευάζεται πατάρι, από
ξύλινες σανίδες. Το πατάρι, ή αλλιώς ανώι, χρησιμοποιείται
ως ο κύριος χώρος της κατοικίας στον οποίο εντάσσεται και
η διανυκτέρευση και το χαμηλό επίπεδο, το κατώι, αποκτά
βοηθητική χρήση για τη αποθήκευση των τροφίμων, των
αγροτικών προϊόντων αλλά και τη στάβλιση των ζώων. Το
άνοιγμα της θύρας μεγαλώνει ώστε να είναι δυνατή η
πρόσβαση και των ζώων στο εσωτερικό. 4 (Εικόνα 5)
Εικόνα 4 : Πλατυμέτωπη κατοικία. Καμπιά Αποκορώνου.
Εικόνα 5 : Κατοικία με ξύλινο πατάρι. Καλύβες Αποκορώνου.
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Μία παραλλαγή της μονώροφης κατοικίας είναι το δωματοσκέπαστο σπίτι με
μεσοδόκι επί ξύλινου στύλου, του «λυρατζή» όπως ονομάζεται στην Κρήτη. Η κατοικία
μεγαλώνει σε πλάτος, ο στύλος υποστηρίζει το μεσοδόκι πάνω στο οποίο
τοποθετούνται οι μικρότεροι δοκοί και αυτοί με τη σειρά τους συγκρατούν το δώμα.
(Εικόνα 6) Σε περίπτωση που το απαιτούσε το μήκος της κατασκευής, τοποθετούνταν
δύο ή και τρεις στύλοι. (Εικόνα 7) Η εσωτερική διαρρύθμιση παραμένει η ίδια. Άλλοτε η
κατοικία διαμορφώνεται σε ένα επίπεδο και άλλοτε διαμορφώνονται στις στενές
πλευρές ξύλινα πατάρια. 5
Η ανάγκη για τη διεύρυνση του πλάτους της κατοικίας δημιουργεί μία νέα τυπολογία.
Το μεσοδόκι και ο στύλος αντικαθίστανται από μία ενδιάμεση φέρουσα τοιχοποιία, η
οποία είναι «τρυπημένη» από μία μεγάλη καμάρα που επιτρέπει την ενοποίηση του
όλου χώρου και την αβίαστη κυκλοφορία των ενοίκων. Το στοιχείο της καμάρας
ονοματίζει αυτόν τον τύπο κατοικίας ως καμαρόσπιτο το οποίο, όπως και το
μακρινάρι, είναι πλατυμέτωπο ή στενομέτωπο, αν και είναι πιο συνήθης η πρώτη
εκδοχή. 6 (Εικόνα 8)
Εικόνα 6 : Πλατυμέτωπη κατοικία με μεσοδόκι επί
ξύλινου στύλου. Ασή Γωνιά Αποκορώνου.

Εικόνα 7 : Πλατυμέτωπη κατοικία με μεσοδόκι επί
δύο ξύλινων στύλων. Ασή Γωνιά Αποκορώνου.
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Η παρέμβαση της καμάρας και των παραστάδων της, των πίλαστρών της ή των
πόδων της όπως τα λένε οι κρητικοί, δημιουργεί εσοχές στον προγενέστερο ενιαίο
χώρο οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα της ορθολογικής οργάνωσης της κατοικίας
όσον αφορά τη χωροθέτηση των επιμέρους λειτουργιών της διημέρευσης και του
ύπνου. Στις πιο φτωχικές κατοικίες δεν υπήρχε παράθυρο, ούτε πατάρι, ούτε κρεβάτι
και όλοι ξάπλωναν πάνω σε μια ψάθα κατευθείαν πάνω στο πάτωμα. Το τζάκι χτίζεται
σε κάποια γωνία για το μαγείρεμα και τη θέρμανση και κοντά του διαμορφώνονται
κόγχες και ράφια για τη φύλαξη του οικιακού εξοπλισμού. Ο χώρος του ύπνου είναι
ταυτόχρονα και ο χώρος αποθήκευσης ή και το πατητήρι. Το ξύλινο πατάρι, ο σοφάς,
επαναλαμβάνεται ως στοιχείο διαίρεσης του χώρου και σε αυτόν τον τύπο κατοικίας. 7,
8, 9

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Σε κάποιες περιπτώσεις στην ενδιάμεση φέρουσα τοιχοποιία εμφανίζονται δύο
καμάρες, η μία δίπλα στην άλλη, με τον κοινό πόδα τους να αποτελεί εξέλιξη του
ενδιάμεσου στύλου. 10(Εικόνες 9, 10)

Εικόνα 8 : Πλατυμέτωπο καμαρόσπιτο. Ασή Γωνιά Αποκορώνου.
Εικόνα 9 : Πλατυμέτωπο καμαρόσπιτο με δύο καμάρες. Καμπιά Αποκορώνου.
Εικόνα 10 : Φωτογραφία ενδιάμεσης φέρουσας τοιχοποιίας με δύο καμάρες. Καμπιά Αποκορώνου.
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Η κατοικία εξελίσσεται και σταδιακά προκύπτει η προσθήκη νέων χώρων σε επαφή με τον κύριο
κτίσμα, είτε στη πλάγια είτε στην κύρια όψη του, είτε και στις δύο. Οι προσθήκες είναι μακρόστενοι
χώροι που συνήθως τηρούν τη διάσταση του πλάτους του κύριου όγκου, ιδίως αυτές που
βρίσκονται σε επαφή με τη στενή πλευρά του και σε αυτούς μεταφέρονται πλέον οι λειτουργίες της
κουζίνας και του ύπνου. Το κύριο κτίσμα στο οποίο διαμορφώνεται η καμάρα χρησιμοποιείται ως
χώρος υποδοχής, η λεγόμενη σάλα. (Εικόνα 11) Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται ότι μεγάλο
μέρος της περιμέτρου της αυλής καταλαμβάνεται από πρόσθετα κτίσματα, τα οποία εφάπτονται
στη μία ή και τις δύο πλευρές της πρόσοψης του αρχικού κτηρίου σε σχήμα Γ ή Π με αποτέλεσμα η
αυλή να μοιάζει με εσωτερική. 11, 12

Εικόνα 11 : Ισόγεια, λιθόκτιστη, πλατυμέτωπη κατοικία με πρόσθετο χώρο στα Σελλία Αποκορώνου.
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Η κατοικία αποκτά και δεύτερο επίπεδο όμοιο με αυτό του ισογείου. (Εικόνα 12) Όταν ο ισόγειος
χώρος διαμορφώνεται με ενδιάμεση τοιχοποιία με καμάρα, αυτή επαναλαμβάνεται και στις δύο
στάθμες. Στην περίπτωση που ο όροφος είναι μικρότερος από το ισόγειο τότε αυτός ορίζεται από
την περασιά της καμάρας του ισογείου και το δώμα διαμορφώνεται ως βεράντα για τον όροφο. 13,
14, 15 Ο κύριος χώρος του ισογείου και οι πρόσθετοι χώροι που βρίσκονται είτε σε επαφή με το κύριο
κτίσμα, είτε ελεύθερα διατεταγμένοι στον αύλιο χώρο έχουν βοηθητική χρήση και ο όροφος γίνεται
το καλό δωμάτιο της κατοικίας, η σάλα. Αυτή διαμορφώνεται είτε ως ένας ενιαίος χώρος είτε
τοποθετείται κάποιο χώρισμα για την οριοθέτηση του χώρου του ύπνου. Η μετάβαση στον όροφο
πραγματοποιείται μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου το οποίο λειτουργεί κάποιες φορές και ως
στεγαστός χώρος μπροστά από την κύρια είσοδο ή την είσοδο κάποιου παρακείμενου χώρου ενώ
στις νεότερες κατοικίες η άνοδος στον όροφο πραγματοποιείται και με εσωτερική σκάλα. 16

Εικόνα 12 : Διώροφη κατοικία, Μελιδόνι Αποκορώνου.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Κάθε κατοικία είναι διαφορετική αλλά όλες διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν περιπτώσεις
που ξεφεύγουν από το τυπικό με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατοικίες που είναι διώροφες και δεν
επαναλαμβάνουν το στοιχείο της καμάρας στον όροφο παρόλο που αυτός τηρεί το ίδιο
περίγραμμα με το ισόγειο (Εικόνες 14, 15) ή κατοικίες που έχουν πολύ μεγάλο μήκος με αποτέλεσμα οι
πόδες της καμάρας να είναι πολύ μεγαλύτεροι σε σχέση με το άνοιγμά της. (Εικόνα 13) Μία άλλη
παραλλαγή είναι η περίπτωση των κατοικιών που διαθέτουν παραπάνω από μία εσωτερικές
φέρουσες τοιχοποιίες με παρεμβολή καμάρας, παράλληλες η μία στην άλλη. (Εικόνα 16, 17) Ένας από
τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζει τη διαμόρφωση της εκάστοτε κατοικίας είναι το
περίγραμμα και οι διαστάσεις του γεωτεμαχίου εντός του οποίο ανοικοδομούνται. Τις περισσότερες
φορές το κύριο αλλά και τα πρόσθετα κτίσματα τοποθετούνται στα όριά του γεωτεμαχίου ώστε να
διαμορφωθεί ο αύλιος χώρος τους ως ο πυρήνας της κατοικίας και να μην υπάρχει άμεση επαφή
με τους δημόσιους χώρους.

Εικόνα 13 : Διώροφη
κατοικία με μικρή
καμάρα και
μακρόστενο όροφο
Σελλιά Αποκορώνου.
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Εικόνες 14, 15 :
Διώροφο πλατυμέτωπο καμαρόσπιτο με πρόσθετους χώρους στο Άσπρο
Αποκορώνου. Νότια (κύρια) και δυτική όψη. Η εσωτερική φέρουσα τοιχοποιία του
ισογείου η οποία δεν επαναλαμβάνεται στον όροφο.
Εικόνες 16, 17 :
Πλατυμέτωπη κατοικία με τέσσερεις εσωτερικούς χώρους που διαμορφώνονται από
τρεις παράλληλες μεταξύ τους εσωτερικές φέρουσες τοιχοποιίες με καμάρα.
Ανατολικό και δυτικό τμήμα κατοικίας αντίστοιχα.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής κατοικίας είναι αρχικά οι περιμετρικές
φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδομή και η οριζόντια στέγαση η οποία κατασκευάζεται με
ακατέργαστους κορμούς δέντρων, καλάμια, λεπτά κλαδιά, χώμα και λίθινες πλάκες. Αργότερα
προστίθενται οι εσωτερικές φέρουσες τοιχοποιίες οι οποίες παρεμβάλλονται από μία ή και
περισσότερες καμάρες, ανάλογα με το μέγεθος της κατασκευής. Το δώμα εντάσσει την κατοικία
εντός ενός κιβωτιόσχημου όγκου με περιορισμένες διαστάσεις ο οποίος επαναλαμβάνεται σε
μικρότερη κλίμακα στα παρακολουθήματά της. (Εικόνα 25) Οι περισσότεροι περιηγητές που έφταναν
στο νησί από τη Δύση δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτή την τυπολογία και όταν αντίκριζαν τα σύνολα
των κατοικιών χωρίς σκεπή τους φαινόταν παράξενο. 17 Κυρίαρχο χαρακτηριστικό στις μονώροφες
κατοικίες είναι το ξύλινο πατάρι και στις διώροφες το εξωτερικό, λιθόκτιστο κλιμακοστάσιο. Τα
ανοίγματα διαμορφώνονται από ημιλαξευτούς λίθους και ξύλινες δοκούς στο ύψος του πρεκιού μη
εμφανείς στις όψεις. Τα ανοίγματα των θυρών έχουν τοξωτό ή ημικυκλικό πρέκι και των παραθύρων
είναι μικρά με οριζόντιο πρέκι. Στις περιπτώσεις που υπάρχει κτίσμα που οριοθετεί το χώρο της
κατοικίας και παρεμποδίζει την οπτική επαφή μεταξύ του δημόσιου και του αύλιου χώρου της
κατοικίας τότε αυτό κατασκευάζεται εν είδη ημιυπαίθριου χώρου, το λεγόμενο στεγαστό, και στην
τοιχοποιία που είναι εμφανής από τον αύλιο χώρο διαμορφώνεται άνοιγμα καμάρας.

152

Οι εγκαταλελειμένες
κατοικίες μαρτυρούν τα
χαρακτηριστικά τους.
Εικόνα 18 :
Φέρουσα τοιχοποιία με
καμάρα σε μονώροφη
κατοικία. Σούρη
Αποκορώνου.
Εικόνα 19 :
Μεσοπάτωμα
κατασκευασμένο με
κορμούς δέντρων, κλαδιά,
χώμα και πλάκες
σχιστόλιθου. Άσπρο
Αποκορώνου.
Εικόνα 20 :
Τοξωτό άνοιγμα. Κατοικία
στη Λικοτιναρέα
Αποκορώνου.
Εικόνα 21 :
Άνοιγμα παραθύρου.
Κατοικία στο Γαβαλοχώρι
Αποκορώνου.
Εικόνα 22 :
Εξωτερικό κλιμακοστάσιο.
Κατοικία στο Άσπρο
Αποκορώνου.
Εικόνα 23 :
Φούρνος. Κατοικία στα
Σελλιά Αποκορώνου.
Εικόνα 24 :
Καμινάδα. Κατοικία στα
Ντουλιανά Αποκορώνου.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Σε κάποιες περιπτώσεις, αν και σπάνια, τα τοξωτά
ανοίγματα εμφανίζονται οξυκόρυφα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατοικίας είναι το πατητήρι, οι
κόγχες στις τοιχοποιίες που λειτουργούν σαν
αποθηκευτικοί χώροι, οι φούρνοι και οι ογκώδεις
καμινάδες που σκεπάζονται από μεγάλες λίθινες
πλάκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής αποτελεί το κτιριακό συγκρότημα
του Λαογραφικού Μουσείου - Ελαιοτριβείου Κατοικίας στο Γαβαλοχώρι Αποκορώνου το οποίο
έχει κηρυχτεί διατηρητέο μνημείο.18 Το κτίσμα
αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Τμήμα του ισογείου
επιπέδου κατασκευάστηκε κατά την περίοδο της
Ενετοκρατίας και ο όροφος κατά τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας. Το συγκρότημα διατάσσεται γύρω
από την εσωτερική αυλή. Το ισόγειο καμαρόσπιτο
με τους βοηθητικούς του χώρους και ο όροφος με
τον οντά. (Εικόνες 26 – 30)

Εικόνα 25 :Σχέδιο με μολύβι Αντωνίου Αλεξανδρίδη με τίτλο «Κρήτη. Χωρίον».
Εικόνα 26 : Εξωτερική λήψη του κτίσματος. Μέρος της έκθεσης του μουσείου.
Εικόνες 27, 28 : Το καμαρόσπιτο με τις λειτουργίες της κατοικίας οριοθετημένες στις
εσοχές που δημιουργούν οι πόδες της καμάρας.
Εικόνες 29, 30 : Οι κατόψεις του κτίσματος. Μέρος της έκθεσης του μουσείου.
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Το 19ο αιώνα εμφανίζεται ο κλασικισμός στον ελλαδικό χώρο. Το νησί της Κρήτης εκείνη την περίοδο
βρίσκεται ακόμα υπό την Οθωμανική κατοχή και καταλήγει να εμφανίζει σποραδικά στοιχεία του
κλασικισμού στην τοπική αρχιτεκτονική από το 1860 και έπειτα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη
σύσταση του ελληνικού κράτους. Οι βασικές αρχές που διέπουν τον κλασικισμό είναι η στροφή
προς την κλασική αρχαιότητα, η μνημειακότητα και η αρμονία στη σύνθεση.19 Στις επαρχίες της
Κρήτης, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας Αποκορώνου, οι κατοικίες ενστερνίζονται τον
κλασικισμό αλλά σε απλουστευμένη μορφή και σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα από τα
μορφολογικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η στέγη αντικαθιστά το δώμα. Οι
μονώροφες κατοικίες με πατάρι έχουν συνήθως δίριχτη στέγη ενώ οι διώροφες παρουσιάζουν και
τους τρεις τύπους στέγης, μονόριχτη, δίριχτη ή πιο σπάνια τετράριχτη, στον όροφο ενώ τα ισόγεια
κτίσματα παραμένουν δωματοσκέπαστα. Το επίπεδο του ισογείου είναι και πάλι ορθογωνικό και ο
όροφος είτε επαναλαμβάνει την κάλυψη του ισογείου, είτε εμφανίζεται μικρότερος διατηρώντας τη
διάσταση του πλάτους. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων μεγαλώνουν και οι θέσεις τους εμφανίζονται
με ενδείξεις συμμετρίας στις όψεις. (Εικόνες 31 – 36)

Εικόνα 31 : Μονώροφη κατοικία με στέγη στον οικισμό Σούρη Αποκορώνου.
Εικόνα 32: Άποψη από τον εσωτερικό χώρο της κατοικίας. Σούρη Αποκορώνου
Εικόνα 33 : Διώροφο κτίσμα με μονόριχτη στέγη και περίκλειστη αυλή. Λιθόκτιστος μανδρότοιχος με τοξωτό άνοιγμα.
Οικισμός Σούρη Αποκορώνου.
Εικόνες 34 : Η κύρια όψη του κτίσματος. Το άνοιγμα της κύριας εισόδου και του ορόφου διατηρούν κοινό άξονα συμμετρίας.
Οικισμός Σούρη Αποκορώνου.
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Εικόνες 35, 36 : Διώροφη κατοικία στον οικισμό Σελλιά Αποκορώνου.

Εικόνες 37, 38 : Διώροφα κτίσματα στον οικισμό Γαβαλοχώρι Αποκορώνου. Στην αριστερή φωτογραφία είναι εμφανές από
τις κόγχες στην τοιχοποιία και το μέγεθος του ανοίγματος του ορόφου ότι έχει καταρρεύσει κάποιο μονώροφο κτίσμα το
δώμα του οποίου λειτουργούσε ως λιακό για το διώροφο.
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Την περίοδο που ο κλασικισμός εμφανίζεται στην Κρήτη, στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο
εφαρμόζεται το ρεύμα του νεοκλασικισμού, το οποίο εντάσσεται στην κρητική αρχιτεκτονική από το
1880 έως και τις αρχές του 20ου αιώνα.20 Οι κατοικίες των πιο εύπορων ασπάζονται αυτό το
αρχιτεκτονικό ρεύμα. Η περίκλειστη αυλή ξεχνιέται και διαμορφώνεται πια σα χώρος μετάβασης
ανοιχτός που οριοθετείται με ένα τοίχο χαμηλό και κιγκλιδώματα από το δημόσιο χώρο. Η κατοικία
μονολιθική και όχι διαιρεμένη σε μικρότερους όγκους όπως παλαιότερα, θέλει να δείχνει την όψη της
που τηρεί συμμετρία ως προς τα κενά και τα πλήρη. (Εικόνα 39) Τα κτίσματα του Αποκόρωνα που
εφαρμόζουν τις αρχές του κλασικισμού και του νεοκλασικισμού με μεγαλύτερη ακρίβεια είναι τα
δημόσια κτήρια όπως τα σχολεία και τα διοικητικά κτήρια. (Εικόνα 40)

Εικόνα 39 : Κατοικία Ξενάκη, Καλύβες. Κτίσμα των αρχών του 20ου αιώνα. Ιστορικό διατηρητέο μνημείο. ΦΕΚ 506/Β/1-7-1996.
Εικόνα 40 : Σχολείο στον οικισμό Καλαμίτσι Αλεξάνδρου. Κτίσμα της δεκαετίας 1930.

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ανεγείρονται κατοικίες ή αποκαθίστανται με τη χρήση σκυροδέματος.
Λιθοδομή και σκυρόδεμα συνυπάρχουν στην ίδια κατασκευή. Η ενιαία όψη διασπάται και
διαμορφώνονται ημιυπάιθριοι χώροι μπροστά από την είσοδο των κατοικιών, αντικαθιστούν ίσως το
στεγαστό της παραδοσιακής κατασκευής. Αυτοί οριοθετούνται από λεπτά υποστυλώματα και δοκούς
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οπλισμένου σκυροδέματος και λειτουργούν ως
βεράντες μιας και όλα τα κτίσματα έχουν στέγη
και δεν υπάρχει πια το δώμα για να εξυπηρετήσει
αυτή την ανάγκη. (Εικόνες 41- 43) Ο πληθυσμός
του Αποκόρωνα μειώνεται λόγω της μετακίνησής του από την επαρχία στις αστικές
περιοχές αλλά και του μεταναστευτικού κύματος
προς το εξωτερικό, προς την Αμερική ήδη από
το 1905 και από το 1950 και έπειτα προς τη
Δυτική Γερμανία. Οι οικισμοί ερημώνουν και οι
κατοικίες εγκαταλείπονται ή μετατρέπονται από
κύριες σε δευτερεύουσες και εξοχικές.
Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 επικρατεί μία
έντονη
περίοδος
ανοικοδόμησης
νέων
κατοικιών στη θέση των παλαιών και το
οπλισμένο σκυρόδεμα σαν υλικό φτάνει στο
απόγειό του. Οι νέες κατοικίες απαρνούνται τις
υφιστάμενες μορφές της υπαίθρου και
προσπαθούν να μιμηθούν την αστική κατοικία,
η στέγαση με δώμα επανέρχεται και εμφανίζεται
έντονα το στοιχείο των ημιυπαίθριων χώρων και
των προβόλων που διατρέχουν τις όψεις.

Εικόνες 41, 42 : Μονώροφες κατοικίες με στέγη και γωνιακό ημιυπαίθριο χώρο. Οικισμός
Λικοτιναρέα Αποκορώνου.
Εικόνα43 : Πετρόχτιστη κατοικία, υποστυλώματα ενίσχυσης στις όψεις και πλάκα από
οπλισμένο σκυρόδεμα. Οικισμός Καλαμίτσι Αλεξάνδρου Αποκορώνου.
Εικόνα 44 : Κατοικία που θυμίζει τις κατασκευές των δεκαετιών 1960, 1970. Οικισμός
Λικοτιναρέα Αποκορώνου.
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Τη δεκαετία του 1980 γίνεται αντιληπτό ότι η εμφάνιση της αστικής κατοικίας
στην ύπαιθρο, αλλοιώνει το τοπίο. Για τη διάσωση του χαρακτήρα του
εκάστοτε οικισμού πραγματοποιείται καταγραφή των επικρατέστερων
μορφολογικών στοιχείων των παλαιών κατοικιών με σκοπό τη σύνταξη
ειδικών όρων δόμησης. 21
Οι ειδικοί όροι δόμησης, για τους οποίους θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στο
επόμενο κεφάλαιο, αφορούν μόνο τα εξωτερικά στοιχεία των κτισμάτων αλλά
οι κατευθύνσεις που δίνουν είναι αρκετά γενικές με αποτέλεσμα να υπάρχει
χώρος για την μετάφρασή τους με πολλούς τρόπους. Παρατηρείται ότι, η
ανοικοδόμηση των κατοικιών στα τέλη του 20ου αιώνα πραγματοποιείται με
σύγχρονα μέσα και υλικά, φέρον οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα και
τοιχοπληρώσεις με οπτοπλινθοδομή, ενώ ταυτόχρονα μιμούνται μορφές της
παραδοσιακής κατοικίας, όπως για παράδειγμα τα τοξωτά ανοίγματα, άλλοτε
επιτυχημένα και άλλοτε όχι και τόσο.
Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν πλέον η τεχνογνωσία, οι πόροι και τα δομικά
υλικά που δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να διαμορφώσει την κατοικία
του σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιθυμίες αυτές
αψηφούν το φυσικό τοπίο με αποτέλεσμα να οικοδομούνται κατασκευές που
έρχονται σε αντίθεση με αυτό. Παρόλο που υπάρχουν νομοθεσίες και
κανονισμοί που δημιουργούν κάποιους περιορισμούς, αυτοί πολλές φορές
δεν είναι αρκετοί για την πρόληψη των παραφωνιών στο τοπίο.
Στα τέλη του 20ου αλλά και τον 21ο αιώνα, με μία παύση μερικών ετών, η
ανοικοδόμηση ακμάζει γεγονός που προκύπτει από την τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής και κυρίως την εμφάνιση του μοντέλου της τουριστικής κατοικίας
με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικός αριθμός δειγμάτων σύγχρονης αλλά
και αποκατεστημένης κατοικίας.
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Εικόνες 45, 46 : Ημιτελείς, συμβατικές κατασκευές με
φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα που
μιμούνται τις μορφές των τόξων της παραδοσιακής
κατοικίας. Κατοικία στον οικισμό Σελλιά και κατοικία στον
οικισμό Γαβαλοχώρι αντίστοιχα.
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Νομικό πλαίσιο, γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης
Το νομικό πλαίσιο που ορίζει το χωροταξικό σχεδιασμό, τη δομή των κενών και των πλήρων, την
πυκνότητα του κτιριακού συνόλου και τη μορφή του εκάστοτε κτίσματος είναι καθοριστικό για την
διαμόρφωση του χαρακτήρα μίας περιοχής. Ο Αποκόρωνας διαθέτει 66 οικισμούς που ανήκουν
στην κατηγορία των οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, για τους οποίους έχουν
συνταχθεί Προεδρικά Διατάγματα που ορίζουν το δομημένο περιβάλλον τους.
Τη δεκαετία του 1980 δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα της 24-04-1985: με τίτλο «Τρόπος
καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός
ορίων και περιορισμών δόμησής τους»,, σύμφωνα με το οποίο οι οικισμοί κατηγοριοποιούνται,
ορίζονται τα όριά τους, τα οποία υποδεικνύονται σε χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα και
ορίζονται οι γενικοί όροι της δόμησής τους καθώς και οι ειδικοί όροι δόμησης μέσω «Δελτίων
Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης». Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται για τον εκάστοτε οικισμό υπό τη
μορφή Απόφασης Νομάρχη.1
Από το 1985 έως σήμερα εχούν πραγματοποιηθεί αρκετές τροποποιήσεις στο ΠΔ του ’85, σύμφωνα
με τις οποίες ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι δόμησης για τις κατοικίες 2, 3, 4, 5, 6 :
Αρτιότητα εντός ορίων οικισμού
Κατά Κανόνα:
Εμβαδό γηπέδου : 300 τ.μ. – 2000 τ.μ. (κατά περίπτωση)
Ελάχιστο πρόσωπο : Γήπεδο < 500 τ.μ. = 10μ. πρόσωπο. Γήπεδο > 500 τ.μ. = 15μ. πρόσωπο.
Κατά παρέκλιση: είναι άρτια όλα τα οικόπεδα εντός οικισμού με όποιο εμβαδό είχαν στις 3/5/85 ημέρα
δημοσίευσης του από 24/4/85 Π.Δ.
Ποσοστό Κάλυψης:
60%
Για γήπεδα < 200 τ.μ. προσαύξηση Π.Κ. έως 70%
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Συντελεστής δόμησης:
Γήπεδα < 200 τ.μ. :
1
Γήπεδα < 700 τ.μ. :
Σύνολο ορόφων = 240 τ.μ. + 40 τ.μ. πατάρι ξηρής δόμησης
Γήπεδα = ή > 700 τ.μ.:
Σύνολο ορόφων = 400 τ.μ.
Πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις : 0 μ. ή τουλάχιστον 2.50μ.
Μέγιστο ύψος κτιρίου : 7,50 μ. + 2 μ. στέγη αν επιβάλεται από τους ειδικούς όρους δόμησης
Υπόκειται σε ειδικούς περιορισμούς σε περιπτώσεις έντονων κλίσεων εντός του οικοπέδου (άνω του 15%), μεγάλων
υψομετρικών διαφορών σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου και σε περιπτώσεις τοποθέτησης του κτίσματος σε
απόστάσεις > 20μ. από το δρόμο.

Ειδικοί όροι δόμησης : Προσδιορίζονται μέσω των Δελτίων Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης και το η
επιβολή τους είναι ανάλογη της κατηγορίας του οικισμού (αδιάφοροι, ενδιαφέροντες και αξιόλογοι
οικισμοί)
Στην περίπτωση του Δήμου Αποκορώνου, από το 1985 έως και το 1989, συντάσσονται Αποφάσεις
Νομάρχη σχεδόν για όλους τους οικισμούς με συνημμένους χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα,
στις οποίες αναγράφονται η κατηγορία του οικισμού, οι γενικοί όροι δόμησης με επισήμανση της
αρτιότητας των γηπέδων (Πίνακας 1) καθώς και οι ειδικοί όροι δόμησης, «Δελτία Αρχιτεκτονικής
Αναγνώρισης» στα οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία που
εντοπίζονται σε κάθε οικισμό. Οι ειδικοί όροι δόμησης υποδεικνύουν τα επιτρεπόμενα είδη, ως προς
τα υλικά και τους χρωματισμούς, των επικαλύψεων, της στέγασης, των εξωστών, των στηθαίων,
των ανοιγμάτων, των κουφωμάτων και τυχόν άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως είναι τα
φουρούσια των εξωστών και οι καμινάδες.7 (Εικόνες 1, 2) Οι ειδικοί όροι δόμησης και οι κατηγορίες
και οι υποκατηγορίες των μορφολογικών στοιχείων που αναφέρονται στο Δελτίο Αρχιτεκτονικής
Αναγνώρισης αποτελούν τον κυρίαρχο οδηγό για την ακόλουθη αξιολόγηση των τουριστικών
κατοικιών. *1
*1 Στο Παράρτημα παρατίθενται ανά Απόφαση Νομάρχη, η κατηγοριοποίηση των οικισμών, αποσπάσματα των χαρτών με τα όρια των
οικισμών και οι ειδικοί όροι δόμησης που αναγράφονται στα Δελτία Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης.

161

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Πίνακας 1. Στοιχεία από τις
Αποφάσεις Νομάρχη για τους
υπό εξέταση οικισμούς της Δ.Ε.
Βάμου, Κρυονερίδας και Φρε.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

8227 / 87

ΝΤΟΥΛΙΑΝΑ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

4087 / 89

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΙΟ

ΒΑΜΟΥ

4009 / 86

ΛΙΤΣΑΡΔΑ

ΒΑΜΟΥ

4009 / 86

ΞΗΡΟΣΤΕΡΝΙ

8889 / 87

ΔΡΑΠΑΝΟΣ

8889 / 87
8889 / 87

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ (τ.μ.)
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ
300

1200

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000

ΠΔ 85

1000

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

1000

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

1000

ΠΑΛΑΙΛΩΝΙ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

1000

ΚΕΦΑΛΑΣ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

1200

7141 / 86

ΑΣΠΡΟ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

300

1000

7141 / 86

ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

300

1200

4045 / 89

ΚΑΪΝΑ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000

5943 / 89

ΚΑΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

500

5726 / 86

ΠΛΑΚΑ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

5726 / 86

ΚΑΜΠΙΑ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85

300

1000

4588 / 89

ΣΟΥΡΗ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000

4588 / 89

ΣΕΛΛΙΑ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000

4588 / 89

ΛΙΚΟΤΙΝΑΡΕΑ

ΒΑΜΟΥ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000

7200 / 87

ΜΑΖΑ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87

500

200

7200 / 87

ΧΑΜΠΑΘΑ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87

500

200

7200 / 87

ΦΟΝΕΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87

500

200

6407 / 88

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87

3224 / 89

ΑΛΙΚΑΜΠΟΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

3215 / 89

ΒΑΦΕΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300 - 2000

8084 / 89

ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300 - 2000

8084 / 89

ΒΑΤΟΥΔΙΑΡΗΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300 - 2000

3832 / 89

ΝΙΠΠΟΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

500

7200 / 87

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

ΦΡΕ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87

500

200

3810 / 89

ΦΡΕΣ

ΦΡΕ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000

4048 / 89

ΜΕΛΙΔΟΝΙ

ΦΡΕ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000

289 / 88

ΠΑΪΔΟΧΩΡΙ

ΦΡΕ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87

300

1000

6179 / 89

ΠΕΜΟΝΙΑ

ΦΡΕ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

500

3826 / 89

ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ

ΦΡΕ

ΠΔ 85 & ΠΔ 87 & ΠΔ 89

300

1000
1000

300
500

1000

1000
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Εικόνες 1, 2 :Δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης του οικισμού Φρε. Απόφαση Νομάρχη υπ’ αρ. 3810/89
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Παραπομπές
ΦΕΚ181Δ/3/5/85, ΠΔ 24/04/1985. Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμός
δόμησης.
2 ΦΕΚ 414Δ/30/8/85, Π.Δ. 20/08/1985. Τροποποίηση του Π.Δ. 24/04/1985.
3 ΦΕΚ 133Δ/23/2/87, Π.Δ. 14/02/1987. Τροποποίηση του Π.Δ. 24/04/1985.
4 ΦΕΚ 293Δ/16/5/89, Π.Δ. 29/04/1989, Τροποποίηση του Π.Δ. 24/04/1985.
5 ΦΕΚ 289ΑΑΠ, Π.Δ. 4 /11/2011, Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων
των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.
6 ΦΕΚ 269Α, Ν. 4315/ 24 /12/ 2014
7 Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας). Οικισμοί Ν. Χανίων κάτω των 2000 κατοίκων, Χάρτες
και αποφάσεις Νομάρχη. Διαθέσιμο από το : https://www.chania.gr/e-yphresies/xartespshfarxeio/xartes-ydom-oikismoi.html?item_id=36196,
[Ανακτήθηκε στις 15/07/2019]
1
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Αξιολογώντας την τουριστική κατοικία του Αποκόρωνα
Όλοι αναζητούν ένα τετραγωνάκι θάλασσα και την αγνή φύση αλλά ταυτόχρονα ζητούν το οικείο, το
βιομηχανοποιημένο, το αποστειρωμένο. Ο τουρισμός είναι μία συλλογική επιχείρηση η οποία βασίζεται
στον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης. Οι επιθυμίες που διατυπώνει ο πελάτης, ο εφήμερος
επισκέπτης σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτές που προσπαθεί να εκπληρώσει ο ιδιοκτήτης του
εκάστοτε τουριστικού καταλύματος. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω προκαταβολικά την κατάσταση
που επικρατεί στην επαρχία Αποκορώνου αλλά κατανοώ την αντίθεση που μπορεί να προκύψει μεταξύ
του επιθυμητού περιβάλλοντος από τον επισκέπτη και του υφιστάμενου. (Εικόνα 1)

Εικόνα 1 : Η θέα προς το κρητικό πέλαγος από τον οικισμό Λικοτιναρέα Αποκορώνου.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αρχικά παρατίθεται η σχέση των τουριστικών κατοικιών με τον
οικιστικό ιστό των οικισμών. Ο εντοπισμός των τουριστικών κατοικιών που έχουν αδειοδοτηθεί από τον
ΕΟΤ καθίσταται δύσκολος καθώς το Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων τα καταγράφει σύμφωνα με
την επωνυμία του ιδιοκτήτη και όχι σύμφωνα με την επωνυμία του εκάστοτε καταλύματος. Η πρώτη
προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας google maps η οποία προσφέρει
πληροφορίες πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των καταλυμάτων. Η δυσκολία έγγειται στο
γεγονός ότι πλέον υπάρχουν πλατφόρμες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ώστε να μισθώσει
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βραχυπρόσθεσμα την κατοικία του χωρίς να έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ με αποτέλεσμα σε
κάποιους οικισμούς, κυρίως σε αυτούς που βρίσκονται πλησιέστερα στο παραλιακό μέτωπο, να
εμφανίζονται περισσότερα καταλύματα από αυτά που αναφερόντουσαν στον κατάλογο του ΜΗΤΕ.
Για αυτό το λόγο αποφεύχθηκε η συλλογή πληροφοριών από τέτοιας φύσεως πλατφόρμες και έγινε
προσπάθεια διασταύρωσης των καταλυμάτων μεταξύ της πλατφόρμας google maps και ιστοσελίδων
που μέχρι πρότινως απαιτούσαν την αδειοδότηση από τον ΕΟΤ ώστε να προβούν στην καταχώρηση
κάποιου καταλύματος όπως η booking.com. *1
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική διαλογή μεταξύ των τουριστικών κατοικιών που
εντοπίστηκαν σε κάθε οικισμό και πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση της μορφής τους, και του
περιβάλλοντος χώρου τους. Η διεργασία αυτή βασίστηκε στην παλαιότητα του εκάστοτε καταλύματος
και στη δομή του Δελτίου Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, συνυπολογίζοντας τους ειδικούς όρους
δόμησης του εκάστοτε οικισμού. Η κατάταξη των κατοικιών ως προς την παλαιότητά τους βασίστηκε
στην εξερεύνηση των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους, κυρίως του φέροντος οργανισμού
όπου αυτό ήταν εφικτό να διαπιστωθεί, και στα στοιχεία που συλλέχθησαν από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα google earth η οποία σήμερα προσφέρει αεροφωτογραφίες ανά τακτά χρονικά
διαστήματα από τον Ιούνιο του 2003 έως και το Φεβρουάριο του 2019. Το ζητούμενο της διεργασίας
αυτής είναι η διαπίστωση των συνθετικών αρχών που διέπουν το κάθε κτίσμα, την ανάλυση των
μορφολογικών του στοιχείων και τη συσχέτισή τους με τα μορφολογικά στοιχεία των παραδοσιακών
κατοικιών. Σε περίπτωση που αυτή υπάρχει θΑ διερευνάται ο τρόπος της ενσωμάτωσής τους στη
σύνθεση της κατασκευής. Τέλος, πραγματοποιείται αξιολόγηση της ένταξής του στο περιβάλλοντα
χώρο. Για τη διεργασία αυτή έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και οι ειδικοί όροι δόμησης της εκάστοτε περιοχής.

*1 Υπάρχει μία επιφύλαξη ως προς το αν όλα τα παραδείγματα που αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια έχουν αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ.
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Η χωροθέτηση της τουριστικής κατοικίας σε σχέση με τα όρια των οικισμών
Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς
Η Δημοτική Ενότητα της Ασή Γωνιάς είναι η μικρότερη σε έκταση, περίπου 18.5 τ.χμ., και αποτελεί το
νοτιότερο τμήμα του Δήμου. Ο ομώνυμος οικισμός της είναι μία σχετικά δυσπρόσιτη περιοχή, σε έναν
από τους λόφους των Λευκών Ορέων και απέχει περίπου 63 χμ. από την πόλη των Χανίων και 35χμ.
από την πόλη του Ρεθύμνου.
Υπάρχουν ιστορικές αναφορές που καθιστούν τον οικισμό ως ελεγχόμενο από την ρωμαϊκή πόλη
Λάππα, τη σημερινή Αργυρούπολη. Αναφορές για τον οικισμό υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της
Ενετικής περιόδου. Η Ασή Γωνιά έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην ιστορία του νησιού και αυτό μαρτυράται
και από το γεγονός ότι όλα τα κυρηγμένα μνημεία του συνδέονται με πρόσωπα που συνέβαλαν στους
αγώνες κατά των κατακτητών.1 Για το συγκεκριμένο οικισμό δεν έχει συνταχθεί κάποια απόφαση
Νομάρχη ή κάποιο άρθρο που να αναφέρει ειδικούς όρους δόμησης.
Παρόλο που η Ασή Γωνιά δεν θεωρείται τουριστικά αναπτυσσόμενος οικισμός και βρίσκεται σε σχετικά
μεγάλη απόσταση από το πλησιέστερο παραλιακό μέτωπο, περίπου 19 χμ. από τον οικισμό Καβρό,
διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες οι οποίες ξεκίνησαν να
λειτουργούν το 1998 και το 2000 σύμφωνα με το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων. (Πίνακας 1)2
Πίνακας 1. Απογραφή Τουριστικών κατοικιών Ασή Γωνιάς,
ΜΗΤΕ, Ιούνιος 2019.
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Οι τουριστικές κατοικίες που εντοπίστηκαν στον οικισμό, επίσης δύο στον αριθμό, φαίνεται να είναι
μεταγενέστερεες αυτών που αναφέρονται στο ΜΗΤΕ και βρίσκονται εκτός του ορίου του οικισμού,
όπως αυτό είχε ορισθεί τη δεκαετία του 1980. (Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία του οικισμού Ασή Γωνιά από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2018, με συματοδοτημένα
κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80, και τις θέσεις των τουριστικών
κατοικιών.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Δημοτική Ενότητα Φρε
Η Δημοτική Ενότητα Φρε βρίσκεται στο Νότιο – Δυτικό τμήμα του Δήμου μεταξύ των Δημοτικών
Ενοτήτων Αρμένων και Κρυονερίδας, το έδαφός της είναι ημιορεινό και εκτείνεται αμφιθεατρικά στους
πρόποδες των Λευκών Ορέων. Το 1880 ήταν ένας από τους τέσσερις δήμους του Αποκόρωνα στον
οποίο ανήκαν δεκατέσσερα χωριά.3 Σήμερα, διαιρείται σε πέντε Τοπικές Κοινότητες στις οποίες
αντιστοιχούν έξι οικισμοί, το Μελιδόνι (Τ.Κ. Μελιδονίου), το Παϊδοχώρι και οι Άγιοι Πάντες (Τ.Κ.
Παϊδοχωρίου), τα Πεμόνια (Τ.Κ. Πεμονίων), ο Τζιτζιφές (Τ.Κ. Τζιτζιφέ) καΙ ο Φρες (Τ.Κ. Φρε). Τη δεκαετία
του 1980 πραγματοποιείται η οριοθέτηση των οικισμών, ο χαρακτηρισμός τους και η διερεύνηση των
τυπικών στοιχείων που διέπουν τις κατοικίες στον εκάστοτε οικισμό, βάση των οποίων διατυπώνονται οι
ειδικοί όροι δόμησης. Τη δεκαετία του 1980 κανένας οικισμός δεν θεωρούνταν τουριστικός αλλά
σήμερα καταγράφονται τρία μη κύρια τουριστικά καταλύματα και έντεκα τουριστικές κατοικιές, επαύλεις
και επαύλεις ειδικού καθεστώτος. (Πίνακας 2) Η πρώτη τουριστική κατοικία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2000
στο Τζιτζιφέ και όλες οι υπόλοιπες ξεκίνησαν να λειτουργούν μεταξύ των ετών 2008 και 2015. 4
Πίνακας 2. Απογραφή Τουριστικών κατοικιών Δ.Ε. Φρε.
ΜΗΤΕ, Ιούνιος 2019.
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Στη Δ.Ε. Φρε διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των τουριστικών κατοικιών, βρίσκονται εντός των ορίων
των οικισμών, όπως αυτά είχαν ορισθεί τη δεκαετία του 1980, και κυρίως στο διάσπαρτο τμήμα τους.
Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, με καταλύματα εκτός οικισμού, όπως αυτό που εντοπίζεται στον οικισμό
Μελιδόνι. (Εικόνες 2, 3) Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο μικρό αριθμό καταλυμάτων που αντιστοιχεί σε
κάθε οικισμό.

170

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Εικόνα 2: Αεροφωτογραφία του οικισμού
κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού,
κατοικιών.
Εικόνα 3: Αεροφωτογραφία του οικισμού
κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού,
κατοικιών.

Μελιδόνι από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2018, με συματοδοτημένα
όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80, και τις θέσεις των τουριστικών
Τζιτζιφές από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2018, με συματοδοτημένα
όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80, και τις θέσεις των τουριστικών
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Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας
Πίνακας 3. Απογραφή τουριστικών καταλυμάτων Δ.Ε.
Κρυονερίδας. ΜΗΤΕ, Ιούνιος 2019

Η Δημοτική ενότητα Κρυονερίδας βρίσκεται στο νότιο και κεντρικό
τμήμα του Δήμου και συνορεύει βόρεια με τη Δημοτική Ενότητα Βάμου,
δυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Φρε, ανατολικά με τη Δημοτική Ενότητα
Γεωργιουπόλεως και αποτελεί το σημείο μετάβασης από το Δήμο
Αποκορώνου προς το Δήμο Σφακίων και τη Νότια Κρήτη.
Η πρωτεύουσα του Δήμου, ο οικισμός Βρύσσες, βρίσκεται στο Βόρειο
τμήμα της και απέχει περίπου 35 χμ. από την πόλη των Χανίων και 7 χμ.
από τον οικισμό Γεωργιούπολη που είναι η πλησιέστερη παραλιακή
περιοχή. Το έδαφός της είναι κυρίως ημιορεινό και διαθέτει πλούσιο
φυσικό περιβάλλον με πηγές, ποτάμια και δασικές εκτάσεις. Πέρα από
το φυσικό της πλούτο διαθέτει αρκετά διατηρητέα μνημεία από
διάφορες ιστορικές περιόδους όπως ο πύργος του Αληδάκη, κτίσμα
της βυζαντινής περιόδου, στην Τοπική Κοινότητα Εμπρόσνερο,
νερόμυλους, καθώς και κτίσματα θρησκευτικού χαρακτήρα.5
Όπως είναι εμφανές από την απογραφή των καταλυμάτων σχεδόν
όλοι οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας διαθέτουν τουλάχιστον μία
τουριστική κατοικία ή έπαυλη. (Πίνακας 3)
Οι τουριστικές κατοικίες εντοπίζονται στην πλειοψηφία τους εντός των
ορίων των οικισμών. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται ότι η εξάπλωση
της δόμησης εκτός των οικισμών είναι πιο διαδεδομένη σε σχέση με τις
προηγούμενες Δ.Ε. που εξετάστηκαν. (Εικόνα 4)
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Εικόνα 4 : Αεροφωτογραφία των οικισμών, δυτικά προς ανατολικά, Φίλιππος, Μάζα και Χάμπαθα από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2018, με
συματοδοτημένα κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80, και τις θέσεις των τουριστικών κατοικιών.
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Πίνακας 4. Απογραφή τουριστικών καταλυμάτων Δ.Ε.
Βάμου. ΜΗΤΕ, Ιούνιος 2019

Δημοτική Ενότητα Βάμου
Η Δημοτική Ενότητα Βάμου βρέχεται από το Κρητικό Πέλαγος με τον
οικισμό της Αλμυρίδας να είναι ο κυρίαρχος παραλιακός του οικισμός
και συνορεύει δυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Αρμένων, νότια με τη
Δημοτική Ενότητα Βρυσών και δυτικά με τη Δημοτική Ενότητα
Γεωργιουπόλεως. Είναι η πιο τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή του
Αποκόρωνα καθώς διαθέτει πληθώρα τουριστικών καταλυμάτων
όλων των κατηγοριών, με κυρίαρχο τον τύπο της τουριστικής κατοικίας
που εγκαθίσταται σε όλους τους οικισμούς του, πλην του
οικισμούΠλάτανος της Τ.Κ. Κάινας. (Πίνακας 4)
Οι οικισμοί των Τοπικών Κοινοτήτων της Πλάκας, του Κόκκινου Χωριού
και του Κεφαλά είναι από τους πιο προνομιούχους όσον αφορά το
τοπίο που προσφέρουν προς το θαλάσσιο μέτωπο. Οι οικισμοί που
βρίσκονται στις ημιορεινές περιοχές είναι εξίσου προνομιούχες καθώς
διαθέτουν θέα προς τις δασικές εκτάσεις και τα λιβάδια ενώ
παράλληλα βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από το παραλιακό
μέτωπο. Η Δημοτική Ενότητα Βάμου διατηρεί έναν εύλογο αριθμό
παραδοσικών κατοικιών αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει πολύ μεγάλο
αριθμό νέων κτισμάτων τα οποία ανοικοδομήθηκαν κυρίως από τις
αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και σήμερα. Περιοχές που έως και τα
μέσα της δεκαετίας του 2000 ήταν ανεκμετάλλευτες, ξαφνικά εντός
μερικών ετών μετατρέπονται σε τουριστικά θέρετρα, κάτι το οποίο είναι
έντονα εμφανές και στις αεροφωτογραφίες.
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Ο οικισμός Δράπανος είναι ένα από τα παραδείγματα των ραγδαία τουριστικά ανεπτυγμένων
περιοχών του Αποκόρωνα. Τα καταλύματά του εντοπίζονται κατά βάση εντός των ορίων του, όμως
διαπιστώνεται και πάλι η εξάπλωση του δομημένου περιβάλλοντός του και η αύξηση του αριθμού των
κτισμάτων του. Τουριστικά καταλύματα συναντώνται επίσης και εκτός των ορίων του οικισμού. (Εικόνα 5)

Εικόνα 5: Αεροφωτογραφία του οικισμού Δράπανος από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2018, με
συματοδοτημένα κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80, και τις
τουριστικές κατοικίες.

175

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Το Κόκκινο Χωριό, το οποίο διαθέτει και το μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών κατοικιών σε όλο το Δήμο
είναι ένα από τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα, καθώς από το 2005 και έπειτα ανεγείρεται μεγάλος
αριθμός τουριστικών καταλυμάτων με αποτέλεσμα το δομημένο περιβάλλον του να εξαπλώνεται
έντονα πέραν των ορίων του πυρήνα του οικισμού. (Εικόνες 6, 7)

Εικόνα 6: Αεροφωτογραφία του οικισμού Κόκκινο Χωριό από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2003, με
συματοδοτημένα κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80.
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Εικόνα 7: Αεροφωτογραφία του οικισμού Κόκκινο Χωριό από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2003, με
συματοδοτημένα κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80. και τις θέσεις των
ενδεικτικών τουριστικών κατοικιών.
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Ο οικισμός Ντουλιανά ή Δουλιανά, έχει κυρηχθεί ως ιστορικός, διατηρητέος τόπος και τοπίο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους.6 Ο οικισμός διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό παλαιών, λιθόκτιστων κατοικιών αλλά
ταυτόχρονα το φαινόμενο του τουρισμού τον έχει επηρεάσει σημαντικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές
στις αεροφωτογραφίες της περιοχής καθώς η έκταση του δομημένου περιβάλλοντός του έχει σχεδόν
διπλασιαστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως σήμερα. (Εικόνες 8, 9)
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Εικόνα 8: Αεροφωτογραφία του οικισμού Ντουλιανά από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2003, με
συματοδοτημένα κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80. Το
εσωτερικό όριο σηματοδοτεί το συνεκτικό τμήμα του οικισμού, ενώ το εξωτερικό το διάσπαρτο.
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πέραν των μεμονωμένων τουριστικών κατοικιών έχουν ανοικοδομηθεί
μεγάλης έκτασης τουριστικά συγκροτήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του
οικισμού το οποίο αποτελείται από περίπου είκοσι τουριστικές κατοικίες. Παρόλο που υπάρχουν τόσα
πολλά καταλύματα, ο οικισμός καταφέρνει και διατηρεί τη γραφικότητά του καθώς οι νέες κατασκευές
φαίνεται να είναι μία οργανική συνέχεια του προϋφιστάμενου πυρήνα του οικισμού.

Εικόνα 9: Αεροφωτογραφία του οικισμού Ντουλιανά από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2018, με
συματοδοτημένα κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80. Το
εσωτερικό όριο σηματοδοτεί το συνεκτικό τμήμα του οικισμού, ενώ το εξωτερικό το διάσπαρτο.
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Στις άλλες τρεις δημοτικές ενότητες που εξετάστηκαν, παρατηρήθηκε ότι οι οικισμοί που είχαν μικρό
αριθμό τουριστικών κατοικιών, για παράδειγμα έως πέντε καταλύματα, τα εμφάνιζαν εντός των ορίων
τους. Αντίθετα, στην περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Βάμου η τουριστική κατοικία συναντάται
εξίσου εντός όσο και εκτός των ορίων των οικισμών. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις οικισμών που
βάση του ΜΗΤΕ διαθέτουν μόλις ένα τουριστικό κατάλυμα και το εμφανίζουν εκτός των ορίων τους,
όπως για παράδειγμα στον οικισμό Λικοτιναρέα. (Εικόνα 10)
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Εικόνα 10: Αεροφωτογραφία του οικισμού Λικοτιναρέα από την εφαρμογή google earth, έτος λήψης 2018, με
συματοδοτημένα κατά προσέγγιση τα όρια του οικισμού, όπως αυτά είχαν υποδειχθεί τη δεκαετία του ’80. Το
εσωτερικά περιγράμματα σηματοδοτούν τα συνεκτικά τμήματα του οικισμού, ενώ το εξωτερικό το διάσπαρτο.
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Παραπομπές

Επίσημο ιστολόγιο του Δήμου Αποκορώνου. Ασή Γωνιά. Διαθέσιμο από το : https://apokoronas.gov.gr/siteapps/joomla17754/htdocs/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=283 , [Ανακτήθηκε στις 15/07/2019].
2 Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία ΜΗΤΕ. Διαθέσιμο από το : http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata , [Ανακτήθηκε στις 27/08/2019]
3 Επίσημο ιστολόγιο του Δήμου Αποκορώνου. Φρες. Διαθέσιμο από το : https://apokoronas.gov.gr/siteapps/joomla17754/htdocs/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=436 , [Ανακτήθηκε στις 15/07/2019].
4 Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία ΜΗΤΕ. Διαθέσιμο από το : http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata , [Ανακτήθηκε στις 27/08/2019]
5 Κρυονερίδα. Διαθέσιμο από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αποκορώνου : https://www.apokoronas.gov.gr/ , [Ανακτήθηκε στις
20/09/2019]
6 ΦΕΚ 327/Β/29-3-1980 - ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/192/12441/4-3-1980
1
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Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της τουριστικής κατοικίας
και του περιβάλλοντος χώρου της
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του εντοπισμού των τουριστικών κατοικιών παρατηρήθηκε ότι αυτές
θα μπορούσαν να καταταχθούν σε τρεις διακριτές κατηγορίες: α)παραδοσιακές κατοικίες,
β)σύγχρονες κατοικίες που ασπάζονται χαρακτηριστικά των παραδοσιακών και γ)σύγχρονες κατοικίες
που δεν ασπάζονται κανέναν χαρακτηριστικό των παραδοσιακών κατοικιών. Η παράθεση των
παραδειγμάτων θα πραγματοποιηθεί βάση αυτής της κατηγοριοποίησης και ανά Δημοτική Ενότητα. Η
αποτίμηση των κατοικιών βασίστηκε στη δομή του Δελτίου Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης,
συνυπολογίζοντας τους ειδικούς όρους δόμησης του εκάστοτε οικισμού.*1 Πιο συγκεκριμένα,
αναλύονται η τυπολογία των κατασκευών σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής και τις συνθετικές αρχές
τους που ορίζονται από την ογκοπλασία, τις επικαλύψεις, τη σχέση των κενών με τα πλήρη στις όψεις,
την τυπολογία των ανοιγμάτων, και τα επιμέρους στοιχεία που συμπληρώνουν τη μορφολογία του
όπως τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις όψεις, στα στηθαία των εξωστών, τα κουφώματα, τυχόν
άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία και στοιχεία διακοσμητικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος και για
τον τρόπο οργάνωσης του περιβάλλοντος χώρου των κατοικιών.

Παραδοσιακές κατοικίες
Οι παραδοσιακές κατοικίες του Αποκόρωνα, οι κάποτε ξεχασμένες από το χρόνο, μετατρέπονται σε
τουριστικά καταλύματα για να προσφέρουν την αυθεντική εμπειρία της υπαίθρου στον επισκέπτη.
Ταυτόχρονα σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους καθώς ενσωματώνονται σε
αυτές στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την προσέλκυση των επισκεπτών, όπως το στοιχείο
των κολυμβητικών δεξαμενών.

*1 Οι ειδικοί όροι δόμησης κάθε οικισμού που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα του τεύχους.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ
Παϊδοχώρι, αξιόλογος οικισμός, Liodosifis Mansion
Η παρούσα τουριστική κατοικία είναι μία αποκατεστημένη πετρόχτιστη κατοικία, με στοιχεία
κλασσικισμού, εντός του οικισμού του Παϊδοχωρίου, και εμβαδό περίπου 130τ.μ. Το κτίσμα
συγκροτείται από τρεις όγκους. Ο κεντρικός όγκος, όπου και εντοπίζεται η κεντρική είσοδος της
κατοικίας, είναι ισόγειος πλακοσκεπής. Βόρεια και νοτιοανατολικά του υπάρχουν διώροφοι όγκοι. Ο
βόρειος όγκος στεγάζεται με δίριχτη στέγη, ενώ ο νοτιοδυτικός είναι πλακοσκεπής. Όλο το κτίσμα
είναι επιχρισμένο και έχει σκούρο ροζ χρώμα με εξαίρεση τις πεσσοστοιχίες εκατέρωθεν της
κεντρικής εισόδου του κτιρίου που είναι λευκές, τα οριζόντια πρέκια των περισσότερων ανοιγμάτων
στη θέση των οποίων έχουν τοποθετηθεί ξύλινοι δοκοί χρώματος σκούρο καφέ και τους λίθους που
διαμορφώνουν ένα ημικυκλικό άνοιγμα θύρας στο επίπεδο του ισογείου της νότια όψης.
Ο περιβάλλων χώρος του διαμορφώνεται σε επίπεδα με τη χρήση τοιχίων τα οποία έχουν επικάλυψη
από σκούρο ασβεστόλιθο. Τα επίπεδα αυτά χρησιμοποιούνται είτε ως βεράντες είτε ως χώροι
φύτευσης. Στο επίπεδο του ισογείου διαμορφώνεται μεγάλη βεράντα στην οποία έχει ενταχθεί και μία
κολυμβητική δεξαμενή. Πέραν του περιβάλλοντος χώρου του κτίσματος, ως αύλιοι χώροι έχουν
συντεθεί και τα δώματα του κτιρίου τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα της πανοραμικής θέας,
ιδίως το ψηλότερο δώμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί εν μέρει πλήρες και εν μέρει γυάλινο στηθαίο
για την αποφυγή της παρεμπόδισης της θέας. Η μετάβαση στο δώμα του νοτιοδυτικού όγκου
πραγματοποιείται μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου το οποίο ξεκινά από το δώμα του κεντρικού
όγκου. Στους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας παρατηρείται ότι υπάρχουν κάποιες ανεπίχριστες,
λιθόκτιστες τοιχοποίες στις οποίες αναπτύσσονται τοξωτά ανοίγματα. Επίσης οι οροφές έχουν
ξύλινες σανίδες οι οποίες εδράζονται σε ημικατεργασμένους, λεπτούς δοκούς από κορμούς
δέντρων. Τα ξύλινα δοκάρια στα πρέκια των ανοιγμάτων παραμένουν εμφανή και στους
εσωτερικούς χώρους. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και έχουν χρώμα ανοιχτό γκρι.
Το χρώμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις όψεις κάνει το κτίσμα να ξεχωρίζει πολύ έντονα σε
σχέση με τα όμορα. Πέραν του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο χρώμα δε συμβαδίζει με αυτά που
αναφέρουν οι ειδικοί όροι δόμησης του οικισμού, δε συνηθίζεται να εφαρμόζεται στην περιοχή. Το
δεύτερο στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με το τοπίο είναι η κολυμβητική δεξαμενή.

Εικόνα 1 : Ανατολική όψη.
Εικόνα 2 : Το εξωτερικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο
δώμα του ΝΑ τμήματος του κτίσματος.
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου της κατοικίας.
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Τζιτζιφές, αξιόλογος οικισμός, Villa Christini
Το κτίσμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτουν οι ιδιοκτήτες, χρονολογείται το 1890.
Πρόκειται για ορθογώνιο σε κάτοψη, διώροφο, πετρόχτιστο, πλακοσκεπές κτίσμα, με εμβαδόν
περίπου 150 τ.μ. Ο όροφος αντιστοιχεί στο βόρειο τμήμα του ισογείου ενώ το υπόλοιπο
λειτουργεί ως βεράντα. Στη βόρεια όψη του ορόφου υπάρχει επίσης εξώστης από πλάκα και
φουρούσια οπλισμένου σκυρόδεματος. Η πρόσβαση στον όροφο πραγματοποιείται μέσω
εσωτερικού ξύλινου κλιμακοστασίου αλλά και μέσω ενός εξωτερικού κλιμακοστασίου που
φαίνεται να έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίσμα είναι επιχρισμένο και
βαμμένο σε λευκό χρώμα, με εξαίρεση τους γωνιόλιθους και τους λίθους που διαμορφώνουν
τα ανοίγματα. Τα περισσότερα ανοίγματα έχουν τοξωτό πρέκι, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπου
διαπιστώνεται το οριζόντιο πρέκι. Τα κουφώματα είναι σύγχρονα, χρώματος καφέ ώστε να
προσομοιώνουν το ξύλο και σε κάποια ανοίγματα έχουν τοποθετηθεί σιδεριές. Στο εσωτερικό
του ισογείου παρατηρείται ότι υπάρχει τοιχοποιία με καμάρα, κάθετη ως προς την εξωτερική
τοιχοποιία της κεντρικής εισόδου. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου έχουν τοποθετηθεί
ορθοκανονικά, γκρι πλακίδια όπως επίσης και μία κολυμβητική δεξαμενή. Τα δέντρα και τα φυτά
που υπάρχουν στον αύλιο χώρο συνάδουν με τη χλωρίδα της περιοχής αν και είναι λιγοστά.
Η αποκατάσταση του κτίσματος σέβεται τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά σε ένα μεγάλο
βαθμό. Εξαίρεση αποτελούν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα στη βεράντα του ορόφου και φυσικά η
κολυμβητική δεξαμενή που έρχεται σε πλήρης αντίθεση με το κτίσμα.

Εικόνα 1 : Η βόρεια και η δυτική όψη του κτιρίου.
Εικόνα 2 : Άποψη του κτίσματος από την
κολυμβητική δεξαμενή.
Εικόνα 3 : Η καμάρα στο εσωτερικό του επιπέδου
του ισογείου.
Εικόνα 4 : Η βεράντα στον όροφο.

184

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τζιτζιφές, αξιόλογος οικισμός,
Tzitzifes stone Mansion
Το κτίσμα είναι πετρόχτιστο, διώροφο, με δίριχτη
στέγη και έχει εμβαδό περίπου 145 τ.μ. Είναι
επιχρισμένο σε απόχρωση ώχρας με εξαίρεση τους
γωνιόλιθους και τους λίθους που διαμορφώνουν τα
ανοίγματα. Ο όροφος είναι μικρότερος από το
ισόγειο και το δώμα του ισογείου λειτουργεί ως
βεράντα στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα
πρόσβασης και μέσω πέτρινου, εξωτερικού
κλιμακοστασίου. Στο δώμα διαπιστώνεται η ύπαρξη
πέτρινης καμινάδας η οποία επικαλύπτεται με πλάκα
πιθανώς από σχιστόλιθο. Τα ανοίγματα έχουν
οριζόντιο πρέκι και εσωτερικά είναι εμφανή τα ξύλινα
δοκάρια που το διαμορφώνουν. Τα κουφώματα είναι
σύγχρονα και έχουν χρώμα σκούρο πράσινο. Το
μεσοπάτωμα του ορόφου είναι ξύλινο και στηρίζεται
σε κορμούς δέντρων που λειτουργούν ως δοκοί.
Ένας από τους χώρους του ισογείου είναι
θολοσκεπής. Οι τοιχοποιίες εσωτερικά είναι
επιχρισμένες σε λευκό χρώμα με κάποιες εξαιρέσεις
όπου είναι εμφανής η λιθοδομή.
Το κτίσμα έχει εμφανώς αποκατασταθεί με σεβασμό
ως προς τα στοιχεία της κατασκευής καθώς τα
αναδεικνύει όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα
ελαιόδεντρα που το πλαισιώνουν συντελούν έντονα
στη διατήρηση της αίσθησης του παλαιού αλλά και
στην μετάδοση της πραγματικού φυσικού τοπίου
της περιοχής.

Εικόνα 1 : Δυτική όψη.
Εικόνα 2 : Νότια όψη.
Εικόνα 3 : Θολοσκεπής χώρος ισογείου.
Εικόνα 4 : Κύριος χώρος ισογείου.
Εικόνα 5 : Πετρόχτιστη καμινάδα στο δώμα του
ισογείου.
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Τζιτζιφές, αξιόλογος οικισμός, Archontiko Tzitzifes
Το κατάλυμα αυτό αποτελεί παράδειγμα κατοικίας με παρακολουθήματα τα οποία
χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται ακάλυπτος χώρος εν είδει εσωτερικής
αυλής. Είναι εμφανές ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα αποτελεί απόρροια πολλών φάσεων
κατασκευής και η πρώτη έχει καταβολές από την τυπολογία του καμαρόσπιτου. Το κύριο
κτίσμα της κατοικίας έχει εμβαδό περίπου 70 τ.μ., είναι πετρόχτιστο, διώροφο και στεγάζεται με
δίριχτη στέγη. Στο επίπεδο του ισογείου ο διαχωρισμός των χώρων πραγματοποιείται με
καμάρες. Το μεσοπάτωμα της κατοικίας είναι ξύλινο και εδράζεται πάνω σε κορμούς δέντρων.
Η πρόσβαση στον όροφο πραγματοποιείται είτε μέσω του εσωτερικού κλιμακοστασίου, το
οποίο είναι εν μέρη κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και εν μέρη ξύλινο, είτε μέσω του
εξωτερικού, πετρόχτιστου κλιμακοστασίου το οποίο διαθέτει πλατύσκαλο από οπλισμένο
σκυρόδεμα που λειτουργεί σαν μικρός εξώστης για τον όροφο και καλύπτει το χώρο μπροστά
από την κεντρική είσοδο του ισογείου. Τα ανοίγματα της κατοικίας ποικίλουν σε μορφή καθώς
αυτά που συναντώνται στο ισόγειο έχουν είτε οριζόντιο είτε ημικυκλικό είτε τοξωτό πρέκι ενώ
στον όροφο έχουν όλα οριζόντιο πρέκι.
Τα βοηθητικά κτίσματα είναι ισόγεια, πετρόχτιστα και πλακοσκεπή. Οι πλάκες των κτισμάτων
είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και σε κάποιες περιπτώσεις οι οροφές είναι καλυμένες με
ξύλινες σανίδες οι οποίες εδράζονται πάνω σε κορμούς δέντρων που λειτουργούν ως
δοκάρια. Στα κτίσματα αυτά παρατηρείται επίσης το στοιχείο της καμάρας και των τοξωτών
ανοιγμάτων. Όλα τα κτίσματα είναι επιχρισμένα και έχουν λευκό χρώμα με εξαίρεση τους
ημιλαξευτούς λίθους που οριοθετούν τα ανοίγματα.
Το κατάλυμα αυτό είναι σαφώς αποκατεστημένο και διατηρεί τα στοιχεία της κατασκευής με
τέτοιο τρόπο που δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της. Το ίδιο ισχύει και στον περιβάλλοντα χώρο
του. Είναι σαφές ότι πρόκειται για αγροτική κατοικία η οποία δεν προσπαθεί να μεταφερθεί στη
σύγχρονη εποχή.

Εικόνα 1 : Η δυτική όψη του συγκροτήματος, άποψη από το δρόμο.
Εικόνα 2 : Δυτική όψη κατοικίας.
Εικόνα 3: Εσωτερικός χώρος του ισογείου.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τζιτζιφές, αξιόλογος οικισμός, Villa Zoi
Το κτίσμα αυτό είναι διώροφο, στεγάζεται με μονόριχτη στέγη, και έχει εμβαδό περίπου 115 τ.μ. Το
οικόπεδο στο οποίο υφίσταται διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα. Η κατοικία βρίσκεται στο
υψηλότερο επίπεδο ενώ στο χαμηλό επίπεδο, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω κλιμακοστασίου,
έχει κατασκευαστεί κολυμβητική δεξαμενή γύρω από την οποία υπάρχει πλακόστρωση.
Το επίπεδο του ισογείου αποτελεί δείγμα πλατυμέτωπου καμαρόσπιτου ενώ ο σκελετός από
οπλισμένο σκυρόδεμα στον όροφο μαρτυρούν τις διαφορετικές φάσεις κατασκευής της
κατοικίας. Στο επίπεδο του ισογείου, μπροστά από την κύρια είσοδο υπάρχει ημιυπαίθριος χώρος
με άνοιγμα καμάρας. Η πρόσβαση στον όροφο πραγματοποιείται μέσω εξωτερικού
κλιμακοστασίου το οποίο οδηγεί στη βεράντα του ορόφου η οποία αναπτύσεται πάνω από τον
ημιυπαίθριο χώρο του ισογείου. Η βεράντα καλύπτεται από την προέκταση της στέγης του
ορόφου η οποία στηρίζεται σε ξύλινα υποστυλώματα. Τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι με
εξαίρεση αυτό της κεντρικής εισόδου του ισογείου που έχει ημικυκλικό πρέκι και τα κουφώματα
είναι ξύλινα. Το κτίσμα είναι επιχρισμένο, με εξαίρεση τους λίθους που διαμορφώνουν τα
ανοίγματα, σε αποχρώσεις κεραμιδί και ώχρα.
Η κολυμβητική δεξαμενή, όχι μόνο σε αυτήν την περίπτωση, αποτελεί ένα ξένο σώμα στο τοπίο του
οικισμού, ανάμεσα στις αποκατεστημένες αλλά και τις ερειπωμένες κατοικίες.

Εικόνα 1 : Γενική άποψη του κτίσματος και του
περιβάλλοντος χώρου του.
Εικόνα 2 : Άποψη του εσωτερικού χώρου του
ισογείου.
Εικόνα 3 : Ο ημιυπαίθριος χώρος στο ισόγειο.
Εικόνα 4 : Άπόψη του εσωτερικού χώρου του
ορόφου με εμφανές υποστύλωμα.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Φρες, αξιόλογος οικισμός, Traditional Villa in Fres
Πρόκειται για ένα διώροφο, πλακοσκεπές, λιθόκτιστο κτίσμα με μεταγενέστερες επεμβάσεις από οπλισμένο
σκυρόδεμα και εμβαδόν περίπου 120 τ.μ. Στον περιβάλλοντα χώρο, ανατολικά του κτίσματος υπάρχει
κολυμβητική δεξαμενή, γύρω από την οποία ένα μέρος του ακάλυπτου χώρου έχει φυτευτεί με γκαζόν και το
υπόλοιπο έχει πλακοστρωθεί.

Εικόνα 1 :
Η ανατολική και η βόρεια όψη.
Εικόνα 2 :
Κύριος χώρος του ισογείου. Άποψη
προς την είσοδο.
Εικόνα 3 :
Η καμάρα και το κλειστό άνοιγμα.
Άποψη από το χώρο της κουζίνας.
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Το επίπεδο του ισογείου σε κάτοψη είναι ορθογωνικό και στο νοτιοανατολικό τμήμα του διαμορφώνεται
ημιυπαίθριος χώρος ο οποίος ορίοθετείται από ένα υποστύλωμα οπλισμένου σκυροδέματος. Το επίπεδο
του ορόφου είναι επίσης ορθογωνικό σε κάτοψη, αλλά τοποθετείται κάθετα ως προς τη διεύθυνση του
ισογείου και αντιστοιχεί στο μεσσαίο τμήμα του με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται εκατέρωθεν του όγκου
του ορόφου δύο ανεξάρτητοι μεταξύ τους χώροι που λειτουργούν ως βεράντες. Όλο το κτίσμα είναι
επιχρισμένο και έχει χρωματιστεί με λευκό χρώμα με εξαίρεση το βορειοανατολικό τμήμα του ισογείου το
οποίο έχει επενδυθεί με σκούρο ασβεστόλιθο και τον εμφανή πωρόλιθο στους λαμπάδες και τα πρέκια των
ανοιγμάτων και τις γωνίες του ορόφου. Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν οριζόντιο πρέκι εξωτερικά ενώ
εσωτερικά κάποια είναι λίθινα τοξωτά. Σε όσα διατηρούν το οριζόντιο πρέκι έχουν τοποθετηθεί ξύλινα
δοκάρια. Στον όροφο τα ανοίγματα είναι τοξωτά. Η ίδια τυπολογία παρατηρείται και στα εσωτερικά
ανοίγματα που διαμορφώνονται στις λιθόκτιστες τοιχοποιίες. Εντύπωση προκαλεί η καμάρα που διαχωρίζει
το χώρο της κουζίνας και το χώρο του καθιστικού καθώς οι λαξευτοί λίθοι που τη διαμορφώνουν δεν
μοιάζουν με αυτούς που εντοπίζονται στα υπόλοιπα ανοίγματα ούτε ως προς το χρώμα αλλά ούτε και ως
προς την κατάσταση διατήρησης. Επίσης, ένα από τα παλαιότερα ανοίγματα στο χώρο της κουζίνας έχει
κλείσει. Στις παραδοσιακές κατοικίες ήταν σύνηθες, για λόγους διαχωρισμού της χρήσης των χώρων να
υπάρχει ο κύριος χώρος της κατοικίας και τα παρακολουθήματά της τα οποία επικοινωνούσαν μεταξύ
τους μόνο μέσω του περίβολου. Πιθανολογείται ότι ο χώρος της κατοικίας που χρησιμοποιείται ως κουζίνα
σήμερα αποτελούσε βοηθητικό χώρο της αρχικής κατοικίας και η συνένωση πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της αποκατάστασης του κτίσματος. Το μεσοπάτωμα είναι ξύλινο και στηρίζεται σε κορμούς δέντων
που λειτουργούν ως δοκάρια. Το εσωτερικό κλιμακοστάσιο είναι σύγχρονο, έχει μεταλλικό σκελετό και
ξύλινα πατήματα. Στο χώρο της κουζίνας η οροφή έχει καλυφθεί με ξύλο. Οι νέες τοιχοποιίες είναι
επιχρισμένες και έχουν λευκό χρώμα όπως και κάποιες από τις πέτροχτιστες τοιχοποιίες στις οποίες
παραμένουν εμφανείς μόνο οι λίθοι που διαμορφώνουν τα ανοίγματα.
Κατά γενική ομολογία το κτίσμα τηρεί τους ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής. Η ανατολική πτέρυγα του
ισογείου, η οποία αντιστοιχεί στο τμήμα της κατασκευής που έχει επενδυθεί εξωτερικά με ασβεστόλιθο και
τον ημιυπαίθριο χώρο, αφαιρεί το αίσθημα της παλιάς παραδοσιακής κατοικίας μέσω της εναλλαγής των
υλικών στις όψεις και δημιουργείται η αίσθηση ότι αποτελεί στο σύνολό της μία νεότερη κατασκευή ενώ
στην ουσία μόνο ο ημιυπαίθριος χώρος εμπίπτει σε νεότερη φάση κατασκευής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Εμπρόσνερος, ενδιαφέρων οικισμός, Olive Mill Villa
Πρόκειται για κτίσμα ελαιοτριβείου, έτος κατασκευής 1912, το οποίο έχει αποκατασταθεί και λειτουργεί
ως τουριστικό κατάλυμα. Σύμφωνα με την πληροφορία που αποδίδεται μέσω της φωτογραφικής του
αποτύπωσης, το κτίσμα φαίνεται να έχει αποκατασταθεί με σεβασμό προς την πρώτερη μορφή του.
Οι όψεις του είναι επιχρισμένες με εξαίρεση κάποια τμήματα στις γωνίες και περιμετρικά των
ανοιγμάτων όπου εμφανίζεται η λιθοδομή που μαρτυρεί την παλαιότητά της από την παθολογία που
παρουσιάζει επιφανειακά. Αυτό το στοιχείο υποδεικνύει είτε ότι οι καμάρες που οριοθετούν το
στεγαστό χώρο μπροστά από την είσοδο έχουν ανακατασκευαστεί καθώς οι λίθοι που τους
οριοθετούν δεν παρουσιάζουν την αντίστοιχη παθολογία είτε ότι είναι εξ ολοκλήρου πρόσθετο
στοιχείο στην κατασκευή. Το ισόγειο διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα ενώ ο όροφος σε ένα και το
μεσοπάτωμα είναι ξύλινο και εδράζεται πάνω σε κορμούς δέντρων. Τα ανοίγματα στο επίπεδο του
ισογείου έχουν οριζόντιο πρέκι ενώ στο επίπεδο του ορόφου είναι τοξωτά, με εμφανείς τους λίθους
στους λαμπάδες και τα πρέκια και στο εσωτερικό. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και έχουν γαλαζωπό
χρώμα. Στον περιβάλλοντα χώρο του έχει κατασκευαστεί κεραμοσκεπής πέργκολα που στεγάζει
μέρος του εξοπλισμό του ελαιοτριβείου. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση συναντώνται τα στοιχεία
της κολυμβητικής δεξαμενής και του γκαζόν.

Εικόνα 1 : Ανατολική όψη.
Εικόνα 2 : Βόρεια όψη
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου
του ισογείου
Εικόνα 4 : Ο παλιός εξοπλισμός του
ελαιοτριβείου.

189

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Εμπρόσνερος, ενδιαφέρων οικισμός, Stone made mansion
Το κατάλυμα αυτό στεγάζεται σε μία διώροφη, λιθόκτιστη κατοικία με εκλαϊκευμένα στοιχεία
κλασσικισμού και προσθήκες με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος. Πρόκειται για έναν μονολιθικό,
ορθογώνιο όγκο ο οποίος στεγάζεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία προβάλει
πέραν του περιγράμματος της κατασκευής ώστε να στεγάσει τους αύλιους χώρους του. Πέραν της
επικάλυψής του, η πιο εμφανής προσθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ο ημιυπαίθριος χώρος
στο επίπεδο του ισογείου ο οποίος λειτουργεί ως στεγασμένος χώρος για την είσοδο του ισογείου
και ως βεράντα μπροστά από την είσοδο του ορόφου. Η πρόσβαση στη βεράντα πραγματοποιείται
μέσω ευθύγραμμου μεταλλικού κλιμακοστασίου το οποίο έχει τοποθετηθεί παράλληλα στην κύρια
όψη του κτίσματος.
Τα ανοίγματα του ποικίλουν ως προς τη μορφή και τις αναλογίες καθώς διαπιστώνονται μικρά και
μεγάλα ανοίγματα παραθύρων με οριζόντιο πρέκι, ενώ τα ανοίγματα των θυρών έχουν είτε
ημικυκλικό, είτε τοξωτό πρέκι. Τα κουφώματα είναι ξύλινα χρώματος καφέ, ενώ τα εξώφυλλα είναι είτε
καφέ, είτε πράσινα. Ένα από τα πιο ίδιαίτερα χαρακτηριστικά του στοιχεία είναι ο λιθόκτιστος,
προεξέχων όγκος του τζακιού ο οποίος απομειώνεται σταδιακά για τη διαμόρφωση της καμινάδας.
Ο αύλιος χώρος διακατέχεται από την παλιά πλακόστρωση από σχιστόπλακες και δε φαίνεται να
έχουν πραγματοποιηθεί περαιτέρω επεμβάσεις που να αλλοιώνουν το τοπίο.

Εικόνα 1 : Κύρια όψη.
Εικόνα 2 : Το τζάκι που διαμορφώνεται ως
προεξέχων όγκος.
Εικόνα 3 : Άποψη του κτίσματος πριν από τις
επεμβάσεις της αποκατάστασης.
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Το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελεί ενδιαφέρον
δείγμα λιθόκτιστης κατοικίας αλλά οι όψεις του οι
οποίες είναι κατά τόπους επιχρισμένες και
διατηρούν
εμφανή
τη
λιθοδομή,
έχουν
χρωματιστεί με έντονο κεραμιδί χρώμα το οποίο
δε συνάδει ούτε με τη μορφολογία της
παραδοσιακής κατοικίας, ούτε με τους ειδικούς
όρους δόμησης, αλλά ούτε και με το τοπίο του
οικισμού. Ευτυχώς. η επέμβαση αυτή είναι εύκολα
αναστρέψιμη.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Μάζα, ενδιαφέρων οικισμός, Villa Kontis
Το κτίσμα αυτό αποτελεί αξιόλογο δείγμα παραδοσιακής κατοικίας που διαμορφώνεται από
έναν κεντρικό διώροφο όγκο με δίριχτη στέγη και μικρότερους σε επαφή με αυτόν μονόροφους
δωματοσκέπαστους όγκους που λειτουργούν για τον όροφο ως βεράντες. Η πρόσβαση σε
αυτόν όροφο πραγματοποιείται μέσω ευθύγραμμου, εξωτερικού κλιμακοστασίου.
Το κτίσμα έχει αποκατασταθεί και διατηρεί τα στοιχείο της αυθεντικότητάς του. Οι όψεις του είναι
ανεπίχριστες και τα κονιάματα που έχουν χρησιμοποιηθεί φαίνεται να τηρούν τους
χρωματισμούς των λίθων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους. Τα
ανοίγματα των παραθύρων έχουν οριζόντιο πρέκι ενώ των θυρών είναι τοξωτά και όλα τηρούν
τους λαμπάδες τους. Ακόμα τηρούνται αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως είναι η λιθόκτιστη καμινάδα.
Οι προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί στο κτίσμα, έχουν ενσωματωθεί αρμονικά, κυρίως
λόγω της χρωματικής σύμπνοιας με την αρχική κατασκευή.
Ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους φαίνεται να έχουν τηρηθεί τα στοιχεία της αρχικής
κατασκευής, όπως οι καμάρες, το ξύλινο μεσοπάτωμα που εδράζεται σε κορμούς δέντρων, το
ξύλινο κλιμακοστάσιο, το πατάρι και ο θολωτός φούρνος.
Ο περιβάλλων χώρος δεν τηρεί την αυθεντικότητα που εμφανίζεται στο κτίσμα καθώς μεγάλο
μέρος του έχει φυτευθεί με γκαζόν το οποίο περικλείει την κολυμβητικήξ δεξαμενή.

Εικόνες 1, 2 : Γενική άποψη των όψεων του
κτίσματος.
Εικόνα 3 : Άποψη του κύριου εσωτερικού
χώρου του ισογείου με το στοιχείο του
θολωτού φούρνου.

191

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Χάμπαθα, ενδιαφέρων οικισμός, Kourkoulis Villa
Το κατάλυμα αυτό στεγάζεται σε μία αποκατεστημένη, πετρόχτιστη, διώροφη κατοικία με στέγες και
μονώροφους, πλακοσκεπείς βοηθητικούς χώρους. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο του έχει
τοποθετηθεί πλακόστρωση καθώς και ημιυπαίθριοι κεραμοσκεπείς χώροι και κολυμβητική
δεξαμενή. Ένα τμήμα του ακάλυπτου χώρου είναι φυτεμένο κατά κύριο λόγο με είδη δέντρων που
συναντώνται στην περιοχή.
Το κτίσμα αποτελείται από τρεις βασικούς όγκους, δύο διώροφους σε επαφή μεταξύ τους, με
δίριχτες στέγες αλλά με υψομετρική διαφορά μεταξύ των κορφιάδων τους και ένα μονώροφο
πλακοσκεπή όγκο σε επαφή με τον ψηλότερο διώροφο. Το δώμα του λειτουργεί ως βεράντα. Οι
διώροφοι όγκοι είναι επιχρισμένοι με εξαίρεση τους λαμπάδες, τα πρέκια και τις ποδιές των
ανοιγμάτων ενώ ο μονώροφος είναι ανεπίχριστος με αποτέλεσμα να είναι εμφανείς οι λιθόδμητες,
φέρουσες τοιχοποιίες του. Τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι με εξαίρεση το τοξωτό άνοιγμα της
κεντρικής εισόδου και τα κουφώματα είναι ξύλινα. Στους εσωτερικούς χώρους διαπιστώνονται και
άλλα στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής όπως τοιχοποιίες που παρεμβάλλονται από καμάρες,
κόγχες, ξύλινα μεσοπατώματα που εδράζονται πάνω σε κορμούς δέντρων, εμφανή ξύλινη στέγη
και εν μέρη λιθόδμητο κλιμακοστάσιο. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες είναι επιχρισμένες με εμφανείς τους
λίθους που ορίζουν τα ανοίγματα και τις ξύλινες δοκούς στα πρέκια.
Το κτίσμα διατηρεί το χαρακτήρα του παρόλο που έχει διαμορφωθεί ως τουριστικό κατάλυμα αλλά
οι προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του δεν συνάδουν με την
περιοχή. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι το πρώτο αν όχι το μοναδικό στοιχείο του αύλιου χώρου
που έρχεται σε σύγκρουση τόσο με την ίδια την κατοικία όσο και με τα παρακείμενα κτίσματα.

Εικόνα 1 : Η βόρεια όψη της κατοικίας.
Εικόνα 2 : Τμήματα της βόρειας και της
δυτικής όψης όπου βρίσκεται η κεντρική
είσοδος.
Εικόνες 3, 4 : Άποψη εσωτερικού χώρου
ισόγειας στάθμης.
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Βαφές, αξιόλογος οικισμός
Τα καταλύματα του οικισμού Βαφέ στην πλειοψηφία τους είναι
αποκατεστημένες, λιθόκτιστες κατοικίες. Για κάποιες από αυτές
έχουν κατασκευαστεί κολυμβητικές δεξαμενές αλλά ο αριθμός
τους είναι πολύ περιορισμένος, όπως είναι εμφανές και στις
αεροφωτογραφίες. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτές αλλοιώνουν
το χαρακτήρα της περιοχής.

Irini Houses
Πρόκειται για συγκρότημα μονώροφων κτισμάτων τα οποία έχουν
εμφανή τη λιθοδομή τους στις όψεις ενώ στους εσωτερικούς
χώρους είναι κατά κύριο λόγο επιχρισμένες και χρωματισμένες σε
αντίστοιχο χρώμα με τον πωρόλιθο με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει αντίθεση μεταξύ των δύο επιφανειών και να βρίσκονται σε
αρμονία η μία με την άλλη.

Irini Houses :
Εικόνα 1 : Άποψη των κτισμάτων από το Νότο.
Εικόνα 2 : Άποψη από την Ανατολή.

Τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι στη θέση του οποίου έχουν
τοποθετηθεί ξύλινες δοκοί εσωτερικά και τα κουφώματα είναι
επίσης ξύλινα. Το κατάλυμα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή αλλά
είναι μικρή σε εμβαδό. Το μέγεθός της αναλογεί στο μέγεθος των
κατοικιών. Επίσης, στον αύλιο χώρο έχει τοποθετηθεί δάπεδο
τύπου deck το οποίο λειτουργεί σα συνδετικός κρίκος μεταξύ των
κτισμάτων και της κολυμβητικής δεξαμενής καθώς καλύπτει όλο
τον αύλιο χώρο.

Vafes Traditional Houses
Η επωνυμία αυτή αντιστοιχεί σε διάφορες παλιές αποκατεστημένες
κατοικίες του οικισμού οι οποίες συναντώνται είτε ως
συγκροτήματα με κοινόχρηστο περίβολο, είτε μεμονωμένες. Οι
περισσότερες είναι διώροφες, επιχρισμένες εξωτερικά και
χρωματισμένες λευκές με εξαίρεση τις γωνίες, τμήματα των όψεων
και τους λαμπάδες και τα πρέκια των ανοιγμάτων.

Vafes Traditional Houses
Εικόνα 1 : Συγκρότημα κτισμάτων
με επιχρισμένες όψεις.
Εικόνα 2 : Συγκρότημα κτισμάτων
με ανεπίχριστες όψεις.
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Άλλες διατηρούν εμφανή τη λιθοδομή σε όλες τις όψεις τους. Σε αυτήν την περίπτωση εμπίπτει ένα
στενομέτωπο καμαρόσπιτο. Τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι εκτός από αυτά κάποιων κεντρικών
θυρών που είναι τοξωτά.

Αλίκαμπος, αξιόλογος οικισμός, Alikampos Traditional House
Το κτίσμα αυτό αποτελεί δείγμα παραδοσιακής, λαϊκής αρχιτεκτονικής. Μονώροφο κτίσμα με πατάρι
και δίριχτη εμφανή στέγη , εμβαδού μόλις 50 τ.μ. Οι τοιχοποιίες του όλες επιχρισμένες και βαμμένες
λευκές όπως όταν χρησιμοποιούσαν τον ασβέστη. Το άνοιγμα της εισόδου τοξωτό και χαμηλό και τα
παράθυρα μικρά με οριζόντιο πρέκι. Το πατάρι ξύλινο να λειτουργεί ως χώρος ύπνου και να βλέπει
από ψηλά το χώρο που διαμορφώνεται σήμερα η σάλα. Το συγκεκριμένο κατάλυμα είναι
αποκατεστημένο με σύγχρονες υποδομές αλλά διατηρεί το χαρακτήρα της αρχικής κατασκευή.

Εικόνα 1 : Ανατολική όψη κατοικίας.
Εικόνα 2 : Άποψη του εσωτερικού χώρου από το πατάρι
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ
Άγιος Παύλος, γειτονιά Γαβαλοχωρίου, Villa Athermigo
Το κατάλυμα αυτό στεγάζεται σε ιστορικό, διώροφο, λιθόκτιστο κτίσμα στην ευρύτερη περιοχή
του Γαβαλοχωρίου, στη γειτονιά Άγιοι Πάντες, το οποίο λειτουργούσε ως ελαιοτριβείο. Το κτίσμα
έχει αποκατασταθεί με σεβασμό ως προς την κατασκευή αλλά και ως προς την προηγούμενη
χρήση του καθώς τηρείται ο εναπομείναν εξοπλισμός ο οποίος έχει ενσωματωθεί ως ενεργό
στοιχείο του καταλύματος.
Το κατάλυμα αυτό απαρτίζεται από διώροφους όγκους με δίριχτη στέγη, οι οποίοι είναι
επιχρισμένοι με εξαίρεση τους λαμπάδες των ανοιγμάτων και τα ιδιαίτερα στοιχεία των όψεών
τους, και μονόροφους, δωματοσκεπείς, ανεπίχριστους όγκους σε επαφή με τους διώροφους.
Τα ανοίγματα των παραθύρων έχουν οριζόντιο πρέκι ενώ των θυρών είναι τοξωτά. Η διάταξή
τους προκαλεί την εσωστρέφεια προς τον αύλιο χώρο της ιδιοκτησίας διακόπτωντας την επαφή
του επισκέπτη με το δημόσιο.
Πέρα από τα κτίσματα του ελαιοτριβείου που έχουν αποκατασταθεί, διατηρούνται και λείψανα
των λιθοδομών στον περιβάλλοντα χώρο τα οποία έχουν ενσωματωθεί ως συνθετικά στοιχεία
του χώρου και καθορίζουν την κίνηση του επισκέπτη εντός του. Στον αύλιο χώρο διατηρούνται
τα ελαιόδεντρα τα οποία πλαισιώνουν την κολυμβητική δεξαμενή. Ακόμα και σε αυτή την
περίπτωση συναντάμε το στοιχείο του γκαζόν όμως αυτό δεν είναι ενοχλητικό διότι συνυπάρχει
με την προσδοκούμενη φύτευση της περιοχής και δεν αποτελεί διακοπή του φυσικού
περιβάλλοντος.

Εικόνα 1 : Κύρια είσοδος καταλύματος.
Εικόνα 2 : Η διαμόρφωση του
εσωτερικού αύλιου χώρου.
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου όπου
τηρείται εξοπλισμός του ελαιοτριβείου.
Εικόνα 4 : Ο περιβάλλων χώρος με τα ελαιόδεντρα
και την κολυμβητική δεξαμενη.
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Άσπρο, αξιόλογος οικισμός. Villa Olga
Το κτίσμα αυτό βρίσκεται στα όρια του πυρήνα του οικισμού Άσπρο και πρόκειται για ένα διώροφο
καμαρόσπιτο με δίριχτη στέγη και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διασώζονται έως και σήμερα. Η
μετάβαση από το δημόσιο στον ιδιωτικό χώρο πραγματοποιείται μέσω του στεγαστού που διαθέτει
άνοιγμα καμάρας το οποίο σε προσκαλεί στην εσωτερική αυλή της κατοικίας. Μία εξωτερική,
γραμμική σκάλα σε απαφή με το κτίσμα αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ των δύο επιπέδων
του κτίσματος. Το στεγαστό είναι δωματοσκεπές και αποτελεί τον αύλιο χώρο του ορόφου.
Πρόκειται για ένα πλατυμέτωπο καμαρόσπιτο με πρόσθετους χώρους περιμετρικά της κύριας
κατοικίας η οποία πιθανολογείται ότι αρχικά ήταν μονόροφη και επεκτάθηκε στη συνέχεια ωε
διώροφη. Οι όψεις του κτίσματος είναι επιχρισμένες και χρωματισμένες γκρι, με εξαίρεση τις γωνίες
και τους λαμπάδες των ανοιγμάτων. Τα ανοίγματα των παραθύρων είναι μικρά στο ισόγειο και
μεγαλύτερα στον όροφο με οριζόντιο πρέκι ενώ οι θύρες διαθέτουν τοξωτό πρέκι. Τα κουφώματα
είναι σύγχρονα αλλά ξύλινα, διατηρώντας άλλο ένα στοιχείο της κατασκευής. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κατοικίας είναι ο προεξέχων όγκος του φούρνου – τζακιού και η διατήρηση των
αυθεντικών κορμών που λειτουργούσαν ως δοκοί για την έδραση του μεσοπατώματος. Παρόλο
που το κτίσμα τηρεί αρκετά από τα αυθεντικά του στοιχεία, κάποιες από τις σύγχρονες επεμβάσεις
δεν είναι συμβατές με αυτό, όπως το μεταλλικό στηθαίο στον αύλιο χώρο το οποίο παραπέμπει σε
αστική κατοικία.
Ο ευρύτερος περιβάλλον χώρος της κατοικίας έχει διαμορφωθεί με αναβαθμούς που ορίζονται
από λιθόκτιστα τοιχεία και στο χαμηλότερο επίπεδό του τοποθετείται φύτευση γκαζόν και
κολυμβητική δεξαμενή
Εικόνα 1 : Γενική άποψη κτίσματος και
περιβάλλοντος χώρου.
Εικόνα 2 : Η κύρια όψη του ορόφου.
Εικόνα 3 : Το στεγαστό που οδηγεί στον
εσωτερικό αύλιο χώρο της κατοικίας.
Εικόνα 4 : Άποψη ισόγειου εσωτερικού χώρου
όπου διατηρούνται οι κορμοί στήριξης του
μεσοπατώματος.

196

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ξηροστέρνι, ενδιαφέρων οικισμός, Almyrida Sands Luxury
Το κατάλυμα αυτό εντάσσεται εντός μίας αποκατεστημένης παραδοσιακής κατοικίας η οποία
προσέγγιζει την παραδοσιακή κατασκευή με μία πιο σύγχρονη ματιά από τη συνηθισμένη. Ο
μελετητής αποφασίζει να επισκευάσει την πλήρη κατασκευή της διώροφης κατοικίας καθώς και
τα λείψανα των λιθοδομών από τα παρακολουθήματα της χωρίς όμως να τα συμπληρώνει και
τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αφήνει τη λιθοδομή
εμφανή και αποφασίζει να επέμβει χρησιμοποιώντας υλικά σύγχρονα και ειλικρινή ως προς τη
χρονολόγησή τους, όπως τα κουφώματα με τα σκουρόχρωμα κάδρα και την πέργκολα από
μεταλλικό σκελετό που καλύπτεται με ξύλινες σανίδες.
Στον περιβάλλοντα χώρο τοποθετεί την κολυμβητική δεξαμενή εκτός του περιγράμματος των
λιθοδομών, την οποία πλαισιώνει με φύτευση που θυμίζει τη βλάστηση της περιοχής.
Η προσέγγιση αυτή ενστερνίζεται τις αρχές της αποκατάστασης ενός μνημείου όπου πρέπει να
είναι εμφανώς ευδιάκριτες οι όποιες προσθήκες, ώστε να μην αλλοιώνονται τα εναπομείναντα
αυθεντικά του μέρη.
Εικόνα 1 : Κύρια όψη.
Εικόνα 2 : Γενική άποψη του κτίσματος και του περιβάλλοντος χώρου του.
Εικόνα 3 : Η διαμόρφωση του αύλιου χώρου, μέσω των λείψανων από τις λιθοδομές των παρακολουθημάτων.
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Σύγχρονες κατοικίες που μιμούνται παραδοσιακές μορφές
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ
Ασή Γωνιά : Aloni Luxury Private Villa
Το κτίσμα αυτό είναι μία σύγχρονη κατασκευή του τέλους της δεκαετίας του 2000. Είναι μονώροφο,
πλακοσκεπές και έχει εμβαδόν περίπου 160 τ.μ. Η μετάβαση από τον οδικό άξονα έως το επίπεδο
της κατοικίας πραγματοποιείται μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου και η οριοθέτηση του
οικοπέδου έχει πραγματοποιηθεί με τοιχία. Στον περιβάλλοντα χώρο του υπάρχει κολυμβητική
δεξαμενή γύρω από την οποία έχει κατασκευαστεί δάπεδο τύπου deck. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες
του κτίσματος είναι επιχρισμένες και χρωματισμένες γκρι. Τα ανοίγματά του είναι ορθοκανονικά
και συμβατικά. Τα κουφώματα είναι σύγχρονα και καφέ με σκοπό να προσομοιώσουν το ύφος
του ξύλου. Στην περίμετρο των ανοιγμάτων έχουν διαμορφωθεί κορνίζες από επικάλυψη με
κάποιου είδους πλακίδιο, πιθανώς με σκοπό να προσομοιώσουν τους λιθόκτιστους λαμπάδες
των παραδοσιακών κτισμάτων. Οι ίδιες κορνίζες επαναλαμβάνονται και στο εσωτερικό του
κτίσματος. Παράλληλα με τη νοτιοανατολική όψη του κτιρίου έχουν κατασκευαστεί χαμηλά τοιχεία,
τα οποία λειτουργούν και ως κάθισμα, πάνω στα οποία έχει τοποθετηθεί στηθαίο από γυαλί. Όλα
τα τοιχία, όπως και το εξωτερικό κλιμακοστάσιο έχουν επικαλυφθεί με σκούρο ασβεστόλιθο. Στις
γωνίες των χαμηλών τοιχείων έχουν τοποθετηθεί λευκοί γωνιόλιθοι οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση
με τον ασβεστόλιθο. Το γυάλινο στηθαίο εξυπηρετεί την προσφορά της θέας.
Η χρήση των πλακιδίων ως υλικό που προσομοιώνει το λίθο είναι άστοχη και το γεγονός ότι τα
κενά των ανοιγμάτων είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για τη
διαμόρφωση αυτού του είδους της κορνίζας με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σύγχυση ιδίως
στο εσωτερικό του. Επίσης, ο συνδυασμός των γωνιόλιθων με τον μη λαξευμένο ασβεστόλιθο
και την τοποθέτηση του γυάλινου στοιχείου δεν λειτουργεί καθώς οι επιφάνειες που καλύπτουν
είναι πολύ μικρές.

Εικόνα 1. Η κύρια όψη της κατοικίας.
Εικόνα 2. Νοτιοανατολική όψη κτίσματος.
Εικόνα 3. Η διαμόρφωση των ανοιγμάτων, άποψη από το εσωτερικό χώρο του κτιρίου.

198

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ασή Γωνιά : Villa Asi Gonia
Το κτίσμα είναι σύγχρονο, διώροφο, πλακοσκεπές και έχει εμβαδόν περίπου 300 τ.μ. Στον
περιβάλλοντα χώρο του παρατηρείται ότι μεγάλη έκταση του οικοπέδου έχει φυτευτεί με γκαζόν.
Στο τμήμα του οικοπέδου που περιβάλλει το κτίσμα έχει τοποθετηθεί πλακόστρωση και μία
κολυμβητική δεξαμενή.
Οι όψεις έχουν επενδυθεί με σκούρο ασβεστόλιθο με εξαίρεση ένα τμήμα των όψεων του ορόφου
που έχουν επιχριστεί και χρωματιστεί μπεζ. Στο επίπεδο του ισογείου έχει διαμορφωθεί
ημιυπαίθριος χώρος ο οποίος στο επίπεδο του ορόφου λειτουργεί σαν βεράντα. Τα
υποστυλώματα που οριοθετούν τον ημιυπαίθριο χώρο, καθώς και οι αντίστοιχες ζώνες του
στηθαίου της βεράντας στον όροφο, έχουν επίσης επενδυθεί με ασβεστόλιθο. Το στηθαίο της
βεράντας εναλλάσσεται μεταξύ της επένδυσης με λίθους των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και της
επιχρισμένης οπτοπλινθοδομής. Η βεράντα στεγάζεται με ξύλινη κατασκευή επικλινούς
πέργκολας με βυζαντινά κεραμίδια. Το κτίσμα διαθέτει μεγάλα, ορθογώνια ανοίγματα τα οποία
οριοθετούνται με κορνίζες από πωρόλιθο. Τα κουφώματα είναι καφέ χρώματος ώστε να
προσομοιώνουν τα καθιερωμένα ξύλινα. Στο εσωτερικό του ισογείου παρατηρείται ότι σε κάποιες
από τις τοιχοποιίες επαναλαμβάνεται η επένδυση από ασβεστόλιθο και σε αυτές υπάρχουν
τοξωτές κόγχες. Επίσης, έχει διαμορφωθεί μία καμάρα μεταξύ των χώρων του καθιστικού και της
κουζίνας. Οι οροφές έχουν είτε επένδυση από ξύλο είτε ψευδοροφές από γυψοσανίδα. Στα πρέκια
των ανοιγμάτων υπάρχουν εμφανή, ξύλινα δοκάρια. Εν αντιθέσει με το επίπεδο του ισογείου, το
επίπεδο του ορόφου αποτελεί μία τυπική σύγχρονη κατασκευή χωρίς κανένα στοιχείο που να
παραπέμπει στο παραδοσιακό ύφος.
Στο κτίσμα αυτό παρατηρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μία προσπάθεια ενσωμάτωσης
παραδοσιακών στοιχείων σε μία μορφή που έχει ξεκάθαρα στοιχεία αστικού χαρακτήρα. Ο
τρόπος με τον οποίο έχουν συνδυαστεί τα υλικά στις όψεις δε δημιουργεί ξεκάθαρες επιφάνειες
και αυτό παρατηρείται έντονα στην περίπτωση του ημιυπάιθριου χώρου και του στηθαίου στον
όροφο. Το μέγεθος της κατασκευής επίσης δε συμβαδίζει με αυτό μίας παραδοσιακής κατοικίας.
Εικόνα 1 : Νότια όψη.
Εικόνα 2 : Τμήμα της Ανατολικής όψης.
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου του ισογείου.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ
Μελιδόνι, αξιόλογος οικισμός, Stratos Villas
Η τουριστική εγκατάσταση με την επωνυμία Stratos Villas αποτελεί ένα συγκρότημα τεσσάρων
πανομοιότυπων διώροφων κατοικιών με δίριχτη στέγη, εμβαδού περίπου 45 τ.μ. έκαστη, του τέλους της
δεκαετίας του 2000. Ο περιβάλλων χώρος των κατοικιών έχει διαμορφωθεί με γκαζόν, πλακόστρωση,
πεζούλες από σκούρο ασβεστόλιθο. και μία κολυμβητική δεξαμενή.
Κάθε κατοικία διαμορφώνεται από ένα διώροφο όγκο με δίριχτη στέγη και έναν ισόγειο ο οποίος είναι
πλακοσκεπής. Το δώμα του λειτουργεί σαν βεράντα για τον όροφο. Το επίπεδο του ισογείου είναι
ορθογώνιο και μπροστά από την κύρια είσοδο διαμορφώνεται ημιυπαίθριος χώρος μικρού πλάτους
από δύο τετράγωνα υποστυλώματα. Το επίπεδο του ορόφου είναι σχεδόν τετράγωνο και αντιστοιχεί
στο τμήμα του ισογείου που εμπεριέχει τον ημιυπαίθριο χώρο. Το κτίσμα είναι πλήρως επενδεδυμένο με
ακανόνιστη λιθοδομή, σκούρο ασβεστόλιθο, με εξαίρεση τις γωνίες, τα υποστυλώματα του
ημιυπαίθριου χώρου και τα πρέκια των ανοιγμάτων τα οποία επενδύονται με ορθοκανονικές λίθινες
πλάκες. Η επένδυση με σκούρο ασβεστόλιθο επαναλαμβάνεται και στους εσωτερικούς χώρους. Το
μεσοπάτωμα του ορόφου, το κλιμακοστάσιο και η εμφανής στέγη είναι ξύλινα. Όλα τα ανοίγματα έχουν
οριζόντιο πρέκι και τα κουφώματα είναι ξύλινα. Το στηθαίο στον ημιυπαίθριο χώρο και στο δώμα του
ισογείου είναι από ξύλινα, σκούρα καφέ κιγκλιδώματα. Ο ίδιος τύπος ξυλείας έχει χρησιμοποιηθεί για
την κατασκευή πέργκολα στήριξης φυτών που υπάρχει στο δώμα του ισογείου.

Εικόνα 1 : Το συγκρότημα των κατοικιών με
φόντο τα Λευκά Όρη.
Εικόνα 2 : Βόρεια και δυτική όψη κατοικίας.
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου του
ισογείου.
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Παρόλο που οι κατασκευές ακολουθούν τις κατευθύνσεις των ειδικών όρων δόμησης του οικισμού, το
μέγεθός τους συνάδει με αυτό μίας παραδοσιακής κατοικίας και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί
βοηθούν στην εναρμόνησή τους με το περιβάλλοντα χώρο, η τυπολογία τους μαρτυρά ότι είναι
σύγχρονες κατασκευές. Το ισχυρότερο στοιχείο που προδίδει την κατασκευή είναι ο ημιυπαίθριος
χώρος και η προέκταση του κλειστού χώρου του ορόφου πάνω από αυτόν. Σε καμία παραδοσιακή
κατασκευή, με εξαίρεση τους κλειστούς εξώστες – σαχνισιά, ο όγκος του όροφου δεν ξεπερνά τα όρια
του πλήρους όγκου του ισογείου. Ο ημιυπαίθριος χώρος ο οποίος είναι διαμπερής δίνει αυτή την
εντύπωση και το γεγονός ότι τα υποστυλώματα έχουν επενδυθεί με τους λίθους που έχουν
χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση των γωνιόλιθων δεν προσθέτει στην δημιουργία της
ψευδαίσθησης ενός παραδοσιακού κτίσματος.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Μελιδόνι, αξιόλογος οικισμός, Villa Artemis
Το κτίσμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί την αίσθηση μίας σύγχρονης κατασκευής, κατά
τη διάρκεια όμως της διερεύνησης της παλαιότητάς της μέσω αεροφωτογραφιών διαπιστώθηκε
ότι η ανοικοδόμησή του πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Βάση αυτού του
στοιχείου, πιθανολογείται ότι το κτίσμα αποτελεί κατασκευή συνδυασμού χρήσης οπλισμένου
σκυροδέματος και λιθοδομής από πωρόλιθο. Πρόκειται για κτίσμα ορθογώνιο σε κάτοψη, το
οποίο διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα. Το δυτικό τμήμα του έχει ένα επίπεδο ισόγειο, πλακοσκεπές,
ενώ το ανατολικό τμήμα του έχει δύο επίπεδα και στεγάζεται με δίριχτη στέγη. Η τουριστική κατοικία
καταλαμβάνει το δυτικό ισόγειο τμήμα και το δεύτερο επίπεδο του ανατολικού τμήματος. Η
μετάβαση από το ένα στο άλλο πραγματοποιείται μέσω εσωτερικού κλιμακοστασίου. Τα
ανοίγματα είναι τοξωτά και στο εσωτερικό τμήμα των πρεκιών έχουν τοποθετηθεί μεγάλου πάχους
ξύλινα δοκάρια τα οποία στα μεγάλα ανοίγματα έχουν διαμορφωθεί επίσης τοξωτά. Στην οροφή
του ισογείου έχουν τοποθετηθεί κυλινδρικά ξύλινα δοκάρια και ξύλινο σανίδωμα και η στέγη είναι
εμφανής και ξύλινη.
Το μέγεθος της κατασκευής και ο τρόπος με τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί η πέτρα και το ξύλο
δημιουργούν ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνοχή ως προς τη διάρθρωση των επιμέρους
όγκων και την τοποθέτηση και τη μορφή των ανοιγμάτων που πραγματικά ξεγελά εκ πρώτης
όψεως τον παρατηρητή καθώς μοιάζει σαν να ήταν μέρος του τοπίου από πάντα.

Εικόνες 1 και 2 : Αεροφωτογραφίες της περιοχής
της τουριστικής κατοικίας. Ημερομηνίες λήψης
09/04/2005 και 10/06/2013 αντίστοιχα.
Εικόνα 3 : Η δυτική και η νότια όψη του κτίσματος.
Εικόνα 4 : Άποψη από το εσωτερικό χώρο της
κατοικίας με εμφανή τη διαφορά των επιπέδων.

201

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Πεμόνια, ενδιαφέρων οικισμός, Holiday Home Pemonia
Το κατάλυμα αυτό είναι μία σύγχρονη, διώροφη, πλακοσκεπής κατασκευή, με φέροντα οργανισμό από
οπλισμένο σκυρόδεμα που ανοικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 2005 και 2009 και έχει εμβαδόν περίπου 198 τ.μ.
Στον περιβάλλοντα χώρο του κτίσματος παρατηρείται ότι έχει τοποθετηθεί κατά τόπους πλακόστρωση. Επίσης,
έχει κατασκευαστεί κολυμβητική δεξαμενή. Ο υπόλοιπος ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι φυτεμένος
κυρίως με γκαζόν, λουλούδια, κάκτους και φοίνικες. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι επιχρισμένες και έχουν λευκό
χρώμα, με εξαίρεση την βορειοδυτική γωνία του κτίσματος καθώς και τμήμα της ανατολικής όψης στο επίπεδο
του ισογείου τα οποία έχουν επενδυθεί με σκούρο ασβεστόλιθο. Το επίπεδο του ισογείου έχει μεγαλύτερη κάλυψη
από αυτή του ορόφου με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται βεράντα στο επίπεδο του ορόφου. Στη βόρεια όψη,
αυτή της κεντρικής εισόδου, ειναι εμφανές ότι οι όγκοι που δημιουργούνται στο ισόγειο δεν συνεχίζουν στον
όροφο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα παιχνίδι εσοχών και προεξοχών, το οποίο όμως δεν αποτελεί λειτουργικό
στοιχείο της κατασκευής. Σε όλο το μήκος της νότιας και της ανατολικής όψης του ισογείου υπάρχουν
ημιυπαίθριοι χώροι. Αυτοί ορίζονται από υποστυλώματα τα οποία είναι κατασκευασμένα εξωτερικά με λιθοδομή,
ίδια με αυτή που συναντάται στις όψεις, στα οποία εδράζονται ξύλινες, κεραμοσκεπείς πέργκολες. Το πέτσωμα
στις πέργκολες έχει τοποθετηθεί πάνω σε λεπτά κυλινδρικά ημικατεργασμένα δοκάρια που προσομοιώνουν
λεπτούς κορμούς δέντρων. Στη βεράντα του ορόφου το στηθαίο καθώς και μία πέργκολα στήριξης φυτών έχουν
κατασκευαστεί με αντίστοιχη ξυλεία. Όλα τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι και τα κουφώματα είναι σύγχρονα
καφέ χρώματος. Η επένδυση από λίθους που χρησιμοποιείται στις όψεις επαναλαμβάνεται κατά τόπους και
στους εσωτερικούς χώρους. Επίσης, ενώ είναι εμφανές ότι η κατασκευή έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο
σκυρόδεμα, στις οροφές έχουν τοποθετηθεί κυλινδρικά δοκάρια, αντίστοιχα με αυτά που συναντώνται στις
πέργκολες, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χρωματιστεί λευκά.
Το κτίσμα αυτό, αν και φαινομενικά ακολουθεί τις κατευθύνσεις των ειδικών όρων δόμησης του οικισμού
δύσκολα θα μπορούσε να σχηματίσει κανείς την άποψη ότι συμβαδίζει με την περιοχή και πόσο μάλλον ότι
ενσωματώνει στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αρχικά, ο όγκος της κατασκευής είναι πολύ
μεγαλύτερος από αυτόν που συνηθίζεται. Επιπρόσθετα, από τη μία πλευρά υπάρχει μία συνοχή ως προς τα
υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και μία συσχέτιση με το παραδοσιακό (πέτρα, ξύλο, κεραμίδι, λευκό επίχρισμα)
αλλά από την άλλη ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλεχθεί να ενσωματωθούν τα υλικά στην κατασκευή δημιουργεί
ένα ασυνεχές και περίπλοκο αποτέλεσμα. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ιδίως της φύτευσης,
ενισχύει το αίσθημα της ασυνέχειας με την περιοχή καθώς δημιουργεί την απορία της συνύπαρξης των
κωνοφόρων δέντρων και των φοίνικων στο ημιορεινό τοπίο της Κρήτης.
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Εικόνα 1 : Η βόρεια όψη.
Εικόνα 2 : Η νότια και τμήμα της
δυτικής όψης.
Εικόνα 3 : Ο εσωτερικός χώρος του
ισογείου.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
Φίλιππος, αξιόλογος οικισμός
Villa Olivia
Το κτίσμα αποτελεί συμβατική κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι
μονώροφο, πλακοσκεπές, έχει εμβαδόν περίπου 90 τ.μ. και η ανοικοδόμησή του πραγματοποιήθηκε στις
αρχές της δεκαετίας του 2010. Διαμορφώνεται ως ένας ενιαίος όγκος ο οποίος εγγράφεται εντός
ορθογώνιου πλαισίου από το οποίο αφαιρείται το νοτιοδυτικό τμήμα και προστίθεται ένας τραπεζοειδής
όγκος στο μέσο περίπου της βόρειας πλευράς του και άλλος ένας μικρότερος ορθογώνιος, επιμήκης
όγκος στη νότια πλευρά που είναι και οι πιο επιμήκεις. Στη νότια όψη του τοποθετούνται δύο πέργκολες
στήριξης φυτών, μία στη θέση του τμήματος που αφαιρείται που εξυπηρετεί την κεντρική είσοδο και άλλη
μία στο νοτιοανατολικό άκρο του κτίσματος που εξυπηρετεί την κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται στον
περιβάλλοντα χώρο. Όλες οι όψεις του κτίσματος είναι επενδεδυμένες με λιθοδομή η οποία εμφανίζεται με
τη μορφή ορθοκανονικών λίθων στις γωνίες του κτίσματος και στα περιγράμματα των ανοιγμάτων τα
οποία έχουν οριζόντιο πρέκι. Το κτίσμα διατηρεί μία καλή αναλογία μεταξύ των κενών και των πλήρων στις
όψεις του. Στους εσωτερικούς χώρους κάποιες τοιχοποιίες είναι επενδεδυμένες με την αντίστοιχη λιθοδομή
και στις οροφές έχει τοποθετηθεί σανίδωμα και ξύλινες, κυλινδρικές δοκοί. Οι επικαλύψεις τόσο στις
τοιχοποιίες όσο και στις οροφές αφήνουν εμφανή τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού.
Το γεγονός ότι το κτίσμα είναι πανταχώθεν ελέυθερο και διαρθρώνεται σε ένα επίπεδο δεν βοηθά στην
αίσθηση που προσπαθεί να δημιουργήσει με την επικάλυψη της λιθοδομής που τοποθετείται στις όψεις.
Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι επικαλύψεις στους εσωτερικούς χώρους, ειδικά στις
οροφές κραυγάζουν το διακοσμητικό τους χαρακτήρα. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που
ακολουθεί το τρίπτυχο της κολυμβητικής δεξαμενής, της πλακόστρωσης και του γκαζόν αντιτίθεται στο
τοπίο της περιοχής στο οποίο επικρατούν οι ελαιώνες.

Villa Avra

Villa Olivia
Εικόνα 1 : Το νοτιοδυτικό τμήμα του
κτίσματος.
Εικόνα 2 : Η ανατολική όψη.
Είκονα 3 : Άποψη του εσωτερικού
χώρου της κατοικίας.

Το κτίσμα αποτελεί μία συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα της δεκαετίας του 2000, τριών
επιπέδων συμπεριλαμβανομένου σοφίτας, άνιση δίριχτη στέγη και εμβαδόν περίπου 120 τ.μ. Το κτίσμα δε
διαθέτει κανένα ουσιαστικό στοιχείο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ένας από τους όγκους που το
διαρθρώνουν, στο ανατολικό τμήμα του, είναι επενδεδυμένος με λιθοδομή. Η στοά που δημιουργείται στο
δεύτερο επίπεδο, αυτό της εισόδου, εν είδη πυλωτής από τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και οι
ημιυπαίθριοι χώροι σε όλα τα επίπεδα της βόρειας όψης μαρτυρούν την ηλικία της κατασκευής. Τα
ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι και κορνίζες από σοβά που εμφανίζονται τοξωτές. Το κτίσμα ξεπερνά την
κλίμακα της κατοικίας της περιοχής σε μεγάλο βαθμό και προκαλεί την αίσθηση της μετασχηματισμένης
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
αστικής, υπερμεγεθής κατοικίας σε επαρχιακή. Οι επικαλύψεις και η εναλλαγή των χρωματισμών στις όψεις
δε βοηθούν στην εναρμόνισή του με το τοπίο.
 Villa Avra
Εικόνα 1 : Η βόρεια όψη.
Εικόνα 2 : Η ανατολική όψη.
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού
χώρου με εμφανή την επικάλυψη με
λιθοδομή και το σημείο μετάβασης
προς τη σοφίτα.

Στους εσωτερικούς χώρους παρατηρείται ότι η επένδυση με λιθοδομή επαναλαμβάνεται και κατά τόπους οι
λίθοι τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν τόξο καθώς και κόγχες. Το επίπεδο της σοφίτας
είναι ξύλινο και η στέγη παραμένει εμφανής. Στον περιβάλλοντα χώρο, βόρεια του κτίσματος υπάρχει
κολυμβητική δεξαμενή και γύρω από αυτήν έχει τοποθετηθεί δάπεδο τύπου deck. Ο υπόλοιπος ακάλυπτος
χώρος, με εξαίρεση το χώρο κίνησης μεταξύ του οδικού δικτύου και της εισόδου ο οποίος οριοθετείται με
τοιχεία λιθόκτιστα ή επίσης επενδεδυμένα με λίθους, συνδυάζει τη χαμηλή φύτευση γκαζόν με τα ελαιόδεντρα.

Villa Artemis
Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με σοφίτα και δίριχτη στέγη, το οποίο έχει εμβαδόν περίπου 150 τ.μ. και
ανοικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000. Ο όροφος είναι μιρότερος από το επίπεδο του
ισογείου με αποτέλεσμα να δημιουργείται χώρος ακάλυπτης βεράντας στη βόρεια όψη του και δύο γωνιακοί
ημιυπαίθριοι χώροι που καλύπτονται από τη στέγη στο βορειοανατολικό και το νοτιοδυτικό τμήμα της
κατασκευής. Όλο το κτίσμα είναι επιχρισμένο και σε όλες τις γωνίες, ακόμα και στις εξωτερικές γωνίες των
υποστυλωμάτων που οριοθετούν τους ημιυπαίθριους χώρους, έχουν τοποθετηθεί ορθοκανονικές λίθινες
πλάκες ώστε να προσομοιώσουν τους γωνιόλιθους. Το στοιχείο αυτό είναι εμφανές ότι είναι επιπρόσθετο
και ότι λειτουργεί ως διακοσμητικό στοιχείο. Θα ήταν προτιμότερο αν δεν υπήρχε διότι υποβιβάζει την
αισθητική της κατασκευής. Τα ανοίγματά του έχουν οριζόντιο πρέκι και έχουν καλή αναλογία σε σχέση με τα
πλήρη της κατασκευής. Τα κουφώματα έχουν χρώμα σκούρο πράσινο. Το επίπεδο της σοφίτας είναι ξύλινο
και η στέγη είναι εμφανής. Ο κορφιάς της στηρίζεται σε δοκό οπλισμένου σκυροδέματος η οποία έχει
επενδυθεί με την ίδια ξυλεία που έχει χτησιμοποιηθεί στη στέγη. Αν εξαιρέσει κανείς τους διακοσμητικούς
λίθους στις γωνίες, το συγκεκριμένο κτίσμα δεν αλλοιώνει το τοπίο αν και στον περιβάλλοντα χώρο
εντοπίζονται τα στοιχεία της κολυμβητικής δεξαμενής και του γκαζόν.

Villa Artemis →
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Εικόνα 1 : Βόρεια και Ανατολική όψη. -- Εικόνα 2 : Ο ΝΑ ημιυπαίθριος χώρος.
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου με εμφανές το σημείο μετάβασης προς τη σοφίτα.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Εμπρόσνερος, ενδιαφέρων οικισμός, Private Villa Nicole
Το κατάλυμα αυτό εγκαθίσταται σε ένα κτίσμα τριών επιπέδων που συντίθεται από τρεις όγκους και έχει
εμβαδό περίπου 320 τ.μ. Το κτίσμα διαθέτει έναν κύριο κεραμοσκεπή όγκο τριών επιπέδων, εκατέρωθέν
του οποίου υπάρχουν μονώροφοι όγκοι οι οποίοι διαμορφώνονται ως κεραμοσκεπείς ημιυπαίθριοι
χώροι στο δεύτερο επίπεδο. Στις άλλες δύο όψεις του κύριου όγκου υπάρχουν εξώστες που
αντιστοιχούν στο δεύτερο και το τρίτο επίπεδο.
Το κτίσμα αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο σε κάτοψη αλλά και σε όγκο σε σχέση με την τυπική
παραδοσιακή κατοικία την οποία προσπαθεί να μιμηθεί. Ο κύριος όγκος είναι επενδεδυμένος με
λιθοδομή, στον ημιυπαίθριο χώρο του ισογείου έχει διαμορφωθεί τοξωτό άνογμα και στις γωνίες των
μονώροφων όγκων υπάρχει επένδυση με ορθοκανονικούς λίθους με σκοπό να προσομειώσουν τους
γωνιόλιθους. Στις ζώνες των αυτές εμφανίζονται τα υποστυλώματα που οριοθετούν τους
ημιυπαίθριους χώρους του δεύτερου επιπέδου. Κατά γενική ομολογία υπάρχει έλλειψη συνοχής μεταξύ
των ογκοπλαστικών και των μορφολογικών στοιχείων του κτίσματος. Πρόκειται για μία τυπική
κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα που αν δεν προσπαθούσε να
αντιγράψει την παραδοσιακή ίσως και να κατάφερνε να εναρμονιστεί με τον περιβάλλοντα χώρο με
μεγαλύτερη ευκολία.
Στους εσωτερικούς χώρους φαίνεται να επικρατεί μεγαλύτερη συνοχή καθώς εμφανίζονται μόνο τρία
στοιχεία, οι τοιχοποιίες που έχουν επενδυθεί με την αντίστοιχη λιθοδομή, οι συμβατικά επιχρισμένες
τοιχοποιίες και στις οροφές επένδυση με ξυλεία. Είναι πολύ πιθανό ότι οι εσωτερικοί χώροι φαίνεται να
έχουν περισσότερη συνοχή επειδή αναπτύσσονται σε αρκετά μικρότερη κλίμακα σε σχέση με το
συνολικό κτίσμα.
Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή, ένα τμήμα του ακάλυπτου χώρου είναι
φυτεμένο με γκαζόν και άλλα είδη χαμηλής φύτευσης και το υπόλοιπο τμήμα διαθέτει πλακόστρωση.

Εικόνα 1 : Βόρεια και Δυτική όψη.
Εικόνα 2 : Νότια όψη
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου.
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Μάζα, ενδιαφέρων οικισμός, Boutique Villa Petra Amanda
Το κτίσμα έχει εμβαδό περίπου 175 τ.μ. και διαμορφώνεται από τέσσερεις ορθοκανονικούς όγκους οι
οποίοι εφάπτονται μεταξύ τους. Ο κύριος όγκος έχει διπλό ύψος και μονόριχτη στέγη που ακολουθεί τη
διεύθυνση του μήκους του. Εκατέρωθέν του βρίσκονται δύο μονώροφοι πλακοσκεπείς όγκοι και ο
δυτικός όγκος του κτίσματος είναι μονώροφος επίσης με μονόριχτη στέγη η οποία όμως ακολουθεί τη
διεύθυνση του πλάτους του. Η μονόριχτη στέγη του κύριου όγκου έχει αντίθετη διεύθυνση από αυτή
που συνηθίζεται στις παραδοσιακές κατοικίες. Τα δώματα λειτουργούν ως αίθριοι χώροι του κτίσματος
στα οποία υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από το επίπεδο της σοφίτας που διαμορφώνεται στον
κύριο όγκο της κατοικίας. Όλες οι όψεις του είναι επενδεδυμένες με λιθοδομή και τα ανοίγματα έχουν
οριζόντιο πρέκι εκτός από αυτό της κεντρικής εισόδου που έχει ημικυκλικό. Τα κουφώματα είναι
σύγχρονα και έχουν ανοιχτό πράσινο χρώμα. Στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας διαπιστώνεται ότι
στο μεγαλύτερο τμήμα έχει φυτευθεί γκαζόν, νότια του κτίσματος υπάρχει μία κολυμβητική δεξαμενή και
στο υπόλοιπο τμήμα του ακάλυπτου χώρου έχει τοποθετηθεί πλακόστρωση ή πλάκες σκυροδέματος.
Στους εσωτερικούς χώρους παρατηρείται ότι κάποιες τοιχοποιίες έχουν επενδυθεί με την αντίστοιχη
λιθοδομή και σε μία από αυτές παρεμβάλλει άνοιγμα καμάρας. Το επίπεδο της σοφίτας διαμορφώνεται
από ξύλινη κατασκευή η οποία δεν τηρεί το σύνηθες χρώμα της ξυλείας αλλά έχει γκρι απόχρωση.
Η διάσπαση του κτίσματος σε μικρότερους όγκους οι οποίοι είναι πιο κοντά στη συνήθη κλίμακα των
κατοικιών της περιοχής το καθιστά λιγότερο ογκώδες παρά την μεγάλη επιφάνεια κάλυψης. Φυσικά
αυτό πραγματοποιείται σε ένα μικρό βαθμό καθώς το γεγονός ότι είναι πανταχώθεν ελεύθερο δεν
αφήνει τίποτα αθέατο από τον παρατηρητή. Το ίδιο κτίσμα, εντός του ιστού του οικισμού σε μικρή
απόσταση από τα όμορα κτίσματα, δε θα πρόδιδε το ίδιο έντονα το μέγεθός του. Η πλήρης επένδυση
των όψεων με λιθοδομή βοηθά στην ενσωμάτωσή του με το τοπίο αλλά το χρώμα των κουφωμάτων,
η μεγάλη έκταση με γκαζόν και η κολυμβητική δεξαμενή δεν πάυουν να έρχονται σε αντίθεση με αυτό.
Στους εσωτερικούς χώρους είναι εμφανής η διάθεση της υιοθέτησης των παραδοσιακών στοιχείων,
αλλά και της εναρμόνισής τους συνθετικά με τα σύγχρονα στοιχεία της κατασκευής.

Εικόνα 1 : Το κτίσμα από αεροφωτογραφία.
Εικόνα 2 : Τμήμα της βόρειας όψης.
Εικόνα 3 : Ο εσωτερικός χώρος με εμφανές το επίπεδο της σοφίτας.
Εικόνα 4 : Η καμάρα στο εσωτερικό της κατοικίας.
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Μάζα, ενδιαφέρων οικισμός, Villa Ariadni
Πρόκειται για μονώροφο, πλακοσκεπές κτίσμα με εμβαδό περίπου 150 τ.μ. το οποίο ανοικοδομήθηκε κατά
τη διάρκεια των ετών 2016 και 2017. Το κτίσμα διαρθρώνεται ως ένας ενιαίος όγκος ο οποίος διατηρεί το
μήκος του και απομειώνει σταδιακά το πλάτος του με αποτέλεσμα η βορειοανατολική και η νότιοανατολική
του όψη να διαμορφώνονται σε τρία επίπεδα έκαστη ενώ οι άλλες δύο σε ένα. Οι όψεις είναι επενδεδυμένες
με λιθοδομή, τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι και τα κουφώματα έχουν πράσινο χρώμα. Ο
περιβάλλων χώρος έχει διαιρεθεί πολύ αυστηρά σε τρεις ζώνες και όλες αναπτύσσονται στο ίδιο επίπεδο
με το κτίσμα. Αυτές είναι η ζώνη της φύτευσης στην οποία κυριαρχεί το γκαζόν, η ζώνη όπου υπάρχει
πλακόστρωση και η ζώνη της κολυμβητικής δεξαμενής. Το οικόπεδο αυτό με τον τρόπο που έχει συντεθεί
το κτίσμα και ο περιβάλλων χώρος του φαίνεται σα να διακόπτει το τοπίο της περιοχής. Το κτίσμα αν και
μονώροφο είναι πολύ ογκώδες σε σχέση με τα παρακείμενα, η κολυμβητική δεξαμενή αποτελεί ξένο
στοιχείο για την περιοχή και η φύτευση γκαζόν έρχεται σε αντίθεση με τους ελαιώνες στα όμορα γήπεδα.
Στους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας παρατηρείται ότι όλα τα ανοίγματα, τόσο τα εξωτερικά όσο και
τα εσωτερικά, ακόμα και αυτά που αντιστοιχούν στα λουτρά, οριοθετούνται από ορθοκανονικές λίθινες
επικαλύψεις που θυμίζουν σε μορφή τους γωνιόλιθους. Αντίστοιχες επικαλύψεις έχουν τοποθετηθεί και
στις προεξέχουσες γωνίες. Καθώς μεγάλο τμήμα της κατοικίας διαμορφώνεται ως ένας ενιαίος χώρος
και οι αποστάσεις μεταξύ των ανοιγμάτων είναι μικρές, το στοιχείο αυτό επαναλαμβάνεται πολύ συχνά,
είναι πολύ έντονο και είναι εμφανές ότι αποτελεί παρερμηνεία ένος δομικού στοιχείου που συναντάται στις
λιθόδμητες κατοικίες και δε συνάδει με την περίοδο της κατασκευής.
Τα μορφολογικά στοιχεία αυτής της κατοικίας θέτουν στο προσκήνιο ένα σημαντικό ερώτημα.
Αδιαμφισβήτητα η παραδοσιακή και η λαϊκή αρχιτεκτονική που εφαρμόστηκε και αναπτύχθηκε στις
κατοικίες μέσω των διαθέσιμων υλικών της εκάστοτε περιοχής και των αναγκών του πληθυσμού, στις
περισσότερες περιπτώσεις γίνεται μέρος του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εγκαθίσταται και είναι
βέλτιστη της σύγχρονης. Μήπως όμως τελικά η ανορθόδοξη επανάληψη των στοιχείων που διέπουν την
παραδοσιακή κατοικία είναι χειρότερη από την ενσωμάτωση σύγχρονων αρχιτεκτονικών τάσεων;
Εικόνα 1 : Η κατοικία και ο περιβάλλων
χώρος της από αεροφωτογραφία.
Εικόνα 2 : Η βορειοανατολική όψη.
Εικόνα 3 : Άποψη του ενιαίου,
εσωτερικού χώρου του οικοπέδου.
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Αλίκαμπος, αξιόλογος οικισμός, Querini Villas
Το Querini Villas είναι η επωνυμία ενός συγκροτήματος που περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα
καταλύματα, Villa Manolis και Villa Maria, τα οποία παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως το
γεγονός ότι είναι διώροφα, πλακοσκεπή εμβαδού περίπου 110 τ.μ. έκαστο και διαθέτουν ιδιωτική
κολυμβητική δεξαμενή. Στον περιβάλλοντα χώρο τους, γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές και στις
διαδρομές από το δρόμο έως τις εισόδους έχει τοποθετηθεί πλακόστρωση και ο υπόλοιπος
ακάλυπτος χώρος είναι φυτεμένος με γκαζόν, άλλα είδη χαμηλής βλάστησης και φοίνικες.
Το πρώτο κατάλυμα, Villa Manolis, διαμορφώνεται σε σχήμα «Γ» σε κάτοψη και στο επίπεδο του
ισογείου διαθέτει έναν ημιυπαίθριο χώρο ο οποίος ορίζεται από ένα μεγάλο άνοιγμα από
χαμηλωμένο τόξο στον οποίο εισχωρεί η κολυμβητική δεξαμενή. Το επίπεδο του ορόφου έχει σχεδόν
την ίδια κάλυψη με το ισόγειο και το τμήμα που δεν καλύπτει χρησιμοποιείται ως βεράντα. Επίσης,
διαθέτει έναν εξώστη ο οποίος λειτουργεί και ως στέγαστρο για την κεντική είσοδο. Οι όψεις είναι
επενδεδυμένες με ακανόνιστη λιθοδομή με εξαίρεση τους λαμπάδες, τα πρέκια και τις ποδιές των
ανοιγμάτων που οι λίθοι είναι ορθοκανονικοί όπως επίσης και τα τμήματα των όψεων του κτίσματος
που αντιστοιχούν στη βεράντα στα οποία υπάρχει επίχρισμα. Τα ανοίγματα έχουν όλα οριζόντιο
πρέκι το οποίο στο εσωτερικό τμήμα της τοιχοποιίας οριοθετείται με ξύλινα δοκάρια. Αυτά
διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο που υπάρχουν ξεκάθαρες ζώνες μεταξύ των κενών και των
πλήρων στις όψεις. Τα κουφώματα είναι σύγχρονα και τα πλαίσιά τους έχουν χρώμα σκούρο
πράσινο.

Εικόνες 1, 2 : Νότια όψη καταλύματος
Villa Manolis.

Στον εσωτερικό χώρο του καταλύματος κάποιες τοιχοποιίες έχουν επενδυθεί με λιθοδομή αλλά οι
δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα παραμένουν εμφανείς. Σε κάποιες οροφές έχει τοποθετηθεί ξύλινο
σανίδωμα και δοκάρια.
Στο δεύτερο κατάλυμα, Villa Maria, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες με το πρώτο,
όπως τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις όψεις, η τυπολογία των ανοιγμάτων, οι θέσεις τους
και το είδος των κουφωμάτων. Το κτίσμα αυτό είναι ορθογώνιο σε κάτοψη και διατηρεί την ίδια
κάλυψη και στα δύο επίπεδα. Στο νότιοδυτικό του τμήμα διαμορφώνεται γωνιακός ημιυπαίθριος
χώρος και στα δύο επίπεδα ο οποίος στη νότια όψη έχει ορθογωνικό άνοιγμα ενώ στη δυτική όψη
του ορόφου διαθέτει ορθογωνικό άνοιγμα ενώ στο επίπεδο του ισογείου άνοιγμα με πρέκι
χαμηλωμένου τόξου. Οι όψεις του είναι επενδεδυμένες με λιθοδομή εκτός από τη δυτική όψη του
ορόφου η οποία είναι επιχρισμένη.
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Στο συγκρότημα αυτό παρατηρείται ότι τα τμήματα των όψεων που είναι επιχρισμένα αφαιρούν την
αίσθηση της λθόδμητης κατασκευής και εντείνουν το διακοσμητικό χαρακτήρα του λίθου, ιδίως στο
δεύτερο κτίσμα όπου υπάρχει απότομη διακοπή της επένδυσης στον όροφο. Ο διακοσμητικός
χαρακτήρας της λιθοδομής παρατηρείται και στο εσωτερικό όπου παραμένει εμφανής ο σκελετός
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Παράλληλα το χρώμα των κουφωμάτων είναι πολύ έντονο και έρχεται
σε αντίθεση με την υπόλοιπη κατασκευή. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται ο περιβάλλων
χώρος των κτισμάτων, με τις κολυμβητικές δεξαμενές και τη φύτευση που έχει επιλεγεί δε συνάδει με
το τοπίο του οικισμού. Η πιο αισθητή διαφορά βρίσκεται μεταξύ των παρακείμενων ελαιόδεντρων
και τους φοίνικες.

Εικόνα 3 : Ο ημιυπάιθριος χώρος στο ισόγειο του καταλύματος Villa Manolis. Εικόνα 4 : Άποψη του εσωτερικού χώρου του Villa Manolis.
Εικόνα 5 : Η νότια όψη του Villa Maria. Εικόνα 6 : Η δυτική και η νότια όψη του Villa Maria.

Βαφές, αξιόλογος,Holidays Vafes Chania
Το κτίσμα αυτό, σε αντίθεση με την πληθώρα των παραδοσιακών κατοικιών του Βαφέ, αποτελεί
συμβατική κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος η οποία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Αυτό είναι
εμφανές από την κύρια όψη του η οποία είναι επενδεδυμένη με λίθινες πλάκες, παρεμφερείς με αυτές
που χρησιμοποιούνται για πλακοστρώσεις, από την πληθώρα στις τυπολογίες των ανοιγμάτων
αλλά και τον εμφανή φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα στους εσωτερικούς χώρους.
Στο πρώτο επίπεδο όπου διαμορφώνεται μεγάλος ημιυπαίθριος χώρος είναι τοξωτά ενώ στο
δεύτερο επίπεδο υπάρχει ένα με οριζόντιο πρέκι, ένα με ημικυκλικό και ένα με μορφή καμάρας. Τόσο
οι επικαλύψεις όσο και τα ανοίγματα προκαλούν ένα αποτέλεσμα που σε καμία περίπτωση δεν είναι
αρμονικό. Το συγκεκριμένο κατάλυμα διαθέτει και κολυμβητική δεξαμενή.
Εικόνα 1 : Κύρια όψη
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Νίπος, ενδιαφέρων οικισμός, Zonera Villas
Πρόκειται για συγκρότημα δύο δυώροφων, πλακοσκεπών κατοικιών σχεδών πανομοιότυπων ως προς
την κάτοψή τους, εμβαδού 130 τ.μ. έκαστη οι οποίες ανοικοδομήθηκαν μεταξύ των ετών 2005 και 2009.
Κάθε κατοικία αποτελεί ξεχωριστό κατάλυμα το οποίο διαθέτει ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή. Ο
περιβάλλον χώρος διαμορφώνεται με ελαιόδεντρα, γκαζόν και άλλα είδη χαμηλής φύτευσης και
πλακόστρωση με κεραμικά πλακίδια.
Το επίπεδο του ισογείου είναι ορθογωνικό σε κάτοψη και τμήμα του διαμορφώνεται ως ημιυπαίθριος
χώρος. Ο ημιυπαίθριος χώρος είναι γωνιακός και ορίζεται από καμάρες. Το επίπεδο του ορόφου είναι
επίσης ορθογωνικό και καλύπτει τμήμα του ισογείου και χρησιμοποιεί το δώμα ως αίθριο χώρο. Οι
όψεις των κατοικιών είναι επενδεδυμένες πλήρως με πωρόλιθο. Τα μικρά ανοίγματα έχουν ημικυκλικό
πρέκι και τα μεγαλύτερα έχουν τοξωτό. Στο εσωτερικό όλα τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι το οποίο
διαμορφώνεται από ξύλινες δοκούς και τα κουφώματα είναι επίσης ξύλινα. Το στηθαίο στη βεράντα
του ορόφου είναι λιθόδμητο στις γωνίες και συμπληρώνεται με μεταλλικά κιγκλιδώματα. Στους
εσωτερικούς χώρους παρατηρείται ότι επαναλαμβάνεται το στοιχείο της καμάρας καθώς και η
επένδυση με λίθους σε κάποιες τοιχοποιίες. Το μεσωπάτωμα είναι ξύλινο και στηρίζεται σε ξύλινα,
κυλινδρικά δοκάρια. Το αντίστοιχο σανίδωμα και δοκάρια εμφανίζονται και στην οροφή του
ημιυπαίθριου χώρου.
Τα καταλύματα αυτά ασπάζονται τις μορφές της παραδοσιακής κατοικίας και το αποδίδουν ορθά αν
και το μέγεθός τους ξεπερνά το τυπικό. Τα υλικά, η πέτρα και το ξύλο, χρησιμοποιούνται για να
αποδώσουν το χαρακτήρα και τη λειτουργία της κατασκευή και όχι για να τη διακοσμήσουν. Η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όμως αλλοιώνει την αίσθηση του παραδοσιακού ιδίως μέσω
της συνύπαρξης του γκαζόν και των κολυμβητικών δεξαμενών με τα ελαιόδεντρα.

Εικόνα 1 : Νότια και Ανατολική όψη συγκροτήματος.
Εικόνα 2 : Νότια και δυτική όψη.
Εικόνα 3 : Η καμάρα στο εσωτερικό του ισογείου.
Εικόνα 4 : Άποψη του εσωτερικού χώρου του ισογείου.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ
Δουλιανά, αξιόλογος, Douliana Villas
Πρόκειται για ένα συγκρότημα τουριστικών κατοικιών στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού
το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 2004 και 2009. Τα κτίσματα του συγκροτήματος
σέβονται την κλίμακα των παλαιότερων κτισμάτων του οικισμού και είναι όλα διώροφα,
κεραμοσκεπή με δίριχτη ή τετράριχτη στέγη ανάλογα με την κάτοψη που διαθέτει το καθένα. Οι
όψεις τους εμφανίζονται είτε με επίχρισμα είτε με λιθοδομή η οποία όμως θυμίζει αυτήν της
παλαιάς κατοικίας και δεν αποτελεί μία επένδυση που φαίνεται εξαρχής επιπρόσθετη, αναληθής.
Οι αναλογίες μεταξύ των ανοιγμάτων, τα οποία έχουν οριζόντιο πρέκι, και των πλήρων της κάθε
κατασκευής ακολουθεί τις αρχές που ορίζονται στο Δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης του
οικισμού ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν τις ανάγκες του σήμερα.
Το γεγονός ότι το συγκρότημα αυτό βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον οικισμό και δεν παρεμβάλει
ελεύθερος χώρος μεταξύ τους βοηθά στην αίσθηση της ενότητας. Ακόμα και αν υπήρχε όμως,
το μέγεθός του συγκροτήματος θα μπορούσε να το καταστήσει ως μία απομακρυσμένη γειτονιά
του οικισμού καθώς ακόμα και ο ιστός που δημιουργείται μεταξύ των κτισμάτων δεν ασπάζεται
την ορθοκανονικότητα της αστικής περιοχής αλλά τις καμπυλόμορφες και πιο περίπλοκες
διαδρομές που σχηματίζονται στο επαρχιακό περιβάλλον, παρόλο που υπάρχουν μεγάλοι αύλιοι
χώροι μεταξύ τους. Άλλος ένας σημαντικός, θετικός παράγοντας είναι η επιλογή της φύτευσης η
οποία ασπάζεται τη βλάστηση της περιοχής και όχι το γκαζόν. Το στοιχείο το οποίο μαρτυρά
έντονα την ηλικία αυτής της γειτονιάς είναι οι κολυμβατικές δεξαμενές που παρεμβάλουν μεταξύ
των κτισμάτων.

Εικόνα 1 : Άποψη του συγκροτήματος από αέρος.
Εικόνες 2, 3 : Ενδεικτικές όψεις των κατοικιών.
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Κάινα, αξιόλογος οικισμός, Kaina House
Το κτίσμα αυτό αποτελεί διώροφη, συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, εμβαδού περίπου 150 τ.μ. έχει
σε κάτοψη σχήμα «Γ» με το επίπεδο του ορόφου να υποχωρεί εκ του περιγράμματος του ισογείου ώστε να
δημιουργηθούν βερράντες. Το επίπεδο του ορόφου είναι ενιαίο αλλά το γεγονός ότι διαθέτει τρεις δίριχτες στέγες,
παράλληλες η μία με την άλλη, ίδιας διεύθυνσης και κλίσης, αλλά με υψομετρικές διαφορές μεταξύ τους, δίνει την
αίσθηση ότι αποτελείται από τρεις όγκους, σε επαφή ο ένας με τον άλλον.
Όλο το κτίσμα είναι επιχρισμένο, τα ανοίγματά του έχουν όλα οριζόντιο πρέκι και τα κουφώματα είναι ξύλινα, καφέ
χρώματος. Το στοιχείο το οποίο μιμείται τις παραδοσιακές μορφές είναι τα τοξωτά ανοίγματα στο γωνιακό
ημιυπαίθριο χώρο του ισογείου. Το γεγονός ότι υπάρχει μία συνοχή ως προς τα υλικά και τις μορφές που
συνθέτουν τις όψεις του το καθιστούν ένα ίσως από τα αποδεκτά παραδείγματα σύγχρονης κατοικίας στον
Αποκόρωνα.

Εικόνες 1, 2 : Ενδεικτικές
όψεις της κατοικίας.
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Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, αξιόλογος οικισμός, Andrian Villas – Silvia
Το κτίσμα αυτό είναι διώροφο, σύγχρονο, το οποίο κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και έχει εμβαδό
περίπου 80τ.μ. Η κάτοψη του είναι ορθογωνική, επικαλύπτεται με τετράριχτη στέγη και στο μέσο περίπου της κύριας
όψης, μπροστά από την κύρια είσοδό του υπάρχει ένας ημιυπαίθριος χώρος ο οποίος λειτουργεί ως βεράντα για
τον όροφο. Το κτίσμα τηρεί κανόνες κλασικισμού καθώς υπάρχει συμμετρία στις όψεις του αλλά τα υλικά και οι
χρωματισμοί αλλοιώνουν την καθαρότητα των γραμμών τους. Το γεγονός ότι είναι πανταχώθεν ελεύθερο αυξάνει
στον παρατηρητή το μέγεθος του όγκου του.
Ο κύριος όγκος του κτίσματος είναι πλήρως επιχρισμένος και χρωματισμένος σωμόν, ενώ ο ημιυπαίθριος χώρος
είναι ανοιχτός από τις δύο πλευρές, με τοξωτά ανοίγματα και είναι πλήρως επενδεδυμένος με λιθοδομή. Τα
ανοίγματά της κατοικίας έχουν όλα οριζόντιο πρέκι και λευκά κορνιζώματα ενώ τα κουφώματα είναι σύγχρονα,
λευκά και διαθέτουν και ρολά. Στη βεράντα του ορόφου υπάρχει και ξύλινη πέργκολα στήριξης φυτών.
Στο περιβάλλοντα χώρο υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή ενώ το εναπομείναν τμήμα του είναι στο μεγαλύτερο
ποσοστό του καλυμένο με πλακόστρωση διαφόρων μορφών, πλακόστρωση με σχιστόλιθο, κυβόλιθους και
κεραμικά πλακίδια, και η λιγοστή φύτευση που διαθέτει είναι γκαζόν.

Εικόνα 1 : Γενική άποψη της κατοικίας και του περιβάλλοντος χώρου της.
Εικόνα 2 : Ο ημιυπαίθριος χώρος και ο περιβάλλων χώρος.
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Άσπρο, αξιόλογος οικισμός
Villa Eremia
Πρόκειται για σύγχρονη, διώροφη οικοδομή, πλήρως επενδεδυμένη με λιθοδομή και επικάλυψη με στέγη.
Ο όροφος είναι μικρότερος σε σχέση με το περίγραμμα του ισογείου και τα ισόγεια τμήματα είναι
πλακοσκεπή δημιουργώντας βεράντες στις οποίες διαπιστώνεται η τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών,
πέργκολες στήριξης φυτών. Τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι και τα κουφώματα είναι ξύλινα. Οι
ημιυπάιθριοι χώροι, όπου αυτοί παρουσιάζονται στο ισόγειο, διαθέτουν σε όλες τις ανοιχτλές πλευρές
τους, τοξωτά ανοίγματα. Η επένδυση με λιθοδομή και τα τοξωτά ανοίγματα διαπιστώνονται και στους
εσωτερικούς χώρους. Παρόλο που ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα
και η κατασκευή είναι μονολιθική και υπερμεγέθης, το γεγονός ότι οι όψεις του διαθέτουν συνοχή ως προς
τα υλικά και τα μεγέθη μεταξύ των κενών και των πλήρων, όλα τα ανοίγματα και τα κουφώματα
ακολουθούν την ίδια τυπολογία, όλα τα ανοίγματα των ημιυπαίθριων χώρων είναι τοξωτά, δημιουργεί ένα
ωραίο αποτέλεσμα και ας αποτελεί μία υπερμεγέθη, πλαστογράφηση των παραδοσιακών μορφών. Στον
περιβάλλοντα χώρο διαπιστώνεται ότι υπάρχει το στοιχείο της κολυμβητικής δεξαμενής, πλακόστρωση με
σχιστόλιθους, χαλίκι και χαμηλή βλάστηση αντίστοιχη αλλά όχι γκαζόν.
Εικόνα 1, 2 : Γενική άποψη της κατοικίας και του περιβάλλοντος χώρου της.

Villa Kallista
Στον ίδιο οικισμό συναντάται άλλο ένα κατάλυμα, το οποίο αν και διαθέτει ομοιότητες με τη Villa Eremia ως
προς την τυπολογία της κάτοψης, προκαλεί μία εντελώς διαφορετική εικόνα στον παρατηρητή.
Το κτίσμα είναι διώροφο με στέγη, ο όροφος είναι μικρότερος από το ισόγειο και διαθέτει βεράντα στην
οποία υπάρχει ξύλινη κατασκευή πέργκολας στήριξης φυτών. Το κτίσμα είναι επιχρισμένο και
χρωματισμένο λευκό με εξαίρεση τον ημιυπαίθριο χώρο του ισογείου στον οποίο διαπιστώνεται ότι οι όψεις
του έχουν επενδυθεί με φλίδες λίθων που θυμίζουν πλακόστρωση. Αυτό αποτελεί ένα από τα αδιάσειστα
παραδείγματα ότι η λανθασμένη επιλογή υλικών μπορεί να αλλοιώσει ανεπανόρθωτα ακόμα και τις πιο
λιτές μορφές.

Εικόνα 1 : Γενική άποψη της κατοικίας και του
περιβάλλοντος χώρου της.
Εικόνα 2 : Ο ημιυπαίθριος χώρος του ισογείου.
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Σύγχρονες κατοικίες που απαρνούνται τις παραδοσιακές μορφές
Οι περισσότεροι οικισμοί του Αποκόρωνα διαθέτουν ειδικούς κανόνες δόμησης οι οποίοι
ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή των κατοικιών με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγες
κατασκευές που να μην ενστερνίζονται μορφές της παραδοσιακής κατοικίας. Η πλειοψηφία
αυτών των κατασκευών εντοπίζεται στη Δημοτική Ενότητα Βάμου η οποία διαθέτει και το
μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών κατοικιών στο Δήμο με αποτέλεσμα να είναι πιο έντονο το
φαινόμενο της δόμησης και εκτός των ορίων των οικισμών. Παρόλα αυτά, διαπιστώνονται
αντίστοιχες κατασκευές και στις υπόλοιπες υπό μελέτη Δημοτικές Ενότητες. Στο κεφάλαιο
αυτό παρατίθενται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Παϊδοχώρι, αξιόλογος οικισμός, Villa Staride
Το κατάλυμα αυτό στεγάζεται σε ένα σύγχρονο διώροφο κτίσμα με σοφίτες και φέροντα
οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο περιβάλλων χώρος του διαμορφώνεται σε δύο
επίπεδα τα οποία επικοινωνούν μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου και αντιστοιχούν στο
επίπεδο του ισογείου και του ορόφου. Στο επίπεδο του ορόφου υπάρχει μία κολυμβητική
δεξαμενή γύρω από την οποία υπάρχει δάπεδο τύπου deck. Στον υπόλοιπο ακάλυπτο
χώρο έχει τοποθετηθεί πλακόστρωση και υπάρχει ένας ημιυπαίθριος χώρος που
διαμορφώνεται από υποστυλώματα επενδυμένα με σκούρο ασβεστόλιθο και δίριχτη στέγη
και πέργκολα στήριξης φυτών από μεταλλικό σκελετό. Η κάτοψή του είναι σχήματος «Γ» και
στο επίπεδο του ορόφου διαμορφώνεται ημιυπάιθριος χώρος. Οι όψεις του είναι
επιχρισμένες σε χρώμα ανοιχτό γκρι. Τα ανοίγματά του είναι ορθογώνια χωρίς κορνίζες και
τα κουφώματα είναι σύγχρονα, χρώματος καφέ. Τα στηθαία των εξωστών είναι μεταλλικά.
Πρόκειται για μία σύγχρονη κατασκευή η οποία δεν προσπαθεί σε καμία περίπτωση να
ασπαστεί τα στοιχεία της παραδοσιακής κατοικίας. Το γεγονός ότι διαθέτει τρία επίπεδα,
αυτόματα την καθιστά αρκετά μεγαλύτερη σε κλίμακα από την τυπική κατοικία της περιοχής
και τα μορφολογικά της στοιχεία θυμίζουν αστική διπλοκατοικία που επιδιώκει να ενταχθεί
εντός του φυσικού περιβάλλοντος αλλά ως ένα βαθμό αποτυγχάνει. Η κολυμβητική
δεξαμενή επίσης δε συνάδει ιδιαίτερα με το τοπίο της περιοχής.

Εικόνα 1 : Νότια και ανατολική όψη.
Εικόνα 2 : Τμήμα ανατολικής όψης.
Εικόνα 3 : Άποψη του εσωτερικού χώρου. Εμφανές το
διπλό ύψος που δημιουργεί το επίπεδο της σοφίτας.
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Άγιοι Πάντες, αδιάφορος, Villa Antzela
Το κτίσμα είναι σύγχρονο, της δεκαετίας του 2000, μονώροφο με σοφίτα και έχει εμβαδό περίπου 140 τ.μ.
Αποτελείται από δύο όγκους, σε επαφή ο ένας με τον άλλο. Ο κύριος όγκος αντιστοιχεί στην κατοικία και
τη σοφίτα της, είναι ορθογώνιος με μία μικρή προεξοχή σε σχήμα τραπεζίου και έχει δίριχτη στέγη πολύ
μεγάλης κλίσης σε σχέση με αυτή που συνηθίζεται στην Κρήτη. Η προεξοχή λειτουργεί ως εσωτερικός
χώρος στο επίπεδο του ισογείου και ως βεράντα στο επίπεδο της σοφίτας. Ο δευτερεύων όγκος είναι
επίσης ορθογωνικός αλλά μικρότερος, διαθέτει τρίριχτη στέγη και πιθανόν να λειτουργεί ως βοηθητικός
χώρος.
Οι όψεις του κτίσματος είναι επιχρισμένες και βαμμένες σε φυστικί χρώμα και τα κεραμίδια είναι βυζαντινά
χρώματος γκρι. Τα ανοίγματά του έχουν όλα οριζόντιο πρέκι και τα κουφώματα φαίνεται να είναι
αλουμινίου, λευκού χρώματος. Από τους εσωτερικούς του χώρους είναι εμφανές ότι πρόκειται για μία
συμβατική κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα με εξαίρεση το εσωτερικό
κλιμακοστάσιο το οποίο είναι ξύλινο.
Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν τοποθετηθεί κατά τόπους κεραμικά πλακίδια, ένας στεγασμένος χώρος
από μεταλλική κατασκευή και δίριχτη στέγη και μία προκατασκευασμένη κολυμβητική δεξαμενή ενώ ο
υπόλοιπος ακάλυπτος χώρος έχει φυτευθεί με γκαζόν και άλλα είδη χαμηλής βλάστησης.
Το κτίσμα αδιαμφισβήτητα δεν παρουσιάζει στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και δεν τηρεί τους
ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής, ιδίως ως προς τους χρωματικούς περιορισμούς. Τα μορφολογικά
της στοιχεία, όπως η κλίση της στέγης, η διάταξη των ανοιγμάτων, ο πολυγωνικός προεξέχων όγκος
θυμίζουν περισσότερο εξοχική κατοικία της Αγγλίας. Ακόμα και αν τηρούσε τις προδιαγραφές ως προς
τις επιτρεπόμενους χρωματισμούς δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξοχική κατοικία της
Κρήτης.

Εικόνα 1 : ΒΑ (κύρια) όψη.
Εικόνα 2 : ΒΔ όψη.
Εικόνα 3 : Άποψη εσωτερικού
χώρου ισογείου.
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Χάμπαθα, ενδιαφέρων οικισμός, Villa White Harmony
Το κτίσμα αυτό είναι ακόμα υπό κατασκευή και αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα δείγματα κατοικίας στην
περιοχή η οποία ενσωματώνει τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος. Σύμφωνα με τις φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις πρόκειται για ένα ισόγειο κτίσμα με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο
διαμορφώνεται από τρεις όγκους, έναν πλακοσκεπή και δύο όγκους με δίριχτη στέγη. Αυτοί φαίνεται σαν
να καλύπτουν τον πλακοσκεπή όγκο ο οποίος αποτελεί το σημείο ένωσης όλων των επιμέρους τμημάτων
του κτίσματος. Το κτίσμα είναι περίπου 130 τ.μ. και καλύπτει σημαντικό τμήμα του οικοπέδου. Στον
περιβάλλοντα χώρο τοποθετείται κολυμβητική δεξαμενή και πέργκολες. Όλο το κτίσμα παρουσιάζεται ως
επιχρισμένο, τα ανοίγματα είναι μεγάλα,έχουν όλα ορθογώνιο πρέκι και τα κουφώματα έχουν γκρίζο
χρώμα. Στον πλακοσκεπή όγκο και τον κεραμοσκεπή που βρίσκεται εγκάρσια στον πρώτο,
διαμορφώνονται ημιυπαίθριοι χώροι που ορίζονται από υποστυλώματα.
Σύμφωνα πάντα με τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, το κτίσμα δε διαθέτει κανένα στοιχείο που να
παραπέμπει στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής αλλά ταυτόχρονα πληρεί τις κατευθύνσεις και
τους περιορισμούς των ειδικών όρων δόμησης του οικισμού. Το γεγονός ότι το κτίσμα διασπάται οπτικά
σε τρεις μικρότερους όγκους που συνολικά έχουν εμβαδό περίπου 130 τ.μ. φέρνει την κλίμακά του πιο κοντά
στα κτίσματα της περιοχής. Επίσης, η δίριχτη στέγη παρατηρείται και σε παρακείμενα κτίσματα οπότε το
στοιχείο αυτό βοηθά στην ένταξη του κτίσματος στην περιοχή. Αντίθετα η σχέση των κενών και των πλήρων
στις όψεις του δεν βοηθούν. Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις έτσι και σε αυτό το κατάλυμα, όλο το
κτίσμα στρέφεται προς τη θέα αλλά και την κολυμβητική δεξαμενή που έχει σχεδόν το ίδιο μήκος με το ίδιο
το κτίσμα. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δε συνάδει με την περιοχή αλλά το γεγονός ότι το
κτίσμα διαθέτει μία πολύ λιτή μορφή που κραυγάζει την περίοδο της κατασκευής του είναι προτιμότερο από
την ενσωμάτωση των στοιχείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ως διακοσμητικά ή παρερμηνευτικά.
Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
Εικόνα 1 : Άποψη κτίσματος από τα
βορειοδυτικά.
Εικόνα 2 : Βόρεια όψη.
Εικόνα 3 : Ο εσωτερικός χώρος του
κεραμοσκεπούς όγκου από τον
ημιυπάιθριο χώρο.
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Κόκκινο χωριό, αξιόλογος οικισμός
Το Κόκκινο Χωριό είναι ένας από τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Βάμου που έχει
επεκταθεί λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης. Τα περισσότερα από τα κτίσματα τα
οποία βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού έχουν ανοικοδομηθεί μετά τα μέσα της
δεκαετίας του 2000 και πολύ λίγ από αυτά παρουσιάζουν στοιχεία της παραδοσικής
κατοικίας. Αντίθετα είναι μία από τις περιοχές όπου εμφανίζεται έντονα το στοιχείο της
σύγχρονης κατασκευής όχι μόνο ως προς τη χρονολογία ανέγερσής της αλλά και ως
προς τη μορφολογία τους. Τα τουριστικά καταλύματα που αναλύονται παρακάτω έχουν
ανεγερθεί την τελευταία πενταετία.

Villa Edge / Villa Akri
Το κατάλυμα αυτό εντάσσεται εντός μίας σύγχρονης κατασκευής τριών επιπέδων η οποία
ενσωματώνεται στο άγριο, βραχώδες τοπίο της περιοχής. Μόνο το ψηλότερο επίπεδο είναι
εμφανές από το οδικό δίκτυο καθώς η κατασκευή ακολουθεί τις κλίσεις του εδάφους και
διαμορφώνεται υπό μορφή αναβαθμών, όχι μόνο ως στην κάτοψη αλλά και στις όψεις
στις οποίες παρατηρείται ότι διατηρούνται σχήματα με τις ίδιες περίπου αναλογίες των
γενικών διαστάσεων των επιμέρους όγκων. Το κτίσμα σαφώς διατηρεί μία σύγχρονη
μορφή που δεν περιμένει να δει κανείς σε ένα τέτοιο τοπίο αλλά το παιχνίδι που δημιουργούν
οι επιμέρους όγκοι και οι χρωματισμοί που έχουν επιλεγεί συνδράμουν στην εναρμόνισή
του με το περιβάλλοντα χώρο. Αν το κτίσμα παρουσιαζόταν ως ένας ενιαίος όγκος θα είχε
ένα τελείως διαφορετικό αντίκτυπο. Το στοιχείο που ξεχωρίζει στις όψεις που του δεύτερου
επιπέδου, αυτό του αύλιου χώρου είναι η επένδυση με οπτοπλινθοδομή η οποία
επαναλαμβάνεται κατά τόπους και στους εσωτερικούς χώρους.
Ο περιβάλλον χώρος διαμορφώνεται σαν μία ημίκλειστη από το κτίσμα αυλή με σκοπό ο
πρωταγωνιστής να είναι η θέα προς τη θάλασσα. Το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του αύλιου
χώρου καταλαμβάνεται από κολυμβητική δεξαμενή δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Αλλά
ταυτόχρονα δεν ενοχλεί διότι επαναλαμβάνει το υγρό στοιχείο που υπάρχει ήδη στο οπτικό
πεδίο του επισκέπτη, τη θάλασσα, στην οποία όμως δεν έχει άμεση πρόσβαση.
Στον οικισμό αυτό υπάρχουν αρκετά παρεμφερή παραδείγματα καταλυμάτων.

Εικόνες 1, 2 : Η βόρεια όψη. Εικόνα 3 : Άποψη του
εσωτερικού χώρου όπου επαναλαμβάνεται η
επένδυση με οπτοπλινθοδομή.
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Villa Searock
Το κατάλυμα αυτό ακολουθεί τη λογική της ενσωμάτωσης με το φυσικό τοπίο,
μεταφέροντας το ως μέρος της κατασκευής. Το κτίσμα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα και
επαναλαμβάνεται η λογική της εμφάνισης μόνο του υψηλότερου επιπέδου προς το οδικό
δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση οι όγκοι είναι επιμήκεις και οι όψεις διαμορφώνονται ως ένα
ενιαίο επίπεδο το οποίο διατηρεί σε όλη την επιφάνεια την ίδια σχέση μεταξύ των κενών και
των πλήρων. Τόσο σε αυτήν την περίπτωση όσο και στην προηγούμενη, το παν είναι η
ενσωμάτωση με το περιβάλλον αλλά σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται με
μεγαλύτερη ευστοχία λόγω της σταδιακής σμίκρυνσης των επιπέδων που θυμίζει τη
διαμόρφωση του εδάφους σε έναν ομαλό λόφο. Όποιο επίπεδο και αν κρύψεις είτε το
τψηλότερο, είτα το χαμηλότερο, το κτίσμα και πάλι ευσταθεί ως μορφή στον περιβάλλοντα
χώρο.

Villa Vraskos
Το κατάλυμα αυτό βρίσκεται πλησίον της Villa Searock και παρατίθεται για χάριν σύγκρισης
με αυτήν. Παρόλο που ο όγκος του είναι αρκετά μικρότερος σε σχέση με το άλλο κατάλυμα
το γεγονός ότι είναι πανταχώθεν ελέυθερο το καθιστά αμέσως ως μία κατασκευή που
εναποθέτεται πάνω στο έδαφος και δεν ενσωματώνεται με αυτό. Επίσης ένας από τους
όγκους του είναι επενδυμένος με λιθοδομή η οποία διαφέρει χρωματικά από τους λίθους
που εντοπίζονται στην περιοχή με αποτέλεσμα να δημιουργείται αντίθεση μεταξύ του
κτίσματος και του περιβάλλοντος χώρου του.

Villa Searock
Εικόνα 1 : Η δυτική όψη.
Εικόνα 2 : Η νότια και η δυτική όψη.

Εικόνα 1: Villa Vraskos. Η βόρεια και η δυτική όψη.
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Δράπανος, ενδιαφέρων οικισμός, Aquila Villa
Ο οικισμός Δράπανος βρίσκεται κοντά στα δυτικά παράλια της Δημοτικής Ενότητας Βάμου. Το
κατάλυμα αυτό βρίσκεται δυτικά του οικισμού, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο ώστε να έχει πανοραμική
θέα προς τον κόλπο της Σούδας και το Ακρωτήρι.
Το κτίσμα είναι σύγχρονο, χρονολογείται μετά το 2016, και έχει εμβαδό περίπου 200 τ.μ.
Ογκοπλαστικά απαρτίζεται από δύο εν επαφή μεταξύ τους όγκους, έναν μονώροφο με δίριχτη στέγη
ο οποίος είναι επιμήκης ορθογώνιος σε κάτοψη και έναν διώροφο όγκο με υπόγεια στάθμη, σχεδόν
τετράγωνο σε κάτοψη, και τετράριχτη στέγη. Οι όψεις του διαθέτουν στοιχεία κλασικισμού καθώς
είναι επιχρισμένες και διατηρούν σαφείς ζώνες μεταξύ των κενών και των πλήρων. Επίσης
παρατηρούνται στοιχεία συμμετρίας τόσο στις κατακόρυφες ζώνες των όψεων αλλά και σε αυτές
που δημιουργούνται μεταξύ των δύο υπέργειων επιπέδων. Το στοιχείο αυτό είναι καλύτερα εμφανές
στη δυτική του όψη. Όλες οι όψεις είναι πλήρως επιχρισμένες και έχουν γαιώδεις αποχρώσεις
αντίστοιχες με αυτές που παρατηρούνται στο τοπίο.
Στους εσωτερικούς χώρους, οι στέγες είναι εμφανείς και παρατηρούνται ενδείξεις λιθοδομής. Το
γεγονός ότι το κτίσμα είναι πανταχώθεν ελέυθερο σε μία τοποθεσία όπου δεν υπάρχει κάποιο όμορο
κτίσμα ώστε να πραγματοποιηθεί ογκοπλαστική σύγκριση είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή η σχέση
της κλίμακάς του με το τοπίο. Η διάσπασή του σε δύο όγκους όμως σίγουρα προσδίδει ένα θετικό
στοιχείο.
Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν χρησιμοποιηθεί λίθοι της περιοχής για τις διαμορφώσεις του , όπως
πεζούλες, στοιχεία εξωτερικών κλιμακοστασίων και την οριοθέτηση μεταξύ του κεντρικού άξονα
κίνησης και της μελλοντικής φύτευσης. Στο δυτικό άκρο του οικοπέδου έχει κατασκευαστεί
κολυμβητική δεξαμενή και ένα τμήμα μεριμετρικά της έχει φυτετθεί με γκαζόν.

Εικόνα 1 : Το κτίσμα σε αεροφωτογραφία.
Εικόνα 2 : Ανατολική όψη.
Εικόνα 3 : Δυτική και βόρεια όψη.
Εικόνα 4 : Άποψη του εσωτερικού χώρου του
μονώροφου όγκου.

220

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Λιτσάρδα, ενδιαφέρων οικισμός, Villa Limani
Το κτίσμα αυτό βρίσκεται εκτός του ορίου του οικισμού της Λιτσάρδας. Πρόκειται για ένα
σύγχρονο κτίσμα, η κατασκευή του χρονολογείται το 2016, διώροφο πλακοσκεπές με μεταλλικά
στοιχεία το οποίο συντίθεται από λιτές και ξεκάθαρες μορφές. Η νότια, η δυτική και η ανατολική
όψη διαμορφώνονται σε ένα επίπεδο ενώ στη βόρεια παρατηρείται σταδιακή απομοίωση του
όγκου του κτίσματος η οποία δημιουργεί τρεις ζώνες. Όλες οι όψεις είναι επιχρισμένες και
χρωματισμένες λευκές ενώ στη νότια όψη υπάρχουν προεξέχοντα κατακόρυφα στοιχεία τα
οποία είναι επενδυμένα με γκρι πανέλα, όπως επίσης και εκγκάρσιες ως προς αυτήν τοιχοποιίες,
επενδυμένες με λιθοδομή, οι οποίες καθορίζουν τους διαδρόμους κίνησης στον περιβάλλοντα
χώρο. Τμήμα της δυτικής όψης του ισόγειου επιπέδου είναι επίσης επενδεδυμένη με λιθοδομή
και ορίζει τον ημιυπαίθριο χώρο που διαμορφώνεται. Στη βόρεια όψη υπάρχει προεξέχον
στοιχείο μεταλλικής κατασκευής το οποίο λειτουργεί ως σκίαστρο. Η επένδυση με την ίδια
λιθοδομή παρατηρείται και σε κάποιες εσωτερικές τοιχοποιίες οι οποίες έχουν μικρότερο ύψος
από το εσωτερικό του ορόφου. Όλα τα ανοίγματα έχουν οριζόντιο πρέκι και υπερτερούν σε
σχέση με τα πλήρη στη βόρεια όψη η οποία στρέφεται προς τη θέα του κόλπου της Σούδας.
Στο κτίσμα αυτό, η λιθοδομή έχει ξεκάθαρα διακοσμητικό χαρακτήρα, ώστε να προσδωθεί μία
διαφορετική υφή στις όψεις και αυτό είναι εμφανές ότι έχει πραγματοποιηθεί εσκεμμένα και σε
καμία περίπτωση δεν πρόκειται για περίπτωση μίμισης της παραδοσιακής κατασκευής.
Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει σαφώς κολυμβητική δεξαμενή αλλά σε αντίθεση με τη
συνήθη περίπτωση του γκαζόν, η φύτευση συνάδει με αυτή που εντοπίζεται στην περιοχή.

Εικόνα 1 : Η βόρεια όψη.
Εικόνα 2 : Η βόρεια και η δυτική όψη.
Εικόνα 3 : Η νότια όψη.
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Άσπρο, αξιόλογος οικισμός, Villa Elea
Το κτίσμα αυτό βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού και αποτελεί κατασκευή που χρονολογείται
μετά το 2015. Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με σοφίτα και δίριχτη στέγη το οποίο διακατέχεται
από σαφείς και λιτές γραμμές που δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο.
Η μορφή του δεν ενστερνίζεται μορφές του παρελθόντος αλλά παρατηρείται ότι η διάρθρωση
των όγκων του και τα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία θυμίζουν τη χωροθέτηση των
λειτουργιών της νεοκλασσικίζουσας λιθόκτιστης κατοικίας καθώς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της. Ο κεντρικός όγκος με τη δίριχτη στέγη, πλαισιώνεται από έναν μικρότερο ισόγειο
πλακοσκεπή ο οποίος αποκτά τη λειτουργία της βεράντας στον όροφο. Οι όψεις είναι πλήρως
επιχρισμένες και χρωματισμένες σε αποχρώσεις του γκρι. Τα ανοίγματά, διαθέτουν όλα
οριζόντιο πρέκι και τα μεγέθη τους εξυπηρετούν τις ανάγκες του σήμερα,
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς της θέας. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
κατασκευής είναι το στοιχείο της καμινάδας το οποίο αποτελεί έναν προεξέχοντα όγκο και
αποτελεί σημείο σύνδεσης μεταξύ του ισόγειου και του διώροφου όγκου.
Στον περιβάλλοντα χώρο, υπάρχει το στοιχείο της κολυμβητικής δεξαμενής που πλαισιώνεται
από δάπεδο τύπου deck και διαμορφώσεις φύτευσης που κατά γενική ομολογία συνάδουν
με τη βλάστηση της περιοχής με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα με γκαζόν.
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Περί Αποκορώνου και
Αρχιτεκτονικής
Συζητώντας με τον κ. Βαρουδάκη Γιώργο

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Βαρουδάκη
έχει ως κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη
της αξίας της αρχιτεκτονικής ως
ξεχωριστή
τέχνη
και
σημαντικό
παράγοντα
του
πολιτισμού.
Ο
Αριστομένης
Βαρουδάκης
(1947,
Χανιά) σπούδασε αρχιτεκτονική στο
University of Florida (1973) και από το
2004 διδάσκει αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
στο τμήμα αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου έγινε αναπληρωτής καθηγητής το 2007 και το
2012 εξελέγη πρόεδρος του τμήματος.
Ο Γιώργος Βαρουδάκης (1951, Χανιά)
σπούδασε διακοσμητικές τέχνες στον
Αθηναϊκό Τεχνολογικό Όμιλο (Σχολή
Δοξιάδη) και αρχιτεκτονική στην Royal
Danish Academy of Fine Arts της
Κοπεγχάγης στη Δανία (1979). Το 2014
ανέλαβε πρόεδρος της Δημοτικής
Πινακοθήκης Χανίων.1
Το έργο τους και η σχέση τους με την
επαρχία του Αποκόρωνα από την
οποία έχουν εικόνες από πολύ μικρή

ηλικία με κινητοποίησε να συζητήσω
μαζί τους για τα κύρια ζητήματα που
θίγονται στη παρούσα Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Διατριβή όπως το χαρακτήρα του Αποκόρωνα, τη μορφή
των κατασκευών από τις παραδοσιακές έως τις σύγχρονες αλλά και τη
λογική της συνθετικής διαδικασίας που
ακολουθούν μέσα από παραδείγματα
έργων τους στην περιοχή. Στις παραγράφους που ακολουθούν παραθέτω
την απόρροια του διαλόγου που διεξήγαγα με τον κύριο Βαρουδάκη Γιώργο.
«Ο
Αποκόρωνας
είναι
χωρίς
υπερβολές η πιο όμορφη περιοχή της
Κρήτης». Όταν του ανέφερα ότι το
έναυσμα
για
το
θέμα
που
πραγματεύομαι αποτέλεσε η μελέτη
μίας παραδοσιακής κατοικίας στο
Άσπρο Αποκορώνου, δίπλα από την
οποία έχει εγκατασταθεί τουριστική
κατοικία με κολυμβητική δεξαμενή, μου
είπε πως αυτός ο μικρός οικισμός,
πάνω στο λόφο με τα λιθόκτιστα
κτίσματά του ήταν ένα παραμύθι του
Αποκόρωνα
και
έχει
αλλοιωθεί
δεόντως έκτοτε αν και είναι ευτυχές ότι

διατηρούνται αρκετά από τα παλαιά
κτίσματά του.
Ο Αποκόρωνας παρουσίαζε πάντα
μία αυτοτέλεια καθώς μπορούσε να
παράγει ότι υπάρχει για να παραχθεί
στην Κρήτη και προσέλκυε πληθυσμό
από τις όμορες περιοχές, όπως το
Νομό Ρεθύμνου και την περιοχή των
Σφακίων, καθώς το ημιορεινό του
τοπίο αποτελούσε καταφύγιο, ειδικά
στις περιόδους των επαναστάσεων
και των σφαγών κατά τη διάρκεια της
τουρκικής κυριαρχίας στο νησί. Ο
Αποκόρωνας αναπτύχθηκε σε μία
περιοχή ημιορεινή, η οποία ξεκινάει
από τη θάλασσα με τα ψαροχώρια
του και καταλήγει σε οικισμούς μέχρι
περίπου τα 600μ. υψόμετρο που ήταν
καθαρά
κτηνοτροφικές
περιοχές,
οπότε υπάρχουν πολλές διαφορετικές
αρχιτεκτονικές εναλλαγές λόγω του
κλίματος από την θάλασσα προς το
βουνό.
Ο Αποκόρωνας είναι γνωστός από τη
βυζαντινή εποχή. Οι Βενετοί χρησιμοποιούν Αποκορωνιώτες χτίστες και
πετράδες οι οποίοι είναι διάσημοι για
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τις κατασκευές τους. Κατασκευές της
ίδιας περιόδου στις περιοχές όπως το
Σέλινο και την Κίσσαμο έχουν
καταρρεύσει ενώ στον Αποκόρωνα τα
παλιά σπίτια είναι καλύτερα σωζόμενα
και αποτελούν πάρα πολύ όμορφες
κατασκευές, περίτεχνες και ανθεκτικές.
Η τεχνογνωσία των μαστόρων είναι
εμφανής καθώς έχουν διατηρηθεί όχι
μόνο ισόγεια αλλά και διώροφα, και
τριώροφα κτίσματα τα οποία ανήκαν
σε φεουδάρχες της εποχής της
Βενετοκρατίας, προύχοντες ευγενείς
Βενετούς ή Κρητικούς, γιατί υπήρχαν
και οι δύο, αποκτούσαν ένα φέουδο ή
ένα κτήμα και έστηναν το αρχοντικό
τους με περισσότερους ορόφους από
τους υπόλοιπους κατοίκους.
Η αρχιτεκτονική του τόπου είναι άμεσα
συνυφασμένη με την οικονομική του
ευμάρεια. Ο Αποκόρωνας ξεκίνησε
σαν μία από τις φτωχές περιοχές, ναι
μεν με αυτάρκεια γεωργική, το οποίο
είναι εμφανές από το γεγονός ότι
σχεδόν κάθε χωριό εκείνης της εποχής
είχε από το ελαιοτριβείο του , για να
παράγει το δικό του λάδι μέσα στα
όρια του οικισμού, αλλά φτωχή όσον

226

αφορά τα εισοδήματα τα ατομικά. Ο
τοπικός χαρακτήρας γεννάται μέσα
από τις ανάγκες του τόπου και τις
λειτουργίες της κατοικίας. Βασικό
χαρακτηριστικό της είναι η κλειστή με
τοίχο αυλή, που ήταν συνήθως και
υποστατικό, και το κυρίως κτίριο, ο
χώρος διαμονής, όπου διαμορφώνεται
το σαλόνι, το καθιστικό, η σάλα το
λέγανε, η κουζίνα με τη θολωτή
κατασκευή του φούρνου, η τραπεζαρία και τα υπνοδωμάτια.

κατεδαφίσω το παλιό και να σηκώσω
ένα καινούργιο από μπετόν.» Τα χωριά
που οι κάτοικοί τους είχαν οικονομική
άνεση αλλοιώνονται. Αντίθετα, «τα
κτηνοτροφικά χωριά, που ήταν στα
ορεινά τμήματα του Αποκόρωνα,
αυτά είναι τα πιο καλοδιατηρημένα
γιατί ήταν πιο φτωχοί οι άνθρωποι εκεί
και δεν ήθελαν παρεμβάσεις γενικότερα από εργολάβους που θα έρχονταν να τους πούνε γκρέμισε το παλιό,
να φτιάξουμε καινούργιο..»

Τα
κτίσματα
αυτά
πρέπει
να
διατηρούνται. « Ειδικά οι μεγάλοι σε
ηλικία άνθρωποι δεν ξέρουν την αξία
των παλαιών σπιτιών του παππού
τους, του πατέρα τους, που μένουν
ακόμα εκεί. Δεν γνωρίζουν ότι οι
τεχνολογίες ειδικά σήμερα βοηθάνε να
διατηρήσεις πράγματα απίστευτα, εκεί
που παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η
δυνατότητα.»

Κοιτώντας μία φωτογραφία από τον
οικισμό Νέο Χωριό, παρατηρούμε ένα
κτίσμα που έχει καθαρά αστικό
χαρακτήρα της δεκαετίας του 1970 το
οποίο αποτελεί «…χαρακτηριστική
περίπτωση, κατεδαφίσαμε το παλιό ή
το οικόπεδο της γιαγιάς που το ’χε
περιβολάκι και εμείς το κάνουμε
οικοδομή. … Τουλάχιστον όμως έχει
μία ειλικρίνεια!» Το κτίσμα δεν δίναται
να ευσταθεί στο περιβάλλον της
επαρχίας αλλά αποτυπώνει την
πραγματικότητα της εποχής και δεν
αντιγράφει, δε μιμείται άχαρα την
παραδοσιακή κατασκευή.

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70
χάνονται αρκετά από τα παλαιά
κτίσματα
καθώς
κυριάρχησε
η
αντίληψη ότι «για να είναι καλό το
σπίτι και να μην πέσει θα πρέπει να
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Τη δεκαετία του ’80 συντάσσονται οι
ειδικοί όροι δόμησης για τους
οικισμούς της επαρχίας ώστε να
υπάρξει μία ενιαία τυπολογία στα νέα
κτίσματα,
ως
μία
προσπάθεια
διάσωσης των οικισμών αλλά αυτοί
αποδεικνύονται «πολύ γενικοί και έχουν
καταπατηθεί όλοι». Η πιο συνήθης
προσέγγιση για να δώσουν λίγο
τοπικό χρώμα στην κατασκευή : «μετά
το μπετόν έβαζαν και κολλούσαν
πέτρες πάνω σε αυτό. Προσβολή για
το κτίριο και την κατασκευή.» Η εικόνα
αυτή εντείνεται μέσω του τουριστικού
φαινομένου που εμφανίζεται ραγδαία
στην Κρήτη από τα μέσα της δεκαετίας
του
’70
και
έπειτα.
Οι
ξένοι
ανακαλύπτουν τον Αποκόρωνα και
προσελκύονται από το γεγονός ότι
συνδυάζει το θαλάσσιο μέτωπο και το
ημιορεινό τοπίο με τα δάση. Οι
μεσιτικές εταιρείες παρεμβαίνουν στο
οικοδομικό γίγνεσθαι. Σε αυτό το
στάδιο πλέον ο έλεγχος ξεφεύγει
κυριολεκτικά μέσα από μία βιαστική,
επενδυτική μανία η οποία πλαισιώνεται
από τα οικονομικά συμφέροντα των
ιδιωτών
που
προσφέρουν
τις
περιουσίες τους προς πώληση όπως

και του ανθρώπινου δυναμικού που
ασχολείται με την κατασκευή. Ο
Αποκόρωνας αλλοιώνεται και τα
χωριά χάνουν το χαρακτήρα τους. Τη
μεγαλύτερη ζημία την εμφανίζουν οι
παραθαλάσσιες περιοχές.
Ο τουρισμός εισβάλλει και σε παλαιές
κατοικίες αλλά και ελαιοτριβεία τα
οποία μετατρέπονται σε «τουριστικά
καταλύματα αμφιβόλου ποιότητας με
αποτέλεσμα να διατηρούν δείγματα
μόνο γνήσιας κρητικής αρχιτεκτονική
ταυτότητας στους πυρήνες των
οικισμών.»
Μείζον θέμα της περιοχής αποτελεί η
αναμφίβολη αλλοίωση του τοπίου
μέσω των κολυμβητικών δεξαμενών οι
οποίες αποτελούν μία αναγκαία
παρέμβαση λόγω της χρήσης. Ο
τουρισμός είναι μία βιομηχανία που
εξυπηρετεί τις ανάγκες του επισκέπτη
που αναζητά να βιώσει και να
αισθανθεί κάποια πράγματα
και
πληρώνει για αυτά. «Σήμερα ο κόσμος
θέλει το υγρό στοιχείο γιατί το έχει
συνδυάσει με τις διακοπές του και τον
ήλιο. Κάποια στιγμή στο μέλλον

μπορεί να εκλείψει αυτό. ... Κάθε
οικονομική φάση, κάθε οικονομική
περίοδος είναι μία αλήθεια, είναι μία
πραγματικότητα και δεν μπορείς να
εξαφανίσεις την πραγματικότητα, ούτε
να την αγνοήσεις.» Ίσως σε κάποια
άλλη περίοδο της ανθρωπότητας ή σε
μια άλλη οικονομία μπορεί να ήταν
πατητήρια για σταφύλια. Το στοιχείο
της κολυμβητικής δεξαμενής συνήθως
είναι κάτι το οποίο κάθεται στο έδαφος
και η οπτική ρύπανση που προκαλεί
εμφανίζεται έντονα στις αεροφωτογραφίες. Ναι μεν έχουν πέσει διάφορα
μπετά για να κατασκευαστεί αλλά δεν
είναι ένα στοιχείο που σηκώνεται σαν
όγκος αλλά το κτήριο που σηκώνεται
σαν όγκος, εκεί είναι που πραγματικά
υπάρχουν
προβλήματα.
Άλλωστε
υπάρχουν πλέον τα τεχνολογικά μέσα
που επιτρέπουν την ομαλή και
αρμονική ενσωμάτωσή τους με το
φυσικό τοπίο τόσο οπτικά όσο και
περιβαλλοντικά.
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Η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης στην επαρχία
Αποκορώνου
«Ο χαρακτήρας του Αποκόρωνα
μπορεί να διασωθεί μόνο αν
αντιμετωπιστούν οι παλαιές
κατασκευές με σεβασμό και
αξιοπρέπεια.»
Πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το
ύφος της κατασκευής που διατυπώνεται μέσα από τα εναπομείναντα κελύφη, τα ογκοπλαστικά στοιχεία, τις
αναλογίες σε κάτοψη αλλά και ως
προς τα ύψη, πού κυριαρχεί το δώμα,
πού η στέγη και με ποια μορφή, τα
ανοίγματα ως προς τη διεύθυνση που
ακολουθούν και τις αναλογίες τους.
Όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν
εκτενώς προτού ξεκινήσει η διαδικασία
της σύνθεσης και παράλληλα να
διερευνηθεί ο βέλτιστος τρόπος για την
αντισεισμική αναστύλωση.
Έπειτα, παίρνουμε τις βασικές αρχές
και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τα
μετουσιώνουμε με ένα σύγχρονο
λεξιλόγιο το οποίο ακολουθεί τις
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μορφές, τις αξίες και την πλαστικότητα
των παλαιών όγκων. Το παλαιό
κέλυφος διατηρείται και όπου πρέπει
ανασκευάζεται με πραγματική λιθοδομή, ζωντανή, 60 εκατοστά σε πάχος.
Τα νέα τμήματα της κατασκευής
συντίθενται ως όγκοι ανάλογου
μεγέθους και ύψους με τους παλαιούς
κι ας είναι σοβατισμένοι. Άλλωστε στον
Αποκόρωνα τα σοβατίζανε τα σπίτια
τους, δεν είναι ένα στοιχείο παράταιρο
για την περιοχή. Η λιθοδομή διατηρείται
γυμνή και από πάνω ή δίπλα κανονικά
το σοβατισμένο κομμάτι. Οι στέγες
παίρνουν μορφή ανάλογα με τον όγκο
που
έχουν
να
καλύψουν
και
ταυτόχρονα η ξυλεία τους παραμένει
εμφανής στο εσωτερικό. Στο σύγχρονο
τμήμα της κατασκευής δε στεκόμαστε
μόνο στο να βάλουμε τα παραθυράκια όπως θα ήταν αν τα είχαν χτίσει
κάποτε, τότε, αλλά όπως το αντιλαμβάνεται ο χώρος και οι ανάγκες του με
βάση το σήμερα. Αντίστοιχο είναι και
το σκεπτικό στη σύνθεση και τη
διάρθρωση των εσωτερικών χώρων οι
οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν τις
επιθυμίες και τις ανάγκες των ανθρώ-

πων του σήμερα. Σημασία έχει να
καταφέρεις να διατυπώσεις και να
συνδέσεις το σύγχρονο λεξιλόγιο με το
παλαιό χωρίς να το αντιγράφεις.
«Δέχεσαι ότι έχεις μία καινούργια
κατασκευή δίπλα σε μία παλιά αλλά τι
κρατάς; Κρατάς τις αρχές, τις αξίες
από μία μορφολογία όπως την
αξίωσαν οι κάποτε κατασκευές, τον
όγκο, τις φόρμες, το πώς πέφτει ο
ήλιος πάνω τους. Κάποιες φορές
κάνανε κάποιες αντηρίδες για να
στηρίξουν καλύτερα την κατασκευή,
αν θέλεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις
και τέτοια σχήματα.»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Κατοικία διακοπών με δενδρόσπιτο
Νέο Χωριό Αποκορώνου 2

Αρχιτεκτονική Μελέτη :
Βαρουδάκης Αριστομένης
Το αρχικό κτίσμα, κατασκευή περί το
1860, ημι-ισόγειο,
λιθόκτιστο και
χωροθετημένο σε μία πλαγιά με θέα
προς τον κάμπο του Αποκόρωνα. Το
κτίσμα έχει δεχθεί δύο ανασκευές, μία
τη δεκαετία του 1970 και άλλη μία την
περίοδο 2012 – 2014. Η μελέτη και στις
δύο περιπτώσεις συνυπολογίζει την
κλίμακα των κτισμάτων του οικισμού
και του δρόμου και υιοθετεί αρχιτεκτονικά εξπρεσιονιστικά στοιχεία. Η
ανακαίνιση που πραγματοποιείται Το
2012
στοχεύει
στη
βιοκλιματική
αναβάθμιση χωρίς κάποια αλλαγή
στην κλίμακα ή τη χωροθέτηση των
λειτουργιών. Τα υλικά επιλέγονται με
προσοχή και οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες εκρέουν από αυτό που
προστάζει η κατασκευή. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η κατασκευή δεντρόσπιτου από τα spolia του αρχικού
κτίσματος, ξυλεία από τη στέγη και τα
κουφώματα, το οποίο έχει μετατραπεί
πλέον σε εξωτερικό χώρο εργασίας και
περισυλλογής.
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Εξοχική κατοικία στον Αποκόρωνα
Περιοχή Άγιοι Πάντες. Δ.Ε. Φρε 3

Αρχιτεκτονική Μελέτη :
Βαρουδάκης Αριστομένης
Βαρουδάκης Γιώργος
Το κτίσμα αυτό χρησιμοποιείται ως
τουριστικό κατάλυμα και υπήρχαν
αρκετοί παράγοντες που συντέλεσαν
στο
σχεδιασμό
του
όπως
το
ποικιλόμορφο τοπίο, η θαμνώδης
χλωρίδα της περιοχής, η αναγκαία
ύπαρξη κολυμβητικής δεξαμενής και η
επιβαλλόμενη χρήση της λιθοδομής.
Το επικλινές έδαφος συνδράμει στην
ογκοπλασία του κτίσματος και την
διάρθρωσή του σε τέσσερα ημιεπίπεδα. Τα υλικά που δεσπόζουν στην
κατασκευή είναι η εμφανής λιθοδομή
και το ξύλο τα οποία συνδυάζονται με
μεταλλικά
στοιχεία
και
γυάλινες
επιφάνειες. Δύο κυρίαρχοι όγκοι
οχυρωματικής μορφής, που συνδέονται με διάτρητη μεταλλική κατασκευή
η οποία ορίζει την οριζόντια και την
κατακόρυφη κυκλοφορία. Η κολυμβητική δεξαμενή παρεμβάλει μεταξύ
των δύο κυρίαρχων όγκων της
κατασκευής στο δεύτερο ημιεπίπεδο
και τοποθετείται πάνω στον άξονα που
ορίζει η είσοδος και το ανοιχτό τοπίο

230

προς τα δυτικά. Πάνω από την
κολυμβητική δεξαμενή υπάρχει μία
προεξέχουσα κατασκευή που λειτουργεί ως αυλή που προσφέρει
πανοραμική θέα στο άγριο τοπίο του
Αποκόρωνα. Ο τρόπος κατασκευής
της με μεταλλικό σκελετό και γυάλινες
επιφάνειες δίνει την αίσθηση της
αιώρησης.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Παραπομπές
ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Βαρουδάκης
Αριστομένης + Βαρουδάκης Γιώργος.
Διαθέσιμο από το : https://ktirio.gr/ ,
[Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]
2 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Βαρουδάκης
Αριστομένης + Βαρουδάκης Γιώργος.
Κατοικία διακοπών με δενδρόσπιτο στον
Αποκόρωνα Χανίων. Διαθέσιμο από το :
https://ktirio.gr/ , [Ανακτήθηκε στις
10/09/2019]
3 ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Βαρουδάκης
Αριστομένης + Βαρουδάκης Γιώργος.
Εξοχική κατοικία στον Αποκόρωνα
Χανίων. Διαθέσιμο από το :
https://ktirio.gr/ , [Ανακτήθηκε στις
10/09/2019]
1
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Εκτιμήσεις
Το πολιτισμικό τοπίο αποτελεί την απόρροια της ανθρώπινης δραστηριότητας σε ένα φυσικό τοπίο.
Στην περίπτωση του Αποκόρωνα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τουριστική δραστηριότητα έχει συμβάλει
σημαντικά στη διαμόρφωση του πολιτισμικού του τοπίου, όσο αρεστό ή δυσάρεστο και αν είναι το
αποτέλεσμα. Τα παραλιακά μέτωπα έχουν μετατραπεί σε περιοχές μαζικού τουρισμού και οι ημιορεινοί
και ορεινοί οικισμοί προσπαθούν να προσελκύσουν εφήμερους επισκέπτες υποσχόμενοι την
ιδιωτικότητα και την επαφή με το φυσικό τοπίο.
Το πρότυπο της τουριστικής κατοικίας προκαλεί από τις αρχές του 2000 και έπειτα, ιδίως την περίοδο
2014 – 2016, μία απότομη αύξηση στο κτιριακό δυναμικό της επαρχίας, δοκιμάζοντας τη σχέση
προσφοράς και ζήτησης του τουριστικού κλάδου στον Αποκόρωνα και καταλήγει πιθανώς να είναι
μία «πειραματική» περίοδος για το νομικό πλαίσιο που ορίζει την οικοδομική δραστηριότητα στους
οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων. Η μορφή της τουριστικής κατοικίας της επαρχίας αντικατοπτρίζει τη
σύγχρονη αρχιτεκτονική ματιά στη μορφή της κατοικίας εν γένει.
Η τουριστική κατοικία εγκαθίσταται τόσο εντός αποκατεστημένων παραδοσιακών κτισμάτων όσο και
εντός σύγχρονων κατασκευών που είτε τηρούν παραδοσιακές μορφές και πρότυπα, είτε
αποστρέφονται πλήρως από αυτές και διαμορφώνουν το δικό τους λεξιλόγιο. Η θέση τους είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς οι γενικοί και οι ειδικοί κανόνες
διαφέρουν στις περιπτώσεις της εντός και της εκτός οικισμού δόμησης. Οι νέες κατασκευές που
βρίσκονται εντός των οικισμών, καλούνται να υποκύψουν σε ειδικούς όρους δόμησης που βασίστηκαν
στην επικρατέστερη τυπολογία των κτισμάτων που εντοπίστηκαν στον εκάστοτε οικισμό τη δεκαετία του
’80, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (αξιόλογος, ενδιαφέρων και αδιάφορος), ενώ στην
εκτός οικισμού δόμηση δεν έχουν θεσμοθετηθεί αντίστοιχοι περιορισμοί.
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Οι παραδοσιακές, λιθόκτιστες κατοικίες αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά του παρελθόντος και
χαρακτηρίζονται από τη χρήση των τοπικών υλικών, την τεχνογνωσία που υπήρχε βάση αυτών και τις
ανάγκες της καθημερινότητας. Αυτά που αποκαλούνται σήμερα μορφολογικά στοιχεία στην
παραδοσιακή οικοδομία, ήταν απόρροια της οργανικής εξέλιξης της κατασκευής και δεν είχαν καμία
σχέση με την ανάγκη του «καλοπισμού» που κυριαρχεί σήμερα.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν τα παλαιά, παραδοσιακά κτίσματα
της περιοχής καθώς προσδίδουν αυθεντικότητα στον τόπο. Αρκετοί επισκέπτες ασπάζονται αυτή τη
νοοτροπία και αναζητούν να διαμείνουν σε παραδοσιακές κατοικίες ώστε να βιώσουν στο έπακρο την
εμπειρία της κρητικής υπαίθρου. Το γεγονός ότι αυτές αποτελούν πόλο έλξης για τον επισκέπτη είναι
ιδιαίτερα ευτυχές, διότι αρκετές λιθόκτιστες κατοικίες έχουν αποκατασταθεί με σκοπό να μετατραπούν
σε τουριστικά καταλύματα, οι οποίες σε άλλη περίπτωση ίσως και να είχαν κατεδαφιστεί.
Στα περισσότερα παραδείγματα αποκαταστάσεων, φαίνεται να τηρούνται οι βασικές αρχές που πρέπει
να τις διέπουν, όπως είναι ο σεβασμός στην αρχική υπόσταση της κατασκευής, η αποφυγή
προσθηκών που τυχόν να δημιουργούν «δυσπλασίες» και η χρήση υλικών συμβατών με τα αρχικά,
τόσο για τεχνικούς όσο και για αισθητικούς λόγους.
Φυσικά, δεν παύει να υπάρχουν περιπτώσεις επεμβάσεων οι οποίες δεν ακολουθούν αυτές τις
κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των παραδοσιακών κατοικιών και των
οικισμών εν γένει. Ευτυχώς, στην πλειονότητά τους, αν και κραυγαλέες, είναι εύκολα αναστρέψιμες,
όπως για παράδειγμα οι επεμβάσεις που αφορούν συνήθως τους χρωματισμούς που επιλέγονται στις
όψεις και τα κουφώματα.
Οι σύγχρονες κατοικίες, ιδίως οι τουριστικές, ανταποκρίνονται σε πολύ διαφορετικές ανάγκες από
αυτές που είχε ο πληθυσμός που ανέγειρε τις λιθόκτιστες παραδοσιακές. Οι παραδοσιακές κατοικίες
ανήκαν σε αγροτικές οικογένειες που η ζωή τους στηριζόταν στην ολιγάρκεια και αναζητούσαν την
εσωστρέφεια. Αντίθετα, οι σημερινές συνθήκες ορίζονται από την τάση του νεοπλουτισμού η οποία
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αποτελεί τη βασική αιτία της σημερινής πραγματικότητας. Η μάστιγα των μικρών οικισμών είναι η
έντονη διαφορά μεταξύ της κλίμακας των κατασκευών του παρελθόντος και των σύγχρονων που
έχουν ως στόχο να εντυπωσιάσουν για να προσελκύσουν τον εφήμερο επισκέπτη.
Η πλειοψηφία των σύγχρονων τουριστικών κατοικιών μιμούνται μορφές της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής όπως αυτές αναφέρονται στους ειδικούς όρους δόμησης, χωρίς όμως να τις
ενσωματώνουν εξαρχής στη συνθετική τους διαδικασία. Αντίθετα, δίνουν την αίσθηση ότι συντίθενται
ως συμβατικές κατασκευές, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αστικού χαρακτήρα,
που στη συνέχεια προσπαθούν να εναποθέσουν τα παραδοσιακά στοιχεία, όπου και όπως αυτό είναι
δυνατόν ώστε να είναι έννομες. Οι μορφές της παραδοσιακής κατασκευής αντιμετωπίζονται ως
επιπρόσθετα, διακοσμητικά στοιχεία, αψηφόντας το γεγονός ότι αυτές απορρέουν από την
τεχνογνωσία της οικοδομίας και έχουν ενεργό ρόλο στην κατασκευή.
Η πιο συνήθης προσέγγιση που παρατηρήθηκε είναι η επένδυση των όψεων εξ ολοκλήρου ή και κατά
τόπους με λιθοδομή. Όταν αυτό πραγματοποιείται στο σύνολο του κτίσματος μοιάζει πιο οργανικό
από ότι στις περιπτώσεις που επενδύονται τμήματα των όψεων. Σε άλλες περιπτώσεις, το κτίσμα
επιχρείεται και τοποθετούνται ορθοκανονικοί λίθοι ή αντί λίθων τοποθετούνται πλακίδια μόνο στις
γωνίες του κτίσματος και στα περιγράμματα των ανοιγμάτων. Αντίστοιχη είναι κάποιες φορές και η
προσέγγιση στα εμφανή γωνιακά υποστυλώματα που ορίζουν τους ημιυπαίθριους χώρους, όπου
εμφανίζονται επενδύσεις εν είδη γωνιόλιθων. Οι ημιυπαίθριοι χώροι, ιδίως οι γωνιακοί, είναι ένα από τα
στοιχεία που προδίδουν τη χρονολογία των κατασκευών ακόμα και αν είναι εξ ολοκλήρου
επενδεδυμένοι με πραγματική λιθοδομή και τηρούν όλα τα στοιχεία κλίμακας και αναλογιών που
εντοπίζονται στις παραδοσιακές.
Οι θέσεις και το μέγεθος των ανοιγμάτων, εξυπηρετούν τις ανάγκες του σήμερα και ακολουθούν αρχές
που συναντώνται συνήθως στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, παρατηρείται ότι χρησιμοποιούνται
διαφορετικές τυπολογίες ανοιγμάτων ταυτόχρονα. Οι εξώστες, όπου αυτοί εμφανίζονται, συνήθως
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διατρέχουν σχεδόν όλο, αν όχι όλο το μήκος των όψεων, ως κατάλοιπο της αστικής κατοικίας που
μεταφέρεται στην επαρχία.
Οι περισσότερες κατοικίες, που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, αναπαράγουν το στοιχείο της
στέγης, σε όλες τις πιθανές μορφές και χρησιμοποιούν την εναλλαγή μεταξύ της τυπολογίας των
στεγών για τη διάσπαση του μονολιθικού κατά τα άλλα όγκου τους. Οι κατοικίες που συνδυάζουν το
στοιχείο της στέγης και της πλάκας, συνήθως διαθέτουν απομειωμένο, σε σχέση με το επίπεδο του
ισογείου, όροφο, όπως συνηθιζόταν στην παραδοσιακή κατοικία, το λεγόμενο δώμα, το οποίο
καλύπτεται με ξύλινες πέργκολες.
Στους εσωτερικούς χώρους, αν και δεν αφορούν το αντίκτυπο του δομημένου περιβάλλοντος,
παρατηρήθηκε ότι συχνά επαναλαμβάνεται η επένδυση των τοιχοποιιών με λιθοδομή και των οροφών
με ξύλινες σανίδες και ξύλινες δοκούς, ενώ παράλληλα είναι εμφανές ότι ο φέρον οργανισμός είναι
από οπλισμένο σκυρόδεμα, δημιουργώντας μία σύγκρουση μεταξύ της αληθινής φύσης της
κατασκευής και αυτής που προσπαθεί να ενστερνιστεί ενισχύοντας το αίσθημα της κακής απομίμισης
μίας τυπολογίας μίας άλλης εποχής.
Η πιο ανώδυνη εκδοχή των κατοικιών που μιμούνται τις μορφές της παραδοσιακής κατοικίας, όπως το
λιακό με το τόξωτό άνοιγμα, το οποίο εμφανίζεται υπό τη μορφή ημιυπαίθριου χώρου, τα ορθογωνικά
ή τα τοξωτά ανοίγματα, τη στέγη, είναι αυτές που, παρά το γεγονός ότι το μέγεθός τους ξεπερνά το
τυπικό, είναι είτε εξ ολοκλήρου επιχρισμένες και χρωματισμένες στο ίδιο χρώμα και δεν διαθέτουν
περαιτέρω άκομψα διακοσμητικά στοιχεία, είτε είναι πλήρως επενδεδυμένες με πραγματική λιθοδομή. Το
γεγονός ότι οι όψεις ή οι όγκοι του εκάστοτε κτίσματος δε διασπώνται μέσω της εναλλαγής των υλικών,
αυξάνει οπτικά την ποιότητα της κατασκευής. Φυσικά, ακόμα και αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να
διασώσει το αντίκτυπο που έχουν οι κατασκευές στο τοπίο και οι περιπτώσεις των κτισμάτων που
χρησιμοποιούν εμφανή πέτρα δεν παύει να αποτελούν απομίμηση κατασκευών μίας άλλης εποχής σε
επαυξημένη κλίμακα.
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Οι κατασκευές που τοποθετούνται στο χώρο με ειλικρίνεια ως απόλυτα σύγχρονες κατασκευές με
φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικό σκελετό, είναι υπερμεγέθεις όγκοι, κυρίως
ως προς την κάτοψη τους και σε κάποιες περιπτώσεις και ως προς το ύψος, καθώς τίνουν να
εξαντλούν το συντελεστή δόμησης. Το μέγεθός τους αυξάνεται στα μάτια του παρατηρητή καθώς
εντάσσονται στο τοπίο ως πανταχώθεν ελεύθεροι και μονολιθικοί, χωρίς να τηρούν την κλίμακα που
καθορίζεται από τη διαμόρφωση του εδάφους και τη λογική των λιθόκτιστων κτισμάτων τα οποία
συνήθως διαρθρώνονταν από μικρότερες πτέρυγες σε επαφή η μία με την άλλη.
Η τυπολογία τους διαφέρει κατά περίπτωση, από απλές κιβωτιόσχημες, αν και υπερμεγέθεις όγκους
έως και πολύπλοκους συνδυασμούς από ορθογωνικούς, τετράγωνους και κυλινδρικούς όγκους και
στην πλειοψηφία τους είναι πλακοσκεπείς, αν και δεν εκλείπουν οι περιπτώσεις που εντοπίζεται η
επικάλυψη με στέγη ή και ο συνδυασμός δώματος και στέγης. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις που τα
κτίσματα διαθέτουν στέγη, εντοπίζεται και η αύξηση των επιπέδων τους κατοικίας με την ένταξη
σοφίτας.Άλλο ένα στοιχείο που συναντάται, αν και όχι συχνά, είναι αυτό του κλειστού εξώστη, που
αποτελεί μετεξέλιξη του προεξέχοντος όγκου, του σαχνισί.
Οι όψεις τους διακατέχονται από μεγάλα ανοίγματα καθώς και από τα γυάλινα στηθαία στις βεράντες
και στους εξώστες, τα οποία λειτουργούν ως βιτρίνες για την ανάδειξη της θέας του φυσικού τοπίου
που οι ίδιες αλλοιώνουν. Οι στεγασμένοι αίθριοι χώροι αποτελούν άλλο ένα σήμα κατατεθέν τους, για
να εξυπηρετήσουν την επαφή του επισκέπτη με τον περιβάλλοντα χώρο, οι οποίοι διαμορφώνονται είτε
υπό τη μορφή μεγάλων ημιυπαιθρίων, είτε μέσω ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών, ήτοι πέργκολες
σε όλες τις πιθανές εκδοχές.
Ταυτόχρονα, πέρα από την υπερπολυτελή εκδοχή των τουριστικών κατοικιών, υπάρχει και αυτή της
διώροφης κατοικίας, που εντοπίζεται συνήθως σε περιαστικές περιοχές, με την κύρια όψη της να
προσανατολίζεται προς τη θέα και να απομειώνεται με τη μορφή ημιυπαίθριων χώρων, ή την
διαμόρφωση εξωστών που διατρέχουν τις όψεις καθ’ όλη τη διάστασή τους, ώστε να δημιουργηθεί η
βεράντα.
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Ο περιβάλλων χώρος της τουριστικής κατοικίας συμπληρώνει την εικόνα της και διέπεται από το
τρίπτυχο των κολυμβητικών δεξαμενών, της πλακόστρωσης και της φύτευσης. Οι κολυμβητικές
δεξαμενές αποτελούν ένα πολύ έντονο φαινόμενο, όχι μόνο στον Αποκόρωνα, αλλά σε όλες τις
περιοχές που είναι τουριστικά ανεπτυγμένες και ακολουθούν το πρότυπο του μεσογειακού τουρισμού
ηλίου και θάλασσας. Ο επισκέπτης αναζητά το υγρό στοιχείο και θέλει να το έχει πάντα στη διάθεσή
του είτε βρίσκεται στο θαλάσσιο μέτωπο είτε είναι σε μία ορεινή περιοχή. Η έκταση του φαινομένου των
κολυμβητικών δεξαμενών γίνεται αισθητή μέσα από τις αεροφωτογραφίες. Σε κάποιους οικισμούς,
όπως για παράδειγμα στην Πλάκα, ή στο Κόκκινο Χωριό, ο αριθμός τους είναι σχεδόν ίσος με τον
αριθμό των υφιστάμενων κτισμάτων καθώς τα τουριστικά καταλύματα δεν είναι τα μόνα που
συμβάλλουν στην εμφάνισή του αλλά και αρκετές ιδωτικές, εξοχικές κυρίως, κατοικίες.) Πρόκειται για
ένα στοιχείο το οποίο είναι σχεδόν προαπαιτούμενο για την ανάδειξη του προϊόντος της τουριστικής
κατοικίας αλλά δεν παύει να είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αρμόζει στην περιοχή. Ακόμα όμως και σε
αυτό το ζήτημα υπάρχουν δύο εκδοχές. Όταν αυτές τοποθετούνται στα πλαίσια του περιβάλλοντος
χώρου μία νέας κατασκευής, ιδίως εκτός των ορίων των οικισμών, το αίσθημα του ξένου δεν
παρουσιάζεται με την ίδια ένταση αλλά όταν αυτές βρίσκονται δίπλα σε παραδοσιακές κατοικίες, είτε τις
εξυπηρετούν είτε όχι, δημιουργείται ένα σχήμα οξύμορο.
Το στοιχείο των πλακοστρώσεων δεν ενοχλεί τόσο, ιδίως όταν αυτές πραγματοποιούνται με λίθινες
πλάκες αν και παρατηρείται ότι τείνουν να καλύπτουν μεγάλο ποσοστό του ακάλυπτου χώρου του
οικοπέδου, εντείνοντας την ανθρώπινη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.
Ο Αποκόρωνας διαθέτει πλούσια φυσική χλωρίδα, χαμηλή σκληροφυλλική και θαμνώδη βλάστηση,
λιβάδια, εκτάσεις δασών με κωνοφόρα και πλατύφυλλα δέντρα αλλά και σημαντικές καλλιεργίσιμες
εκτάσεις στις οποίες δεσπόζουν οι ελαιώνες και τα οπωροφόρα δέντρα. Σε πολλά τουριστικά
καταλύματα προς χάριν καλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου τους «τοποθετείται» φύτευση μη
συμβατή με αυτή που εντοπίζεται στην περιοχή. Ο όρος «τοποθέτηση» είναι ο πιο σωστός σε αυτήν την
περίπτωση γιατί μοιάζει λες και έχει αφαιρεθεί το τμήμα γης που αντιστοιχεί στο οικόπεδο του
τουριστικού καταλύματος και έχει επικολληθεί μία επίπεδη επιφάνεια, ξένη, με ένα ογκώδες κτίσμα το
οποίο περιβάλεται από γκαζόν και φοίνικες με το επιχείρημα ότι αυτό επιζητεί ο επισκέπτης.
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Φοινικοδάση φυσικά και υπάρχουν στο νησί της Κρήτης, όπως για παράδειγμα στην Πρέβελη, στο
νότιο τμήμα του Νομού Ρεθύμνου και στο Βάι στο Νομό Λασιθίου αλλά όχι στην επαρχία
Αποκορώνου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαφύλαξη του τοπίου να τηρούνται τα φυσικά τους
χαρακτηριστικά. Πολιτική προς μίμιση διαθέτουν τα νησιά της Χαβάης και η Νέα Ζηλανδία που
αποτρέπουν την φύτευση αλλά και τη μεταφορά βλάστησης που δεν ανήκουν στο φυσικό τους τοπίο.
Η ανασκόπηση της μορφής της τουριστικής κατοικίας, που είναι αντίστοιχη με αυτή της μόνιμης και
της εξοχικής κατοικίας του Αποκόρωνα, ενισχύει την αντίληψη της αλλοίωσης του τοπίου, χωρίς καν
την αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στα παραλιακά μέτωπα που βρίθουν τουρισμό. Είναι
άξιο απορίας αν το αντίκτυπο αυτού του φαινομένου είναι αναστρέψιμο ή αν αποτελεί το λανθασμένο
πρότυπο που θα συνεχίσει να διαιωνίζεται. Ο τουρισμός από τη μία αναδεικνύει την παραδοσιακή
κατοικία, καθώς τη χρησιμοποιεί ως μέσο ανάπτυξης, και από την άλλη δημιουργεί
κακοσχηματισμένους κλώνους που συνδυάζουν στοιχεία από την παραδοσιακή, την αστική κατοικία
καθώς και το διαμέρισμα της μικρής, αστικής πολυκατοικίας. Φυσικά, υπάρχουν και εξαιρέσεις αν
και είναι λιγοστές. Ταυτόχρονα, το δομημένο περιβάλλον των οικισμών διαχέεται εκτός των πυρήνων
τους καθώς και εκτός των ορίων τους με υπερσύγχρονες κατασκευές που προκαλούν αντιφάσεις
στο τοπίο.
Το έναυσμα για την διερεύνηση της σχέσης της τουριστικής κατοικίας του Αποκόρωνα με την
παραδοσιακή ήταν η αντίθεση που προκαλείται με τις σύγχρονες και επονομαζόμενες μοντέρνες
κατασκευές, αλλά τελικά διαπιστώνεται ότι αυτές είναι οι λιγότερο επιβλαβείς και δεν προσβάλουν το
οικιστικό σύνολο. Κατά την άποψή μου, οι υφιστάμενες παραδοσιακές κατοικίες, αυτές που δε
χρησιμοποιούνται για μόνιμη κατοίκηση, είναι αυτές που θα έπρεπε να αποτελούν το πρότυπο της
τουριστικής κατοικίας και να επιλέγονται πρώτες για την ανάπτυξή του, διότι ακολουθώντας αυτή την
στρατηγική θα ενισχύονταν ο τοπικός χαρακτήρας της εκάστοτε περιοχής. Τα Δελτία Αρχιτεκτονικής
Αναγνώρισης των οικισμών, που αποσκοπούσαν στη διαφύλαξη του χαρακτήρα τους, καταλήγουν
να είναι ο δήμιός τους, καθώς δημιουργούν πλαστογραφίες που προσβάλουν την παραδοσιακή
κατοικία.
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Προοπτικές
Η διαφύλαξη των οικιστικών συνόλων της Ελλάδας εν γένει, θεωρείται μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει
να αντιμετωπιστεί άμεσα. Το 2011, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει να θεσπίσει
ένα πρόγραμμα μελετών για τη θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την
αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώρας και στον πέριξ αυτών χώρο με «στόχο την
καταγραφή, συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης κυρίως για την κατοικία με
ειδικούς μορφολογικούς κανόνες. Το εν λόγω έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υπόλοιπο
χωρικό σχεδιασμό και θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του χώρου και στην αναβάθμιση της
εικόνας των οικισμών μέσω της μορφολογίας της δόμησης, που θα εντάσσεται στο τοπίο και στην
παράδοση χωρίς να παρεμποδίζει την αρχιτεκτονική δημιουργικότητα.» Οι μελέτες θα ήταν 48 στο
σύνολο και αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας εκτός από αυτές της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης. Το Σεπτέμβριο του 2011 προκηρύσσονται οι πρώτες 28 μελέτες με ανοιχτό διαγωνισμό
και εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013.1
Τον Ιανουάριο του 2014, το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΣΑΔΑΣ,
πραγματοποιούν την 1η επιστημονική συνάντησης συνεργασίας με θέμα τις «Μελέτες μορφολογικών
κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώρας και στον πέριξ
αυτών χώρο» κατά την οποία παρουσιάζεται η Α’ Φάση, κάποιων από αυτές τις μελέτες, που αφορά
την αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανεύρεση του νομικού πλαισίου που ορίζει το
δομημένο τοπίο της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν
στα πλαίσια αυτής της συνάντησης συντάσεται το «Πόρισμα της Ναυπάκτου» το οποίο καθορίζει τη
μέθοδο και το περιεχόμενο της πρότασης που πρέπει να παραδώσουν οι μελετητικές ομάδες.2 Καθώς
το αντικείμενο της παρούσας εργασίας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το πεδίο έρευνας που
καλύπτουν οι προαναφερθείσες μελέτες, κρίθικε ορθό να εξεταστούν τόσο οι κατευθύνσεις του
Υπουργείου όσο και οι ίδιες οι μελέτες οι οποίες διατυπώνονται υπό τη μορφή του «Ειδικού Τεχνικού
Τεύχους – Οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης».3 Προς το παρόν δεν έχει συνταχθεί η
αντίστοιχη μελέτη για την Περιφέρεια Κρήτης.
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Κατά τη διερεύνηση του υλικού που αφορά τις «Μελέτες μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την
αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώρας και στον πέριξ αυτών χώρο» διαπιστώθηκε ότι ο
βασικός γνώμονας στις περισσότερες αφορούσε πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που
προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση που φαίνεται να ακολουθεί αντίστοιχη τυπολογία με αυτή
που διαπιστώθηκε και στον Αποκόρωνα, ήτοι διάχυση του δομημένου περιβάλοντος εκτός του
βασικού πυρήνα των οικισμών, διάχυση εκτός οικισμού, και σύγχρονα, ογκώδη οικοδομήματα από
οπλισμένο σκυρόδεμα, που είτε παραπέμπουν στην αστική κατοικία, είτε αποτελούν πλαστογραφίες
των παραδοσιακών μορφών. Στη συνέχεια, οι προτάσεις επικεντρώνονται στην πρόταση νέων όρων
δόμησης γενικών και ειδικών για τους οικισμούς, έπειτα από την επανακατηγοριοποίησή τους,
μιλώντας πια για συντελεστές δόμησης, κάλυψης και όγκου που σε δεύτερο επίπεδο καταλήγουν σε
προτάσεις που αφορούν τα μεγέθη των όψεων, των ημιυπαίθριων χώρων, των εξωστών, των στεγών
ως προς τις κλίσεις τους και τις μέγιστες δυνατές προεξοχές τους, των ανοιγμάτων κ.α.
Είναι κατανοητό ότι πρέπει να μπουν φραγμοί στην αναπαραγωγή κατασκευών μη συμβατών με το
τοπίο αλλά η συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους μορφολογικών στοιχείων, είναι δυσοίωνο αν θα
επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα από το ήδη υπάρχον ή αν θα εντείνει την ισχύουσα πολυμορφική,
κατάσταση των οικισμών. Ίσως, θα ήταν προτιμότερο να οριστούν παραδείγματα προς αποφυγήν και
οι μορφολογικοί κανόνες να υποδεικνύουν τις βασικές συνθετικές αρχές που θα πρέπει να
ακολουθούν οι κατασκευές και όχι να επικεντρώνονται στα μεγέθη των ανοιγμάτων και των
ημιυπαίθριων χώρων πέραν αυτών που προβλέπει η νομοθεσία για την υγιή διαβίωση των χρηστών με
γνώμονα τον κατ’ ελάχιστο απαιτούμενο φωτισμό και αερισμό και κατ’ επέκταση το βιοκλιματικό
σχεδιασμό.
Ένα οικιστικό σύνολο είναι άλλη μία μορφή ζωντανού οργανισμού, ο οποίος γεννάται από τον
άνθρωπο μέσω της επιλογής ενός τόπου για μόνιμη κατοίκηση, αναπτύσσεται μέσω της κατασκευής
των βασικών υποδομών, κατοικίες, κατασκευές που εξυπηρετούν τους τομείς απασχόλησης των
κατοίκων, οδικό δίκτυο, δημόσιοι και ελεύθεροι χώροι και γερνάει όταν πια η υπόστασή του θεωρείται
παρωχημένη και οι νεότερες γενιές καλούνται να το αναδιαμορφώσουν για να καλύψουν τις δικές τους
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ανάγκες. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και δε θα σταματήσει ποτέ να
επαναλαλαμβάνεται γιατί αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Το νέο αντικαθιστά το παλαιό,
δημιουργώντας μία καινούργια πραγματικότητα. Τα οικιστικά σύνολα του Αποκόρωνα με τη σειρά
τους αποδεικνύουν αυτή τη διεργασία καθώς συνίστανται από κατασκευές διάφορων χρονικών
περιόδων με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σύγχυση στον επισκέπτη αλλά και στον κάτοικο.
Παραδοσιακές, λιθόκτιστες κατοικίες συνυπάρχουν με σύγχρονες κατοικίες που προσπαθούν να τις
μιμιθούν, δημιουργώντας μία ψευδοπαραδοσιακή εικόνα εντός των οικισμών, ενώ στις περιπτώσεις
που αυτοί διαχέονται εκτός των ορίων τους, περικλείονται από αραιοτοποθετημένες, υπερσύγχρονες ή
ψευδοπαραδοσιακές κατασκευές. Το βασικό ερώτημα είναι, ποια είναι τα στοιχεία του πολιτισμικού
τοπίου του Αποκόρωνα, στην κλίμακα της κατοικίας πάντα, που είναι αποδεκτά και πρέπει να
διατηρηθούν πάση θυσίας και ποια είναι αυτά τα οποία θεωρούνται καταστροφικά και πρέπει να
εξαλειφθούν, και με ποιο τρόπο;
Η αλλοίωση του τοπίου των οικισμών δε θα πάψει να υφίσταται μόνο με τη συμόρφωση των
μελλοντικών κατασκευών σε νέους κανόνες δόμησης. Πρωταρχικός στόχος θα έπρεπε να είναι η
αντιμετώπιση της σημερινής πραγματικότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Οι οικισμοί χρίζουν
μελετών ανάπλασης που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατεύθυνση του μέλλοντος.
Το σημείο μηδέν όλων των οικισμών, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως παραδοσιακούς ή
μη, τον τρόπο της οργάνωσής τους, τον ιστό τους ή την πυκνότητα που παρουσιάζουν σήμερα, είναι
οι αυθεντικές, παραδοσιακές, λιθόκτιστες κατασκευές και η διαφύλαξη και η διατήρησή τους είναι
μείζονος σημασίας, καθώς αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής
της Ελλάδος. Σε περίπτωση που θεωρηθούν άξια διατήρησης μόνο όσα έχουν κυρηχθεί έως σήμερα,
τότε η πιθανότητα της εξάλειψης της παραδοσιακής οικοδομίας είναι πολύ μεγάλη και η
αντικατάστασή τους από σύγχρονες, συμβατικές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, θα επιφέρει
μία λυπηρή πραγματικότητα.
Η αρχική ενέργεια που προτείνεται είναι η χαρτογράφηση των οικισμών, τον τρόπο που αυτοί
οργανώνονται, τη σχέση του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου, την καταγραφή των κτισμάτων
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σύμφωνα με τη χρήση τους, τη χρονολογία κατασκευής τους και την τυπολογία τους ως προς τις
κατόψεις, τις όψεις αλλά κυρίως την ογκοπλαστική τους διάπλαση, με έμφαση στην εύρεση των
παλαιών, λιθόκτιστων κτισμάτων. Η διεργασία αυτή, θα βοηθήσει στην κατανόηση του μεγέθους της
διατήρησης της παραδοσιακής οικοδομίας, την έκταση των σύγχρονων επεμβάσεων και τη συλλογή
στοιχείων που πιθανώς να μην έχουν γίνει αντιληπτά έως σήμερα.
Οι οικισμοί πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν μνημειακά σύνολα στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί μη
αποδεκτές επεμβάσεις. Ως αυθεντικό τμήμα τους θα θεωρηθούν οι λιθόκτιστες κατασκευές και ως
επεμβάσεις οι όποιες σύγχρονες καθώς «η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το
μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική ή την αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί ένα
ιδιαίτερο πολιτισμό μια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες
δημιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που με τον καιρό απέκτησαν πολιτιστική σημασία.»4
Τα λιθόκτιστα κτίσματα προτείνεται να υπαχθούν σε υποκατηγορίες σύμφωνα με την κατάσταση της
διατήρησης τους σε : α) τα ήδη αποκατεστημένα κτίσματα, β) τα κτίσματα που χρίζουν
αποκατάστασης και γ) τα λείψανα της παραδοσιακής κατασκευής, ήτοι αυτά που ορίζει το νομοθετικό
πλαίσιο ως «ερείπια». Για την αποφυγή της εξάλειψης της παραδοσιακής κατοικίας θεωρείται
σημαντικό να προηχθεί η πολιτική της διατήρησής της με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο. Στις
περιπτώσεις των αποκατεστημένων κτισμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της
μεθόδου της αποκατάστασης τους σύμφωνα με την αρχική τους τυπολογία και μορφή και τα νεότερα
στοιχεία που έχουν προστεθεί. Σαφώς δεν πρέπει να αποδοκιμαστεί η χρήση των νέων τεχνολογιών,
αλλά αυτή θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα αντιληπτές οι επεμβάσεις αλλά
ταυτόχρονα να μην έρχονται σε αντίθεση με την αρχική κατασκευή. Σε περίπτωση που οι επεμβάσεις
αλλοιώνουν το χαρακτήρα της κατασκευής τότε συνιστάται να συνταχθεί μελέτη που να ακολουθεί
αυτές τις αρχές. Στις περιπτώσεις των κατοικιών που χρίζουν αποκατάστασης, πρέπει να υπάρξει
προτροπή από την πολιτεία για την την ενσωμάτωσή τους στον ενεργό κτιριακό ιστό.
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Πέραν των αποκατεστημένων και μη κτισμάτων τα οποία είναι ευδιάκριτα, υπάρχουν και τα ίχνη τους,
τα λεγόμενα ερείπια, τα οποία είτε τηρούν μεγάλο ποσοστό του κελύφους τους αλλά δεν
επικαλύπτονται με στέγη ή πλάκα, είτε φανερώνονται μόνο μέσα από λιγοστά λείψανα. Σε κάθε
περίπτωση, αυτά χρίζουν αντίστοιχης καταγραφής και αξιολόγησης. Θα ήταν ιδιαίτερα θετικό αν στις
περιπτώσεις ανοικοδόμησης εντός αγροτεμαχίων που εμφανίζουν αυτά τα ίχνη των λιθόκτιστων
κατασκευών, υπήρχε η ιδέα της ενσωμάτωσής τους ως κατευθυντήριες οδοί για τη συνθετική
διαδικασία του νέου κτίσματος και όχι να αντιμετωπίζονται ως στοιχεία που εμποδίζουν. Κάθε
περίπτωση είναι διαφορετική, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να διατυπωθεί μία συγκεκριμένη
μεθοδολογία που να καθορίζει τους πιθανούς τρόπους εκπόνησης μίας τέτοιας διεργασίας, ο βασικός
άξονας όμως θα έπρεπε να είναι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ του παλαιού και του νέου για την
αποφυγή της πλαστογράφησης των μορφών.5 Για παράδειγμα, στην περίπτωση που εντός του
οικοπέδου υφίσταται παλαιά πετρόχτιστη κατοικία η οποία τηρεί μικρό μέρος του κελύφους της, αυτό
θα μπορούσε να αποκατασταθεί ως έχει και να αποτελέσει το περίβλημα εντός του οποίου θα
εγγραφεί η σύγχρονη κατασκευή, η οποία θα είναι σαφής σε όλους λόγω π.χ. της χρήσης σύγχρονων
υλικών, όπως εμφανές μπετό ή μέταλλο ή γυαλί, σύμφωνα με την κρίση του μελετητή.
Οι σύγχρονες κατασκευές, αντίστοιχα με τις παραδοσιακές πρέπει να διαχωριστούν ως προς τα
μορφολογικά τους στοιχεία σε α) κατασκευές που μιμούνται μορφές των παραδοσιακών και β) σε
αυτές που δεν τις μιμούνται, συνυπολογίζοντας το βαθμό αλλοίωσης που προκαλούν στο τοπίο,
δομημένο και φυσικό, ξεχωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις αξιόλογες προσθήκες που θα μπορούσαν
να αποτελέσουν πρότυπο για τις μελλοντικές.6
Στις περιπτώσεις που οι κατασκευές μιμούνται τις παραδοσιακές μορφές επιφανειακά ως διακοσμητικά
στοιχεία και χωρίς συνοχή σε όλη την κατασκευή, όπως για παράδειγμα με επικαλύψεις στις γωνίες και
τις κορνίζες των ανοιγμάτων, τότε προτείνεται η απομάκρυνση του διάκοσμου αυτού και την
αντικατάστασή του με επίχρισμα, ώστε η κατασκευή να αποκτήσει την πιο λιτή δυνατόν μορφή
σύμφωνα και με την ογκοπλασία της. Αντίστοιχη θεωρείται ότι πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση σε
κατασκευές που είναι επενδεδυμένες κατά τόπους με λιθοδομή. Όσον αφορά τα ανοίγματα των
θυρών, των παραθύρων και των ημιυπαιθρίων, αυτά πρέπει να διαθέτουν ίδιας μορφής πρέκι ανά
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κατηγορία σε όλη την κατασκευή, καθώς συχνά συναντάται το φαινόμενο της πολυμορφίας τους,
ιδίως στους γωνιακούς ημιυπαίθριους που το ένα άνοιγμα είναι τοξωτό και το άλλο ορθογωνικό όπως
ορίζεται από το φέροντα οργανισμό του οπλισμένου σκυροδέματος. Στις περιπτώσεις κατασκευών
που είναι πλήρως επενδεδυμένες με λιθοδομή, η διατήρησή της θα εξαρτηθεί από την ποιότητά της και
τη συνοχή που τυχόν επιτυγχάνει. Οι πέργκολες, είτε ξύλινες, είτε μεταλλικές πρέπει να διαθέτουν όλες
την ίδια τυπολογία και να μην είναι καλυμένες με κεραμίδια εκτός και αν η κατασκευή διαθέτει στέγη και
ακολουθούν την αντίστοιχη κλίση. Ο βασικός στόχος είναι η εξαφάνιση της μιμιτικής συμπεριφοράς
που έχουν αυτές οι κατασκευές και η αποτροπή ανέγερσης νέων που να διακατέχονται από τάσεις
πλαστογραφίας.
Οι κατασκευές που μιμούνται την αστική κατοικία έχουν έντονο αντίκτυπο στους μικρούς οικισμούς
καθώς σπάνια τηρούν τις σχέσεις των όγκων και των χρωμάτων που ορίζουν οι παραδοσιακές.
Αντίστοιχο είναι και το αντίκτυπο που προκαλούν οι υπερμεγέθεις κατασκευές των επαύλεων, που
συναγωνίζονται αυτές που εντοπίζονται στην Καλιφόρνια, οι οποίες αποτελούν ένα ιδιαίτερο θέμα
προς συζήτηση. Η μία εκδοχή είναι ότι δεν αρμόζουν στο περιβάλλον ενός μικρού οικισμού αλλά από
την άλλη δεν παύουν να είναι μέρος της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής, διαθέτοντας τη δική τους
συνθετική αρχή που δεν πλαστογραφεί το προϋπάρχον και είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί
προσπάθεια για την ένταξή τους στο οικιστικό σύνολο. Σε περίπτωση βέβαια που κριθεί ότι οι
κατασκευές που έρχονται σε αντίθεση με την περιοχή, δεν προσδίδουν κάτι διαφορετικό που ίσως να
είναι και αξιόλογο και δεν υπάρχει τρόπος να ενταχθούν σε αυτήν ίσως θα πρέπει να κριθούν και
κατεδαφιστέες.
Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών, τον αύλιο χώρο, ο οποίος διακατέχεται από το
τρίπτυχο της φύτευσης γκαζόν, της πλακόστρωσης και της κολυμβητικής δεξαμενής, είναι εξίσου
σημαντικό να αναδιαμορφωθεί. Ο πιο εύκολος ίσως τρόπος για την επανένταξή του στο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής είναι η αντικατάσταση του γκαζόν, που εντείνει και το πρόβλημα της
λειψυδρίας τους θερινούς μήνες, με φύτευση φυτών και δέντρων αντίστοιχων με αυτά που
εμφανίζονται στην περιοχή. Οι υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές, αν και είναι μία μάστιγα της

244

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
σημερινής εποχής, είναι πολύ δύσκολο να καταργηθούν. Ίσως ο περιορισμός της έκτασης των
πλακοστρώσεων και η επέκταση της φύτευσης να μετρίαζαν την εικόνα αν και φυσικά η από αέρος
όψη θα παραμείνει ίδια.
Η ανάπλαση του εκάστοτε οικισμού ναι μεν θα πρέπει να έχει ως στόχο τη διαφύλαξη της
παραδοσιακής οικοδομίας αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπακούει στα στοιχεία του σήμερα και όχι
στην προσπάθεια επαναφοράς της ανάμνησης του χθες, για αυτό το λόγο η διαπίστωση της
αναλογίας μεταξύ των παραδοσιακών και των σύγχρονων κατασκευών είναι καθοριστική.
Αν ένας οικισμός διακατέχεται από παραδοσιακές κατοικίες, τότε οι σύγχρονες πρέπει να τις
πλαισιώνουν. Όταν όμως σε έναν οικισμό υπερτερούν οι σύγχρονες κατασκευές, για παράδειγμα οι
κατοικίες αστικής μορφής τότε αυτός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μικρογραφία του αστικού
περιβάλλοντος. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι οι παραδοσιακές κατοικίες δεν πρέπει να διατηρούνται,
ίσως αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δε θα έχουν την ίδια βαρύτητα
και ίσως έχουν περισσότερο μουσειακό χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει ότι δε θα μπορούν να έχουν
ενεργό ρόλο στο οικιστικό σύνολο.
Η ανάπλαση πρέπει να πραγματοποιηθεί ώστε το παρελθόν και το παρόν να συμβαδίζουν ακόμα και
αν υπάρχει έντονη αντίθεση μεταξύ τους, υπολογίζοντας ως πολύ σημαντικό παράγοντα τη σχέση
μεταξύ των όγκων των κτισμάτων ανάλογα και με τη χρονολογία της κατασκευής τους. Ο απώτερος
σκοπός είναι οι επιμέρους επεμβάσεις ανά ιδιοκτησία να επιφέρουν τη συλλογική ανάπλαση του
εκάστοτε οικισμού και την καθιέρωση ενός ενιαίου αλλά ταυτόχρονα ευδιάκριτου χαρακτήρα μεταξύ
των φάσεων της οικιστικής ανάπτυξης.
Το οικιστικό σύνολο θα μπορούσε να λειτουργήσει μορφολογικά υπό τη μορφή υποσυνόλων
ανάλογα με τις φάσεις της διαμόρφωσής του, καταστώντας τις εύκολα ευδιάκριτες. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί για παράδειγμα μέσω της χρωματικής ομαδοποίησης των κατασκευών. Η πιο συνήθης
προσέγγιση είναι η επιλογή των γαιώδων αποχρώσεων. Η έκφραση αυτή αναγράφεται αν όχι σε όλες,
σίγουρα στην πλειοψηφία των τεχνικών εκθέσεων που τεκμηριώνουν μελέτες αποκαταστάσεων και
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νέων οικοδομών, αλλά στην πραγματικότητα το φάσμα των χρωματισμών που θεωρούνται από τους
ιδιοκτήτες, τους μελετητές και τους κατασκευαστές ως γαιώδεις αποδεικνύεται ιδιαιτέρως ευρύ με συχνά
όχι ιδιαιτέρως καλαίσθητα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας αυτό υπ’ όψιν θεωρείται απαραίτητο να
επισυνάπτεται συγκεκριμένο φάσμα χρωμάτων για κάθε κατηγορία κτιρίων. Άλλος ένας τρόπος
διαχωρισμού των φάσεων κατασκευής είναι η διαφορά των επικαλύψεων των κτιρίων, από πλάκα ή
στέγη, ή και τον τύπο κεραμιδιού που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το στοιχείο που
υπερτερεί. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη συνεχούς δόμησης, εντός του πυρήνα του οικισμού,
ίσως μία καλή στρατηγική θα ήταν η ομαδοποίηση των όψεων ιδίως σε δρόμους που είναι εμπορικοί.
Σε κάθε περίπτωση, ο δημόσιος χώρος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ή και την οριοθέτηση μεταξύ των
διαφορετικών φάσεων κατασκευής που μπορεί να επικρατούν σε έναν οικισμό και είναι καθοριστικός
για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Άλλωστε και οι όψεις των κτισμάτων υφίστανται ως τμήμα του
δημόσιου χώρου και ας είναι ιδιωτικές.
Εφόσον είναι πλήρης η εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και της εικόνας που αποσκοπεί να
επιτύχει η ανάπλαση του κάθε οικισμού, τότε μόνο μπορεί να καταστεί δυνατή η μελέτη για τους
πιθανούς τρόπους ενσωμάτωσης ή μη νέων κατασκευών. Ο τρόπος οργάνωσης των οικισμών ως
προς τη διάταξή τους, την πυκνότητά τους και τα μεγέθη των υφιστάμενων κατασκευών θα
αποτελέσουν τη βάση για την οριοθέτησή τους και κατ’ επέκταση των νέων γενικών όρων δόμησής
τους που αφορούν τα μεγέθη των κατασκευών χωρίς όμως να τίθενται περιορισμοί ως προς την
αρχιτεκτονική δημιουργία παρά μόνο μέσω παραδειγμάτων αποφυγής και ιδίως ως προς την
πλαστογράφηση των παραδοσιακών κατοικιών. Σύμφωνα με αυτά θεωρείται απαραίτητο οι μελέτες
της ανάπλασης των οικισμών να πραγματοποιηθούν παράλληλα με την καθιέρωση των ρυμοτομικών
τους σχεδίων που θα είναι ανάλογα των αναπτυξιακών μοντέλων που θέλουν να ακολουθήσουν.
Εν κατακλείδι, οι γενικές αρχές που πρέπει να ορίζουν την ανάπλαση των οικισμών του Αποκόρωνα
είναι: η διαφύλαξη των παραδοσιακών κατοικιών, η αφαίρεση από τις σύγχρονες κατοικίες των
πλαστογραφήσεων των μορφολογικών στοιχείων της παραδοσιακής κατοικίας και η
αναδιαμόρφωση των όψεών τους ώστε να μετατραπούν σε πιο λιτούς όγκους που ταυτόχρονα να μη
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θυμίζουν μικρογραφίες αστικής πολυκατοικίας, η αξιολόγηση της συμβολής των υπερμεγέθων
κατασκευών ως προς την αυθεντικότητα της εποχής τους και η ενσωμάτωσή τους στο οικιστικό
σύνολο και η επαναφορά και προσαρμογή των αύλιων χώρων σύμφωνα με το φυσικό τοπίο,
μειώνοντας τις διαμορφώσεις με πλακοστρώσεις και τοποθετώντας φύτευση αντίστοιχη με αυτή που
εντοπίζεται στην περιοχή.
Οι κατασκευές του μέλλοντος πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της εποχής τους και να συντίθενται
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου τους, τόσο του φυσικού, όσο και
του δομημένου το οποίο θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους άξονες της ανάπλασης του εκάστοτε
οικισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην υπάρχει η ιδεολογία της επανάληψης των υφιστάμενων
μορφών παρά μόνο των τυχόν ενοποιητικών χαρακτηριστικών. Η βασικότερη αρχή είναι αυτή της
κλίμακας με τα γύρω. Η κλίμακα των όγκων και το πως αυτοί συσχετίζονται μεταξύ τους, οι αποστάσεις
που υπάρχουν μεταξύ τους, η κλίμακα των κτισμάτων σε κάτοψη και όψη, δηλαδή οι αναλογίες των
βασικών διαστάσεων, η κλίμακα των ανοιγμάτων, η διεύθυνση που ακολουθούν και το ποσοστό τους
σε σχέση με τα πλήρη τμήματα των όψεων.
Ο σκοπός δεν είναι να κατασκευαστούν κι άλλα αντίγραφα της παραδοσιακής κατοικίας, αλλά να
δημιουργηθεί ένα νέο λεξιλόγιο αρχιτεκτονικής στην επαρχίας το οποίο να μπορεί να συμβιώνει με το
παλιό, να εναρμονίζεται με το τοπίο και παράλληλα να εξυπηρετεί τις ανάγκες του σήμερα. Καθώς
όμως η διαφυγή από το γνωστό είναι δύσκολη, ίσως θα έπρεπε να συνταχθούν ειδικοί κανόνες που να
απαγορεύουν την αντιγραφή της παραδοσιακής κατοικίας καθώς και της μικρογραφίας της
πολυκατοικίας.
Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω είναι ως επί το πλείστον δυστυχώς ουτοπική, διότι για να
εφαρμοστεί πρέπει να παγιωθεί η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα, εφόσον φυσικά ξεπεραστεί η
χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία που μπορεί να πλαισιώσει ένα εγχείρημα τέτοιου μεγέθους
αλλά και η δημιουργία σύμπνοιας μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου. Η κατάσταση που αντικρίζουμε
σήμερα στον Αποκόρωνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι απόρροια της νοοτροπίας που
διαθέτουμε ως άνθρωποι και στη συνέχεια ως πολίτες. Όταν το μάτι του παρατηρητή συνηθίζει ένα
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οπτικό ερέθισμα, τότε το κατατάσσει ως φυσιολογικό και το αναπαράγει ξανά και ξανά. Με αυτή τη
λογική δημιουργήθηκαν οι κατασκευές που κρίνουμε σήμερα, διότι ήταν αποδεκτές από τον ιδιοκτήτη
τους μετά από επιβεβαίωση που δέχτηκε από την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο, το μελετητή, τον
ελεγκτικό μηχανισμό και το νομοθετικό πλαίσιο, εξαιρώντας πάντα τις αυθαίρετες κατασκευές.
Ο τουρισμός καθώς και οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός κλάδος ή τομέας που επηρεάζει το
δομημένο περιβάλλον μίας περιοχής και προάγει την ανάπτυξή της, θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση με το πολιτισμικό της τοπίο. Οι μελετητές που αναλαμβάνουν την καθοδήγηση της
ανάπτυξης μίας περιοχής πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους όλους τους παράγοντες που τη
συντελούν και ο πιο αμετάβλητος παράγοντας δεν είναι το φυσικό περιβάλλον και τα γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά αλλά η κοινή γνώμη που ίσως είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας και αυτός που
σπάνια συνυπολογίζεται. Οι μελέτες από μόνες τους, όσες και αν πραγματοποιηθούν με σκοπό τη
βελτίωση της σχέσης του τοπίου με τα ανθρωπογενή κατασκευάσματα δεν πρόκειται ποτέ να
αλλάξουν, αν δεν αλλάξει και η νοοτροπία του πολίτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της
παιδείας που μπορούν να προσφέρουν όλοι αυτοί που έχουν τις γνώσεις και τη θέληση να
πραγματοποιήσουν αυτές τις αλλαγές. Ο πολίτης ορίζει την πραγματικότητα μέσα από την
καθημερινότητά του και πρέπει να ενσωματωθεί στις συζητήσεις που ορίζουν το περιβάλλον του,
πρέπει να υπολογίζεται σαν μεταβλητή που μπορεί να συμβάλει είτε στην υλοποίηση του οράματος
των λίγων είτε στην καταστροφή του. Αυτό το εγχείρημα δε θα επιφέρει αποτελέσματα εν μία νυχτί,
αλλά ίσως επιβραδύνει το φαινόμενο της αλλοίωσης του τοπίου έως ότου κάποια μέρα ίσως
εξαλιφθεί. πράγμα αδύνατον καθώς πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα εναντιώνεται σε αυτό
που εφαρμόζεται, όπως γίνεται σήμερα, και αυτό είναι και το γόνιμο της υπόθεσης.
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 3810 / 1989 : Φρες
 4048 / 1989 : Μελιδόνι
 7200 / 1987 : Άγιοι Πάντες
 289 / 1987 : Παϊδοχώρι
 6179 / 1989 : Πεμόνια
 3826 / 1989 : Τζιτζιφές
Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας : Αποφάσεις Νομάρχη
 3224 / 1989 : Αλίκαμπος
 3215 / 1989 : Βαφές
 6407 / 1988 : Φίλιππος
 8084 / 1989 : Εμπρόσνερος, Βατουδιάρης
 7200 / 1987 : Μάζα, Χάμπαθα
 3832 / 1989 : Νίππος
Δημοτική Ενότητα Βάμου : Αποφάσεις Νομάρχη
 8227 / 1987 : Ντουλιανά ή Δουλιανά
 7141 / 1986 : Γαβαλοχώρι, Άσπρο
 4045 / 1989 : Κάινα
 5943 / 1989 : Καλαμίτσι Αλεξάνδρου
 8889 / 1989 : Δράπανος, Κεφαλάς, Παλαιλώνι
 4087 / 1989 : Κόκκινο Χωριό
 5726 / 1986 : Πλάκα, Καμπιά
 4588 / 1989 : Σελλία, Σούρη, Λικοτιναρέα
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Κατηγορίες Οικισμών 1
1. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος διακρίνονται οι εξής κατηγορίες οικισμών:
α) Περιαστικοί: όσοι βρίσκονται σε επαφή ή σε απόσταση από αστικά κέντρα και έχουν ή αναμένεται
να αποκτήσουν άμεση λειτουργική εξάρτηση ως τόποι προαστιακοί.
β) Παραλιακοί: όσοι εμπίπτουν στο σύνολό τους ή κατά τμήμα τους σε ζώνη 500 m από τον αιγιαλό, ή
βρίσκονται έξω από τη ζώνη αυτή, αλλά η ανάπτυξή τους δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη
θάλασσα. Εξαιρούνται, (δεν θεωρούνται παραλιακοί) όσοι οικισμοί βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 500
m αλλά το κέντρο τους έχει υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο από 100 m σύμφωνα με τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.
γ) Τουριστικοί: όσοι λειτουργούν ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών τουριστικών συγκεντρώσεων.
δ) Αξιόλογοι: οικισμοί που τα μορφολογικά και πολεοδομικά τους χαρακτηριστικά συγκροτούν σύνολο
σημαντικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
ε) Ενδιαφέροντες: όσοι συγκροτούν σύνολο περιορισμένου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
στ) Αδιάφοροι: όσοι δεν απαιτούν ιδιαίτερη προστασία.
η) Συνεκτικοί: όσων τουλάχιστον το 90% των οικοδομών, δεν απέχουν ανά 2 μεταξύ τους απόσταση
μεγαλύτερη των 40 m. Ως οικοδομή νοείται κάθε κτίσμα ανεξάρτητα από τη χρήση του, με εμβαδόν
τουλάχιστον 10 m2.
θ) Διάσπαρτοι: όσοι δεν είναι συνεκτικοί.
ι) Δυναμικοί: όσοι έχουν πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 200 κατοίκων σύμφωνα με τη τελευταία
απογραφή πληθυσμού και κατά την απογραφική περίοδο της τελευταίας δεκαετίας εμφανίζουν
πληθυσμιακή αύξηση μεγαλύτερη του 10%, ή κατά την τελευταία τριετία εμφανίζουν αριθμό νέων
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
οικοδομών και προσθηκών κυρίων χώρων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του συνολικού αριθμού
των υπαρχόντων σπιτιών του οικισμού.
Σε περίπτωση οικισμού στον οποίο διαπιστώνεται πληθυσμιακή μόνο αύξηση η οποία όμως προκύπτει
από πληθυσμιακές μετακινήσεις (κτηνοτροφικός οικισμός) μπορεί ο οικισμός να μη χαρακτηρίζεται
δυναμικός.
ι)α) Στάσιμοι: όσοι δεν είναι δυναμικοί.
ι)β) Μικροί: όσοι κατά την τελευταία απογραφή είχαν σαν πληθυσμό μέχρι και 200 κατοίκους ή μέχρι
100 οικοδομές.
ι)γ) Μεσαίοι: όσοι είχαν κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμό 201 - 1000 κατοίκους ή μέχρι 500
οικοδομές.
ι)δ) Μεγάλοι: όσοι κατά την τελευταία απογραφή είχαν πληθυσμό από 1001 - 2000 κατοίκους.
2. Η διάκριση με κατάταξη των οικισμών στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται με απόφαση του Νομάρχη
μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού. Η απόφαση
του Νομάρχη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Δημοτική Ενότητα Φρε
Τοπική Κοινότητα Φρέ
Οικισμός Φρές 2 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός ή
τουριστικός, αξιόλογος, στάσιμος,
διάσπαρτος και μεσσαίος.

Εικόνα 1 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του
οικισμού Φρε, ΥΧΟΠ. Απρίλιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος με πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : από σοβά/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο χρώματος λευκού ή μαύρου.
Εξωτερικής σκάλας : πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%)οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : (30%) οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο και σιδεριές.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο.

•
•
•
•

Γείσα από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Παραστάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Φουρούσια στους εξώστες του ορόφου από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου
Οικισμός Μελιδόνι 3 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός ή
τουριστικός, αξιόλογος, στάσιμος,
διάσπαρτος και μικρός.

Εικόνα 2 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του
οικισμού Μελιδόνι, ΥΧΟΠ. Μάρτιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος με πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου με σοβά/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο χρώματος λευκού ή μαύρου.
Εξωτερικής σκάλας ισογείου με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου
Όροφος : (20%) οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο και/ή με μεταλλικές σιδεριές
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο.

•
•

Φουρούσια στους εξώστες του ορόφου από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Παιδοχωρίου
Οικισμός Άγιοι Πάντες 4 :
Μη περιαστικός, ή παραλιακός ή τουριστικός,
αδιάφορος, στάσιμος, διάσπαρτος και μικρός.

Εικόνα 3 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού Άγιοι
Πάντες, ΥΧΟΠ. Ιούνιος 1987.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
•
Δώμα με πέτρινες πλάκες ή γύψο χρώματος λευκού.
Όροφος:
• Δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες ή γύψο χρώματος λευκού.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός ακάλυπτος με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : Σοβάς/κονίαμα λευκού χρώματος.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο χρώματος γκρίζου. Ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα χρώματος
γκρίζου.
Όροφος : Οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο χρώματος γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά από ξύλο.

•

Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Παιδοχωρίου
Οικισμός Παϊδοχώρι 5 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός ή τουριστικός,
αξιόλογος, στάσιμος, συνεκτικός και μικρός.

Εικόνα 4 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού
Παϊδοχώρι, ΥΧΟΠ. Ιούλιος 1987.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.
Όροφος:
• Δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο.
Όροφος : Δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : Δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο.
Δώματος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

•
•

Ισόγειο : (20%) ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.
Όροφος : (20%) οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή με φεγγίτη από ξύλο και/ή με μεταλλικές σιδεριές.
Όροφος : Καρφωτά από ξύλο.

•

Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Πεμονίων
Οικισμός Πεμόνια 6 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός
ή τουριστικός, ενδιαφέρων,
στάσιμος, συνεκτικός και
μεσσαίος.

Εικόνα 5 : Απόσπασμα χάρτη
οριοθέτησης του οικισμού Πεμόνια,
ΥΧΟΠ. Σεπτέμβριος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός ακάλυπτος από πέτρα ή οπλισμένο σκυρόδεμα.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος από πέτρα ή οπλισμένο σκυρόδεμα.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : από πέτρα ή οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο.
Δώματος : Δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο.

•

Ισόγειο : οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή
οπλισμένο σκυρόδεμα. Όλα χρώματος λευκού ή γκρίζου
Όροφος : οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή
οπλισμένο σκυρόδεμα. Όλα χρώματος λευκού ή γκρίζου

Ανοίγματα

•
Κουφώματα
•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά.

•

Δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο.

•

Μανδρότοιχος χαμηλός από πέτρα ή οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Τζιτζιφέ
Οικισμός Τζιτζιφές 7 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός ή τουριστικός,
αξιόλογος, στάσιμος, διάσπαρτος και μεσσαίος.

Εικόνα 6 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού
Τζιτζιφές, ΥΧΟΠ. Απρίλιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος με κεραμίδια βυζαντινά/γαλλικά ή πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος
γκρίζου ή όμπρα.
Στοά – χαγιάτι : κεραμίδια βυζαντινά/γαλλικά ή πέτρινες πλάκες χρώματος γκρίζου ή όμπρα.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : από σοβά/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο χρώματος λευκού ή μαύρου.
Εξωτερικής σκάλας : πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%)οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου
Όροφος : (30%) οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο και σιδεριές.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο.

•
•

Φουρούσια στους εξώστες του ορόφου από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας
Τοπική Κοινότητα Αλίκαμπου
Οικισμός Αλίκαμπος 8 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη
τουριστικός, αξιόλογος, συνεκτικός και μεσαίος.

Εικόνα 7 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού
Αλίκαμπος, ΥΧΟΠ. Μάρτιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
•
Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος γκρίζου.
Όροφος:
• Δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος γκρίζου.
Όψεις
•

Σοβάς/κονίαμα λευκού χρώματος.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : Σοβάς/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο λευκού ή γκρίζου χρώματος.
Εξωτερικής σκάλας : Σοβάς/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο λευκού ή γκρίζου χρώματος.
Δώματος : Σοβάς/κονίαμα λευκού χρώματος.

•
•

Ισόγειο : Οριζόντιο πρέκι από σοβά/κονίαμα ή ξύλο λευκού χρώματος ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από
σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Όροφος : Οριζόντιο πρέκι από σοβά/κονίαμα ή ξύλο λευκού χρώματος.

•
•

Ισόγειο : Καρφωτά ή περσιδωτά ή με καΐτια ή με φεγγίτη από ξύλο ή/και με σιδεριές.
Όροφος : Καρφωτά ή περσιδωτά ή με καΐτια ή με φεγγίτη από ξύλο.

•
•
•
•

Γείσα και αετώματα στον όροφο με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Κορνιζώματα στο ισόγειο και στον όροφο με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Παραστάδες στο ισόγειο και στον όροφο με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.

•

Μανδρότοιχος ψηλός ή χαμηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Βαφέ
Οικισμός Βαφές 9 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη
τουριστικός, αξιόλογος, στάσιμος,
συνεκτικός και μικρός.

Εικόνα 8 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του
οικισμού Βαφέ, ΥΧΟΠ. Απρίλιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή δίριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
•
Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος με πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυρόδεμα λευκού ή γκρίζου χρώματος.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρινες πλάκες λευκού ή γκρίζου χρώματος.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : Σοβάς/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο λευκού ή μαύρου χρώματος.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο (20%) : Οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : Οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο ή/και με σιδεριές.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο.

•
•

Φουρούσια εξωστών ορόφου από πέτρα ή σοβά/κονίαμα λευκού ή γκρίζου χρώματος.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Βρυσών
Οικισμός Φίλιππος 10 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, τουριστικός,
αξιόλογος, διάσπαρτος και μικρός.

Εικόνα 9 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού
Φίλιππος, ΥΧΟΠ. Αύγουστος 1988.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Δώμα με χώμα ή οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος λευκού.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Όψεις
•

Δεν αναγράφονται στοιχεία.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Δώματος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο χρώματος γκρίζου. Ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα
χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : (25%) οριζόντιο πρέκι από ξύλο χρώματος γκρίζου

•
•

Ισόγειο : Καρφωτά από ξύλο χρώματος γκρίζου.
Όροφος : Καρφωτά ή με καΐτια ή με φεγγίτη από ξύλο χρώματος γκρίζου.

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα χρώματος λευκού.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Περιφράξεις

271

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Εμπρόσνερου
Οικισμός Εμπρόσνερος :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη
τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος,
διάσπαρτος και μεσαίος.
Οικισμός Βατουδιάρης :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη
τουριστικός, αξιόλογος, στάσιμος,
διάσπαρτος και μικρός.

Εικόνα 10 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης των
οικισμών Εμπρόσνερος και Βατουδιάρης, ΥΧΟΠ.
Ιούνιος 1988.
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11

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης Εμπρόσνερου
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή δίριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
•
Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή ώχρας.

Εξώστες
Ισόγειο : ανοιχτός ακάλυπτος από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή ώχρας.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Δώματος : Με πέτρινες πλάκες γκρίζου χρώματος.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ισογείου : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα ή ξύλο χρώματος λευκού ή ώχρας. Ημικυκλικό ή τοξωτό
πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή ώχρας.
Όροφος : (20%) Δεν αναφέρονται στοιχεία.

•
•

Ισόγειο : Καρφωτά ή περσιδωτά ή με καΐτια ή με φεγγίτη από ξύλο και/ή με σιδεριές.
Όροφος : Καρφωτά ή περσιδωτά ή με καΐτια ή με φεγγίτη από ξύλο και/ή με σιδεριές.

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα ή πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή ώχρας.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή ώχρας.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Μάζης

12

Οικισμός Μάζα :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη
τουριστικός, ενδιαφέρων,
διάσπαρτος και μικρός.
Οικισμός Χάμπαθα :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη
τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος,
συνεκτικός και μικρός.

Εικόνα 11 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης
των οικισμών Μάζα και Χάμπαθα, ΥΧΟΠ.
Σεπτέμβριος 1986.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμών Μάζα και Χάμπαθα
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
•
Δώμα με πέτρινες πλάκες ή γύψο χρώματος λευκού.
Όροφος:
• Δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες ή γύψο χρώματος λευκού.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός ακάλυπτος με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με σοβά/κονίαμα λευκού χρώματος.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : Σοβάς/κονίαμα λευκού χρώματος.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο χρώματος γκρίζου. Ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα χρώματος
γκρίζου.
Όροφος : Οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή ξύλο χρώματος γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη από ξύλο.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά από ξύλο.

•

Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Νίπους
Οικισμός Νίπος 13 :
Μη περιαστικός, μη παραλιακός, μη
τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος,
διάσπαρτος και μεσαίος.

Εικόνα 12 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του
οικισμού Νίπους, ΥΧΟΠ. Μάρτιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή δίριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
•
Δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
•
Δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος γκρίζου ή ώχρας.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρας.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρας.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρας.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Δώματος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.

•

Ισόγειο : Οριζόντιο πρέκι από σοβά/κονίαμα ή ξύλο χρώματος λευκού ή γκρίζου. Ημικυκλικό πρέκι από πέτρα λευκού
χρώματος.
Όροφος : Οριζόντιο πρέκι από σοβά/κονίαμα ή ξύλο χρώματος λευκού ή γκρίζου. Ημικυκλικό πρέκι από πέτρα
λευκού χρώματος.

Ανοίγματα

•
Κουφώματα
•
•

Ισόγειο : Καρφωτά από ξύλο ή/και με σιδεριές από πέτρα και σίδηρο.
Όροφος : Καρφωτά από ξύλο ή/και με σιδεριές από πέτρα και σίδηρο.

•

Δεν αναγράφονται στοιχεία.

•

Μανδρότοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα λευκού ή γκρίζου χρώματος.

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Περιφράξεις

277

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»

Δημοτική Ενότητα Βάμου
Τοπική Κοινότητα Βάμου
Οικισμός Ντουλιανά ή Δουλιανά : 14

Μη περιαστικός, μη παραλιακός ή τουριστικός,
αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 13 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού
Δουλιανά, ΥΧΟΠ. Ιούλιος 1986.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή ώχρα.
Όροφος:
• Δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή ώχρα.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Δώματος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

•
•

Ισόγειο : (25%) ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.
Όροφος : (25%)οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

•
•

Ισόγειο : Καρφωτά ή με φεγγίτη ξύλινα και/ή με μεταλλικές σιδεριές
Όροφος : Καρφωτά ή με φεγγίτη ξύλινα.

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα ή πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή ώχρα.

•

Μανδροτοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Γαβαλοχωρίου 15
Οικισμός Γαβαλοχώρι : Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή τουριστικός, αξιόλογος, διάσπαρτος, στάσιμος και μεσσαίος.
Οικισμός Άσπρο : Μη περιαστικός, ή παραλιακός, αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος και μικρός.
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Εικόνα 14 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού
Γαβαλοχώρι. ΥΧΟΠ. Ιούλιος, 1986.
Εικόνα 15 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του οικισμού
Άσπρο. ΥΧΟΠ. Δεκέμβριος, 1985.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή ώχρα.
Όροφος:
• Δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή ώχρα.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Δώματος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

•
•

Ισόγειο : (20%) ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.
Όροφος : (20%)οριζόντιο πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή με φεγγίτη ξύλινα και/ή με μεταλλικές σιδεριές
Όροφος : Καρφωτά ξύλινα.

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα ή πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή ώχρα.

•

Μανδροτοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Κάινας
Οικισμός Κάινα : 16

Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή
τουριστικός, αξιόλογος,
διάσπαρτος, στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 16 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης
του οικισμού Κάινα, ΥΧΟΠ. Απρίλιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος με πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Σοβάς/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο χρώματος λευκού ή μαύρου.
Εξωτερικής σκάλας : πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : (20%)οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη και/ή με μεταλλικές σιδεριές
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη.

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα ή πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδροτοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου
Αλεξάνδρου
Οικισμός Καλαμίτσι Αλεξάνδρου : 17

Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή
τουριστικός, αξιόλογος, διάσπαρτος,
στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 17 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης
του οικισμού Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, ΥΧΟΠ.
Μάιος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή δίριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος με πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Σοβάς/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο χρώματος λευκού ή μαύρου.
Εξωτερικής σκάλας : πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : (30%)οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη και/ή με μεταλλικές σιδεριές
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη.

•
•

Φουρούσια από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδροτοιχος ψηλός από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Καμινάδες από σοβά/κονίαμα ή πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Κεφαλά
Οικισμός Δράπανος : 18
Μη περιαστικός, μη παραλιακός ή
τουριστικός, ενδιαφέρων,
συνεκτικός, στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 18 : Απόσπασμα χάρτη
οριοθέτησης του οικισμού Δράπανος,
ΥΧΟΠ. Ιανουάριος 1987.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.

•
•

Ισόγειο : (18%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.
Όροφος : (18%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη .
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή με φεγγίτη .

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα και πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.

•

Μανδροτοιχος ψηλός με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Κεφαλά
Οικισμός Κεφαλάς : 19
Μη περιαστικός, ή
παραλιακός, ή τουριστικός,
ενδιαφέρων, διάσπαρτος,
στάσιμος και μεσσαίος.

Εικόνα 19 : Απόσπασμα χάρτη
οριοθέτησης του οικισμού
Κεφαλάς, ΥΧΟΠ. Ιανουάριος 1987.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.

•
•

Ισόγειο : (18%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.
Όροφος : (18%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη .
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή με φεγγίτη .

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα και πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.

•

Μανδροτοιχος ψηλός με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Κεφαλά
Οικισμός Παλαιλώνι : 20
Μη περιαστικός, ή
παραλιακός, ή τουριστικός,
ενδιαφέρων, διάσπαρτος,
στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 20 : Απόσπασμα χάρτη
οριοθέτησης του οικισμού
Παλαιλώνι, ΥΧΟΠ. Ιανουάριος
1987.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.

•
•

Ισόγειο : (18%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.
Όροφος : (18%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη .
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή με φεγγίτη .

•

Καμινάδες από σοβά/κονίαμα και πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή όμπρα.

•

Μανδροτοιχος ψηλός με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή όμπρα.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις

291

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Κόκκινου Χωριού
Οικισμός Κόκκινο Χωριό : 21
Μη περιαστικός, μη παραλιακός ή τουριστικός,
αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος και μεσαίος.

Εικόνα 21 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης του
οικισμού Κόκκινο Χωριό, ΥΧΟΠ. Μάιος 1986.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμού
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος από πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυτόδεμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Σοβάς/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο χρώματος λευκού ή μαύρου.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : (30%) οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη ξύλινα ή/και με σιδεριές.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη ξύλινα.

•
•

Φουρούσια με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδροτοιχος ψηλός με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Λιτσάρδας22
Οικισμός Λιτσάρδα : Μη περιαστικός, ή
παραλιακός, ή τουριστικός, ενδιαφέρων,
διάσπαρτος, στάσιμος και μικρός.
Οικισμός Ξηροστέρνι : Μη περιαστικός, ή
παραλιακός, ή τουριστικός, ενδιαφέρων,
συνεκτικός, στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 22 : Απόσπασμα χάρτη οριοθέτησης των
οικισμών Λιτσάρδα και Ξηροστέρνι, ΥΧΟΠ.
Δεκέμβριος 1985.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμών
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Διριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Όροφος:
• Διριχτη στέγη με γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
Όψεις
•

Σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Δώματος : Πέτρινες πλάκες γκρίζου χρώματος

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο πρέκι με σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή ημικυκλικό πρέκι με πέτρα χρώματος λευκού.
Όροφος : (20%) οριζόντιο πρέκι με σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.

•
•

Ισόγειο : Καρφωτά.
Όροφος : Καρφωτά.

•

Καμινάδες με σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού στο ισόγειο και τούβλο στον όροφο.

•

Μανδροτοιχος χαμηλός με σοβά/κονίαμα χρώματος γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Πλάκας23
Οικισμός Πλάκα : Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή τουριστικός, ενδιαφέρων, συνεκτικός, στάσιμος και μεσσαίος.
Οικισμός Καμπιά : Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή τουριστικός, αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 23 :
Απόσπασμα χάρτη
οριοθέτησης των
οικισμών Πλάκα και
ΚαμπιάΥΧΟΠ.
Μάιος 1986.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμών
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού.
Όψεις
•

Σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού.

Εξώστες
Ισόγειο : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Όροφος : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Εξωτερικής σκάλας : Δεν αναγράφονται στοιχεία.
Δώματος : Σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο ή ημικυκλικό πρέκι με πέτρα χρώματος λευκού.
Όροφος : (20%) οριζόντιο πρέκι με πέτρα χρώματος λευκού.

•
•

Ισόγειο : Καρφωτά ή με φεγγίτη.
Όροφος : Καρφωτά ή με φεγγίτη.

•

Καμινάδες με σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.

•

Μανδροτοιχος ψηλός με σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Τοπική Κοινότητα Σελλίων 24
Οικισμός Σελλία : Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή τουριστικός, αξιόλογος, διάσπαρτος, στάσιμος και μικρός
Οικισμός Σούρη : Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή τουριστικός, αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος και μικρός.
Οικισμός Λικοτιναρέα : Μη περιαστικός, ή παραλιακός, ή τουριστικός, αξιόλογος, διάσπαρτος, στάσιμος και μικρός.

Εικόνα 24 :
Απόσπασμα χάρτη
οριοθέτησης των
οικισμών Σελλία,
Σούρη και
Λικοτιναρέα, ΥΧΟΠ.
Οκτώβριος 1989.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Ειδικοί όροι δόμησης οικισμών
Επικαλύψεις
Ισόγειο:
• Μονόριχτη ή διριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος:
• Μονόριχτη ή διριχτη ή τετράριχτη στέγη με βυζαντινά ή γαλλικά κεραμίδια κόκκινου χρώματος.
• Δώμα με πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όψεις
•

Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Εξώστες
Ισόγειο : Ανοιχτός καλυμμένος από πέτρινες πλάκες ή οπλισμένο σκυτόδεμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : Ανοιχτός ακάλυπτος από πέτρινες πλάκες χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Στηθαία
•
•
•

Εξωστών ορόφου : Σοβάς/κονίαμα ή ξύλο ή σίδηρο χρώματος λευκού ή μαύρου.
Εξωτερικής σκάλας : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Δώματος : Πέτρα ή σοβάς/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : (20%) οριζόντιο ή ημικυκλικό ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.
Όροφος : (30%) οριζόντιο ή τοξωτό πρέκι με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•
•

Ισόγειο : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη ξύλινα ή/και με σιδεριές.
Όροφος : Ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά ή με φεγγίτη ξύλινα.

•
•

Φουρούσια με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

•

Μανδροτοιχος ψηλός με πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Ανοίγματα

Κουφώματα

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία
Καμινάδες από πέτρα ή σοβά/κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου.

Περιφράξεις
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
Παραπομπές
ΦΕΚ181Δ/3/5/85, ΠΔ 24/04/1985. Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμός
δόμησης. Άρθρο 2.
2 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 3810/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Χάρτες και ψηφιακό αρχείο Υπηρεσίας Δόμησης. Χάρτες
Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Φρε. Διαθέσιμο από το : https://www.chania.gr/e-yphresies/xartespshfarxeio/xartes-ydomoikismoi-fre.html?item_id=36254 , [Ανακτήθηκε στις 15/07/2019].
3 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 4048/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
4 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 7200/87. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων.. ό.π.
5 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 289/88. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
6 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 6179/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
7 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 3826/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
1

Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 3224/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας). Χάρτες
οικισμών Νομού Χανίων. Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Κρυονερίδας. Διαθέσιμο από το : https://www.chania.gr/eyphresies/xartespshfarxeio/xartes-ydom-oikismoi-kryoneridas.html?item_id=36262, [Ανακτήθηκε στις 15/07/2019]
9 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 3215/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
10 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 6407/88. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
11 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 8084/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
12 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 7200/87. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
13 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 3832/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
8

Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 8227/87. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας). Χάρτες
οικισμών Νομού Χανίων. Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Βάμου. Διαθέσιμο από το : https://www.chania.gr/eyphresies/xartespshfarxeio/xartes-ydom-oikismoi-kryoneridas.html?item_id=36262, [Ανακτήθηκε στις 15/07/2019]
15 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 7141/86. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
16 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 4045/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
17 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 5943/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
18 Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 8889/87. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. ό.π.
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Στατιστικές Τουρισμού. Τουριστικοί προορισμοί – διανυκτερευσεις σε τουριστικά καταλύματα, 2017. Διαθέσιμο από το : https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained
Τα καλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας στα τέλη του 19ου αιώνα. Το Grand Hôtel, το Παγκείον, το Hôtel des étrangers και το Hôtel de Marseille στο κέντρο της
πόλης... , Διαθέσιμο από το : http://www.mixanitouxronou.gr/
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Το επίσημο ιστολόγιο του Δήμου (ενημέρωση ιστολογίου έως τις 08/09/2015) Ο Δήμος Αποκορώνου. Διαθέσιμο από το : https://apokoronou.wordpress.com/
Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία Μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων, τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019. Διαθέσιμο από το :
http://www.mintour.gov.gr/
Υπουργείο Τουρισμού. Στοιχεία Μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων, τελευταία ενημέρωση 10 Ιουνίου 2019. Διαθέσιμο από το : http://www.mintour.gov.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. http://www.ypeka.gr/
Χριστίνα Ν. Φιλίππα, 13/07/2013, Αρχείο Πολιτισμού : Η ιστορική εξέλιξη του τουρισμού. Εφημερίδα: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Διαθέσιμο από το :
https://www.kathimerini.gr

Αποφάσεις Νομάρχη – Νομοθεσίες – Κυρήξεις μνημείων – οικισμών
Αποφάσεις Νομάρχη Χανίων με θέμα : «Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς ....»
*Αναφέρονται οι οικισμοί που αφορούν την παρούσα έρευνα. Αρκετές από τις ακόλουθες αποφάσεις αφορούν και άλλους οικισμούς.
Δημοτική Ενότητα Φρε : Αποφάσεις Νομάρχη
•
3810 / 1989 : Φρες
•
4048 / 1989 : Μελιδόνι
•
7200 / 1987 : Άγιοι Πάντες
•
289 / 1987 : Παϊδοχώρι
•
6179 / 1989 : Πεμόνια
•
3826 / 1989 : Τζιτζιφές
Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας : Αποφάσεις Νομάρχη
•
3224 / 1989 : Αλίκαμπος
•
3215 / 1989 : Βαφές
•
6407 / 1988 : Φίλιππος
•
8084 / 1989 : Εμπρόσνερος, Βατουδιάρης
•
7200 / 1987 : Μάζα, Χάμπαθα
•
3832 / 1989 : Νίππος
Δημοτική Ενότητα Βάμου : Αποφάσεις Νομάρχη
•
8227 / 1987 : Ντουλιανά ή Δουλιανά
•
7141 / 1986 : Γαβαλοχώρι, Άσπρο
•
4045 / 1989 : Κάινα
•
5943 / 1989 : Καλαμίτσι Αλεξάνδρου
•
8889 / 1989 : Δράπανος, Κεφαλάς, Παλαιλώνι
•
4087 / 1989 : Κόκκινο Χωριό

305

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :
«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
•
•

5726 / 1986 : Πλάκα, Καμπιά
4588 / 1989 : Σελλία, Σούρη, Λικοτιναρέα

Διαρκής Κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος. Διαθέσιμο από το : http://listedmonuments.culture.gr/
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 08/08/2013, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 175 : NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178. Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. Μέρος Δ΄, Άρθρο 46, παράγραφος 5.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 17 Απριλίου 1995, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 293 : Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις. Αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/266. Ανακατάταξη
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Νομών της Χώρας. Παρ. 44.1
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 17 Απριλίου 1995, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 293 : Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις. Αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/266. Ανακατάταξη
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Νομών της Χώρας. Παρ. 44.2
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 20/02/2018, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 25 - ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4519 - Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 30/07/2014, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 155 : NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4276. Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Μέρος πρώτο, Κεφάλαιο Α, Άρθρο 1.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 31/03/2011, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 60 : NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 8 Φεβρουαρίου 1956, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 47 : ΒΔ/ 6 – 2 – 56. Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών κατά τις διατάξεις
του Ν-3155/55 Περί κατασκευής και συντηρήσεως των οδών των Ν. Φωκίδας, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Χανίων, Ν. Χίου.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 3 Μαίου 1985, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 181Δ : Προεδρικό Διάταγμα της 24/04/1985. Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της
χώρας, κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησης.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 30 Αυγούστου 1985, Αρ. Φύλλου 414Δ : Προεδρικό Διάταγμα 20/08/1985. Τροποποίηση του Π.Δ. 24/04/1985.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 23 Φεβρουαρίου 1987, Αρ. Φύλλου 133Δ : Προεδρικό Διάταγμα 14/02/1987. Τροποποίηση του Π.Δ. 24/04/1985.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 16 Μαίου 1989, Αρ. Φύλλου 293Δ : Προεδρικό Διάταγμα 29/04/1989. Τροποποίηση του Π.Δ. 24/04/1985.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 289ΑΑΠ : Προεδρικό Διάταγμα 04/11/2011. Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων
των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 269Α, Ν. 4315/ 24 /12/ 2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου Α΄ 30/25.2.2010, Ν3827/2010 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου.
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 1138 Β /11.6.2009, Απόφαση υπ’ αριθμ. 24208 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.»
Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (1980). Διαθέσιμο από το :
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Legislation/DocLib/5_ManillaDeclarationOnWorldTourism_1980.pdf , [Ανακτήθηκε στις 23/07/2019].
Υπουργείο εσωτερικών. Αποκ. Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση. Πρόγραμμα Καλλικράτης. «Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων» (Με αντιστοίχηση των
Καποδιστριακών ΟΤΑ – Νέα έκδοση 31/05/2011). Διαθέσιμο από το : https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/programmakallikratis/kodikologio-kallikrateion-dimon-kai-koinotiton , [Ανακτήθηκε στις 10/03/2018]
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Αρχείο Παραδοσιακών οικισμών και αρχαιολογικών χώρων. Διαθέσιμο από το :
http://estia.minenv.gr/
ΦΕΚ 100/Β/14-2-1989
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42624/1081/23-12-1988
ΦΕΚ 1072/Β/4-12-1997 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/12889/311/7-11-1997
ΦΕΚ 1072/Β/4-12-1997
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/12889/311/7-11-1997
ΦΕΚ 1108/Β/22-8-2001
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42317/1388/14-8-2001
ΦΕΚ 1211/Β/18-9-2001 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1049/45410/6-9-2001
ΦΕΚ 1220/Β/30-11-1998 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/49585/1957/9-11-1998
ΦΕΚ 1554/Β/21-11-2001 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/55729/1833/12-11-2001
ΦΕΚ 1564/Β/23-11-2001 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42159/1375/12-11-2001
ΦΕΚ 1620/Β/6-12-2001 - ΥΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/63649/16-11-2001
ΦΕΚ 1620/Β/6-12-2001
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/63649/16-11-2001
ΦΕΚ 164/Β/24-3-1988 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50617/1222 π.ε./3-3-1988
ΦΕΚ 165/Β/24-3-1988
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50618/1276 π.ε./3-3-1988
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-200 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56593/1881/29-11-2001
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-200
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42160/1379/23-11-2001
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42150/1378/29-11-2001
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42157/1377/29-11-2001
ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42158/1376/29-11-2001
ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/15-5-2012 - ΥΑ YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/38887/1900/20-4-2012
ΦΕΚ 180/Β/21-4-1982 - ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/15661/346/10-3-1982
ΦΕΚ 1803/Β/29-9-1999
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/41184/1484/6-9-1999
ΦΕΚ 1823/Β/29-9-1999
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/16579/561/18-6-1999
ΦΕΚ 1839/Β/5-10-1999 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42927/1530/20-9-1999
ΦΕΚ 1840/Β/5-10-1999 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/42928/1531/20-9-1999
ΦΕΚ 250/Β/19-5-1987 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/5177/1206 π.ε./26-1-1987
ΦΕΚ 30/Β/18-1-1985
- ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/57489/1284/2-11-1984
ΦΕΚ 30/Β/18-1-1985 - ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/57488/1283/2-11-1984
ΦΕΚ 303/Β/8-5-1990
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11302/270/29-3-1990
ΦΕΚ 304/Β/11-11-1958 - ΥΑ 121198/5177/24-10-1958
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ΦΕΚ 316/Β/14-5-1990 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11303/271/29-3-1990
ΦΕΚ 323/Β/14-5-1990 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/13388/306/18-4-1990
ΦΕΚ 327/Β/29-3-1980 - ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/192/12441/4-3-1980
ΦΕΚ 330/Β/24-5-1990
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11239/273/18-4-1990
ΦΕΚ 330/Β/8-4-1999
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/12089/390/10-1-1999
ΦΕΚ 339/Β/4-6-1982 - ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1251/31006/29-4-1982
ΦΕΚ 366/Β/17-5-1989 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14893/321/26-4-1989
ΦΕΚ 366/Β/17-5-1989
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14895/322/26-4-1989
ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28-8-2008
ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28-8-2008
ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28-8-2008
ΦΕΚ 418/ΑΑΠ/23-9-2008 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/85987/4031/11-9-2008
ΦΕΚ 445/Β/24-6-1991
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/35876/886 π.ε./8-2-1991
ΦΕΚ 446/Β/7-4-2005 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/12137/370/18-3-2005
ΦΕΚ 446/Β/7-4-2005 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Α/12110/368/18-3-2005
ΦΕΚ 453/Β/4-7-1988 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23769/577/7-6-1988
ΦΕΚ 461/Β/4-7-1988 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23768/578/23-9-1987
ΦΕΚ 47/Β/19-2-1986 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59248/1248/12-12-1985
ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962 - ΥΑ 15904/24-11-1962
ΦΕΚ 506/Β/1-7-1996
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2050/29224/10-6-1996
ΦΕΚ 509/Β/22-9-1987 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/34304/1830/11-8-1987
ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 - ΥΑ 21220/10-8-1967
ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 - ΥΑ 21220/10-8-1967
ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 - ΥΑ 21220/10-8-1967
ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
- ΥΑ 21220/10-8-1967
ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
- ΥΑ 21220/10-8-1967
ΦΕΚ 532/Β/21-4-2005
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/14588/439/7-4-2005
ΦΕΚ 559/Β/23-10-1987 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/37387/869/23-9-1987
ΦΕΚ 654/Β/11-7-1977
- ΥΑ Α/Φ31/20477/2664/18-6-1967
ΦΕΚ 675/Β/31-7-1995
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1952/34887/20-6-1995
ΦΕΚ 711/Β/11-6-2002 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/24397/907/25-2-2002
ΦΕΚ 715/Β/10-12-1987
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42282/996/16-11-1987
ΦΕΚ 763/Β/31-12-1987
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/42283/998/1-12-1987
ΦΕΚ 790/Β/29-8-1996 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/40798/2164/21-8-1996
ΦΕΚ 836/Β/1-11-1989 - ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2661/45656/6-10-1989
ΦΕΚ 847/Β/8-7-2002
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/977/35515/6-6-2002
ΦΕΚ 879/Β/25-10-1995
- ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1Φ38/10295/190/7-8-1995
ΦΕΚ Δ 594 13-11-1978
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Πηγές Εικόνων

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Τοπίο και Τουρισμός
ΤΟΠΙΟ - Η εξέλιξη της έννοιάς του και ο ορισμός του ως πολιτισμικό.
-

Εικόνα 1:
Young H., 23/01/2015, A language
https://www.theguardian.com/ , [Ανακτήθηκε στις 09/08/2019].

family

tree

in

pictures.

Διαθέσιμο

από

το

:

-

Εικόνα 2: Άρθρο “Constable and Turner British Landscapes of the early 1800s”, Πίνακας: John Constable, Βρετανός,
1776 - 1837, Wivenhoe Park, Essex, 1816, λάδι σε καμβά, Συλλογή Widener, 1942.9.10
Διαθέσιμο από το:
https://www.nga.gov , [Ανακτήθηκε στις 20/08/2019].

-

Εικόνα 3 : Gunderman Richard, 01/05/ 2019, Άρθρο : Science & Technology : Alexander Von Humboldt Is the Most
Influential Scientist You've Never Heard of. Διαθέσιμο από το : https://curiosity.com/ , [Ανακτήθηκε στις 18/09/2019].

-

Εικόνα 4:
Free Social Encyclopedia for the world: Carl O. Sauer. 26/01/2018, Διαθέσιμο από το :
https://alchetron.com , [Ανακτήθηκε στις 18/09/2019].

-

Εικόνα 5: Μανούσακας Μανώλης, 07/12/2013, Άρθρο : Διαδρομές. Φωτοαναδρομές στα παλιά Χανιά. Χωριά του
Αποκόρωνα Νο 449. Διαθέσιμο από το : http://www.haniotika-nea.gr, [Ανακτήθηκε στις 18/09/2019].

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-

Εικόνα 1: Dyson Steph, How to Be a More Responsible Traveler in 2019, 10/09/2019. Διαθέσιμο από το :
https://www.worldlyadventurer.com , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019]

-

Εικόνα 2 : Chris Leadbeater, 20/09/2019. The history of Thomas Cook, from tours for teetallers to boozy packages in
Spain. The Telegraph. Διαθέσιμο από το : https://www.telegraph.co.uk/ , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019]

-

Εικόνα 3 : Άγνωστος αρθρογράφος, 22/11/2018. Thomas Cook Q the father of modern tourism – archive, 1958. The
Guardian. Διαθέσιμο από το : https://www.theguardian.com , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019]

-

Εικόνα 4 : Άγνωστος αρθρογράφος. Le Touring Club de France et les panneaux indicateurs. Διαθέσιμο από το :
http://plaquedecocher.fr/ , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019]
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-

Εικόνα 5 : Andrew Pelton, 22/01/2019. Global tourism arrivals up +6% in 2018, says UNWTO. TRBUSINESS. Διαθέσιμο
από το : https://www.trbusiness.com , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019].

Το φαινόμενο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στην Ελλάδα – σύντομη ιστορική επισκόπηση
-

Εικόνα 1 : Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 12/01/2016. Πολιτισμός : Η Αθήνα του 1800 – Μία έκθεση που θα καθηλώσει
τους σύγχρονους Έλληνες [εικόνες], Διαθέσιμο από το : https://www.iefimerida.gr/, [Ανακτήθηκε στις 23/09/2019]

-

Εικόνα 2 : Olympic Games Museum, Olympic Games 1896 Athens, Official Reports. Διαθέσιμο από το :
http://olympic-museum.de, [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019]

-

Εικόνα 3 : Olympic Games Museum, Olympic Games 1896 Athens, Participating Countries. Διαθέσιμο από το :
http://olympic-museum.de, [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019]

-

Εικόνα 4 : ΕΟΤ. MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1920-1929 Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνες 5 – 8 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1930-1939 Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνες 9 – 12 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1940-1949 Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνα 13 : Θερμού Μαρία, 20/09/2012, ΤΟ ΒΗΜΑ : Πολιτισμός. Ο αρχιτέκτονας του Χίλτον. Διαθέσιμο από το :
https://www.tovima.gr/ , [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνα 14 : ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. Ξενοδοχείο Mont Parnes. Παύλος Μυλωνάς _ 1961.
Διαθέσιμο από το : http://domesindex.com/ , [Ανακτήθηκε στις 25/09/2019].

-

Εικόνα 15 : (65/18740) ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π.Ε.Β.Ε. 2010, Μεταπολεμικός Μοντερνισμός, Αρχιτεκτονική,Πολιτική και
Τουρισμός στην Ελλάδα 1950-1965. ΕΜΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας –Π.Ε.Β.Ε.
2010, Αθήνα 2012. Κεφάλαιο : ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΜΟΥΣΑ – Πρόγραμμα Ξενία : Οργάνωση, μελέτες+κατασκευές, τυπολογία &
κατάλογοι έργων. σελ. 230. Διαθέσιμο από το : https://www.academia.edu , [Ανακτήθηκε στις 25/09/2019].

-

Εικόνα 16 : ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. Ξενοδοχείο Ξενία Ναυπλίου, Ιωάννης
Τριανταφυλλίδης _ 1960. Διαθέσιμο από το : http://domesindex.com/ , [Ανακτήθηκε στις 25/09/2019].

-

Εικόνα 17 : Περιοδικό Παράλλαξη. 09/06/2013. Τα πρώτα ΞΕΝΙΑ του Άρη Κωνσταντινίδη. Διαθέσιμο από το :
https://parallaximag.gr/, [Ανακτήθηκε στις 25/09/2019].

-

Εικόνα 18 : Archeology & Arts. 29/09/2011. ‘Αρθρο : Αποκατάσταση προμαχώνα στον χώρο του Ξενία. Διαθέσιμο
από το : https://www.archaiologia.gr/blog/2011/09/29/αποκατάσταση-προμαχώνα-στον-χώρο-του/ , [Ανακτήθηκε στις :
25/09/2019]
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-

Εικόνες 19 – 22 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1950-1959 Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνες 23 – 26 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1960-1969. Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνες 27 – 30 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1970-1979. Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνες 31 – 34 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1980-1989. Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνες 35 – 38 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 1990-1999. Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

-

Εικόνες 39 – 41 : MEDIA. ΑΦΙΣΕΣ. Δεκαετία 2000-2009. Διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού,
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : http://www.gnto.gov.gr/, [Ανακτήθηκε στις 20/03/2018].

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
-

Εικόνα 1: TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
LEAR, Edward– Crete. Διαθέσιμο από το : https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=4&creator=867587&tag=10743,
[Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 2: TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
REY, Etienne – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=252&creator=896719&tag=10743,
[Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 3: Τμήμα χάρτη νήσου Κρήτης, προσωπικό αρχείο.

Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά – περιοχές προστασίας
Εικόνα 1 : Πανοραμική φωτογραφία του Αποκόρωνα από το χωριό Ραμνή προς το Κρητικό πέλαγος, προσωπικό
αρχείο.

-

Εικόνα 2: Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης), Διαθέσιμο από το : https://www.hc-crete.gr/ ,
[Ανακτήθηκε στις 02/03/2018]

-

Εικόνα 3 : Χάρτης. Οι παραλίες και οι υδάτινες επιφάνειες του Αποκόρωνα, ποτάμια, λίμνες, Ενδεικτικές θέσεις,
προσωπικό αρχείο.

-

Εικόνες 4 : Ποταμός Κοιλιάρης. Διαθέσιμο από το : https://visitapokoronas.gr , [Ανακτήθηκε στις 07/10/2019]
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-

Εικόνα 5 : Ξυδάς Ποταμός, Καλύβες. ‘Αρθρο : Καλύβες – Τοι γραφικό παραδοσιακό χωριό με τα καταγάλανα νερά .
14/07/2019. Διαθέσιμο από το : https://www.uniquecreta.com/ , [Ανακτήθηκε στις 16/10/2019]

-

Εικόνα 6 : Ο Αλμυρός ποταμός. Διαθέσιμο από το :
http://www.elizabethestateagency.com/gr/paralies/Georgioupoli/ , [Ανακτήθηκε στις 16/10/2019]

Εικόνα 7 : Crete Guide . Sights in Crete. Nature Sights in Crete.
https://www.crete.tournet.gr/ , [Ανακτήθηκε στις 07/10/2019]

Kournas Lake. Διαθέσιμο από το :

-

Εικόινα 8 : ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 1994. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ Ματιές στην ιστορία της. Έκδοση
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία», 1994. σελ. 90.

-

Εικόνα 9 : Σ. Γ. Σπανάκης. ΚΡΗΤΗ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Β’ Τόμος. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιαννάκη.
Ηράκλειο Κρήτης, 1981. σελ. 116

-

Εικόνα 10 : Σ. Γ. Σπανάκης. ΚΡΗΤΗ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Β’ Τόμος. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιαννάκη.
Ηράκλειο Κρήτης, 1981. Σελ. 259

-

Εικόνα 11 : Ιωάννης Γεροντής. 25/11/2014. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ. Διαθέσιμο από το : http://gerontisart.blogspot.com ,
[Ανακτήθηκε στις 16/10/2019].

-

Εικόνα 12 : Χάρτης προστατευόμενων περιοχών, Προσωπικό αρχείο. Βασισμένος στους χάρτες του ανοιχτού
καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων, διαθέσιμο από το : http://geodata.gov.gr/ και του Ν4519/2018.

-

Εικόνα 13 : Λειβαδούρια 2013. 05/07/2013. Διαθέσιμο από το : https://www.vamosvillage.gr/blog/item/260livadouria-2013-2013 , [Ανακτήθηκε στις 05/10/2019]

Ιστορικά στοιχεία
Εικόνα 1 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
BUONDELMONTI, Cristoforo – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=258&creator=1171212&tag=10743 , [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 2 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
BORDONE, Benedetto – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=82&creator=1152156&tag=10743 , [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 3 : Σ. Γ. Σπανάκης. ΚΡΗΤΗ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Β’ Τόμος. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιαννάκη.
Ηράκλειο Κρήτης, 1981. σελ. 66

-

Εικόνα 4 : Παραλία Κερά. Διαθέσιμο από το : https://apokoronas.scanmy.net/kera-beach/ , [Ανακτήθηκε στις
19/10/2019]

-

Εικόνα 5 : Σ. Γ. Σπανάκης. ΚΡΗΤΗ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Β’ Τόμος. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιαννάκη.
Ηράκλειο Κρήτης, 1981. σελ. 62.
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-

Εικόνα 6 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
BASILICATA, Francesco – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=232&creator=1070839&tag=13210 , [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 7 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
BASILICATA, Francesco – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=232&creator=1070839&tag=13210 , [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 8 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
BASILICATA, Francesco – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=232&creator=1070839&tag=13210 , [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 9 : Π. Μιχαήλ Α. Βλαβολιγάκης, Καλύβες 2018. Καλύβες ιστορία – μνημεία. Έκδοση της ενορίας Καλυβών 2018.

σελ 62.

-

Εικόνα 10 : Π. Μιχαήλ Α. Βλαβολιγάκης, Καλύβες 2018. Καλύβες ιστορία – μνημεία. Έκδοση της ενορίας Καλυβών
2018. σελ 63.

-

Εικόνα 11 : ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ. 1994. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ Ματιές στην ιστορία της, Έκδοση Κοινωφελούς
ιδρύματος «Αγία Σοφία», ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 1994. σελ. 12.

Ο Αποκόρωνας μέσα από τις αφηγήσεις των περιηγητών
Εικόνα 1 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
SELLER, John – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=367&creator=1169878&tag=10743, [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 2 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
SELLER, John – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=367&creator=1169878&tag=10743, [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 3 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
SIEBER, Franz Wilhelm – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=377&creator=1169878&tag=10743 , [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 4 : TRAVELOGUES TRAVELLERS' VIEWS Places – Monuments – People. AIKATERINI LASKARIDIS FOUNDATIONS.
PASHLEY, Robert – Crete. Διαθέσιμο από το :
https://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=427&creator=1179263&tag=10743, [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνα 5 : ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ. 1994. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ Ματιές στην ιστορία της, Έκδοση Κοινωφελούς
ιδρύματος «Αγία Σοφία», ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 1994. σελ. 46
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Η διατήρηση του παρελθόντος. Κηρύξεις – Μνημεία
Εικόνα 1 : Άρθρο : Βάμος : ιστορία , αρχοντιά, φιλοξενία. Διαθέσιμο από το :
https://cretazine.com/crete/routes/villages/item/961-vamos-apokorona-chanion-istoria-arxontia-filoksenia , [Ανακτήθηκε
στις 20/09/2019].

-

Εικόνα 2 : Προσωπικό αρχείο, Οκτώβριος 2018.

Εικόνα 3 : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διαδικτυακός Κόμβος «ΟΔΥΣΣΕΥΣ», Διαθέσιμο από το :
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh2562.jsp?obj_id=20123&mm_id=16660 , [Ανακτήθηκε στις 20/09/2019]

-

Εικόνα 4 : Καλαϊτζόγλου Σταύρος. 15/02/2019. Χανιώτικα Νέα. Ο βενετσιάνικος νερόμυλος των Καλυβών. Διαθέσιμο
από το : http://www.haniotika-nea.gr/o-venetsianikos-neromilos-ton-kalivon/ , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019].

-

Εικόνα 5 : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διαδικτυακός Κόμβος «ΟΔΥΣΣΕΥΣ»,, Διαθέσιμο από το :
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3562.jsp?obj_id=15827&mm_id=17148 , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019].

-

Εικόνα 6 : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διαδικτυακός Κόμβος «ΟΔΥΣΣΕΥΣ»,, Διαθέσιμο από το :
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=826 , [Ανακτήθηκε στις 19/09/2019].

-

Εικόνα 7 : Διαθέσιμο από το :
http://www.greece.com/photos/destinations/Crete/Chania/Village/Embrosneros/pirgos_tou_alidaki , [Ανακτήθηκε στις
19/09/2019].
Εικόνα 8 : Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Αρχαιολογικοί χώροι και Αξιοθέτα. Κουλές Απτέρας . Διαθέσιμο από το
: https://www.chaniatourism.com/el/see-do/archaeological-sites-historical-monuments/koules-apteras.html , [Ανακτήθηκε
στις 19/09/2019]

Διοικητική διαίρεση
-

Εικόνα 1 : Χάρτης Δήμου Αποκορώνου. Διοικητική διαίρεση ανά Δημοτική Ενότητα. Προσωπικό αρχείο.
Εικόνα 2 : Χάρτης οικισμών Δήμου Αποκορώνου ανά Δημοτική Ενότητα. Προσωπικό αρχείο.

Ο πληθυσμός και οι τομείς απασχόλησης
Εικόνα 1 : Ο μόνιμος πληθυσμός της επαρχίας Αποκορώνου από το 1940 έως και το 2011. Δεδομένα από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος., προσωπικό αρχείο.
Εικόνα 2 : Χάρτης πληθυσμού Αποκορώνου ανά δημοτική ενότητα. Προσωπικό αρχείο. Δεδομένα από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοίκων 2011. Διαθέσιμο από το : http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous ,
[ΑνακτAIKATERINI LASKARIDIS ήθηκε στις 10/03/2018].
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-

Εικόνα 3 : Γράφημα ανάλυσης του μόνιμου πληθυσμού του δήμου Αποκορώνου ανά ηλικιακή ομάδα. Δεδομένα από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος., προσωπικό αρχείο.

-

Εικόνα 4. Τα κύρια αγροτικά προϊόντα του Αποκόρωνα. Προσωπικό αρχείο.

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-

Εικόνα 1 : Η περιοχή της Αλμυρίδας. Διαθέσιμο από το : https://www.grekomania.com/el/places/almyrida ,
[Ανακτήθηκε στις 10/07/2019]

-

Εικόνα 2 : Σ. Γ. Σπανάκης. ΚΡΗΤΗ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Β’ Τόμος. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιαννάκη.
Ηράκλειο Κρήτης, 1981. σελ. 14

-

Εικόνα 3 : Σ. Γ. Σπανάκης. ΚΡΗΤΗ : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Β’ Τόμος. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιαννάκη.
Ηράκλειο Κρήτης, 1981. σελ. 16

Οδικό δίκτυο
Εικόνα 4 : Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης), Διαθέσιμο από το : https://www.hc-crete.gr/ ,
[Ανακτήθηκε στις 02/03/2018]

-

Εικόνα 5 : Απόσπασμα χάρτη οδικού δικτύου Νομού Χανίων. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Προσωπικό αρχείο Αγρονόμου, Τοπογράφου Μηχανικού Φραϊδάκη Δημήτριου.

-

Εικόνα 6 : Περιφέρεια Κρήτης. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
Τμήμα Μελετών – Τοπογραφικό. Επαρχιακοί δρόμοι. Διαθέσιμο από το :
http://www.chania.eu/nax/old.nax.gr/index4972.html?option=com_content&view=article&id=799:2008-10-01-07-4201&catid=188:meletes-topografiko&Itemid=104&lang=el ,
[Ανακτήθηκε στις : 4/10 /2019]

-

Εικόνα 7 : Απόσπασμα χάρτη της περιοχής του Δήμου Αποκορώνου από την εφαρμογή Google Earth με
σηματοδοτημένες τις επαρχιακές οδούς. Προσωπικό αρχείο Αγρονόμου, Τοπογράφου Μηχανικού Φραϊδάκη Δημήτριου.

-

Εικόνα 8 : 24/07/2018 . Άρθρο : Κρήτη: Καμένο τοπίο στις Βρύσες με το πρώτο φως της ημέρας. Διαθέσιμο από το :
https://www.daynight.gr/kriti-kameno-topio-stis-bryses-me-to-proto-fos-tis-imeras/ , [Ανακτήθηκε στις 4/10/2019].

Τα τουριστικά καταλύματα του Αποκόρωνα. 1977 - 2019
-

Εικόνες 1 - 17 : Προσωπικό Αρχείο. Τα δεδομένα που απεικονίζονται είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΗΤΕ.
Υπουργείου Τουρισμού. Διαθέσιμο από το : http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata , [Ανακτήθηκε στις 27/08/2019]
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-

Εικόνα 18 : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Γραφείο
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2015 – 2019 Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ,
σελ 120. Διαθέσιμο από το : https://apokoronou.wordpress.com/category/διαβουλεύσεις/ , [Ανακτήθηκε στις 10/03/2018]

-

Εικόνα 19 : Προσωπικό Αρχείο. Τα δεδομένα που απεικονίζονται είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΗΤΕ. Υπουργείου
Τουρισμού. Διαθέσιμο από το : http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata , [Ανακτήθηκε στις 27/08/2019]
Εικόνα 20 : Διαθέσιμο από το : https://www.aloesuites.gr/ , [Ανακτήθηκε στις 05/08/2019]
Εικόνα 21 : Διαθέσιμο από το : https://www.booking.com/hotel/gr/pilot-beach-resort.el.html , [Ανακτήθηκε στις
05/08/2019].
Εικόνα 22 : Διαθέσιμο από το : https://www.anemosresort.com/el-gr , [Ανακτήθηκε στις 05/08/2019].
Εικόνα 23 : Διαθέσιμο από το : https://www.grekomania.com/el/hotels/2270-vantaris-palace , [Ανακτήθηκε στις
05/08/2019].
Εικόνα 24 : Μανούσακας Μανώλης, 07/12/2013, Άρθρο : Διαδρομές. Φωτοαναδρομές στα παλιά Χανιά. Χωριά του
Αποκόρωνα Νο 449. Διαθέσιμο από το : http://www.haniotika-nea.gr, [Ανακτήθηκε στις 18/09/2019].
-

Εικόνα 25 : Ομοσπονδία Σωματείων Αποκορώνου. Σύλλογοι. Καλύβες. Διαθέσιμο από το : https://omosp-som-

apokoronou.gr/ , [Ανακτήθηκε στις 18/09/2019].
Εικόνα 26 : ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 1994. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ Ματιές στην ιστορία της. Έκδοση
Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία», 1994. σελ. 47.
Εικόνα 27 : Γεωργιούπολη. Διαθέσιμο από το : https://greece.terrabook.com/el/chania/page/georgioupoli/ ,
[Ανακτήθηκε στις 18/09/2019].
Εικόνες 28 – 31 : Εφαρμογή Google Earth. Διαθέσιμο από το : https://www.google.com/intl/el/earth/

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Εικόνα 1 : Προσωπικό αρχείο.
Εικόνα 2 : Σεκλιζιώτης Σταμάτης. 13/05/2013. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ Κ0ΣΜΟΥ. Άρθρο: Το νόημα της Αστικής Γεωργίας. Πηγή
εικόνας : Violet-le-Duc, ‘Histoire de l’ habitation humaine”, Paris. 1875. Διαθέσιμο από το :
http://worldagronomists.blogspot.com/2013/05/blog-post_2582.html , [Ανακτήθηκε στις 11/09/2019]
Εικόνα 3 : The “Pearl-Qatar”. Διαθέσιμο από το : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pearl-Qatar , [Ανακτήθηκε στις :
11/09/2019]
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Το πεδίο της έρευνας, απόρροια του δυναμικού της τουριστικής κατοικίας
Εικόνες 1 – 3 : Προσωπικό αρχείο. Τα δεδομένα που απεικονίζονται όσον αφορά τον αριθμό των καταλυμάτων είναι
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΗΤΕ. Υπουργείου Τουρισμού. Διαθέσιμο από το :
http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata , [Ανακτήθηκε στις 27/08/2019]

Παράμετροι αξιολόγησης της τουριστικής κατοικίας
Εικόνα 1 : Π. Μιχαήλ Α. Βλαβολιγάκης, Καλύβες 2018. Καλύβες ιστορία – μνημεία. Έκδοση της ενορίας Καλυβών 2018.
σελ 67.

Η κατοικία από την παραδοσιακή έως τη σύγχρονη μορφή της
Εικόνα 2 : Προσωπικό αρχείο.
Εικόνα 3 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. Το κρητικό σπίτι : αυτό το καταφύγιο κι αυτό το ορμητήριο. Β’ έκδοση. Βιβλιοπωλείο
της «εστίας». Ι.Δ. Κολλάρου και Σίας Α.Ε. Αθήνα. σελ. 112.

-

Εικόνα 4 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 147.

-

Εικόνα 8 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 186.

-

Εικόνες 26 : Έκθεση Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου.

Εικόνα 5 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 120.
Εικόνα 6 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 173.

Εικόνα 7 : Κωνσταντίνος Σπ. Παπαϊωάννου, Αικατ. Δημητσάντου - Κρεμεζή, Μαρία Φινέ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ
ΑΙΓΑΙΟ. Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. Αθήνα 2001. σελ. 223.
Εικόνα 9 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 187.
Εικόνα 10 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 248.
Εικόνα 11 : Προσωπικό αρχείο.
Εικόνα 12 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 155.
Εικόνα 13 : Δ. Βασιλειάδης. 1983. ό.π. σελ. 196, 197.
Εικόνες 14 – 24 : Προσωπικό αρχείο.

Εικόνα 25 : Χ. Τζομπανάκη. Η αρχιτεκτονική στην Κρήτη. Περίοδος των νεότερων χρόνων. Τόμος Α1 19Ος αι. και
Περίοδος της Αυτονομίας. Έκδοση Χ. Τζομπανάκη. 2005. σελ. 54.
Εικόνες 27, 28 : Προσωπικό αρχείο.
Εικόνες 29, 30 : Έκθεση Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου.
Εικόνες 31 – 38 : Προσωπικό αρχείο.
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Εικόνα 39 : Π. Μιχαήλ Α. Βλαβολιγάκης, Καλύβες 2018. Καλύβες ιστορία – μνημεία. Έκδοση της ενορίας Καλυβών 2018.
σελ 54.

-

Εικόνες 40 – 46 : Προσωπικό αρχείο.

Νομικό πλαίσιο, γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης
-

Εικόνες 1, 2 : Απόφαση Νομάρχη Αρ. Πρωτ. 3810/89. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Χάρτες και ψηφιακό αρχείο
Υπηρεσίας Δόμησης. Χάρτες Οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Φρε. Διαθέσιμο από το :
https://www.chania.gr/e-yphresies/xartespshfarxeio/xartes-ydom-oikismoi-fre.html?item_id=36254 , [Ανακτήθηκε στις
15/07/2019].

Αξιολογώντας την τουριστική κατοικία του Αποκόρωνα
-

Εικόνα 1: Προσωπικό αρχείο

Η χωροθέτηση της τουριστικής κατοικίας σε σχέση με τα όρια των οικισμών
Εικόνες 1 - 10: Προσωπικό αρχείο. Οι εικόνες δημιουργήθηκαν μέσω της εφαρμογής google earth και τα όρια των
οικισμών, έχουν σηματοδοτηθεί κατά προσέγγιση, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στούς χάρτες και τα
τοπογραφικά διαγράμματα της δεκαετίας του ’80.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της τουριστικής κατοικίας και του περιβάλλοντος χώρου της
Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν οι περισσότερες εικόνες έχουν κοινές πηγές οπότε πραγματοποιείται
η σύμπτηξη τους για χάριν οικονομίας και αποφυγής συνεχούς επανάληψης.
Φωτογραφίες καταλυμάτων Διαθέσιμες από την Πλατφόρμα προώθησης τουριστικών καταλυμάτων :
https://www.booking.com/, [Ανακτήθηκαν κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2019]

-

Εξαιρέσεις :

Σελ. 184 : Δ.Ε. Φρε. Villa Christini. Εικόνα 3 : Διαθέσιμη από τo : https://www.tripadvisor.com/VacationRentalReviewg4261498-d16719395-Villa_Christini_Splendida_Villa_in_Pietra_con_Piscina-Tzitzifes_Apokoronas_Chania_Pr.html , [Ανακτήθηκε
στις 10/08/2019]
Σελ 189 : Δ.Ε. Κρυονερίδας. Olive Mill Villa. Εικόνες 1 - 4 : Διαθέσιμες από το : https://www.chaniarentals.com/villas/olivevilla/ , [Ανακτήθηκαν στις 12/08/201
Σελ. 206 : Δ.Ε. Κρυονερίδας. Boutique Villa Petra Amanda. Εικόνa 4 : Διαθέσιμη από το : https://www.villa-petra.gr/ ,
[Ανακτήθηκε στις 12/08/2019]
Σελ. 210 : Δ.Ε. Κρυονερίδας Zonera Villas. Εικόνες 1 – 4 : Διαθέσιμες από το : http://www.zoneravillas.gr/?lang=el ,
[Ανακτήθηκε στις 12/08/2019]
Σελ. 211 : Δ.Ε. Βάμου. Douliana Villas. Εικόνες 1 -3 : Διαθέσιμες από το : http://www.douliana-villas.com/, [Ανακτήθηκαν στις
25/08/2019]
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«Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά»
-

Σελ. 214 : Δ.Ε. Βάμου, Villa Eremia. Εικόνες 1 – 3 : Διαθέσιμες από το : https://www.crete-escapes.com/villas/villaeremia, [Ανακτήθηκε στις 12/08/2019]

-

Σελ. 218 : Δ.Ε. Βάμου : Villa Edge/ Villa Akri. Εικόνες 1 – 3. Διαθέσιμες από το : https://villas.byunique.com/ ,
[Ανακτήθηκαν στις 25/08/2019]

-

Σελ. 229 : Δ.Ε. Βάμου : Villa Searock. Εικόνες 1 – 2. Διαθέσιμες από το : https://www.thehotel.gr/villa-searock,
[Ανακτήθηκαν στις 25/08/2019]

-

Σελ. 220 : Δ.Ε. Βάμου. Aquila Villa. Εικόνες 1 – 4. Διαθέσιμες από το : https://www.fewo-direkt.de/ , [Ανακτήθηκε στις
27/08/2019]

-

Σελ. 221 : Δ.Ε. Βάμου. Villa Limani. Εικόνες 1 – 3. Διαθέσιμες από το : https://www.villalimani.be/ , [Ανακτήθηκε στις
27/08/2019]

Περί Αποκορώνου και Αρχιτεκτονικής
Κατοικία διακοπών με δενδρόσπιτο στο Νέο Χωριό Αποκορώνου

-

Εικόνες 1 – 3 : Φωτογραφίες του Δημήτρη Καλαποδά και του Γιάννη Λουκή. Διαθέσιμες από το : https://ktirio.gr/,
[Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνες 4, 5 : Σκίτσα των κατόψεων της κατοικίας. Διαθέσιμες από το : https://ktirio.gr/ , [Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

Εξοχική κατοικία στον Αποκόρωνα

-

Εικόνες 1 – 4 : Φωτογραφίες του Δημήτρη Καλαποδά και του Γιάννη Λουκή. Διαθέσιμες από το : https://ktirio.gr/ ,
[Ανακτήθηκε στις 10/09/2019]

-

Εικόνες 5, 6 : Σκίτσα των κατόψεων και τομής α-α της κατοικίας. Διαθέσιμες από το : https://ktirio.gr/ , [Ανακτήθηκε
στις 10/09/2019]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εικόνες 1 – 6 : Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Χάρτες και ψηφιακό αρχείο Υπηρεσίας Δόμησης. Χάρτες Οικισμών
κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Φρε. Διαθέσιμο από το : https://www.chania.gr/e-yphresies/xartespshfarxeio/xartesydom-oikismoi-fre.html?item_id=36254 , [Ανακτήθηκε στις 15/07/2019].

-

Εικόνες 7 – 12 : Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας). Χάρτες
οικισμών Νομού Χανίων. Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Κρυονερίδας. Διαθέσιμο από το :
https://www.chania.gr/e-yphresies/xartespshfarxeio/xartes-ydom-oikismoi-kryoneridas.html?item_id=36262, [Ανακτήθηκε στις
15/07/2019]

-

Εικόνες 13 – 24 : Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Χανίων. Αρχείο Χαρτών Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας). Χάρτες
οικισμών Νομού Χανίων. Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων πρώην Δήμου Βάμου. Διαθέσιμο από το :
https://www.chania.gr/e-yphresies/xartespshfarxeio/xartes-ydom-oikismoi-kryoneridas.html?item_id=36262, [Ανακτήθηκε στις
15/07/2019]

319

